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Wygląd i konstrukcja audiofilskich 
gramofonów, zwłaszcza tych tańszych, 
wynika z pewnych niepisanych reguł. 
AT-LPW40WN jest pierwszym modelem 
Audio-Techniki wpisującym się 
bezbłędnie w ten schemat. Pomijając  
może wbudowany przedwzmacniacz 
korekcyjny.
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Premiera „czterdziestki” (CES – styczeń 2019 
r.) nastąpiła niemalże w tym samym czasie, 

co wprowadzenie nowej serii budżetowych 
wkładek z podwójnym magnesem VM95 (IFA 
2018 – wrzesień 2018 r.). Bliskość premier nie 
była bynajmniej przypadkowa. Obie nowości 
wspólnymi siłami wkraczają w ten obszar 
rynku, w którym jeszcze do niedawna bez-
konkurencyjnie królowały przystępne cenowo 
Pro-Jecty i najtańsze model Regi. Gramofon  
AT-LPW40WN jawi się jako bezpośredni i groź-
ny rywal nie tylko dla tych marek. 

BUDOWA
Najnowsze dzieło Audio-Techniki można uznać 
za kwintesencję ekonomicznej konstrukcji 
adresowanej do ortodoksyjnych audiofilów. Nie 
znajdziemy tu bowiem żadnych nowoczesnych 
funkcjonalności w stylu Bluetooth, portu USB 
czy wyjścia słuchawkowego. Nic z tych rzeczy. 
Może poza jednym wyjątkiem – przedwzmac-
niaczem gramofonowym, który powoli stał 
się już „obowiązkowym” punktem programu 
w nowoczesnych odtwarzaczach płyt winy-
lowych. Z punktu widzenia producenta, ideą, 
która mu przyświecała było – poza audiofilskimi 
proweniencją i aparycją – zapewnienie opty-
malnej reprodukcji dźwięku z płyt analogowych 
w jakości, określanej niegdyś mianem hi-fi. 
Jak na sprzęt za 1750 zł, gramofon wygląda 
znakomicie, zapewniając bardzo pozytywne 
wrażenia organoleptyczne. Chassis wykona-
no z płyty mdf w okleinie o wzorze drewna 
orzechowego. Stosowne opisy i logo nanie-
siono techniką do złudzenia przypominającą 
wypalanie w drewnie. Urządzenie spoczywa 
na czterech elastomerowych stopkach, które 
nie są zbytnio wyrafinowane, ale wydają się 
nieźle spełniać swoje zadanie – odprzęga-
nia plinty od podłoża. Pozostałe elementy 
konstrukcyjne wydają się dziwnie znajome. 
Są niezłej jakości i w tej akurat konfiguracji 
wydają się dobrze dobrane. Talerz wykonano 
z odlewanego ciśnieniowo aluminium (typowy 
cienki krążek), a jego powierzchnię poddano 
procesowi czernienia anodowego. Od góry 
przykryty jest gumową matą z charaktery-
stycznymi współśrodkowymi kręgami. Od 
spodniej strony znajduje się bieżnia dla paska 
napędowego. Napędzający go silnik zawiera 
system czujników prędkości, który pozwala pre-
cyzyjnie utrzymywać prędkość obrotową (33 
i 1/3 oraz 45 obr/min). Aktywowanie napędu 
i wybór prędkości umożliwia poręczne pokrętło 
znajdujące się z przodu, w lewym narożniku 
górnej powierzchni plinty. Główny wyłącznik 
sieciowy powędrował jednak na tył urządzenia, 
razem z gniazdami wyjściowymi, zaciskiem 

