
W jakże bogatej ofercie japońskiej Au-
dio-Techniki, obok wkładek gramofo-
nowych znajdują się także gramofony, 

skierowane głównie do profesjonalistów 
i DJ-ów, ale nie tylko. Od niedawna dostępny 
jest również model adresowany do audiofi-
lów i bardziej zaawansowanych melomanów, 
zgrywających swoje kolekcje winyli do postaci 
plików. Z racji dość rozbudowanej funkcjonal-
ności i bogatego wyposażenia, gramofon ten 
należy porównywać niekoniecznie ze stricte 
audiofilskimi konstrukcjami. 

BUDOWA
„Piątka” nawiązuje wyglądem do słynnego 
modelu konkurencji, czyli kultowego Technicsa 
z rodziny 1200. Podobieństwo jest jednak 
dość odległe, bowiem szata wzornicza oraz 
detale są zupełnie inne. AT-LP5 wygląda na 
wersję adresowaną wyłącznie do ortodok-
syjnych audiofilów, oczekujących radykalnej, 
wręcz surowej formy. Na szczęście jest to 
tylko pierwsze wrażenie, ponieważ jakość 
wykonania jest na wysokim poziomie, co może 
przyciągać także osoby spoza audiofilskiego 

światka. We wzornictwie dominuje powściągli-
wa czerń. Tylko zewnętrzna srebrna obwiednia 
talerza i niebieska dioda LED, potwierdzająca 
stan pracy gramofonu, przełamują tę ponurą, 
ale i uniwersalną tonację.
Dość gruba i ciężka bryła (wykonana z plastiku) 
gramofonu spoczywa na czterech masywnych 
stopach, które można regulować. Dzięki temu 
łatwo da się wypoziomować całe urządzenie. 
Na górnej płycie użytkownik ma dostęp do 
ręcznie obsługiwanego ramienia z mechani-
zmem miękkiego opuszczania na płytę oraz do 
selektora trybu pracy – zmiany prędkości obro-
towej talerza. Główny wyłącznik przeniesiono 
na tył urządzenia. Znajduje się we wnęce ra-
zem z gniazdami przyłączeniowymi, zaciskiem 
uziemiającym oraz przełącznikiem służącym do 
aktywowania bądź pomijania wbudowanego 
stopnia korekcyjnego.
Gramofon jest wyposażony w ręcznie obsłu-
giwany napęd z dwiema prędkościami oraz 
w „elektroniczny” hamulec. Producent określa 
napęd jako bezpośredni. Z instrukcji obsługi 
dowiadujemy się, że zastosowano silnik prądu 
stałego o dużym momencie obrotowym  

(1,6 kGcm). Co z tego wynika? Otóż napędem 
bezpośrednim – tak przynajmniej było do tej 
pory – określano zastosowany silnik krokowy 
albo liniowy, a te wymagały skomplikowa-
nego układu sterującego i były elementami 
zasilanymi prądem przemiennym o kilku fazach 
przesuniętych względem siebie. Obserwacje 
poczynione podczas odsłuchów, a zwłasz-
cza w obszarze na końcu płyty, skłaniają do 
wniosku, że w AT-LP5 zastosowano napęd 
przekładniowy, z wykorzystaniem rolki napę-
dowej (tzw. idler). Na szczęście wpływ tego 
rozwiązania na brzmienie i odstęp sygnału 
od zakłóceń jest w sumie niewielki, więc po-
wyższe rozważania mają wyłącznie charakter 
formalny, techniczny.
W AT-LP5 zastosowano ramię statycznie rów-
noważone typu J o długości efektywnej 247 
mm, przystosowane do montażu wkładek o ma-
sie z zakresu 15 do 20 g (razem z wymienną 
główką). Ramię to charakteryzuje się dobrymi 
parametrami, dzięki którym możliwe jest osią-
gnięcie małych zniekształceń. Przewieszenie 
(overhang) wynosi 17 mm, a maksymalny 
błąd kąta odczytu – mniej niż 2,5º. System 
kompensacji siły dośrodkowej (anty-skating) 
zrealizowano za pomocą bardzo wygodnego 
w użyciu i precyzyjnego w działaniu układu 
magnetycznego.
Wkładka znajdująca się na fabrycznym wypo-
sażeniu to ulepszona wersja znanego modelu 
AT95. Ciemnoczerwona barwa i dopisek EX 
precyzują, że mamy do czynienia z kon-
strukcją typu VX Design Stereo Dual Moving 
Magnet, a więc z lepszą wersją generatora niż 
w przypadku standardowych „95-ek” z zieloną 
końcówką. Parametry elektryczne i mechanicz-
ne nie uległy zmianie, a więc igła nadal jest 
o szlifie eliptycznym, zaś siła nacisku powinna 
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Tekst: Ludwik Igielski  Zdjęcia: AVPiątka 
na czwórkę z plusem
Dobra konstrukcja z „rodowodem” specjalisty od 
wkładek gramofonowych, i to w bardzo przystępnej 
cenie – oto gramofon AT-LP5.

