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A tak som teda niesol veľkú krabicu a rozmýšľal nad tým, či mi tam dali skutočne
gramofón, alebo nejaké ťažké tehly??? Keď som otvoril krabicu, nebol som
prekvapený, ale skôr potešený, že sa tam skutočne nachádza gramec. Tak som ho
postavil na rack a chvíľu ho len tak v tichosti pozoroval.

LUXMAN PD-171A

Elegancia
nadovšetko
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R Nuž kopa hliníka a nejaké to drevo, pomyslel som si. Ale ako esteticky a hlavne funkčne
zostavená! Perfektne upravené povrchy, do
polomatna leštené drevo a ramienko do tvaru
S dávali prístroju jemný retro nádych. Malé
vychytávky, ako napríklad odnímateľná tyčka
svetielka na konektore, ktorou sa dá otáčať
a osvetľovať tú časť, ktorú potrebujeme. Alebo odnímateľný kryt prevodového kolieska
motora poteší nejedného milovníka detailu. Hliníkový tanier vysústružili z jedného
masívneho kusu hliníka. Jeho hmotnosť 5,3
kilogramov mi čiastočne vysvetlila námahu,
ktorú som mohol na vlastnej paži okúsiť pri
prenášaní. Ložisko je z bronzu a masívna oska
z antikora. Jej uloženie aj celková konštruk-

cia pripomína ložiská gramofónov Thorens.
Zhrňme si teda, že kombinácia veľkej váhy
taniera a minimalizované trenie spôsobuje
obrovskú zotrvačnosť so silou, no a pri našom
Luxmane je to 0,7 tony na centimeter štvorcový, čoho pozitívnym výsledkom je minimalizovaná náchylnosť na nežiaduce vibrácie
a stabilné otáčky taniera. Tie môžeme sledovať na stroboskopickom označení, ktoré ja na
spodnej strane taniera a ktorého zrkadlový
obraz môžeme sledovať v priehľadnom okienku pred tanierom. Po stranách tohto okienka
sú ovládacie prvky. Po ľavej strane je hlavný
vypínač, spúšťanie rotácie taniera a prepínanie rýchlosti otáčania. Okrem toho je tam už
spomínané osvetlenie, ktoré sa dá jednodu-
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cho demontovať vysunutím z konektora. Na
pravej strane sú ovládače, ktorými môžeme
jemne dolaďovať rýchlosť otáčania.
Pri dôkladnom pohľade na vrchný panel
prístroja sa mi rozjasnilo, kde je hlavný vinník, ktorý spôsobuje hmotnosť prístroja. Je
z hliníkovej zliatiny a tá je hrubá 15 mm. Do
nej je vyfrézovaná kruhová drážka, do ktorej
sa jemne zapustí onen ťažký tanier. Povrch
je matný, čo kontrastuje s lesklejším povrchom taniera. Také isté striedanie matného
a lesklého povrchu je použité aj na ramienku,
čo spolu s masívnym drevom vytvára estetickú symbiózu. Vrchná doska je umiestnená
na doske z tvrdého dreva, oceľového plechu
a má rovnaké rozmery. Pod ňou je tenká
vrstva tlmiaceho materiálu, na ktorom je
uložená, aby sa odstránili ďalšie frekvencie
neželaných vibrácií. O to sa starajú aj štyri
hrubé izolačné nožičky, ktoré sú naskrutkované do zliatinových pilierov na spodnej časti
prístroja. Výšku podľa vodováhy si treba,
samozrejme, nastaviť ich pootáčaním.
Krútiaci moment motorčeka je prenášaný na
tanier plastovým pásom, čo okrem dobrej
dynamiky vytvára aj estetické rozdelenie
taniera. Stabilné otáčky motora na striedavý prúd sú riešené digitálnymi obvodmi
a zosilňovačom s vysokým výstupom. Ten je
chladený normálnymi robustnými chladičmi.
Obvody sú umiestnené okolo motora.
Sieťové napájanie je riešené trojžilovým
káblom, vzadu na pravej strane prístroja je
konektor. Keby to slúžilo ako zdroj napätia
pre signálne obvody, tak by som povedal, že
skúsme vymeniť dodávaný kábel za nejaký
audiofilský, ale keďže poháňa iba motor
a osvetlenie, tak je to bezpredmetné. Proti
prachu, domácim zvieratám a neposedným
deťom slúži vyklápateľný akrylový kryt, ktorý sa dá v prípade potreby aj demontovať.

