
Hi•Fi i Muzyka 10/09 37

Test wk!adki gramofonowe

W skromnoÊci 
si!a
Audio-Technica 
AT120E, 
AT440MLa, 
AT-OC9ML/II

Katalog Audio-Techniki 
zawiera bogaty wybór 
sprz´tu profesjonalnego 
oraz stosunkowo niewiele urzàdzeƒ
do u˝ytku domowego. 
WÊród tych ostatnich znajdziemy 
szeÊç modeli wk!adek. 

Pawe! Go!´biewski

Gramofon/rami´: Garrard 401/Origin Live Silver
Przedwzmacniacze GSP Elevator/GSP Revelation,
korekcyjne: Zagra Kulesza Mk-1
Przedwzmacniacz 
liniowy: Zagra Kulesza Mk-1
Wzmacniacze Art Audio Carissa, 
mocy: McIntosh MC 275
Wzmacniacz 
zintegrowany: SoundArt Jazz
G!oÊniki: ATC SCM-35, Triangle Trio
Przewody 
sygna!owe: Fadel Coherence 

IC One (RCA),
Fadel Aeroflex (XLR), 
Cordial (XLR), DH Labs Air
Matrix, VPI (RCA phono)

g!oÊnikowe: Fadel Coherence SC One
zasilajàce: Fadel Coherence PC One
Listwa sieciowa: Fadel Hotline Coherence
Akcesoria: StandArt STO, StandArt SSP, 

VPI HW-17

System
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Porównujàc ich liczb´ z ofertà cho-
cia˝by Ortofona czy Grado, mo˝-
na odnieÊç wra˝enie, ˝e Japoƒ-

czycy traktujà technik´ analogowà jako
poboczny nurt swej dzia!alnoÊci. Okazu-
je si´ jednak, ˝e mi!oÊnik winylu znajdzie
tu przetwornik odpowiedni dla siebie 
i swojego bud˝etu. DoÊwiadczenie, rze-
telne projektowanie i precyzyjne wyko-
nanie owocujà niezbyt rozbudowanà, za
to przemyÊlanà ofertà. Audio-Technica
stawia nie na iloÊç, ale przede wszystkim
na jakoÊç, tak˝e brzmienia.

Budowa
Audio-Technica AT120E

AT120E to wk!adka typu MM, zaj-
mujàca pozycj´ pomi´dzy modelami
AT110E i AT440MLa. Poza symbolem,
nosi opisowe rozszerzenie nazwy: Dual
Magnet Stereo Phono Cartridge. To od-
zwierciedlenie opatentowanej konstruk-
cji, wykorzystujàcej uk!ad dwóch rucho-
mych magnesów. Korpus przetwornika
wykonano z czarnego plastiku i przysto-
sowano do klasycznego mocowania
Êrubkami o rozstawie 0,5 cala. Osadzona
na aluminiowym wsporniku diamento-
wa ig!a ma szlif eliptyczny o wymiarach
0,3 x 0,7 mm. Wymienna obudowa ig!y
koloru bladopomaraƒczowego odró˝nia
zewn´trznie AT120E od innych modeli
MM. Wyposa˝ono jà w odchylanà plasti-
kowà os!on´ zabezpieczajàcà wspornik 
i ostrze przed przypadkowym uszko-
dzeniem mechanicznym. Na os!onie
umieszczono oznaczenie modelu. Nie-
ruchomà cewk´ nawini´to beztlenowà
miedzià. Sygna! z wk!adki wyprowadzo-
no czterema z!àczami, oznaczonymi 
kolorami. 

Napi´cie wyjÊciowe wynosi 5,0 mV, 
a optymalna si!a nacisku – 1,4 g (zakres
1,0-1,8 g). Wskazuje ona na Êrednià 
podatnoÊç dynamicznà, czego nie precy-
zuje specyfikacja. W komplecie otrzymu-
jemy solidne plastikowe pude!ko, dwa
komplety Êrubek monta˝owych, niewiel-
ki wkr´tak oraz p´dzelek do czyszcze-
nia ig!y. W instrukcji obs!ugi producent
przestrzega przed stosowaniem igie! 
innych ni˝ firmowe.

