
Thorens TD 158

8 490 Kč

Nejdostupnější model švýcarské značky představuje v testu víceméně 
„dvojče“ plně automatického gramofonu Dual 415-2. Oba komponen-

ty jsou vyrobeny v Německu, kam to nemá Thorens z centrály v kantonu 
Aargau blízko hranice příliš daleko. Těžko posuzovat míru vzájemné par-
ticipace, ale při bližším srovnání vychází s tužší skříňkou a dřevotřískovou 
základnou na čtyřech sofistikovanějších patkách z měření sil o něco lépe 
TD 158, který se opět vyrábí jen v černém provedení strukturované vi-
nylové fólie. Z velké části identické (pružně uložené) subšasi má přímé 
kovové raménko s hlavicí se standardním půlpalcovým uchycením, která je 
z výroby osazena magnetodynamickou přenoskou s logem Thorens, u níž 
v návodu najdeme typové číslo DMS 251 i stejné parametry jako u Dualu. 
To je však zcela určitě přínosem, protože starší generace gramofonů TD 
158 měly nepříliš povedenou magnetodynamickou přenosku Thorens 

TAS 257 se značnou boční tuhostí a zákonitě i vysokou silou na hrot 
(35 mN!). Elektronicky regulovaný stejnosměrný motorek, napájený opět 
externím síťovým adaptérem (12 V/300 mA), pohání plochým pryžovým 
řemínkem přes kladku na hřídeli plastový subtalíř, který nese hliníkový 
talíř (ø 304 mm) s plstěnou tlumící podložkou pod vinyly. Blíž ke kloubu 
raménka si vyměnil pozici s páčkovým přepínačem rychlostí (45/33) 
páčkový zvedáček (Lift), aktivující zapnutím pohonu v pozici Spuštěno 
automatický režim, s nímž se po přehrání desky raménko vrací do výchozí 
polohy a motorek vypíná. Z hlediska ovládání zůstal prakticky nejblíže 
druhý páčkový přepínač Start/Stop. Slabiny jednoduché automatiky jsou 
stejné jako u Dualu: vinylům o průměru 30 cm je přiřazena pouze rych-
lost 33,3 ot./min a na klasické singly o průměru 17 cm „zbyla“ rychlost 
45 ot./min. Výstup z přenoskové vložky je vyvedený napevno metrovým 
signálovým kabelem s pozlacenými konektory cinch, doplněným samostat-
ným zemnicím vodičem zakončeným malou vidličkou. Jedinou přípojkou 
je zdířka pro externí napájení a příslušenství rovněž obsahuje plastový 
adaptér pro přehrávání singlů.

Pro-Ject Essential III XE

8 990 Kč

Nejmladší, ale současně také nejvyšší model ze série Essential, která 
patří v nabídce vídeňské značky vyrábějící gramofony v Litovli mezi ty 

dostupnější, lze vybírat ze tříbarevné škály lesklého, silného laku (černá, 
bílá a červená). Základna zdárně odolávající rezonancím je vyrobena 
z odlehčené, ale jinak velice pevné dřevotřísky o tloušťce 20 mm a „trů-
ní“ stabilně na trojici odpružených pryžových patek. Robustní talíř (ø 
300 mm) z lakované MDF desky o tloušťce 20 mm, k němuž je přibalena 
černá plstěná podložka, má v ose vetknutý ocelový hřídel, zapadající do 
bronzového pouzdra s teflonovou vložkou v dolní části, zajišťující pouze 
minimální tření. Pohon zajišťuje pomocí kulatého silikonového řemínku, 
kterým je po obvodě opásaný talíř velice tichý synchronní motorek s od-
stupňovanou kladkou (rychlosti se přehazují ručně), uložený v blízkosti 

levého zadního rohu základny. Lehké raménko je včetně hlavice, osaze-
né z výroby magnetodynamickou přenoskou Ortofon OM 10, vyrobeno 
z jediného kusu černě anodizovaného hliníku; se základnou ho spojuje 
kloubový mechanismus s precizními safírovými ložisky. Přesné nastavení 
přenoskového raménka umožňuje protizávaží s ocejchovanou stupnicí 
(od 0 do 30 mN) a blízko uchycení raménka se nalézá rovněž konstrukce 
mechanického antiskatingu s miniaturním závažím. Základní uživatelský 
komfort zajišťuje alespoň páčkový ruční zvedáček. Kolébkový vypínač, který 
ovládá motorek, snadno nahmátneme na levné hraně základny vpředu. 
Vzadu najdeme napevno instalovaný signálový kabel se samostatným 
zemnicím vodičem, který odpovídá standardnímu typu Pro-Ject Connect 
it E bez vstupního páru konektorů, takže na jeho průřezech a pozlacených 
konektorech cinch moravský výrobce nešetřil, což ve většině případů kon-
trastuje s tenkými signálovými „tkaničkami“, které u gramofonů v cenovém 
limitu testu převažují. Jedinou přípojku zde zastupuje zdířka pro externí 
síťový adaptér (15 V/0,5 A), který tak vylepšuje odstup rušivých napětí. 
Příslušenství obsahuje plastovou středovou redukci pro přehrávání singlů 
a háček na přehazování řemínku při volbě rychlostí.

H O D N O C E N Í
X  kvalitní přenosková vložka; podařené raménko

Z  signálový kabel napevno

H O D N O C E N Í
X  plná automatika

Z kvalita přenoskové vložky; signálový kabel napevno

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Vlastní gramofon si tichým pohonem výrazněji nezadá s firemní klasikou Debut 
Carbon (S&V 12/16). Pro-Ject spoléhá stejně jako Elipson v testu na přenosku 
Ortofon OM 10. Opět můžeme konstatovat, že poslechový prostor je vyplněn 
transparentním a víceméně vyrovnaným zvuk s menším objemem hlubších basů, 
které jsou ovšem přesné. Kvitujeme výborně podaný prostor nahrávek.

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Podobně jako u „dvojčete“ Dual pohon gramofonu s automatikou do hudby 
prakticky nezasahuje. Stejně tak i DMS 251 S (alias přenoska Thorens) 
produkuje ryzí a kmitočtově harmonický zvuk, který však postrádá jemnější 
detaily. Za tvrdší výšky a basy může zřejmě menší poddajnost přenosky. Prostor 
nahrávek je podaný průměrně.
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