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ednak w przypadku Air Tighta 
taka sytuacja nie zachodzi. Tutaj 
dok!adnie wiadomo, kto co robi 

i czym si" kieruje, a naczelna zasada 
konstrukcyjna, czyli minimalizacja im-
pedancji wewn"trznej, wydaje si" bar-
dzo sensowna. Poza tym wk!adki MC 
tej japo#skiej $rmy to nie jednorazowy 
wyczyn, ale 20 lat konsekwentnej pracy.

Przetworniki s% wspólnym dzie!em 
w!a&ciciela Air Tighta, A. Miury, oraz Y. 
Matsudairy, znanego projektanta wk!a-
dek gramofonowych i w!a&ciciela $rmy 
My Sonic Lab. Efektem ich pracy s% car-
tridge’e ze specjalnym materia!em ma-
gnetycznym oraz z cewkami nawini"ty-
mi drutem o relatywnie du'ej &rednicy. 
Efektem jest wyj%tkowo niska impedan-
cja wewn"trzna. Testowana wk!adka,  
w której cewki nawini"to przewodami 
o &rednicy 55 µm, wykazuje rekordowo 
nisk% impedancj" wewn"trzn% 1 oma.

Mimo ma!ej liczby zwojów, wk!adka 
ma w miar" solidny poziom wyj&ciowy 
0,4 mV, nie ust"puj%cy bardziej konwen-
cjonalnym konstrukcjom. Diamen-
tow% ig!" semi-line umieszczono na 
wsporniku z boru. Ca!o&( znajduje 
si" w aluminiowej obudowie, za& ze-
wn"trzn% cech% wyró'niaj%c% wersj" 
Supreme jest porz%dna warstwa z!o-
ta, któr% pokryto ca!o&(. Wygl%da jak 
lite, ale wk!adka z litego z!ota wa'y!aby 
tyle, co kula ziemska…

PC-1 Supreme przychodzi w sta-
rannie wykonanym pude!ku z bambu-
sa, zapakowana jak prezent. Wewn%trz 
komplet &rub, klucze i gwarancja. Jest 
jeszcze opis, ale niemal bez danych tech-
nicznych. Wiadomo, 'e nacisk powinien 
wynie&( 2-2,2 g. Niestety, podatno&( nie 
jest znana, ale na podstawie masy wk!ad-
ki mo'na wnioskowa(, 'e b"dzie jej od-
powiada( rami" &rednie lub ci"'kie.

Alek Rachwald

est rozpocz%!em troch" niety-
powo, mo'e nawet frywolnie, 
od nagrania monofonicznego 

(„Dziewczyna z Aszchabadu” Milia-
na, Obuh Records). To cenne nagra-
nie, zawieraj%ce wspó!czesn% muzyk"  
z lat 60. i 70., zabrzmia!o z Air Tightem 
tak dobrze, 'e zamiast szybko przej&( 
do normalnej stereofonii, dwukrotnie 
przes!ucha!em p!yt". Mimo 'e wk!adki 
stereofoniczne nie s% optymalizowane 
pod k%tem takich nagra#, za po&rednic-
twem PC-1 Supreme p!yta zabrzmia-
!a lepiej ni' kiedykolwiek. Zna( by!o 
wysi!ek w!o'ony w remastering oraz 
klas" materia!u wyj&ciowego. )ród!o 
analogowe dobrze odda!o barwy nagra-

nia, mo'e troch" archiwalne, ale i tak 
powy'ej oczekiwa#, natomiast rytmika 
i instrumenty perkusyjne wypad!y bez 
dyskusji &wietnie. Ciekawe i warte za-
interesowania nagranie z czasów, kiedy 
jazz by! muzyk% powa'n%.

Po przej&ciu na stereofoni" (zacz%-
!em od Jacinthy), zosta!em natychmiast 
skierowany do przestawiania kolumn. 
Jeszcze mi si" nie zdarzy!o, 'eby zmiana 
*ród!a wymusi!a drobiazgowe ogl"dziny 
rozmieszczenia sprz"tu. Po skorygowa-
niu parocentymetrowej niedok!adno&ci 
ustawienia g!o&ników scena stereo wró-
ci!a do normy i mo'na by!o s!ucha(. Ta 
wk!adka wiele wymaga, ale w zamian 
daje jeszcze wi"cej. Mój przetwornik 
odniesienia nie jest zbyt imponuj%cy; 
to obecnie Zu-103 o du'ej masie, co 
pozwala montowa( go na ramionach  
o &redniej masie efektywnej. W porów-

naniu z t% popularn% wk!adk% Air Tight  
poprawi! odtwarzanie muzyki pod ka'-
dym wzgl"dem. Mo'na powiedzie(, 
'e nast%pi!a eksplozja jako&ciowa we 
wszystkich kierunkach naraz. Tak jakby 
rozgwiazda sz!a we wszystkie strony.