Audio-Technica AT440MLa
Najwy˝szy model serii MM wyglàda

jak bliêniak AT110E i AT120E. Ze-
wn´trznie ró˝nià si´ mi´dzy sobà jedynie

kolorami obudowy ig!y. W AT440MLa
jest fio!kowa. T´cz´ serii uzupe!nia b!´-
kitny korpus AT110E. „Czterysta czter-
dziestka” równie˝ wykorzystuje podwój-
ny magnes (Dual Magnet). Od ni˝szych
modeli ró˝ni si´ m.in. firmowym szli-
fem ig!y typu Micro-Line, o rozmiarze
0,12 mm i prostokàtnym przekroju. Ta-
kie ostrze odczytuje rowek z precyzjà
zbli˝onà do g!owicy nacinajàcej winyl 
w procesie t!oczenia p!yt. Cewk´ nawi-
ni´to najwy˝szej czystoÊci miedzià
PCOCC (Pure Cooper by Ohno Conti-
nuous Casting) o strukturze d!ugich
kryszta!ów. Uk!ad zawieszenia ig!y jest
prawdopodobnie identyczny jak w mo-

delu ni˝szym. Ma wygodnà podatnoÊç
dynamicznà (10 cu), zapewniajàc ju˝
przy niskiej sile nacisku (zakres 1,0-1,8 g)
precyzyjne Êledzenie zapisu. Przek!ada
si´ to na wysokà rozdzielczoÊç dêwi´ku. 
Napi´cie wyjÊciowe wynosi 4,0 mV.
Wk!adka jest pakowana w plastikowe
pude!ko, podobnie jak AT120E, z syste-
mem mocowania na czas transportu.
Znajdziemy w nim tak˝e p´dzelek do
czyszczenia ig!y, wkr´tak, dwa zestawy
Êrubek monta˝owych oraz przewody sy-
gna!owe do g!ówki ramienia. 

Dodatkowe zabezpieczenie stanowi
odchylana przezroczysta os!ona na ig!´ 
z naniesionà nazwà modelu. To rozwià-
zanie praktyczne w u˝ytkowaniu (os!ona
jest stale na wk!adce; trudno jà zgubiç),
lecz z drugiej strony nieco utrudniajàce
kalibracj´ przetwornika w ramieniu ze
wzgl´du na przys!anianie widoku czo!a
jego korpusu.

Audio-Technica 
AT-OC9ML/II

AT-OC9ML/II to jedyna wk!adka MC
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Bohaterowie w spoczynku.
Wk!adki i akcesoria 
dobrze zabezpieczono 
na czas transportu.

AT440MLa wyró˝nia
fio!kowy kolor obudowy
wymiennej ig!y. Wspornik
chroniony uchylnà
„przy!bicà”.

Lewitujàca AT120E.
Kolorystyka blada, 
za to brzmienie nasycone.
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w aktualnym polskim katalogu firmy.
Pe!ni zarazem rol´ modelu flagowego.
Na tle opisywanych modeli MM wyró˝-
nia si´ eleganckim wyglàdem. Czarna
obudowa o zmienionych proporcjach
sprawia wra˝enie masywniejszej. Ma za-
okràglone kraw´dzie i pó!kolisty front.
Z!oty spód i czo!o korpusu ozdobiono
firmowym logiem. Na bokach umiesz-
czono oznaczenie modelu. Ig!a, podob-
nie jak w AT440MLa, ma szlif Micro-
-Line. Zamontowano jà na z!oconym
wsporniku z boru. 

Wewnàtrz kryjà si´ unikalne rozwiàza-
nia. Zastosowano uk!ad dwóch cewek
drgajàcych (Dual Coil System), zapew-

niajàcy maksymalnà separacj´ pomi´dzy
kana!ami. Nawini´to je miedzià PCOCC.
Cewki poruszajà si´ w silnym polu ma-
gnesów samarowo-kobaltowych. Sygna!
wyprowadzajà cztery z!àcza oznaczone
kolorami. 

Zalecana si!a nacisku to 1,25-1,75 g.
PodatnoÊç dynamicznà uk!adu okreÊ-
lono na 9,0 cu. Napi´cie wyjÊciowe wy-
nosi 0,4 mV. Impedancja obcià˝enia 
w systemie z transformatorem dopaso-
wujàcym to 20 omów. W przypadku 
stosowania przedwzmacniacza MC naj-
lepsze rezultaty osiàgniemy, stosujàc im-
pedancj´ 100 !. Takie sà zalecenia spe-
cyfikacji, ale warto spróbowaç wy˝szych
wartoÊci impedancji i dopasowaç usta-
wienia do w!asnych preferencji brzmie-
niowych.

