
S umiko oferuje stosunkowo 
bogatà kolekcj´ wk!adek. Mimo
˝e wi´kszoÊç stanowià niezbyt

drogie MM lub wysokopoziomowe MC
(jak choçby znana BP), to w katalogu
znajdziemy równie˝ przetworniki MC
wysokiej klasy. W!aÊnie nadszed! mo-
ment zmian na szczycie. Dotychczasowy
flagowiec Sumiko Pearwood Celebration
II otrzyma! wsparcie z góry – testowanà

dziÊ Palo Santos Presentation. Najdro˝sza
wk!adka Sumiko plasuje si´ obok wy˝-
szych modeli Benza Micro, Lyry i taƒ-
szych Koetsu.

Sumiko nigdy nie twierdzi!o, ˝e
wn´trznoÊci swoich przetworników wy-
twarza samodzielnie. OczywiÊcie, êróde!
nie ujawnia, ale w opisie Palo Santos po-
jawia si´ stwierdzenie o „europejskim”
wykonaniu. Istotnà kwesti´ stanowià
mo˝liwoÊci produkcyjne i skoro niektó-
re europejskie firmy przenoszà cz´Êç
produkcji do Japonii, to tym trudniej si´
zorientowaç, która europejska manu-
faktura podj´!a si´ budowy Palo Santos.

Konstrukcja wk!adki przypomina
nieco poprzedniego flagowca – Pear-
wood, jednak w przeciwieƒstwie do
niego drewniana obudowa jest otwarta
od do!u, ukazujàc generator. Nowe jest
zawieszenie wspornika z syntetyczne-
go kauczuku. Sam wspornik zrobiono 
z pr´ta boru, a ig!a to diament o za-
awansowanym szlifie 75 µm x 5 µm,
odmiennym ni˝ w Pearwood. 

W generatorze zastosowano mag-
nesy Alnico. T!umiàcà drgania, a przy
tym dekoracyjnà obudow´ wykona-
no prawdopodobnie z twardego aro-
matycznego drewna z rodzaju Bulnesia
(gatunek po!udniowoamerykaƒski, zwa-
ny te˝ „Êwi´tym drzewem”).

Alek Rachwald

Opinia 1
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade/

Zu Denon 103

Przedwzmacniacz korekcyjny: 
RCM Prelude

Wzmacniacz zintegrowany: 
SoundArt Jazz, Naim Nait XS

Kolumny: B&W 801 Matrix

Przewody sygna!owe: Argentum 6/4

Silver, Zu Wylde

wk!adka 
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Sumiko Palo Santos Presentation
Dystrybucja: Voice
Ceny: 10100 z!

Dane techniczne:
Typ: MC
Poziom wyjÊciowy: 0,5 mV
Separacja kana!ów: >30 dB/1 kHz
Zalecany nacisk ig!y: 2 g
PodatnoÊç zawieszenia: 8 x 10-6 cm/dyne
Wewn´trzna impedancja: 12 !
Obcià˝enie impedancjà: 100 ! – 1 k !
PojemnoÊç: 100-300 pF
Wspornik: lity bor
Szlif ig!y: diament, Line Contact, 

75µm x 5µm
Masa: 8,3 g

Sumiko  
Palo Santos 
Presentation

Sumiko to uznany dostawca
sprz´tu analogowego 
na rynek amerykaƒski.
Dystrybuuje tam m.in.
gramofony Pro-Jecta, 
co t!umaczy wspó!prac´
obu firm na innych rynkach,
równie˝ w Polsce. 
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Opinia 2
System
Gramofony: Garrard 401, 

Pro-Ject RPM 9.2 Evolution

Ramiona: SME 312, Origin Live Silver, 

PJ 9cc Evo

Wk!adki: AT OC-9ML/II, AT-440MLa

Przedwzmacniacz korekcyjny: 
GSP Elevator/GSP Revelation

Wzmacniacze: SoundArt Jazz, 

Zagra 2 Pre/Amp

Kolumny: ATC SCM-35

Przewody sygna!owe: VPI-JMW Phono,

Fadel Coherence IC One, 

DH Labs Air Matrix

Przewody g!oÊnikowe: 
Fadel Coherence SC One

Przewody zasilajàce i listwa: 
Fadel Coherence PC One, 

Fadel Hotline Coherence

Akcesoria: StandArt STO i SSP, VPI HW-17

S umiko Palo Santos Presentation
to najdro˝sza wk!adka, jakà za-
montowa!em w swoim gramo-

fonie. Ale zanim mog!em si´ przekonaç
o jej mo˝liwoÊciach, przebrnà!em przez
tor przeszkód zwiàzanych z ustawie-
niem. Instrukcja do!àczona do prze-

