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Seria RPM to wa˝na cz´Êç katalogu Pro-Jecta.
Do niedawna model RPM 10 by∏ flagowà konstrukcjà
austriackiego producenta. Przed rokiem przekaza∏
zaszczyty wielkiemu X-tension, przystosowanemu
do monta˝u ramion 12-calowych.
Potencja∏ Pro-Jecta jest na tyle du˝y,
˝e pozwala rozwijaç dotychczasowe
konstrukcje i stosowaç w nich
coraz lepsze rozwiàzania, jak np.
nowe generacje ramion.
Tak w∏aÊnie Êwiat∏o dzienne
ujrza∏ RPM 9.2 Evolution,
którego poprzednikami
by∏y modele RPM 9 oraz 9.1.
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Pro-Ject

RPM 9.2 Evolution
■ƒPawe∏ Go∏´biewski i Alek Rachwaldƒ■

G

∏ówna konstrukcja mechaniczna nie uleg∏a zmianie.
Pro-Ject RPM 9.2 Evolution to konstrukcja o sztywnym zawieszeniu. Podstaw´ o nieregularnym
kszta∏cie, przypominajàcym kropl´,
wykonano z 4-cm p∏yty, lakierowanej
na kolor ciemnografitowy i wype∏nionej granulatem, który t∏umi drgania.
W wi´kszoÊci obwodu p∏yta nie wykracza poza obrys talerza, z wyjàtkiem cz´Êci stanowiàcej podstaw´ ramienia.
Trzpieƒ odwróconego ∏o˝yska talerza
zakoƒczono ceramicznà kulkà.
Talerz o masie 4,5 kg równie˝ ma
4 cm gruboÊci. Wykonano go z mlecznego akrylu i nie przykryto matà. Wolnostojàcy silnik pràdu sta∏ego umieszczono w cylindrycznej obudowie lakierowanej na kolor podstawy. Zasilacz
wtyczkowy dostarcza napi´cie 16 V.
G∏ówny w∏àcznik znalaz∏ si´ obok rolki
nap´dowej. Ci´˝ka podk∏adka pod silnik dodatkowo chroni pod∏o˝e przed
wibracjami. Zmiany pr´dkoÊci obrotowej (33 1/3 i 45 obr./min) dokonujemy, r´cznie przek∏adajàc gumowy
pasek o kwadratowym przekroju na
odpowiednie wci´cia rolki. Producent
oferuje opcjonalne zasilacze – Speed
Box II i Speed Box SE II – wyposa˝one
w regulacj´ pr´dkoÊci.
G∏ówny nap´d opiera si´ na trzech
masywnych cylindrycznych nogach
o regulowanej wysokoÊci. W ich konstrukcji wykorzystano uk∏ad magnesów
zapewniajàcych bardzo dobrà izolacj´
od drgaƒ pod∏o˝a. To jedna z cech odró˝niajàcych od antenata, wyposa˝onego w sto˝ki.
Drugà jest rami´ Pro-Ject 9cc Evolution. Belk´ wraz z g∏ówkà wykonano
z jednego profilu w∏ókna w´glowego. Ewolucja polega na zmodyfikowaniu kardanowego zawieszenia, które
ma teraz masywnà aluminiowà ram´
w kszta∏cie litery C, o poprzecznym

przekroju trapezu, oraz zastosowaniu
t∏umionej sorbotanem przeciwwagi.
W stosunku do ramienia PJ 9cc
zmniejszeniu uleg∏a masa efektywna
– z 11 g do 8 g. Okablowanie ramienia
jest miedziane, a przewody od zacisków wk∏adki przebiegajà bezpoÊrednio do dwóch gniazd RCA i gniazda
uziemienia, umieszczonych na wydzielonej metalowej p∏ytce u podstawy
plinty z ty∏u obudowy.
Konstrukcja ramienia umo˝liwia regulacj´ si∏y nacisku, antyskatingu (ci´˝arek na ˝y∏ce), VTA oraz azymutu. To
samo rami´ znajdziemy nie tylko
w gramofonach Pro-Jecta, ale równie˝
w gramofonie Linn Majik LP-12. Zaufanie szkockiej legendy odbieram jako
rekomendacj´ i uznanie dla dokonaƒ
P-J w tej dziedzinie.
W zestawie z gramofonem i ramieniem dotar∏y: przewód sygna∏owy
z uziemieniem, kilogramowy docisk
Record Puck, prosty szablon do ustawiania wk∏adki, zestaw kluczy ampulowych, niezb´dnych do regulacji
ramienia, poziomnica Level-It, plastikowy szablon dystansujàcy, który zapewnia w∏aÊciwe napr´˝enie i uchwyt
do nak∏adania paska nap´dowego
oraz instrukcja obs∏ugi… modelu
RPM 9.1.
W komplecie nie otrzymujemy pokrywy. Dedykowanà akrylowà os∏on´
mo˝na jednak dokupiç. Rozmieszczenie elementów gramofonu w obszernym kartonie Êwietnie zabezpiecza je
przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Pawe∏ Go∏´biewski
Opinia 1
System
Gramofon: Garrard 401
Ramiona: SME 312, Origin Live Silver

