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imo !e Accuphase faktycz-
nie ma w ofercie wzmac-
niacze, "ród#a cyfrowe  

i tego typu urz$dzenia, to jednak co ja-
ki% czas w katalogu pojawia#y si& wk#ad-
ki gramofonowe. Zreszt$, wzmacniacze  
Accuphase’a s$ wyposa!one w bardzo 
dobre przedwzmacniacze korekcyjne, 
za% ostatnio 'rma zaproponowa#a tak!e 
samodzielny phono stage C-27. Zatem 
wk#adka to !aden mezalians, a jedynie 
rozs$dne uzupe#nienie oferty.

Historia serii AC si&ga lat 70., kiedy to 
powsta# model AC-1. Potem by#y AC-2 
i AC-3. Wk#adki projektowa# specjalista 

zwi$zany z inn$ japo(sk$ 'rm$, ZYX, co 
stanowi siln$ rekomendacj&. Jednak od 
czasu ostatniego przetwornika Accuphase’a 
min&#o wiele lat, st$d pojawienie si& AC-5 
wywo#a#o spore zaskoczenie. Poza tym nie 
przypomina ona swoich poprzedników.

Obudow& wykonano z metalu, jednak 
nie, jak to cz&sto bywa, z aluminium, ale 
ze stopu cyny, antymonu i miedzi, charak-
teryzuj$cego si& !ó#taw$ barw$. Poniewa! 
tutaj obudowa jest wyra"nie z#ota, mo!-
na przypuszcza), !e powierzchni& albo 
dodatkowo anodowano na kolor typowy 
dla Accuphase’a, albo wykorzystano stop  
z wi&ksz$ ilo%ci$ miedzi. 

Wspornik ig#y to lity bor, cz&sto sto-
sowany w najwy!szej klasy wk#adkach 
(montowane niekiedy wsporniki diamen-
towe s$ bardzo krótkie i nadaj$ si& tylko do 
okre%lonych konstrukcji). Szlif okre%lono 
jako Microridge, a cewki generatora nawi-
ni&to drutem z d#ugokrystalicznej miedzi 
(LCOFC). Magnesy s$ samarowo-kobal-
towe. Co do parametrów elektrycznych, 
wk#adka jest uczciwie niskopoziomowa, 
bowiem jej napi&cie wyj%ciowe wynosi 
0,24 mV, co jest warto%ci$ nawet poni!ej 
%redniej.

Accuphase Trudno przypuszcza), aby Accuphase 
sam wykonywa# t& wk#adk&. Z pewno%ci$ 
projekt i realizacj& zlecono jakiej% uznanej 
japo(skiej 'rmie analogowej. Niestety, 
nie wiem, kto mo!e by) faktycznym wy-
konawc$ tego przetwornika, a zewn&trz-
ne cechy wk#adki s#abo j$ identy'kuj$. 
Mo!e to Shelter, mo!e * jak kiedy% * ZYX,  
a mo!e kto% zupe#nie inny. Wizualnie tro-
ch& przypomina dobrze mi znane wk#ad-
ki Sheltera, ale kto wie? Tak czy inaczej,  
z wygl$du jest to przebój; istna bry#ka z#o-
ta. Zobaczymy, jak si& sprawdzi w te%cie.

Alek Rachwald

estowanie unikalnego urz$dzenia 
jakiej% 'rmy to czynno%) nie-
wdzi&czna. Kiedy taki Accuphase 

wprowadzi nagle wk#adk& gramofonow$, 
recenzent staje si& troch& bezradny. Nie 
mo!e si& odda) ulubionemu zaj&ciu, jakim 
jest porównywanie ró!nych modeli jednej 
'rmy. Kwesti& podobie(stwa do wk#a-
dek Accuphase’a, produkowanych gdzie%  
w plejstocenie, trudno mi porusza), bo ich 
nie s#ysza#em. Innych aktualnych modeli 
brak. S#owem: zaczynamy od pocz$tku.

Brzmienie AC-5 odbieram jako pe#ne, 
dojrza#e i stonowane. To przeciwie(stwo 
nadmiernej lekko%ci i przesubtelnienia. 
Tu jest raczej konkretnie. Przyznam, !e 
pocz$tkowo odnios#em wra!enie pewnej 
mi&kko%ci, ale z czasem albo wk#adka si& 
rozgrza#a, albo s#uch mi si& wyostrzy#, 
bowiem przesta#em dostrzega) t& cech&. 
Owszem, d"wi&k jest g#adki, a barwy na-
turalne, ale na przyk#ad bas uderza szybko 
i raczej twardo, a wysokie tony s$ wyra"nie 
obecne. Nie bardzo wiem, do czego mo!-
na by zg#osi) zastrze!enia.

