
12-15 Eat Forte S.indd   12 12/6/10   11:43:01 AM



ak czy inaczej, w pewnym mo- 
mencie nast!pi"o zbli#enie 
mi$dzy EAT a Pro-Jectem.  

W jego wyniku pojawi"y si$ dwa ambitne 
gramofony, z których mniejszy (80 kg 
ze skrzyni!) trafi" do naszej redakcji. 

Litera „S” w nazwie oznacza „small”, 
ale ile# by"o przy tym d%wigania!

EAT Forte S zalicza si$ do katego- 
rii „mass-loaderów” – ci$#kich gramofo- 
nów, w których drgania t"umi wysoka  
masa obudowy i talerza. Jest zdecy- 
dowanie du#y, ale nie gigantyczny. Wy- 
konano go z lakierowanego MDF-u, 
tote# (podobnie si$ sta"o w przypadku 
platformy antywibracyjnej Pro-Jecta) zo- 
sta" dodatkowo wype"niony; prawdopo- 
dobnie o"owiem. Metalowy, t"umiony  
sorbotanem talerz &wietnie do tego obrazu 
pasuje i wa#y dobre 15 kg. Poniewa# do- 
k"adnie spasowano go z osi! odwróco- 
nego "o#yska, na której jest osadzony, 
zdj$cie go z gramofonu wymaga ostro#- 
nej pracy dwóch ludzi. Aby ograniczy' 
nacisk jednostkowy tak ci$#kiego talerza, 
zastosowano ciekawe rozwi!zanie. Jest  
nim para magnesów, których si"$ skiero- 
wano na odpychanie talerza od plinty.  
Podobny zabieg spotykamy w szczyto- 
wych gramofonach Pro-Jecta. Jest prosty, 
ale chyba efektywny. 

Górn! powierzchni$ talerza pokryto 
tworzywem przypominaj!cym winyl. 
Tutaj b$dzie le#a"a p"yta, wi$c pow"oka 
powinna poprawi' t"umienie i zapobiec 
elektryzowaniu.

Gramofon spoczywa na masywnych 
nogach t"umi!cych z zawieszeniem mag- 
netycznym o regulowanej wysoko&ci. Ste- 
rowanie umieszczono na górnej p"ycie, 
po prawej stronie. Obejmuje ono trzy 
przyciski: start oraz dwie pr$dko&ci obro- 
towe. Po lewej stronie znajduj! si$ dwa 
silniki – jeden w miejscu typowym (lewy  
górny róg), drugi natomiast w lewym dol- 
nym rogu, co pokrywa si$ z rozwi!za- 
niem propagowanym kiedy& przez Pink  
Triangle. Silniki pr!du sta"ego zamonto- 
wano na sztywno w masywnej obudowie. 
Dzia"aj! bezg"o&nie. Nap$d z du#ych 
kó"ek jest przenoszony na talerz za 

po&rednictwem dwóch oddzielnych 
pasków. Po w"!czeniu nap$du obroty si$ 
stabilizuj!, nie od razu wprawdzie, ale 
do&' szybko.

D"ugie proste rami$ to jedna z no- 
wych konstrukcji Pro-Jecta – w$glowa 
„dwunastka”, czyli model 12cc Evolution. 
Charakterystyczne dla niego s! m.in. po- 
t$#na obudowa "o#yska (troch$ w stylu 
ramion Kuzmy) i elegancko rozwi!zany 
antyskating, pracuj!cy na nietypowo 
krótkiej #y"ce. Nietypowe, jak na Pro-
Jecta, jest te# mocowanie, bowiem plinta 
zosta"a wyborowana pod standard SME,  
a rami$ wyposa#ono w podstaw$ przypo- 
minaj!c! te urz!dzenia. Jedn! z jej  
istotnych cech jest mo#liwo&' zmiany 
przesi$gu poprzez przesuwanie ca"ego 
ramienia w przód i w ty".

