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Pro-Ject to potentat w produkcji gramofonów,
który niemal ca³kowicie zdominowa³ ni¿sze
poziomy cenowe. Pierwszoplanow¹ spraw¹
przy projektowaniu gramofonu jest dŸwiêk.
Kiedy jednak osi¹gniemy pewien poziom,
mo¿na sobie pozwoliæ na pewne u³atwienia
w obs³udze gramofonu.
Taka myœl musia³a
przyœwiecaæ powsta-
niu nowego mode-
lu 2Xperience
Comfort.

Pro-Ject

COMFORT
2XPERIENCE

Gramofon
przychodzi z zamontowan¹,
dobr¹ wk³adk¹ japoñsko-
amerykañskiej firmy Sumiko,
wkomponowanym w ca³oœæ
prze³¹cznikiem prêdkoœci obrotowej
(nie trzeba zmieniaæ jej rêcznie), a tak¿e
z pó³automatycznym, opartym na
elementach optoelektronicznych,
opuszczaniem i podnoszeniem
ramienia. Czyli pe³en wypas.

Jak niemal wszystkie gramofony Pro-Jecta, tak
i Comfort jest konstrukcj¹ ze sztywnym za-
wieszeniem,  bez  subchassis.  Jego  podstawê

   stanowi p³yta z mdf. Dostêpnych jest kilka ro-
dzajów wykoñczenia w naturalnej okleinie. Do
testu trafi³a wersja w lakierze fortepianowym,
który wygl¹da znakomicie. Oparty jest on w
trzech punktach na fantastycznych nó¿kach z alu-
minium i sorbotanu. Ich jedyn¹ s³aboœci¹ s¹
podk³adki – najlepiej od razu wymieniæ je na coœ
wiêkszego i solidniejszego. Miejsce styku chassis
i nó¿ek zosta³o wy³o¿one czarnym filcem. Talerz
zosta³ wykonany z p³yty mdf. Po zdjêciu go z osi
widaæ na jego dolnej czêœci nawiercone otwory
wskazuj¹ce na to, ¿e zosta³ on precyzyjnie wy-
wa¿ony. Spoczywa na ³o¿ysku, w którym chro-

mowany trzpieñ ze stali nierdzewnej styka siê
z gniazdem  z  mosiê¿nego stopu pokrytego tef-
lonem. P³yta dociskana jest zakrêcan¹ klem¹. Ja-
koœ niespecjalnie lubiê to rozwi¹zanie Pro-Jecta,
poniewa¿ klema mo¿e rysowaæ etykietê p³yty –
przy zakrêcaniu trzeba uwa¿aæ, ¿eby uchwyciæ
moment, w którym nale¿y przytrzymaæ szeroki
ko³nierz i krêciæ tylko g³ówk¹. Talerz obracany
jest silnikiem pr¹du sta³ego, zawieszonym obok.
Taka aran¿acja zawsze jest kompromisem pomiê-
dzy stabilnoœci¹ obrotów (pogarszan¹ przez
zmienne naprê¿enie paska) i t³umieniem drgañ.
Pasek o kwadratowym przekroju zosta³ wykona-
ny bezszwowo, z gumy. Kó³eczko z kolei to ele-
ment z przezroczystego winylu. Ramiê to stoso-
wano ju¿ w Debiucie III model 9c, z wêglow¹ rur-

k¹ i – gdzieœ trzeba oszczêdzaæ – aluminiow¹
g³ówk¹. Myœlê, ¿e prêdzej czy póŸniej to siê
zmieni, bo jak pokazuj¹ dro¿sze ramiona PJ 9cc,
niedzielone ramiê jest znacznie lepsze, tyle ¿e
kosztowniejsze w wykonaniu. Ramiê zosta³o
osadzone na solidnym aluminiowym elemencie,
który jest lepszy ni¿ wyt³oczka z podstawowych
modeli. A to za spraw¹ udogodnienia, z którym
spotkaliœmy siê ju¿ przy okazji testu Debuta E,
a mianowicie automatycznego opuszczania i
podnoszenia ramienia, na pocz¹tku i koñcu p³y-
ty. Do owalnego elementu ramienia (zawieszo-
nego na utwardzanych stalowych szpilkach i sza-
firowych gniazdach) przymocowano bowiem
wodzik, który przecinaj¹c obwód optoelektro-
niczny, informuje o tych dwóch punktach (w ani
jednym miejscu nie styka siê on  mechanicznie
z ¿adnym innym elementem). Z przodu, z lewej
strony widaæ jeszcze jedn¹ zmianê – elektronicz-
ny regulator prêdkoœci obrotowej. I to, jeœli ma-
my sporo p³yt na 45 RPM, jest naprawdê COŒ.
Regulator zosta³ ³adnie wkomponowany w po-
wierzchniê gramofonu. Obok zmiany prêdkoœci
– 33 1/3 oraz 45 -  mamy jeszcze guziczek start-
stop: po umieszczeniu ig³y na pocz¹tku p³yty na-
ciskamy go, a gramofon zaczyna krêciæ p³yt¹
i opuszcza ramiê.

