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otychczas potrafiłem sobie 
wyobrazić propozycje Acou-
stic Signature dla początkują-

cych (Barzetti, „HFiM 04/2012”), trady-
cjonalistów (Triple X, „HFiM 06/2015”) 
oraz chcących więcej (Thunder, „HFiM 
04/2014”). Po drodze firma zmieniła ceny 
oraz wprowadziła, celujący w cenową stra-
tosferę, model Invictus (396000 zł). Nie 
mam nic przeciwko takim ambitnym pro-
jektom, będącym kondensacją firmowych 
rozwiązań i możliwości. Ale czemu ma 
służyć rozwadnianie oferty i sondowanie 

poziomu dla początkujących? Tam już 
dawno okopali się Rega, Pro-Ject czy Tho-
rens. Czy między ich gramofonami znaj-
dzie się miejsce dla Primusa? 

Nie wydaje się, by Acoustic Signature 
chciał tam znaleźć swoją półkę. Cenowo 
im nie dorówna, więc i brzmienie powin-
no być o oczko wyższe. A przecież, jak 
okaże się poniżej, Primus korzysta z po-
dobnych rozwiązań (ramię Regi, wkładka 
Ortofona). Zatem sprawdzam.

Budowa
Plinta Primusa wygląda, jakby została 

wykonana z czarnego akrylu, ale to tyl-
ko efekt wykończenia jej powierzchni.  
W rzeczywistości to konstrukcja z mate-
riałów o różnej gęstości (pokryte lamina-
tem MDF i płyta wiórowa), co zmniejsza 
jej rezonanse. Opiera się na trzech regu-
lowanych nogach z aluminium.

Talerz waży 4,5 kg i odpowiada za nie-
co ponad połowę masy gramofonu. Ma 
wysokość 2,5 cm i został wykonany z pre-
cyzyjnie obrobionego bloku twardego alu-
minium. Od spodu pokryto go dodatko- 

wą warstwą materiału antyrezonansowe-
go. Do gramofonu dołączono skórzaną 
matę w kolorze grafitowym, taką samą, 
jak ta w droższych modelach Acoustic  
Signature. 

Łożysko talerza nawiązuje do spraw-
dzonych firmowych rozwiązań, wykorzy-
stujących opatentowany materiał o na- 
zwie Tidorfolon, tutaj użyty w podstawie. 
Charakteryzują je bardzo niskie tarcie  
i poziom szumów własnych. Producent 
udziela na łożysko 10-letniej gwarancji. 
Talerz jest napędzany poprzez gumo-

wy pasek o kwadratowym przekroju. 
Asynchroniczny silnik, umieszczony „na 
sztywno” w tylnym lewym rogu obudo-
wy, dostarcza pewny moment obrotowy. 
Nad stabilnością obrotów czuwa system 
elektroniczny. Poza wyborem prędkości 
obrotowej oraz uruchomieniem silnika 
nie wymaga on żadnej ingerencji użyt-
kownika. 

Za prąd odpowiada wtyczkowy zasi-
lacz, który mógłby mieć nieco dłuższy 
przewód. Czarne plastikowe przyciski 
do obsługi wraz z kolorowymi diodami 
ulokowano na niewielkim aluminiowym 
panelu w lewym rogu. Jak dla mnie, ele-
ment ten wygląda zbyt „orientalnie”. 

Ramię to konstrukcja Regi o numerze  
RB202, będąca rozwinięciem modelu 
RB250, czyli klasyczny standard w now-
szym wydaniu. Podstawa ramienia jest 
montowana do plinty przy użyciu trzech 
wkrętów, bez możliwości regulacji VTA 
(vertical tracking angle). Ramię wypo-
sażono w prostą, zwężającą się ku zin-
tegrowanej główce, aluminiową belkę, 
obrotową niewyskalowaną przeciwwagę 
oraz magnetyczną regulację antyskatin-
gu. Kardanowe zawieszenie nie ma wy-
czuwalnych luzów, co przekłada się na 

poprawę odczytu informacji zapisanych 
na płycie. Warto zaznaczyć, że montaż 
ramienia odbywa się ręcznie. 

RB202 skonfigurowano w wkładką 
Acoustic Signature MM1, która jest wer-
sją OEM modelu Ortofon 2M Red. To 
przetwornik typu MM charakteryzujący 
się eliptycznym szlifem igły, poziomem 
napięcia wyjściowego 5,5 mV, podatno-
ścią zawieszenia 20 µm/mN i zalecanym 
naciskiem 1,8 g.

Ramię RB202 – mocowanie  
i zawieszenie.

pq Ramię RB202 i wkładka 
Acoustic Signature MM1.
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Sygnał wyprowadzono parą gniazd RCA, 
umieszczonych na „kostce” zamontowanej 
bezpośrednio pod ramieniem. Towarzyszy 
im zacisk uziemienia. W komplecie dołą-
czono 1,5-m przewód sygnałowy 2RCA- 
-2RCA w miękkiej niebieskiej izolacji, bez 
oznaczenia producenta.

