PROFILY

GRAMOFON

P R O - J E C T R P M 3 C A R B O N 

1 9 5 8 0 Kč

Vídeňská značka Pro-Ject v květnu představila nový model gramofonu
RPM 3 Carbon, který nabízí i s cenovým zvýhodněním osazený
magnetodynamickou přenoskovou vložkou Ortofon 2M Silver,
což atraktivitu přístroje dále zvyšuje.

V

inyly zažívají svou renesanci, a i když mezi
nejprodávanější gramofony Pro-Ject, které
se vyrábějí na Moravě v Litovli, patří Debut
Carbon (S&V 6/12), v hledáčku diskofilů často
končí i přístroje z vyšší řady RPM, které za
cenu poněkud skromnější obsluhy nabízejí
vynikající kvalitu. Jarní novinku lze vybírat ze
tří provedení v klavírním laku: bílém, červeném a černém.

MDF desky proti rezonancím
Masivní základnu tvoří s ohledem na vyloučení rezonancí slepený sendvič dvou MDF desek o tloušťce 28 mm se zaoblenými hranami,
který má tvar písmene L. Klavírní lak je nejen
efektní, ale konstrukci také zpevňuje. Ocelový
hřídel s keramickým ložiskem vetknutý do základny včetně stabilizátoru nese v bronzovém
lůžku robustní talíř o průměru 300 mm. Ten
je vyrobený z MDF desky o tloušťce 30 mm,
opět v povrchové úpravě klavírním lakem,
opatřený na horní straně tenkým kotoučem
z černého matného vinylu, na který ještě patří podložka z tenkého filcu téže barvy; talíř
pohání pryžový řemínek, jež filtruje přenos
vibrací pohonu na snímací systém. Hmotnost
talíře dokumentace neuvádí, ale bez řemínku ho stačí rukou roztočit a v pohybu zůstává
desítky sekund, protože přesné ložisko zjevně
vykazuje minimální tření. Modul se střídavým
synchronním motorkem (15 V), jehož otáčky
řídí generátor, má místo v kruhovém výřezu
v základně, s níž tak není v mechanickém
kontaktu: „trůní“ na tenké podložce z pěnové gumy. Akustickou vazbu základny s hudebním nábytkem eliminují dva odpružené
plastové jehlany a v místě podstavce hřídele
kovový hrot. Nové přenoskové raménko má

tvar písmene S, s nímž osa snímacího systému v místě hrotu co nejvíce zachovává směr
tangenty k drážce, ať už jde o obvod či střed
vinylové desky. Struktura tuhého, lehkého
i akusticky netečného raménka z uhlíkových
vláken a pryskyřice vzniká na tenkostěnné
hliníkové trubce za vysoké teploty a tlaku
10 MPa a hlavice se standardním půlpalcovým uchycením přenoskové vložky tvoří
jeho nedílnou součást. Raménko je uchyceno v kloubovém mechanismu prostřednictvím dvou hrotů v ocelových ložiskách. Nové
řešení má magnetický antiskating, regulovaný plynule kolečkem. Pro správné nastavení
protizávaží na hřídeli za kloubem raménka,
které je proti samovolnému pohybu zatlumeno termoplastickým kaučukem, však při optimalizaci svislé síly na hrot potřebujeme aspoň
váhu na dopisy (v nabídce e-shopu tipa.eu
figuruje jednoduchá mechanická váha Ortofon
jen za 270 Kč).

Spartánská obsluha
Uživatelský komfort se omezuje pouze na ruční zvedáček raménka. Gramofon je dvojrychlostní, ale přehazování řemínku na odstupňované kladce je manuální, stejně jako zapínání
i vypínání motorku, indikované svitem červené
LED diody. K propojení se zesilovačem slouží
pár pozlacených konektorových zdířek cinch,
jež najdeme ve společnosti zemnicí svorky
na panýlku na spodní straně základny blízko
uchycení raménka. S ohledem na atypické
šasi chybí odklopný kryt z organického skla,
který však bývá zdrojem různých rezonancí.
Příslušenství gramofonu obsahuje externí
síťový adaptér, redukci pro přehrávání singlů a signálový kabel se dvěma pozlacenými

PAR AME TRY
PRO-JECT RPM 3 CARBON
rychlosti
odchylka rychlosti
kolísání otáček
odstup signál/šum
svislá síla
zdvih raménka
příkon/Standby
rozměry (š × v × h)
hmotnost

33 1/3 a 45 ot./min.
± 0,19 %
± 0,11 %
−71 dB
0–25 mN
16 mm
5 W/<0,5 W
44,7 × 11,8 × 37,3 cm
5,5 kg

ORTOFON 2M SILVER
typ
hrot
kmitočtový rozsah
výstupní napětí
dopor. síla na hrot
hmotnost
web

MM
eliptický
20–25 000 Hz (pásmo neuvádí)
5,5 mV (1 kHz)
18 mN
7,2 g
aq.cz; project-audio.com

HODNOCENÍ
raménko; robustní talíř s přesným
X kvalitní

ložiskem
Z vzhledem k ceně nic

zvuk

výbava

obsluha provedení

vynikající
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Rivalové: Přímí v této kategorii na našem trhu chybějí.

Do vyšších zvukových sfér

konektory cinch a zemnicím vodičem o délce
115 cm. Samotný gramofon se prodává za
18 200 Kč, ale pro posouzení zvukových kvalit
jsme zvolili model osazený přenoskovou vložkou Ortofon 2M Silver – dlužno poznamenat,
že jde o spojení odpovídající. Na tento typ
narazíme vesměs u vybraných gramofonů
Pro-Ject, samostatně jen zřídka, v řadě 2M
nefiguruje ani na webu výrobce (novou jsem
vypátral v e-shopu australského distributora
značky Pro-Ject za 400 tamních dolarů, asi
7 200 Kč). Zvuk přenoskové vložky Ortofon
2M Silver je kmitočtově vyvážený, transparentní a detailně prokreslený, se základem přesných basů v odpovídajícím objemu a kvitovat
lze také zobrazení prostoru. Gramofon je partnerem povolaným, „točí“ přesně, hluk pohonu
o sobě skoro nedává vědět ani ve volné drážce
při sluchátkovém poslechu, což představuje
doporučení pro případné osazení hlavice citlivější přenoskovou vložkou typu MC.
Pavel Víšek
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