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Test przedwzmacniacze gramofonowe

Gramofon: Garrard 401
Ramiona/wk!adki: SME 312/AT-OC9ML/II, 

OL Silver/AT440MLa
Wzmacniacze: SoundArt Jazz, 

Zagra Pre/Amp 2
Kolumny: ATC SCM 35
Przewód sygna!owy: Fadel Coherence IC One
Przewody g!oÊnikowe: Fadel Coherence SC One
Przewody zasilajàce: Fadel Coherence PC One
Listwa zasilajàca: Fadel Hotline Coherence
Akcesoria: StandArt STO, 

StandArt SSP, 
VPI HW-17

Zakup pierwszego w audiofilskim ˝yciu 
toru analogowego zwykle sk!ania 
do ostro˝noÊci finansowej, wynikajàcej 
z braku zaufania do staro˝ytnego formatu.
Spodoba si´ czy nie? B´dzie wi´cej 
trzasków czy jednak muzyki? 
Bud˝et nieprzekraczajàcy 5000 z! 
poch!onie g!ównie zakup gramofonu 
i wk!adki. Pozostanie oko!o 1000 z! 
na stopieƒ korekcyjny i !àczówk´. 
Do testu trafi!y trzy urzàdzenia 
kierowane w!aÊnie do takich zestawieƒ.

Niewielka 
trójca
Pro-Ject 
Phono Box II
Pro-Ject 
Phono Box SE II
Clearaudio
Nano Phono

System

Pawe! Go!´biewski

Niewielka 
trójca
Pro-Ject 
Phono Box II
Pro-Ject 
Phono Box SE II
Clearaudio
Nano Phono
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Budowa
Podobnie jak pozosta!e Boxy, dwójk´

zamkni´to w niewielkim aluminiowym
profilu, polakierowanym proszkowo na
czarno. Front obudowy, w formie dokr´-
canej p!ytki czo!owej w kolorze alumi-
nium lub czarnym, zdobià jedynie logo
Pro-Jecta, nazwa modelu i dwie g!ówki
wkr´tów.

Na tylnej Êciance umieszczono wejÊcia 
z zaciskiem uziemienia, wyjÊcia RCA,
prze!àcznik trybów MM/MC oraz gniaz-
do niewielkiego zasilacza wtyczkowego
(16 V, 200 mA). Ich rozmieszczenie jest
funkcjonalne i nie powinno sprawiç k!o-
potu przy pod!àczaniu typowych przewo-
dów sygna!owych.

Nie przewidziano diody sygnalizujàcej
prac´. Po pod!àczeniu do sieci przed-
wzmacniacz stale pozostaje pod napi´-
ciem. Gumowe nó˝ki skutecznie zapobie-
gajà przesuwaniu lekkiego Phono Boxa
po pod!o˝u. 

Jak za t´ cen´ jakoÊci wykonania mo˝na
tylko pogratulowaç. W instrukcji nie zna-
laz!em informacji o uk!adzie elektronicz-
nym. Zrezygnowa!em z w!asnych ogl´-
dzin, dajàc ka˝demu z urzàdzeƒ równe
szanse wykazania si´ w teÊcie ods!ucho-
wym.

Brzmienie
Zadowolenie z aparycji Phono Boxa II

znik!o ju˝ przy pierwszym ods!uchu. 
W zestawieniu z przetwornikiem MC
dêwi´k okaza! si´ ma!o efektowny. Góra

pasma zaprezentowa!a znoÊnà lekkoÊç 
i namiastk´ dêwi´cznoÊci. Niestety, istnia-
!a w oderwaniu od pozosta!ych cz´stotli-
woÊci. Brzmienie talerzy by!o przez to 
s!yszalne raczej jako monotonne cykanie
ni˝ zró˝nicowane dêwi´ki. Zabrak!o te˝
masywnoÊci, a to za sprawà nieÊmia!ej
Êrednicy i skromnego basu. Zakres nisko-
tonowy zosta! pozbawiony najni˝szych
sk!adowych, a uderzeƒ stopy perkusji mo-
g!em si´ tylko domyÊlaç. 

