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Test przedwzmacniacz gramofonowy

Budowa
Jak na gramofonowy stopie! korek- 

cyjny, obudowa PH-302 MkII jest po-
t"#na. Jej element no$ny, b"d%cy jedno- 
cze$nie doln% i tyln% $ciank%, to alumi-
niowy pro&l polakierowany na czarno. 
Dodatkowy front wykonano z p'yty alu-
miniowej o grubo$ci 1 cm. Poza prezen-
towan% wersj% srebrn% dost"pna jest jesz-
cze czarna.

W dolnej cz"$ci frontu wyfrezowano 
wg'"bienie, w którym umieszczono trzy 
prze'%czniki hebelkowe – g'ówny w'%cz-
nik, wybór wej$cia MM/MC i wyciszenie 
– oraz trzy diody sygnalizuj%ce tryb pra-
cy: za'%czenie, tryb pracy i mute.

Z ty'u – z'oty standard – wej$cia RCA 
MM i MC, zacisk uziemienia ramienia, 
obrotowy prze'%cznik impedancji wej$cio-

wej, wyj$cia RCA oraz gniazdo zasilania  
z bezpiecznikiem i hebelkowym prze-
'%cznikiem uziemienia obudowy. 

Drugi pro&l aluminiowy zamyka obu-
dow", stanowi%c jej boki i pokryw". Skr"-
cone elementy zapewniaj% sztywno$(,  
a perforacje – wentylacj" lamp.

Zagospodarowanie wn"trza wywo'uje 
pozytywne odczucia. Oko'o 80% zajmuje 
du#a p'ytka drukowana. Elementy roz-
mieszczono lu)no, oddalaj%c od siebie 
sekcje mog%ce wprowadza( zak'ócenia. 
Wykorzystano technik" monta#u prze-
wlekanego. Zasilacz bazuje na wielosek-
cyjnym transformatorze typu dual-core, 
oznakowanym nazw% Cary Audio. Na-
pi"cie dla sekcji anodowej tra&a poprzez 
lamp" prostownicz% 5AR4 Sovteka i jest 
stabilizowane przez tranzystor Motorola 

NJW1612. W uk'adzie &ltracji wykorzy-
stano dwa kondensatory Nippon Semi-
coductor o '%cznej pojemno$ci 200 µF, 
z wpi"tym mi"dzy nimi szeregowo d'a-
wikiem na rdzeniu transformatorowym. 
Uk'ady dostarczaj%ce napi"cie #arzenia 
maj% oddzielne dla ka#dego kana'u sta-
bilizatory LM78512 w obudowach TO-3. 
W pobli#u tylnej $cianki rozmieszczono 
zasilacz sekcji steruj%cej.

Wi"ksz% cz"$( p'ytki zajmuje tor sygna-
'owy, z wyra)nie rozdzielonymi kana'ami. 
W pobli#u wej$( MC ulokowano ekrano-
wane transformatory wzmacniaj%ce Lun-
dahl LL9206. R"czn% regulacj" impedancji 
wej$ciowej wykonuje si" poprzez drabin-
k" rezystorow% po'%czon% z obrotowym 
pokr"t'em, dost"pnym na tylnej $ciance.  
W uk'adach wzmocnienia zastosowano 
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lampy Tung-Sol 6SL7. Takie same wyst"puj% 
w pasywnym uk'adzie korekcji RIAA oraz 
stopniu wyj$ciowym.

Gniazda sygna'owe to solidne RCA, 
pewnie utrzymuj%ce wtyki. Projekt uk'a-
du, jego rozmieszczenie i monta# s% mo-
delowe.

.RQğJXUDFMD

PH-302 MkII umo#liwia jednoczesne 
pod'%czenie dwóch ramion, z zastrze#e-
niem, #e ka#de jest wyposa#one w inny 
typ wk'adki (MM/MC). Przed pod'%cze-

niem przewodów sygna'owych warto si" 
dok'adnie przyjrze( uk'adowi gniazd. 
Wej$cia kana'ów prawego i lewego maj% 
inny uk'ad wzgl"dem po'o#onych cen-
tralnie wyj$(. W przypadku mojego 
gramofonu i tak zosta'em zmuszony do 
pod'%czenia tylko jednego ramienia, 

gdy# jednoczesne pod'%czenie dwóch 
powodowa'o dokuczliwy przyd)wi"k 
sieciowy (brumienie), którego nie uda'o 
si" zlikwidowa( od'%czaj%c uziemienie 
obudowy. 

W trakcie pracy przedwzmacniacz nie 
nagrzewa si" mocno. Sugeruj" jednak 
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pozostawienie minimum 10 cm wolnej 
przestrzeni nad górn% $ciank%.

Zgodnie z instrukcj% i do$wiadczeniem 
tego testu, Cary wymaga d'ugiego wygrze-
wania. Producent sugeruje 100 godzin 
pracy z sygna'em muzycznym, co ozna-
cza ods'uchanie grubo ponad 100 p'yt LP.  
Dacie rad"? Ja si" stara'em. Praktyczniej-
szym rozwi%zaniem mog% by(, dost"pne 
na rynku, urz%dzenia odwracaj%ce ko-
rekcj" krzywej RIAA i umo#liwiaj%ce od-
s'uch )ród'a liniowego (np. tunera radio-
wego czy odtwarzacza CD) przez wej$cie 
phono.