Wk!adk" t" cechuje ogromna subtel-
no&(, pietyzm wobec szczegó!ów, na nie-
s!ychanie wysokim poziomie po!%czone 
z g!adko&ci% i brakiem agresji. Ludzko&(, 
prosz" Pa#stwa, nie jest przygotowana 
na takie numery. Zasada „albo rybki, 
albo akwarium” tutaj nie obowi%zuje – 
Air Tight to ca!y staw pe!en rzadkich 
odmian japo#skich karasi. Dostajemy  
z nim ca!y audio$lski &mietnik, z któ-
rego lubi% si" &mia( niedokszta!ceni lu-
dziska: drgni"cia, skrzypni"cia, mu&ni"-
cia i pitolenia, z tym 'e ca!y ten baga'  
w najmniejszym stopniu nie przeszka-
dza muzyce, która dominuje.

Co jest powodem tak ol&niewaj%cego 
pogodzenia audio$lskiego uwielbienia 

dla szczegó!ów z meloma#sk% muzy-
kalno&ci%? Niska impedancja, mini-
malna masa drgaj%ca? Jedno i drugie, 
a mo'e ani jedno, ani drugie? Nie 

wiem, ale efekt jest zjawiskowy: 
subtelny, przestrzenny i mi!y dla 
ucha. Gdy mowa o przestrzeni, to 
takiej gradacji planów, cicho od-
zywaj%cych si" w prawym rogu 
chórków dobiegaj%cych z g!"bi 
sceny oraz idealnej lokalizacji 
*róde! pozornych jeszcze nie s!y-

sza!em.
Takie jest pierwsze wra'enie z obco-

wania z PC-1 Supreme: aura, powietrz-
no&(, p!ynno&( i w ogóle du'o wszyst-
kiego. Niecz"sto znajduj" si" w sytuacji, 
'e wk!adka gramofonowa podoba mi 
si" od pierwszego w!%czenia. To by! w!a-
&nie taki rzadki przypadek. Opisuj%c jej 
d*wi"k, nie mo'na si" skupia( na jed-
nym aspekcie. Detaliczno&( i stereofo-
nia to jedno. +rednica – pierwsza klasa 
(Jacintha i Ella Fitzgerald bardzo to do-
ceni!y), jednak równie' niskie tony re-
prezentuj% poziom adekwatny do ceny. 
To wiele znaczy, bo cena tej wk!adki jest 
w gruncie rzeczy skandaliczna. Wiem, 
'e istniej% dro'sze przetworniki, ale nie 
zdarzy!o mi si" ich dot%d s!ucha(. Air 
Tight jest najkosztowniejszy w mojej 
karierze, ale – jak dot%d – równie' naj-
lepszy. Chcia!bym móc tak codziennie 
od niechcenia w!%cza( orkiestr" symfo-
niczn% (np. Mendelssohna pod dyrekcj% 
Previna albo „Planety” Holsta), 'eby 
pos!ucha(, jak PC-1 Supreme na ramie-
niu SME wgniata w fotel. Wgniecenie 



subtelne a fotel mi"kki, ale nie da si" 
tego wra'enia pomyli( z innym: wgnie-
ciony zosta!em.

Niskie tony by!y naprawd" ob$te, 
zamaszyste i zró'nicowane. Utrzyma!y 
zreszt% ten poziom na nagraniach mniej 
eleganckich: na p!ytach Phila Collinsa, 
ci"'kim bluesie czy bardziej krzykliwej 
muzyce rozrywkowej. Jest to wk!adka 
pe!nopasmowa jak nale'y i 'adne ogra-
niczenia przenoszenia si" jej nie imaj%. 
Na odpowiednim materiale PC-1 Su-
preme po prostu urywa !eb. Nie przypo-
minam sobie 'adnego odtwarzacza CD, 
który potra$!by a' tak si" zachowa(.

