
Thorens TD 203 

18 990 Kč 

V cenové hladině, do níž v katalogu švýcarské značky spadají hlavně 
poloautomatické gramofony, představuje TD 203 ještě ojedinělého 

zástupce modelů s ručním ovládáním. Vybírat lze ze tří provedení v laku 
vysokého lesku (černé, bílé a červené). Originální profilem z tvarovaného 
organického skla chrání talíř s přenoskou před prachem, ovšem jen 
tehdy, když je gramofon mimo provoz, ale tradiční odklopné kryty mohou 
být zdrojem nežádoucích rezonancí. Tuhou základnu tvoří MDF deska 
o tloušťce 20 mm na třech pryžových nožkách. Pohon zajišťuje elektronic-
ky řízený stejnosměrný motorek, poháněný přes plochý pryžový řemínek 
plastovým subtalířem  s hlavním talířem (ø 304 mm), který tvoří přesný 
výlisek z tuhého plastu ABS v antistatické úpravě. Filcová podložka pod 
vinyly zde chybí. Nejvíce pozornosti upoutá dost možná přímé hliníkové 
raménko TP 82 s devítipalcovou efektivní délkou, jehož jednobodové 
uchycení na ocelovém trnu bychom očekávali spíše v highendu, stejně 
jako dvě protizávaží různých velikostí. K přesnému nastavení svislé síly 

na hrot přenosky bychom však potřebovali nejspíš digitální váhu; pokud 
zvolíme přibalenou mechanickou plastovou vážku, potřebujeme not-
nou dávku trpělivosti. Mechanický antiskating je realizovaný puristicky 
závažíčkem a signál z přenosky je vyvedený poblíž ložiska víceméně 
nehmotným čtyřžilovým kabelem. S hi-tech raménkem ovšem kontra-
stuje MM přenoska, kterou je osazená atypická hlavice raménka. Jde 
o modifikovaný typ AT 3600 L, jenž nahradil původní firemní přenosku 
TAS 257 se značnou boční tuhostí. Tu ale s AT 3600 L, kterou vyrábí na 
zakázku s logem Thorens japonská značka Audio-Technica, s TSA 257 
spojuje zastaralý diamantový hrot ve tvaru kuželu. K ovládání raménka 
slouží ruční zvedáček. Pohon talíře aktivuje kolébkový síťový vypínač, který 
najdeme v levém předním rohu na horní desce hned vedle identického 
typu, přepínajícího rychlosti 33 ot./min. a 45 ot./min. Výstup z přenosky je 
vyvedený napevno běžným metrovým signálovým kabelem s pozlacenými 
konektory cinch se samostatným zemnicím vodičem. Jedinou přípojkou 
je zdířka pro externí napájení a příslušenství obsahuje také plastový 
adaptér pro přehrávání singlů.

H O D N O C E N Í
X  hi-tech raménko s jednobodovým uchycením; elektronické přepínání 

rychlostí; originální protiprachový kryt

Z  přenoska slabších parametrů; složitější nastavení svislé síly na hrot; 
signálový kabel napevno

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
U gramofonu Thorens vděčí modifikovaná přenoska Audio-Technica AT 3600 L za 
transparentní zvuk nemálo povedenému raménku, které její nižší třídu úplně 
nezachrání. Prostor nahrávek je solidní, ale nezapře jen standardní hodnotu 
oddělení kanálů. Jinak povedený gramofon by si zasloužil lepší partii.

ÚDAJE VÝROBCE
Dual Elipson Pro-Ject Rega Thorens
CS 460 Omega 100 Carbon 1Xpression III Comfort Planar 3 TD 203

Doporučená cena [Kč] 18 990 17 990 16 749 18 990 18 990

Web distributora conrad.cz, hifionline.cz tykon.cz aq.cz ketos.cz thorens.cz

Web výrobce dual-plattenspieler.eu/en/ elipson.com project-audio.com rega.co.uk thorens.com

Rychlosti [ot./min.] 33 1/3 – 45 – 78 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 – 78 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45

Pohon řemínkový řemínkový řemínkový řemínkový řemínkový

Odchylka rychlosti [%] neuvádí neuvádí <0,5 % neuvádí neuvádí

Kolísání otáček [%] 0,06 (DIN) neuvádí <0,1 % neuvádí neuvádí

Odstup rušivých napětí [dB] −72 neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí

Raménko neuvádí neuvádí 8,6“ c 8 RB 330 Thorens TP 82

MM přenoska Ortofon OMB 10 Ortofon 2M-RED Ortofon 2M-RED Rega Elys 2 Audio-Technica AT 3600 L

Typ snímacího hrotu eliptický eliptický eliptický eliptický sférický

Kmitočtový rozsah [Hz] 20–22 000 (−3 dB) 20–22 000 (−3 dB) 20–22 000 (−3 dB) neuvádí 20–20 000 (neuvádí)

Oddělení kanálů [dB] 22 (1 kHz) 22 (1 kHz) 22 (1 kHz) neuvádí 20 (1 kHz)

Výstupní napětí (1 kHz) [mV] 4 5,5 5,5 6,8–7,2 4,2

Doporučená síla na hrot [mN] 15 18 18 17,5 23

Hmotnost [g] 5 7,2 7,2 neuvádí 5,7

Výstup 2× cinch na kabelu 2× zdířka cinch 2× zdířka cinch 2× cinch na kabelu 2× cinch na kabelu

Příkon [W] 1,5 neuvádí max. 10 neuvádí neuvádí

Rozměry (š × v × h) [cm] 42 × 13,3 × 36 45 × 12 × 38 41,5 × 11,8 × 32 44,7 × 11,7 × 36 40 × 9,3 × 32

Hmotnost [kg] 6,6 5,8 5,5 6 3,53

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 9 9 9 10 9

Výbava 15 % 9 10 10 9 9

Obsluha 10 % 10 8 9 8 7

Provedení 5 % 9 10 10 10 10

VERDIKT
91 % 91 % 92 % 97 % 89 %
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