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Kto
si´ nie boi
wstecznego?
Audio-Technica
AT-PL120
Audio-Technica funkcjonuje
w audiofilskiej ÊwiadomoÊci
jako wytwórnia s∏uchawek
i wk∏adek gramofonowych.
Ma∏o kto pami´ta,
˝e od ponad 40 lat
japoƒska firma buduje
tak˝e gramofony.
Pawe∏
Go∏´biewski

System
Przedwzmacniacz
GSP Revelation,
gramofonowy:
Zagra Kulesza Pre
Wzmacniacz:
Zagra Kulesza Pre/Amp
Kolumny:
ATC SCM-35, Thiel SCS4
Przewody sygna∏owe: Fadel Coherence IC One (RCA),
Fadel Aeroflex Plus (XLR),
Cordial (XLR)
Przewody g∏oÊnikowe:Fadel Coherence SC One,
QED Profile 4x4
Przewody zasilajàce Fadel Coherence PC One,
i listwa:
Fadel Hotline Coherence,
zwyk∏e sieciówki
Akcesoria:
StandArt SSP, VPI HW-17
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Budowa
Gramofon AT-PL120 zaprojektowano
bardzo wspó∏czeÊnie i utylitarnie. Audio-Technica, jako producent ukierunkowany na rynek profesjonalny, proponuje konstrukcj´ przewidzianà
g∏ównie dla pracujàcych w ciemnoÊciach sal klubowych… did˝ejów.
Obudow´ wykonano z plastiku. Jej dolna cz´Êç, w kolorze czarnym, opiera si´ na czterech solidnych regulowanych i amortyzowanych nó˝kach z tworzywa.
Gumowe podk∏adki zapobiegajà poÊlizgowi urzàdzenia
w warunkach bojowych. Górnà
cz´Êç obudowy wykoƒczono
w kolorze srebrnym, udanie
imitujàcym aluminium. Na pochwa∏´ zas∏uguje idealne spasowanie elementów. Unikni´to
jakichkolwiek luzów; nic nie
skrzypi ani si´ nie wygina. Ca∏oÊç
zabezpiecza odchylana na zawiasach
i ∏atwo zdejmowalna przezroczysta pokrywa.
Kwarcowa stabilizacja
obrotów reaguje nawet
na zwi´kszony opór
w czasie czyszczenia p∏yty.

Przenoszony gramofon robi wra˝enie
bardzo solidnego, tak˝e dzi´ki pokaênej
masie, przekraczajàcej 10 kg. W lewym
rogu umieszczono obrotowy w∏àcznik
g∏ówny, a tu˝ przed nim – podÊwietlany
przycisk uruchamiajàcy talerz. Sercem
urzàdzenia jest silnik pràdu sta∏ego o wysokim momencie obrotowym. Wykonany z aluminium talerz zosta∏ osadzony
w sposób typowy dla nap´dów bezpoÊrednich – na osi silnika. Przykrywa go
gruba filcowa mata z logo Audio-Techniki. Na obwodzie znajdujà si´ znaczniki
sygnalizujàce wybranà pr´dkoÊç obrotowà. Uwzgl´dniono przy tym ró˝ne cz´stotliwoÊci sieci zasilajàcej. Dzi´ki elektronicznej regulacji pr´dkoÊci obrotowej
62
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Nowoczesny wyglàd,
sprawdzone rozwiàzania
i funkcjonalnoÊç.

