
Niewiele jest firm audio mogących się po-
chwalić historią równie długą i pełną suk-

cesów opartych na innowacjach, jak Thorens. 
Hermann Thorens zarejestrował swoją firmę 
w Sainte-Croix w Szwajcarii w 1883 roku, ale 
pierwsze fonografy przez nią wytwarzane tra-
fiły na rynek na początku XX wieku. Kolejnym 
dużym krokiem było wprowadzenie pierwsze-
go elektrycznego gramofonu na początku lat 
40. – modelu UV 603, który na dodatek wyko-
rzystywał nowość, napęd bezpośredni. Mniej 
więcej w tym samym czasie na rynku pojawiło 
się urządzenie oznaczone symbolem CD30. Nie 
był to, rzecz jasna, odtwarzacz płyt CD, lecz 
elektryczna zmieniarka płyt winylowych. Nieco 
później na rynek trafił ulepszony model CD40. 
Prawdziwym przełomem w historii marki oka-
zało się wprowadzenie pod koniec lat 50. mo-
delu TD 124, który do dziś dla wielu pozostaje 
kultowym. Co ciekawe, nie był to gramofon 

w dzisiejszym rozumieniu tego słowa – nie 
miał obudowy, ani ramienia; nawet podstawę 
ramienia dodawano jedynie na początku. Był to 
de facto sam napęd – o ciekawej i niezawodnej 
konstrukcji. 
Nieco później wprowadzono kolejne, komplet-
ne gramofony, jak TD 184 czy TD 135. W la-
tach 60. Thorens skupił się na konstrukcjach 
z napędem paskowym, intensywniej pracował 
również nad nowymi modelami ramion. Chyba 
najbardziej znaną konstrukcją z tego okresu 
pozostaje TD150 – nie dość, że wyposażony 
w napęd paskowy, to z subchassis o 3-punkto-
wym zawieszeniu sprężynowym, które później 
stało się wizytówką marki, a także inspiracją 
choćby dla jednego z najbardziej znanych gra-
mofonów w historii, Linna LP12. Następcą  TD 
150 już w latach 70. stał się popularny model 
TD 160, w którym należy upatrywać proto-
plasty testowanego TD 1601. W latach 80. 

do oferty trafił model TD 320. Sam prywatnie 
posiadałem TD 325 z ramieniem TP90, choć 
było to wiele lat później. 
Na przestrzeni lat w Thorensie kilka razy do-
chodziło do zmian własnościowych, zmieniała 
się także lokalizacja siedziby. Przedsiębiorstwo 
najpierw przeniosło się ze Szwajcarii do 
Niemiec, później wróciło do swojej „ojczyzny”, 
by w maju 2018 roku, po kolejnej zmianie 
właściciela – za sprawą Guntera Kürtena – po-
wrócić na teren naszych zachodnich sąsiadów. 
Siedziba firmy mieści się obecnie w Bergish 
Gladbach niedaleko Kolonii. 
Nowy szef Thorensa postanowił tchnąć 
w markę nowe życie, przywrócić należny jej 
status, który ta zatraciła na rzecz konstrukcji 
klasy popularnej. W czasie monachijskiego 
High-Endu 2019 zaprezentowano aż sześć 
nowych urządzeń. Najważniejszymi premie-
rami były gramofon TD 124DD z napędem 
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Nowy, lepszy klasyk
❙Tekst: Marek Dyba ❙ Zdjęcia: AV

Zaprezentowany w ubiegłym roku gramofon Thorens TD 1601 to niejako powrót 
do przeszłości – sentymentalne  nawiązanie do jednego z najbardziej znanych 
modeli tej marki. A jak ta półautomatyczna maszyna sprawdza się w odsłuchu?
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bezpośrednim, nawiązujący do legendarnego 
TD 124 oraz magnetofon szpulowy TM 1600. 
Zaprezentowano również nowe gramofony: 
TD 402DD, TD 1601 oraz TD 1600. 