Gramofon przybywa do nas uzbrojony w fan-
tastyczn¹, jak na swoj¹ cenê, wk³adkê – Sumiko
Blue Point No.2. Jest to konstrukcja typu MC
o wysokim napiêciu, mo¿na bêdzie wiêc gramo-
fon pod³¹czyæ do standardowego przedwzmac

Sumiko BLUE POINT No.2
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niacza gramofonowego MM. U³atwia to reko-
mendowana impedancja obci¹¿enia, na poziomie
47Ω, a wiêc takim samym jak wk³adek MM. No.2
jest najtañsz¹ wk³adk¹ MC firmy i charakteryzuje
siê ig³¹ wykonan¹ z aluminiowej rurki (cantilever)
oraz diamentowego zakoñczenia (tip) o eliptycz-
nym przekroju i wymiarach 0,3x7 m. Jak pod-
kreœla siê w materia³ach firmowych, wykonanie
jeszcze “wê¿szego” przekroju, który lepiej paso-
wa³by do rowka jest mo¿liwe, jednak nie przyno-
si spodziewanych efektów, a nara¿a rowek na
zbytnie podgrzanie (mówi siê o temperaturze
350OC) i w efekcie zniszczenie. Warto podkreœ-
liæ, ¿e dok³adnie przeciwnego zdania jest van den
Hul, który wymyœli³ przekrój o ekstremalnie do-
pasowanym kszta³cie. No.2 wymaga obci¹¿enia
nie przekraczaj¹cego 250pF, a rekomendowane
jest 150pF.

Wraz z gramofonem do testu przes³ano coœ,
co wydawa³oby siê, powinno byæ integraln¹ czêœ-
ci¹ ka¿dego gramofonu. Chodzi o platformê t³u-
mi¹c¹ drgania. Testowany jakiœ czas temu model
RPM-10 by³ z najœwie¿szej produkcji, wiêc przy-
jecha³  bez  niej.  Wszystkie  egzemplarze z nor-
malnej  produkcji  zawieraj¹  ju¿  jednak w stan-
dardzie platformê Pro-Jecta o dŸwiêcznej nazwie
Ground it DeLuxe. £adnie, prawda? Jest to gruba
p³yta z mdf, oklejona cienk¹ winylow¹ oklein¹
i polakierowana znakomitym szarym lakierem
o wysokim po³ysku. Od spodu p³yta jest wydr¹-
¿ona i zaœlepiona, do wnêtrza nasypano jakiœ
ciê¿ki granulat (firma nie zdradza jaki). Aluminio-
we sto¿ki mo¿na wkrêciæ do mosiê¿nych gniazd,
rozmieszczonych tak, aby da³o siê u¿yæ trzech
sto¿ków lub czterech – w zale¿noœci od pod³o¿a
i efektów dŸwiêkowych.

Nowa propozycja Pro-Jecta gra dŸwiêkiem,
jakiego spodziewa siê ka¿dy, kto gramofonu

