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ie wiem, jak by!o z panem 
Atsushi Miur" – czy 
najpierw zbudowa! swoje 

wzmacniacze, a pó#niej znalaz! dla 
nich odpowiedni" mark$, czy mo%e 
odwrotnie. Faktem jest, %e dzi& Air 
Tight to jedna z renomowanych 
japo'skich marek, wymieniana jednym 
tchem z Kondo czy Shindo.

Air Tight specjalizuje si$ w pro- 
dukcji wzmacniaczy, ale oferuje tak- 
%e preampy liniowe, gramofonowe 
oraz wk!adki. I w!a&nie najta'szego 
przedstawiciela tej ostatniej kate-
gorii przysz!o nam testowa( tym 
razem. Kosztuj"cej oko!o 14000 z! 
(cena zale%y od kursu jena) PC-3 
niepodobna nazwa( „bud%etow"”. 

Dla mnie by!o to pierwsze zetkni$- 
cie z cartridge’em tej wytwórni. 
Zdarzy!o si$ to równie% w czasie, gdy 
trafi!o do mnie tangencjalne rami$ 
brytyjskiej manufaktury – TransFi.  
W du%ej mierze dzi$ki temu testowi 
zosta!o u mnie na sta!e, bo po!"czenie 
niezbyt drogiego decka Michella ze  
&rednio-drogim ramieniem i kosztuj"-
c" ju% sporo wk!adk" PC3 okaza!o si$ 
strza!em w dziesi"tk$.

PC-3 to dosy( ci$%ki przetwornik 
w metalowej obudowie. W&ród cech 
charakterystycznych warto wymieni( 
nisk" impedancj$ wewn$trzn", wy- 
sok" podatno&(, z!o%on" budow$ 
wspornika ig!y (bor plus aluminium), 
samarowo-kobaltowe magnesy, a tak%e 
zastosowanie specjalnego, autorskiego 
materia!u na rdze' cewki. Nazywa si$ 
uczenie SH-µX (bogowie, chro'cie 
Cesarza!), a jego w!a&ciwo&ci pozwa-
laj" uzyska( stosunkowo wysokie 
napi$cie wyj&ciowe przy niewielkiej 
liczbie zwojów cewki. Wynika z tego 
niewielka masa elementu drgaj"cego, 
co powinno skutkowa( bardzo dobr" 
analityczno&ci".

Widz"c opakowanie PC-3, mo%na 
w ciemno strzela(, %e jest to produkt 
japo'ski i to z najwy%szej pó!ki. Na 

wierzchu – pi$kny papier, stylowa 
drewniana skrzyneczka wewn"trz. Sama 
wk!adka to uciele&nienie eleganckiej 
prostoty. 

Marek Dyba i Alek Rachwald

onta% PC-3 na niezbyt 
jeszcze dobrze znanym 
ramieniu okaza! si$ nie 

lada wyzwaniem, ale dwa, trzy dni 
po&wi$cone na systematyczne poprawki 
da!y efekt, który trudno okre&li( inaczej, 
jak tylko mianem znakomitego.

Od pierwszej p!yty zachwyci! 
mnie konturowy, nisko schodz"cy  
i kontrolowany bas. Czy to podaj"ca 
rytm na „Love over Gold” Dire 
Straits gitara basowa, czy kolorowy, 
dynamiczny kontrabas Raya Browna 
na „Soular Energy” – oba instrumenty 
zabrzmia!y naturalnie. Ka%de narastanie 
ataku przy szarpni$ciu struny by!o 
dynamiczne, a wygaszania precyzyjne. 
Air Tight wybitnie ró%nicuje niskie 
tony i pokazuje, jak barwnie mo%e 
brzmie( kontrabas oraz jak istotny jest 
udzia! drewna w tworzeniu d#wi$ku. 
Instrument zosta! dobrze zarysowany 
i przedstawiony w prawid!owej skali. 
Budowa sceny i lokalizacja #róde! 
pozornych to kolejne zalety tej wk!adki. 
Co wa%ne, wielko&( sceny i liczba 
planów zale%" od nagrania, a nie od 
przetwornika, który oddaje jedynie to, 
co wyt!oczono na winylu.

Zacz"!em opis od basu nie dlate- 
go, %e jest lepszy od reszty pasma, 
ale dlatego, %e to pierwsza wk!adka, 
jakiej do tej pory s!ucha!em, która ten 
zakres potrafi!a odda( tak znakomicie 
i w pewnym sensie „nie analogowo”. 
Bez zaokr"glania, podbijania wy%sze-
go basu – równo, twardo, spr$%y&cie 
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C-3 przyby!a do mnie 
otoczona renom" &wietnego 
przetwornika o przejrzystym 

brzmieniu. Ods!uchy potwierdzi!y 
pozytywne opinie, ale jako %e nie ma 
brzmienia wk!adki bez reszty systemu, 
w mojej konfiguracji rezultat okaza! 
si$ nieco inny od tego, o czym mi 
wcze&niej mówiono.

Air Tight ods!uchiwany z przed-
wzmacniaczem korekcyjnym RCM 
Sensor Prelude, wzmacniaczem SA 
Jazz i kolumnami Avcon ARM 
zaprezentowa! brzmienie, które ode-

bra!em jako spokojne, wyrównane 
i bardzo kulturalne. Gabinetowe. 
Doprawdy, chcia!bym mie( kie-
dy& gabinet, który dorówna kla-
s" tej wk!adce! W bezpo&rednim 
porównaniu z Zu Audio PC-3 
brzmia!a niemal leniwie. To 
jednak powierzchowna opinia.

