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Drugi z dwóch tylko gramofonów niemieckiej firmy TW-Acustic wykorzystuje
gros rozwiązań technicznych z referencyjnego Ravena AC. Jest jednak
od niego znacznie tańszy
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ok te mu opi sy wa li śmy wra że nia z te -
stu fla go we go mo de lu – wi zy tów ki fir -
my TW -Acu stic. Tym ra zem na sza uwa -
ga sku pi ła się na bar dziej przy stęp nej
pro po zy cji otwie ra ją cej ofer tę te go

nie miec kie go pro du cen ta. Mo del One do stęp ny
jest w kil ku wa rian tach za ku pu. Moż na ku pić sam
me cha nizm na pę do wy z sil ni kiem i ste row ni kiem,
jak rów nież wer sję wy po sa żo ną w ra mię i ele men ty
nie zbęd ne do dal szej roz bu do wy już po sia da ne go
urzą dze nia. I tu taj tak że na byw ca nie jest by naj -
mniej ska za ny na kon kret ne roz wią za nie. Jest
w czym wy bie rać. Do te stu tra fi ła wer sja uzbro jo na
w ra mię Jel co 750 za je dy ne 4440 eu ro, co w od nie -
sie niu do ce ny mo de lu fla go we go czy przed wzmac -
nia cza gra mo fo no we go Ra ven -Pho no wy da je się
pro po zy cją jak naj bar dziej roz sąd ną.

BU DO WA
Mo del One ma wie le wspól nych cech i roz wią zań
za czerp nię tych z kon struk cji fla go we go Ra ve na.
Mi mo że ga ba ry ty pierw sze go są znacz nie skrom -
niej sze, wciąż spra wia wra że nie ma syw ne go – i to
nie tyl ko za spra wą uży tych do bu do wy ma te ria -
łów, ale i wy koń cze nia. Unik nię to przy tym efek tu
du żej bry ły – pu deł ka – więc nie po trze ba już tak
wie le wol nej prze strze ni do pra wi dło we go usta wie -
nia gra mo fo nu. Co wię cej, One cha rak te ry zu je się
wy so kim współ czyn ni kiem ak cep ta cji przez płeć
pięk ną. Ma bar dzo atrak cyj ny i nie ty po wy za ra zem
wy gląd, a co naj waż niej sze – nie pre ten sjo nal ny
i niedo mi nu ją cy. 
Tra dy cyj nie dla te go pro du cen ta więk szość ele -
men tów ma ko lo ry sty kę utrzy ma ną w czar nym
ma cie. Pły ta no śna – plin ta – jest wy ko na na z fir -
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mo we go, bar dzo cięż kie go kom po zy tu, któ re go
skład po zo sta je skrzęt nie skry wa ną ta jem ni cą
czter dzie sto kil ku let nie go Tho ma sa Wo sch nic ka.
Pły ta ma jed nak bar dziej zwar ty kształt, przy po mi -
na ją cy tłu stą li te rę „Y”, o czy stych krzy wi znach.
Więk szą jej część, tam gdzie znaj du je się nad nią
ta lerz, oszli fo wa no na wy so ki po łysk. W środ ko -
wym punk cie te go po la umiesz czo no oś od wró co -
ne go ło ży ska, wy ko na ną w ana lo gicz ny spo sób jak
w droż szym gra mo fo nie. Współ pra cu je ona z tu le -
ją ta le rza, któ ry jest skrom niej szy kon struk cyj nie.
Je go wierzch nią stro nę po kry wa jed nak po dob na
jak w Ra ve nie ma ta z włó kien wę glo wych. Mon taż
ra mie nia zre ali zo wa no za po mo cą pre cy zyj nie wy -
ko na nej pod sta wy ra mie nia, de dy ko wa nej do kon -
kret ne go mo de lu, na wet naj bar dziej eg zo tycz ne -
go. Gdy by użyt kow nik miał pro blem z wy bra niem
swo je go fa wo ry ta, za wsze ist nie je moż li wość wy ję -
cia mo du łu na pę do we go z plin ty i umiesz cze nia
go na ze wnątrz obok gra mo fo nu, a w zwol nio nym
miej scu za in sta lo wa nia dru giej pod sta wy i ra mie -
nia. Choć naj czę ściej One jest ze sta wia ny z ra mie -
niem Vi vid Two, nie ozna cza to jed nak żad ne go
przy mu su, tym bar dziej że do te stu tra fił eg zem -
plarz wy po sa żo ny w kla sycz ne ra mię ty pu S (Jel -
co 750) z wkład ką Ko et su Black. 
Na pęd skon stru owa no w opar ciu o fir mo wy mo duł
za wie ra ją cy sil nik prą du sta łe go, ela stycz ny pa sek
i ste row nik mi kro pro ce so ro wy. Ele men ty te opi sy -
wa li śmy już po przed nio (AV 4/08). Se kret te go roz -
wią za nia tkwi w zdol no ści do kład ne go śle dze nia
za po trze bo wa nia na moc po bie ra ną przez sil nik,
czy li te go, co dzie je się z ta le rzem. Po dob ny pa tent
sto so wa no w... star szych kon struk cjach z na pę dem
bez po śred nim ja poń skich pro du cen tów.