twornika zawiera sporo informacji 
o budowie i rozwiàzaniach technicz-
nych oraz dok!adnie analizuje wp!yw
niew!aÊciwego ustawienia na charakter
dêwi´ku. Zaleca na przyk!ad ustalenie
antyskatingu na 2/3 optymalnej si!y 
nacisku (2 g), czyli odpowiadajàcà 1,25-
1,3 g. Stara!em si´ skrupulatnie dosto-
sowaç do tych sugestii. Du˝y i kanciasty
korpus przetwornika skutecznie zas!a-
nia widok wspornika i ostrza ig!y oraz
punktów szablonu. W przypadku ra-
mion, w których pozycj´ wk!adki re-
guluje si´ Êrubkami mocujàcymi do 
headshella, tak jak w PJ 9cc Evo czy OL
Silver, wymaga to ogromnej cierpliwo-
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wk!adka 

Przewody g!oÊnikowe: Argentum 6/4

Przewody zasilajàce: Zu Mother, 

IsoTek Optimum

Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

P odoba mi si´ ergonomia Palo
Santos. Pokrojem przypomina
Koetsu i ma podobne, równole-

g!e kraw´dzie obudowy. Mimo ˝e ig!a
jest dobrze ukryta pod drewnianà
skrzynkà i nie!atwo nià trafiç w punkt na
szablonie, to jednak utrzymanie równo-
leg!oÊci kraw´dzi wk!adki wobec linii
szablonu okazuje si´ !atwe. Równie˝ si!a
nacisku (2 g) jest typowa dla wspó!cze-
snych wk!adek MC i w po!àczeniu z ma-
sà przetwornika stanowi kombinacj´
przyjaznà wi´kszoÊci ramion i przeciw-
wag. JeÊli tylko ktoÊ nie dosta! trwa!ego
zeza podczas wielokrotnie ponawianych
prób umieszczenia koƒca ig!y w punkcie
„zero”, reszta to drobiazg i mo˝na przy-
stàpiç do s!uchania.

Zaczà!em nietypowo – od wokalu so-
lo z p!yty „Favorite Voices”. To test za-
równo na kobiecy g!os, jak i akustyczne
basisko, w które ten album obfituje.
Pod wzgl´dem równowagi mi´dzy wy-
sokimi a niskimi tonami Palo Santos 

lokuje si´ troch´ poni˝ej wk!adek Lyry.
Pokazuje mniej najsubtelniejszych de-
tali, ale za to mocniejszy bas. Nie jest to
z!y interes, tym bardziej ˝e Sumiko i tak
cechuje zwiewny dêwi´k. Jest tu du˝o
powietrza, przestrzeni i delikatnych
drgnieƒ przekazanych w sposób godny
zaawansowanego szlifu ig!y. Uwag´
zwraca silny i raczej mi´kki bas, natu-
ralna Êrednica i obfite, lecz nieagre-
sywne szczegó!y. Stereofonia równie˝
pozostaje dobra, tak˝e w pionowym
wymiarze sceny.

PrzejÊcie do utworów instrumental-
nych (g!ównie symfoniki) potwierdzi!o
wczeÊniejsze spostrze˝enia, zw!aszcza

jeÊli chodzi o jakoÊç i rozdzielczoÊç wy-
sokich tonów. Skrzypce Perlmana oraz
inne instrumenty smyczkowe zosta!y
zaprezentowane doprawdy wspaniale –
lekko, po!yskliwie i barwnie. Ârednica
brzmia!a pe!nie, z wystarczajàcà dozà
naturalnego ciep!a, ale bez zaokràglenia
czy przegrzania. Bas pod wzgl´dem mo-
cy, rozciàgni´cia i zró˝nicowania lokuje
t´ wk!adk´ wÊród najlepszych.

Nagrania symfoniczne by!y tymi, po
które si´ga!em z najwi´kszà przyjemno-
Êcià i najcz´Êciej. Od koncertów Vival-
diego, przez Beethovena, Haydna, po
Mendelssohna, ka˝da p!yta zosta!a
przekazana wiernie i precyzyjnie, z sa-
tysfakcjonujàcym oddaniem tutti, za-
równo pod wzgl´dem rozdzielczoÊci,
jak i dynamiki.

Poszukiwanie niedostatków lub cech
charakterystycznych dêwi´ku Palo San-
tos kontynuowa!em nast´pnie przy 
nagraniach operowych („¸askawoÊç
Tytusa” Mozarta, „Aida” Verdiego 
i „Carmen” Bizeta). Niedostatków nie
wychwyci!em. Charakter brzmienia sa-
mej wk!adki zaznacza! si´ s!abo. Mo˝-
na mówiç o dêwi´ku szczegó!owym, ale
nie rozjaÊnionym; z dobrze rozciàgni´-
tym basem i !agodnà Êrednicà. Wk!ad-

ki nie cechuje bezlitosna, high-endowa
detalicznoÊç Lyry (choç nie jest do niej
daleko); nie ma te˝ ciep!a Sheltera – 
a mimo to nie odczuwa si´ jego dojmu-
jàcego braku. 

