
W przedziale około 2000 zł można już wybierać pośród 
tańszych wkładek typu MC, ale zanim zdecydujecie 
się na ten krok, warto przyjrzeć się tej oto wkładce 
z dwoma ruchomymi magnesami.

Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

Żaden inny producent wkładek gramo-
fonowych nie ma w swoim portfolio aż 
31 modeli przetworników z ruchomym 

magnesem (lub magnesami). Japońska Audio-
-Technica wyrosła na prawdziwego potentata 
w tym, jak łatwo się domyślić, rosnącym seg-
mencie rynku. Wkładki MM tej marki znajdzie-
my w zdecydowanej większości gramofonów 
na tak zwany początek. Niedawno wprowa-
dzona seria 95, licząca sześć modeli, która 
zastąpiła jeden typ wkładki o tym oznaczeniu, 
daje obraz potencjału firmy. Zdziwienie może 
budzić fakt, że w bardzo podobnej cenie można 
kupić dwa różne modele wkładek. Przykład? 
Choćby recenzowana niedawno AT-VM520EB 
(599 zł) oraz najnowsza AT-VM95EN (555 zł). 
W ofercie „em-emek” znajdziemy nawet tak 
egzotyczne konstrukcje, jak monofoniczne 
VM610MONO czy VM670SP – ta ostatnia 
dedykowana do płyt szelakowych (78 rpm).
Szczególnie ważną pozycję w ofercie zajmują 
przetworniki VM charakteryzujące się rozdzie-
leniem jednego magnesu na dwa mniejsze 
w układzie V, który naśladuje ułożenie głowic 

nacinających w procesie zapisu płyty. Oferta 
tych wkładek dzieli się na trzy serie: 700, 500 
i 600, przy czym ta ostatnia to wspomniane 
modele mono do zadań specjalnych. W ramach 
każdej z nich możliwa jest wymiana igieł na 
niższe lub wyższe modele, co daje praktyczną 
możliwość upgrade’u (ewentualnie downgrade-
’u) posiadanej wkładki. 

BUDOWA
Z punktu widzenia audiofilów najciekawsze są 
wkładki z najwyższej serii 700: testowany  
już na naszych łamach (AV 5/17, avtest.pl) 
model VM740ML oraz jej dwie bardziej „wy-
czynowe” odmiany: VM750SH oraz VM760SLC. 
Wszystkie charakteryzują się polakierowanym 
na złoty kolor aluminiowym body, różnią się ko-
lorem dolnej (wymiennej) części modułu gene-
ratora i igły. W testowanym modelu VM750SH, 
który jest o około 450 zł droższy (1999 zł) 
od wspomnianej 740-ki z igłą typu MicroLine, 
zastosowano moduł odczytu VMN50ML z igłą 
o jeszcze bardziej wyrafinowanym szlifie 
Shibata, pierwotnie opracowanym z myślą 

o zapisie kwadrofonicznym, który wyma-
gał bardzo dużej precyzji śledzenia rowka. 
Rozwiązanie to wymaga jednak od użytkowni-
ka dużego poświęcenia i dokładności w zakre-
sie ustawienia geometrii odczytu. Żywotność 
igły jest określana na 800 godzin, a więc o 200 
godzin mniej niż w przypadku odpowiednika 
z tańszej wkładki. Lepsze parametry za cenę 
mniejszej trwałości – coś za coś. 
Tak jak w pozostałych modelach serii 700, 
wkładka wykorzystuje paratoroidalne cewki na-
winięte drutem z miedzi OFC 6N (99,99997%), 
zapewniające zredukowany efekt upływności 
strumienia magnetycznego (a więc i mniej-
sze straty w układzie generującym sygnał), 
profilowaną aluminiową rurkę wspornika oraz 
metalową płytkę ekranującą, przedzielającą ge-
neratory obu kanałów w celu lepszej separacji 
odczytu. Efekt tych zabiegów to imponująca, 
jak na wkładkę gramofonową MM separacja 
kanałów, wynosząca 30 dB (o 2 dB więcej niż 
w VM740ML).
Poziom wyjściowy jest dość typowy, jak na 
przetwornik MM (4,0 mV przy 5 cm/s). Reszta 
parametrów elektrycznych i mechanicznych 
jest identyczna, jak w pozostałych wkładkach 
serii 700 i 500. Rekomendowany nacisk igły 
wynosi 2,0 G. Wkładka charakteryzuje się re-
latywnie dużą masą (8,0 g) i małą podatnością 
dynamiczną (10 µm/mN), tak więc zasadniczo 
nie powinna współpracować z ramionami o ma-
sie efektywnej mniejszej niż 9 g. 
W komplecie z wkładką otrzymujemy dość 
rozbudowany zestaw akcesoriów: oprócz 
dwóch par śrubek z nakrętkami i miękkimi 
podkładkami są tu dwa klucze sześciokątne, 
niemagnetyczny śrubokręt, szczoteczka do igły 
oraz zestaw przewodów. 

