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T
o, ˝e po wielu latach domi-
nowania kina domowego,
obserwuje si´ powrót do
sprz´tu stereofonicznego,
nikogo ju˝ nie dziwi. Jednak

wprowadzenie do oferty gramofonu analogowe-
go jest okolicznoÊcià godnà odnotowania. Po Ma-
rantzu, tak˝e Denon zapragnà∏ mieç w swoim ar-
senale gramofon. Pokusi∏ si´ o jednak w∏asne roz-
wiàzanie konstrukcyjne.
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BUDOWA
Gramofon wyglàda na tyle elegancko, 
˝e trudno nawet przypuszczaç, ile kosztu-

je. W przeciwieƒstwie do spartaƒsko wy-
posa˝onych i ascetycznie wyglàdajàcych

konstrukcji audiofilskich, Denon zaskakuje nie tyl-
ko jakoÊcià wykonania, ale i samym projektem
wzorniczym, dopasowanym do innych segmen-
tów tej firmy. Mo˝na by rzec, ˝e projektanci kiero-
wali si´ zasadà back to school, i to w bardzo do-
brym jej znaczeniu. Gdyby ten projekt ujrza∏ Êwia-
t∏o dzienne jakieÊ 25 lat temu, z pewnoÊcià oka-
za∏by si´ superhitem na rynku. Co wi´cej, nawet
w dzisiejszych realiach broni si´ bez wi´kszego
wysi∏ku. Chassis pokryto lakierem o wysokim po∏y-
sku, przypominajàcym poniekàd lakier fortepiano-
wy. Dost´pne sà dwie wersje kolorystyczne – czar-
na i srebrna. W obydwu wypadkach górna pokrywa
jest wykonana z bezbarwnego tworzywa sztuczne-
go, zaÊ talerz – ze stopu lekkich metali w ich na-
turalnym, srebrzystym kolorze. Z podobnego ma-
teria∏u wykonane jest rami´. Ma ono doÊç lekkà
konstrukcj´, z typowym ∏o˝yskiem kardana i na-
kr´canà od ty∏u przeciwwagà. Ma typowà d∏ugoÊç,
9 cali, i wynikajàce z niej przewieszenie 19 mm.

Prosta, w pe∏ni
zautomatyzowana
konstrukcja
japoƒskiego Denona
adresowana jest nie
tylko do posiadaczy
stereofonicznych
systemów tego
producenta, ale
te˝ osób szukajàcych
bardzo wygodnego
i eleganckiego
gramofonu, 
bez anga˝owania si´
w szczegó∏y
techniczne
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G∏ówka wk∏adki jest nieco inna ni˝
te spotykane w ramionach SME czy
dawnych wyrobach rodzimej Foniki
– jest po prostu krótsza i ukoÊna.
Dwa otwory o rozstawie 1/2“
umo˝liwiajà bezproblemowà wy-
mian´ wk∏adki na innà ni˝ ta, którà
znajdziemy w komplecie z gramofo-
nem. Sens tej operacji jest jednak
wàtpliwy, zwa˝ywszy, ˝e jakoÊç fir-
mowego przetwornika jest porów-
nywalna z konkurencjà z przedzia∏u
cenowego do 200 z∏. Zastosowanie
du˝o dro˝szej wk∏adki raczej mija
si´ z celem. 
Ustawienie i regulacja gramofonu sà
banalnie ∏atwe. Bardzo dobrze zreda-
gowana i bogato ilustrowana in-
strukcja obs∏ugi pokazuje krok po
kroku, jak post´powaç przy urucha-
mianiu urzàdzenia. Natomiast sama
obs∏uga ogranicza si´ do wyboru
pr´dkoÊci obrotowej talerza i Êrednicy
p∏yty – d∏ugograjàca 30 cm lub sin-
giel 17 cm – oraz do w∏àczenia nap´-
du – przyciski start i stop. Reszt´ wy-
kona za nas automat. JeÊli jednak zaj-
dzie potrzeba, mo˝emy skorzystaç
z r´cznego opuszczania lub podno-
szenia ramienia (standardowa dêwig-
nia windy). Mo˝na zaryzykowaç
twierdzenie, ̋ e obs∏uga DP-300F nie
jest bardziej skomplikowana ani
ucià˝liwa ni˝ odtwarzacza CD (pomi-
jajàc brak pilota). 