RAMIENKO

PRENOSKA

Prístroj sa dodáva štandardne s JELCO ramienkom, ktoré je esteticky v úplnej symbióze
s celým prístrojom. Má dĺžku 9 palcov a je
vybavené odnímateľnou hlavicou (headshell)
vyrobenou z horčíkovej zliatiny. Systém upevnenia je klasický ako pri starých ramenách
SME či napríklad Technics. To je dobrá správa
pre zberateľov prenosiek, lebo výmena celého headshellu už s namontovanou prenoskou
je podstatne rýchlejšia, stačí iba doladiť váhu
a antiscating. Ten sa v prípade ramienka JELCO nastavuje veľmi jednoducho pootáčaním
kolieska na jednu alebo druhú stranu, tak aby
ihla staticky plávala uprostred platne. Samozrejme, musíme mať čistú LP bez drážok.
Signálový kábel dodáva priamo výrobca, ale
dá sa bez väčších problémov vymeniť za káblik ešte vyššej úrovne. Ja som tam nechal ten
pôvodný, lebo som chcel otestovať zostavu
ako takú.

Na test sa nám dostal kus s už namontovanou prenoskou TRANSFIGURATION
AXIA. Nepatrí medzi najlacnejšie prenosky
a cenou 2 250 eur je primeraným tandemovým partnerom ku gramcu za 7 500 eur. Ide,
samozrejme, o MC prenosku. Kantilever, na
ktorom je uchytený diamant, je z boronu
a cievky sa pohybujú v magnete, ktorý sa
skladá z dvoch prstencov. Výstupné napätie
je 0,38 mV. Odporúčané zaťaženie je 20 Ω,
ktoré som nastavil na predzosilňovači, takisto
som skontroloval prítlak 2 g, ktorý sa mohol
pri prevoze rozštelovať. O prenoske je známe,
že má jasný, číry zvuk, takže som bol zvedavý,
ako sa prejaví v našej kombinácii.
Veľmi funkčným doplnkom je antivibračná
podložka pod platňu, ktorá pri posluchu
vykazovala veľmi dobrý tlmiaci efekt.

ZVUK
Po niekoľkodňovom zahorovaní som sa
pustil do seriózneho počúvania. Všetko bolo
nastavené, naladené, chyby z úvodného
rýchleho nastavenia odstránené. Nič už
nebránilo zasadnúť do posluchového kresla
a s poznámkovým blokom zapisovať svoje
dojmy. Prebehol som celé spektrum svojich
LP, ktoré používam na testovanie, a hneď na
prvý dojem sa potvrdil spomínaný charakter
prenosky. Jasný zvuk plný detailov. Jemný
náznak tvrdosti je vyvážený veľkou presnosťou a priestorovosťou. Pri klasickej hudbe
bola scéna skutočne mohutná a jednotlivé
nástroje vystupovali do popredia. Vokály
zneli prítomne a vynikali jemné štruktúry
a zafarbenia hlasu. Počúvať Lisu Gerrardovú
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priestorovosť
detail
presnosť
cena

z jej sólového albumu bol skutočne zážitok
a hlboké tóny jej hlasu vibrovali celým mojím
telom. Keď som prehodil prenosku za lacnejšiu EAT, prejavil sa jej jemne mäkší charakter,
takže je jasné, že gramofón ani v tejto oblasti
nezaostáva.

ZÁVER
Luxusný vzhľad, luxusné nastavovanie, ale
aj za luxusnú cenu. Musíme si priznať, že toto

rozhodne nie je prístroj pre chudobného hipstera, ale skôr pre zabezpečeného poslucháča, ktorý dá dôraz nielen na dobrý zvuk, ale
aj na eleganciu a jednoduché ovládanie. Zvukový charakter nevybočuje z línie výrobkov
Luxman. Presnosť, vzdušnosť, priestorovosť.
Na čo sme zvyknutí u iných výrobkov LUXMAN, to nájdeme v plnej kráse aj pri PD-171A,
len s tým, že ide o gramec tak o kategóriu
malebnosti a fajnovosti vyššie. !
Ostatné komponenty
s ktorými sa počúvalo:
Reproduktory: Avalon Eidolon
Predzosilňovač: AYRE K-1
Koncový zosilňovač: AYRE V-1
Phono predzosilňovač: EAT E-GLO
Káble: NIRVANA (Repro), NIRVANA XLR a CINCH
Gramofóny na porovnanie:
GARRARD 501 + SME IV
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EAT E-FLAT
Prenoska: EAT Jo 5, KOETSU URUSHI

LUXMAN PD-171A
Dvojrýchlostný otočný tanier poháňaný pásom
s integrovaným ramenom
Motor: synchronizovaný so striedavým prúdom
Rýchlosť: 331/3,45 rpm
Doladenie rýchlosti: ± 4 %
Efektívna dĺžka ramienka: 9" (229 mm)
Previs: 15 mm
Uhol posunu: 22 °
Rozsah hmotnosti prenosky: 4 – 12 gm
Rozsah nastavenie výšky ramienka: 39 – 60 mm
Rozmery (š x v x h): 465 x 195 x 390 mm
Hmotnosť: 23 kg
Cena: 7 500 €
www.nisel.sk
www.luxman.co.jp
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