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SRP 

 in €

Artikel-

Nummer                       

EAN

Code
Model Afbeeldingen Korte beschrijving

1.299,00 € GL0003M 5036694048009

ETHOS

Moving Coil 

Cartridge

Met het nieuwe Goldring Ethos MC cartridge laat Goldring eens te meer zien hoe 

hoogwaardige analoge hifi positief kan verrassen in de 21e eeuw. Audiofiele 

vinylliefhebbers zijn gewend om niet alleen veel belang te hechten aan de pick-up, maar 

ook om de fijnste nuances en veranderingen in hun hifi-keten waar te nemen. Hier raden 

we zeker aan de Goldring Ethos uit te proberen. Zelden heeft men zoveel vreugde en 

vitaliteit ervaren bij opnamen met een cartridge in deze prijsklasse. Voor liefhebbers, fans, 

maar ook nieuwe ontdekkers!

899,00 € GL0010M 5036694026106

ELITE

Moving Coil 

Cartridge

Goldring's grote MC-Cartridges klinken vergelijkbaar met de Eroica, maar bieden een veel 

betere ruimtelijke scheiding en meer kracht en substantie. Vooral bij grote klassieke 

werken en live-opnamen is het verschil met de "kleine" Eroica-Cartridges merkbaar. Het 

geluid is nooit opdringerig, eerder ingehouden en fijn opgelost. Ideale systemen voor 

middelzware toonarmen! De Goldring Elite biedt uitstekende waarde voor zijn prijs.

699,00 € GL0015M 5036694048061

EROICA-LX 

Moving Coil 

Cartridge  

699,00 € GL0018M 5036694048641

EROICA-HX 

Moving Coil 

Cartridge

High Output

GL0003MAS 5036694048009
 Inwisseling  

ETHOS        

GL0010MAS 5036694026106
 Inwisseling  

ELITE              

GL0015MAS 5036694048061
 Inwisseling   

EROICA-LX          

GL0018MAS 5036694048641
 Inwisseling  

EROICA-HX           

Moving Coil Cartridges

Het kleinste MC cartridge van Goldring - op de fijne Engelse manier: terughoudend, fijn 

getekend, misschien een tikje oppervlakkiger dan zijn grote broers, maar zeer muzikaal. 

Dankzij de zeer goede prijs-prestatieverhouding, een van de meest populaire MC 

systemen. Ideaal voor Thorens, Rega of Transrotor draaitafels en alle medium tot lichte 

tone-arms.

Dit MC-Cartridges is beschikbaar als een "normaal" MC-Cartridges

en ook een versie met een hoog rendement.

Maak van de gelegenheid gebruik en ruil uw MC pickup van welk merk dan ook in voor een gloednieuw Goldring 

Moving Coil Cartridge.

Uw MC-Cartridge, ongeacht het merk, is defect, versleten of niet meer naar uw zin? Maak dan gebruik van de Goldring 

inruilactie OLD AGAINST NEW en verzeker jezelf van een hoogwaardig Goldring Moving Coil cartridge tegen een 

gereduceerde speciale prijs!

Voor elk nieuw Goldring Moving Coil cartridge ontvangt u een korting van 20% op de adviesprijs.

De inwisseling kan gebeuren via een Goldring-dealer die aan de promotie deelneem. Het is ook mogelijk om u online in 

te schrijven voor een uitwisseling.

klik hier
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479,00 € GL0025M 5036694026137

G1042 

Moving Magnet 

Cartridge        

De G1042 laat op indrukwekkende wijze zien hoe goed ruimtelijke resolutie kan zijn: de 

instrumenten maken zich los van de luidsprekers en zijn staan in de kamer. Je hoort 

nuances die je eerder niet opmerkte. Muziek wordt een belevenis met dit cartridge. En nog 

een voordeel: lichte vuildeeltjes leiden niet tot sterk hoorbare krasgeluiden: dankzij de 

uitgekiende naaldslijping kunt u ook ongestoord genieten van oudere platen. Daarom is de 

G1042 ook aan te bevelen voor liefhebbers van Verve of Decca opnamen uit de jaren 

1960/70.