Brak by!o odczucia ciemnego t!a, cier-
pia!a tak˝e prezentacja g!´bi. Zdarzenia
rozgrywa!y si´ na niewielkiej przestrzeni
pomi´dzy kolumnami. W momentach
kulminacji Metallica jakby wpada!a do
studni. Gitarom brakowa!o pazura, a dy-
namika, có˝, mo˝na powiedzieç: s!ania!a
si´ na nogach. W trio jazzowym kontra-

bas odwa˝niej zaznacza! swojà obecnoÊç,
g!ównie za sprawà donoÊnego odg!osu
pud!a. Jego rezonans wzbudza!y zapewnie
struny, jednak ich udzia! by! s!yszalny je-
dynie Êladowo.

Nieco lepiej wypad!a klasyka. W kon-
cercie skrzypcowym dominowa! instru-
ment solowy. Niestety, towarzyszàca mu
orkiestra symfoniczna tworzy!a rozmaza-
ne i ma!o czytelne t!o.

Najwi´cej dobrego mo˝na powiedzieç 
o brzmieniu fortepianu, którego prezen-
tacja najmniej odbiega!a od prawdy.
Dêwi´czny i melodyjny, raczej zwiewny
ni˝ pot´˝ny, jednak za ma!o namacalny. 

Zmiana êród!a na przetwornik MM nie
ukaza!a ukrytych zalet Phono Boxa II.
G!ówne cechy brzmienia pozosta!y bez
zmian – ograniczone pasmo i dynamika,
s!aba rozdzielczoÊç.

Konkluzja
Prosta forma i uproszczone brzmienie.

Kusi jedynie cena.
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Test przedwzmacniacze gramofonowe

Phono Box II to najtaƒszy przedwzmacniacz
gramofonowy MM/MC w ofercie Pro-Jecta.

Pro-Ject Phono Box II 
Dystrybucja: Voice
Cena: 380 z!

Dane techniczne

Wzmocnienie MM/MC: 40 dB/60 dB
Impedancja 
wejÊciowa MM: 47 k11 (120 pF)
Impedancja 
wejÊciowa MC: 100 11 (120 pF)
Sygna!/szum MM/MC: 86 dB/68 dB
Zniekszta!cenia 
(THD) MM/MC: <0,01 %/<0,05 %
Filtr subsoniczny: -
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/11,5 cm
Masa: 0,57 kg (bez zasilacza)

Ocena

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

Tylna Êcianka niewielka, 
ale dobrze rozplanowana.

Phono Box IIPro-Ject Phono Box II
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Phono 
Box SE II
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Budowa
Obudowa robi znacznie powa˝niejsze

wra˝enie ni˝ w przypadku Phono Boxa II.
Podobnie jak w mniejszym modelu, 
wykonano jà z aluminiowego profilu,
uzupe!nionego aluminiowà p!ytà czo!o-
wà. Umieszczono na niej niebieskà diod´
sygnalizujàcà, ˝e urzàdzenie pozostaje
pod napi´ciem. Uk!ad gniazd sygna!o-
wych na tylnej Êciance sugeruje budow´
dual mono. Gniazda kana!u prawego 
i lewego (wejÊcie i wyjÊcie) rozsuni´to
mocno na boki. Pomi´dzy nimi znajdujà
si´ uk!ady regulacji impedancji i pojem-
noÊci, dla ka˝dego kana!u osobno, w for-
mie pinów. Zwarcie odpowiednich zmie-
nia ustawienia parametrów pracy. Do 
wyboru trybu MM/MC s!u˝y umieszczo-
ny centralnie prze!àcznik. Poni˝ej mamy
jeszcze w!àcznik filtra subsonicznego, 
odcinajàcego najni˝sze cz´stotliwoÊci
akustyczne (<18 Hz). To dobry sposób
na pozbycie si´ niechcianych zak!óceƒ
przenoszonych z nap´du gramofonu, 
widocznych jako silne wychylenia mem-
bran g!oÊników basowych. Komplet z!à-
czy dope!niajà gniazda dla zasilaczy. 
W Phono Box SE II zastosowano wi´kszy,
ale nadal wtyczkowy, zasilacz pràdu
zmiennego o wydajnoÊci 1000 mA. Prze-
widziano jednak opcj´ rozbudowy przed-
wzmacniacza poprzez dodanie zasilacza
pràdu sta!ego Power Box II. Stàd na 
tylnej Êciance znajdziemy jeszcze pi´cio-
pinowe gniazdo DIN.

