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AUDIO ANALOG

RPM-6.1 SBRPM-6.1 SBRPM-6.1 SBRPM-6.1 SBRPM-6.1 SB
Koncepcja RPM–6.1 SB bazuje na starszym

opracowaniu, jednak tu i ówdzie widaæ nowe
pomys³y. Jest to konstrukcja sztywna, z chassis
wykonanym z p³yty MDF. Na odprzêgaj¹cych od
wibracji gumkach zawieszono niewielki silnik
asynchroniczny AC (16 V). Moment obrotowy
jest przenoszony z zamocowanego na jego osi
aluminiowego kr¹¿ka na akrylowy „sublaterz”.
Le¿y on na odwróconym ³o¿ysku, z cera-
miczn¹ kulk¹ na koñcu d³ugiego, metalowego
trzpienia. Od góry zamocowano w nim szeroki,
mosiê¿ny walec, na którym z kolei spoczywa
talerz. Wykonano go z MDF–u i polakierowano
na srebrny metallic, co ³adnie kontrastuje
z czarn¹ podstaw¹ i czarn¹, winylow¹ nak³adk¹.
Ca³oœæ spoczywa na trzech mocnych „nogach”,
jakie pierwotnie wprowadzono do topowych
gramofonów Pro–Jecta. Zbudowane s¹
z aluminiowego walca, w który wciœniêto
sorbotanow¹ przek³adkê i du¿y aluminiowy
sto¿ek. Ca³oœæ nakrêca siê na szeroki gwint, co
pozwala na wypoziomowanie gramofonu.

Ramiê, typu „gimballed arm” to model 9c,
z wêglow¹ rurk¹ oraz metalow¹ „g³ówk¹”. Spora
przeciwwaga wkrêcana jest na plastikowy
trzpieñ. Antyskating zrealizowany jest
standardowo, tj. za pomoc¹ ¿y³ki i zawieszonego
na jej koñcu odwa¿nika. Ramiê to, choæ
sprawdzone i wypróbowane, ma dwa s³abe
punkty: metalow¹ g³ówkê oraz plastikowy
trzpieñ dla przeciwwagi. To pierwsze uda³o siê
wyeliminowaæ w  nowych ramionach 9cc, gdzie
ca³e ramiê, wraz z g³ówk¹, ma postaæ wêglowe-
go profilu. Niestety, wci¹¿ przeciwwaga
prowadzona jest na plastiku. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e mamy do czynienia z raczej
niedrogim gramofonem i wêglowe ramiê jest
tutaj czymœ „ekstra”. Plecionka wêglowa posiada
unikalne cechy mechaniczne, t³umi i rozprasza
drgania.

Pro–Ject wydaje siê mieæ niewyczerpany potencja³
w wymyœlaniu coraz to nowych zabawek dla winylofilów.
A przecie¿ zaprojektowanie dobrego gramofonu to nie
taka prosta sprawa, podobnie jak produkcja na du¿¹
skalê. Ta austriacko–czeska firma ma jednak w rêku
powa¿ne atuty: wyposa¿on¹, gotow¹ na wszelkie
wyzwania fabrykê oraz zaprawionych w bojach,
³ebskich in¿ynierów. Ich ostatnie pomys³y,
zatwierdzone przez Heinza Lichteneggera,
w³aœciciela firmy, to nowe wersje dwóch produk-
tów: gramofonu RPM–6, teraz z wersji RPM–6.1
SB, oraz przed-
wzmacniacza
gramofonowego
Tube Box, teraz
w trzeciej
ods³onie, pod
nazw¹
Tube Box
SE Mk II.

ale razem graj¹ œwietnie

RPM-6.1 SB
Pro-Ject

TUBE BOX SE MkII
Wersja SB oznacza, ¿e do gramofonu

do³o¿ono regulator prêdkoœci. Nie trzeba
przek³adaæ paska rêcznie, a wystarczy nacisn¹æ
guzik... Wszystkie gramofony powinny byæ w coœ
takiego wyposa¿one. Jeœli s³uchamy przede
wszystkim klasycznych p³yt 33/3 rpm, to mo¿e
nas to nie obchodziæ. Jeœli jednak mamy ambicje
s³uchania na najwy¿szym poziomie, nie da siê
pomin¹æ t³oczeñ 45 rpm, które s¹ naprawdê
topowymi edycjami. Wtedy dopisek SB bêdzie
dla nas znaczy³ o wiele wiêcej. Silnik zasilany jest
gniazdkowym zasilaczem 16 V AC. W przysz³oœci
warto wymieniæ go na coœ bardziej wyrafinowa-
nego – równie¿ Pro–Ject posiada w swojej
ofercie bardzo dobre urz¹dzenia tego typu
(Speed Box).

TUBE BOTUBE BOTUBE BOTUBE BOTUBE BOX SE MX SE MX SE MX SE MX SE MkkkkkIIIIIIIIII
To niewielkie, ale doœæ ciê¿kie urz¹dzenie.

Podobnie jak oryginalny Tube Box, tak i tutaj
w uk³adzie wzmacniaj¹cym mamy lampy, które
zosta³y jednak wpuszczone doœæ mocno
w obudowê; to podwójne triody 12AX7,
umieszczone w specjalnych „coolerach”, które
pe³ni¹ kilka zadañ: ch³odz¹ lampê przed³u¿aj¹c
jej ¿ywotnoœæ, t³umi¹ wibracje przeciwdzia³aj¹c
mikrofonowaniu oraz s¹ dodatkowym ekranem.
Ca³y uk³ad zmontowano na jednej p³ytce, dok³ad-
nie rozdzielaj¹c kana³y. Na wejœciu pracuje uk³ad
scalony Burr–Browna OPA2134, wstêpnie
wzmacniaj¹cy sygna³ dla wk³adek MC, a zanim s¹
wspomniane lampy, przeznaczone dla wk³adek
MM i dla drugiego stopnia wzmocnienia MC.