Do każdegoo typu ramienia, nawet najbardziej
egzotycznego, producent przewidział
dedykowaną podstawę

Moduł napędowy umieszczono w jednej 
z wystających części podstawy, zamiast
niego można zainstalować drugie ramię



BRZMIE NIE
Ogól na kon cep cja es te ty ki brzmie nio wej „je dyn ki”
jest w za sa dzie ta ka sa ma jak w droż szym mo de lu.
Dźwięk jest mo że nie co mniej spek ta ku lar ny czy wy ra -
fi no wa ny pod wzglę dem naj drob niej szych mi kro de ta li
i róż ni co wa nia ko lo ry sty ki ciem ne go tła mu zycz ne go,
ale wciąż nie zwy kle sta bil ny i wol ny od za kłó ceń. Ma
też po dob ne za bar wie nie. W ska li ab so lut nej One re -
pre zen tu je bar dzo wy so ki po ziom ja ko ścio wy, zwłasz -
cza w tym prze dzia le ce no wym. 
Do ty czy to przede wszyst kim dy na mi ki, roz dziel czo ści
i ti min gu. W tej ma te rii sta no wi po ziom od nie sie nia
dla kon ku ren cji. Oczy wi ście, jak już wspo mnia łem,
ustę pu je moż li wo ściom droż sze go Ra ve na AC, ty le że
po rów na nie ma je dy nie for mal ne zna cze nie, ma ją ce
na ce lu po ka za nie, jak da le ko mo że pro wa dzić współ -
cze sna tech ni ka ana lo go wa. 
Trze ba jed nak ja sno stwier dzić, że w ce nie do 20 ty -
się cy zło tych nie znaj dzie my wy raź nie le piej brzmią -
ce go gra mo fo nu. Ar ty ku la cja po szcze gól nych dźwię -
ków, ich wy peł nie nie za słu gu ją tu taj na naj wyż sze no -
ty. War to zwró cić uwa gę na szyb kość na ra sta nia i wy -
ga sza nia dźwię ków. I nie cho dzi przy tym o za wrot ną
szyb kość te go pro ce su, tyl ko o od da nie te go, co sły -
szy my w na tu rze, nie za leż nie od te go, czy bę dzie to
kon cert li ve na szej ulu bio nej gru py, czy ka me ral ny
wy stęp ma łe go ze spo łu z mu zy ką kla sycz ną. Gra mo -
fon czy ni to ka te go rycz nie, ale z gra cją, bez zbęd nej

wy nio sło ści czy epa to wa nia niepotrzebnymi ozdob ni -
ka mi. Co wię cej, w na gra niach sły chać emo cje i at -
mos fe rę, choć już nie w ta kim stop niu, jak udaje się
to droż sze mu krew nia ko wi. 
Zja wi ska prze strzen ne wy pa da ją bar dzo su ge styw nie
i na tu ral nie. Lo ka li za cja po szcze gól nych źró deł dźwię -
ku za ska ku je pre cy zją i sta bil no ścią. Sce na bu do wa na
jest we wła ści wych pro por cjach, a więk szość zda rzeń
roz gry wa się za li nią gło śni ków. 
W dzie dzi nie dy na mi ki urzą dze nie za cho wu je się z du -
żą do zą wy czu cia i kul tu ry. Nie ma żad nych pro ble -
mów z od da niem na wet bar dzo du żych sko ków gło -
śno ści ani za głę bia niem się w me an dry mi kro in for ma -
cji, jed nak nie czy ni te go na si łę ani tym bar dziej dla
efek tu. Po dob nie wy pa da róż ni co wa nie na grań – jest
wy raź nie wy czu wal ne, bez wpa da nia w prze sa dę, jak
ma to miej sce w nie któ rych lek kich i w peł ni osprę ży -
no wa nych kon struk cjach. 
Gra mo fon oka zał się wy ma ga ją cy wzglę dem przed -
wzmac nia cza gra mo fo no we go, któ ry po wi nien ce cho -
wać się przede wszyst kim do sko na łą neu tral no ścią
i du żą szcze gó ło wo ścią prze ka zu. Mi le wi dzia ne są
urzą dze nia lam po we.

NA SZYM ZDA NIEM
„Je dyn ka”, choć mniej oka za ła kon struk cyj nie niż
Ra ven AC, cha rak te ry zu je się wy so ką ja ko ścią wy ko -
na nia i szla chet nym brzmie niem. Niż sza ce na znaj -

du je swo je od bi cie w skrom niej szym wy po sa że niu
i mniej szych moż li wo ściach roz bu do wy. Nie mniej
jed nak re la cja ja ko ści do ce ny utrzy ma na jest na bar -
dzo wy so kim po zio mie. W tym za kre sie ce no wym
praw do po dob nie nie znaj dzie się ni cze go lep sze go.
Go rą co po le cam. �
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Dane techniczne
Na pęd pa sko wy
Pręd kość ob ro to wa 33 1/3, 45 obr./min.
Ro dzaj sil ni ka prą du sta łe go o du żym mo men cie

ob ro to wym, ste ro wa ny cy fro wo
Nie rów no mier ność ob ro tów brak da nych
Od stęp od za kłó ceń brak da nych
Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 470 x 180 x 400 mm
Ma sa 21 kg

high-end
JAKOŚĆ/CENA

Dystrybutor Gro bel Au dio
tel. 0501 421 445
www.gro bel.au dio.com.pl

Cena rów no war tość
(Ra ven One + Jel co 750) 4440 eu ro
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