
Większość przystępnych cenowo gramofonów jest fabrycznie 
wyposażana we wkładkę. Najczęściej są to modele niskobudżetowe 
albo produkty okupujące najniższe pozycje w cennikach 
producentów wkładek. Wymiana zużytego przetwornika albo chęć 
ulepszenia posiadanego już gramofonu skłania do rozejrzenia 
się wśród wkładek z wyższej półki. Wychodząc z takiego właśnie 
założenia, postanowiliśmy sprawdzić możliwości czterech 
najbardziej obiecujących modeli. 
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Owkładkach Audio-Techniki z rodziny VM 
pisaliśmy już na łamach AV kilkakrotnie. 

Formalne testy przeszły w naszej redakcji dwa 
modele wyposażone w igły ze szlifem liniowym 
(Micro Line) – VM740ML i VM540ML. Tym 
razem sprawdzimy możliwości tańszej wkładki 
VM520EB. Należy ona do gamy przetworników 
gramofonowych o standardowej konstrukcji 
(seria 500). Jest wyposażona w paratoroidalne 
cewki generujące sygnał, nawinięte takim 
samym drutem 6N-OFC (miedź beztlenowa), 
jak w droższej i lepszej jakościowo serii 700. 
Także tutaj zastosowano centralną płytkę ekra-
nującą pomiędzy uzwojeniami kanału lewego 
i prawego, co wydatnie redukuje przesłuch mię-
dzykanałowy. Cechą charakterystyczną 520-ki 
jest igła ze szlifem eliptycznym wklejanym 
(Elliptical Bonded). Ostrze jest osadzone na 
specjalnym wsporniku z aluminium. Eliptyczna  
krzywizna igły o mniejszych promieniach umoż-
liwia wydobycie znacznie większej ilości detali 
zapisanych na płycie, prócz tego zmniejsza 
błędy śledzenia, które normalnie występują 
w przypadku tradycyjnych igieł ze szlifem 

stożkowym. Igła wraz z układem generującym 
pracują w polimerowym korpusie, wykazującym 
niski poziom rezonansów własnych.

BRZMIENIE
520-ka charakteryzuje się nowoczesną manie-
rą brzmieniową, w której wiodącą cechą jest 
żywiołowość przekazu. Wkładka gra w sposób 
bardzo spontaniczny, z dużą dozą swobody. Nie 
jest to jednak przekaz idealny pod względem 
zrównoważenia tonalnego. Istotną rolę odgry-
wają tu skraje pasma, połączone z dobrą mo-
toryką przekazu, dzięki czemu uzyskano dość 
ciekawy efekt „kwiecistości”. Całość skłania się 
raczej ku jasnemu charakterowi brzmienia. Nie 
oznacza to jednak słyszalnego odchudzenia 
podstawy basowej, lecz raczej jej większe 
zdyscyplinowanie. Niskie tony są kreślone tutaj 
z największą szybkością i precyzją w teście. 
Zakres średnich tonów cechuje się dużą 
kulturą, jednakże ma raczej dość chłodne za-
barwienie, co sprawia, że pasuje do znakomicie 
doświetlonej góry. Sprzyja to także subiektyw-
nemu zwiększeniu detaliczności przekazu oraz 
reprodukcji zjawisk przestrzennych. Scena jest 
dobrze uporządkowana, z ładnie nakreśloną 

perspektywą. Słychać pewne uproszczenia 
w stosunku do tego, co mogą zaoferować 
droższe konstrukcje z lepszymi szlifami, ale nie 
wymagajmy zbyt wiele od wkładki za 600 zł. 
Możliwości dynamiczne nie zaskakują niczym 
szczególnym. Dynamika jest poprawna, zarów-
no w skali makro, jak i mikro.

NASZYM ZDANIEM
Audio-Technica VM520EB to świetny upgrade 
dla wszystkich gramofonów fabrycznie 
wyposażonych w znacznie tańsze i prostsze 
przetworniki, także tego samego producenta. 
Z taką myślą została najprawdopodobniej 
zaprojektowana. Co najciekawsze – jest to 
wkładka „rozwojowa”, którą można wyposażać 
w coraz lepsze igły. Dla zwolenników ostrzy 
sferycznych też mamy dobrą wiadomość: w ka-
talogu Audio-Techniki znajduje się zamienna 
igła do serii 500 o takim właśnie ostrzu. 
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Audio-Technica VM520EB
W przebogatym 
katalogu Audio-
Techniki ten model 
wydaje się jednym 
z najrozsądniejszych 
upgrade’ów fabrycznie 
montowanych wkładek 
AT95, AT91 lub AT-3600, 
więc trzeba było go 
sprawdzić. 

OCENA 90%
KATEGORIA SPRZĘTU D  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 599 zł

DANE TECHNICZNE
Zalecana siła nacisku: 1,8–2,2 G
Pojemność wejściowa: 100–200 pF
Pasmo przenoszenia: 20–23 000 Hz
Separacja kanałów: 27 dB (1 kHz)
Podatność dynamiczna dla 100 Hz: 8 mm/N
Napięcie wyjściowe (1 kHz): 4,5 mV
Zalecane obciążenie: 47 kΩ
Masa (bez śrubek): 6,4 g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Decydującą rolę odgrywają skraje pasma. 
NEUTRALNOŚĆ

Wkładka dobrze radzi sobie z oddaniem detali, ale słychać 
pewne uproszczenia.

PRECYZJA

Budzi bardzo pozytywne emocje, choć nie do końca zbieżne 
z typowo rozumianą muzykalnością.

MUZYKALNOŚĆ

Uporządkowana scena dźwiękowa, ładna perspektywa.
STEREOFONIA

Poprawna – jako zaleta. 
DYNAMIKA

Dobrze zdyscyplinowany i szybki.
BAS

* - wartości zmierzone Umieszczona na aluminiowym wsporniku igła 
ma szlif eliptyczny wklejany.

VM520EB  charakteryzuje się najmniejszym 
w grupie korpusem polimerowym i małą masą. 
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