Moment obrotowy przenoszony jest paskiem
z silnika na akrylowy subtalerz.

Ramiê 9c ma klasyczn¹ konstrukcjê gimballed
arm, z wêglow¹ rurk¹ i metalow¹ g³ówk¹.
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ODS£UCH
Ka¿de urz¹dzenie wprowadza zmiany do

orygina³u. Wa¿ne, czy robi to w sposób
pozwalaj¹cy wci¹¿ cieszyæ siê muzyk¹. RPM–6.1
SB ma okreœlony dŸwiêk, i to bez aspiracji
audiofilskich, które zdaje siê obchodziæ du¿ym
³ukiem... Na swoje potrzeby ten typ brzmienia
nazywam „filmowym”. W filmie Czego pragn¹
kobiety Mel Gibson, graj¹cy tam obok Helen
Hunt g³ówn¹ rolê, przygotowuj¹c siê do
nastêpnego dnia w pracy, dla wprowadzenia siê
w odpowiedni nastrój puszcza p³ytê – s³ucha
jednak nie CD, a winylu. Kiedy Sinatra zaczyna
œpiewaæ od razu wiemy, ¿e jesteœmy w kinie:
mocny, bliski dŸwiêk, z nieco poszerzonym
do³em. Za ka¿dym razem robi to du¿e wra¿enie,
poniewa¿ jest niesamowicie „fizjologiczne”.
Dok³adnie w taki sposób gra Pro–Ject. Na
pocz¹tek odpali³em dwie p³yty Depeche Mode –
Violator oraz Exciter z najnowszej reedycji na
winylu 180 g. Obydwie zabrzmia³y w miêsisty,
nasycony sposób, bez cienia jaskrawoœci, która
w minimalnym stopniu, ale jednak na tych
p³ytach wystêpuje. Pro–Ject zagra³ je tak, jakby
by³y remasterowane przez magików z Acous
Tech, tj. mocno, z du¿ym wolumenem,
œwietnym basem, g³adk¹ œrednic¹ i ewidentnie
przyciszon¹ gór¹. Czêœciowo odpowiada za to
u¿yta przeze mnie wk³adka – znakomity Denon
DL–103 – jednak nie do koñca. Takie spokojne
granie niespecjalnie nadaje siê do rocka,
odfiltrowuj¹c z niego spor¹ czêœæ adrenaliny.
Znacznie lepiej wypadaj¹ p³yty jazzowe
i folkowe. Pearl Diver Davida Rotha, wyt³oczona

RPM-6.1 SB
Cena [z³] (bez wk³adki) 2730
Dystrybutor VOICE

www.voice.com.pl

Wykonanie
£adny projekt, staranne wykonanie, dobre ramiê.
Funkcjonalnoœæ
Trochê k³opotliwe montowanie wk³adki i ustawienie
przeciwwagi.
Brzmienie
Wype³nione, g³adkie, z mocnym basem, œrednic¹ bez
narowów i jeszcze spokojniejsz¹ gór¹.

z u¿yciem technologii Direct Metal Master,
charakteryzuje siê bardzo mocnym basem. Przy
Depeche Mode mog³o siê wydawaæ, ¿e basu,
w stosunku do œrednicy, mo¿e byæ nieco za
du¿o, jednak tutaj by³o go dok³adnie tyle, ile
trzeba. G³os Rotha by³ du¿y, pe³ny – i taki
powinien byæ. P³yta Midnight Sugar Yamamoto,
Tsuyoshi Trio dorzuci³a coœ jeszcze: wprawdzie
wy¿sza œrednica jest nieco t³umiona, przez co
fortepian nie ma dŸwiêcznego „otwarcia”, to
jednak ni¿ej mamy g³adki, ci¹g³y obraz z dobr¹
dynamik¹. Œrednica mia³a jedwabisty czar
i g³adkoœæ, ale nie by³a jednowymiarowa.

Przedwzmacniacz PJ to bardziej œwie¿e
granie, które œwietnie dope³nia mocny, ciê¿szy
dŸwiêk RPM–6.1. RPM nie nadaje siê na
„zwiadowcê”, ukazuj¹cego ró¿nice w t³ocze-
niach, wk³adkach itp., bo choæ je zasygnalizuje,
to jednak nie przeprowadzi analizy, zajmuj¹c siê
bardziej sam¹ muzyk¹, z kolei Tube Box jest
dok³adny i precyzyjny, tylko nieco brakuje mu
„cia³a”. Ale razem graj¹ œwietnie.

Wojciech Pacu³a

Gramofon spoczywa na mocnych nó¿kach
z aluminium i sorbotanu.

TUBE BOX SE MkII
Cena [z³] (bez wk³adki) 1550
Dystrybutor VOICE

www.voice.com.pl

Wykonanie
Niewielkie, ale mocne pude³eczko, elementy pierwsza
klasa.
Funkcjonalnoœæ
Trudno wymienia siê lampy, jednak ich ¿ywotnoœæ jest
znacz¹co przed³u¿ona. Mo¿na ustawiæ impedancjê,
pojemnoœci ju¿ nie.
Brzmienie
Szybkie, dok³adne, wydobywaj¹ce sporo informacji.


