
Najbardziej zaawansowany przedstawiciel podstawowej 
gamy przetworników gramofonowych MM Audio-Techniki 
z nowej serii VM ma wiele zalet droższego krewniaka,  
ale jest od niej sporo tańszy.

Onowej serii wkładek gramofonowych 
japońskiej firmy Audio-Technica pisa-
liśmy już przy okazji testu VM740ML 

(AV 5/2017). Dla krótkiego przypomnienia: 
składa się ona z trzech linii produktowych. 
Najlepsze modele tworzą serię 700, określaną 
przez producenta mianem high-endowych ze 
względu na zaawansowane rozwiązania tech-
niczne oraz dobór materiałów konstrukcyjnych. 
Niżej plasuje się najliczniejsza grupa wkładek 
o standardowej budowie (modele oznaczone 
jako 500-ki). Ponadto istnieją jeszcze dwie 
wkładki specjalnie zaprojektowane do odtwa-
rzania płyt mono i szelakowych o prędkości 78 
obr./min. Testowany model należy do drugiej 
grupy i jest najbardziej zaawansowanym tech-
nicznie i brzmieniowo jej przedstawicielem.

BUDOWA
Wkładka VM540ML wygląda niemalże bliźnia-
czo w stosunku do modelu VM740ML. Jedyną 
cechą, która zwraca naszą uwagę podczas 
wizualnego porównywania obydwu przetwor-
ników, jest kolor górnej części ich korpusów. 
Zamiast metalicznej barwy złotej zastosowano 
tutaj czarne tworzywo polimerowe. Jak się 
dowiadujemy z materiałów producenta, ma ono 
specjalne własności mechaniczne, wyrażające 
się w małym rezonansie własnym. Z tego 
względu wszystkie 500-ki mają mniejszą masę 
własną (6,4 g zamiast 8,0 g), co dodatkowo 
przekłada się na odmienny sposób, w jaki są re-
dukowane niepożądane wibracje. I w zasadzie 
na tym różnice między 740 a 540 się kończą. 
Pozostałe cechy konstrukcyjne są praktycznie 

identyczne jak w szczytowej serii. Mamy więc 
do czynienia z paratoroidalnymi cewkami 
nawiniętymi takim samym drutem 6N-OFC jak 
w serii 700 oraz centralną płytką ekranującą. 
Najważniejszym wyróżnikiem jest jednak igła 
odczytująca o dość skomplikowanym kształcie 
ostrza. Nazwany przez Audio-Technikę mianem 
Micro Line, należy do grupy szlifów liniowych. 
Co to oznacza? Tym pojęciem określa się szlify 
„wyższego rzędu", tzn. Micro Line, Shibata 
oraz specjalny szlif liniowy. Każdy z nich ma 
inne krzywizny, ale wszystkie są specjalnie 
zaprojektowane z myślą o lepszym śledzeniu 
zapisu na płycie niż w przypadku typowego 
szlifu eliptycznego. Obszar śledzenia jest 
tutaj znacznie dokładniejszy dzięki lepszemu, 
pełniejszemu kontaktowi igły z rowkiem płyty. 
W rezultacie otrzymujemy najwierniejsze 
– spośród wszystkich możliwych – odwzorowa-
nie zapisanego materiału muzycznego przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka przed-
wczesnego zużycia płyty winylowej. Nie mniej 
istotną sprawą jest także konstrukcja trzpienia 
igły, tzn. części łączącej ostrze ze wspornikiem 
(aluminiowym stożkowym ramieniem). W prze-
ciwieństwie do tańszych modeli z serii 500, 
charakteryzujących się wklejanym trzpieniem 
okrągłym (Bonded Round Shank), w 540-ce 
zastosowano pełny trzpień kwadratowy (Nude 
Square Shank). Dzięki tym zabiegom kon-
strukcyjnym testowana wkładka wyróżnia się 
małymi zniekształceniami nawet przy odtwa-
rzaniu dźwięków z rowków centralnej części 
płyty, ponieważ promień krzywizny końcówki 
igły nie zmienia się nawet wtedy, gdy igła jest 
już zużyta. W tym miejscu warto jeszcze wspo-
mnieć o procedurze wymiany igły. W materiach 
producenta czytamy, że: „odnowioną serię 
wkładek VM tworzy gama składająca się z sied-
miu igieł i trzech rodzajów obudów. Dzięki 
temu nie tylko nie trzeba kupować całkowicie 
nowej wkładki, lecz także można udoskonalić 
aktualnie posiadany model albo wypróbować 
odmienne niż dotąd połączenie wkładki i igły…”. 
Brzmi intrygująco, nieprawdaż? 
O ile pierwsza opcja wydaje się oczywista 
w przypadku najtańszych modeli, to jeśli 
chcemy ulepszyć testowaną wkładkę, sprawa 
wygląda nieco inaczej. Oczywiście można ją 
upgrade’ować poprzez zastosowanie igieł od 
modeli 750 (shibata) lub 760 (specjalny szlif li-
niowy), z tym, że nie uzyskuje się w ten sposób 
oryginalnego modelu z serii 700, lecz hybrydę 
niespecyfikowaną w ofercie. Sama wymiana 
igły jest oczywiście możliwa pod względem 
technicznym i z tego względu producent taką 
zmianę określił mianem COMPATIBLE (kompa-
tybilna). Natomiast zmiana w dół (downgrade) 