Niezb´dnik wyczynowca:
skrzynia biegów i szpera.

oraz zastosowaniu elektronicznego hamulca mo˝liwe jest praktycznie natychmiastowe rozp´dzenie lekkiego talerza
oraz jego b∏yskawiczne zatrzymanie.
Gramofon przystosowano do pracy
z pr´dkoÊciami 33 1/3, 45 i 78 obrotów na
minut´. Wyboru dokonujemy dwoma
(podÊwietlanymi - a jak˝e!) przyciskami
obok g∏ównego w∏àcznika. Ponadto przewidziano niezb´dnik did˝eja, czyli funkcj´
„pitch”, zmieniajàcà podstawowe obroty
w krokach +/- 10 % lub +/- 20 %. Tryb
zmiany wybieramy kolejnym przyciskiem,
a jej zakres – suwakiem umieszczonym po
prawej stronie ramienia. W ka˝dym momencie mo˝na ustawiç opcj´ elektronicznej stabilizacji obrotów (quartz) przy

Metalowe rami´
wyposa˝ono w magnetyczny
antyskating oraz pierÊcieƒ
p∏ynnej regulacji VTA
z mechanizmem blokujàcym.
Wybaczcie fotografowi
odwrotnie
za∏o˝onà przeciwwag´.

pomocy kolejnego prze∏àcznika. Jej uruchomienie blokuje funkcj´ „pitch”.
Ka˝dy szanujàcy si´ audiofil wdusi guzik
przy pierwszym u˝yciu gramofonu i b´dzie
wypiera∏ ze ÊwiadomoÊci pokus´ dalszej
nim zabawy. Nie jestem jednak pewien, czy
nie zachwyci go funkcja biegu wstecznego.
Pomi´dzy suwakiem a podstawà ramienia
mamy bowiem ósmy prze∏àcznik. Pozwala on odtwarzaç ulubione symfonie od fina∏u. Zdaj´ sobie spraw´ z nieposkromionej ciekawoÊci i potrzeby rozpoczynania
lektury krymina∏ów od koƒca. I pewnie
ka˝dy spróbuje pos∏uchaç ulubionego
fragmentu p∏yty w podobny sposób. Zdradz´ tajemnic´, ˝e w przypadku niektórych
utworów nie robi to diametralnej ró˝nicy.
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W trosce o trwa∏oÊç krà˝ków odradzam
jednak nadu˝ywanie tej zabawki. Ergonomiczne rozmieszczenie manipulatorów na
p∏ycie gramofonu zas∏uguje na najwy˝szà
pochwa∏´.
AT-PL120 wyposa˝ono w zaawansowane metalowe rami´ typu „S”. Jego aluminiowà belk´ pochromowano i osadzono
w kardanowym zawieszeniu. Wymienna
aluminiowa g∏ówka, z klasycznym pó∏calowym mocowaniem wk∏adki, daje mo˝liwoÊç monta˝u dodatkowego dokr´canego
ci´˝arka. Zastosowanie obrotowego pierÊcienia umo˝liwia szybkà wymian´ systemu, a tu˝ za ramieniem umieszczono
gniazdo na zapasowy headshell. Nakr´cana przeciwwaga ramienia równie˝ zosta∏a
pochromowana i wyposa˝ona w wyskalowany pierÊcieƒ.
Rozwiàzanie podstawy ramienia to
marzenie ka˝dego fana winylu. Wyskalowany pierÊcieƒ s∏u˝y do p∏ynnego ustawiania VTA (vertical tracking angle)
w zakresie od 0 do + 6 mm. Regulacji
mo˝na dokonywaç tak˝e na s∏uch, w czasie odtwarzania p∏yty. Blokada mechaniNa d∏u˝szà met´
wk∏adka ATP-2 to wybór
dla DJ-a.
Na szczycie wspornika
kolorowa kropka celownika.

zmu zapobiega jego niekontrolowanym
i przypadkowym zmianom. Nie pomini´to magnetycznego uk∏adu regulujàcego
antyskating, regulacji wysokoÊci podstawy windy, unoszàcej i opuszczajàcej
rami´ oraz blokady ramienia w pozycji
spoczynkowej. Do pe∏ni szcz´Êcia brakuje
tylko opcji regulacji azymutu. Niezwykle
przydatna okazuje si´ wysuwana lampka,
oÊwietlajàca obszar làdowania wk∏adki na
p∏ycie. Sprawdza si´ doskonale przy braku
oÊwietlenia zewn´trznego.

