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TESTY SPRZĘTU Gramofon Thorens TD206

Elegancka prostota
Kilka lat temu legendarna marka Thorens została wskrzeszona. Firmę przeniesiono
ze Szwajcarii do Niemiec, wygląd nieco uwspółcześniono, jakość i klasa urządzeń
pozostały na wysokim poziomie. Testujemy jedną z niedrogich propozycji firmy –
gramofon TD206.
Tekst: Marek Dyba ❙ Zdjęcia: AV

P

owroty kultowych marek bywają
trudne. Thorens to jedna z tych firm,
które oferowały znakomite produkty
w rozsądnych cenach, a dodatkowe
punkty u audiofilów „nabijała” im trwałość
oraz względna prostota ich konstrukcji, które
pozwalały na użytkowanie gramofonów przez
wiele lat. Dzięki temu w czasach przestoju
firmy popyt na ich – mające po kilkanaście lat
– gramofony, choćby ze słynnej serii 300 (318,
320, 325), był ciągle całkiem spory. Sam byłem

dumnym posiadaczem TD325, zakupionym
na ebayu od niemieckiego audiofila. A gdy
w końcu zamieniłem go na Michella Gyro SE,
Thorens pojechał do kolejnego właściciela do...
Szwecji. Od czasu wznowienia produkcji przez
Thorensa miałem okazję przetestować do tej
pory dwa modele – TD2015 oraz gramofon,
który narobił chyba najwięcej zamieszania, gdy
tylko się pojawił – TD309. O ile bowiem wcześniejsze modele, a także część nowych, miały
raczej klasyczny wygląd, o tyle podstawa 309
w kształcie grotu, oparta na trzech nóżkach,
dostępna w kilku efektownych kolorach, była
czymś zupełnie nowym. I chyba niespodziewanym. Tym razem do testu trafił młodszy brat
„309-tki” – TD206.

Budowa

Klasycznie wyglądający, wygodny przełącznik
prędkości obrotowej to standardowe
wyposażenie TD206.

Faktycznie są tu pewne podobieństwa, choć
i różnice łatwo wychwycić. Najbardziej widoczna to prostszy kształt chassis – jest prostokątne. Podobnie jak w „309-tce”, wykonano
je z jednego kawałka MDF-u, pomalowanego
na równie atrakcyjne, żywe kolory (do wyboru
są tylko trzy, nie pięć). Trzeba przyznać, że

w jaskrawej czerwieni TD206 prezentuje się
znakomicie.
Chassis oparto na trzech masywnych stopkach
z tworzywa, których regulacji można dokonywać od góry kluczem imbusowym. Oba gramofony wyposażono w identyczny silnik prądu
stałego, zamontowany w plincie, ale odizolowany od niej, by zminimalizować przenoszenie
drgań. Napęd jest przenoszony za pomocą płaskiego, gumowego paska na subtalerz. Możliwa
jest regulacja napięcia paska oraz prędkości
obrotów. Do tego celu służy wygodne pokrętło
z lewej strony chassis.
W porównaniu z TD309 są i inne, nieuniknione różnice. Zrezygnowano z zawieszenia
Tri Balance. Jego elementem były co prawda
trzy nóżki, ale mocowane do dodatkowego
elementu, w kształcie litery T, który dopiero był
mocowany do właściwego chassis gramofonu.
W TD206 stopki są mocowane bezpośrednio do
chassis. Zamiast ramienia TP92, mamy model
TP90 – podobną, ale nieco prostszą konstrukcję, z aluminiową rurką ramienia, elementem
tłumiącym mniej więcej w połowie długości
ramienia, precyzyjnymi japońskimi łożyskami
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❙ SYSTEM
ODSŁUCHOWY
❙ POMIESZCZENIE:
24 m2, z częściową
adaptacją akustyczną
– ustroje Acoustic
Manufacture
❙ WZMACNIACZ:
ArtAudio Symphony II,
Modwright KWA100SE
❙ PRZEDWZMACNIACZ:
Modwright LS100
❙ PRZEDWZMACNIACZ
GRAMOFONOWY:
iFi Phono
❙ KOLUMNY: Bastianis
Matterhorn. Amphion
Argon 7L
❙ KABLE SYGNAŁOWE:
LessLoss Anchorwave,
Antipodes Cables Komako,
Tellurium Black Diamond ❙
KABLE GŁOŚNIKOWE:
LessLoss Anchorwave,
Tellurium Black
❙ ZASILANIE:
dedykowana linia od
licznika kablem Gigawatt
LC-Y, listwy: Furutech TP609e i Gigawatt PF2 mk2,
kable sieciowe LessLoss
DFPC Signature, Gigawatt
LC-3, gniazdka ścienne
Gigawatt i Furutech