BRZMIENIE
Nie ma wàtpliwoÊci, ̋ e DP-300F spe∏-
ni oczekiwania wi´kszoÊci potencjal-
nych nabywców. Z pewnoÊcià nie jest
to szczyt wyrafinowania, zw∏aszcza
w kategoriach audiofilskich, co wcale
nie przeszkadza w czerpaniu zwyk∏ej
przyjemnoÊci z ods∏uchu p∏yt winylo-

wych. Poziom przydêwi´ku jest pra-
wie nies∏yszalny, i to niezale˝nie od
tego, czy korzystamy z wbudowane-
go stopnia korekcyjnego (!), czy z de-
dykowanego wejÊcia MM w ze-
wn´trznym urzàdzeniu. Brzmienie te-
go pierwszego jest nieznacznie po-
grubione, z obszernym i ciep∏ym ba-
sem i dobrze artyku∏owanymi sopra-
nami. W drugim zaÊ wypadku efekt
finalny b´dzie zale˝ny od synergii
wk∏adki, kabla po∏àczeniowego i pa-
rametrów wejÊcia MM. Zjawiska
przestrzenne kreowane sà doÊç po-
prawnie. Rozmiary sceny i g∏´bia
przypominajà dokonania konkuren-
cji. Dominuje wymiar szerokoÊci.
Wi´kszoÊç muzycznych zdarzeƒ roz-
grywa si´ w obr´bie g∏oÊników, albo
tu˝ za linià bazy. Na s∏owa uznania
zas∏uguje dobra czytelnoÊç planów
i w∏aÊciwe oddanie dynamiki. Ró˝ni-
cowanie nagraƒ nie zaskakuje spek-
takularnymi efektami, ale jest wystar-
czajàco dobre do codziennego s∏u-
chania ulubionych nagraƒ. Mimo
tych ewidentnych uproszczeƒ w re-
produkcji dêwi´ku, s∏uchanie muzyki
na tym gramofonie jest po prostu
przyjemne. 

KONKLUZJA
DP-300F to znakomity wybór z punk-
tu widzenia osób, które szukajà do-
celowego gramofonu do odtwarza-
nia kolekcji swoich p∏yt winylowych,
a przy tym zupe∏nie nie sà zaintereso-
wane dalszymi zmianami. Powa˝ny-
mi atutami tej konstrukcji sà wyjàtko-
wo wygodna obs∏uga i wbudowany
stopieƒ korekcyjny (z mo˝liwoÊcià
od∏àczenia), jak równie˝ estetyka wy-
konania. W pe∏ni zas∏u˝ona reko-
mendacja. ■

DANE TECHNICZNE
Nap´d paskowy
Pr´dkoÊci obrotowe 33 i 1/3 lub 45,11 obr. / min. 
Rodzaj silnika pràdu sta∏ego z uk∏adem servo
NierównomiernoÊç obrotów b.d. 
Ko∏ysanie i dr˝enie 0,10%
Stosunek sygna∏/ szum 60 dB
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 434 x 122 x 381 mm
Masa 5,5 kg

★★★★★AV JAKOÂå/CENA

OCENA SKALA (0-10)
NeutralnoÊç 9�
Precyzja 9�
MuzykalnoÊç 8�
Stereofonia 9�
Dynamika 9�
Bas 9�
Kategoria D

JakoÊç i precyzja
wykonania
ramienia zas∏ugujà
na wysokà not´


