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Test gramofon

Litovel to dziesi´ciotysi´czne 
miasteczko w okolicach 
czeskiego O!omuƒca. 
Od blisko 50 lat 
powstajà tu gramofony.

Rozciàgni´ty 
Pro-Ject
Pro-Ject Xtension 
PJ 12cc EVO

Wk!adki Audiotechnica AT-440MLa, 
gramofonowe: Denon DL-103R, Lyra Argo i
Przedwzmacniacze GSP Elevator/Revelation,
korekcyjne: Electrocompaniet ECP-1
Przedwzmacniacze Art Audio Conductor, 
liniowe: Zagra Kulesza Mk1
Wzmacniacze: Art Audio Carissa

Signature, SoundArt Jazz
Kolumny: ATC SCM-35, Triangle Trio
Przewody Fadel Coherence IC One,
sygna!owe: DH Labs Air Matrix
Przewody 
g!oÊnikowe: Fadel Coherence SC One
Przewody Fadel Coherence PC One,
zasilajàce i listwa: Fadel Hotline Coherence
Akcesoria: StandArt STO, StandArt

SSP, VPI HW-17

System

Rozciàgni´ty 
Pro-Ject
Pro-Ject Xtension 
PJ 12cc EVO

Pawe! Go!´biewski
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P rzez wi´kszoÊç tego czasu zak!a-
dy w Litovelu wchodzi!y w sk!ad
paƒstwowego przedsi´biorstwa

Tesla. Od 1992 roku zosta!y w!àczone 
do firmy ETA Hlinsko. Jako kooperant
bran˝y motoryzacyjnej i telekomunika-
cyjnej, nie zaprzestajàc produkcji elek-
troniki u˝ytkowej, sta!y si´ jednymi 
z wiodàcych producentów urzàdzeƒ pre-
cyzyjnych w Czechach. 

Wiedeƒski Pro-Ject Audio Sys-
tems doceni! ten potencja!. 
Po przekszta!ceniu w 1999 
roku w SEV Litovel

wielobran˝owe zak!ady rozpocz´!y reali-
zacj´ koncepcji Austriaków. Pro-Ject
mia! zapewniç optymalny stosunek ja-
koÊci do ceny w ró˝nych segmentach
sprz´tu.

Przewidujàc renesans p!yty winylowej,
po!o˝ono nacisk na poczàtkujàcych
u˝ytkowników, oferujàc kilka prostych
modeli w przyst´pnych cenach. Na
szczycie oferty zaÊ pojawia!y si´ coraz
bardziej zaawansowane gramofony, wy-
korzystujàce magnetyczne zawieszenie
talerza i ramiona z w!ókien w´glowych.
Pozostawa!y przy tym w finansowym 
zasi´gu mi!oÊników czarnych krà˝ków.
DoÊwiadczenie nabyte w ciàgu deka-

dy zaowocowa!o nowym flagowcem. 
W 2008 roku pojawi! si´ Xtension. Za-
prezentowa! nowà jakoÊç i dwukrotnie
przebi! cenà swego poprzednika. Sta! si´
konkurentem dla trzonu ofert nobilito-
wanych producentów analogu.

Budowa
Mimo ˝e czerƒ wyszczupla, Xtension

jest naprawd´ wielki – zajmuje po-

wierzchni´ szerokoÊci 55 cm i g!´boko-
Êci 45 cm. Do tego nale˝y doliczyç oko!o
10 cm za urzàdzeniem na otwarcie po-
krywy. Rozmiary podstawy nie wynika-
jà, bynajmniej, z kompleksów. Gramo-
fon mo˝na zamówiç z szeregiem ramion

o d!ugoÊci efektywnej do
12 cali, co determinuje te ponadprze-
ci´tne gabaryty. 

Podstaw´ wykonano z wielowarstwo-
wego MDF-u o !àcznej gruboÊci 5 cm. 
W jej wn´trzu umieszczono metalo-
wy blok, optymalizujàcy lokalizacj´
Êrodka ci´˝koÊci. Gramofon wyposa˝o-
no w cztery stopy o regulowanej wyso-
koÊci. Zastosowano w nich odwrócone
magnesy, dzi´ki czemu pole magnetycz-
ne t!umi wibracje i izoluje od drgaƒ
pod!o˝a. W prawid!owym wypoziomo-
waniu gramofonu pomaga poziomnica,

znajdujàca si´ pomi´dzy talerzem 
a osià ramienia.

Test gramofon

Masywny talerz oparty 
na !o˝ysku magnetycznym
pokryty jest winylowà
nak!adkà. Regulowane 
nó˝ki tak˝e wykorzystujà
magnesy i doskonale 
izolujà podstaw´ 
od drgaƒ.