jeszcze nie mia³, a naczyta³ siê o jego zaletach
i w koñcu chce mieæ takie cudo w domu. Mamy
wiêc  nies³ychanie  muzykalny,  pe³nokrwisty,
przyjemny przekaz z g³adk¹, dŸwiêczn¹ gór¹,
okr¹g³ym, nieco ciep³ym œrodkiem i trochê miêk-
kim basem. Przy rozbieraniu tego na mniejsze
fragmenty nadal pierwszym okreœleniem, które
przychodzi do g³owy,  jest p³ynnoœæ. Przy takim
kszta³towaniu  dŸwiêku  najwa¿niejsz¹  umiejêt-
noœci¹ jest stworzenie rytmicznego przekazu,
jednak bez utwardzania poszczególnych zakre-
sów, a nawet z nieznacznym zmiêkczeniem ich
tak, ¿eby g³adko przechodzi³y jeden w drugi. Tu-
taj s³ychaæ, ¿e konstruktorzy maj¹ doœwiadczenie
w tej dziedzinie, bo zamys³ (o ile taki w³aœnie
by³) powiód³ siê. Zyskuj¹ na tym starsze, najczêœ-
ciej niezbyt dobrze nagrane p³yty, jak np. Whose
Side Are You On Matta Bianco (WEA Records, 240
472-1), które zabrzmi¹ bardzo ³adnie – z ryt-
mem, pulsem, bez grama ziarnistoœci. Na szczêœ-
cie Pro-Ject nie jedzie na jednej emocjonalnej nu-
cie, poniewa¿ singiel A Question of Time Depeche
Mode (Mute 12Bong12, 45 rpm) zabrzmia³ nie
tak porywaj¹co i s³ychaæ by³o, ¿e t³oczenie do
najlepszych nie nale¿y. Przy dobrych nagraniach
i t³oczeniach, jak przy perfekcyjnej p³ycie Berta
Kaempferta B.K. from the Original Mastertapes –
Four Hits on 45 (Image HiFi, LP007, 45 rpm, 180
g), przybywa w dŸwiêku wszystkiego, jednak
skok nie jest dramatyczny, zachowany zostaje
podobny charakter. Po takim przejœciu nagle po-
jawia siê ni¿szy bas. Przy gorszych t³oczeniach
jest on najwyraŸniej nieco maskowany i lekko
ocieplany. Dobre nagrania wynios¹ go ponad te
ograniczenia (a byæ mo¿e po prostu bêd¹ one
mniej s³yszalne), na tyle, ¿e w najni¿szych rejo-
nach bêdzie gra³ naprawdê mocno. Przy reedycji
p³yty Flamenco Puro”Live” Paco Peña & His
Group (Decca/Speakers Corner, PSF 4237, 180
g) bardzo dobrze oddana zosta³a scena – zaró-
wno wszerz, jak i wzd³u¿, co dobrze œwiadczy
o mo¿liwoœciach analitycznych. Przejrzystoœæ
spada przy gorszych nagraniach, ale – taka uroda.

Jedn¹ z wa¿niejszych umiejêtnoœci Comforta
jest mo¿liwoœæ sterowania prêdkoœci¹ obro-
tow¹ za pomoc¹ ma³ego prze³¹cznika.

Gramofon stoi na trzech, bardzo dobrych
nó¿kach aluminiowo-sorbotanowych.

Na wyposa¿eniu znajduje siê ³adna wk³adka
Sumiko Blue Point No.2.

Instrumenty rozpatrywane w izolacji od rozmia-
rów sceny nie by³y tak dobrze definiowane, jak
w innych gramofonach PJ, np. RPM9.1. Zamiast
wyrazistego, czytelnego rysunku i faktury by³y
jak gdyby opatulone w mgie³kê – szalenie przy-
jemn¹, bo apeluj¹c¹ do ‘fizjologicznego’ wyczucia
czarnej p³yty, jednak od neutralnoœci trochê od-
leg³¹.

Nie jest wiêc 2Xperience Comfort mistrzem
w dok³adnym graniu. Nie jest Ÿle, jednak inne
gramofony, nawet w ramach katalogu tej au-
striacko-czeskiej firmy, robi¹ to lepiej. Ale... wy-
goda i ³atwoœæ obs³ugi stoj¹ tutaj na bardzo wy-
sokim poziomie, co z bardzo ³adnym wygl¹dem
mo¿e spowodowaæ, ¿e ludzie, którzy dotychczas
bronili siê przed tym wynalazkiem z powo-
du oczekiwanych trudnoœci z obs³ug¹, wreszcie
siê prze³ami¹ i zakosztuj¹ smaku czarnego “na-
leœnika”.

Wojciech Pacu³a

2XPERIENCE COMFORT +
BLUE POINT No.2
Cena [z³]: 4000 (kpl.)
Dystrybutor: Voice

W gramofonie zastosowano ³adne ramiê
wêglowe 9c, w wersji z aluminiow¹ g³ówk¹.
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http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=26
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/voice
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