KĄCIK ANALOGOWY   Wkładka gramofonowa Audio-Technica VM540ML

82

Audio-Technica 
VM540ML

❙Tekst: Ludwik Igielski ❙ Zdjęcia: AV

 Audio Technica VM540ML.indd   82 11.10.2017   14:54



83

KĄCIK ANALOGOWY Wkładka gramofonowa Audio-Technica VM540ML

prowadzi do utworzenia niższych modeli 
wkładek z serii 500. Przejście zaś do modeli 
monofonicznych nie jest już tak oczywiste, 
bo oprócz dedykowanej igły potrzebny jest 
specjalny korpus z odpowiednio połączonymi 
uzwojeniami. Wiadomo też, że niektóre cechy 
konstrukcyjne wewnętrznej budowy wkładki 
mono są inne niż w przypadku typowego prze-
twornika stereo, m.in. inny jest kąt nachylenia, 
jaki tworzą względem siebie poszczególne 
cewki, co wynika z samej geometrii zapisu row-
ków na płycie mono i ruchów mechanicznych, 
jakie wykonuje igła.

BRZMIENIE
Mniejsza masa przetwornika, a także inny 
materiał, z którego wykonano korpus wkładki, 
oznacza nieco inną sygnaturę brzmieniową, 
mimo że wciąż mamy do czynienia z takim 
samym ostrzem igły i jej zawieszeniem jak 
w odpowiednim modelu z droższej serii 700. 
W kategoriach ogólnych różnice są łatwe 
do wychwycenia, jednak nie oznaczają 

diametralnej odmiany. Zmiana charakteru 
brzmienia dotyczy tylko niektórych cech. 
A zatem nadal możemy się cieszyć bardzo 
zrównoważonym pasmem częstotliwościowym. 
Żaden z podzakresów nie jest faworyzowany, 
choć subiektywnie skraje pasma brzmią w spo-
sób bardzo autorytatywny. Niskie składowe są 
kreślone bardzo pewnie, wręcz kategorycznie. 
Oddawanie niskotonowych impulsów nastę-
puje precyzyjnie – zarówno pod względem 
kontroli, jak i stopniowania energii. 
Przeciwny skraj pasma również przyciąga 
uwagę bogactwem szczegółów i lekko osłodzo-
nym charakterem. Uzyskano tutaj znakomity 
efekt, a przy tym uniknięto pewnej pułapki 
polegającej na przesadnym doświetleniu 
sopranów. Przekłada się to na bardzo dobre 
własności dynamiczne podczas odtwarzania 
bardzo skomplikowanych pasaży czy realizacji 
wręcz bardzo trudnych dla większości wkładek 
z niższego pułapu cenowego. Podczas odtwa-
rzania żeńskich wokali nie występowały tutaj 
syczące głoski ani „szkliste” artefakty. Tak jak 
wspomniano, w wielu aspektach barwowych 
testowana wkładka przypomina droższy 
model (740). Na czym więc polegają różnice? 
Przede wszystkim na odrobinę mniejszej dy-
namice; zarówno w skali makro, jak i mikro. Ta 
pierwsza ma skromniejszą rozpiętość. Słuchając 
dużych skoków głośności, nie doświadczamy 