Na czas transportu przetwornik jest
mocowany do plastikowej g!ówki (tzw.
dummy-headshell) z podzia!kà, pomoc-
nà przy ustawianiu wysi´gu. W du˝ym
opakowaniu znajdujà si´ tak˝e: nasuwa-
na os!ona ig!y, wkr´tak, dwa komplety

ró˝nej d!ugoÊci Êrubek mocujàcych 
w kolorze z!otym oraz wykres charakte-
rystyki konkretnego egzemplarza wk!ad-
ki. W mierzonym zakresie od 20 Hz wy-
kres jest idealnie p!aski a˝ do cz´stot-
liwoÊci 6 kHz, gdzie widoczne jest deli-
katne oko!o 1-1,5-decybelowe podbicie,
si´gajàce cz´stotliwoÊci 20 kHz. Produ-
cent szczyci si´ niezwyk!à precyzjà wy-
konania przetwornika (do tysi´cznych
cz´Êci cala) oraz Êcis!ym przestrzeganiem
procedur kontroli jakoÊci. Dlatego spo-
dziewam si´, ˝e charakterystyki cz´stotli-
woÊciowe innych egzemplarzy tego mo-
delu wyglàdajà bliêniaczo.

Wra˝enia ods!uchowe
Przyst´pujàc do testu trzech wk!adek,

zastanawia!em si´, od której rozpoczàç
ods!uchy. Czy od najtaƒszej i oceniaç
zmiany wprowadzane przez modele wy˝-
sze? Czy te˝ odnieÊç brzmienie wk!adek
MM do referencyjnej MC? Wybra!em
drugie rozwiàzanie.

AT-OC9ML/II
AT-OC9ML/II od pierwszych dêwi´-

ków deklaruje, ˝e tym modelem Audio-
-Technica celuje w gusta zwolenników
brzmienia neutralnego, o aspiracjach
studyjnych. Flagowiec nie nadu˝ywa
sztuczek, nie mami uszu podgrzewaniem

Êrednicy ani zaokràgleniem najwy˝szych
tonów. Proporcje zakresów zosta!y pra-
wid!owo wywa˝one. Wk!adce daleko do
uÊredniania; gra szczegó!owo i przeÊ-
wietla nagrania. Jest jak szk!o powi´ksza-
jàce, ukazujàce detale, w istnienie któ-
rych w innej sytuacji mo˝na by jedynie
wierzyç. Udowadnia, ˝e to si´ dzieje na-
prawd´. 

G!osy kobiece sà naturalne, ulokowane
na linii bazy i tu˝ za nià. Wysokie tony –

zdefiniowane wzorowo. Basu tyle, ile po-
trzeba do zachowania zrównowa˝onego
charakteru brzmienia. Pot´˝ne organy
nie przyt!aczajà niekontrolowanymi 
pomrukami, lecz nawet w momentach
kulminacji brzmià czysto. W obj´ciach
ramienia OL Silver wk!adka mieni si´
wieloÊcià odcieni; pozostajàc zarazem
przejrzystà i barwnà. Wglàd w niuanse
nagraƒ jest nieskr´powany, a jednocze-
Ênie pe!en wdzi´ku. Wokó! dêwi´ków

s!ychaç aur´ i bogate wybrzmienia. Do
tego rozleg!a scena z wyraênà gradacjà
planów i g!´bi. Koronkowa robota.
Wk!adka pozwala zapomnieç o audio-
filskich smuteczkach. Po takim doÊ-
wiadczeniu trudno wróciç do cyfrowego
êród!a.

Odnosz´ wra˝enie, ˝e brzmienie 
AT-OC9ML/II jest szybsze i dok!adniej-
sze w porównaniu z taƒszym Denonem
DL-103R. Pod jednym warunkiem –
reszta toru nie mo˝e zmarnowaç tego
efektu. W niektórych konfiguracjach,
szczególnie w pierwszych godzinach po
za!o˝eniu cartridge’a, brzmienie mo˝e
si´ okazaç zbyt ofensywne, nawet m´-
czàce przy d!u˝szym s!uchaniu. Znajàc
mo˝liwoÊci wygrzanego przetwornika,
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AT-OC9ML/II zamontowana
do plastikowego uchwytu.
Jego wyci´ta g!ówka 
z naniesionà podzia!kà 
s!u˝y do ustawiania
wysi´gu.

Jedna z najlepszych
wk!adek MM na rynku. 
W zestawie m.in. 
przewody sygna!owe.

Wk!adki nie ró˝nià si´ 
istotnie wymiarami. 
To proporcje obudowy 
AT-OC9ML/II nadajà 
jej masywniejszy wyglàd.
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sugeruj´ nie zniech´caç si´ przedwcze-
Ênie. Warto tak˝e spróbowaç wy˝szych
wartoÊci impedancji obcià˝enia. W mo-
im systemie lepsze efekty osiàgnà!em
przy ustawieniu 1 k!.