Pro-Ject RPM 9.2 Evolution
Dystrybucja:
Cena (bez wk∏adki):

Voice
6690 z∏

Dane techniczne:
Pr´dkoÊci obrotowe:

33,33/45,11 r.p.m.
(na rolce)
Odchylenie obrotów:
0,5 %
Ko∏ysanie obrotów:
0,06 %
D∏ugoÊç ramienia:
9 cali (23 cm)
Masa efektywna ramienia:
8g
Przesi´g:
18mm
Wymiary (w/s/g):
16,5/44/32,5 cm

Wk∏adki: Sumiko Palo Santos
Presentation, AT OC-9ML/II,
AT-440MLa
Przedwzmacniacz korekcyjny:
GSP Elevator/GSP Revelation
Wzmacniacze: SoundArt Jazz,
Zagra 2 Pre/Amp
Kolumny: ATC SCM-35
Przewody sygna∏owe: VPI-JMW Phono,
Fadel Coherence IC One,
DH Labs Air Matrix
Przewody g∏oÊnikowe:
Fadel Coherence SC One
Przewody zasilajàce i listwa:
Fadel Coherence PC One,
Fadel Hotline Coherence
Akcesoria: StandArt STO i SSP, VPI HW-17

M

ia∏em ju˝ przyjemnoÊç recenzowaç Pro-Jecta RPM
9.1. Zgodnie z deklaracjami producenta, brzmia∏ zaskakujàco
dobrze w relacji do ceny. Jego nast´pca
idzie o krok dalej. Zastosowanie magnetycznego t∏umienia nó˝ek zapewnia lepszà izolacj´ od drgaƒ silnika,
przenoszonych przez pod∏o˝e. Przek∏ada si´ to na efekty soniczne. Czarna
cisza w tle okazuje si´ nie mniej cenna
od muzyki.
T´ RPM 9.2 odtwarza w sposób godny dro˝szych nap´dów. Test rozpomagazyn hi-fi 3/09
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czà∏em od zamontowania AT-440MLa
– bardzo dobrego przetwornika MM
o precyzyjnym szlifie ig∏y (MicroLine).
W poprzednim teÊcie spisywa∏ si´
lepiej od niektórych wk∏adek MC;

nie zawiód∏ i tym razem. Prezentacja okaza∏a si´ dynamiczna, zarówno w skali szczegó∏ów,
jak i wolumenu. Otwarty, detaliczny dêwi´k swobodnie unosi∏ si´
w przestrzeni pomieszczenia ods∏u-

chowego. Mia∏ okreÊlonà mas´ i dobrà
barw´.
Uwag´ zwracajà stabilne obroty,
brak s∏yszalnych zniekszta∏ceƒ i falowania dêwi´ku. Przekaz jest naturalny,
a jednoczeÊnie ˝ywy. Nagrania koncertowe trio Jarretta „Still Live” sà prezentowane rozdzielczo w zakresie wysokich tonów. Bogactwu wybrzmieƒ
nie brakuje precyzji. G∏osy kobiece
z audiofilskich LP’s „Lush Life" i „Breaking Silence” brzmià naturalnie,
a przy tym wyraênie si´ ró˝nià rejestracjà: lekko ocieplony, intymny i obszerny wokal Jacinthy otula oniemia∏ego
recenzenta, podczas gdy bezpoÊredni
18
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i zogniskowany g∏os Janis Ian emanuje
energià i rozbudza. W obu przypadkach nie przes∏ania bogactwa aran˝acji
utworów ani roli akompaniamentu,
pozwalajàc dok∏adnie okreÊliç miejsca
muzyków w g∏´bi sceny.
Mi∏oÊnicy mocniejszego uderzenia
równie˝ nie poczujà zawodu. A to dzi´ki zdolnoÊci RPM-a do oddawania skoków dynamiki i braku natarczywoÊci
brzmienia (Radiohead „In Rainbows”).
Trudno pisaç o szczególnym charakterze dêwi´ku, bo ten zale˝y g∏ównie od
wysi∏ku realizatorów, jakoÊci t∏oczenia i wybranej wk∏adki. Pokusz´ si´
o stwierdzenie, ˝e w tym aspekcie RPM

