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P R O F I L Y

Na začátku tohoto století Aiwa patřila k fir-
mě Sony a pak už vlastně značka zmizela 

z trhu. Nyní se objevuje stejné logo na zajíma-
vém seznamu zařízení a stále se odvolává na 
začátky v roce 1951. Domácí distributor nám 
zaslal k testování první vzorky, které postupně 
představíme na stránkách našeho časopisu. 
Jedním z nich je gramofon, jehož typové ozna-
čení APX-680 BT nalezneme vespod na výrob-
ním štítku. Gramofon má na spotřební přístroj 
na můj vkus docela elegantní vzhled. Základní 
šasi vyrobené z MDF výlisku má obvodové 
strany potažené broušeným kovovým páskem. 
Horní panel je z černého lesklého umaplexu. 
Šasi spočívá na čtyřech odpružených, neseři-
ditelných nohách. Gramofon je klasický „šrá-
kofon“, o pohon talíře se tedy stará plochý 
gumový řemínek. Hmotnost hezkého hliníko-
vého talíře s vnitřní řemenicí zvyšuje antista-
tická silikonová pryžová podložka (mat) 
s efektním logem. Talíř je usazen na kuželu 
hřídele pevného, nerozložitelného ložiska, kte-
ré klade na první pokus relativně velký odpor 
vlivem tření. Talíř je poháněn stejnosměrným 
motorkem prostřednictvím plochého řemínku. 
Pod vnitřní řemenicí talíře je plastové „zubaté 
kolo“, jehož zuby jsou snímány optokoplerem 
a výsledným signálem jsou zpětnovazebně 
řízeny otáčky motorku. Na horním panelu 
najdeme před skořepinou přenoskového ra-
mena rozměrný třípolohový přepínač otáček 
33 – 0 – 45 ot./min. Vedle přepínače jsou dvě 
dotykové plochy pro aktivaci párování a pro-
voz komunikace Bluetooth. 

Partner do audio řetězce
 Přenoskové rameno vypadá jako samostat-
ný konstrukční celek, s nastavením svislé síly 
na hrot kalibrovaným závažím a antiskatingu 
knoflíkem v blízkosti ložiskového sloupku. 
Rameno má klasickou konstrukci s nosníkem 
z hliníkové trubky zakončeným nevýměnnou 
hliníkovou skořepinou, ve které je již od vý-
robce namontována přenoska Audio Technica 
model AT-3600L osazená sférickým hrotem 
(650–750 Kč). Ložiska ramena jak vertikál-
ní, tak horizontální mají poměrně velké tole-
rance uchycení, ale kladou minimální odpor. 
Gramofon je osazen relativně komplikovanou 
elektronikou s phono MM předzesilovačem, 
AD/USB převodníkem zakončeným na USB-B 
konektoru a Bluetooth vysílačem. Elektroni-
ku lze vyřadit přepínačem na zadním panelu 
a gramofon používat v „pasivním“ režimu, 
to znamená pouze s výstupem z přenosky. 

Produkt „ztracené“ dcery
Firma Aiwa bývala v druhé polovině minulého století spolehlivým 
japonským výrobcem komerční a hifi audio techniky. Kazetové 
magnetofony patřily mezi ty nejlepší. Dodnes lituji, že jsem se zbavil 
kazeťáku AD-6900 MkII, který vynikal robustní konstrukcí a měl 
dokonalé manuální nastavování pracovního bodu kazety 
dvouručkovými indikátory úrovně. To byl stroj! Podobné to bylo 
s gramofony Direct Drive. 

G R A M O F O N     AIWA APX- 680 B T  6 599 Kč

Talíř se roztočí po sejmutí ramene ze stoján-
ku a zastaví se ve výběhové drážce, rameno 
se nezvedne. Kryt gramofonu z měkkého PVC 
někomu připomene ochranu mechanických 
psacích strojů Consul. Není to příliš elegantní, 
ale je to účelné!

Skutečné otáčky talíře jsou 33,44 ot./min., 
to je odchylka +0,33 % od otáček jmenovitých. 
Svislá síla na hrot byla digitální váhou nasta-
vena na doporučené 3 p (v návodu k obslu-
ze není uvedena!). Gramofon byl připojen do 
linkového vstupu předzesilovače Accuphase 
C-265, výkonového zesilovače Accuphase 
P-450 a reproduktorových soustav KEF R-7. 
Pro záznam z USB vstupu jsem vybral Mac-
Book 13“ Retina a program Audacity z CD 
z příslušenství. Můžete volit jakýkoliv vzor-
kovací kmitočet, prakticky je použit pouze 
48 kHz a záznam je bezproblémový. Repro-
dukce je spektrálně vyvážená, jak jen to pře-
noska zvládá. Lokalizace je stabilní a detaily 
odpovídají sférickému hrotu (jemnější nuance 
splývají). Výměnu za kvalitnější přenosku bych 
vzhledem k robustnosti a jednoduchosti rame-
na nedoporučoval. Gramofon Aiwa APX-680 
BT nabízí začínajícímu diskofilovi řadu mož-
ností a v každém případě usnadňuje připojení 
k dalším článkům reprodukčního řetězce.

Miroslav Láb 

P A R A M E T R Y
pohon  stejnosměrný motorek, plochý 

řemínek, zpětnovazební řízení otáček
otáčky talíře 33 a 1/3 a 45 ot./min.
kolísání otáček <0,2 %
odstup rušiv. napětí <67 dB 
MM přenoska Audio Technica AT-3600 L
elektronika RIAA Phono předzesilovač 
rozměry (š × v × h) 43 × 11,6 × 36,8 cm  
hmotnost 4,1 kg
web  horizontrading.cz

H O D N O C E N Í
X  dobrá reprodukce; nadstandardní elektronika; 

pro mě příjemný design

Z  jednodušší rameno, ale co byste mohli 
za tu cenu ještě chtít?
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