
Gramofon Thorens TD203 

"Dwieścietrójka" to najbardziej przystępny cenowo przedstawiciel, należący do rodziny zupełnie 

nowych konstrukcji, którą zapoczątkował kilka lat temu bardzo charakterystyczny model TD309. Co prawda 

ma klasyczną, bardzo lekką formę, ale z powodzeniem odnajdziemy w nim wiele cech z bardziej 

zaawansowanych konstrukcji tego producenta. Najistotniejszą jest tutaj konstrukcja ramienia. W materiałach 

producenta spotykamy się z określeniem UniPivot, choć nie do końca jest to prawda. W klasycznym 

unipivocie mamy tylko jeden punkt podparcia - w miejscu obrotu ramienia wokół osi pionowej i zarazem osi 

poziomej. Tutaj mamy rozwiązanie bazujące na układzie ostrza, wykonanego z węglików spiekanych oraz 

pięciu kulek z hartowanej stali, poruszających się po bieżni stanowiącej wewnętrzną powierzchnię cylindra 

obudowy całego przegubu. A więc, punktów podparcia zawsze jest kilka - główny na samym ostrzu oraz 

zależnie od położenia ramienia – kilka dodatkowych bocznych poprzez wspomniane kulki. Niemniej jednak 

rozwiązanie jest nietuzinkowe i bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. 

 
 

  

 

Wracając do ogólnej konstrukcji gramofonu widać, że podstawa gramofonu jest wykonana z płyty MDF 

lakierowanej na wysoki połysk. Dostępne są trzy warianty kolorystyczne: czarny, czerwony i biały 

(testowany). Miłym akcentem wzorniczym są złote, wypukłe inskrypcje z logo firmy, nazwą modelu, a także 

z analogicznym opisem typu ramienia. Całość sprawia bardzo korzystne wrażenie. Można śmiało stwierdzić, 

że TD203 jest zdecydowanie solidniej wykonany niż większość tanich produktów udających prawdziwy 

gramofon, a zarazem jego wzornictwo nie jest tak surowe w wyrazie, jak to ma miejsce w przypadku 

budżetowej Regi czy przystępnego cenowo Pro-Jecta. 

Plinta spoczywa na czterech stopkach absorbujących drgania i rezonanse. Dobrze tłumiony jest 

również moduł napędowy z silnikiem prądu stałego. Natomiast transformator zasilający trafił na zewnątrz do 

zasilacza wtyczkowego. A zatem nie ma ryzyka indukowania się pola magnetycznego ani wnoszenia jakiś 

niepożądanych mechanicznych drgań, generowanych przez ten element. Użytkownik ma ponadto do 

dyspozycji dwa przyciski (włącznik zasilania i wybór prędkości obrotowej talerza) oraz oryginalną osłonę z 

bezbarwnego tworzywa do nakrycia gramofonu gdy nie jest on używany. 

   



Firmowa wkładka, określona jako TPU257 przypomina jako żywo najtańszy model Audiotechniki - 

ponoć modyfikowany na potrzeby tego gramofonu (Producent deklaruje, że masa efektywna ramienia TP82 

wynosi 11 g). Tak czy owak, wkładka w zupełności "wystarcza" na początek i nie tylko. Można ją nabyć 

jako część zamienną w sytuacji gdyby oryginalna już się by zużyła. 

 
 

 

 

Wyprowadzenie sygnału następuje przez standardowy przewód dołączony na stałe i zakończony 

typowymi cinchami. Rozwiązanie skuteczne i nie degradujące w żadnej mierze delikatnego sygnału 

wyjściowego. Cinchom towarzyszy naturalnie przewód GND, który należy podpiąć pod stosowny zacisk we 

wzmacniaczu lub przedwzmacniaczu gramofonowym. Deklaracja "Plug and Play" ma tutaj także inny 

wymiar, sprowadzający się do braku możliwości upgrade'u. 

Konfiguracja: 

 

            Wzmacniacz Rotela nie został wybrany do testu całkiem przypadkowo. Po pierwsze, z nieoficjalnych 

źródeł wiadomo, że znany europejski producent wkładek gramofonowych - Ortofon - testuje swoje wkładki 

typu MM właśnie na wejściach gramofonowych znajdujących się na pokładzie wzmacniaczy Rotela. 