449,00 € GL0030M 5036694026144

G1022GX 

Moving Magnet 

Cartridge      

Nog beter dan de G1012. Ruimtelijkheid en muzikaliteit zijn verder verbeterd. Dit model 

kunt u "upgraden" vervang gewoon de naald en u hebt een G1042.

419,00 € GL0035M 5036694026151

G1012GX 

Moving Magnet 

Cartridge      

Onze instapaanbeveling in de Goldring wereld - de G1012 is een klasse beter dan de 

G1006. Ruimtelijkheid, muzikaliteit en diepte van het geluid worden duidelijk verbeterd 

door de betere naald van de G1012. Ook bij dit model kunt u de naald later gewoon 

vervangen en hebt u dan een G1022 of hoger.

299,00 € GL0040M 5036694026168

G1006 

Moving Magnet 

Cartridge        

Het kleinste Goldring model, de G1006, vertoont reeds alle goede kwaliteiten van de 

G1000 reeks - mooie ruime staging, leven en vloeiende muziek. Alles een beetje meer 

ingetogen dan in de grotere modellen, maar nog steeds goed. Als u later toch een G1012, 

G1022 of G1042 wilt, kunt u gewoon de naald verwisselen.

319,00 € GL0150M 5036694026304

299,00 € GL0155M 5036694026311

279,00 € GL0160M 5036694026328

179,00 € GL0165M 5036694026335

D22GX Stylus (1020/22/GX) (M) 

D12GX Stylus (1010/12/GX) (M) 

D06 Stylus (1006) (M)   

Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan 

uw platencollectie beschadigen. Als u de volgende symptomen hoort of ziet, gebruik de 

platenspeler dan niet meer totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare 

schade zoals een misvormde beweging, wanneer de naald begint te springen of zwart 

residu dat aan de punt van de naald kleeft.

Magnet-Cartridges en reserve naalden

D42 Stylus (1040/42) (M) 
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79,90 € GL0054 5036694030943

E1 

Moving Magnet 

Cartridge

Het E1-cartridge heeft een carbon naaldrager met een bolvormige naald.

119,00 € GL0056 5036694030950

E2  

Moving Magnet 

Cartridge

Het E2-cartridge, het middelste uit de E-serie, heeft dezelfde sferische naald als de E1, 

maar is uitgerust met een aluminium naalddrager, wat leidt tot minder vervorming, vooral 

in luidere passages en tot preciezere details.

149,00 € GL0058 5036694030967

E3 

Moving Magnet 

Cartridge

Het E3-cartridge, het grootste in de E-serie, heeft dezelfde aluminium naalddrager als de 

E2, maar met toevoeging van een super-elliptische (0,3 x 0,7 mil) naald.  Dit zorgt voor 

een nog betere resolutie en beeldvorming, en vermindert eventuele sibilantie die kan 

optreden bij opnamen van hoge stemmen.

55,00 € GL0055 5036694030974 E1 STYLUS

75,00 € GL0057 5036694030981 E2 STYLUS

95,00 € GL0059 5036694030998 E3 STYLUS

Reserve naalden E Serie 

 E Serie

Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan uw platencollectie 

beschadigen. Als u een van de volgende symptomen hoort of ziet, mag u de platenspeler niet gebruiken totdat 

u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare schade zoals een misvormde beweging, of als de 

naald begint te springen of zwart residu aan de punt van de naald blijft kleven.
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32,95 € GL0205M 5036694026441 25 stuk antistatisch platenhoes van hoge kwaliteit

99,50 € MI0060M 5036694022153
 ZEROSTAT ANTI-

STATC DEVICE(M)

Een volledig nieuw cartridge voor de effectieve eliminatie van statische ladingen op 

oppervlakken met behulp van een piëzokristal. Zerostat genereert negatieve en positieve 

ionen die de ladingen op het objectoppervlak neutraliseren. Zerostat heeft geen batterijen 

nodig. Doeltreffend en duurzaam alternatief voor reinigingsborstels. De punt tegen 

krakende platen. Voordat je afspeelt, "bombardeer" je de plaat met de Zerostat.