uziemiającym, przełącznikiem trybu pracy (pho-
no/line) i gniazdkiem sieciowym, do którego 
podłączamy kabel od zasilacza wtyczkowego. 
Ostatnim elementem, dość zresztą charaktery-
stycznym, jest nowe ramię wykonane z włókna 
węglowego. Ma prostą belkę i zakrzywioną 
główkę (headshell) typu AT-HS4, którą można 
zdemontować i zastąpić kolejną uzbrojoną np. 
w inną wkładkę. Wygodne rozwiązanie. 
W komplecie z gramofonem dostarczana jest 
preinstalowana wkładka AT-VM95E – drugi 
licząc od dołu model w nowej gamie przetwor-
ników VM95. Charakteryzuje się on diamento-
wym ostrzem o szlifie eliptycznym wklejonym 
w osnowę (trzonek) i układ napędowy z po-
dwójnym magnesem (VM Stereo Dual Magnet) 
w układzie widłowym, który naśladuje ułożenie 
głowic nacinających matrycę w procesie zapisu 
płyty. O ile producent wspomina jeszcze 
o zastosowaniu pustej w środku rurce alumi-
niowej w roli wspornika, o tyle o pozostałych 
rozwiązaniach zastosowanych w droższych 
seriach, które były protoplastą linii VM95, mil-
czy. Można domniemywać, że w umiarkowanej 
cenie nie zostały skalkulowane paratoroidalne 
cewki czy metalowa płytka ekranująca między 
generatorami poszczególnych kanałów.
Pozostałe wyposażenie gramofonu, takie jak 
hydraulicznie tłumiony mechanizm podno-
szenia i opuszczania ramienia, dynamicznie 
regulowany system przeciwdziałania sile 
dośrodkowej (antyskating) czy blokowana 
podpórka ramienia nie wymagają komentarza. 
W komplecie z gramofonem użytkownik dosta-
je jeszcze pokrywę z bezbarwnego tworzywa 
oraz łączówkę 2xRCA+GND do bezpośredniego 
podłączenia z posiadanym zestawem audio. 
Od strony funkcjonalnej jest to urządzenie 
całkowicie manualne. A więc nie nadaje się dla 
„kanapowców”, bowiem po zakończeniu odtwa-
rzania płyty ramię niestety samo się nie unosi 
ani automatycznie nie wraca na wspornik.

BRZMIENIE
Dźwięk płynący z tego gramofonu zasługuje 
na bardzo dobrą notę. Co więcej, odnosi się 
wrażenie, że nie jest to bynajmniej przypad-
kowe połączenie. Ważne podkreślenia jest to, 
że użytkownik od razu niejako wchodzi na 
drugi poziom jakościowy (darowany jest mu 
„z urzędu” etap grania z igłą sferyczną), co ma 
niebagatelne znaczenie dla uzyskanej estetyki 
brzmieniowej. Całościowo dźwięk określiłbym 
jako bardzo wyrównany i spójny. Dzięki temu 
brzmienie odbiera się jako pełne, dobrze 
zespolone i spokojne. Co ciekawe, mimo 
bardzo umiarkowanej ceny tego gramofonu 
(wraz z firmową wkładką), nie odnotowałem 

Dwie miłe niespodzianki na początek: ramię 
z karbonową rurką (na tym pułapie cenowym 
niespotykane) i nowy model wkładki AT-VM95E.

Audio-Technica jest jedynym producentem 
ekonomicznych gramofonów, który sam 
produkuje wkładki. Nowy AT-LPW40WN czerpie 
z tego wyraźną korzyść – wkładka VM95E nie 
pojawiła się jeszcze u konkurencji, a jest sporo 
droższa od poprzednika. Z droższych serii 
VM5xx i VM7xx dziedziczy układ napędowy 
z podwójnym magnesem w układzie V. 

żadnych wyostrzeń czy przetarć, co na nie-
których nagraniach miało miejsce z poprzed-
niczką obecnej wkładki – modelem AT-95E, 
która miewała „ciągoty” do bycia bezlitośnie 
analityczną, a nawet momentami krzykliwą. Co 
więcej, w testowanym urządzeniu nie oznacza 

Łożyskowanie i płyta montażowa ramienia 
wygląda jakby znajomo. 
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to bynajmniej, że brzmienie jest zbytnio 
przygaszone czy nudne. Całościowo barwę 
dźwięku oceniam jako pastelową i łagodną 
zarazem, co znakomicie współgra z jego gładką 
fakturą przekazu. Poszczególne dźwięki mają 
wyraźny obrys krawędzi, lecz nigdy nie jest on 
przerysowany czy przekontrastowany. 
Pod względem gramatury (ciężaru) brzmie-
nia, konstruktorom udało się trafić w przy-
słowiową dziesiątkę. Nie jest ono ani zbyt 
lekkie, ani zbyt ciężkie, mimo że konsystencja 
należy raczej do tych gęstych. Niskie składowe 
są zdecydowane i zróżnicowane. Basy są wła-
ściwie artykułowane, choć nie do końca można 
je uznać za szybkie. Nie są zbyt szczupłe, ani 
też nie cierpią na któryś z syndromów: kubła, 
studni czy poduchy. Są lekko wyoblone, ale bez 
przesady. Wydają się nawet dźwięczne. 
Mniej skojarzeń wywołuje średnica. Jest gładka 
i płynna. Poszczególne dźwięki mają jednak 
lekko twardawą naturę. Ponadto, zakres 
tonów średnich wydaje się wiodącym w całym 
przekazie. Na tym tle soprany jawią się jako 
nieco wycofane i delikatne. Najważniejsze jest 

