TESTY SPRZ¢TU Wk∏adka gramofonowa Koetsu Jade Platinum

ma∏y

SKARB
Bajecznie kosztowna
i r´cznie wykonana
niczym wyrafinowana
bi˝uteria wk∏adka
gramofonowa
dla najbardziej
zaawansowanych
i maj´tnych fanów
analogu
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hyba ka˝dy audiofil zastanawia∏
si´, na jakim pu∏apie koƒczà si´
ceny za urzàdzenia s∏u˝àce do odtwarzania muzyki w domu, nawet
te bardzo wyrafinowane i doskonale brzmiàce. O ile mo˝na sobie jeszcze jakoÊ „wyt∏umaczyç” niebotycznà wartoÊç superzestawów g∏oÊnikowych czy specjalistycznego wzmacniacza lampowego
w cenie ma∏ego domu pod miastem, to jednak zdecydowanie gorzej jest z tym w wypadku znacznie mniejszych elementów, takich jak np. wk∏adki gramofonowe.
O ile o cenach najbardziej przyst´pnych modeli nie ma
sensu tutaj mówiç, to za dobrà w naszych realiach
wk∏adk´ rodzimi audiofile sà w stanie daç kilkaset, no,
mo˝e troch´ ponad tysiàc z∏otych, choç modele za
dwa i wi´cej tysi´cy znajdujà wcià˝ nabywców. W tym
kontekÊcie dziesi´ciokrotnie wy˝sza cena mo˝e przyprawiaç o zawrót g∏owy, i to nie tylko osoby spoza bran˝y.
Tyle w∏aÊnie kosztuje testowana wk∏adka – Jade Platinum – b´dàca swoistym ewenementem na naszym rynku. JednoczeÊnie warto wspomnieç, ˝e nie jest to jeszcze koniec skali cen za wk∏adki. W ofercie tego samego
producenta mamy cztery kolejne modele z jeszcze wy˝szego poziomu cenowego – ok. 34 tys. z∏ za wk∏adk´
ze wspornikiem wykonanym z jednolitego kawa∏ka diamentu, nie wspominajàc naturalnie o samej igle, za wymian´ której zap∏acimy kolejne 11 tysi´cy.

˝ywszy, ˝e druciki sà o wiele cieƒsze od ludzkiego w∏osa. Z równie du˝à atencjà potraktowano kwesti´ po∏àczenia wspornika ig∏y z korpusem wk∏adki. Podobnie jak
kszta∏t szlifu ig∏y, jest to jedna z najsilniej strze˝onych tajemnic firmy. Elastyczne zawieszenie wykonuje zewn´trzna firma specjalizujàca si´ w tego rodzaju produkcji. Sam materia∏ jest wst´pnie starzony, tak aby uzyskaç odpowiednià konsystencj´, a tym samym niezmienne w czasie w∏asnoÊci elastyczne, i dopiero wtedy
robiony jest z niego finalny detal przeznaczony do monta˝u. Interesujàca jest równie˝ konstrukcja wspornika,
wynikajàca z przekonania nie˝yjàcego ju˝ konstruktora
Yoshiaki Sugano o nieskutecznoÊci kompensowania si∏y
doÊrodkowej w sposób wymuszony. PodatnoÊç mechaniczna wk∏adki jest ma∏a, a zatem zalecane sà ramiona
o ma∏ej i Êredniej masie w∏asnej.