BUDOWA 
Chciałoby się powiedzieć, że TD 1601 to taki 
klasyczny Thorens. Piękna drewniana plinta 
dostępna w kolorze czarnym bądź orzechu, acz 
wykończona na wysoki połysk, ozdobiona jest 
jedynie srebrnym logiem marki. Większa część 
górnej powierzchni i takiż (acz błyszczący) 
aluminiowy talerz ładnie kontrastują z obu-
dową. Kółko napędowe i krótki, płaski pasek 
przenoszący napęd znajdują się pod obrysem 
talerza. Imponuje jego perfekcyjne spasowanie 
z subtalerzem, z którym tworzy on niemalże 
jedną całość. Okrągły frez jest wykonany 
z tak wielką precyzją, że po jego osadzeniu 
na subtalerzu powstaje złudzenie, że widzimy 
jednolity blok z drobnym okrągłym frezem 
pośrodku. Iście zegarmistrzowska robota! Na 
wierzch tego dwuczęściowego talerza kładzie 
się grubą, gumową matę. 
Całość uzupełniają na pierwszy rzut oka dość 
proste, a jednocześnie nieco nietypowe ramię 
TP92 oraz akrylowa pokrywa mocowana na 
zawiasach. Wszystko to razem składa się na 
bardzo klasyczny wygląd tego modelu. Acz 
gdy przyjrzeć się bliżej, można dostrzec kilka 
elementów różniących go od klasyków. Na 
górnej powierzchni, po lewej stronie umiesz-
czono trzy podświetlane diodami przyciski 
sterowania napędem (33, 0 i 45 obr./min.), 
a po prawej stronie jeszcze jeden opisany 
jako „Lift”. Jedną z charakterystycznych cech 
ramienia zastosowanego w tym modelu jest 
brak dźwigni do podnoszenia ramienia (tzw. 
windy). Zastępuje ją wspomniany przycisk, 
przy czym ramię automatycznie podnosi się po 
zakończeniu odtwarzania płyty, zaś napęd jest 
zatrzymywany. Bardzo wygodne rozwiązanie. 
W ofercie producenta dostępny jest również 
wspomniany, tańszy model TD 1600 pozba-
wiony automatyki. 
Nietypowy jest również tylny panel, na którym 
znajdziemy dwa wyjścia analogowe – RCA 
i XLR. Jeśli posiadamy phonostage z wejściami 
zbalansowanymi, to zdecydowanie warto 
wykorzystać możliwość wyprowadzania 
sygnału symetrycznego. Zastosowano także 
dwa mini-potencjometry służące do regulacji 
obrotów. Oprócz wyjść umieszczono tam 
zacisk uziemienia oraz gniazdo zasilania.To 
dostarczane jest przez solidny zewnętrzny sta-
bilizowany zasilacz prądu stałego (±16 V DC). 
Silnik gramofonu skutecznie odizolowano 
od całej konstrukcji dzięki gumowemu 

zawieszeniu oraz posadowieniu go na podsta-
wie z grubej płyty mdf. Główne chassis gra-
mofonu składa się z dwóch aluminiowych płyt, 
z których jedna – ta węższa – jest podstawą 
ramienia, zaś większa pełni funkcję platformy, 
na której „pływa" cały napęd wraz z ramie-
niem. Skuteczne odprzęgnięcie mechaniczne 
podstawy i chassis zapewniają trzy stożko-
we sprężyny z gwintowanymi podstawami 
pełniącymi funkcję regulacyjną. Dodatkowym 
elementem, który zapobiega nadmiernemu ko-
łysaniu się chassis na boki jest napięta stalowa 
linka łącząca je z trzpieniem zamontowanym 
w podstawie. Na czas transportu góra i spód 
gramofonu są zblokowane mechanicznie dwie-
ma długimi śrubami. 
TP92 to ramię z zawieszeniem kardanowym, 
w którym zastosowano precyzyjne, japońskie 
łożyska. Występuje w długości 9, 10 i 12 cali. 
W testowanym modelu zastosowano najkrót-
szą wersję o masie efektywnej 11 g. Rurkę 
ramienia zrobiono z wielowarstwowego alu-
minium. Pośrodku zamontowano tłumik drgań. 
Ramię nie posiada typowej główki, a jedynie 
poprzeczny, aluminiowy element mocowa-
ny w podłużnym slocie do rurki za pomocą 
pojedynczej śrubki. Montaż wkładki jest dość 
kłopotliwy. Ramię wyposażono we wszystkie 
niezbędne regulacje – siłę nacisku, azymut, 
VTA, oraz magnetyczny antyskating. 
Dystrybutor dostarczył gramofon uzbrojony we 
wkładkę MC Audio-Technica AT33EV

