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To moje drugie spotkanie 
z gramofonem RPM 10. 
Poprzednio by! to flagowiec 

w pierwszej wersji, 
który zrobi! na mnie 
wyjàtkowo dobre wra˝enie.
Uzna!em go 
za pierwszy zamach 
Pro-Jecta na segment 
hi-endu.
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T eraz zasz!y zmiany. „Dziesiàt-
k´” zdetronizowa! ogromny
X-Tension, nale˝àcy do Clas-

sic Line. Recenzowany dziÊ model po-
zosta! natomiast najwy˝szym w linii
RPM i dorobi! si´ oznaczenia 10.1
Evo. Za nowà nazwà kryjà si´ istotne
zmiany.

Podobnie jak poprzednik RPM 10.1
Evo jest dostarczany z dedykowanà
podstawà antywibracyjnà Ground-It.
Tym razem jest to wersja De Luxe 3,
ró˝niàca si´ od wczeÊniejszej dodany-
mi nó˝kami antywibracyjnymi i meta-
lowymi gniazdami na czubki sto˝ków,
na których stoi gramofon. Stare sto˝ki
zastàpiono wersjà t!umionà magne-
tycznie. Bry!a urzàdzenia nie ró˝ni si´
od poprzedniej wersji. Charaktery-
styczne wspierane magnesem !o˝ysko
pozosta!o bez zmian. Ten sam jest te˝
gruby mleczny talerz oraz wykoƒcze-
nie lÊniàcym ciemnoszarym lakierem. 

Silnik pràdu sta!ego umieszczono
poza obudowà. Przeniesienie nap´du
to tradycyjny pasek. 

Zasilacz to zwyk!y transformator
wtyczkowy. Spodziewa!bym si´ tutaj
czegoÊ wy˝szej jakoÊci albo chocia˝
do!àczenia do zestawu SpeedBoxa,
najlepiej w wersji SE. Bardziej by pa-
sowa! do urzàdzenia tej klasy.

Du˝a zmiana zasz!a w ramieniu.
Producent zainstalowa! tu nowy mo-
del 10-calowy o nazwie 10cc Evo (stàd
ten element w nazwie modelu). Po-
dobnie jak wczeÊniejsze ramiona Pro-
-Jecta, wykonano je z w!ókien w´glo-
wych. Uwag´ zwraca nowa, masywna
obejma kardanowa, w której zamoco-
wano !o˝ysko. Druga nowoÊç to od-
mienny od dotychczasowego system
antyskatingu. Nadal wykorzystywana
jest linka z ci´˝arkiem, jednak zamiast
d!ugiego wspornika wygi´tego z drutu

u˝yto sprytnie zamocowanego krót-
kiego metalowego ko!ka. Bardzo to
poprawi!o wyglàd gramofonu i chyba
te˝ u!atwi!o jego obs!ug´.

Jedyne moje zastrze˝enie dotyczy
instrukcji. Nie by!o w niej mowy o no-
wym systemie antyskatingu. Przeciw-
nie, do!àczona informacja dotyczy!a
starego ramienia 10cc z poprzednim
systemem. Na skutek tego sp´dzi!em
szcz´Êliwy kwadrans, poszukujàc nie-
istniejàcego drucianego wspornika.

Ogólne wra˝enie, jakie wywiera
RPM 10.1 Evo, jest dobre, choç nie po-
walajàce. Widaç tu mieszanin´ ele-
mentów wzi´tych z taƒszych modeli
oraz rozwiàzaƒ wysokiej klasy (rami´,
!o˝ysko, podstawa). Bioràc jednak pod
uwag´ cen´, urzàdzenie jest wykonane
bardzo dobrze i widaç, ˝e w kluczo-
wych miejscach (poza zasilaczem) nie
szcz´dzono nak!adów.