Brzmienie
W porównaniu z Phono Boxem II wer-

sja SE prezentuje wyraêny post´p w dzie-
dzinach przejrzystoÊci, mikrodynamiki 
i stereofonii. Gra w sposób bardziej 
spójny i muzykalny. Ods!uchiwana na

tych samych nagraniach przywraca!a
wiar´ w mo˝liwoÊci austriackiego pro-
ducenta.

W repertuarze klasycznym nie brako-
wa!o ju˝ separacji dêwi´ków i aury wokó!
instrumentów akustycznych. Pi´knie 
wybrzmiewa! fortepian Michelangelego;
akordy lewej r´ki by!y pot´˝ne, nadajàc
instrumentowi w!aÊciwe rozmiary. Kon-
cert skrzypcowy zabrzmia! naturalnie, 
z w!aÊciwymi proporcjami pomi´dzy 
solowymi skrzypcami i orkiestrà. Wyraê-
nie s!yszalne by!y dalsze plany i poszcze-
gólne sekcje instrumentów. Zarówno
skrzypce, jak i kontrabas pozostawa!y
zró˝nicowane, z dobrze odró˝nialnymi
dêwi´kami smyczka, strun i pud!a rezo-
nansowego. Efekt to uporzàdkowana, 
elegancka prezentacja o w!aÊciwych pro-
porcjach.

Te umiej´tnoÊci zaowocowa!y w od-
s!uchu rocka. Zniknà! ba!agan, poja-
wi!a si´ swoboda dynamiczna. Stopa per-

kusji dzielnie nadawa!a rytm, a gitary na-
bra!y pazura, odwa˝nie atakujàc w solów-
kach. Jednak najwi´kszà niespodziankà
okaza!y si´ wokale. Takiego nasycenia 
i plastycznoÊci Êrednicy mo˝na szukaç 
w urzàdzeniach dwukrotnie dro˝szych. 

Podobne wra˝enia zapisa!em przy od-
s!uchu AT440MLa. Przetwornik MM nie
ogranicza! klasy stopnia korekcyjnego.
Przy ograniczonym bud˝ecie sugeruj´
wybór wy˝szego phono stage’a Pro-Jecta,
nawet gdyby mia!o to oznaczaç rezygna-
cj´ z wk!adki MC. Phono Box SE II brzmi
nowoczeÊnie, równo i wytrawnie. Najle-
piej spisuje si´ w repertuarze klasycznym 
i akustycznym, co nie oznacza istotnych
ograniczeƒ w muzyce rozrywkowej i ci´˝-
szym uderzeniu.

Konkluzja
W porównaniu z mniejszym mode-

lem Pro-Ject Phono Box SE II to ju˝ doj-
rza!y stopieƒ gramofonowy. Nokautuje
go brzmieniem, nie pustoszàc portfela.

Test przedwzmacniacze gramofonowe

Z ty!u zestaw zworek do regulacji 
impedancji i pojemnoÊci obcià˝enia
oraz 5-pinowe gniazdo 
dla opcjonalnego zasilacza.

Pro-Ject 
Phono 
Box SE II

Pro-Ject 
Phono Box SE II 
Dystrybucja: Voice
Cena: 890 z!