Perspektywa uÊwiadamia
rozmiar plinty Pro-Jecta
przystosowanej do monta˝u
d!ugiego ramienia.
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W stosunku do wielkoÊci podstawy
aluminiowy talerz wyglàda jak niewy-
miarowy. Ma 30 cm Êrednicy i wa˝y 
blisko 6 kg. Jego wierzch pokryto 4-mm
warstwà winylu. W zawieszeniu talerza
zastosowano kolejny uk!ad magnesów.
PierÊcieƒ magnetyczny otacza stalowà 
oÊ !o˝yska; stanowi g!ównà amortyzacj´
i zmniejsza opory toczenia. Na szczycie
osi zamontowano ceramicznà kulk´, na
której opiera si´ równie˝ cera-
miczna p!ytka, umiesz-
czona pod spodem ta-
lerza (tzw. odwróco-
ny typ !o˝yska).

Silnik pràdu sta!ego znajduje si´ 
w podstawie. W materia!ach producenta
niewiele mo˝na o nim przeczytaç. Rolk´
nap´dowà o dwóch prze!o˝eniach 
zabezpieczono przed kurzem aluminio-
wà pokrywà – rozwiàzanie estetyczne 
i praktyczne. Za regulacj´ obrotów od-
powiada zintegrowany modu! Speed
Box SE z wyÊwietlaczem i przyciskami
obs!ugi, zlokalizowanymi po prawej
stronie podstawy. 

Przycisk Êrodkowy s!u˝y do urucha-
miania silnika (krótkie naciÊni´cie),
zmiany pr´dkoÊci obrotowej pomi´dzy
33 1/3 i 45 obr./min (kolejne krótkie 
naciÊni´cie) oraz zatrzymania nap´du
(3-sekundowe przytrzymanie). Drugie
prze!o˝enie rolki umo˝liwia wybór
pr´dkoÊci 78 rpm. Dwa dodatkowe
przyciski zwi´kszajà i zmniejszajà obroty
(w 20 krokach o 0,1 rpm). Z funkcji
„pitch” nie korzysta!em i zastanawiam
si´, do czego mia!aby si´ przydaç w gra-
mofonie tej klasy? Gumowy pasek 
o kwadratowym przekroju przekazuje
moment obrotowy bezpoÊrednio na 
talerz.

Xtension jest dost´pny w czterech 
wariantach kolorystycznych podstawy.

Do testu trafi! egzemplarz w czarnym la-
kierze fortepianowym, ale do wyboru
mamy tak˝e naturalne okleiny: wiÊni´,
jab!oƒ i oliwk´.

Gramofon wyposa˝ono w staromodnà
akrylowà pokryw´, odchylanà na zawia-
sach. Idealnie spe!nia swojà rol´, choç,
jak wspomnia!em, wymaga uwzgl´dnie-
nia przy ustawianiu urzàdzenia.

Rami´
Xtension jest oferowany jako sam 

nap´d oraz w konfiguracjach z ró˝-
nymi ramionami. W wersji testowa-
nej mamy do czynienia z Pro-Jectem
12cc Evolution. Inne opcje to: 9 calowe
PJ 9cc Evolution oraz ramiona Orto-
fona: AS-212S, RS-212D, AS-309S 
i RS-309D.

PJ 12cc Evolution debiutuje w Xten-
sion. Jest rozwini´ciem modelu 9-calo-
wego, wykorzystujàc te same za!o˝enia
konstrukcyjne. Ró˝ni si´ d!ugoÊcià belki,
wprowadzajàc Pro-Jecta do elitarnego
grona producentów ramion 12-calo-
wych. G!ównà cz´Êç wykonano z ple-
cionki w!ókien w´glowych, uformowanej
w delikatnie zw´˝ajàcy si´ ku szczytowi
profil, zakoƒczony zintegrowanà g!ówkà.
Pro-Ject pozostaje wierny zawieszeniu
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Test gramofon

Rami´ PJ 12cc Evolution.
Dwunastocalowa 
karbonowa belka 
z profilowanà g!ówkà 
na kardanowym zawieszeniu.