Wk∏adka
Do∏àczana w fabrycznym wyposa˝eniu wk∏adka ATP-2 to skrywajàcy si´
w klasycznym kszta∏cie typowo did˝ejski

przetwornik typu MM. Jej g∏ównà obudow´, utrzymanà w bia∏o-czarnej kolorystyce, wykonano z plastiku, a elementy
magnetyczne os∏oni´to metalowym ekranem. Granatowe czo∏o wk∏adki dumnie
zdobi logo producenta. Ig∏´ o eliptycznym szlifie 0,4 x 0,7 mm umieszczono
na aluminiowym wsporniku. Na jego
szczycie znalaz∏a si´ wÊciekleczerwona
kropeczka. Wspaniale rozÊwietla si´
wbudowanà lampkà, u∏atwiajàc umieszczenie ig∏y na wybranym fragmencie
p∏yty.
ATP-2 charakteryzuje si´ wysokim napi´ciem wyjÊciowym, wynoszàcym 5,3 mV.
Typowo dla wk∏adek „pro” wymaga du˝ego nacisku, wynoszàcego od 3 g do 5 g. Zapewne niewielu kolekcjonerów odwa˝y si´
ods∏uchiwaç w tych warunkach skarby ze
swoich zasobów. Nie ma si´ czemu dziwiç
– przed ATP-2 postawiono inne zadania.

Przedwzmacniacz
AT-PL120 wyposa˝ono w przedwzmacniacz korekcyjny MM o wzmocnieniu
38 dB. Pod talerzem umieszczono przeCzarny prze∏àcznik
pod talerzem aktywuje
lub wy∏àcza wbudowany
stopieƒ korekcyjny RIAA.

∏àcznik rodzaju sygna∏u wyjÊciowego.
Kiedy korzystamy z wbudowanego przedwzmacniacza korekcyjnego, nale˝y wybraç opcj´ „line out” i pod∏àczyç przewód
do liniowego gniazda wzmacniacza. Wybór ustawienia „phono out” omija wbudowany stopieƒ i wyprowadza sygna∏ do
zewn´trznego modu∏u gramofonowego.
Przewód sygna∏owy jest zamocowany na
sta∏e i nie zawiera dodatkowej ˝y∏y uziemienia.
W wyposa˝eniu AT-PL120 znalaz∏ si´
tak˝e aluminiowy krà˝ek centrujàcy do
singli. Na jego przechowywanie przewidziano specjalne miejsce za talerzem.
Aby u∏atwiç jego wyj´cie z zag∏´bienia,
wykonano dwustopniowe dno. Lekkie

naciÊni´cie kraw´dzi krà˝ka unosi go
ponad poziom podstawy. To kolejne
proste i przemyÊlane rozwiàzanie. Jako
wyposa˝enie opcjonalne przewidziano
zdalny przewodowy w∏àcznik gramofonu. Dedykowane gniazdo typu „jack”
zamontowano na tylnej Êciance.

Konfiguracja
Do∏àczona do AT-PL120 instrukcja
krok po kroku prowadzi przez poszczególne etapy monta˝u urzàdzenia i kalibracji wk∏adki. Gramofon ustawi∏em
na stoliku StandArt SSP. Ewentualne
poziomowanie nie jest ∏atwe, gdy˝ nó˝ki
obracajà si´ z wyraênym oporem. Na
szcz´Êcie nie musia∏em tu ingerowaç.
W komplecie nie znalaz∏em szablonu,
a wk∏adk´ zamocowano w headshellu
fabrycznie. Nie zaufa∏em temu rozwiàzaniu i nieco skorygowa∏em jej ustawienie
przy pomocy standardowych szablonów
dost´pnych w Internecie. Doszuka∏em
si´ pewnej rozbie˝noÊci w wyskalowaniu
przeciwwagi. Nacisk ustawiony wed∏ug
jej skali na 3 g, zweryfikowany przy po-

