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2009 roku synowie Petera 
Dunlopa, Derek i Ramsey 
(za!o"yciele firmy ART 

Acoustic Reproduction Technology), 
zaprezentowali prototyp zupe!nie nowe- 
go gramofonu pod mark# Systemdek. 
Pozostaj#c wiernymi podstawowej za- 
sadzie konstrukcyjnej, jak# by!o mi$kkie, 
spr$"ynowe zawieszenie talerza i ramienia 
na subchassis, opracowali nowoczesny 
nap$d, w którym wykorzystali wspó!czesn# 
wiedz$ i materia!y.

G!ówn# obudow$ (plint$) wykonano 
z jednej bry!y frezowanego MDF-u. 
Jest masywna i stanowi cz$%& systemu 
t!umienia wibracji. Jako cz$%& „ci$"ka” 
wspó!pracuje z „lekk#” – spr$"ynow#.  
O ile z zewn#trz wida& tylko ozdobne frezy, 
o tyle w %rodku konieczne by!o wy"!obienie 
miejsca na mocowanie talerza i ramienia 
przy wykorzystaniu z!o"onego systemu 
t!umienia drga'. Zastosowano subchassis 
z w!ókna w$glowego, zawieszone na trzech 
regulowanych spr$"ynach sto"kowych. 
Ostatecznych regulacji dokonuje si$ 
za pomoc# trzech %rub imbusowych, 
widocznych na wierzchu plinty. Dost$p do 
nich jest !atwy (co nie jest czym% zwyk!ym 
w przypadku spring-suspenderów), ale 
precyzyjna regulacja poziomu talerza to 
ostatni zabieg przy montowaniu tego 
gramofonu.

Urz#dzenie przybywa w stanie cz$%ciowo 
rozmontowanym, trzeba wi$c najpierw 
z!o"y& subchassis, ustawi& je we w!a%ciwej 
pozycji wzgl$dem wyci$cia w obudowie, 
nast$pnie zamontowa& talerz i rami$, i do- 
piero wówczas przyst#pi& do bardziej 
precyzyjnej regulacji.

Masywny czarny talerz wykonano  
z Delrinu, który okaza! si$ lepszym ma- 
teria!em od u"ytego w prototypach przej- 
rzystego akrylu. Do!#czone rami$ to 
12-calowe Audio Origami PU-7, nast$pca 
znanych w UK ramion Syrinx. PU-7 to 
solidna klasyczna konstrukcja z regulacj# 
antyskatingu za pomoc# nitkowego naci#- 
gu, przeciwwag# bez gwintu i wind# ra- 
mienia zaczerpni$t# od Regi. Wyst$puje  
w ró"nych d!ugo%ciach i w ró"nych wyko'- 
czeniach. Do testu otrzymali%my wersj$ 

d!u"sz#, w matowej czerni, dopasowanej do 
po!o"onego na zewn#trz samochodowego 
lakieru „ferrari red” (do wyboru s# do- 
wolne lakiery samochodowe). Przewody  
w ramieniu zamocowano na sta!e, wskutek 
czego konieczne jest odpowiednie ich 
umocowanie przy wyj%ciu z obudowy. Jest 
to kluczowe w przypadku gramofonów  
z mi$kkim zawieszeniem. W przeciwnym 
razie napr$"enie przewodu zniekszta!ca!oby 
prac$ zawieszenia. S!u"y temu odpowiednia 
obejma z w!ókna w$glowego.

Oprócz zawieszenia, interesuj#cym ele- 
mentem jest firmowe !o"ysko, wykorzys- 
tuj#ce efekt odpychania magnetycznego, 
oraz zaawansowany zasilacz. Ten ostatni 
mie%ci si$ a" w dwóch pude!kach. Po- 
niewa" zewn$trzny silnik Systemdeka 
pracuje na pr#d sta!y, pierwsze pude!ko 
(wykonane z plastiku) to transformator,  
z pozoru niewiele ró"ni#cy si$ od typowego 
wtyczkowca. Cienki przewodzik !#czy 
go z drug# skrzynk#, bardzo !adnie 
wyko'czon# w stylistyce Systemdeka. 
Zawiera ona zasilacz wraz z regulatorem 
obrotów. Kolejny cienki przewód prowadzi 
od zasilacza do obudowy silnika. Z ty!u 
skrzynki zasilacza umieszczono pokr$t!a 
pozwalaj#ce precyzyjnie dostroi& obroty. 
W komplecie dostarczana jest tarcza 
stroboskopowa.