BRZMIENIE
Na „rozgrzewkę” wkładkę zamontowałem 
w uznanym gramofonie średniej klasy – 
redakcyjnym Clearaudio Concepcie, w którym 
zastąpiła ona fabrycznie preinstalowany model 
MM (Concept MM) o wartości 870 zł. Nawet bez 
bezpośredniego porównania A/B (które w przy-
padku wkładek raczej trudno przeprowadzić) 
stało się jasne, że przekaz zyskał na detalicz-
ności, precyzji i nasyceniu. Jednocześnie balans 
tonalny uległ rozjaśnieniu, w związku z czym 
gorzej nagranych albumów z muzyką rockową, 
jak np. „The Seventh One” grupy Toto, słuchało 
się nieco mniej komfortowo. Nie było jednak 
wątpliwości, że przyrost szczegółowości połą-
czony z niebagatelną poprawą szybkości i dy-
namiki przenosił niemiecki gramofon o umowną 
klasę wyżej. Moją uwagę zwróciła zaskakująco 
dobra jakość wysokich tonów. W tej materii, jak 

74

  j 

KĄCIK ANALOGOWY  W ad a gramofonowa A dio echnica A SH

Audio-Technica AT-VM750SH.indd   74 17.03.2019   15:00



również pod względem ogólnej 
klarowności brzmienia, był to 
prawdziwy skok, aczkowiek można 
było odnieść wrażenie, że wkładka 
niejako „wyprzedza” swoim po-
tencjałem możliwości gramofonu. 
Pomiar przesłuchów międzykana-
łowych wskazywał na nieidealne 
ustawienie azymutu, a brak moż-
liwości korekty tego parametru 
w fi rmowym ramieniu Concepta 
uniemożliwiał pełną optymalizację 
geometrii ustawienia wkładki. 
W drugiej, zasadniczej części testu 
skorzystałem z gramofonu VPI 
Prime z 10-calowym ramieniem 
JMW 10 3D umożliwiającym szyb-
kie korekty geometrii poziomej 
i pionowej. Rolę przetwornika od-
niesienia pełniła fl agowa wkładka 
MM Ortofona – 2M Black. 
W trakcie kalibracji okazało się, że 
wspornik testowej wkładki nie jest 
prostopadły do spodu obudowy (co 
się dość często zdarza), toteż ko-
nieczne było wyraźne pochylenie 
wkładki na bok w celu optymal-
nego ustawienia azymutu (do 

czego posłużyła metoda pomiaru 
elektrycznego).
Przetworników MM nie zwykło się 
kojarzyć z precyzją, przejrzysto-
ścią i wyrafi nowaniem. Przykład 
recenzowanej Audio-Techniki 
pokazuje, że to stereotypowe 
myślenie zawodzi w odniesieniu 
do tak wyrafi nowanej konstrukcji, 
jaką bez wątpienia jest VM750SH. 
Wkładka ta prezentuje niespo-
dziewanie wysoki – w relacji 
do ceny (i typu) – poziom 
rozdzielczości i klarowności. 
Zamontowana w gramofonie 
tej klasy co Prime, w połącze-
niu z dobrym, acz nie jakimś 
szczególnie drogim phonostagem, 
zaprezentowała – w mojej ocenie 
– dźwięk cechujący się wybornym 
połączeniem cech; z jednej strony 
– typowych dla odczytu analogo-
wego, jak gładkość, namacalność, 
brak kliniczności i ziarnistości; 
z drugiej natomiast – brak wad 
utożsamianych głównie przez 
zwolenników „cyfry” z gramofo-
nami i czarnymi płytami. Chodzi 

GRAMOFONY: 
VPI Prime, 
Clearaudio Concept
WKŁADKI ODNIESIENIA: 
Ortofon 2M Black, 
Goldring Ethos 
PHONOSTAGE: Lehmann 
Audio Black Cube 2 SE 
WZMACNIACZ: 
Conrad-Johnson ET2 + 
Audionet AMP1 V2
KOLUMNY GŁOŚNIKOWE: 
Klipsch Reference RF7 III 
z zewnętrzną zwrotnicą 
(upgrade)
INTERKONEKTY: Stereovox 
HDSE, Albedo Metamorphosis 
(pre-power), Tara Labs Apollo 
Extreme (phono), WireWorld 
Gold Eclipse 6
KABLE GŁOŚNIKOWE: 
KBL Sound Red Eye Ultimate
AKCESORIA: stoliki 
Rogoz Audio 4SPB/BBS 
(gramofon i końcówka mocy), 
StandART STO + platformy 
antywibracyjne PAB (preamp)
ZASILANIE: dedykowana 
linia zasilająca, listwy Furutech 
f-TP615, GigaWatt PF-2, 
kable zasilające KBL Sound 
Himalaya PRO, Master Mirror 
Reference, Solaris, Zodiac 