Konfiguracja
Zgodnie z naklejką na kartonie, Pri-

mus może zostać wyposażony w ramiona 

Rega RB202 lub TA-500 (firmowe ramię 
Acoustic Signature, 9 cali, karbonowa 
dwuwarstwowa belka, łożyska SKF, mo-
cowanie typu Rega) oraz wkładki Acou- 
stic Signature MM1, MM2 lub MM3, od-
powiadające Ortofonom serii 2M: Red 
(szlif Elliptical), Blue (Nude Elliptical) 
oraz Black (Nude Shibata). W cenniku na 
stronie polskiego dystrybutora uwzględ-
niono wersję z ramieniem TA-500, kosz-

tującą 8220 zł, oraz recenzowaną, w ce- 
nie 5999 zł.

Skonfigurowany fabrycznie Primus 
grał z przedwzmacniaczem McIn-
tosh C-48 z wbudowanym gramo-
fonowym stopniem korekcyjnym 
oraz końcówką mocy McIntosh 
MC-2102. Elektronika napędza-
ła monitory Kudos Super 10 oraz 

pq Gniazda blisko ramienia  
i dołączony przewód sygnałowy.

Test gramofon 4000-8000 zł

qp Acoustic  
Signature Primus

Zasilacz.
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podłogowe kolumny ATC SCM-35. Sys-
tem, ustawiony na stolikach StandArt SSP 
i STO, grał w zaadaptowanej akustycz-
nie części pomieszczenia o powierzchni  
około 36 m².

Gramofon dotarł z zamontowaną w ra-
mieniu i prawidłowo ustawioną wkładką.  
Przygotowanie go do pracy wymaga jesz-
cze wypoziomowania, nasmarowania osi 
talerza (olej z kroplomierzem znajdu-
je się w zestawie), umieszczenia talerza  
w łożysku, założenia paska oraz podłą-
czenia przewodów sygnałowych i zasi-

lacza. Nie będzie to stanowić problemu 
nawet dla początkującego użytkownika, 
także dzięki instrukcji z czytelnymi gra-
fikami.

Po wstępnej ocenie zestawu trochę po- 
eksperymentowałem. Dołączony prze-
wód zastąpiłem łączówką VPI-JMW 
Phono, co przyczyniło się do lep-
szego otwarcia dźwięku i uwy-
datnienia jego mikrodynamiki. 
Skórzana mata jest estetyczna 
i skuteczna, ale jej zmiana na 
Millenium Carbon LP dodała 
brzmieniu jeszcze odrobinę 
powietrza i dźwięczności.

Wrażenia  
odsłuchowe

Acoustic Signature Pri-
mus gra w sposób wyważo-
ny, może nawet ostrożny. To 
moment, w którym trzeba na-
zwać te cechy brzmienia i zde-
cydować, czy to zbytnia powścią-
gliwość, czy celowe opanowanie.  
W tej sytuacji inteligencją powinien 
wykazać się raczej recenzent niż gramo-

fon. Dlatego przesłuchałem szeroki reper-
tuar LP, począwszy od soczystej symfoniki  
(VII symfonia Beethovena, Marlboro Fes- 
tival Orchestra/Casals; V koncert forte-
pianowy, Claudio Arrau/Staatskapelle 
Dresden/Sir Colin Davis), przez klasykę 
jazzowej pianistyki (Keith Jarrett „Koeln 
Concert”), buduarowe wokale (Jacintha 
„Lush Life”), bluesową damę (Cassandra 
Wilson „Glamoured”), amerykańskiego  
łobuza (Johnny Cash „American III: So-
litary Man”), pop odurzony nie tylko 
elektroniką (Depeche Mode „Violator”), 

ambitne brudne brzmienia (Radiohead 
„A Moon Shaped Pool”), po krajowego 
bluesa (Breakout „Blues”) i kryzysowy 
polski rock (Lombard „Szara maść”). Dla 
przyjemności słuchałem jeszcze innych 
płyt, ale wyżej wymienione pozwalają się 
wypowiedzieć o możliwościach Primusa.

Znam lepsze projekty Acoustic Signa-
ture i z uporem psychoorganika wracam 

q Talerz pokryty od spodu  
warstwą antywibracyjną.

p Sterowanie funkcjami.

p Napęd.p Ortofon w robocie.
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chociażby do Barzettiego. Tyle że cena 
wymienionego wyraźnie wzrosła i w ten 
sprytny sposób powstała luka dla mode-
lu „tańszego”. Primusowi z pewnością nie 
można odmówić ambicji prezentowania 
dobrego brzmienia, połączonej z kom-
fortem użytkowania. W tym ujęciu kon-
strukcja Acoustic Signature spełnia po-
kładane w niej oczekiwania. To analogia 
trochę jak przy porównaniu VW i Skody. 
Jest lepszy lub podobny, ale droższy i też 
jeździ 50 km/h w terenie zabudowanym, 
a 140 km/h na autostradzie. Widać wy-
siłek włożony w projekt Primusa, przy 
czym – znając droższe modele – dostrze-
ga się też uproszczenia i kompromisy. 