Przeprowadzone na koniec badania
p!ytà testowà wykaza!y równie˝ zalety
czysto mechaniczne: dobre trzymanie
si´ rowka i odpornoÊç na rezonanse.

Flagowa Sumiko to przetwornik o neu-
tralnym, dojrza!ym i smacznym dêwi´ku.
Z pewnoÊcià jest zdolna ukazaç zalety
najlepszych nap´dów analogowych.
Ch´tnie widzia!bym jà w moim systemie.

Alek Rachwald
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Êci, sokolego oka, dobrego rozproszonego oÊwietlenia i mi-
nimum godzinki wolnego czasu. Na szcz´Êcie kolejna kali-
bracja, tym razem w ramieniu SME 312 zainstalowanym do
Garrarda 401, nie sprawi!a k!opotu.

Wysi!ek zosta! nagrodzony jednym z najlepszych
brzmieƒ analogu, jakie s!ysza!em. Ró˝ni! si´ pomi´dzy wy-
korzystanymi w teÊcie nap´dami, ale uchwytna sygnatura
pozostawa!a: Palo Santos Presentation stawia na p!ynnà de-
talicznoÊç.

Szczegó!y muzyki, linie poszczególnych instrumentów,
subtelnoÊci g!osu nie ukryjà przed nià niczego. Precyzyjny
szlif, podobny do AT OC-9ML/II, nie zapewnia Sumiko 
w tej dziedzinie wielkiej przewagi. Natomiast odró˝nia jà
koloryt prezentacji. Gra !agodniej, mniej akcentujàc naj-
wy˝sze rejestry i subtelniej uk!adajàc Êrednie. O ile Audio-
-Technica spektakularnie przysuwa scen´ do s!uchacza, 
o tyle recenzowany przetwornik zachowuje w tej dziedzinie
umiar. Wokale lokujà si´ tu˝ za linià bazy, a dalsze plany
pozostajà Êwietnie zdefiniowane i doÊwietlone (Jacintha
„Lush Life”) - jak krajobraz w letnim po!udniowym s!oƒcu.
Towarzyszy temu, typowa dla formatów wysokiej rozdziel-
czoÊci, wyraêna aura otaczajàca muzyków. OkreÊlenie aku-
styki pomieszczenia ods!uchowego nie nastr´cza trudnoÊci.
Opanowanie i dostojnoÊç brzmienia
kojarzà si´ z charakterem Shel-
tera 901. Klasa i wiernoÊç ka-

nonowi analogowego grania. W tym porównaniu Audio-
-Technica prezentuje brzmienie bardziej nowoczesne, lekko
„podkr´cone”, nastawione na odkrywanie ekscytacji, jakby
zaakcentowane dodatkowym êród!em Êwiat!a. 

Zestawienie z ramieniem SME 312 i nap´dem Garrard
401 wnosi do brzmienia Sumiko delikatne ocieplenie. Pod-
kreÊla je mocniejszy, chocia˝ troszk´ gorzej zdefiniowany
bas. Kolorystyka przesuwa si´ w kierunku wrzeÊniowego
popo!udnia; dêwi´ki nabierajà z!otawego po!ysku. W tej
konfiguracji z przyjemnoÊcià s!ucha!em przekroju twórczo-
Êci Waterboys z LP „The Best Of The Waterboys ‘81-‘90”, 
a na deser pozostawi!em „Double Fantasy” Lennona i Ono. 

Palo Santos Presentation nie dziesiàtkuje p!ytoteki i na
pewno b´dziecie ch´tnie wracaç nawet do wys!u˝onych
long playów. Trzaski wywo!ywane powierzchniowymi ry-
skami nie okazujà si´ dokuczliwe, za to szlif Line Contact
zapewnia odczyt du˝ej iloÊci wa˝nych informacji. 

Na koniec nie powiem: „biegnijcie do sklepu”, poniewa˝
cen´ Sumiko trudno uznaç za przyst´pnà. Do takiego za-
kupu potrzeba dojrza!oÊci; mo˝e nawet desperacji. Nie
zmienia to faktu, ˝e klasa wykonania i dêwi´k Palo Santos
Presentation lokujà jà w czo!ówce przetworników MC. 

Mo˝e wi´c chocia˝ dopisaç jà do listy marzeƒ?
Pawe! Go!´biewski
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