24,95 € MI0135 5036694022078

 A/S CARBON 

FIBRE RECORD 

BRUSH

Koolstofvezel reinigingsborstel voor platen

10,95 € MI0040 5036694022108  DUOPAD 

99,95 € MI0040M 5036694022467  DUOPAD 10 PCK 

32,95 € MI0030M 5036694022122
PERMACLEAN KIT  

mit Duopad (M)   

29,95 € MI0035M 5036694022177
 PERMACLEAN 

Navulling (M)    

  Vinyl Platen Kit - Spray en dubbelzijdig vilt 

MILTY Record lattenzorg
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Model E1 E2 E3

Colour red green Violet

Cantilever Carbon Aluminium Aluminium

Stylus profile Spherical Spherical Elliptical

Stylus radius 0.6 mil 0.6 mil 0.3 x 0.7 mil

Frequency range 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz 1.5 dB at 1 kHz 1.5 dB at 1 kHz 1.5 dB at 1 kHz

Channel separation >20 dB at 1 kHz >20 dB at 1 kHz >20 dB at 1 kHz

Sensitivity
3.5 mV (1 kHz @ 5 

cm/sec)

3.5 mV (1 kHz @ 5 

cm/sec)

3.5 mV (1 kHz @ 5 

cm/sec)

Static compliance 20 mm/N 20 mm/N 20 mm/N

Vertical tracking angle 20° 20° 20°

Load resistance 47 kΩ 47 kΩ 47 kΩ

Load capacitance 100 - 200 pF 100 - 200 pF 100 - 200 pF

Internal inductance 400 mH 400 mH 400 mH

Internal resistance 410 Ω 410 Ω 410 Ω

Cartridge mass 6.9 g 6.9 g 6.9 g

Fixing centres 12.7 mm (0.5 in) 12.7 mm (0.5 in) 12.7 mm (0.5 in)

Playing weight
1.5 g - 2.5 g (2.0 g 

recommended)

1.5 g - 2.5 g (2.0 g 

recommended)

1.5 g - 2.5 g (2.0 g 

recommended)

Stylus replacemant GL0055 GL0057 GL0059

Frequency Response 20 Hz -20 kHz ±3 dB 20 Hz - 20 kHz +/- 3 dB 20Hz - 20kHz ±3 dB 20 Hz-20 kHz +/- 3 dB

Channel Balance   within 2 dB @ 1 kHz  within 2 dB @ 1 kHz within 2 dB @ 1 kHz within 2 dB @ 1 kHz

Channel Separation

better than  25 dB @ 1 

kHz better than 25 dB @ 1 kHz better than 25 dB @ 1 kHz better than 25 dB @ 1 kHz

Sensitivity

6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 

5 cm/sec

6.5 mV +/- 1.5 dB, 1 kHz 

@ 5 cm/sec

6.5 mV ±1.5dB, 1kHz @ 5 

cm/sec

6.5 mV +/-1.5 dB, 1 kHz 

@ 5 cm/sec

Static Compliance

24 mm/N (lat); 16 mm/N 

(vert)

24 mm/N (lat); 16 mm/N 

(vert)

24 mm/N (lat); 16 mm/N 

(vert)

24 mm/N (lat); 16 mm/N 

(vert)

Equivalent tip mass 0.45 mg 0.45 mg 0.45 mg 0.45 mg

Vertical Tracking Angle 24° 24° 24° 24 °

Stylus Radius Elliptical Gyger II Vital PH Gyger S

Stylus Type Replaceable Replaceable Replaceable Replaceable

Load Resistance 47 kΩ 47 kΩ 47 kΩ 47 kΩ

Load Capacitance 150-200 pF 150 - 200 pF 150 - 200 pF 150-200 pF

Internal Inductance 570 mH 570 mH 570 mH 570 mH

Internal Resistance 660 Ω 660 Ω 660 Ω 660 Ω

Cartridge Mass 6.3 g 6.3 g 6.3 g 6.3 g

Cartridge Mass (inc. fixings) 7.6 g 7.6 g 7.6 g 7.6 g

Fixing Centre 0.5" (12.7 mm) 0.5" (12.7 mm) 0.5" (12.7 mm) 0.5" (12.7 mm)

