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Nystart Skivspelarklinik & Kore mm

Skivspelarkliniken fortsätter med bl.a

• Linn Kandid MC-pickupen
• Linn Kore innerchassie för LP12

Kore framstår efter en första lyssning som en 
av de mer prisvärda uppgraderingarna för en 
LP12.a (som inte har Keel). Kore lyfter en 
LP12 med Majikstyrning oväntat mycket. 
Priset för Kore innerchassie är 8000kr. Keel 
kostar som tidigare 29100kr.

Kandid pickupen är helt enkelt fantastisk. 
Musiken blir väldigt gripande. Men det är 
mycket lång leveranstid!

Det har även kommit ett nytt 
standardinnerchassie som numera ingår i 
Cirkus-kitet. ”Majikinnerchassiet” kostar 
3200kr och Cirkus-kit inkl detta kostar 
8500kr.

Roligt besök på fabriken i Skottland när 
Linn firade sina 40 år.

Självklart låg fokus på nyheterna som Kore, 
jubileums-LP12.an, och det nya Linn Klimax 
EXAKT systemet. Men en roligt detalj från 
rundvandringen i fabriken var att jag tyckte 
mig känna igen en maskin från det första 
Linnmagasinet. Maskinen visade sig vara 
nästan 40 år och 10 år äldre än han som 

skötte den. De flesta maskinerna i fabriken är 
dock mycket moderna! 

Linn EXAKT

Alla var nyfikna på vilka hemligheter som 
skulle komma att visas. Jag hade väl själv 
hoppats på något till LP12:an såsom Kore, 
och jag hade väl tänkt att det kanske var en 
ny topphögtalare med digitala filter. Men jag 
hade inte väntat mig att DS-spelaren 
dessutom skulle flytta in i högtalarna...

På samma sätt som man kunnat utveckla 
DS-spelarna med ny mjukvara, kan man 
uppgradera och justera EXAKT systemet 
med hjälp av mjukvara. Man kan anpassa 
efter avvikelser på individuella element och 
även anpassa till rummets egenskaper.

Såväl passiva som aktiva Klimax 350 går att 
uppgradera till EXAKT. Men samma gäller 
också för Artikulathögtalarna. Fråga för mer 
info. Oklart när vi kommer ha det på demo.

Vi är jättenöjda med vårt nuvarande 
toppsystem med Klimax DS, Klimax Kontrol 
och Akubarik. Inte så dumt! Välkommen att 
lyssna!
               Anders