Przewód phono jest od"!czany (gnia- 
zdo zbli#one do DIN). Wyprowadza si$ 
go do"em, przez otwór w plincie. Sam 
kabel wygl!da porz!dnie. Wyposa#ono 
go te# w skromne, ale solidne i eleganckie 
wtyki.

Z ty"u obudowy umieszczono gniazdo 
do pod"!czenia zewn$trznego zasilacza, 
który wprawdzie wygl!da niepozornie, 
ale przynajmniej nie jest transformatorem 
wtyczkowym. Do testu trafi"a wersja 
czarna w lakierze fortepianowym, która 
prezentuje si$ "adnie, ale jednak nieco 
smutno. Dost$pne jest te# wyko(czenie 
fornirem makassar – równie# ciemne, 
ale z rudymi pasami, pokryte lakierem 
fortepianowym. Druga wersja bardziej 
przypad"a mi do gustu. Jest te# nadzieja, 
#e kurz b$dzie na niej nieco mniej 
widoczny ni# na eleganckiej czerni.

Alek Rachwald

ardzo solidna konstrukcja  
i sympatycznie prosta ergo- 
nomia zapowiadaj! dobry 

d%wi$k. „Ma"y” EAT nie sprawia za- 
wodu. Jego wygl!d w pewien sposób 
sugeruje brzmienie, cho' sugestia ta nie 
w pe"ni si$ potwierdza.

D%wi$k Forte S nie jest ci$#ki jak wo- 
rek cementu ani masywny jak ska"a. 
Ba, momentami bywa nawet zwiewny. 
Subtelno&' i dok"adno&' zwracaj! uwag$ 
od pierwszej chwili. Dobrze mi znane 
nagrania zabrzmia"y nieco inaczej ni# 
dot!d. „Missa Criolla” (w tym drugim, 
bardziej ludowym wykonaniu) by"a pe"- 
na ulotnych d%wi$ków. G"osy brzmia- 
"y dobitniej, a ca"o&' wypad"a wr$cz 
skocznie. Wys"ucha"em te# z zainte- 
resowaniem przeboju lat 80. – muzyki 
Kitaro, przypominaj!c sobie ówczesne 
przekonanie, #e tak w"a&nie powinna 
brzmie' muzyka w ogóle. Dzi$ki EAT 
stare wra#enia powróci"y i nawet 
gotów by"em przyzna', #e co& w tym 
jest. Czary po prostu. Chyba, id!c za 
ciosem, powinienem jeszcze pos"ucha' 
twórczo&ci Isao Tomity.

Owszem, ten nap$d wygl!da stabilnie, 
stabilnie jak diabli, i tak te# gra. Talerz 
porusza si$ idealnie równo (sprawdzi"em 
stroboskopem, nic na wiar$). T"o jest 
czarne jak najlepsze sukno bielskie („i nie  
pozna', #e diabelskie”, jak mawia" poeta), 
a d%wi$k g"$boki i mocny. W przeci- 
wie(stwie do sygnatury brzmieniowej 
niektórych lekkich modeli, tutaj nie 
s"ycha' szaro&ci ani p"ytko&ci. D%wi$k 
jest wielowymiarowy. W pewnym sensie 
podnosi jako&' &rednich nagra(. Z przy- 
jemno&ci! s"ucha"em p"yt, po które 
zwykle nie si$gam, na przyk"ad starych 
polskich t"ocze( rozrywkowych z lat 80.  

