AV Wk∏adki gramofonowe Koetsu Black Gold Line i Koetsu Rosewood Signature

TEST/HIGH-END

MA¸E DZIE¸A

sztuki

                                   

Koetsu Black
Gold Line

P

o teÊcie modelu Urushi (AV 1/2004)
nadarzy∏a si´ sposobnoÊç przetestowania dwóch taƒszych modeli. SposobnoÊç, poniewa˝ nawet w Êwiecie wyrafinowanego sprz´tu najwy˝szej klasy, nie wszystkie
urzàdzenia czy obiekty audiofilskich westchnieƒ sà
na co dzieƒ dost´pne, i to nie ze wzgl´du na polityk´ dystrybutorów czy rozmiary rynku. W wypadku firmy Koestu okazuje si´, ˝e jednostkowa, cz´sto r´kodzielnicza, produkcja rozchodzi si´ jak ciep∏e bu∏eczki. Co wi´cej – dystrybutor musi du˝o
wczeÊniej zamówiç interesujàce go modele, tym
bardziej ˝e w tym wypadku nie istnieje w ogóle
poj´cie jakichkolwiek zapasów magazynowych.
Stàd te˝ bardzo ucieszy∏a nas propozycja przetestowania wk∏adek Black Gold Line i Rosewood
Signature.
Dystrybutor
Ceny

Grobel Audio
tel. (501) 421 445
http://www.audio.grobel.com.pl
Koetsu Black Gold Line ➜ 1500 euro
Koetsu Rosewood Signature ➜ 3000 euro

BUDOWA
Mimo ˝e sà to ewidentnie dwie ró˝ne wk∏adki,
oferujàce ró˝ne brzmienia, majà wiele wspólnych
cech konstrukcyjnych i praktycznie te same para-

50 AUDIOVIDEO

Bardzo kosztowne i r´cznie
wykonywane przetworniki
gramofonowe
o wysublimowanym
charakterze dêwi´ku
zawsze wzbudza∏y
wielkie emocje,
i to nie tylko
wÊród wtajemniczonych
audiofilów. Wk∏adki Koetsu
to najbardziej barwny
przyk∏ad tego zjawiska

metry mierzalne – wed∏ug informacji zaczerpni´tych z materia∏ów zagranicznych dystrybutorów
(niemieckiego i amerykaƒskiego). Obydwie
wk∏adki wykorzystujà ten sam uk∏ad nap´dowy,
wykonany na bazie stopu samaru i kobaltu, oraz
cewki, których uzwojenie 6-N-Cu nawini´to srebrzonym drutem. Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝e wi´kszoÊç elementów konstrukcyjnych,
takich jak mikroskopijne karkasy cewek, szlif ig∏y
oraz rodzaj zastosowanych zawieszenia i wspornika, na których jest ona zamocowana, opracowa∏ nie˝yjàcy ju˝ dzisiaj senior Yoshiaki Sugano.
Dopiero po jego Êmierci nast´pca – Fumihiko Sugano – ujawni∏ Êwiatu niektóre sekrety firmy,
w tym dok∏adnà informacj´ na temat samego
ostrza ig∏y. Quadrilateral to unikatowy szlif, swoim kszta∏tem przypominajàcy ostros∏up o podstawie kwadratowej, ale o ró˝nych szerokoÊciach
Êcianek i kàtach ich nachylenia. Patrzàc od czo∏a
wk∏adki, ig∏a ma doÊç smuk∏y przekrój, zaÊ sama
p∏aszczyzna „nacierajàca” na p∏yt´, znajdujàca
si´ po przeciwnej stronie, jest du˝o szersza. Dzi´ki temu ig∏a wchodzi du˝o g∏´biej w rowek i nie
odczytuje wi´kszoÊci rys znajdujàcych si´ tu˝ przy
samej powierzchni p∏yty. Tak niezwykle skonstruowane cz´Êci drgajàce otrzyma∏y równie szlachetnà opraw´ w postaci r´cznie wykonanych

i, co najwa˝niejsze, wykoƒczonych obudów.
Korpus Black Gold Line zbudowano z czernionego na drodze eloksacji aluminium, ze z∏otymi elementami wzorniczymi i r´cznie wykaligrafowanà
nazwà, natomiast dro˝sza Rosewood Signature,
jak wskazuje sama nazwa, jest zrobiona z drewna ró˝anecznika i wykoƒczona niczym ma∏e dzie∏o sztuki – nic dodaç, nic ujàç.