Wejścia te wykorzystują niskoszumne wzmacniacze operacyjne dedykowane do zastosowań w audio oraz 

korekcję RIAA umieszczoną w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego w konfiguracji nieodwracającej. 

Rozwiązanie takie gwarantuje to czysty, dynamiczny dźwięk pozbawiony zniekształceń i szumu. Po drugie, 

walory brzmieniowe tego modelu wyznaczają poziom odniesienia dla urządzeń z zakresu cenowego 2-4 tys. 

zł, dedykowanych zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących audiofilów. Podobnie zestawy 

głośnikowe PSB Imagine X1T, jako naturalne środowisko pracy wzmiankowanego wzmacniacza. 

 

Brzmienie: 

 

           Większość przystępnych cenowo urządzeń ma wyraźnie zaakcentowaną sygnaturę brzmieniową. Tak 

też jest w przypadku testowanego gramofonu. TD203 nie należy do grupy produktów, którym można 

wytknąć coś konkretnego. Natomiast z pewnością jest za co go chwalić. Niewątpliwie jest starannie i w 

przemyślany sposób opracowany nie tylko od strony wizualnej, ale także pod względem sonicznym. Jego 

estetyka brzmieniowa opiera się na silnej podstawie basowej i ciepłej barwie. Osiągnięto dobrą równowagę 

tonalną i wypełnienie poszczególnych dźwięków. Żaden z zakresów nie jest przerysowany. Żadnemu też 

niczego nie ujęto. Nie mniej jednak łatwa jest do wychwycenia pewna maniera, z którą TD203 interpretuje 

nagrania. Nie jest to granie wyczynowe, epatujące słuchacza ogromem detali i szybkością oddawania 

http://www.euro.com.pl/pakiety-startowe-pre-paid1/play-online-starter-19.bhtml?from=td


transjentów. Jest za to bardzo miłe dla uszu, wręcz fizjologiczne, a przy tym bardzo wciągające. Niezależnie 

od gatunku muzyki słuchanie płyt sprawia przyjemność i oto przede wszystkim chodzi... 

 

Konkluzja: 

 

           TD203 to propozycja głównie dla osób wracających po latach do analogu. Mogą się nim 

zainteresować także esteci szukający ładnie wykonanego i przyjemnie brzmiącego gramofonu w przystępnej 

cenie. W naszym odczuciu wart jest każdej złotówki i stąd w pełni zasłużona rekomendacja. 

 

Dane techniczne: 

 

napęd: paskowy z subtalerzem pośrednim 

prędkości: 33 1/3 oraz 45 obr./min. 

talerz: wykonany z ABS, średnica 304,8 mm (12 cali),  masa 0,8 kg 

ramię: Thorens TP 82, długość efektywna 228,6 mm (9 cali) 

wymiary (szer. x głęb. x wys.): 400 x 320 x 93 mm 

masa: 3,53 kg 

 

Co było grane (kolejność alfabetyczna): 

 Chris Rea, Looking For The Summer, z albumu Auberge, eastwest records 1991 

 Deep Purple, Knocking At Your Back Door, z albumu Perfect Strangers, Polygram Records 1984 

 Kari Bremnes, Sangen om fyret ved Tornehamn, z albumu Svarta Bjorn, ars! 1998 

 Miles Davis, Tutu, Warner Bros. Records 1986 

 Peter Gabriel, In Your Eyes, z albumu So, Virgin Records 1986 

 Talking Heads, Wild Wild life, z albumu True Stories EMI 1986 

 Tangerine Dream, Tangent, z albumu Poland, Tonpress 1985 

 Tchaikovsky, The Nutcracker - Ballet Suite part I, II, Supraphon 1972 

 The Police, Every Breath You Take, z albumu Synchronicity A&M Records 1983 

System odsłuchowy: 

 

Pomieszczenie ok. 25 m
2
 z adaptacją akustyczną dobrze znane recenzentowi 

Wzmacniacz zintegrowany Rotel RA-12 

Zestawy głośnikowe PSB Imagine X1T 

Przewody głośnikowe: Audioquest FLX/DB-14/2 

 

 

Podziękowania dla pracowników salonu Top Hi-Fi & Video Design przy ul. Andersa 12 w Warszawie za 

pomoc w zorganizowaniu testu. 

Ludwik Igielski 


