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WK¸ADKI GRAMOFONOWE

Tekst: Ludwik Igielski  Zdj´cia: Bartosz Makowski

KÑCIK ANALOGOWY

MAJSTERSZTYK
WK¸ADKA GRAMOFONOWA KOETSU URUSHI
wspornik i sama ig∏a odczytujàca. Zastosowano oryginalny szlif, o firmowej nazwie Quadrilateral,
charakteryzujàcy si´ wysokim wspó∏czynnikiem przylegania do rowka p∏yty. Wi´kszà
cz´Êç obudowy zajmujà silne magnesy,
wykonane ze stopu samaru i kobaltu.
Sposób mocowania i wyprowadzenia
elektryczne sà standardowe. Wk∏adka
charakteryzuje si´ podatnoÊcià mechanicznà zawieszenia o Êredniej
wartoÊci i powinna wspó∏pracowaç
z ramionami o ma∏ej lub Êredniej masie w∏asnej.

gólna koncepcja wk∏adek Koetsu zosta∏a
opracowana na poczàtku lat 70-tych
przez Yoshiaki Sugano. B´dàc pod
silnym wra˝eniem dzie∏ wszechstronnie
utalentowanego artysty renesansowego
– Honami Koetsu – jako naÊladowca jego tradycji, Sugano nazwa∏ swoje
wk∏adki w∏aÊnie Koetsu. Ich wyjàtkowoÊç tkwi nie tylko w samym pomyÊle czy w doborze materia∏ów wyrafinowanych pod wzgl´dem czystoÊci
i gatunku, ale przede wszystkim we
wzornictwie, ∏àczàcym w sobie skromnoÊç i elegancj´, tradycj´ r´kodzielniczà
z nowatorskimi technikami i technologià
wykonania.

O

BUDOWA
Pomimo niewielkich rozmiarów, widok wk∏adki jest
imponujàcy. Urushi wyglàda jak ma∏e dzie∏o sztuki.
Z takà samà dba∏oÊcià potraktowano opakowanie,
w którym jest ona dostarczana. Drewniana skrzyneczka i r´cznie wykaligrafowane, japoƒskie napisy same
w sobie stanowià nie lada atrakcj´. Korpus wk∏adki
wykonano z drewna ró˝anego, powlekanego ˝ywicà
z buczyny, polakierowanej zgodnie z tradycyjnà japoƒskà recepturà. Nie tylko napisy sà r´cznie wykaligrafowane, tak˝e ca∏a konstrukcja wk∏adki to majstersztyk doÊwiadczonego artysty-rzemieÊlnika.
Urushi nale˝y do grupy przetworników typu moving-coil o niskim poziomie sygna∏u wyjÊciowego. Uzwojenie 6-N-Cu nawini´to srebrzonym drutem na mikroskopijnym karkasie, który zaprojektowa∏ senior
Yoshiaki Sugano. Wed∏ug jego pomys∏u powsta∏y
tak˝e inne cz´Êci tej konstrukcji, jak chocia˝by

DANE TECHNICZNE
Poziom sygna∏u wyjÊciowego
Pasmo przenoszenia
NierównomiernoÊç charakterystyki
T∏umienie przes∏uchu
mi´dzy kana∏ami
Rezystancja wewn´trzna
Impedancja obcià˝enia
Nacisk ig∏y

Korpus ze
szlachetnego drewna,
oryginalny szlif ig∏y,
a przede wszystkim
r´czne wykonanie
to najkrótsza
charakterystyka
wk∏adek Koetsu .

KOETSU URUSHI
0,4 mV
20 Hz-100 kHz
0,5 dB / 1 kHz
> 30 dB / 1 kHz
5Ω
100 Ω-1 kΩ
1,8-2,0 g (przy 20°)

Urushi jest sprzedawana
w stylowym,
drewnianym pude∏eczku

BRZMIENIE
Pierwsze chwile ods∏uchu tej wk∏adki mogà
wprowadziç w zak∏opotanie, i to nie tylko mniej
zaawansowanych fanów p∏yt analogowych. Majàc
w pami´ci dêwi´k generowany przez dobre wk∏adki,
jednak˝e o wiele taƒsze od Urushi, bezpoÊrednie porównanie okazuje si´ bardzo trudnym zadaniem. Koetsu nie stara si´ od razu zaimponowaç s∏uchaczowi
reprodukcjà skrajów pasma czy rozbudowanà dynamikà. Przetwornik ten ró˝ni si´ muzycznà g∏´bià,
barwnoÊcià oraz si∏à wyrazu. Obraz dêwi´kowy jest
stabilny i pe∏en powietrza. Brzmienie jest czyste,
olÊniewajàce i po prostu pi´kne. Brakuje tutaj sztucznych „fajerwerków”, spotykanych w brzmieniu proponowanym przez niektóre wk∏adki audiofilskie, dzi´ki
czemu osiàgni´to realizm najwy˝szej próby. Zjawiska
przestrzenne kreowane sà z naturalnà swobodà, bez
przesadnego eksponowania rozmiarów i g∏´bokoÊci
sceny dêwi´kowej. Wk∏adka zaskakuje precyzjà lokalizowania poszczególnych êróde∏ dêwi´ku i gradacjà
planów. Ró˝nicowanie nagraƒ i oddawanie kontrastów
dynamicznych nie wymagajà ˝adnych komentarzy.
KONKLUZJA
Koetsu Urushi to wk∏adka z pogranicza Êwiata sztuki
i wysublimowanego hi-endu, adresowana do osób
o wyjàtkowych wymaganiach. W takich okolicznoÊciach, tylko z pozoru bardzo wysoka cena
(15 000 z∏) wydaje si´ w pe∏ni uzasadniona.



SYSTEM ODS¸UCHOWY

Gramofon analogowy: Transrotor Orfeo 25 • Ramiona: SME 3012 R, SME V • Przedwzmacniacze korekcyjne: Jadis JP30MC, Transrotor Phono-Entzerrer, Q-Audio
(prototyp) • Przedwzmacniacz (sekcja liniowa): Jadis JP30MC • Wzmacniacze mocy (monobloki): Jadis JA80 • Zestawy g∏oÊnikowe: Jadis EC1
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