Alek Rachwald

Opinia 1
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade,

Wk!adka: Zu DL-103

Przedwzmacniacz korekcyjny: 
RCM IC Prelude, ModWright SWP 9.0SE,

VTL TP-2.5

Wzmacniacz: SoundArt Jazz, 

Belles IA-01

G!oÊniki: B&W 801 Matrix, 

Avcon Avalanche Reference Monitor

Przewody sygna!owe: 
Argentum SCG 6/4E Silver, 

Zu Audio Wylie, 

VPI-JMW Phono

Przewody g!oÊnikowe: Legacy

Przewody zasilajàce, filtr sieciowy: 
Zu Mother, IsoTek Sigmas

Akcesoria: StandArt STO, StandArt SSP

J ak najkrócej okreÊliç RPM 10.1
Evo? Najlepszy b´dzie, w mojej
opinii, „hi-end dla oszcz´d-

nych”. Nowa „Dziesiàtka” to êród!o 
o zrównowa˝onym brzmieniu. Od
pierwszej chwili oferuje to, co w ana-
logu najwa˝niejsze: przyjemnoÊç s!u-
chania na bardzo wysokim poziomie.
To jest coÊ, co trzeba raz us!yszeç, ˝e-
by potem rozpoznaç. Brak w!asnego
charakteru, dêwi´k niepodbarwiony, 
o czarnym, czystym tle, dajàcym 
s!uchaczowi wra˝enie odpr´˝enia.
Niejako przy okazji wzrasta realizm 
i pojawia si´ wra˝enie wybitnej prze-
strzennoÊci.

Ka˝dy repertuar wypada na tym
gramofonie szlachetnie. Chopin grany
przez Horowitza (nagranie z 1968 
i 1972 roku) brzmia! lekko, barwnie 
i naturalnie. Jak powiedzia! Schubert:
„Panowie, geniusz”. Brak nerwowoÊci,
g!adkoÊç i swoista akuratnoÊç dêwi´-
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!ƒAlek Rachwald i Pawe! Go!´biewskiƒ!

Pro-Ject RPM 10.1 Evo
Dystrybucja: Voice
Cena: 9990 z!

Dane techniczne
Pokrywa: opcja 
Stosowana przeciwwaga: 6-9 g (opcje: 7-11
g, 10-15 g)
Pr´dkoÊci obrotowe: 33,33/45,11 RPM (r´cz-
nie)
Odchylenie obrotów: +/- 0,5 %
Ko!ysanie obrotów: +/- 0,06 %
Sygna!/szum: -73 dB
Nacisk: 10-35 mN 
D!ugoÊç ramienia: 10 cali (25,4 cm) 
Masa efektywna ramienia: 9 g
Przesi´g: 18 mm
Masa/Êrednica telerza: 6,15 kg/30 cm 
Wymiary w/s/g 
(bez pokrywy): 16,5/44/32,5 cm 
Masa z pokrywà: 14,5 kg + silnik 2 kg
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ku. Ten gramofon w niewielkim stop-
niu sk!ania do analizy poszczegól-
nych aspektów brzmienia. Bardziej
chcemy opisywaç wra˝enia ogólne.
Nowe rami´ sprawuje si´ bar-
dzo dobrze. Przy odpo-
wiednim ustawieniu nie
stwierdzi!em ˝adnych s!y-
szalnych efektów b!´du kà-
towego. Nie wiem,
ile zawdzi´czamy
temu ramieniu w
ogólnym bilan-
sie brzmienia,
ale wydaje si´,
˝e niema!o.

Pro-Ject bardzo dobrze sobie radzi
z trudnymi dynamicznie fragmenta-
mi. Zafundowa!em mu kilka d!ugich 
sesji z samà symfonikà, a on oddawa!
muzyk´ z godnoÊcià i brakiem nerwo-
woÊci. Prowadzi! si´ jak mercedes.

