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Mija rok od debiutu tej w!oskiej marki na naszym rynku. Zrecenzowali"my wówczas 
gramofon 201, który w naszej opinii wypad! wielce obiecuj#co. Tym razem do testu trafi!a 

nowo"$ — model 129, aktualnie najwy%szy w podstawowej serii 100.

Na pierwszy rzut oka gramofon przypo-
mina tamten model — g!ównie za spraw" 

niecodziennego kszta!tu p!yty no#nej z wkl$-
s!ym wci$ciem w przedniej cz$#ci, co jest 
swoist" wizytówk" firmy. Jednak na tym 
podobie%stwa si$ ko%cz", poniewa& zastoso-
wano kilka nowych rozwi"za%. 

BUDOWA
Pierwszym i najwa&niejszym z nich jest 
9-calowe, proste rami$ kardanowe, w ca!o-
#ci zaprojektowane i zbudowane przez w!o-
skiego wytwórc$, oznaczone symbolem 
NH91. Zastosowano wy!"cznie !o&yska kul-
kowe o bardzo niskim tarciu. Belk$ zrobiono 
z w!ókien w$glowych, ma ona zintegrowan" 
g!ówk$ z otworami do mocowania wk!adki. 
Drug" nowo#ci" jest talerz — cie%szy ni& 
w „201", ma grubo#' zaledwie niespe!na 12 
mm, ale wykonano go z tego samego mate-
ria!u — krystalicznego(metakrylanu. Zosta! 
on wyci$ty laserowo i precyzyjnie obrobiony. 
Jak zapewnia producent, takie rozwi"zanie 
!"czy w sobie doskona!" zdolno#' rozprasza-
nia energii drga% z elegancj" doskona!ej prze-
zroczysto#ci. Dziwi troch$ brak jakiejkolwiek 
maty w komplecie, poniewa& materia! ma 
tendencj$ do elektryzowania si$. 

Kolejn" ró&nic" wzgl$dem 201-ki jest 
umieszczony z ty!u gramofonu modu! 
gniazd przy!"czeniowych i wy!"cznika zasi-
lania. Znalaz! si$ on na górnej powierzchni, 
w do#' nietypowym miejscu —(tu& obok 
ramienia. Modu! uzbrojono w mniej wyrafi-
nowane gniazda RCA i pozbawiono zacisku 
GND. Podobne uproszczenia dosi$g!y sto-
pek, na których posadowiono p!yt$ no#n". 
Ich elastyczno#' jest minimalna. Plint$ 
wykonano z materia!u „ekologicznego” — 
sprasowanej miazgi drewna z recyklingu 
i sztucznych &ywic. Materia! ten ma izomor-
ficzny sk!ad, który wykazuje zdecydowanie 
lepsze cechy ni& lite drewno i to zarówno 
pod wzgl$dem stabilno#ci mocowania 
wszystkich cz$#ci, jak i przenoszenia drga% 
oraz rezonansów. Faktycznie, podczas opu-
kiwania plinta wydaje do#' g!uchy, dobrze 
st!umiony odg!os. 
Dost$pnych jest kilka wariantów wyko%-
czenia. Jednym z nich jest „Light Wood”, jak 
w recenzowanym egzemplarzu. To bardzo 
jasna okleina drewnopodobna (niemal&e 
bia!a), o bardzo wyra)nym i wyczuwalnym 
w dotyku rysunku s!ojów. P!yta wygl"da 
tak, jak by!aby zrobiona z drewna, które 
poddano bardzo intensywnym wp!ywom 