Dane techniczne

Wzmocnienie MM/MC: 40 dB/60 dB
Impedancja 47 k11 (120, 220, 
wejÊciowa MM: 340, 440 pF)
Impedancja 17, 18, 20, 22, 69, 
wejÊciowa MC: 100, 220 11 (120 pF)
Sygna!/szum MM/MC: 95 dB/75 dB
Zniekszta!cenia 
(THD) MM/MC: 0,03 %/0,1 %
Filtr subsoniczny: 18 Hz/24 dB
Wymiary (w/s/g): 7,2/10,3/15,8 cm
Masa: 1,05 kg (bez zasilacza)

Ocena

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

Na pude!ku Phono Boxa SE II 
producent umieszcza okreÊlenie 
„Audiophile”, sugerujàc ambicje 
i mo˝liwoÊci urzàdzenia. 
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Nano Phono

W przedniej cz´Êci wydaje si´ 
litym metalem. Od spodu wi-
daç, ˝e mniej wi´cej od po!o-

wy zosta! wydrà˝ony. W ten sposób utwo-
rzono „komor´” na uk!ad elektryczny.

Budowa
Przednia Êcianka nie nosi jakichkol-

wiek oznaczeƒ. Na górnej znajduje si´ logo
producenta w formie metalowej p!ytki 
dopasowanej do wyfrezowania. Tam te˝
umieszczono pokr´t!o regulacji wzmoc-
nienia i precyzyjnie wygrawerowano na-
zw´ modelu.

Nie mniejsze zaskoczenie budzi dolna
Êcianka ze zworkami prze!àczajàcymi tryb
pracy (MM/MC) i w!àczajàcymi filtr sub-
soniczny oraz gniazdami do regulacji impe-
dancji wejÊciowej. Nale˝y wsunàç do nich
do!àczone w wyposa˝eniu i oznaczone ko-
lorowym kodem oporniki. Po ich w!o˝eniu
trzeba je zagiàç tak, by mo˝na by!o posta-
wiç przedwzmacniacz na pod!o˝u. Trzy
niewielkie nó˝ki z tworzywa unoszà Nano
Phono tylko o kilka milimetrów ponad
pó!k´. Do tego sà niestabilne i ci´˝sze prze-
wody sygna!owe spowodujà k!opoty.

Na tylnej Êciance t!ok. Nie ze wzgl´du na
iloÊç z!àcz, ale jej rozmiar. Gniazda sygna-
!owe, podobnie jak regulacyjne, sugerujà
budow´ dual mono. Pomi´dzy nimi
umieszczono wejÊcie zasilacza wtyczkowe-

go 500 mA. Ca!y zachwyt nad precyzjà wy-
konania pryska jak baƒka mydlana, gdy
przyjdzie pod!àczyç uziemienie ramienia.
Zacisk zosta! bezrozumnie wciÊni´ty po-
mi´dzy gniazdo zasilania i wyjÊcie lewego
kana!u. Poza niewygodà, niepewnoÊcià po-
!àczenia i ograniczeniem mo˝liwoÊci zasto-
sowania !àczówek z wtykami RCA o wi´k-
szej Êrednicy skutkuje to tak˝e nieciekawym
efektem wizualnym, bo wide!ki przewodu
uziemiajàcego trzeba wsuwaç od góry,
przez co dziwnie sterczà ponad obudow´.

Brzmienie
Nano Phono ma wielkie serce. W zesta-

wieniu z AT-OC9/MLII zaskakuje mo˝li-
woÊciami dynamicznymi i dojrza!oÊcià. Jak
najdalej trzyma si´ od grania technicznego
i beznami´tnego, wprowadzajàc do prezen-
tacji silny pierwiastek analogowy. Przypo-
mina tym dobrej klasy stopnie lampowe. 

Dêwi´k jest p!ynny i bardzo dobrze roz-
ciàgni´ty w zakresie basu. Niskie tony po-
zostajà soczyste, zró˝nicowane, a przy tym
lekko zmi´kczone, stanowiàc wzorowà 
w tej cenie podstaw´ dynamicznà. „Lampo-
wy” charakter ma tak˝e Êrednica i stereofo-
nia. Nano Phono buduje trójwymiarowà
scen´, swobodnie kreÊlàc jej g!´bi´. Dalsze
plany nie sà tak dobre, jak w przypadku
Phono Boxa SE, ale s!uchajàc Clearaudio
zupe!nie nie mia!em ochoty na audiofilskie
sztuczki. Ten przedwzmacniacz sprawia!
mi po prostu najwi´kszà przyjemnoÊç ze
s!uchania ka˝dego repertuaru, lekko kolo-
rujàc minimalne braki rozdzielczoÊci. 