Precyzyjnie wykonane ramię 
jest mocnym punktem tego 
gramofonu. Jest sens założyć 
lepszą wkładkę. 
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wyrównane, bez „firmowych upiększeń”, nieco 
jaśniejsze, ale ze zdecydowanie większą 
dynamiką. Zyskują niemal wszystkie aspekty 
brzmienia. Wymaga to jednak inwestycji 
w „porządny” przedwzmacniacz gramofonowy 
i adekwatną do niego łączówkę. Z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można też przypuszczać, 
że z inną wkładką efekt byłby jeszcze lepszy. 
Niemniej całościowo dźwięk w firmowej kon-
figuracji (w aktywnym stopniem phono) i tak 
zasługuje na całkiem wysokie noty.

NASZYM ZDANIEM
Gramofon Audio-Techniki jest bardzo starannie 
wykonanym urządzeniem, ma duży potencjał, 
którego jednak nie wykorzystuje w pełni 
firmowe zestawienie. Trudno oczekiwać, aby 
producent gramofonu, który jednocześnie 
dostarcza na rynek bardzo szeroką gamę 
wkładek gramofonowych, wyposażył swój 
produkt we wkładkę konkurencji. Za niecałe 
2000 zł otrzymujemy znakomity materiał do 
dalszych eksperymentów. Dotyczy to nie tylko 
wkładki, ale i wbudowanego przedwzmacnia-
cza gramofonowego, który spełni oczekiwania 
z nawiązką, ale tylko w początkowej fazie 
i z firmową wkładką. Natomiast jeśli AT-LP5 
ma być „drugim” źródłem w systemie, albo 
wykorzystywanym sporadycznie – głównie do 
archiwizowania winyli, to zasługuje on na bar-
dzo przychylną ocenę. Warto polecić ten gra-
mofon osobom, które szukają czegoś lepszego 
niż urządzenia do „tysiaka”, a jednocześnie nie 
zamierzają się zbytnio angażować w temat 
sprzętu do odtwarzania płyt winylowych. 

wynosić od 1,5 do 2,5 G (zalecana wartość 
to 2 G). Wkładka jest montowana fabrycznie 
i justowana w ażurowym headshellu AT-HS10 
z tworzywa sztucznego o masie własnej 10 g.
Na pokładzie AT-LP5 znajduje się przetwor-
nik analogowo-cyfrowy pracujący z rozdziel-
czością 16 bitów i częstotliwością próbkowania 
44,1 kHz lub 48 kHz, definiowaną z poziomu 
interfejsu USB 2.0 lub wyższego (zgodnego 
z Windows XP lub nowszego, albo z MAC OSX 
10.4 do 10.10).