Ca!o%& posadowiono na trzech nó"kach 
o regulowanej wysoko%ci. T!umi# wibracje 
i s!u"# do wst$pnego wypoziomowania. 
Moj# uwag$ zwróci!y jeszcze dwie rzeczy. 
Pierwsza to niezwykle ma!a %rednica rolki 
nap$dzaj#cej pasek – jest to w istocie 
wy"!obiona o% silnika. Drug# spraw# jest 
nietypowe po!o"enie paska na talerzu – 
zamiast po%rodku, obiega on talerz jakie% 
pó! centymetra od jego dolnej kraw$dzi.  
Od dystrybutora uzyska!em zapewnienie,  
"e oba te rozwi#zania wynikaj# z kon- 
kretnych za!o"e', przy czym w przypadku 
rolki nap$du celem by!o (nietypowo) 
zastosowanie mo"liwie wysokiej pr$dko%ci 
obrotowej silnika.

Rodowód, wygl#d oraz budowa nowego 
Systemdeka rodz# du"e oczekiwania. 
Zobaczmy zatem, czy je spe!ni.

Alek Rachwald

en gramofon nie rzuci! mi si$  
z miejsca w uszy okre%lon# sygnatu- 
r# d(wi$kow#. Jednak po pierw- 

szych minutach na pierwszy plan wybija 
si$ mikrodynamika. Zw!aszcza w czasie ci- 
chego s!uchania odnosi!em wra"enie przy- 
jaznej obecno%ci szczegó!ów. Nag!e drobne 
zmiany ci%nienia by!y oddawane wyra(nie. 
Mimo "e nie epatuje analityczno%ci#, nowy 
gramofon z manufaktury braci Dunlopów 
ma kardynaln# cech$ dobrego (ród!a 
analogowego: nawet graj#c cicho, przykuwa 
uwag$ przekazuj#c napi$cie budowane na 
bazie dobrych w!asno%ci dynamicznych. 
S#dz#c na podstawie z!o"ono%ci konstrukcji, 
autorzy projektu najwidoczniej zamierzali 
wydoby& wszystko, co mo"liwe, z nap$du 
o zawieszeniu spr$"ynowym. Wygl#da na 
to, "e znaczn# cz$%& tych zamierze' uda!o 
si$ zrealizowa&.

Dla mnie podstawow# cech# naprawd$ 
dobrego gramofonu o mi$kkim zawiesze- 
niu talerza i ramienia jest po!#czenie 
dobrej dynamiki z ponadprzeci$tn# barw#. 
Ma!e sk!ady, np. ansamble Billa Evansa, 
wypad!y pod tym wzgl$dem obiecuj#co. 
Jak jednak wypadnie gramofon z trudnymi 
utworami na du"e zespo!y? W utworach 
symfonicznych, w tym z udzia!em skrzypiec 
solo a tak"e fortepianowych, Systemdek 
popisa! si$ g!$bokim, czystym tonem ze 
sk!onno%ci# do brzmienia organicznego, 
bez nadmiernej kliniczno%ci. Nie dostaje 
si$ tutaj mnóstwa osobnych instrumentów, 
tylko jeden monumentalny organizm 
symfoniczny. Brzmienie, oprócz pot$gi, 
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zachwyca!o zarówno czytelno%ci# faktu- 
ry, jak i organiczno%ci#, naturaln# przyjaz- 
no%ci# d(wi$ku. W przeciwie'stwie do 
niektórych innych gramofonów o dobrej 
dynamice (mam tu na my%li zw!aszcza 
twardo zawieszone mass-loadery), System- 
dek nie cierpi na odfiltrowanie pierwiastka 
„"yciowego” w muzyce.

Wra"enie naturalno%ci i swobody pog- 
!$bia szeroka scena o wielowarstwowej 
g!$bi. Fajerwerków holograficznych nie  
zauwa"y!em (zreszt# nie wiem, czy mój 
system by!by w stanie je odda&), ale 
z pewno%ci# by!o tu dobre z!udzenie 
pomieszczenia. Podoba!y mi si$ równie" 
niskie tony. Wytrawne barwowo, nie 
podkolorowane, stosunkowo mi$kkie (tu 
znów ró"nica w stosunku do niektórych 
ci$"kich „twardych” nap$dów). W ich 
brzmieniu by!o sporo skrzyni, w!a%ciwa 
kontrola, a g!$boko%& zej%cia równie" nie 
pozostawia!a nic do "yczenia.