Nie tylko sama
wk∏adka,
ale równie˝
jej fabryczne
opakowanie sà
niezwyk∏e

BUDOWA
Jade Platinum ma niemal identycznà sylwetk´ jak pozosta∏e modele Koetsu, tyle ˝e inna jest barwa i materia∏,
z którego wykonano korpus wk∏adki. Tym razem nie jest
to ani szlachetne drewno pochodzàce z jakiejÊ niezwykle egzotycznej krainy z drugiego koƒca Êwiata, ani kosmiczny stop metali, których nazwy wymienia si´ tylko
na lekcjach chemii przy okazji omawiania tablicy Mendelejewa, tylko szlachetny kamieƒ – nefryt, który nie tylko w epoce Majów i Azteków darzony by∏ silnymi emocjami. Tak˝e dzisiaj jest on postrzegany jako coÊ wyjàtkowego i tajemniczego. Zastosowanie takiego materia∏u bynajmniej nie jest zabiegiem marketingowym ani
sprytnym pomys∏em drena˝u konta bankowego bardziej snobistycznych i maj´tnych melomanów. Nefryt
bowiem jest materia∏em 10-krotnie twardszym od granitu, a wi´c nies∏ychanie sztywnym i doskonale poch∏aniajàcym wibracje mechaniczne, czyli realizujàcym koncepcj´ ca∏kowitego odizolowania mechanicznego
wk∏adki gramofonowej od zak∏óceƒ zewn´trznych. Niezaplanowanà jakby atrakcjà jest rzadko spotykana barwa, nie wspominajàc o cenie, która... wynika z bardzo
kosztownego procesu technologicznego. Korpus
wk∏adki jest zrobiony z jednego kawa∏ka kamienia.
Cz´Êç nap´dowa i magnesy wklejone sà w przestrzeƒ
uprzednio wydrà˝onà mechanicznie w jednolitym bloku. Uk∏ad nap´dowy wk∏adki bazuje na prostopad∏oÊciennych magnesach samarowo-kobaltowych z domieszkà platyny o powtarzalnej charakterystyce i du˝ej
odpornoÊci na utlenianie. W ich polu pracujà r´cznie
nawijane pod mikroskopem cewki z miedzi o czystoÊci
6N (99,9999 %). Sam drut jest uprzednio platerowany
srebrem. Mikroskopijnie cieniutka warstwa nak∏adana
jest bardzo powoli, w niezwykle misterny sposób, zwa-

DANE TECHNICZNE
Poziom sygna∏u wyjÊciowego
0,2 mV
Pasmo przenoszenia
20 Hz-100 kHz
NierównomiernoÊç charakterystyki
<0,5 dB / 1 kHz
T∏umienie przes∏uchu mi´dzy kana∏ami >30 dB / 1 kHz
Rezystancja wewn´trzna
5Ω
Impedancja obcià˝enia
100 Ω-1 kΩ
Nacisk ig∏y
1,8-2,0 g
Masa wk∏adki
13,1-14 g
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Grobel Audio
tel. 0501 421 445
www.audio.grobel.com.pl
23 000 z∏

Cena (za par´)

(wymiana ig∏y – 11 100 z∏, bez kosztów przesy∏ki)
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BRZMIENIE
Tak si´ szcz´Êliwie z∏o˝y∏o, ˝e mia∏em przyjemnoÊç s∏uchaç ju˝ kilku modeli tego producenta w tym samym
miejscu i w tych samych warunkach sprz´towo-akustycznych. Wi´c gdy dowiedzia∏em si´ od dystrybutora,
˝e nadarza si´ okazja ods∏uchu, skrz´tnie jà wykorzysta∏em, a wra˝enia z tej sesji stanowià podstaw´ niniejszego testu. Jade Platinum robi wszystko to samo, co jej
taƒsi krewniacy, ale z wi´kszà witalnoÊcià i dozà autentycznoÊci. Wszystko brzmi bardziej namacalnie i jednoczeÊnie z wrodzonà swobodà, gracjà, zupe∏nie bez wysi∏ku. Ot, tak po prostu, jak gdyby ktoÊ otworzy∏ na
oÊcie˝ szerokie i du˝a wrota, za którymi znajduje si´ sala koncertowa ze wspania∏ymi artystami. Wra˝enie

