
64                     ÚNOR 2011

Detailní reprodukce

G ramofon, který firma definuje jako 
topmodel základní řady obsahu-
je opravdu jen to nejnutnější a jde 
za svým cílem, kvalitní reprodukcí, 

maximálně přímočarými postupy. Jednoduchý-
mi, leč dnes již ověřenými desetiletími praxe. 
Základem je šasi, které je vyrobeno z MDF a 
má opravdu exkluzivní povrchovou úpravu. MDF 
má podíl na tlumení kmitů a omezuje i přenos 
hluku motorku na talíř nebo raménko přenosky. 
Gramofonový talíř je klasicky dvoudílný a na 
jeho menší, vnitřní plastové části je navlečen 
plochý řemínek sloužící k přenosu pohybu z mo-
torku. Pohon obstarává synchronní motorek s 
elektronickou regulací otáček (Pro-Ject M400). 
Řemínek je tedy navlečen na tvarovanou klad-
ku (zamezující vypadnutí) upevněnou na ose 
motorku a změna otáček ze 45 na 33 1/3 je za-
dávána pomocí elektroniky otočným ovladačem 
na ploše šasi. Na stejném místě je i tlačítkový 
spínač On-Off. 

Vrchní kovový nemagnetický talíř váží 2,3 
kg. Povrch talíře je kryt tenkým filcem, talíř 
se rozběhne během chvilky, ale vzhledem k 
jednoduchosti konstrukce nikde není vizuální 
kontrola přesných otáček. Raménko je jedno-
duchého typu, s rovnou trubkou a půlpalcovým 
uchycením pro přenosku. Raménko se pohybuje 
na běžném kardanu a vyvažování správného 
tlaku či váhy na hrot umožňuje otočné dvoudíl-
né závaží s vyznačenými hodnotami na obvodě 
jedné z částí. K vyvážení tedy není potřeba 
žádné externí váhy, ale současně tento způsob 
vyžaduje alespoň elementární manuální zruč-
nost uživatele. Závaží se skládá ze dvou částí, 
volně otočné části se stupnicí a z části, která 
se při otáčení posunuje na raménku, celek je na 
raménku pružně uchycen. Na otočné části se 
symboly nastavíte nulu, pak pomocí druhé po-
suvné části uvedete raménko do zcela vyvážené 
nulové polohy. Dalším krokem je, že uchopíte 
oba celky současně a nastavíte požadovanou 

váhu na hrot, tedy v tomto případě otočíte na 
číslo 2, závaží se tím posune a váha na hrot je 
nastavena. Pokud později zvolíte jinou přenos-
ku, pak opět musíte vyvážit správnou váhu na 
hrot. Je to jednoduché, ale určitou šikovnost to 
vyžaduje. Také antiskating je vyřešen jednodu-
chým, ale zcela funkčním, v historii oblíbeným 
způsobem - závažíčkem na tenkém vlasci, který 
zavěsíte na očko a zachytnete za určený výstu-
pek. Na něm jsou tři vybrání, která stupňují sílu 
antiskatingu podle váhy na hrot, v našem pří-
padě zvolte střední vybrání. Jsou to jediné dvě 
věci, které je nutno či možno nastavovat. 
Na zadní straně gramofonu najdete vstup pro 
zapojení externího energetického zdroje a 
dva cinche pro připojení signálového kabelu. 
Neopomeňte upevnit i tenčí zemnící vodič jak 
na straně gramofonu, tak i na straně zesilo-
vače s gramofonovým předzesilovačem. To, že 
zesilovač musí obsahovat předzesilovač pro 
vyrovnání RIAA křivky pro MM přenosky, je 
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Poloautomatický gramofon s elektronickou regulací otáček, pře-
noskou s eliptickým hrotem a třeba i s jednoduchým raménkem 
od legendární firmy, býval před několika desetiletími snem. Ani 
teď není pozdě si jej splnit, neboť gramofonové desky se vracejí 
do módy. Podívejme se, co nabízí Thorens TD 295 MK IV.
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důležité, protože bez něj odpovídajícího zvuku 
nedocílíte.  Tím by měl být gramofon připraven 
k provozu. 