Wbudowana lampka
oÊwietla w ciemnoÊciach
obszar pracy wk∏adki.

mocy wagi elektronicznej, wykaza∏ wartoÊç 3,5 g. Mog∏o to wynikaç ze wspomnianej korekcji.
Dla wk∏adki ATP-2 producent zaleca
ustawienie pokr´t∏a VTA w pozycji 0.
Pokusi∏em si´ o eksperymenty z innymi
ustawieniami i musz´ potwierdziç, ˝e
obrót pierÊcienia regulacyjnego do pozycji 6 wyraênie wp∏ywa na brzmienie,
które staje si´ bardziej wyostrzone i l˝ejsze. Tutaj warto zaufaç instrukcji. Po
w∏àczeniu gramofonu zapala si´ czerwone podÊwietlenie talerza. PodÊwietlone
sà tak˝e przyciski. Nap´d startuje i zatrzymuje si´ momentalnie, a zmiana
obrotów dokonuje si´ w u∏amku sekundy. Gramy.
Hi•Fi i Muzyka 5/10
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Brzmienie
Test rozpoczà∏em od ustawienia opcji
„line out”. Pierwsze wra˝enie to masywnoÊç brzmienia. Mocno skondensowany dêwi´k, skupiony na basie
i Êrednicy oraz wyraênie akcentujàcy
rytm, mo˝e si´ spodobaç zwolennikom

z wykopem, mocnym i nasyconym
dêwi´kiem. Wyraênej poprawie uleg∏a
równowaga tonalna, a niewielkie odst´pstwa od neutralnoÊci mieÊci∏y si´
w granicach osobistych upodobaƒ. Bas
pozosta∏ dobrze zaakcentowany, a jego
lekko zmi´kczony charakter zast´powa∏

sik”, Beethoven „Eroica”) zabrzmia∏
w sposób wywa˝ony i bez kompleksów.
Pewnych niedociàgni´ç mo˝na si´ doszukaç w uproszczeniu detali, a to
wskutek mniejszego nacisku po∏o˝onego na zdarzenia mikrodynamiczne. Nale˝y jednak przyznaç, ˝e muzykalnoÊç
i p∏ynnoÊç prezentacji prze∏o˝y∏y si´
na niewymuszonà naturalnoÊç solowych instrumentów akustycznych oraz
orkiestry.
Eliptyczny szlif ig∏y nie ustrzeg∏ przed,
s∏yszalnymi przy koƒcu odtwarzania
LP, niewielkimi zniekszta∏ceniami, wynikajàcymi z b∏´du kàtowego. Nie by∏o
to zjawisko na tyle dokuczliwe, by przekreÊliç niewàtpliwie przyjemnà natur´
brzmienia. Spodziewam si´, ˝e zmiana
wk∏adki na model do zastosowaƒ audiofilskich, np. AT120E lub AT440MLa
i tak b´dzie pierwszym sposobem „udomowienia” zestawu.