OCENA
1

4

3

5

6

8

7

9

10

Dźwięk jest lekko ocieplony.
PRECYZJA

Tu wiele zależy od wkładki. Ta dostarczana z gramofonem jest
niezła, ale można lepiej.
MUZYKALNOŚĆ

Przyjemne, niemęczące granie, którego można słuchać godzinami.
STEREOFONIA

Aluminiowe ramię TP-90 to prostsza
wersja 92-tki, wciąż jednak z tłumikiem
i japońskimi łożyskami. Umożliwia pełną
regulację gramofonu.

Jakość lakieru jest bardzo dobra.
Wkładka AT95 jest zainstalowana
i ustawiona fabrycznie.

Dobra, choć przydałaby się nieco większa głębia sceny.
DYNAMIKA

Na niezłym poziomie, zwłaszcza makro, lepsza wkładka da postęp
w zakresie mikrodynamiki.
BAS

Schodzi nisko, jest mocny, ciężki, ale nieprzesadnie konturowy.

OCENA

82%

KATEGORIA SPRZĘTU

Niemiecka produkcja: to widać i czuć. Masywne stopki robią wrażenie, choć są
plastikowe.

oraz specyficznym, bardzo ciekawym, dzięki
swojej prostocie, headshellem.
Konstrukcja ramienia pozwala na regulację kąta
VTA, przewieszenia, azymutu, siły nacisku igły
oraz antyskatingu (magnetycznego) – możliwe
są więc wszystkie niezbędne regulacje. Talerz,
w wyższym modelu akrylowy, wykonano
z aluminium, tyle że na wierzch nałożono
dodatkowy element z akrylu, który wygląda
jak płyta winylowa, nawet z nadrukiem logo
Thorensa. Pomiędzy akryl i aluminium wkłada
się jeszcze przekładkę papierową – ale nie taką
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NEUTRALNOŚĆ

sobie, lecz coś bardzo przydatnego, a mianowicie szablon do ustawiania wkładki. Papierowa
przekładka zapobiega przy okazji ślizganiu
się akrylowej płyty po aluminiowym talerzu
– sprytne i kosztów nie podnosi. Od spodu do
podstawy gramofonu przymocowano niewielki
blok, w którym znajduje się gniazdo zasilania
(do niego podłączamy kabelek od zewnętrznego zasilacza wtyczkowego), gniazda RCA oraz
zacisk uziemienia.
TD206 otrzymujemy z preinstalowanym ramieniem, wstępnie ustawionym, oraz z wkładką

C

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.com.pl
CENA 3899 zł
Dostępne wykończenia: biały, czarny, czerwon

DANE TECHNICZNE

NAPĘD

paskowy

SILNIK

silnik prądu stałego z serwem

TALERZ
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
ZMIANA PRĘDKOŚCI
RAMIĘ

aluminiowy, masa 0,9 kg
33 1/3, 45 obr./min
elektroniczna
TP-90

ZAINSTALOWANA WKŁADKA Audio-Technica AT-95B
ANTYSKATING
WYMIARY
MASA

magnetyczny
475 x 125 x 370 mm
5,6 kg
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Szablonu do ustawiania wkładki nie trzeba kupować: jest nie tylko
w komplecie, ale też zawsze na talerzu, służąc za przekładkę pomiędzy
talerzem a akrylową nakładką pod płytę.

Audio-Technica AT 95-B. W zestawie
znajduje się komplet akcesoriów –
kable RCA, prosta waga, wspomniany
już szablon do ustawienia wkładki
oraz poziomica. Prostokątny kształt
plinty dał producentowi możliwość
zaoferowania klientom klasycznej,
akrylowej pokrywy gramofonu.
Jakość i estetyka wykonania gramofonu są na wysokim poziomie.
Naprawdę miło popatrzeć. Zaufanie
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wzmaga fakt, że urządzenie jest
produkowane w Niemczech.