Dynamika wybitna. A przecie' nie 
tego rodzaju nagra# s!ucha!em najcz"-
&ciej. Ch"tniej eksploatowa!em liryczn% 

stron" tego urz%dzenia, do&( bezwstyd-
nie wyleguj%c si" przy muzyce, zamiast 
by( spo!ecznie u'ytecznym. Sposób, 
w jaki wokale albo d*wi"k saksofonu 
wchodz% do mózgu, to w wykonaniu 
PC-1 Supreme naprawd" wielka sztuka 
i ja tego nie opisz", ale wiem, 'e dot%d 
'adne *ród!o nie wype!ni!o w ten spo-
sób muzyk% mojego pokoju ods!ucho-
wego, ka'%c mi obcowa( z ni% niemal 
bezpo&rednio. Wk!adka melomana  
w najlepszym wydaniu nie powinna 
zwraca( uwagi na siebie, lecz na muzyk" 
i Supreme tak dzia!a. Owszem, trudno 
oderwa( wzrok od jej z!otego korpusu, 
ale gdy odzywa si" muzyka, z!oto prze-
staje mie( znaczenie.

Prawdopodobnie potencja! tego prze-
twornika nie zosta! jeszcze w pe!ni wy-
dobyty. Zastosowany w te&cie gramofon 
Transrotora z ramieniem SME móg!by 
zosta( zast%piony dowolnym dobrym 
*ród!em analogowym i rezultat by!by 
prawdopodobnie zawsze ten sam: za-
skoczenie s!uchaczy. Ch"tnie umie&ci!-
bym t" wk!adk" na czym& w rodzaju 
VPI TNT albo na szczytowym modelu 
SME. Zreszt%, dlaczego si" ogranicza(? 

Kupi!bym jej najlepszy gramofon, jaki 
tylko da si" kupi( za wszystkie pieni%-
dze, których nie mam. S%dz", 'e im 
lepszy system (nie mówi%c ju' o przed-
wzmacniaczu korekcyjnym), tym wi"-
cej Air Tight poka'e. Jak mówi%: dobry, 
wi"c kosztowny. Nie wiem, dlaczego 
tak droga wk!adka musia!a u mnie a' 
tak dobrze zagra(, jednak do pewnego 
stopnia utwierdza mnie to w przeko-
naniu, 'e producenci sprz"tu hi-end 
jednak wiedz%, co robi%. Przekonaniu, 
które w naszych czasach, pe!nych po-
dejrzanej jako&ci luksusu, bywa!o ju' 
nadw%tlone.

Czy chcia!bym t" wk!adk" na w!a-
sno&(? Owszem, chocia' kupno samo-
chodu by!o jednak pilniejsze. Air Tight 

Supreme b"dzie konkurowa! z takimi 
w!a&nie zakupami. Czy muzyka, któ-
r% daje, rekompensuje taki wydatek? 
Móg!bym kombinowa(, kr"ci( i zosta-
wia( opinie w stylu „bardzo dobrze – 
trzy z plusem”, ale ta wk!adka na to nie 
zas!uguje. Tak, chcia!bym j%. Wybitny 
przetwornik.
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rzez wi"kszo&( czasu s!ucham 
muzyki nagranej na p!ytach 
winylowych. Jestem uzale'nio-

ny od tego d*wi"ku. Brzmi to troch" jak 
sesja AA, ale pal licho, s% wi"ksze pro-
blemy na &wiecie. 

Od lat mam w uszach d*wi"k odtwa-

rzany przez wk!adk" Ortophon SPU 
Classic – mój lokalny punkt odniesienia 
s!u'%cy do ods!uchów, porówna# i czy-
stej przyjemno&ci kontaktu z muzyk%.  
I wszystko by!oby jak zawsze, gdyby nie 
Air Tight.

Instalacja PC-1 Supreme trwa!a do-
s!ownie 20 minut. Zapasowy koszyk 
SME z przykr"con% na dwa wkr"ty, 
nagwintowan% wk!adk% tra$! w swoje 
miejsce na ramieniu SME 3012R. Ra-
mi" zosta!o poprzednio zamontowane 
na gramofonie Le Platine Verdier. Na-
cisk wk!adki ustawi!em na dwa gramy. 
Po wst"pnym wzmocnieniu sygna!u  
w transformatorze Cayin Phono MC-1 
sygna! tra$! do Grahama Slee Era  
Gold V, po czym, bez przedwzmac-

niacza, bezpo&rednio do wzmacniacza 
mocy Sun Audio 2A3. To wszystko, mo-
carne dwa waty.