W klasyce nie brakowa!o melodyjnoÊci
instrumentów solowych ani pot´gi orkie-
stry. Nagrania wokalne to przyk!ad nies-
potykanej w tym segmencie naturalnoÊci,
bogatej barwy i pe!nej swobody oddania
wybrzmieƒ. Najwy˝sze sk!adowe zosta!y
idealnie dopasowane do pozosta!ych cz´Êci

pasma. Nie ˝yjà w!asnym ˝yciem, jak to ma
miejsce w przypadku Phono Boxa II, lecz
stanowià ich harmonijne uzupe!nienie.
Dlatego na Clearaudio najlepiej wypad!y
nagrania rockowe. Metallica i Radiohead
zosta!y zaprezentowane z wykopem, bar-
dzo mocnym basem i bez wyostrzeƒ. Przy
takiej dawce dynamiki nie zabrak!o te˝ 
porzàdku i zaskakujàcych akustycznie wy-
brzmieƒ. 

Ods!uch w zestawieniu z AT440MLa rów-
nie˝ nie przyniós! rozczarowaƒ, chocia˝ od-
nios!em wra˝enie mniejszej dêwi´cznoÊci 
i nasycenia Êrednicy oraz z!agodzenia dyna-
miki. G!os Cassandry Wilson pozostawa!
aksamitny i korzenny, ale okaza! si´ mini-
malnie zmatowiony. Nagraniom Radiohead
nie zabrak!o mi´sistoÊci, ale ju˝ mikrodyna-
mika uleg!a niewielkiemu pogorszeniu.
Chyba si´ czepiam, bo przyjemnoÊç z tego
spotkania i tak b´d´ d!ugo wspomina!.

Konkluzja
Drobne niedociàgni´cia funkcjonalne

nie przes!aniajà nieprzeci´tnych mo˝liwo-
Êci Nano Phono, szczególnie w zestawieniu
z przetwornikami MC. To uniwersalny
przedwzmacniacz, choç szczególnie zado-
woli fanów rocka.

Test przedwzmacniacze gramofonowe

Clearaudio 
Nano Phono 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 999 z!

Dane techniczne

Wzmocnienie MM/MC: 49 dB/69 dB
Impedancja 
wejÊciowa MM: 47 k11 (220 pF)
Impedancja 50 11, 200 11, 400 11,  
wejÊciowa MC: 1 k11, 47 k11 (220 pF)
Sygna!/szum MM/MC: 84 dB/67 dB
Zniekszta!cenia 
(THD) MM/MC: 0,04 %
Filtr subsoniczny: +
Wymiary (w/s/g): 2,5/8/10,6 cm
Masa: 0,6 kg (z zasilaczem)

Ocena

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

Clearaudio 
Nano Phono
Klasa. Obudow´ Nano Phono 
stanowi aluminiowy bloczek o drapanych 
powierzchniach i lekko sfrezowanych kraw´dziach. 

Brzuszek Nano Phono kryje wszystkie 
regulacje. W puste gniazda „load” 
wsuwamy oporniki, dopasowujàce 
impedancj´ obcià˝enia dla wk!adek MC.
Zacisk uziemienia dodany jakby 
przez roztargnienie.

Clearaudio Nano Phono 
to maleƒstwo. Regulacja 
g!oÊnoÊci pozwala 
dopasowaç wzmocnienie.

W teÊcie ods!uchowym wykorzysta!em nast´pujàce LP’s: 
Max Bruch „Koncert skrzypcowy” (J. Bell, N. Marinner, 
Academy of St Martin-in-the-Fields), Debussy „Kàcik dzieci´cy” 
(A. B. Michelangeli), The Count Basie Trio „For The First Time”,
Cassandra Wilson „Glamoured”, Janis Ian „Breaking Silence”, 
Talk Talk „Colour of Spring”, Metallica „Metallica”, 
Radiohead „In Rainbows” (45 RPM).
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