Aluminiowa pokrywa 
chroni rolk´ nap´dowà 
silnika przed kurzem. 
Takiemu rozwiàzaniu 
nie sposób odmówiç elegancji.
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kardanowemu (zawieszenie przegubowe
pierÊcieniowe), udoskonalonemu w serii
Evo. Rami´ wyposa˝ono w regulacje 
antyskatingu (ci´˝arek zawieszony na
˝y!ce), VTA (w podstawie kolumny ra-
mienia) i azymutu. Zestaw przeciwwag
umo˝liwia stosowanie nawet egzotycz-
nych wk!adek, pod warunkiem, ˝e sà 
mocowane dwiema Êrubami o rozstawie
pó! cala. Podobnie jak w innych ramio-
nach Pro-Jecta z karbonowà g!ówkà,
mam niewielkie zastrze˝enia do stabil-
noÊci Êrubek monta˝owych na Êliskiej 
powierzchni headshela. Prawid!owe usta-
wienie geometrii wymaga cierpliwoÊci,

jak zresztà wszystko, co w ˝yciu warto-
Êciowe. Producent nie podaje dok!adnie
masy efektywnej ramienia, okreÊlajàc jà
jako Êrednià. Potraktowa!em to jak obiet-
nic´ uniwersalnoÊci – sprawdzi!a si´.

Wyposa˝enie dodatkowe
W wielkim kartonie z Xtension znaj-

dujà si´ równie˝ niezb´dne akcesoria:
trzy przeciwwagi dla wk!adek o ró˝nych
masach, podstawowy szablon do usta-
wiania cartridge’a, klucze ampulowe,
bawe!niane r´kawiczki, mosi´˝ny krà˝ek
dociskowy Record Puck oraz trójra-
mienny krà˝ek do singli. Zastanawia
mnie, dlaczego do flagowej w koƒcu
konstrukcji nie za!àczono lepszego sza-
blonu do ustawiania ramienia i wk!adki.
A˝ si´ prosi o firmowy Align It. 

Gramofon jest fabrycznie dostarczany
bez wk!adki. Dystrybutor zrezygnowa!
tak˝e z do!àczenia wybranego przetwor-
nika ze swojej oferty.

Brzmienie
Zaskakujàce. Takie pot´˝ne urzàdze-

nie, rami´ jak lufa kolejowego dzia!a, 
a dêwi´k subtelny i wyrafinowany.

G!ówne rysy charakteru Xtension pozo-
stajà czytelne niezale˝nie od wk!adek 
i przedwzmacniaczy korekcyjnych, jakie
zastosujemy. 

Przede wszystkim – zjawiskowa kla-
rownoÊç. Dzi´ki równomiernoÊci obro-
tów, skutecznemu wyt!umieniu drgaƒ
oraz izolacji od wp!ywu pod!o˝a, Xten-
sion z 12-calowym Evo potrafià wydo-
byç najlepsze cechy zastosowanych prze-
tworników. Po drugie, w´glowe rami´
doskonale radzi sobie z t!umieniem 
rezonansów. Efekt to wolny od podbar-
wieƒ, przejrzysty dêwi´k o dobrze zdefi-
niowanym, a przy tym rozciàgni´tym

basie. Po trzecie, Xtension wyró˝nia 
naturalna stereofonia.

Ods!uchy rozpoczà!em od przetwor-
nika AT-440MLa (MM). Bud˝etowa
wk!adka o precyzyjnym szlifie ig!y i za-
awansowanym uk!adzie magnetycznym,
która sprawdzi!a si´ w zestawieniu 

z PJ RPM-9.1 i PJ 6-PerspeX, nie zawio-
d!a i tym razem. Precyzja wysokich 
tonów i czystoÊç Êrednicy nie zostawia!y
pola do krytyki. Ods!uchy skrzypiec solo
(Giger: „Chartres”) zapowiada!y odczu-
cia, towarzyszàce dalszej cz´Êci testu.
Bardzo dobrze wypad!y zdarzenia mi-
krodynamiczne, interakcje pomi´dzy
smyczkiem a strunami, udzia! obudowy
instrumentu w wytworzeniu dêwi´ku
(równowaga pomi´dzy strunami i pu-
d!em rezonansowym) oraz jego propa-
gacja w krypcie katedry. Nagrania Lon-
dyƒskej Orkiestry Symfonicznej, wyko-
nujàcej transkrypcje przebojów muzyki
rockowej (LSO: „Rock Classics”), pod-
kreÊli!y zdolnoÊci Xtension do separacji
instrumentów oraz precyzyjnej gradacji
planów. Muzyk´ wype!nia!o powietrze,
a dêwi´ki instrumentów solowych swo-
bodnie wydobywa!y si´ z t!a akompania-
mentu. Te zalety nie znik!y tak˝e w elek-
trycznym repertuarze (Radiohead: „In
Rainbows”, 45 rpm). Skoki dynamiki,
swobodne i nieskr´powane, w po!àcze-
niu z dobrym atakiem nadawa!y muzyce
pozytywnà energi´. Trudno sobie wy-
obraziç t´ wk!adk´ grajàcà jeszcze lepiej
ni˝ w tym teÊcie.

