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Na jó, de milyen eszközökön hallgattak az emberek kazettát a múlt évezredben?  
A lejátszók fejlődése ugyanolyan jelentős volt a formátum sikerében, mint maguké a 
hordózóké. Ezek a magnók ma már bőven ikonikusak és a gyűjtők szinte ölik egymást a 
ritka, szép példányaikért. Mutatjuk az egyes fajtákat néhány klasszikus példa segít-
ségével.

magnetofonevolúció.
Deckek, gettóblasterek, walkmanek és a többiek.

PhiliPs el-3302  
 
A felültöltős ősmagnó, hor-
dozható felvevő és lejátszó 
1962-ből

PhiliPs n2207 

Az egyik ős-diktafon, azaz RECORDER, beszéd 
rögzítésére fejlesztették 1976-ban

sony WalkMan tPs-l2  
 
Az eredeti walkman 1979-ből, 
az első hordozható fejhallga-
tós kazettajátszó

Panasonic/national 
rx-5080  
 
Egy nagyon megbízható hor-
dozható magnó a nyolcvanas 
évek elejéről

sharP Gf-1000  
 
A gettóblasterek királynője, 
ezzel bármilyen utcasarkon 
uralkodik tulajdonosa

Jvc rc-M90  
 
A boomboxok, gúnyosabban gettóblasterek 
egyik kultikus típusa, megannyi hiphoplemez 
borítóján szerepelt, a gyűjtők egyik Szent 
Grálja
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KONCERTAJÁNLÓ

2017. OKTÓBER 6. PÉNTEK 21.00

ÁLOM-KALEIDOSZKÓP KÉT 
ÉNEKHANGRA ÉS CSELLÓRA
Tara Fuki (CZ)

2017. OKTÓBER 10. KEDD 21.00

A HEGEDŰ LENGYEL 
FENEGYEREKE

CAFe Budapest | Adam 
Bałdych & Helge Lien Trio 

with Tore Brunborg (PL/N)

2017. OKTÓBER 3. KEDD 21.00

DANIEL ERDMANN  
SZÉDÍTŐ TRIÓJA

GoetheJazz | Das Kapital  
(D/DK/F)

2017. SZEPTEMBER 29. PÉNTEK 21.00

SZÁRNYALÓ SZÓLÓK  
A GITÁROS ZENESZERZŐTŐL
Gyémánt Bálint:  
True Listener
BMC lemezbemutató
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elboW a brainMonktól  
 
Ez pedig a jövő: fejlesztés alatt álló, 
mini kazettalejátszó, a tökéletes példa 
arra, hogy a formátum visszatért és 
folyik adaptálódása a kor követelmé-
nyeihez

sony WM-ex500 

Ez pedig egy kései, keskenyre dizájnolt walk-
man, az mp3-lejátszók megjelenések idejéből, 
1999-ből

sony cMt-vP1  
 
Mini hifi-torony, a kompakt eszköz nem csak 
kazettajátszásra

aiWa ad f 660  
 
A hifi-toronyba építhető deckek „pultos”  
típusa

luxMan k-03 
 
Az egyik csúcsdeck

technics rs-tr333 
 
A kétkazettás deckek egyik népszerű  
példánya

Pioneer kP 2500a  
 
Klasszik autós magnó, nehogy pont út közben 
ne lehessen zenét hallgatni