Brzmienie
Gramofon przychodzi fabrycznie
wyregulowany i to bardzo poprawnie, choć oczywiście warto zawsze
sprawdzić podstawowe ustawienia – ja skorygowałem jedynie siłę
nacisku, następnie podłączyłem
gramofon do phonostage'a oraz

zasilania, po czym mogłem zacząć
słuchanie. Zawsze gdy przychodzi
mi słuchać niedrogiego gramofonu, stwierdzam z ulgą, że o ile
tanie odtwarzacze CD potrafią
być męczące, o tyle już nawet
kosztujące względnie niewiele
gramofony potrafią dać ogromną
przyjemność obcowania z muzyką.
Nie inaczej było i tym razem, choć
od razu uprzedzę, że ten gramofon
zasługuje na lepszą wkładkę. Ale
po kolei.
AT 95-B to wkładka typu MM,
kosztująca około 200 złotych.
Już z nią TD206 prezentował
naprawdę dobry, nieco ocieplony
dźwięk, z delikatnie podkreśloną średnicą, ale i potężnym,
dociążonym basem i dźwięczną
górą pasma. Tak, bas mógłby być
bardziej konturowy, a w górze
pasma pojawiały się sporadycznie
wyostrzenia, ale – jak to zwykle
w przypadku gramofonów – takie
pomniejsze słabości prezentacji
nie wpływały na i tak bardzo
przyjemny odbiór całości. O dziwo,
już ta niedroga wkładka potrafiła
wydobyć z rowków płyt sporo
informacji, dzięki czemu nie było tu
ewidentnego efektu „uśredniania"
dźwięku. Różnicowanie w całym
paśmie było całkiem niezłe, co
pozwalało zaprezentować sporą
paletę dźwięków np. kontrabasu
czy fortepianu, albo przyjrzeć się
fakturze wokali, choć bez możliwości wnikania w nią dogłębnie.
Dźwięk był bardzo energetyczny,
dynamika w skali makro robiła
duże wrażenie – potężny dźwięk
wydobywający się z niewielkiego,
dość lekkiego gramofonu, wywołał
spore zaskoczenie. Czując, że
„206-tka” poradzi sobie także
i z droższymi wkładkami, zainstalowałem w nim (kolejno) dwie własne wkładki. Najpierw Goldringa
2100 (MM, 550 zł). Zachowując
dotychczasowe zalety brzmienia, Goldring dorzucił bardziej
konturowy, lepiej definiowany bas,
nieco więcej powietrza, otwartości
na górze oraz ogólne wrażenie
większej czystości prezentacji.
Postęp w jakości brzmienia był
zdecydowanie wart potencjalnie
wydanej na tę wkładkę kwoty. Na
koniec zainstalowałem także moją

ulubioną Audio-Technikę 33PTG
(ok. 1500 zł), czyli wkładkę MC,
która dorzuciła od siebie kolejne
pozytywne cechy brzmienia.
Zdecydowanie lepszy szlif igły
potrafił wydobyć z rowków płyty
więcej detali i zaprezentować je
w bardziej precyzyjny, swobodniejszy sposób, na większej, tj.
przede wszystkim głębszej, scenie.
Dźwięk otworzył się już całkowicie, średnica pięknie się nasyciła,
a góra pasma „wyszlachetniała” –
przestały się pojawiać jakiekolwiek
wyostrzenia, a sybilanty, obecne
w głosach wielu wokalistów,
złagodniały, brzmiąc bardziej
naturalnie. Znając brzmienie tej
wkładki z dużo droższych gramofonów wiem, że potrafi grać jeszcze
lepiej, z czego płynie wniosek,
że o ile na pewno warto zainwestować w lepszą wkładkę do
„206-tki”, to może akurat 33PTG
nie jest najlepszym wyborem.
Myślę jednak, że dla potencjalnych
nabywców najistotniejsze są
dwie informacje: w zestawieniu
firmowym dostaną dobrej klasy
dźwięk – muzykalny, przyjemny dla
ucha, zaskakująco dynamiczny –
a z drugiej strony, jeśli jednak będą
chcieli czegoś więcej, to wystarczy
wymienić wkładkę na inną, wyższej klasy, a gramofon pokaże, ile
w nim jeszcze drzemie potencjału.

Naszym zdaniem
TD206 to ciekawa, bardzo atrakcyjna z wyglądu, ładnie wykonana,
a przy tym stosunkowo niedroga
propozycja. Gramofon ten można
w łatwy i niedrogi sposób ulepszyć, instalując lepszą wkładkę,
choćby MM. W tej konstrukcji tkwią
bowiem spore rezerwy. Ponieważ
Thorens jest dostarczany niemal
całkowicie złożony, więc z jego
uruchomieniem poradzi sobie
nawet początkujący, po czym
będzie mógł się cieszyć ciepłym,
dynamicznym, niemęczącym
brzmieniem. Gramofon wyposażono we wszystkie potrzebne
regulacje i ustawienia, co bardziej
zaawansowanym użytkownikom
pozwoli wycisnąć maksimum możliwości z tego udanego modelu,
który potrafi więcej, niż sugeruje
jego cena. ■
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