SYSTEM
ODSŁUCHOWY

Brak gwintowanych otworów 
montażowych oznacza konieczność 
używania nakrętek, przez co montaż 
w ramieniu bez zdejmowanego 
headshella jest dość kłopotliwy.

mi tutaj o nadmierne zaokrąglanie 
krawędzi dźwięków na skrajach pasma, 
rozmyte transjenty, wełnisty niski bas 
oraz ogólnie podwyższony poziom 
zniekształceń – szczególnie w sopra-
nach. Niczego takiego z VM750SH nie 
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uświadczymy. Dodam od razu, że mimo szlifu 
„wyższego rzędu”, Audio-Technica nie powo-
dowała uporczywego „smażenia”, tj. wyraźnie 
większego natężenia trzasków niż zwykle. 
Pod tym względem było wyraźnie lepiej niż 
z Ortofonem 2M Black, również korzystają-
cym ze szlifu Shibata. Dość powiedzieć, że 
dominujące w mojej kolekcji wczesne wydania 
(lata 80. i 90.) z muzyką rockową grały zupełnie 
strawnie, pomijając fatalnie wytłoczoną 
(współcześnie, rzecz jasna), na przezroczy-
stym winylu „Incepcję”, którą do tej pory, 
z poprzednim gramofonem (Pro-Ject 6 Perspex 
SB/Ortofon Quintet Blue) czy też Clearaudio 
Conceptem MM, jako tako tolerowałem. 
VM750SH dosłownie urzekła mnie jakością 
górnych rejestrów oraz obrazowaniem. 
W tych dyscyplinach uzyskano zadziwiająco 
wysoki poziom. Precyzyjnej, wieloplanowej 
i znakomicie wybudowanej w głąb stereofonii 
(czemu z pewnością pomagała duża separacja 
kanałów, która w teście wyniosła ponad 28 
dB) towarzyszą wyrysowane cienką kreską so-
prany, przywodzące na myśl naprawdę dobrej 
klasy przetworniki MC. Poziom szczegółowości 
i nasycenia detalami stawia testowaną wkład-
kę prawdopodobnie na szczycie listy fawory-
tów, jeśli ktoś akurat ceni te aspekty brzmie-
nia. Utwory z audiofilskiego (tłoczenie DMM) 
samplera vol. 2, wydanego przez miesięcznik 
„STEREO”, pokazały, że współczesne nagrania 
cyfrowe, odpowiednio zmasterowane i wycięte 
na winylowym nośniku, potrafią nie tracić cech 
kojarzonych z „oryginałami” o jakości CD czy 
nawet hi-res, zyskując natomiast w dziedzinie 
„naturalności” i namacalności. Nagranie Douga 
MacLeoda z tegoż wydawnictwa charaktery-
zowało się niesamowitym oddechem i silnym 
poczuciem „bycia tam”. Całość okraszona sprę-
żystym, dobrze wybudowanym basem zrobiła 
na mnie duże wrażenie – podobnie zresztą jak 
wiele innych, już nieaudiofilskich produkcji. 
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OCENA 95%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 1999 zł

DANE TECHNICZNE
Igła: VMN50SH, szlif Shibata 0,27 x 2,7 mil
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 27 kHz 
Niezrównoważenie kanałów: ±1,0 dB
Separacja kanałów: 30 dB (1 kHz) 
w teście: ponad 28 dB
Zalecana siła nacisku: 
1,8–2,2 G (rekomendowana 2,0 G)
Napięcie wyjściowe: 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/s)
Zalecane obciążenie: 47 kΩ/150–300 pF
Podatność dynamiczna:  
10 µm/mN przy 100 Hz (10x10-6 cm/dyne)
Masa*: 8,01 g

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Minimalna tendencja do ekspozycji wysokiej góry z pięknie 
ułożonym zakresem środka i basu.

NEUTRALNOŚĆ

Czy można lepiej za tę cenę? Mało prawdopodobne.
PRECYZJA

Jedynie zgrzytliwie nagrane płyty mogą budzić opór, ale poza 
tym efekt „wciągania” w nagrania jest kapitalny. 

MUZYKALNOŚĆ

To chyba poziom odniesienia w tej cenie – i być może nie 
tylko. 

STEREOFONIA

Szybkość, klarowność, atak – jest co najmniej bardzo dobrze. 
DYNAMIKA

Umiarkowanie rozbudowany, tzn. niepodbity, ale bardzo 
czysty, liniowy, dokładny, kontrolowany. Z rozciągnięciem 
nie ma żadnego problemu. 20 Hz przy spadku rzędu 1 dB.