OCENA 89%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 1249 zł

DANE TECHNICZNE
Zalecana siła nacisku: 1,8–2,2 G
Pojemność wejściowa: 100-200 pF
Pasmo przenoszenia: 20–27 000 Hz
Separacja kanałów: 28 dB (1 kHz)
Podatność dynamiczna dla 100 Hz: 10 mm/N
Napięcie wyjściowe (1 kHz): 4 mV
Zalecane obciążenie: 47 kΩ
Masa (bez śrubek): 6,4 g 
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Brak ewidentnych odchyłek od płaskiej charakterystyki 
częstotliwościowej.

NEUTRALNOŚĆ

Bardzo szczegółowe brzmienie z zaskakująco dużą ilością 
detali. Wkładka dobrze sobie radzi z trudnymi realizacjami, 
zwłaszcza z odtworzeniem sopranów. 

PRECYZJA

Potrafi zaangażować słuchacza, mimo że daleka jest od 
epatowania emocjami. 

MUZYKALNOŚĆ

Realistyczna scena dźwiękowa, bez większych uproszczeń 
czy udziwnień. 

STEREOFONIA

Za tę cechę można polubić tę wkładkę.
DYNAMIKA

Zdecydowany i silny.
BAS

Dzięki zastosowaniu innego tworzywa w 
dolnej części korpusu, VM540ML jest o 20% 
lżejsza od droższego modelu VM740.  

Wymienna igła ma ostrze o szlifie Micro Line 
zapewniającym lepsze śledzenie rowka niż 
klasyczne ostrza eliptyczne.  

już tego, co poprzednio. Drugi aspekt ma 
bezpośredni związek ze szczegółowością, 
a konkretnie – z różnicowaniem mikrodetali. 
W tym względzie 540-ka stara się być bardzo 
szczegółowa, ale czuć nieznaczne uprosz-
czenia we właściwym oddawaniu kontrastów 
dynamicznych. Całościowo wkładka może się 
podobać, ma ładną barwę, dobrą i zwracającą 
na siebie dynamikę oraz zdolność do szcze-
gółowego odtwarzania nagrań. I mimo że nie 
narzuca nam swojej narracji emocjonalnej, to 
może mocno zaangażować w odsłuch, nawet 
podczas bardzo długich sesji. A to świadczy 
o jej niewątpliwej klasie. 

NASZYM ZDANIEM
Najwyższy model z serii 500 można polecić 
przede wszystkim posiadaczom gramofonów 
z ramionami, które „preferują” lżejsze prze-
tworniki. Pod względem brzmieniowym 540-ka 
jest bardzo podobna do modelu 740, który 
– ze zrozumiałych względów – w kategoriach 
bezwzględnych jest po prostu lepszy. 540-ka 
jest jednak tańsza i bardziej kompatybilna 
z większą liczbą ramion, zwłaszcza tych, które 
znajdują się na pokładzie gramofonów bardziej 
przystępnych cenowo. Z tego względu, relacja 
jakości do ceny przedstawia się, naszym 
zdaniem, nieco korzystniej niż w przypadku 
modelu 740. ■
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