9.2 Evolution niebezpiecznie si´ zbli˝a
do flagowego X-tension.
RPM 9.2 Evolution nie boi si´ zestawieƒ z przetwornikami dro˝szymi od
niego. Lekkie w´glowe rami´ bez kompleksów poradzi∏o sobie z poprowadzeniem szczytowej Sumiko Palo Santos Presentation. RozdzielczoÊç górnej
cz´Êci pasma stoi na najwy˝szym poziomie; porównywalnym z dokonaniami mojej wymarzonej Lyry Skala.
Wspó∏czesne nagrania klasyki (Mozart
„Divertimento D-dur”, Tacet) to popis
mikrodynamicznego potencja∏u systemu. Nawet najdrobniejsze zdarzenia
pozostajà czytelne. Ws∏uchiwanie si´
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w linie melodyczne instrumentów nie
stwarza problemu. To wra˝enie mo˝na
porównaç do odkrywania nieznanych
miejsc. Kolejne ods∏uchy pokazujà, ˝e
mo˝na jeszcze lepiej oddaç istot´ muzyki. Spektakularnie zabrzmia∏y sk∏ady
symfoniczne. Nagrania LSO „V symfonii” Beethovena, z perspektywà wielkiej orkiestry, mocno uderzajàcej
w tutti i subtelnej w piano, pokazujà
dynamiczny potencja∏ czarnej p∏yty.
Po kilku spotkaniach z urzàdzeniami
przeci´tnymi ten gramofon wprost
zaprasza do wertowania p∏ytoteki i zachwycania si´ muzykà wyt∏oczonà na
winylu.
Pro-Ject RPM 9.2 Evolution oferuje
dobre walory u˝ytkowe, prostà i skutecznà konstrukcj´, Êwietne brzmienie
i potencja∏ obs∏ugi drogich wk∏adek
MC. ˚ona sugeruje, ˝eby taki kupiç.
Mówi, ˝e jest ∏adny i pi´knie gra. Skàd
ona to wie?

wy, z silnym, ale zwinnym i zró˝nicowanym basem. Nie ma nic wspólnego
z plastikowym, lekkim dêwi´kiem tanich gramofonów. Od masowych produktów popularnych RPM 9.2 dzielà
lata Êwietlne. Skrzypce Perlmana na
p∏ycie z Previnem sà naprawd´ perliste. Uwag´ zwraca Êwietna równowaga
mi´dzy delikatnym, ulotnym brzmieniem instrumentu solisty a pe∏nà
rozmachu orkiestrà. Pro-Ject ma podstawowà cech´ dobrego êród∏a (przynajmniej w moim poj´ciu): dynamik´
w skali mikro i makro. To dzi´ki niej
czeka si´ w napi´ciu, co si´ stanie, kiedy ten pan znów pociàgnie smyczkiem.
To ta sama kwalifikacja, którà przypisuje si´ starym êród∏om Naima
czy Linna, zarówno analogowym, jak
i (o dziwo!) cyfrowym. Chodzi o umiej´tnoÊç oddania dynamiki bez popada-

Pawe∏ Go∏´biewski
Opinia 2
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade
Wk∏adki: Zu-Denon 103,
Sumiko Palo Santos Presentation
Przedwzmacniacz korekcyjny:
RCM Prelude
Wzmacniacz zintegrowany:
Triode Corporation TRV-88SE,
Leben CS-600
Kolumny: Avcon Suestado,
B&W 801 Matrix
Przewody sygna∏owe:
Argentum 6/4 Silver, Zu Wylde,
Velum NF-SX
Przewody g∏oÊnikowe: Argentum 6/4,
Velum LS-V
Przewody zasilajàce: Zu Mother,
IsoTek Optimum
Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