Prezentacja muzyki jest ra-
czej delikatna, ale nie do prze-
sady; bez rozmi$kczenia. Z dru-
giej strony, nie zaobserwowa!em 
superszczegó!owo&ci. D#wi$k 
by! p!ynny, g!adki i przyjem-
ny. PC-3 gra!a ka%d" muzyk$ 

i w ka%dej si$ sprawdzi!a, ale 
w %adnym repertuarze nie zrobi!a 
na mnie piorunuj"cego wra%enia. Nie 

– po prostu rewelacyjnie! Góra na 
obu wspomnianych nagraniach 
równie% nie sprawia zawodu. Nie 
obserwujemy %adnego zmi$kczania 
w celu uzyskania d#wi$ku zawsze 
przyjemnego i mi!ego. Ten zakres 
jest d#wi$czny, otwarty i z mnóstwem 
powietrza. Je&li blachy zosta!y 
nagrane bardzo dobrze, to b$dziemy 
si$ zachwyca( zró%nicowaniem barw 
i wybrzmieniami, ale je%eli realizator 
si$ nie przy!o%y!, PC-3 dobitnie nam 
to poka%e. Dla zwolenników wysokiej 
wierno&ci to zaleta. Z drugiej strony, 
s!uchanie gorzej nagranych p!yt 
b$dzie w najlepszym razie niezbyt 
przyjemne.

)rednica to ta sama, najwy%sza 
liga co reszta pasma – barwa, faktura 
i artykulacja s" oddane z wyj"tkow" 
precyzj". Patricia Barber dostarcza 
w swoich nagraniach nieco sybilantów, 
a Air Tight przekazuje je, nie próbuj"c 
schowa( ani !agodzi(. Gitary i skrzy-
piec s!ucha!em godzinami, kontem-
pluj"c namacalno&(, szczegó!owo&( 
i naturalno&( w po!"czeniu z fantazj" 
i rozmachem. Popisy trzech wybit-
nych gitarzystów na „Friday Night 
in San Francisco” zabrzmia!y tak, 
%e chyba tylko uczestnictwo w tym 
koncercie, i to zak!adaj"c miejsce 
w pierwszych rz$dach, mog!oby to 
do&wiadczenie przebi(.

Wk!adk$ PC-3 bez wahania zali-
czam do high-endu. Dzi$ki niej dos-
tajemy d#wi$k naturalny i niezwyk-
le realistyczny. Niepowtarzalna jest 
umiej$tno&( ró%nicowania barw. Pas-
mo pozostaje spójne, wy-
równane, a prezentacja 
basu zachwyca. Wk!ad-
ka jest prze#roczysta 
i przekazuje to, co 
zapisano na p!ycie; 
bez upi$kszania czy 
dodawania czego& od 
siebie. Dodam jeszcze 
umiej$tno&( budowa-
nia sceny oraz to 
przyjemne wra%enie, 
%e to jeszcze nie 
koniec mo%liwo&ci 
przetwornika. 

Musz$ j" kiedy& 
mie(, a kiedy ju% to 
si$ stanie, pewnie jej 
nie zmieni$ na %adn" inn".

Marek Dyba
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znalaz!em w niej zw!aszcza nadnaturalnej przejrzysto&ci, 
któr" cz$sto przypisuje si$ przetwornikom japo'skiej 
wytwórni. Poniek"d to dobrze, bo za du%o dobrego nie 
zawsze wychodzi na zdrowie. Zdarza!o mi si$ s!ysze( 
&wietne, niezwykle szczegó!owe przetworniki, które wlewa!y 
%ycie w ospa!e systemy, ale s!uchanie ich na d!u%sz" met$ 
stawa!o si$ m$cz"ce. Natomiast z PC-3 o zm$czeniu nie ma 
mowy.

Zestawiona z firmowym preampem ATE-2500 PC-3 
dodatkowo zyska!a na subtelno&ci i detaliczno&ci 
w stosunku do tego, co s!ysza!em z phono RCM. W tym 
zestawieniu odkry!em szczególn" przyjemno&( cichego 
s!uchania klasyki. Bardzo dobra by!a stereofonia; zw!aszcza 
szeroko&( sceny robi!a wra%enie, cho( przestrze' si$ga!a 
równie% w g!"b. Lepsze odwzorowanie g!$bi uzyska!em 
jednak swego czasu z Lyr".

Brzmienie Air Tighta okre&li!bym jako mi!e, stosunkowo 
szczegó!owe, bez podgrzewania temperatury barw. 
Przyzwoicie doci"%one, lecz nie zbasowane. Niskie tony 
odznaczaj" si$ przy tym wart" wspomnienia kontrol". 
Mimo dobrej detaliczno&ci, w moim systemie wysokie 
tony wydawa!y si$ nieco wyg!adzone. Przyznaj$, PC-3 

nie poruszy!a mnie tak jak Marka. Je&li by rozpatrywa( 
aspekty brzmienia oddzielnie, to bardziej podoba mi 
si$ ciep!a &rednica Sheltera, za& Lyra ma wi$cej nerwu 
i mikroinformacji. Z drugiej strony, z !ó%ka bym tej 
wk!adeczki nie wyrzuci!... Trudno mi si$ na jej temat 
wypowiada( ostatecznie, bo w czasie testu odnosi!em 
wra%enie, %e co& tu przegapiam. S!ucha!em z przyjemno&ci". 
Podoba!a mi si$ dojrza!a prezentacja, ale przez ca!y czas 
czeka!em na bardziej osobisty przekaz, na szept: „kup 
mnie”. Nie doczeka!em si$. Wydaje mi si$, %e Marek 
nawi"za! z tym przetwornikiem lepszy kontakt. Ciekaw te% 
jestem wi$kszych braci PC-3: modelu PC-1 i jego dro%szych 
wariantów. Chcia!bym si$ przekona(, czy ich przekaz 
poruszy mnie bardziej.

Alek Rachwald
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