Wspomniana na pocz#tku mikrodyna- 
mika wi#"e si$ z dobrym oddaniem 
wysokich tonów. Oczywi%cie, wiele zale"y 
od wk!adki i na przyk!ad ró"nice mi$dzy 
Zu-103 a PC-3 by!y wyra(ne, jednak ogólny 
poziom zakresu wysokotonowego i jako%& 
detali pozostawa!y wysokie. Jednocze%nie nie 
zaobserwowa!em zjawiska „skwierczenia”, 
zwykle powodowanego b!$dem k#towym. 
To z pewno%ci# zas!uga d!ugiego ramienia 
Audio Orgiami. Równie" rodzaj szlifu 
ig!y i kalibracja wk!adki maj# tu co% do 
powiedzenia. Ta ostatnia w Systemdeku jest 
prosta, bo wraz z ramieniem dostarczany 
jest prosty i skuteczny szablon do ustawiania 
przetworników. 

Co do ramienia, by!em pod wra"eniem 
jego pracy. Rura o aparycji armaty 88 mm 
chodzi!a lekko jak chirurgiczny skalpel. 
Musia!em w!o"y& nieco pracy w ustawienie 
nacisku (przeciwwaga nie porusza si$ na 
gwincie) oraz w regulacj$ VTA – w tak 
d!ugim ramieniu to do%& istotny parametr, 
a d!ugo%& belki utrudnia w pewnym stopniu 
obserwacj$ k#ta pomi$dzy ramieniem  
a p!yt#.

O ile d(wi$k Systemdeka 
pozostawi! mnie pod bardzo dobrym 

wra"eniem, o tyle w czasie ods!uchów 
nasun$!o mi si$ par$ uwag o charakterze 

technicznym. Na przyk!ad pewne trudno%- 
ci powodowa!a winda PU-7. Jest to rami$ 
o dosy& du"ej masie, któr# oczywi%cie 
równowa"y odpowiednia regulacja zawie- 
szenia. Jednak dociskanie d(wigni opusz- 
czania powoduje zwykle oscylacje ca!ego 
uk!adu rami$-subchassis-talerz, które nie 
gasn# dostatecznie pr$dko. W rezultacie 
bywa, "e ig!a wk!adki dostaje lekkiego 
„kopa” od ko!ysz#cej si$ p!yty, co jest 
niewskazane. Wydaje si$, "e ta winda 
niezbyt pasuje do tego typu zawieszenia. 
Sposobem zaradzenia z!u jest opuszczanie 
d(wigni tylko cz$%ciowo, z pozostawieniem 
jej w ko'cowej fazie sile grawitacji. Wówczas 
rami$ opada dalej samo, za% drgania w por$ 
ulegaj# wygaszeniu.

Poza tym zjawiskiem mam pewne pre- 
tensje do systemu zasilaczy. Otó" po!#czenie 
a" dwóch zewn$trznych pude!ek konieczn# 
liczb# cienkich kabelków nie sprawdza 
si$ w praktyce. Bardzo mi przeszkadza!o, 
"e w czasie pracy musia!em co jaki% czas 
rozdziela& !#czówki i przewody zasilaj#ce, 
sk!$bione za sprz$tem w co% przypomina- 
j#cego talerz spaghetti. Takie widoki nie 
powinny mie& miejsca w tej cenie.

Nowy gramofon pod mark# zas!u"on#  
i znan# od lat to zawsze niebezpiecze'stwo, 
"e nie dorówna si$ wyobra"eniom dawnych 
fanów. Stare Systemdeki ciesz# si$ od lat 
renom# niedrogich zabójców konkuren- 

cji. O modelu 3D nie da si$ na pewno 
powiedzie&, "e jest niedrogi, musi si$ zatem 
broni& d(wi$kiem i mo"e troch$ aparycj#. 
Na szcz$%cie pod "adnym z tych wzgl$dów 
nie zawodzi. 

Wygl#daj#cy jak sportowy gran turismo 
nowy produkt braci Dunlop to obowi#z- 
kowy punkt programu dla zwolenników 
mi$kko zawieszonych gramofonów. Pre- 
zentuje udane po!#czenie d(wi$ku dyna- 
micznego i melodyjnego. Je%li to dla kogo% 
ma!o, to dodam, "e nikt o nim nie powie, "e 
to kolejna czarna skrzynka.

Alek Rachwald

ak si$ okazuje, Systemdek 3D ma 
kilka twarzy. Pierwsza, widocz- 
na z daleka, wywo!uje mocne  

i niekoniecznie pozytywne wra"enie. Po- 
!#czenie krwawoczerwonego koloru plinty 
z czerni# talerza i ramienia skojarzy!o mi 
si$ z po!udniowym temperamentem, ale 
równie" ze znacznie ta'szymi gramofonami 
konkurencji. Jednak rezygnacja z dalszej 
znajomo%ci na podstawie pierwszego 
spojrzenia cz$sto okazuje si$ b!$dem.