N

Opinia 2

owy gramofon Pro-Jecta
z wk∏adkà dro˝szà ni˝ on
sam gra subtelnie. Nie
wiem, czy to nowe rami´, inne modyfikacje konstrukcji, czy wp∏yw wk∏adki, ale brzmienie zbli˝y∏o si´ do tego,
co kiedyÊ us∏ysza∏em z pierwszej wersji
RPM 10. A to oznacza, ˝e jest naprawd´ dobre.
„Eroica” Beethovena, koncert Liszta
i „Sen nocy letniej” Mendelssohna-Bartholdy’ego ukaza∏y niezwykle
p∏ynny, wciàgajàcy i plastyczny obraz
muzyczny. Dêwi´k jest pe∏nopasmo-

nia w pogoƒ za efektem kosztem plastycznoÊci. Czeski gramofon pozostaje
pod tym wzgl´dem zdecydowanie analogowy.
Nagrania klasyki dawa∏y podobne
po∏àczenie subtelnoÊci z dynamikà –
oddanie drobnych drgnieƒ instrumentów, dawkowanie napi´cia, gradacj´
planów i powietrze. Jednak przy ca∏ym
tym wersalu i detalu nie odnosi∏o si´
wra˝enia wyciàgni´cia na wierzch wysokich tonów. Pod tym wzgl´dem Pro-Ject nie naÊladuje VPI, kiedy gra∏
z wk∏adkà Lyra Dorian (co wspominam jako koncert interesujàcy, ale
troch´ na jednej strunie). RPM 9.2

z zaawansowanym przetwornikiem
Sumiko opowiada w∏asnà histori´, pozostajàc przy tym wyjàtkowo nienatr´tnym. Tego rodzaju muzyka nie
wdziera si´ w otwory cia∏a, tylko g∏adko w nie wp∏ywa. Bardzo mi si´ to
spodoba∏o.
Równie przyjemne wra˝enia towarzyszy∏y s∏uchaniu jazzu. Na trudnej
p∏ycie „Waltz for Debby” wa˝ne sà
proporcje mi´dzy perkusjà, fortepianem Evansa i odg∏osami z sali (g∏osy
ludzi, dêwi´k sztuçców). Ekspozycja
wysokich tonów natychmiast skutkuje
wybijaniem si´ na pierwszy plan szeleszczàcych miote∏ek perkusji i podkreÊlaniem brz´ku sztuçców. Tutaj
efekt nie wystàpi∏, mimo ˝e szczegó∏y
zosta∏y nakreÊlone wystarczajàco dobrze. Proporcje mi´dzy instrumentami
pozostawa∏y w zasadzie idealne. Równie˝ efektom stereo nic nie brakowa∏o.
Przeciwnie, ich poziom oceniam jako
ponadprzeci´tny. Scena rozciàga∏a si´
w trzech wymiarach, i nawet jeÊli nie
mierzy∏o si´ jej w hektarach, to dawa∏a
wiarygodne z∏udzenie obecnoÊci muzyków. S∏uchane nast´pnie nagrania
instrumentów d´tych pokaza∏y pi´kny,
dojrza∏y ton saksofonu Garbarka na
p∏ytach europejskiej grupy Jarretta
oraz ostrà, lecz g∏adkà tràbk´ Davisa
w legendarnym „Kind of Blue”. Tutaj
mo˝e ch´tniej us∏ysza∏bym wi´cej
ciep∏ej substancji, jak z Shelterem 901
– coÊ bardziej w stylu Koetsu – ale, doprawdy, grzechem by by∏o narzekaç.
Nagrania wokalne równie˝ nie sprawi∏y zawodu. G∏osy z p∏yty „Five
Audiophile Voices” by∏y bliskie poziomu wzorcowego. W tak ró˝norodnych
nagraniach, jak piosenki musicalowe
Êpiewane przez Kiri Te Kanaw´ („Blue
Skies”), s∏ynne kawa∏ki z „Mary Poppins” (wielka Julie Andrews), arie
z „Carmen” Bizeta czy duety Louisa
Armstronga i Elli Fitzgerald, Pro-Ject
zagra∏ solidnie, „z cia∏em”, barwà i du˝à iloÊcià detali.
Ci´˝ko podsumowaç test urzàdzenia, w którym wszystko jest tak samo
dobre. Pod tym wzgl´dem Pro-Ject to
najtrudniejsze urzàdzenie tego wydania. Powiem krótko: to gramofon
dobry do ró˝nych rodzajów muzyki,
z klasà, solidnie i ∏adnie wykonany
i grajàcy powy˝ej oczekiwaƒ wywo∏anych cenà. Na zakoƒczenie jeszcze jedna uwaga: jest lepszy od poprzednika.
Samo nowe rami´ warte jest grzechu,
nie mówiàc o reszcie.
Alek Rachwald
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