Wci$gaj$cy spektakl japo(ski przetwor-
nik zafundowa# mi w nagraniach Elli i Lou-
isa. Mog#em zaobserwowa) w nich dobr$ 
artykulacj&, wyrazisto%), g#osy schodz$ce 
odpowiednio nisko, „korzenne”. Dodane 
do tego klarowne wysokie tony dawa#y 
w efekcie wra!enie %wie!o%ci brzmienia. 
Gra#o !ywo – jazzowo i klubowo. Bardzo 
to by#o dobre.

Zach&cony takim pocz$tkiem, wzi$#em 
na warsztat nagrania symfoniczne z instru-

mentami smyczkowymi. Jak zwykle, 
najpierw koncerty Brahmsa z Pre-

vinem i Perlmanem, a pó"-
niej p#yt& z muzyk$ Men- 
delssohna. Ponownie brzmie-

nie okaza#o si& soczyste, pe#ne, 
ca#kiem szybkie i szczegó#owe, 

bez elementów ostro%ci. Odtwo-
rzenie skomplikowanych utworów 

nie nastr&cza#o trudno%ci, za% w g&stych 
fragmentach nie odczuwa#em kompresji 
ani problemów z prowadzeniem ig#y (na-
wet przy wewn&trznych %cie!kach p#yty). 
Prawd& mówi$c, ch&tnie pos#ucha#bym 
jeszcze „Pi$tego elementu”, ale ten sound-
track mam tylko na CD.

Je%li chodzi o scen& stereo, nie zaob-
serwowa#em tu ogranicze( szeroko%ci,  
a d"wi&k wychodzi# poza kolumny. Obec-
na by#a równie! g#&bia, a zró!nicowanie 
pozycji instrumentów i wokalistów by#o 
znakomite. Stereofonia, szczegó#owo%) 
i wra!enie obecno%ci powietrza sta#y na 
wysokim poziomie. Sprawdza#o si& to za-
równo przy s#uchaniu ma#ych sk#adów, jak 
i du!ych wydarze( muzycznych, gdzie do-
bra przestrze( wzmaga wra!enie realizmu.

Wk#adka gra#a zamontowana na ramie-
niu i gramofonie Transrotora z wy!szej 
pó#ki. Rami& stanowi mody'kacj& 309 
SME i poni!ej tej klasy nikt zapewne nie 
b&dzie AC-5 u!ywa#. Bior$c pod uwag&, !e 
Transrotor i Accuphase maj$ tego same-
go dystrybutora, jest to niejako naturalny 
zwi$zek. Przypuszczam, !e wk#adka ta 
b&dzie ch&tnie oferowana z wysokimi mo-
delami Transrotora w miejsce podstawo-
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ne. Orkiestra Filharmonii Monachijskiej, 
wykonuj$ca uwertur& do „Dziadka do 
orzechów” Czajkowskiego, mimo !e ob-
serwowana przez w$sk$ szczelin&, gra#a  
w akustycznej perspektywie, melodyjnie,  
a gdy by#o trzeba – pot&!nie. 

Ile do pe#ni dozna( muzycznych wnio-
s#a stereofonia, u%wiadamia kolejna p#yta. 
Dawno nie s#ysza#em tak wspaniale odtwo-
rzonego „Koncertu w Kolonii”. Brzmienie 
fortepianu jest soczyste i bogate. Energicz-
na lewa r&ka Jarretta i d"wi&czna 'nezja 
prawej sk#adaj$ si& na spektakl pe#en dy-
namicznych kontrastów, w którym s#ycha) 
prac& r$k i nóg pianisty. Niskie d"wi&ki s$ 
pe#ne i zachowuj$ w#a%ciw$ mas&; wibruj$ 
cz&stotliwo%ciami i s$ doskonale zró!ni-
cowane. Z #atwo%ci$ mo!na %ledzi), które 
klawisze s$ uderzane krótko, a które po 
wci%ni&ciu pozostaj$ jeszcze u#amek se-
kundy przytrzymane. Koncert toczy si&  
w zdecydowanym rytmie, a przy tym nie 
ma mowy o przeoczeniu szczegó#ów ani 
maskowaniu odg#osów pracy mechanizmu 
instrumentu. Jeden fortepian na scenie,  
a ca#y pokój wype#niony rozwibrowanym 
powietrzem. Akustyka brzmienia prezen-
tuje najwy!sz$ klas&. AC-5 potra' tak!e 
%wietnie wydobywa) kontrasty przy zacho-
waniu naturalnych proporcji. D"wi&k +etu 
J. Gallawaya, lotny, oderwany od kolumn, 
zosta# mistrzowsko wyeksponowany na tle 
orkiestry smyczkowej, pozostaj$c propor-
cjonalnym do akompaniuj$cego fortepia-
nu czy gitary.

Wk#adka Accuphase’a o!ywczo wp#ywa 
na starsze realizacje, nadaj$c im powiew 
wspó#czesno%ci. W !adnym wypadku nie 
próbuje zmienia) estetyki tych nagra(, 
lecz delikatnie wzbogaca je dawk$ dyna-
miki. Nie zabijaj$c ich pi&kna, podnosi 
prezentacj& na wy!szy poziom. „V symfo-
nia” Beethovena w wykonaniu Concertge-
bouw Orchestra brzmi z nieskr&powan$ 
dynamik$ i pot&!nie, zachowuj$c pe#n$ 
przejrzysto%) na scenie. Nawet w tutti 
d"wi&ki si& nie zlewaj$, a akustyka pozo-
staje czytelna.