BRZMIENIE
Estetyka brzmieniowa obydwu testowanych wk∏adek, tak jak i pozosta∏ych modeli tego producenta, sprowadza si´ do bardzo rzetelnego oddania
barw i przestrzeni. Obraz dêwi´kowy budowany
jest z du˝ym poczuciem smaku i dba∏oÊcià
o szczegó∏y, a przy tym bynajmniej nie jest obliczony na spektakularny efekt niezb´dny do zrealizowania szybkiej sprzeda˝y po krótkiej demonstracji. Nic z tych rzeczy. Tak jak szlachetne trunki
czy prawdziwe dzie∏a sztuki mogà byç docenione

DANE TECHNICZNE
Napi´cie wyjÊciowe (1 kHz, 5 cm/s)
Pasmo przenoszenia (±2 dB)
Zrównowa˝enie kana∏ów (1 kHz)
Separacja kana∏ów
Zalecany nacisk
Impedancja obcià˝enia
Masa

0,6 mV
20 Hz – 100 kHz
0,5 dB
> 30 dB
1,8 g – 2,0 g
100 Ω – 1 kΩ
11 g

Tekst: Ludwik Igielski  Zdj´cia: materia∏y dystrybutora



SYSTEM
ODS¸UCHOWY

Gramofon analogowy: Transrotor Orfeo 25 z trzema silnikami i zasilaczem Fein
• Ramiona: SME 3012R i SME V • Przedwzmacniacze: Transrotor Phono-Entzerrer,
Jadis JP30MC • Wzmacniacz mocy: Jadis Defy 7 (z lampami 6550) • Zestawy
g∏oÊnikowe: ESA Profi • Kable sygna∏owe: SME, Van den Hul D102 Hybrid, Jadis PGI J1
• Kable g∏oÊnikowe: Jadis • Listwa sieciowa: Sunleiste • Akcesoria: customowy
stand pod gramofon firmy Stand-Art

                 

Koetsu Rosewood
Signature

Kategoria

AV

A
high-end
JAKOÂå/CENA

tylko przez koneserów czy zawodowców.
Koetsu Black Gold Line oferuje
brzmienie raczej mi´kkie, a przy
tym dalekie od zaczernienia.
Niskie sk∏adowe charakteryzujà si´
odpowiednià si∏à i barwà. Poszczególne dêwi´ki majà jednoczeÊnie lekko zaokràglone kontury
i du˝à doz´ energii. Co wi´cej,
bardzo szybko dowiadujemy si´
wszystkiego o rytmie i pulsie s∏uchanej muzyki. Nie odbywa si´ to
jednak kosztem pe∏nego oddania
emocji i aury, jaka towarzyszy∏a
sesji nagraniowej. Mimo ˝e timing
nie osiàga zawrotnego poziomu,
s∏uchane nagrania po prostu
wciàgajà. Po takim werdykcie zaskakujàce okazujà si´ mo˝liwoÊci
dro˝szego modelu.
Rosewood Signature oferuje jeszcze wi´cej. Zdecydowanie lepszy
timing, wi´cej powietrza wokó∏

wykonawców i bardziej otwarty
charakter brzmienia, z ˝ywymi
i bardzo szczegó∏owymi sopranami. Jest ono przy tym bardziej
energetyczne i komunikatywne
ni˝ u taƒszego krewniaka. Natomiast scena dêwi´kowa charakteryzuje si´ znacznie wi´kszymi wymiarami, liczbà planów i lepszà
stabilnoÊcià. Ró˝nicowanie nagraƒ
w obydwu wypadkach wypada
wr´cz wzorcowo. Du˝e brawa!

KONKLUZJA
Wysokie ceny mogà szokowaç,
choç nie jest to wcale jeszcze absolutny koniec skali cen, za jakie sà
sprzedawane superwyrafinowane
wk∏adki gramofonowe. Testowane
przetworniki, obok znakomitego
dêwi´ku, oferujà jeszcze inne, trudne do zwerbalizowania wra˝enia,
zbli˝one do tych, jakie towarzyszà
obcowaniu z dzie∏ami sztuki. ■