Do ods'uchów wykorzysta'em 
gramofon Garrard 401, wypo-
sa#ony w ramiona SME-312  
z wk'adk% MC Audio Technica 
AT-33PTG/II oraz Origin Live 
Silver z wk'adk% MM Audio 
Technica 440MLa. Do porówna! 
u#y'em stopnia korekcyjnego  
Ampli&kator Pre-Gramofonowy  
z zasilaniem akumulatoro-
wym. *ród'a wspó'pracowa'y ze 
wzmacniaczami zintegrowany-
mi Audio Research VSi60/KT120 
i Moon 220i oraz dzielonym Accuphase 
C-2820/P-6100, zasilaj%cymi kolumny 
ATC SCM-35. System, po'%czony prze-
wodami Fadel Coherence One i ustawio-
ny na stolikach StandArt STO i SSP, gra' 
w pomieszczeniu o powierzchni 16m+,  
o dostosowanej akustyce.
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Pierwsze ods'uchy jeszcze niewygrza-
nego urz%dzenia pokaza'y jego g'ówn%  
i w zrozumia'y sposób oczekiwan% ce-
ch" – naturaln% p'ynno$( i muzykalno$(. 
PH-302 MkII z czasem nabiera' coraz 
wyrazistszych barw. Wyra)niej rysowa'a 
si" przestrze! i g'"bia nagra!, a dynami-
ka nabiera'a rozp"du. Przypomina'o to 
troch" ubieranie choinki. Ostateczny kli-
mat i urok pojawi' si" pó)niej i pozosta' 
lampowy.

,rednica uleg'a lekkiemu ocieple-
niu. By'a wyra)na, namacalna i barwna. 
Brzmienie nie sta'o si" przegrzane; nie 
nast%pi'o natarczywe wypychanie d)wi"-

ku w stron" s'uchacza. Tak w'a$nie lubi" 
s'ucha( wokalu Rebeki Pidgeon; tak lubi" 
s'ysze( gitary akustyczne, fortepian czy 
instrumenty d"te. W tym aspekcie rów-
nie dobrze wypada repertuar klasyczny, 
rockowy, jak i popowy.

Wspomniana na pocz%tku muzykal-
no$( i klasyczna lampowa $rednica zosta-
'y wzbogacone przejrzysto$ci% wysokich 
tonów. Brzmienie nabra'o oddechu i prze-
strzeni. Dobre realizacje by'y prezento-
wane blisko idea'u; w s'abszych pojawia'a 

si" jednak monotonia w najwy#szych re-
jestrach, zauwa#alne uproszczenia detali. 
Czasem da'o si" te# s'ysze( ostrzejsze sy-
bilanty, ale w stopniu nie zaburzaj%cym 
komfortu ods'uchu. Z pewno$ci% wyso-
kie tony PH-302 MkII dobrze si" wpisuj%  
w ca'okszta't jego charakteru.

Bas to przyk'ad bardzo dobrej równo-
wagi pomi"dzy zasi"giem i kontrol%. Ra-
czej zdyscyplinowany, nie zapuszcza' si"  
w otch'anie. Zawsze jednak sprawia' wra-
#enie czytelnego i zró#nicowanego. Tem-
po nagra! nie podlega'o krytyce. By'y  
i drive, i pulsowanie.

Zró#nicowanie ka#dego z zakresów to 
zas'uga dobrej mikrodynamiki. Wydoby-
cie jej z uk'adu lampowego nie jest zreszt% 
niczym zaskakuj%cym. PH-302 MkII wy-
korzystuje to najlepiej, jak mo#e. Brzmie-
nie by'o pe'ne szczegó'ów, podanych  

w sposób naturalny, bez zaburzania p'yn-
no$ci prezentacji. Z drugiej strony wiem, 
#e w tym aspekcie mo#na pój$( jeszcze 
dalej i tchn%( w detale wi"cej subtelno$ci, 
bardziej skontrastowa( je z t'em. Z regu'y 
wymaga to jednak zwi"kszenia bud#etu. 
Cary zas'uguje natomiast na pochwa'"  
w zakresie kreowania wra#e! przestrzen-
nych. W trójwymiarowej scenie królowa'a 
g'"bia, praktycznie wolna od ogranicze!. 
Ka#dy d)wi"k mia' miejsce na swobodne 
wybrzmienie.

Próbowa'em porówna( PH-302 MkII 
do innych przetestowanych przedwzmac-
niaczy lampowych i najbli#szym skoja-
rzeniem by'… Manley Steelhead. Amery-
ka!ska szko'a – odwa#nie i zamaszy$cie. 
Mo#e nie do ko!ca subtelnie, ale jak#e 
widowiskowo.
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PH-302 MkII to przyk'ad klasycznego 
podej$cia do tematu stopnia korekcyjne-
go. Polecam jego ods'uch wszystkim po-
szukuj%cym solidnego lampowego grania. 
Konkurencja w tym segmencie to ju# hi-
gh-endowe marki. I mo#e okaza( si", #e to 
Cary b"dzie waszym laureatem.
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:HMĂFLD��� 2 x RCA
:\MĂFLD��� 1 x RCA
:]PRFQLHQLH�00�0&��� 38/54 dB
,PSHGDQFMD�ZHMĂFLRZD� 
00�0&��� 47000/100 1
6\JQDï�V]XP��� -78 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��7+'���� b.d.
:\PLDU\��Z�V�J���� 10/43/33 cm
0DVD��� 10 kg

Ocena:
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