Wiele radoÊci mia!em z big-banda-
mi. Zespó! Can-nonballa Adderley
wystàpi! ze swobodà i radoÊcià grania.
Przynajmniej cz´Êç zas!ug przypada
tutaj êród!u. Gra!o czysto, lekko, ale
bez przesady; z barwà i powietrzem.
Dêwi´ki wy!ania!y si´ z t!a w miej-
scach okreÊlonych ich pozycjà w or-
kiestrze, a lokalizacja by!a oczywista 
i naturalna. Klasa i spokój nie ozna-
czajà nudy – foot taping factor okre-
Êli!bym jako ponadprzeci´tny. RPM
to udane êród!o, warte Êwietnej
wk!adki i reszty systemu. Po ukoƒcze-
niu testu stwierdzi!em, ˝e najd!u˝ej
s!ucha!em p!yt z du˝ymi sk!adami
jazzowymi. Dziwne? Niekoniecznie.
Taka muzyka na s!abym gramofonie
mo˝e kaleczyç uszy. Tutaj powodo-
wa!a bàbelki jak w szampanie.

OczywiÊcie, wiele zale˝y od reszty
toru. Wi´kszoÊç powy˝szych spostrze-
˝eƒ dotyczy RPM-a wspó!pracujàcego
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z lampowym phono VTL-a, którego
klasa z pewnoÊcià odpowiada temu
gramofonowi. Po!àczenie z przed-
wzmacniaczem solid state potwierdzi-
!o uniwersalne brzmienie Evo, jedno-
czeÊnie wydobywajàc nieco wi´cej
iskry. By!o to zestawienie mo˝e nawet
bardziej satysfakcjonujàce i odpowia-
dajàce temu, co uwa˝a si´ za nowo-
czesny dêwi´k. 

˚a!uj´, ˝e dystrybutor nie móg!
udost´pniç do testu wk!adki Sumiko
Palo Santos, która tak dobrze spraw-
dzi!a si´ niedawno z mniejszym mo-
delem Pro-Jecta. Przypuszczam, ˝e
by!oby to po!àczenie sezonu. Ale i tak
du˝a klasa.

Alek Rachwald

Opinia 2
System
Wk!adka: AT OC-9ML/II

Przedwzmacniacz gramofonowy: 
GSP Elevator/GSP Revelation

Wzmacniacze: SoundArt Jazz,

Zagra PRE/AMP 2

Kolumny: ATC SCM-35

gramofon

Przewody sygna!owe: 
Fadel Coherence IC One, 

VPI-JMW Phono, DH Labs Air Matrix

Przewody g!oÊnikowe: 
Fadel Coherence SC One

Przewody zasilajàce: 
Fadel Coherence PC One

Listwa: Fadel Hotline Coherence

Akcesoria: StandArt STO, StandArt SSP,

VPI HW-17, mata Millenium

P ro-Ject RPM 10.1 Evo to ju˝
trzeci recenzowany przeze mnie
gramofon z tej serii. Na przy-

k!adzie RPM 9.1 i RPM 9.2 mog!em
przeÊledziç wprowadzane stopniowo
zmiany i wynikajàce z nich efekty
brzmieniowe.

Przygod´ z Evo rozpoczà!em od 
wyboru konfiguracji. Jako ˝e karbo-
nowe ramiona PJ Êwietnie si´ spisujà 
z wk!adkami o zalecanej niewielkiej
sile nacisku, bez obaw za!o˝y!em
przetwornik AT OC-9ML/II. Ods!uch
bez maty, z dociskiem Record Puck,
pozostawi! pewien niedosyt, szczegól-
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nie w odwzorowaniu dalszych planów i selektywnoÊci zda-
rzeƒ mikrodynamicznych. Wiem, ˝e Audio-Technic´ staç
na wi´cej finezji. Po kilku próbach zdecydowa!em si´
umieÊciç na talerzu mat´ Millenium, wykonanà z plecion-
ki w!ókien w´glowych. Zrezygnowa!em te˝ z ci´˝kiego 
docisku p!yty (Record Puck) na rzecz lekkiego aluminio-
wo-karbonowego krà˝ka, do!àczonego do maty. Na koniec
wymieni!em seryjny przewód sygna!owy na dedykowanà
!àczówk´ VPI-JMW. Zmiany zasz!y g!ównie w separacji
dêwi´ków oraz dostarczy!y wi´cej wysokooktanowej dyna-
miki. Tak uzbrojony gramofon gra! w moim systemie
przez blisko dwa tygodnie.