EAT 
■ ■
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Mam tego pe"no, ale jako& dot!d 
nie bra"em ich do r$ki. EAT Forte S, 
zw"aszcza z wk"adk! Audio Techniki, 
tchnie #ycie w ró#ne, niekiedy nawet 
w!tpliwe winylowe placki. Ciekawie 
wypad"o porównanie mi$dzy wk"adkami 
Zu 103 a AT-OC9. Ró#ni! si$ nieco 
parametrami, w tym wymaganymi 
warto&ciami obci!#enia, co oczywi&cie 
korygowa"em w przedwzmacniaczu 
phono. Od razu by"o s"ycha', #e mody- 
fikowany Denon niezbyt pasuje do 
tego „werku”, zw"aszcza do ramienia, 
za& po"!czenie z Audio Technic! oka- 
za"o si$ synergiczne. Denon 103 i jego  
derywaty od lat uwa#ane s! za wy- 
bitne przetworniki MC w kategorii 
„no-nonsense”, natomiast topowa AT 
by"a swego czasu uwa#ana za absolutnego 
„giant-killera”. Tym przyjemniej, #e 
mimo stosunkowo niewysokiej ceny 

wypad"a tak dobrze i pokaza"a testowany 
gramofon z najlepszej strony.

Forte S to nap$d o brzmieniu doj- 
rza"ym i w pewnym sensie niepozornym. 
Nie ci!gnie w #adn! stron$. Nie cechuje 
go spektakularna przejrzysto&' wysokich 
tonów a la Clearaudio ani wybitne odda- 
nie rytmu w stylu niektórych Transro- 
torów. Nie jest ciep"y, zimny, szybki ani 
wolny. Prawd$ mówi!c: nie"atwo o nim 
pisa'. Dopiero d"ugotrwa"e ws"uchanie si$  
w muzyk$ prowadzi do wniosku, #e jest  
to gramofon naprawd$ wysokiej klasy, 
a to dzi$ki wra#eniu akustycznej czerni  
t"a, braku zak"óce( oraz ciszy, w jakiej  
pracuj! wszystkie elementy. Przypusz- 
czam, #e szczytowy EAT, z odseparowa- 
nym blokiem nap$du, mo#e wypa&' 
jeszcze lepiej, ale i tak poziom prezento- 
wany przez Forte S z w$glowym ramie- 
niem jest bardzo wy&rubowany.

Mo#na si$ zastanawia', czy pewne roz- 
wi!zania s! wystarczaj!co dobre dla tak 
kosztownego urz!dzenia (na przyk"ad 
niepozorny zasilacz). Czy rami$ nie 
jest zbyt tanie (w szczytowym modelu 
wykorzystano bardzo fantazyjn! kons- 
trukcj$ z Japonii). Kto& mo#e powiedzie', 
#e nap$d o tak klasycznym kszta"cie 
móg"by mie' pokryw$. Z tym ostatnim 
by"bym gotów si$ zgodzi', bo l&ni!ca 
czer( niebywale si$ kurzy. Jednak te 
uwagi nie zmieni! faktu, #e EAT to nowy 
producent gramofonów klasy high-end.

Alek Rachwald

AT Forte S wygl!da ob"$dnie. 
Du#a czarna podstawa d%wiga 
ponadwymiarowy aluminiowy 

talerz pokryty tworzywem. Dwa paski  
nap$dowe wzmacniaj! pot$g$ bij!c! od 
nap$du. Dwunastocalowe rami$ z karbo- 
now! belk! wygl!da przy nim na mniej- 
sze, ni# jest w rzeczywisto&ci.

Gramofonu s"ucha"em w pomiesz- 
czeniu Alka. Stopniowo zmienia"em ele- 
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menty toru, dochodz!c do konfiguracji najlepiej mi znanej, 
czyli wk"adki AT-OC9ML/II i elektroniki Zagra. Zmienn! 
pozosta"y kolumny, ale z ich brzmieniem ju# nieraz mia"em 
okazj$ si$ spotka'. Rami$ PJ 12CC Evolution to równie# 
stary znajomy, którego pozna"em przy okazji testu flagowego 
Pro-Jecta X-tension. Z ods"uchów innych gramofonów  
P-J, wyposa#onych w ramiona w$glowe wiem, #e bardzo  
dobrze wypadaj! z wk"adkami Audio Techniki, charaktery- 
zuj!cymi si$ niewielk! zalecan! si"! nacisku i precyzyjnym 
szlifem ig"y.