BRZMIENIE
Choć pamięć jest zawodnym narzędziem, to 
jednak od pierwszych utworów przypominał mi 
się czas, który kiedyś spędziłem z modelem TD 
325. Rzecz w ogólnym, skocznym charakterze 
dźwięku, które sprawia, że mimowolnie zaczy-
na się wystukiwać rytm. Drugą cechą wspólną  
jest dociążony, pełny dźwięk, tyle że w tym 
przypadku lepiej różnicowany, o większej 
rozdzielczości. Pewnie dlatego, na początku 
skupiłem się na albumach z akustycznym, bądź 
elektrycznym basem. „Soular energy” Raya 
Browna zabrzmiało wybornie – to jedno z naj-
lepszych znanych mi nagrań kontrabasu, co 
Thorens bardzo dobrze pokazał. Szybkie, moc-
ne szarpnięcia strun wsparte pełnym, dużym, 
mającym odpowiednią masę pudłem brzmiały 
znakomicie. Może nawet jeszcze efektowniej 
zabrzmiał album „Tutu” z piekielnie mocnym, 
schodzącym bardzo nisko, ale i bardzo dobrze 
kontrolowanym, czystym elektrycznym basem 
Marcusa Millera. Trąbka Milesa wydawała mi 
się nieco bardziej miękka, ciut mniej zadziorna 
niż do tego przywykłem z moim gramofonem,  
ale to nie były duże różnice, a spójność 

Ramię TP-92 ma aluminiową rurkę z tłumikiem 
drgań i zawieszenie kardanowe. 

i płynność całości sprawiły, że muzyki słuchało 
się doskonale.
Słysząc w brzmieniu Thorensa coś w rodzaju 
naturalnej miękkości, szybko przerzuciłem się 
na nagrania wokalne. Okazały się one bardzo 
mocną stroną tego zestawu – i to niezależnie 
od ich charakteru. Świetnie wypadał dość 
ciemny, dociążony wokal Patricii Barber, czy 
jeszcze gęściejszy Louisa Armstronga, jak 
i rockowe głosy Stevena Tylera, czy Janis 

Masywny aluminiowy subtalerz jest 
napędzany paskiem. Spasowanie z właściwym 
talerzem jest wprost doskonałe (fot. poniżej). 

TD 1601 jest gramofonem zawieszonym na 
sprężynach, czym nawiązuje do najlepszych 
tradycji marki.
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Joplin. Owa naturalna miękkość wcale nie 
temperowała charakterystycznej chrypy tych 
ostatnich, a w przypadku Patricii sprawiła, 
że jej sybilanty brzmiały bardzo naturalnie. 
Cecha ta przydawała się także w nagraniach 
rockowych, które często cierpią na ostrość/
chropowatość górnej części pasma, a czasem 

OCENA 90%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR: Audio Klan,  
www.audioklan.com.pl 
CENA: 13 999 zł
Dostępne wykończenia: czarne piano,  
orzech piano

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: gramofon odprzęgnięty,  
zawieszenie sprężynowe, napęd paskowy
Napęd: paskowy, silnik prądu stałego,  
zasilanie ± 16 V DC
Talerz: aluminiowy o grubości 10-24 mm  
i masie 2,09 kg (bez subtalerza)
Zmiana prędkości:  
elektroniczna (33,33 i 45 obr/min.)
Ramię: aluminiowe TP92, długość efektywna 9”
Wyjścia sygnałowe: RCA i XLR
Wymiary (z pokrywą): 450 x 370 x 200 mm
Masa*: 10,0 kg (bez pokrywy, z matą)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Dźwięk jest naturalnie ciepły, ale nie ocieplony.
NEUTRALNOŚĆ

Zaskakująco wysoka, jak na niezbyt drogi gramofon 
z niedrogą wkładką MC.

PRECYZJA

Wysoka – nie jest to najlepszy gramofon świata, ale 
słuchając muzyki zapomina się o tym natychmiast.

MUZYKALNOŚĆ

Świetne granie w trzech wymiarach.
STEREOFONIA

Nieprzeciętna w skali makro, dobra w mikro, znakomite 
prowadzenie rytmu.

DYNAMIKA

Barwny, dobrze różnicowany, potrafi zejść nisko i mocno 
przyłożyć, jest szybki i punktualny.