Zmiana przetwornika na 10-krotnie
dro˝szà Lyr´ Argo i pokaza!a kolejne
plusy Pro-Jecta. G!ównie zdolnoÊç za-
chowania umiaru w kreowaniu brzmie-
nia. Analityczny charakter Argo i móg!
si´ swobodnie rozwinàç, przenoszàc
prezentacj´ na wy˝szy poziom rozdziel-
czoÊci i namacalnoÊci. Do tego Xtension
zagra! pot´˝nym i kontrolowanym 

Test gramofon

Po prze!o˝eniu paska
nap´dowego na górne
naci´cie rolki talerz obraca
si´ 78 razy na minut´.

Zintegrowany modu! sterujàcy. 
Do wyboru 

33 1/3 i 45 obr./min 
z mo˝liwoÊcià przyspieszenia 

lub zwolnienia 
o 0,1 obr./min w 20 krokach.
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basem, przy którym niskie tony Garrar-
da 401 wyda!y si´ odfiltrowane z najni˝-
szych sk!adowych. Przy du˝ym wolume-
nie nie us!ysza!em dudnieƒ ani podbiç
tego zakresu. Pro-Ject spisuje si´ pod
tym wzgl´dem na medal. 

AnalitycznoÊç sz!a w parze z p!ynno-
Êcià prezentacji. W efekcie brzmienie
sta!o si´ szybkie, wype!nione i dyna-
miczne. Wybrzmienia talerzy perkusji 
w koncertowych nagraniach tria Keitha
Jarretta „Still Live” by!y klarowne i po-
zbawione ostroÊci czy szorstkoÊci. Âwiet-
nie dawa!o si´ us!yszeç tak˝e subtelnoÊci
uderzeƒ w ró˝ne miejsca blach, z ró˝nà
si!à. Linia basu zosta!a poprowadzo-
na odwa˝nie, z zachowaniem zró˝nico-
wania dêwi´ków. Przy tym akompania-
mencie fortepian lidera nie wychodzi!
na pierwszy plan; prowadzàc lini´ melo-
dycznà, pozostawa! proporcjonalny 
i czytelny. 

LP wyt!oczone na krà˝kach 45-obro-
towych brzmia!y jeszcze dynamiczniej,
kuszàc wi´kszà g!´bià sceny i dok!ad-
nà stereofonià. Po takich doÊwiad-
czeniach trudno si´ zachwycaç osiàgami
CD.

Zmiana wk!adki na DL-103R zaowoco-
wa!a brzmieniem mniej detalicznym,
bardziej skupionym. Zarówno nagrania
audiofilskie (Ian: „Breaking Silence”), 
jak i popularne (Dàbrowska: „W spod-
niach czy w sukience”) by!y zró˝nicowa-
ne, a ich prezentacja - soczysta, niemal
radosna. 

U˝ycie przedwzmacniacza korekcyj-
nego Electrocompaniet ECP-1 tak˝e
wnios!o zmian´ w kierunku brzmienia
mniej analitycznego. Pozosta!o ono jed-
nak klarowne i wolne od podbarwieƒ
oraz mechanicznych zak!óceƒ.

Konkluzja
W towarzystwie Xtension sp´dzi!em

wiele pi´knych dni. Pro-Ject nie opo-
wiada swoich historii. Skupia si´ na
wiernym oddaniu klimatu winylowych
t!oczeƒ. Jest konkurentem dla nap´dów
bardziej renomowanych producentów 
i narz´dziem do oceny klasy przetworni-
ków. Bez dyskusji zas!u˝y! na pozycj´
modelu flagowego.

Test gramofon

Przewód sygna!owy 
z rodowanymi koƒcówkami
wtyków i gniazdo zasilacza.

Pro-Ject X-tension 
PJ 12ccEVO
Dystrybucja: Voice
Cena: 15990z! (bez wk!adki)

Dane techniczne

Gramofon Pro-Ject X-tension:

Pr´dkoÊci odtwarzania: 33 1/3, 45 i 78 obr.min
Silnik: pràdu sta!ego, 16V
Regulacja pr´dkoÊci: elektroniczna
Talerz: aluminium, 

pokryty winylem
¸o˝ysko talerza: magnetyczne
Wymiary (w/s/g): 25/55/45 cm
Wymiary z otwartà 
pokrywà (w/s/g): 55/55/56 cm
Masa: 20 kg

Rami´ PJ 12cc Evolution:

Belka: w!ókno w´glowe
D!ugoÊç efektywna: 12 cali (304,8 mm)
Przeciwwagi: 4-7 g, 6-9 g, 8-12 g 

lub 10-15 g
Przesi´g: 13,2 mm
Ustawienia: VTA, antyskating,

azymut
Masa efektywna: Êrednia
Masa: 271 g

Ocena

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