Najzacniejszymi elementami są ta-
lerz wraz z łożyskiem. Zmiana wkładki 
na bardziej zaawansowaną korzystnie 
wpłynie na możliwości tego gramofo-
nu. Ale i w testowanej konfiguracji daje 
radę. Brzmienie jest płynne i nie drażni. 
Najwięcej dzieje się w zakresie tonów 
średnich. Panuje tu klimat umiarkowany, 
pomiędzy gorącym a chłodnym. Średni-
ca jest odtwarzana raczej neutralnie. Nie 
brakuje jej klimatu i smaczków, ale też 
nie osiąga jakichś szczytów. Jakby bez-
piecznie uśredniała muzykę, zarów-
no wokale, jak i instrumenty. Poza 
tym przetwornik MM1 nie ma-
skuje trzasków na starszych 
płytach. Jest więc „analo-
gowo”, chociaż wkładki 
MM z bardziej wy- 
rafinowanym szlifem 
potrafią ominąć część 
takich przeszkód. 

Wysokie tony są wyraźne, 
ale brakuje im zróżnicowania i polotu, 
przez co bliżej im do smakowitej okrasy 
niż wysmakowanej ozdoby. Smak w każ-
dym razie mają. 

Bas jest odtwarzany w sposób nieco 
złagodzony, może nawet subtelny. Jego 
wolumen nie dorównuje modelom re-
ferencyjnym, ale też nie odczujecie jego 
ograniczenia. W materiale elektronicz-

nym potrafi zejść naprawdę nisko. Aku-
styczne niskie tony pojawiają się punk-
tualnie i nie anonsują tego zbyt głośno, 
pozostając w proporcji do możliwości 
dynamicznych. 

Bo chyba tutaj tkwi główne ograni-
czenie tego zestawienia. Aż się prosi  
o odważniejsze zagranie w skali makro, 

dodatnie ataku do dobrze wypełnione-
go i wystarczająco barwnego brzmienia 
Primusa. Dźwięki pojawiają się w sposób 
spodziewany i przewidywalny, nie ma 
elementu zaskoczenia i nagłego zachwy-
tu. Więcej pazura sprawiłoby, że granie 
zaczęłoby porywać, a tak jest tylko (i aż) 
poprawnie. Podobne uwagi mam do mi-

krodynamiki i różnicowania detali. Bo 
dopiero szczegółowe i czyste brzmienie 
pozwala dostrzec niuanse samej muzyki 
oraz kunszt jej wykonania. 

Nie zawodzi stereofonia, w której Pri-
mus rysuje czytelną scenę. Pomimo de-
likatnego ściągnięcia ku środkowi, sepa-
racja muzyków oraz lokalizacja źródeł 
pozornych pozostają prawidłowe.

W żadnej z kategorii gramofon nie 
schodzi poniżej spodziewanego po-

ziomu, ale też nie zaskakuje.

Konkluzja
Sondowanie poziomu dla 
początkujących zakończo- 

ne. Efekt zgodny z prze- 
widywaniami. Zasto- 
sowanie w Primusie  
podstawowej wkładki 
i ramienia oraz do-
brego łożyska i ta- 

lerza dało efekt odczu-
walnie lepszy niż spodzie-

wana suma składowych, 
więc wstydu nie ma. Jest za to na-

dzieja na rynkowy sukces. W mojej 
ocenie poziom zaprezentowany przez 

Primusa powinien pobudzić Wasz apetyt 
na więcej. To bezpieczna oferta.

Acoustic Signature 
Primus
Cena: 5999 zł

Dane techniczne:
Acoustic Signature Primus:

Prędkości odtwarzania:  33 1/3, 45 obr./min.
Silnik:  prądu stałego
Regulacja prędkości:  elektroniczna
Talerz:  aluminium
Napęd:  paskowy
Wymiary z ramieniem  
RB202 (w/s/g):  12/42/31 cm
Masa: 8 kg

Ramię Rega RB202:

Materiał:  aluminium
Zawieszenie:  krzyżowe
Długość efektywna:  9 cali
Przesięg:  17,2 mm

Wkładka 
Acoustic Signature MM1:

Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz
Napięcie wyjściowe:  5,5 mV (1 kHz)
Szlif igły:  eliptyczny
Zalecany nacisk:  1,8 g
Podatność  
dynamiczna: 20 µm/mN
Impedancja obciążenia: 47 kΩ
Pojemność  
obciążenia:  150-300 pF

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≤≥
Dynamika:  ≤≤≤≥≥
Stereofonia:  ≤≤≤≤≥
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≥
Muzykalność:  ≤≤≤≤≥
Bas:  ≤≤≤≤≥
Brzmienie:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥

Regulowane nóżki.

Nowe e-wydanie z aplikacją mobilną.  
Megapromocja na dobry początek!

e.hfm.pl
Wpisz kod zniżkowy HIFI i skorzystaj z 50% rabatu na prenumeratę.

Koszt rocznej prenumeraty wynosi jedynie 24,50 zł.
Magazyn możesz czytać online i offline  

(w samolocie, poza zasięgiem – na wakacjach).

Z kodu może skorzystać wiele osób. Promocja trwa do 31.03.2017.  
Szczegóły we wstępniaku 11/2016.
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