Accuphase zaoferowa# prawdziwie hi-
gh-endowy przetwornik MC dla wielbi-
cieli prezentacji otwartej, dynamicznej, 
a przy tym barwnej, o zrównowa!onym 
balansie tonalnym. O!ywcza dawka ujarz-
mionej energii.

Pawe# Go#&biewski

szej, z#oto-srebrzy%cie po#yskuj$cej wk#ad-
ki Accuphase’a? Bez w$tpienia ogromn$. 
Diamentowa ig#a o szli'e Microridge ma 
ten sam kszta#t, co ostrze nacinaj$ce acetal 
w czasie produkcji p#yt winylowych. Pra-
wid#owo ustawiona, zapewnia wydobycie 
maksimum muzyki z modulacji rowka. 
Pozosta#e elementy konstrukcyjne dopra-
cowano pod k$tem jak najdok#adniejszego 
przetworzenia drga( w sygna# elektryczny 
oraz wiernego przekazania tego sygna#u do 
stopnia korekcyjnego. Efekt kilkuletnich 
prac okazuje si& imponuj$cy.

AC-5 prezentuje brzmienie !ywe i deta-
liczne, a jednocze%nie wolne od podejrze( 
sztucznego podkr&cania emocji przekazu. 
W parze z tym id$ p#ynno%) i naturalna 
barwa. Nadaje to brzmieniu bardzo otwar-

ty charakter. W centrum pasma dzieje si& 
du!o. Styl %rednicy okre%li#em jako „trio-
dowy”. Jej wyrazisto%) wci$ga s#uchacza 
w centrum muzycznej akcji. Mikrodyna-
mika, w tym i w pozosta#ych zakresach, 
jest wzorowa. A w po#$czeniu z dynamik$ 
niskich tonów zapewnia brzmieniu zdecy-
dowanie, o pe#nej kontroli rytmu i zró!-
nicowane tonalnie. O jego nasyceniu mo-
g#em si& przekona) przy okazji ods#uchu 
LP Davida Sylviana. M&ski g#os zosta# tu 
odtworzony sugestywnie, a jednocze%nie 
nie napiera# na s#uchacza. Umiej&tno%) 
budowania przez AC-5 g#&bokiej sceny 
potwierdzi#y nagrania… monofonicz-

wych wk#adek OEM wytwarzanych przez 
Goldringa. Niew$tpliwie jest to powa!ny 
upgrade, który warto, a nawet powinno si& 
rozwa!y).

W czasie kolejnych dni ods#uchu zasta-
nawia#em si& nad podrzucon$ mi w mi&-
dzyczasie opini$ kolegi, !e AC-5 jest wyj$t-
kowo szczegó#owa. W moim systemie by#a 
mniej wi&cej w sam raz. Nie zauwa!y#em 
problemów z niepotrzebnym „b#yszcze-
niem” utworów; wszystko by#o raczej 
akuratne. Odbieram t& wk#adk& jako aku-
ratn$, ale w pewnych okoliczno%ciach wy-
kazuj$c$ odrobin& szale(stwa. Dynamika, 
szybko%) i szczegó#, podbudowane g#adko-
%ci$, organiczno%ci$ i basem. Dochodzi do 
tego dobra ergonomia (#atwo si& ustawia), 
%wietne %ledzenie rowka p#yty, a na koniec 
ekskluzywny wygl$d i opakowanie. Mo!na 
si& ewentualnie zastanawia), czy wobec ak-
tualnej konkurencji sprawdzi si& stosunko-
wo wysoka cena tego przetwornika. Niska 
impedancja wewn&trzna ka!e te! starannie 
dobiera) wzmacniacz korekcyjny. Nato-
miast brzmieniowo jest to pewny typ.

Alek Rachwald

est przetwornika Accuphase zbieg# 
si& z ods#uchami wspania#ego 
stopnia korekcyjnego VTL TP-6.5 

Signature. Z szerokiego zakresu regulacji 
VTL-a za optymalne uzna#em wzmoc-
nienie 62 dB i impedancj& wej%ciow$ 250 
omów. Przy tych parametrach system za-
prezentowa# jedno z najlepszych brzmie(, 
jakiego do%wiadczy#em w dotychczasowej 
historii recenzowania urz$dze( dla „Ma-
gazynu Hi-Fi”. Na ile by#o to zas#ug$ pierw-

Inne testy produktów Accuphase:
Accuphase E-460 – „MHF 2/2011”
Accuphase DP-700, C-2810, A-65 – 
„MHF 1/2010”
Accuphase C2410, A30 – „MHF 2/2008”
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