jednak to, że nie odklejają się od reszty pasma 
i nie żyją własnym życiem. Przejście między 
zakresami jest zatem spójne i czuć w nim 
masywną podporę ze strony średnicy. 
Rekonstrukcja zjawisk przestrzennych to kolej-
na dziedzina, w której projektantom udało się 
uniknąć pułapki taniego efekciarstwa. Scena 
ma zatem dość umiarkowaną szerokość i ade-
kwatną do niej perspektywę, a niezła głębia 
powoduje, że poszczególne plany nie tworzą 
zbitki. Usłyszymy zasadniczo wszystkie istotne 
detale, wraz z ich lokalizacją na scenie. 
Ostatnią kwestią jest dynamika – niezła, jak 
na tak przystępne cenowo urządzenie. Duże 
skoki głośności odtwarzane są oddawane 
swobodnie, bez oznak kompresji, natomiast 
różnicowanie mikropoziomów wypada dość 
satysfakcjonująco, choć chciałoby się nieco 
więcej w tej materii.

NASZYM ZDANIEM
Ładna rzecz i dobrze gra – tak najabradziej 
lakonicznie można by podsumować nową 
propozycję japońskiej marki. To kolejny, bardzo 

OCENA 93%
KATEGORIA SPRZĘTU D  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 1749 zł

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: sztywna, chassis z płyty mdf
Napęd: paskowy, obsługa manualna
Talerz: odlewany z aluminium,  
pokryty matą gumową
Prędkość obrotowa: 33 i 1/3, 45 obr./min.
Odstęp od szumu: >60 dB
Poziom wyjściowy:  
200 mV – włączony przedwzmacniacz,  
4,0 mV – przedwzmacniacz wyłączony
Wyposażenie: wkładka AT-VM95E  
i wbudowany przedwzmacniacz  
gramofonowy
Pobór mocy: 1,3 W
Akcesoria dodatkowe: łączówka cinch-cinch, 
zasilacz wtyczkowy, krążek centrujący do 
singli, pokrywa z bezbarwnego tworzywa.
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):  
420 x 117 x 340 mm
Masa*: 3,98 kg (bez pokrywy)
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OCENA
10

Z firmową wkładką uzyskano bardzo dobry efekt. 
NEUTRALNOŚĆ

Gramofon nie pomija żadnych, nawet tych mniej ważnych, 
szczegółów utrwalonych na płycie.

PRECYZJA

Odsłuch sprawia niekłamaną przyjemność! 
MUZYKALNOŚĆ

Rozsądnie nakreślona.
STEREOFONIA

Brak ewidentnych uproszczeń. 
DYNAMIKA

Zdecydowany i zróżnicowany, idealnie „doważony” 
do reszty pasma.

BAS

* - wartości zmierzone

Płaska drewniana plinta opiera się na czterech, bardzo 
elastycznych stopkach. Cały gramofon jest naprawdę 
kompaktowy i waży niespełna 4 kg (bez pokrywy).  

udany, niedrogi gramofon w coraz ciaśniej 
obsadzonym segmencie rynku. Wbudowany 
przedwzmacniacz, nieco cichszy niż auto-
nomiczne phonostejdże, oferuje całkiem 
porządny poziom jakościowy. W moim odczuciu, 
AT-LPW40WN (co za symbol!) reprezentu-
je bardzo dobrą relację jakości do ceny, co 
czyni go świetną propozycją dla melomanów 
rozpoczynających, bądź wznawiających po 
dłuższej przerwie, swoją przygodę z analo-
giem. Niewątpliwie jedna z najlepiej grających 
konstrukcji w cenie do 2000 zł. ■
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