Konkluzja

transowych taƒców. Trudno go jednak
nazwaç naturalnym czy neutralnym.
Pociechà dla audiofila mo˝e byç wynikajàcy z takiej estetyki brak sybilantów
oraz fakt, ˝e starsze i nieco ju˝ zu˝yte
p∏yty stajà si´ bardziej znoÊne. Jak by
nie patrzeç, dêwi´k ulega pewnemu
uÊrednieniu. Jest ma∏o emocjonujàcy
i we∏nisty (modny akcent ekologiczny).
Przy takim wydatku nie ma jednak
na co narzekaç. Byç mo˝e w przewidywanym zestawieniu ze scenicznym
tubowym systemem nag∏oÊnieniowym
te mankamenty ulegajà kompensacji.
Ale czy ktoÊ w podobnej sytuacji zwróci
na to uwag´?
W poszukiwaniu wi´kszej ekscytacji
w warunkach domowych ominà∏em
wbudowany przedwzmacniacz phono
i wykorzysta∏em Grahama Slee Project
Revelation. W jednej chwili brzmienie
sta∏o si´ bardziej dêwi´czne i przejrzyste. Pojawi∏y si´ wybrzmienia instrumentów akustycznych, delikatna
aura wokó∏ wykonawców, a scena nabra∏a rozsàdnych wymiarów. Dobra
stereofonia pozwala∏a okreÊlaç przybli˝onà g∏´bi´ przestrzeni. Niezmienny
pozosta∏ natomiast dynamiczny charakter przetwornika ATP-2. èród∏o gra∏o
64
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Zapasowà g∏ówk´
z wk∏adkà mo˝na
bezpiecznie umieÊciç
w dedykowanym porcie.

dobry masa˝. Wystarczy∏o pos∏uchaç
LP Depeche Mode „Sounds of The
Universe”, by przy∏apaç si´ na rytmicznym przytupywaniu. Ârednica nie osiàgn´∏a szczytów przejrzystoÊci ani bezpoÊrednioÊci, znanych z wysokiej klasy
wk∏adek MM, jednak jej lekko ocieplony charakter dobrze pasowa∏ do
zaproponowanego profilu brzmienia.
Wokale sta∏y si´ delikatnie pogrubione,
a przez to intymne i pociàgajàce (J. Ian
„Breaking Silence”, C. Wilson „Glamoured”). Zyska∏y tak˝e m´skie g∏osy
zarejestrowane w latach 80. Z wypiekami na twarzy wys∏ucha∏em M. Hollisa
wyÊpiewujàcego przy g´stym akompaniamencie utwory z „Colour of Spring”
Talk Talk.
Wk∏adka ATP-2 nie stawia mo˝e
na wyrafinowanie wysokich tonów,
za to zapewnia ich ∏agodnoÊç i dopasowanie do aksamitnego kolorytu pozosta∏ych zakresów. Dlatego wbrew
poczàtkowym obawom repertuar klasyczny (Mozart „Eine kleine Nachtmu-

AT-PL120 to mi∏a odmiana po korowodzie typowo audiofilskich urzàdzeƒ.
Namawiam do korzystania z dobrego
zewn´trznego stopnia korekcyjnego,
który pozwoli wznieÊç brzmienie na zdecydowanie wy˝szy poziom. Firmowa
konfiguracja nie zaspokoi wysublimowanych gustów, ale pozostaje bardzo
praktycznym gramofonem dla poczàtkujàcych mi∏oÊników analogu oraz wyÊmienità propozycjà jako drugi, bardzo funkcjonalny nap´d w systemie. A wszystko
to za Êmiesznie ma∏à kwot´.

Audio-Technica
AT-PL120
Dystrybucja:
Cena:

Konsbud Audio
1270 z∏

Dane techniczne
Gramofon AT-PL120:
Pr´dkoÊci odtwarzania: 33 1/3, 45 i 78 obr./min
Silnik:
pràdu sta∏ego, nap´d
bezpoÊredni (direct
drive)
Talerz:
aluminium
Rami´:
aluminium, S-shaped
Ustawienia ramienia: nacisk, VTA, antyskating
Przedwzmacniacz
gramofonowy:
wzmocnienie 38 dB
Wymiary (w/s/g):
15,7/45/35,2 cm
Masa:
10,6 kg

Wk∏adka ATP-2:
Pasmo przenoszenia:
Napi´cie wyjÊciowe:
Separacja kana∏ów:
Szlif ig∏y:
Nacisk:

15 Hz – 22000 kHz
5,3 mV (1 kHz)
23/17 dB (1 kHz/10 kHz)
0,4 x 0,7 mm, eliptyczny
3-5 g

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