atmosferycznym, a mo&e nawet dzia!aniu 
wody morskiej. O walorach estetycznych 
takiego rozwi"zania trudno tutaj dyskuto-
wa', gdy& jest to w zasadzie sprawa gustu 
przysz!ego posiadacza. Uzupe!nieniem ca!o-
#ci jest nietypowa pokrywa ochronna (za 
dop!at"), wykonana z arkusza krystalicz-
nego metakrylanu, wygi$tego na gor"co.  
Co by nie mówi', wygl"da ona ca!kiem !ad-
nie i oryginalnie, cho' nie zabezpiecza 
w pe!ni gramofonu przed kurzem. 
Nap$d wykorzystuje silnik synchroniczny 
pr"du przemiennego o du&ym momencie 
obrotowym, zawieszony na spr$&ynach oraz 
pasek kauczukowy oplataj"cy obwiedni$ 
talerza. Zmiana pr$dko#ci obrotowej nast$-
puje manualnie przez prze!o&enia paska na 
rolce nap$dowej silnika. Istotnym elemen-
tem uk!adu nap$dowego jest precyzyjne 
!o&ysko typu odwróconego, umo&liwiaj"ce 
bezpo#redni" wspó!prac$ z talerzem. O#ka 
jest bardzo krótka, co przy ma!ej grubo#ci 
talerza powoduje niezbyt du&" jego stabil-
no#' poprzeczn". 
Gramofon mo&e by' fabrycznie uzbrojony 
w jedn" z trzech wk!adek firmy Audio-Tech-
nica: AT-91R, VM-520EB albo VM-540ML. 
Testowany egzemplarz wyposa&ono w t$ 

TAK NA POCZ&TEK 
Tekst: Ludwik Igielski  Zdj$cia: AV
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pierwsz!. W komplecie z gramofonem do"!-
czone s! ponadto: "!czówka RCA, zasilacz# 
wtyczkowy 24 V AC / 500 mA, szablon do 
ustawiania wk"adki, waga do sprawdzenia 
nacisku ig"y oraz klucz imbusowy.

BRZMIENIE
Maj!c w pami$ci dokonania 201-ki, do%& 
ochoczo przyst!pi"em do sprawdzenia d'wi$-
kowej dyspozycji jej m"odszego brata. Tam-
ten gramofon przyku" moj! uwag$ dobrym 
drajwem i spontaniczno%ci!. Spory by" w tym 

udzia" wk"adki AT-VM520EB, w któr! 
„ubrano” tamten gramofon. Testowany 
129 przyby" w ta(szej konfiguracji, zatem 
porównanie obu modeli nie b$dzie w pe"ni 
miarodajne. Z bardzo tani! i zarazem nie-
skomplikowan! AT-91R, bohater niniej-
szej recenzji nie móg" pokaza& pe"ni swo-
ich walorów. Przypomnijmy, wk"adka AT-91 
(sufiks R (Red) pochodzi od czerwonego 
koloru ko(cówki z ig"!) to model typowo 
ekonomiczny, dedykowany do bardzo pro-
stych i tanich gramofonów. Ma ig"$ o szli-
fie sferycznym, tak wi$c nie us"yszymy 
cz$%ci zapisu, który mog! odtworzy& ig"y 
o bardzo wyrafinowanym kszta"cie. Oczy-
wi%cie mo)na si$ tak)e doszukiwa& pozy-
tywnych stron tego przetwornika, jak np. 
dobre odtwarzanie mocno u)ywanych p"yt, 
gdzie du)y nacisk ma istotne znaczenie, ale 
nie o to przecie) tutaj chodzi. Trudno docie-
ka&, co by"o przyczyn! zastosowania tego 
rodzaju przetwornika. By& mo)e producent 
przewidzia" ta(sz! opcj$ tego gramofonu 
dla osób nie do ko(ca przekonanych do ana-
logu w ogóle, którzy decyduj! si$ na zakup 
niejako na prób$, czy b$dzie to im „smako-
wa"o”. Niemniej jednak, wp"yw wk"adki na 
mo)liwo%ci tego gramofonu jest ewidentny. 
Otrzymujemy brzmienie niem$cz!ce, lekko 
ocieplone, o zauwa)alnie ograniczonym 
nasyceniu detali. W kategoriach ogólnych 
przekaz jest wzgl$dnie dobrze zrównowa-
)ony, cho& skraje pasma s! na dobr! spraw$ 
jedynie „zasygnalizowane”. Atutem jest 
du)a i ciep"a %rednica, która przyczynia si$ 
do ca"kiem niez"ej muzykalno%ci. Gramofonu 
s"ucha si$ w zwi!zku z tym bardzo przyjem-
nie, cho& czu&, )e jego potencja" jest zde-
cydowanie wi$kszy. To w"a%nie wk"adka 
powoduje, )e pod wzgl$dem dynamiki „129" 
nie mo)e w pe"ni rozwin!& swoich skrzyde", 
jak równie) to, )e bas sprawia tylko wra-
)enie zwartego, cho& w istocie niskie tony 
maj! wyoblone kraw$dzie. W tym miejscu 
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OCENA 80%
KATEGORIA SPRZ!TU D  