Drugie oblicze gramofonu kryje si$  
w jego rozwi#zaniach konstrukcyjnych. 
Ci$"ki talerz to %wietny sposób na stabiliza- 
cj$ obrotów. Paski na tarczy stroboskopowej 
u"ytej do weryfikacji ustawienia pr$dko%ci 
obrotowej sta!y nieruchomo jak gwardia 
przed Buckingham Palace. Gorsze zdanie 
mam o skuteczno%ci t!umienia wibracji 
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przez spr$"ynowe zawieszenie 
nap$du. O ile ich przenoszenie 
w pionie (testowane odwa"nym stukni$-
ciem w powierzchni$ pó!ki stolika) oka-
zuje si$ wystarczaj#co skuteczne, o tyle 
nawet delikatne uderzenia w bok pó!ek 
powodowa!y wyra(ny pog!os przenoszony 
do toru sygna!owego. W próbach tych 
nie zauwa"y!em natomiast tendencji do 
przeskakiwania ig!y. Test potwierdza jedynie 
doskonale znan# prawd$ o znaczeniu 
pod!o"a w analogowym %wiecie.

O topornej obs!udze windy ramienia 
Audio Origami wspomnia! ju" Alek. 
Problem nie wydaje si$ skomplikowany 
i tym bardziej wymaga usuni$cia. Ustawiaj#c 

wk!adk$, po raz kolejny zat$skni!em za 
p!ynn# regulacj# VTA. Pewnie z wiekiem 
staj$ si$ coraz bardziej wybredny, ale uwa-
"am, "e tej klasy producenci nie nadwer$-
"# si$ znacznie, rozbudowuj#c ramiona 

o tego typu uk!ady. Tym bardziej, 
"e mo"na je spotka& w gramofo-
nach 20-krotnie ta'szych. 

Trzecia twarz Systemde-
ka, czyli jego brzmienie, 
okazuje si$ najprzyjemniej-
sza. Gramofon w akcji 
spisuje si$ wy%mienicie. 
Po!#czenie ci$"kiego tale-
rza z mi$kkim zawiesze-

niem nap$du oraz 12-calo-
wym ramieniem tworzy zestaw oferuj#cy 
czysty, analogowy d(wi$k.

Przetwornik AT-OC9ML/II w tej kon-
figuracji subtelnieje, staje si$ mniej do-
sadny, nie trac#c barwy ani dynamiki. 
Uzyska!em brzmienie plastyczne, a przy 
tym swobodne i nie pozbawione dynami-
ki. D(wi$k by! szybki, a jednocze%nie mia! 
czas na pe!ne wybrzmienie, podkre%laj#c 
akustyk$ pomieszcze', w których do-
konywano nagra'. Dobra separacja i roz-
dzielczo%&, cz$%ciowo wynikaj#ce ze szlifu 
wk!adki, podkre%lone znakomit# mikro-
dynamik#, pozwala!y si$ delektowa& niu-

ansami brzmienia strun czy reakcji talerzy 
na uderzenia szczotek.

Mile zaskoczy!a dynamika w skali 
makro. Co prawda bas nie trz#s! mura-
mi, ale nie zabrak!o mu pot$gi, wolu-
menu ani zró"nicowania. Kulminacje 
orkiestrowe zaskakiwa!y zdyscyplino-
wan# stereofoni# oraz rozdzielczo%ci#. 
Bardzo dobrze zosta!y oddane ró"nice 
w mo"liwo%ciach dynamicznych poszcze-
gólnych instrumentów. Gramofon ucieka! 
od u%redniania, t!umienia czy dos!a-
dzania. Mimo to ods!uchy relaksowa!y, 
a Systemdek zach$ca! do si$gania po ko-
lejne albumy. Odnowi!em m.in. znajo-
mo%ci z koncertowymi nagraniami Pink 
Floyd. Przeci$tnej jako%ci t!oczenie Melo-
dii wybrzmiewa!o realistycznie oddan# 
atmosfer# wydarzenia live. Porównania 
ze (ród!em cyfrowym spektakularnie 
punktowa!y sukces gramofonu.

Najbardziej przypad!o mi do gustu 
trzecie, najwa"niejsze oblicze System-
deka, !#cz#ce dynamik$ z muzykalno%ci#, 
p!ynno%& z rozdzielczo%ci#, spójno%& ze 
zró"nicowaniem. I to ono powoduje, "e 
zach$cam do bli"szego zapoznania si$ 
z tym gramofonem. Przyja(' mo"e si$ 
okaza& dozgonna.                        

Pawe! Go!$biewski
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