Szczególnie spektakularna poprawa nastàpi!a w prezen-
tacji sk!adów symfonicznych. Brzmienie du˝ej orkiestry
si´ otworzy!o. Dêwi´k nabra! oddechu i swobody; na-
turalniej roz!o˝y! si´ w przestrzeni. Instrument solowy 
w nagraniu „Koncertu skrzypcowego” Brucha (Joshua
Bell/Academy of St. Martin-in-the-Fields) zosta! zapre-
zentowany wyraênie, jakby doÊwietlony punktowym re-
flektorem, a jednoczeÊnie w ˝adnym aspekcie nie ociera!
si´ o ostroÊç. Pociàgni´cia smyczka, przesuwanie palców 
i wybrzmienia strun by!y czytelne i naturalne. Ba, pojawia-
!a si´ tak˝e informacja o ruchach artysty. Mo˝na by!o 
odczuç momenty, gdy zmienia! pozycj´ instrumentu
wzgl´dem mikrofonu. Ulokowane dalej na scenie sekcje
instrumentów wyraênie zaznacza!y swój udzia! w nagra-
niu. Mocno wspiera!y solist´; nie gin´!y w tle, pog!´biajàc
wra˝enie pe!ni koncertowego brzmienia. Pro-Ject bez pro-
blemu poradzi! sobie ze swobodnym oddaniem skoków
makrodynamiki, tworzàc spektakl skontrastowany, a jed-
noczeÊnie mieniàcy si´ odcieniami.

W repertuarze rockowym RPM 10.1 Evo wykorzystuje
swe walory dynamiczne. Brzmienie jest bogate – obfituje
w niuanse i pog!osy. Tutaj gramofon zachowuje si´ jak 
rasowy „mass loader”. Muzyka potrafi uderzyç mocno 
i zdecydowanie. Jednak chwilami zbli˝a si´ do lekkiego
odchudzenia zakresu basowego, choç nie przekracza gra-
nicy równowagi tonalnej. Po ods!uchach kilku LP’s 
z takimi nagraniami (m.in. Radio-head „The Best of”, 
Doors „LA Woman”) mog!em tylko potwierdziç, jak 
wiele zale˝y od t!oczenia p!yty. Te Pro-Ject ró˝nicuje bez
skr´powania.

RozdzielczoÊci szczytowego RPM-a nie zawaham si´ na-
zwaç high-endowà. èród!a sukcesu upatruj´ w dba!oÊci
producenta o zminimalizowanie szumu, paso˝ytniczych
drgaƒ i rezonansów. Ch´tnie pos!ucha!bym ramienia PJ
10cc Evo z wy˝szej klasy wk!adkà i bardzo ˝a!owa!em, ˝e
tym razem w pude!ku nie znalaz!em Sumiko Palo Santos.
Zastanawia mnie te˝ potencjalna korzyÊç z zastosowania
lepszego zasilacza.

Za najmocniejszà stron´ RPM-a 10.1 Evo w testowanej
konfiguracji uwa˝am umiej´tnoÊç naturalnego odtworze-
nia charakteru LP, wszystko w konwencji brzmienia szcze-
gó!owego i barwnego. Zyskuje na tym ka˝dy repertuar,
szczególnie zaÊ klasyka, jazz i wokalistyka. Tym modelem
Pro-Ject powinien ostatecznie pogrzebaç zakorzeniony 
w audiofilskiej ÊwiadomoÊci stereotyp specjalisty od gra-
mofonów bud˝etowych. Trudno o równie dobry dêwi´k 
w tej cenie.

Pawe! Go!´biewski
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