DYSTRYBUTOR: Trimex, www.trimex.pl 
CENY: 2790 z!,  
2999 z! (z pokryw") – wersja z wk!adk" AT-91R

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: sztywna, chassis w okleinie 
jednobarwnej, podparte na czterech stopach 
Nap!d: paskowy, synchroniczny silnik 
pr"du przemiennego o du#ym momencie 
obrotowym
Talerz: krystaliczny z metakrylanu o masie 
0,95 kg i o grubo$ci 11,8 mm
Rami!:  proste, z w!ókna w%glowego, 
o d!ugo$ci 8,6 cala (218,44 mm)
Wk"adka: Audio-Technica AT-91R  
(MM, ig!a sferyczna, poziom wyj$ciowy 3,5 mV)
Pr!dko#$ obrotowa: 33-1/3 i 45 obr./min. 
(zmiana manualna przez prze!o#enie paska 
na rolce silnika)
Zasilanie: 24 V / 500 mA (AC) wtyczkowy,
Akcesoria: !"czówka RCA, zasilacz 
wtyczkowy, pokrywa z bezbarwnego 
tworzywa (opcja), szablon, waga i klucz 
imbusowy
Wymiary (szer. x wys. x g"!b.):  
450 x 102 x 365 mm 
Masa*: 4,0 kg (bez pokrywy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Brzmienie nieinwazyjne i wzgl!dnie dobrze zrównowa"one. 
NEUTRALNO"#

D#wi!k mi$y, nie m!cz%cy uszu, cho& i tak ma$e nasycenie 
detali nie przykuwa naszej uwagi. 

PRECYZJA

Pod tym wzgl!dem „129” broni si! najlepiej. 
MUZYKALNO"#

Prawid$owa i ju"! 
STEREOFONIA

Limitowana przez wk$adk! na wyposa"eniu. 
DYNAMIKA

Sprawia wra"enie ca$kiem zwartego, ale nie schodzi nisko. 
BAS

* – warto%ci zmierzone

mo)na postawi& pytanie, czy gramofon w tej 
konfiguracji w ogóle ma jakie% zalety? Odpo-
wied' b$dzie jednoznacznie twierdz!ca. 
Otó) b$dzie to znakomity wybór, je%li szu-
kamy urz!dzenia do tworzenia t"a akustycz-
nego podczas normalnej aktywno%ci )yciowej 
i gdy nie b$dziemy wymaga& spektakular-
nych efektów brzmieniowych. Stonowanie 
soprany i brak sejsmicznego basu jak najbar-
dziej pasuj! do takich okoliczno%ci. Je%li ma to 
by& natomiast podstawowe 'ród"o w syste-
mie %redniej czy ni)szej klasy, zdecydowanie 
warto pokusi& si$ o dro)szy wariant, na przy-
k"ad z wk"adk! VM520EB. 

NASZYM ZDANIEM
129-ka to gramofon dla osób wiedz!cych, 
czego mo)na si$ po nim spodziewa&. W zesta-
wieniu z pre-instalowan! wk"adk! AT-91R nie 
powinni%my oczekiwa& )adnych „audiofilskich 
uniesie(”. Natomiast gdy zdecydujemy si$ 
na wersj$ z lepsz! wk"adk!, b$dziemy mogli 
si$ spodziewa& znacznego przyrostu jako%ci 
brzmienia — nawet o klas$. Warto poczeka& 
na dost$pno%& takiego modelu i dop"aci& za 
lepszy przetwornik. ■

Rami! NH91 daje mo"liwo#$ ustawiania 
azymutu — rurka obraca si! wokó% swojej osi. 
Przeciwwaga nie ma gwintu, trzeba j& dokr!ci$ 
kluczem imbusowym. 

Regulacja pr!dko#ci obrotowej talerza jest 
w pe%ni manualna. 

Aluminiowy trzpie' %o"yska jest dopasowany 
do niedu"ej grubo#ci talerza, który ma 
niewielk& tendencj! do chybotania. 
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