AT440MLa
Wk!adk´ wyposa˝ono w ostrze ig!y 

o takim samym szlifie jak wzorcowy mo-
del MC. Pozosta!e elementy ró˝nià si´
wyraênie, ale zachowano podobny cha-
rakter brzmienia. 

Du˝e znaczenie znów odgrywajà szcze-
gó!owoÊç, precyzja i mikrodynamika.
Tony Êrednie, niosàce najwi´cej informa-
cji, pozostajà neutralne, a wysokie – zró˝-
nicowane. Nie osiàgajà poziomu subtel-
noÊci oferowanej przez AT-OC9ML/II,
ale przewy˝szajà w tej dziedzinie inne
znane mi przetworniki MM. Niskie tony
równie˝ nie uderzajà tak mocno, jak 
w modelu flagowym. Na szcz´Êcie, cha-
rakteryzujà je dobre wype!nienie i kon-
trola. Wk!adka potrafi przekazaç palet´
naturalnych wybrzmieƒ. 

Rozleg!a scena, oddajàca charaktery-
styk´ pomieszczeƒ, podkreÊla analogo-
wy charakter brzmienia. Ka˝da z trzech
wk!adek wnosi do niego okreÊlonà sy-
gnatur´ brzmieniowà. W przypadku
AT440MLa jest ona najwyraêniejsza. Na
szcz´Êcie szlif Micro-Line, ˝e mimo lek-
ko technicznego nalotu, potrafi wyelimi-
nowaç du˝à cz´Êç szumów i trzasków po-
chodzàcych z powierzchniowych cz´Êci
rowka. Dzi´ki temu nawet starsze p!yty
b´dà zyskiwa!y na Êwie˝oÊci. Dodatkowo
te zabrudzone zostanà oczyszczone z far-
focli, gdy˝ dok!adnie dopasowana ig!a
usuwa z rowków kurz i zanieczyszczenia.
Zdarza si´, ˝e zmusza to nawet do prze-

rwania ods!uchów i oczyszczenia ostrza
przed ukoƒczeniem odtwarzania strony
albumu. Za to otrzymujemy Êwietne
mo˝liwoÊci Êledzenia rowka, tak˝e pod
koniec LP. 

AT440MLa wchodzi w sk!ad mojego
systemu analogowego i pozostaje od-
niesieniem dla innych przetworników
typu MM.

AT120E
Gdybym rozpoczyna! ods!uchy od 

tego modelu, uzna!bym, ˝e jest bardzo
dobry, a dwa pozosta!e jeszcze lepsze.
Odwrócenie kolejnoÊci zmusza, bym po-
narzeka! na kilka cech brzmienia. B´dzie
to jednak próba porównania, a nie zwy-
k!e krytykanctwo. 

Z danych technicznych wynika, ˝e
AT120E ma pasmo przenoszenia szersze
od modelu wy˝szego. A jednak przesiad-
ka z AT440MLa przynosi wra˝enie
uspokojenia i wi´kszego skupienia
dêwi´ku. Staje si´ on mniej przejrzysty,
co jednak nie zmniejsza przyjemnoÊci
s!uchania. Tym bardziej, ˝e delikatnemu
z!agodzeniu sopranów towarzyszy obfity
i troszk´ zmi´kczony bas. Ârednica traci
na neutralnoÊci, a zyskuje na wype!nie-
niu. Lekko ocieplona – pozostaje w har-
monii ze skrajami pasma.

Bardzo dobrze wypada dynamika, na
którà po!o˝ono wi´kszy nacisk ni˝ na
zró˝nicowanie detali. AT120E potrafi
zagrzmieç basem, a dzi´ki jego kontroli
pokazaç tak poszukiwane przez u˝yt-
kowników lekkich i taƒszych gramofo-
nów „mi´sko”. Charakterystyka prze-
twornika sprzyja tak˝e muzyce rockowej
i elektronicznej, która potrafi zabrzmieç
ostro. Na szcz´Êcie, granica dobrego
smaku i naturalnoÊci nie zosta!a prze-
kroczona.