BAS

* - wartości zmierzone

Trzeba przyznać, że bas – choć minimalnie 
odchudzony (co potwierdził pomiar pokazujący 
delikatny spadek około 1 dB przy 20 Hz wzglę-
dem poziomu odniesienia dla 100 Hz) – jest  
świetnie kontrolowany, precyzyjny, wolny 
od poluzowania (dopiero w okolicach 30 Hz 
słychać nieznaczne zmiękczenia), wartki, 
a zarazem plastyczny. 2M Black produkuje go 
nieco więcej, ale też jego jakość nie jest równie 
wysoka. 
Wbrew początkowym obawom, średni 
zakres również okazał się mocnym punktem 
Audio-Techniki. Zakres ten jest odtwarzany 
bardzo wiernie, bez pogrubień, nosowości czy 
choćby odchudzenia. Pomiar wykazał delikatne 
(1-decybelowe) wznoszenie charakterystyki 
w zakresie poniżej 1 kHz (aż do 100 Hz), co 
najwyraźniej skutecznie niwelowało efekt 
lekkiego rozjaśnienia w sopranach (powyżej 10 
kHz) – będącej częściowo wynikiem interakcji 
z obciążeniem wejściowym stopnia phono. 
Dodatkowo, obserwowane w zakresie 2–5 kHz, 
lekkie obniżenie charakterystyki wydaje się 
mieć korzystny wpływ na „fizjologiczność” mu-
zycznego przekazu – owo nieznaczne cofnięcie 
w połączeniu z dobrze nasyconym zakresem 
niskiej średnicy zapewnia efekt oczekiwanej 
pełni brzmienia i naturalności wokali. Efekt 
końcowy jest taki, że mimo zaskakującej przej-
rzystości prezentacji, jest ona zarazem gładka, 
niepozbawiona delikatności i naprawdę bardzo 
wciągająca. Duże czyste okno na zapisaną 
w rowkach muzykę – tak można to ująć w jed-
nym, krótkim sformułowaniu.  
Przysłowiową kropką nad i jest rekonstrukcja 
rastra dynamiki. Również i w tej materii japoń-
ska wkładka wydaje się nie stwarzać żadnych 
ograniczeń, co oczywiście nie znaczy, że nie 
istnieją modele jeszcze lepsze w tym zakresie. 
Niemniej, poziom dynamiki, jaką zapewniała 
VM750SH, w moim systemie opartym na wy-
sokoskutecznych kolumnach pełnopasmowych, 
sprawiał, że nie miałem właściwie żadnych 
„ale”, ani tym bardziej wątpliwości, że ten prze-
twornik jest zdecydowanie wart swojej ceny. 

NASZYM ZDANIEM
Na koniec wypada zadać pytanie, czy ta 
wkładka ma jakieś wady, słabości? Ja takowych 
nie znalazłem – no, może poza dość dużym 
niezrównoważaniem kanałów, przekraczają-
cym 1 dB, co oznacza, że warto mieć regulację 
balansu we wzmacniaczu. W odsłuchu Audio-
Technica sprawdziła się doskonale, prezentując 
brzmienie o pełnej palecie zalet wkładek MM 
– takich jak duża dynamika i drive, ale też obfi-
tujące w przynajmiej niektóre zalety przetwor-
ników MC. Po stronie technicznej na uwagę 

zasługuje duża separacja kanałów i dobre 
wyrównanie pasma w zakresie poniżej 10 kHz. 
Brzmieniowo zachwyca natomiast szczegóło-
wość i klarowność brzmienia, znakomita jakość 
górnych rejestrów, namacalność i przestrzeń 
– to są naprawdę mocne atuty tej bardzo 
rozsądnie wycenionej wkładki, której niezaprze-
czalnymi zaletami na tle konkurentów z obozu 
MC są ponadto opłacalność wymiany igły i brak 
konieczności inwestowania w phonostage MC.
Przy całym entuzjazmie dla tej znakomitej 
MM-ki należy jedynie wspomnieć, że z uwagi 
na małą podatność zawieszenia, jej montaż 
w lekkich ramionach (jak np. popularny Pro-Ject 
9cc Evolution) nie jest wskazany, co warto wie-
dzieć. Poza tym jeśli lubicie jednak otwartość 
i głębszą eksplorację płytoteki, nie zważając na 
trochę podwyższony poziom trzasków, jest to 
wkładka, którą można brać niemalże w ciemno. 
Osobiście mógłbym z nią zostać na dłużej – 
mimo gramofonu, który zasługuje na coś jeszcze 
lepszego. 

Profilowany aluminiowy wspornik zakończono 
igłą diamentową o wyrafinowanym szlifie 
Shibata. Zalety tego rozwiązania są wyraźne. 
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