Air Tight PC-1 Supreme jest znako-
mita. Ju' po kilku sekundach wprawi!a 
mnie w zachwyt wymieszany z zawsty-
dzeniem. Mój dotychczasowy punkt 
odniesienia zatrz%s! si" w posadach. 
Trzeba us!ysze( PC-1 Supreme, by sobie 
uzmys!owi(, czego brakuje w dotych-
czasowej wk!adce. Nie s!ysza!em do-
tychczas tak dobrego, tak autentycznego 
d*wi"ku w swojej dziupli. Matko z cór-
k%, ale wk!adka! W porównaniu do SPU 
d*wi"k si" otworzy!; sta! si" bardziej de-
taliczny. Instrumenty zabrzmia!y jak ni-
gdy wcze&niej. Nie mog" powstrzyma( 
zak!opotania. PC-1 Supreme wymusi!a 
na mnie konieczno&( przede$niowania 
moich d!ugoletnich standardów. Dziw-
ne uczucie, troch" jak powrót do punk-
tu startu.

Na talerzu kr"ci si" „Oscar Peter-
son and Clark Terry” (Pablo 2310-742  
z 1975 roku, Cherokee Studios, Los 
Angeles). Utwór „But Beautiful” to 
okrutna po&cielówa – ciep!a, pe!na 
zmys!owych d*wi"ków. Tr%bka brzmi 



bardzo blisko, bezpo&rednio; czuje si" 
w niej wargi Terry’ego. Tonalnie bar-
dzo przekonuj%ca. Fortepian Petersona 
– autentyczny, perlisty i dynamiczny. 
Mam uczucie, 'e obaj muzycy s% obec-
ni tu i teraz.

Inna bajka: cz"&ciowo elektryczna 
„Tales of Captain Black” (James Blood  
i Jaamaldeen Tacuma – gitary elektrycz-
ne, Ornette Coleman – saksofon altowy, 
Denardo Coleman – perkusja; Nowy 
Jork 1978). G"sty, dynamiczny free 

jazz. Momentami kompletnie „odlecia-
ny”. Wk!adka bez problemu radzi sobie  
z elektryczn% muzyk% na granicy wolne-
go jazzu i rocka.

I kolejna p!yta: „Sonny Rollins and 
the Contemporary Leaders”, nagrana  
w Los Angeles przez legendarnego Roya 
DuNann w 1958 roku. Klasyczny jazz  
z lat 50. XX wieku. PC-1 Supreme zo-
sta!a chyba skonstruowana z my&l%  
o tej p!ycie. D*wi"k by! przestrzenny, po 
prostu wspania!y. Jedno z najbardziej 

przekonuj%cych nagra# kontrabasu, 
jakie ostatnio s!ysza!em. +wietny, ryt-
micznie pulsuj%cy jazz. 

Wreszcie Giovanni Gabrieli – „Canzo-
ni e Sonate” w wykonaniu ,e London 
Cornett and Sackbut Ensemble, zareje-
strowane przez Archiv na historycznych 
instrumentach. Subtelna XVII-wiecz-
na muzyka, która idealnie miesza si",  
w ka'dej proporcji, z upalnym popo!u-
dniem na Starym Mie&cie. Pan Matsu-
daira, konstruktor Air Tighta, musia! 
nawija( cewk" swojej PC-1, s!uchaj%c 
tych sonat. Wiedzia!, co robi.

Je'eli istnieje niebo, wszyscy s!ucha-
j% w nim winylowych nagra# na PC-1.  
Do tej pory nie do&wiadczy!em nic lep-
szego.

Danek Elbaum

Inne testy produktów Air Tight:
Wk!adka gramofonowa MC  
Air Tight PC-3 – „MHF 3/2010”
Przedwzmacniacz gramofonowy  
Air Tight ATE-2005 – „MHF 3/2010”
Air Tight ATM-300 – „MHF 2/2010”
Monobloki Air Tight  
ATM-211 – „MHF 3/2011”