BAS

* - wartości zmierzone

GRAMOFON ODNIESIENIA: J.Sikora Standard Max, ramię J.Sikora KV12 z wkładką AirTight PC3 • PRZEDWZMACNIACZ PHONO: 
ESE Lab Nibiru V.5, GrandiNote Celio mk IV • PRZEDWZMACNIACZ LINIOWY: AudiaFlight FLS1 • KOLUMNY: GrandiNote MACH4, 
Ubiq Audio Model One Duelund Edition • WZMACNIACZE: GrandiNote Shinai, LampizatOr Metamorphosis • KABLE SYGNAŁOWE: 
Hijiri Kiwami, TelluriumQ Ultra Black. • KABLE GŁOŚNIKOWE: LessLoss Anchorwave • ZASILANIE: dedykowana linia od licznika 
kablem Gigawatt LC-Y, listwy: Gigawatt PC3 SE EVO+ i Gigawatt PF2 mk2, kable sieciowe LessLoss DFPC Signature, Gigawatt LC-3, 
gniazdka ścienne Gigawatt i Furutech

Y TE  O C OWY

także wyższej średnicy. Thorens to wszystko 
delikatnie wygładził, co zwiększało przyjem-
ność odsłuchu. Jednocześnie bardzo dobra 
motoryka grania, duża dynamika, umiejęt-
ność oddania niskiego, mocnego uderzenia 
– wszystko to sprawiało, że słuchanie rocka 
było po prostu świetną zabawą. W czasie 
podróży po ulubionych wokalach sięgnąłem 
także po „Carmen” z Leontyną Price, na której 
zarówno ona, jak i pozostali śpiewacy wypadli 
wysoce ekspresyjnie, a i aspekt przestrzenny 
prezentacji został oddany ponadprzeciętnie 
dobrze. Gramofon bez większego wysiłku 
poradził sobie z przedstawieniem złożonego, 
potężnego brzmienia orkiestry, potwierdzając 
dobrą rozdzielczość i umiejętność różnicowania 
– zarówno w zakresie barwy, jak i dynamiki. To 
było swobodne, energetyczne granie, z rozma-
chem i uczuciem, że tak to ujmę.
Pod koniec testu zamontowałem również 
własną wkładkę, AT-PTG33, której brzmienie 
znam na pamięć. To wkładka porównywalnej, 
wysokiej klasy – także niezwykle muzykalna, 
ale o nieco bardziej neutralnym, otwartym na 
górze pasma i precyzyjniejszym brzmieniu. 
I tak właśnie te różnice pokazał Thorens, udo-
wadniając tym samym, że jest wyrafinowaną  
konstrukcją, która nie narzuca wkładce swo-
jego charakteru. Sądzę, że inwestycja nawet 
w dwukrotnie droższy (niż AT33EV) przetwor-
nik może okazać się w przypadku TD 1601 
sensownym posunięciem. Wraz z wymianą 
firmowego interkonektu na lepszy będzie to 
łatwy i warty rozważenia upgrade.

NASZYM ZDANIEM
Różnie to bywa z powrotami legend. 
Poprzednie modele tej marki (czyli to, co 
wcześniej pojawiło się w XXI wieku) były 
propozycjami raczej dla niezbyt wymagających 

miłośników czarnej płyty. Pierwszy przed-
stawiciel nowej ery Thorensa, z którym mam 
do czynienia, TD 1601, jest czymś znacznie 
więcej. To rasowa, przemyślana, świetnie wy-
konana maszyna, która kosztuje już niemało, 
ale też ma wiele do zaoferowania – i to nie 
tylko w sferze stylistyki. Wraz z ramieniem 
TP92 gramofon ten stanowi dobrą bazę sys-
temu analogowego wysokiej klasy. Dorzućmy 
do tego możliwość wyprowadzenia zbalanso-
wanego sygnału, wymiany interkonektu, czy 
automatykę obsługi i mamy analogową maszy-
nę na miarę XXI wieku, ładnie nawiązującą do 
złotych lat Thorensa. 
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Porządny zasilacz dostarcza symetryczne 
napięcie ±16 V DC. 

Wyjścia zbalansowane to duży plus. 
Łatwa kalibracja prędkości obrotowej 
to także spora zaleta.   

Wkładka AT33EV to przetwornik MC o jakości 
będącej rozsądnym minimum dla gramofonu 
tej klasy. 

Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej 
i elektryczny podnośnik ramienia z funkcją 
zatrzymywania napędu na końcu płyty – 
komfort musi być. 
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