BRZMIENIE
Charakter prezentacji w wykonaniu AT-LP5 za-
leży w dużym stopniu od tego, czy korzystamy 
z wbudowanego przedwzmacniacza, czy też 
nie. Praca z włączonym przedwzmacniaczem 
wydaje się bardziej naturalnym trybem, tym 
bardziej, że jest on niezbędny w przypadku 
zgrywania płyt. Z tego względu ocena możli-
wości gramofonu będzie dotyczyć w przeważa-
jącej mierze tej właśnie sytuacji. 
Pierwsze minuty odsłuchu wypadają zdecy-
dowanie na plus. Brzmienie jest atrakcyjne, 
szczegółowe, z ładnym basem. Jednak po nieco 
dłuższym czasie zaczynamy dostrzegać pewną 
manierę; wprawdzie wciąż miłą dla ucha, ale 
trochę specyficzną. Niskie składowe odgrywają 
decydującą rolę. Są wyraźnie podkreślone i to 
wcale nie w najniższym fundamencie. 
Zakres tonów średnich jest podawany w bar-
dzo czysty i precyzyjny sposób, choć trochę 
odfiltrowany z emocji. Mimo wszystko AT-LP5 
słucha się całkiem przyjemnie, bez specjalne-
go zmuszania się do koncentracji na muzyce. 
Dźwięk określiłbym jako energiczny i otwarty. 
Górę pasma zwieńczają dość rozbudowane i na 
swój sposób dźwięczne soprany, które potrafią 
ładnie zabłyszczeć, ale zdarza się im zabrzmieć 
w sposób daleki od ideału. Całościowo barwa 
dźwięku może się podobać, zwłaszcza gdy po-
równuje się ją do brzmienia skomprymowanych 
plików odtwarzanych z urządzeń przenośnych. 
Ponadto na uwagę zasługuje dobry efekt ste-
reofoniczny i całkiem pokaźna dynamika. 
Z wyłączonym przedwzmacniaczem AT-LP5 
„gra” w bardzo zbliżony sposób, jak wkładki 
z rodziny AT95. Brzmienie staje się bardziej 
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OCENA 88%
KATEGORIA SPRZĘTU D  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 1799 zł

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: skrzynkowa, chassis z tworzywa 
sztucznego o „gumowanej powierzchni”
Napęd: bezpośredni, obsługa manualna
Talerz: odlewany z aluminium,  
pokryty 5-mm matą gumową
Prędkość obrotowa: 33 i 1/3, 45 obr./min
Odstęp od szumu: >50 dB
Poziom wyjściowy: 150 mV (line out)
3,5 mV (phono wyłączone) 
Wyposażenie: wkładka AT95EX, wbudowany 
przedwzmacniacz gramofonowy, port USB do 
zgrywania płyt
Pobór mocy: 6 W
Akcesoria: łączówka cinch-cinch, kabel USB, 
przewód zasilający z wtykiem IEC,  
krążek centrujący do singli, szablon do 
ustawiania geometrii wkładki, pokrywa 
z bezbarwnego tworzywa, oprogramowanie 
Audacity (freeware)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):  
450 x 157 x 352 mm
Masa*: 7,37 kg (bez pokrywy)
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Z firmową wkładką uzyskano dobry efekt, choć nieco 
specyficzny. 

NEUTRALNOŚĆ

Usłyszymy większość szczegółów utrwalonych na płycie.
PRECYZJA

Najsłabsza strona tej konstrukcji. 
MUZYKALNOŚĆ

Poprawna, a może nawet i lepsza. 
STEREOFONIA

Nie odnotowano istotnych ograniczeń. 
DYNAMIKA

Zdecydowany, nieźle różnicowany, ale z inną wkładką – niż 
firmowa – byłoby zdecydowanie lepiej. 

BAS

* - wartości zmierzone

Producent twierdzi, że to 
Direct Drive, co zważywszy 
na brak paska zakładanego 
na talerz, właściwie jest 
prawdą. Co innego, jeśli chodzi 
o naturę tego rozwiązania.

Sam talerz to uniwersalna 
konstrukcja z aluminium 
przystosowana do napędu 
paskowego. 

Gramofon nie ma zewnętrznego zasilacza, co jest wygodne. Przełącznik obok wyjść RCA włącza 
lub wyłącza wbudowany stopień phono. 

AT95EX to odmiana VX –
popularnego przetwornika 
o zielonym kolorze. Parametry 
te same. 
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