Několik poznámek
Zastavme se u podstatnějších vlastností. 
Zcela jednoduché raménko je pokládáno na 
desku pomocí zdviháčku s ovládací páčkou 
u základny raménka. To je sice konstrukčně 
nejjednodušší a také technicky nejpřesnější, 
ale z praktického hlediska to má jeden zápor. 
Manipulaci s páčkou lze uskutečnit pouze při 
zdviženém protiprachovém víku. Proces pouš-
tění desky tedy logicky odsouvá položení víka 
na gramofon až na chvíli, kdy hrot je na desce 
a přenoska snímá zvuk. Když je snímán zvuk, 
může při nešetrnějším položení víka dojít k 
přenosu mechanického hluku do reprodukce. 
Modely s ovládáním raménka mimo víko mi 
proto připadají praktičtější. Pohyb spouštění 
je u modelu TD 295 MK IV brzděn a tak nelze 
spěchem napáchat škodu. 
Za velmi užitečné považuji fakt, že gramofon 
je vybaven samočinným vypnutím motorku po 
přehrání desky. Iniciace vypnutí je odvozena od 
optočlenu, před který se představí tenká kovo-
vá zástěna upevněná na zadní straně raménka. 
Což v praxi znamená, že raménko není zatěžo-
váno žádnou externí mechanickou komplikací 
a k vypnutí dojde bezkontaktním způsobem 
pouze tím, že je přerušen paprsek světla 
dopadající na čidlo, k čemuž dojde pohybem 
raménka při dosažení výrobcem stanoveného 
odklonění raménka. Motor se vypne opravdu až 
na poslední nekonečné drážce, ale zdvihnout 
raménko již musíte sami páčkou zdviháčku. Ten 
bohužel nezdvihne přenosku zcela kolmo, ale 
mírně zešikma, což není ideální a tedy zdvihnu-
tí přenosky z desky uprostřed skladby považuji 
za skoro vyloučené.

Eliptický hrot přenosky Audio technica AT-95E 
je zcela jednoznačně zvukově výhodnější než 
sférický, neboť delší osa elipsy je orientována 
užší stranou kolmo na drážku gramofonové 
desky a proto tento hrot může kopírovat pohyb 
zápisu do mnohem menších záhybů drážky a 
tedy přenášet výrazně podrobnější zvuk. U tak-
to tvarovaného hrotu je nutno počítat s větším 
mechanickým namáháním drážky a proto dopo-
ručovanou váhu na hrot (2 g) nepřekračujte.      
 Povšimněte si, že gramofon má plastové 
průhledné víko, které oceníte, neboť chrání 
nejen desku před zaprášením, ale i talíř v době 
kdy nehrajete. Talíř je opatřen volně loženým 
tenounkým filcovým povlakem, který sice vý-
hodně tlumí nevhodné vibrace, ale jeho údržba 
a ochrana před prachem nebude nejsnazší. Sám 
mám na gramofonu pryžový snímatelný povlak 
a již několikrát jsem jej omyl mýdlem, díky 
čemuž  je jako nový po mnoha desítkách let. 
Víko je uchyceno na jednoduchých kovových 
nástavcích s aretací při otevření.  
Gramofon stojí na třech velmi sofistikovaných, 
velmi pružných nožkách a je tedy odpružen 
od podložky. Trochu mne překvapilo, že motor 
(Pro-Ject M 400) je na šasi gramofonu upevněn 
„natvrdo“, jako staromilec bych uvítal spíše 
třeba jen kus pryže. 
Obsluha je snadná a s víkem, volbou otáček 
i raménkem se manipuluje lehce. Přenoska 
má snadno snímatelný kryt, chránící hrot a 
chvějku, který se i jednoduše nasazuje nazpět. 
Zvuk potěší jak výraznými vysokými tóny, tak 
i například plným vykreslením strun elektric-
ké kytary, celkově však splňuje předpoklady 
reprodukce základní řady, kam ji ostatně řadí i 
výrobce sám. Kde jednoznačně Thorens TD 295 
MK IV překračuje očekávání, je designová úpra-
va šasi, neboť to vypadá opravdu exkluzivně.
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PLUS
Dokonalý design základové desky, možnost připojit 

signálové kabely dle vlastního výběru, optický 
vypínač motoru, protiprachový kryt.

MÍNUS
Velmi jednoduché raménko s ovládáním pod 

krytem.

ZVUK  85%
VYVÁŽENOST  85%
KONSTRUKCE  80%

OBSLUHA  95%

KATEGORIE
do 20.000 Kč

        ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ 85%

VERDIKT

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪







THORENS TD 295 MK IV
KONTAKT Horizon Trading Prague

KONSTRUKCE šasi z MDF

RAMÉNKO jednoduché trubkové 
s kardanovým uchycením

OTÁČKY 33 1/3, 45

MOTOR AC synchronní motor 

ROZMĚRY/HMOT-
NOST

430 x 145 x 365 mm/8,5 kg

CENA 17.900 Kč

KONKURENTI

PRO-JECT XPRESSION 3 CLASSIC s aluminiovým 
talířem, uhlíkovým tubusem raménka a plexi kry-
tem. Má instalovánu přenosku Ortofon 2M Red.
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