Ju# pierwsze wra#enia w po"!czeniu z „ci$#k!” Zu DL-103 
by"y zapowiedzi! klasy testowanego gramofonu. D%wi$k cha- 
rakteryzowa"y naturalno&', delikatno&' szczegó"ów i aura po- 
wietrza pomi$dzy d%wi$kami. W ostatecznej konfiguracji 
ka#da z tych cech zyskiwa"a na jako&ci, wzbogacona wi$ksz! 
detaliczno&ci! i przejrzysto&ci!. Brzmienia EAT Forte S nie  
podbarwiaj! i nie zak"ócaj! problemy ze stabilno&ci! obrotów. 
W efekcie pozostaje ono bardzo czyste, scena stabilna jak  
fundament Burd# Chalifa, a akustyka i stereofonia – 
zjawiskowe.

EAT Forte S wnosi do systemu tak po#!dany element spo- 
koju, po"!czonego z pe"n! czytelno&ci! nagra(. Sytuuje si$  
w pewnej opozycji do stereotypu grania ci$#kiego, nastawio- 
nego na pot$g$ i rytm, a gubi!cego muzykalno&'. W tym 
kontek&cie bardzo przypomina P-J X-tension. Oba gramofony 
"!czy umiej$tne wzbogacenie najlepszych cech nap$dów 
t"umionych mas! czysto&ci! i naturalno&ci! &rednicy oraz 
wysokich tonów. Liczy si$ przede wszystkim przyjemno&' 
s"uchania, a najwy#sza klasa d%wi$ku prezentowana jest niena- 
tarczywie, niejako przy okazji. Teoria o znaczeniu w$glowego 
ramienia nasuwa si$ sama.

Podstawa basowa zawsze pozostaje czytelna. Kontrolowane 
niskie tony potrafi! zej&' w naturaln! g"$bi$. Podoba"a mi si$  
"atwo&', z jak! odtwarzane by"y warcz!ce d%wi$ki strun baso- 
wych dociskanych palcem przesuwanym po progach gitary.

Za wzorzec mog! s"u#y' tak#e pozosta"e cz$&ci pasma. Roz- 
dzielcza &rednica, wsparta doskona"! mikrodynamik!, w nie- 
przesadzony sposób daje wgl!d w niuanse brzmienia skrzypiec 
czy ludzkiego g"osu. Barwa d%wi$ku jest czystai pozwala si$ 
rozkoszowa' detalami wspó"grania strun, palców i smyczka. 
Obietnicy takich efektów poszukiwano kiedy& w formatach 
cyfrowych. A tu prosz$, zapisano je na LP w latach 70.

Gdy nie ma powodów do narzeka( i krytyki, trudno pisa' 
wyczerpuj!ce recenzje. W przypadku EAT Forte S wokale 
kobiece brzmi! jak wokale kobiecie, a m$skie jak m$skie. 
Tyle #e dobitnie, prawdziwie. Jednak najwi$ksze wra#enie 
wywar"a na mnie „DSOTM” – kamie( milowy analogowych 
realizacji. Znam na pami$' ka#dy jej efekt, ton serca, krok 
na bruku, dzwonki budzików, zderzenia monet, echo "opat 
wirnika czy genialn! wokaliz$ Clare Torry. Ta p"yta Pink 
Floyd jest tak g"$boko zakorzeniona w mojej &wiadomo&ci, 
#e rzadko po ni! si$gam. Tym razem s"ucha"em jej w sposób 
szczególny. Spektakl by" wokó" mnie, rozedrgane powietrze 
wprost otacza"o namacaln! obecno&ci! wykonawców, wspart! 
geniuszem realizatora. Odby"em podró# w czasie i poczu"em 
si$ o 'wier' wieku m"odszy.

Po"ó#cie na talerzu EAT Forte S dobrze wyt"oczony LP, 
a mo#e si$ okaza', #e nie b$dziecie musieli szuka' dalej. 
Zdumiewaj!ca maszyna!

Pawe" Go"$biewski
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