Eliptyczny szlif ig!y przek!ada si´ na
gorsze Êledzenie rowka (wi´cej znie-
kszta!ceƒ pod koniec odtwarzania strony
LP) oraz wi´kszà podatnoÊç na drobne
zarysowania i zabrudzenia powierzchni
p!yty. Tak naprawd´ w AT120E nie po-

Test wk!adki gramofonowe

Ka˝dà wk!adk´ 
wyposa˝ono w zestaw
Êrubek monta˝owych 
(na zdj´ciu wersja „royal”),
wkr´tak oraz p´dzelek 
do czyszczenia ig!y.
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doba mi si´ tylko jedno – kolor obudo-
wy. Czy wyobra˝acie sobie zielonà p!yt´
winylowà z ˝ó!tà etykietà, odtwarzanà
przez pomaraƒczowà wk!adk´? Mnie tra-
fi!a si´ taka ekstrawagancja.

Podsumowanie
AT120E polecam mi!oÊnikom soczy-

stego i pe!nego brzmienia, posiadajàcym
Êredniej klasy nap´dy i ramiona. Wk!ad-
ka zapewnia wyrównanie zakresów,
mocny bas i delikatnie z!agodzone górne
rejestry. Âwietnie si´ spisze z nagraniami
rockowymi i jazzowymi. Nie zawiedzie
te˝ mi!oÊników klasyki. 

W wy˝szej klasy gramofonach zalety
poka˝e AT440MLa. Sprawdzi si´ w ka˝-
dym repertuarze, a zw!aszcza w klasycz-
nym i jazzowym. Szczególnie dobrze
wspominam zestawienia z ramionami 
z w!ókien w´glowych (np. Pro-Jecta).
„Czterysta czterdziestka” gwarantuje
precyzyjne, czyste, przejrzyste i zarazem
muzykalne brzmienie. WÊród mocnych
stron nale˝y wymieniç tak˝e mikrody-
namik´ godnà wk!adek MC wysokiej
klasy. Mo˝e sprawiaç trudnoÊci w!aÊci-
cielom p!yt o s!abej jakoÊci t!oczenia,
bezwzgl´dnie wy!awiajàc niedoskona-
!oÊci. Stanowi brzmieniowe ogniwo po-
mi´dzy Êwiatem MM i MC.

AT-OC9ML/II oferuje high-endowy
dêwi´k w niewygórowanej cenie. Brzmie-
nie jest ˝ywe, dynamiczne, oparte na
mocnym rytmie, z przejrzystà Êrednicà 
i pi´knie u!o˝onymi najwy˝szymi tonami.
Wk!adka osiàga wysoki poziom w dzie-
dzinie rozdzielczoÊci, mikrodynamiki 
i stereofonii. Uniwersalna, zaspokoi gusta
mi!oÊników ka˝dego repertuaru. ˚eby jà
doceniç, nale˝y jednak bezb!´dnie skonfi-

gurowaç system. W rozjaÊnionych dobry
efekt mo˝e ulec przek!amaniu i zaowoco-
waç zmianà proporcji w kierunku ostroÊci
dêwi´ku.

Konkluzja
Niech Was nie zmyli skromnoÊç aktual-

nej oferty wk!adek Audio-Techniki. Drze-
mie w nich bowiem prawdziwie audiofil-
ska si!a.
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Audio-Technica
Dystrybucja: Konsbud Audio

Dane techniczne: AT120E AT440MLa AT-OC9ML/II

Cena: 362,46 z! 667,68 z! 2011,65 z!
Typ: MM MM MC
Pasmo przenoszenia (Hz): 15-25000 Hz 20-20000 Hz 15-25000 Hz
Napi´cie wyjÊciowe: 5,0 mV (1 kHz) 4,0 mV (1 kHz) 0,4 mV (1 kHz)
Separacja kana!ów: 29 dB (1 kHz) 27 dB (1 kHz) 31 dB (1 kHz)
Szlif ig!y: 0,3 x 0,7 mm, eliptyczny 0,12 mm, Micro-Line Micro-Line
Nacisk/zalecany: 1,0-1,8/1,4 g 1,0-1,8/1,4 g 1,25-1,75 g
PodatnoÊç dynamiczna: b.d. 10 x 106 cm/dyne, (100 Hz) 9,0 x 106 cm/dyne (100 Hz)
Zalecana impedancja 
obcià˝enia: 47 k! 47 k! 20 !
Zalecana pojemnoÊç 100 !/ 20 !
obcià˝enia: 100-200 pF b.d. (transformator)
Masa: 6,5 g 6,5 g 8 g

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!" !!!!! !!!!!
Dynamika: !!!!! !!!!" !!!!!
Stereofonia: !!!!" !!!!! !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!" !!!!! !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!! !!!!" !!!!!
Bas: !!!!! !!!!" !!!!!
Brzmienie: !!!!" !!!!! !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!" !!!!! !!!!!
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