obecnoÊci na tym koncercie jest doprawdy niezwykle
sugestywne. Dêwi´ki nie tylko uwalniajà si´ od g∏oÊników, ale jednoczeÊnie sà bardzo stabilne i precyzyjnie
zogniskowane w przestrzeni. Po och∏oni´ciu z pierwszego wra˝enia, szybko dostrzegamy, ˝e poziom szumów
jest nieporównywalnie ni˝szy od tego, jaki mo˝emy
spotkaç w taƒszych systemach analogowych równie˝
opartych na wk∏adce MC. Kolejnym zaskoczeniem jest
praktycznie ca∏kowicie czarne t∏o. W porównaniu do
chocia˝by niewiele taƒszej Rosewood Signature, nie
wspominajàc o flagowym Goldringu Elite czy o drogich
modelach Ortofonach, Jade Platinum oferuje wi´kszà
g∏´bi´, rozmach i lepszà wieloplanowoÊç. I nie chodzi
tutaj tylko o samà g∏´bi´ sceny, bo ta jest znakomita,
bez uciekania si´ do tanich sztuczek z fazà sygna∏u.
Poszczególne êród∏a sà na tyle sugestywnie zrekonstruowane i rozseparowane, ˝e gdybym mia∏ odpowiedzieç na pytanie, jakà kreskà, grubà czy cienkà, jest kreÊlony obraz dêwi´kowy, prawdopodobnie mia∏bym olbrzymie problemy z jednoznacznà werbalizacjà tego
zjawiska. Pod pewnymi wzgl´dami Jade Platinum jest
jednak mniej efektowna od wspomnianej Rosewood
Signature. Ta druga oferuje dêwi´k subiektywnie delikatniejszy, efektowniejszy dla mniej os∏uchanego s∏uchacza i z wi´kszym oddechem, ale nie do koƒca autentyczny, jeÊli chodzi o zmiany tempa czy kontrasty dynamiczne. By∏o to ∏atwe do uchwycenia w barwie skrzypiec. Testowana wk∏adka potrafi∏a oddaç drapie˝ny
charakter tego instrumentu, zw∏aszcza gdy tak zosta∏
on uwieczniony na p∏ycie, podczas gdy Rosewood próbowa∏a go po swojemu upi´kszyç. Na s∏owa uznania
zas∏uguje tak˝e czysta reprodukcja transjentów.
Podsumowujàc, Jade Platinum to wk∏adka nie tylko
o bardzo wysmakowanym brzmieniu, ale tak˝e stawiajàca du˝e wymagania przed systemem, w którym ma pracowaç, i doÊç surowa dla odtwarzanych p∏yt. W nagraniach pochodzàcych z p∏yt wydawanych przez du˝e wytwórnie przesz∏o dwadzieÊcia lat temu (koniec czasu dominowania na rynku winylu) us∏yszymy niestety wi´kszoÊç ich mankamentów, i to nie tylko wynikajàcych
z samego procesu t∏oczenia, ale i rejestracji czy przygotowywania materia∏u. Objawia si´ to pewnà nerwowoÊcià brzmienia (na granicy percepcji) i niestabilnoÊcià
akustyki t∏a. Jednak w wypadku wspó∏czesnych t∏oczeƒ
efekt ten na szcz´Êcie nie wyst´puje wcale. Scena dêwi´kowa jest zazwyczaj lepiej zespolona i precyzyjniej wyrysowana ni˝ na starszych p∏ytach. Byç mo˝e sekret tkwi
w liczbie egzemplarzy t∏oczonych z jednej matrycy albo
w ogólnej dba∏oÊci o jakoÊç nagraƒ i tzw. produkt finalny.

KONKLUZJA
Powiedzenie, ˝e Jade Platinum jest niecodziennà wk∏adkà gramofonowà, tylko z pozoru mo˝e wydawaç si´
zwyk∏ym bana∏em. W realiach naszego rynku nabiera
ono jednak zupe∏nie innego znaczenia. Niecodziennie
bowiem nadarza si´ okazja do obcowania z tak szlachetnym i dopracowanym dêwi´kiem, przez co sam ods∏uch mo˝na Êmia∏o uznaç za du˝e Êwi´to, pozostawiajàce w pami´ci niezapomniane wra˝enia. W moim odczuciu Jade Platinum redefiniuje poziom odniesienia dla
drogich systemów analogowych. Po prostu taki ma∏y
highendowy skarb. ■
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