Playing Weight 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.) 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.) 1.5 - 2.0 g (1.7g nom.) 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)

Stylus replacemant GL0165M GL0160M GL0155M GL0150M

Model 1006 1012GX 1022GX 1042
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Frequency Response 20 Hz - 22 kHz ± 3 dB 20 Hz – 20 kHz ± 3 dB 20 Hz - 22 kHz ± 2 dB 20 Hz-30 kHz +/- 2 dB 10 Hz - 32 kHz +/- 2 dB

Channel Balance within 1 dB @ 1 kHz within 1 dB @ 1 kHz within 1 dB  @ 1 kHz within 1 dB  @ 1 kHz within 1 dB @ 1 kHz

Channel Separation
better than 25 dB @ 1 

kHz

better than 25 dB @ 1 

kHz

better than 25 dB @ 1 

kHz

better than 25 dB @ 1 

kHz
>30 dB at 1 kHz

Sensitivity
2.5 mV ± 1 dB, 1 kHz @ 

5 cm/sec

2.5 mV ± 1 dB, 1 kHz @ 

5 cm/sec

0.5 mV ± 1dB, 1kHz @ 

5 m/s

0.5 mV +/- 1 dB @ 1 

kHz

0.5 mV ± 1dB, 1kHz @ 5 

m/s

Static Compliance 18 mm/N 25 mm/N 18 mm/N 18 mm/N 25 mm/N

Equivalent tip mass 0.6 mg 0.4 mg 0.35 mg 0.35 mg 15 mm/N

Vertical Tracking Angle 24 ° 22 ° 24 ° 20 ° 20°

Stylus Radius Gyger II Gyger II Gyger II Gyger S Vital line-contact

Stylus Type Non-Replaceable Non-Replaceable Non-Replaceable Non-Replaceable Non-Replaceable

Load Resistance 47 kΩ 47 kΩ 100 Ω 100 Ω 100 Ω

Load Capacitance 100 - 500 pF 100 – 500 pF 100 - 1000 pF 100 - 500 pF 100 - 1000 pF

Internal Inductance 0.2  µH 0.13 µH 12 µH 2  uH 7.5 µH

Internal Resistance 77 Ω 35 Ω 8 Ω 8 Ω 4 Ω

Cartridge Mass 5.5 g 5.2 g 5.5 g 5.7 g 7.7g

Cartridge Mass (inc. fixings) 6.6 g 6.6 g 6.6 g 6.6 g 8.5g

Fixing Centre 0.5 " (12.7 mm) 0.5 " (12.7 mm) 0.5 " (12.7 mm) 0.5 " (12.7 mm) 0.5 " (12.7 mm)

Playing Weight 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.) 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.) 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.) 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.) 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)

Model Eroica H Eroica LX Elite EthosEroica HX
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VERVANGINGSNAALDEN

Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald 

kan uw platencollectie beschadigen. Als u de volgende symptomen hoort of ziet, mag u 

de platenspeler niet gebruiken totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, 

zichtbare schade zoals een misvormde beweging, of als de naald begint te springen of 

zwart residu aan de punt van de naald blijft kleven
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Exstatic Record Sleeves

25 pack

Most records are positively charged with 

static electricity. This positive charge 

attracts dust and grime to the disc 

groove, resulting in clicks, crackle and 

unwanted surface noises and also 

accelerates deterioration of the stylus. 

These sleeves safely protect the disc 

inside the outer sleeve, reducing the 

positive charge, thereby releasing the 

dust.
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PREMIUM AUDIO
OPLOSSINGEN

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22

44536 Lünen
Deutschland

E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 9860 285
www.idc-klaassen.com

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
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