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momencie wprowadzenia 
na rynek by! to nowocze-
sny przetwornik, w któ-

rym zastosowano zaawansowane t!umie-
nie rezonansów, wykorzystywane pó"niej 
w kolejnych konstrukcjach. W pami#ci 
u$ytkowników zapisa! si# tak dobrze, $e 
Du%czycy postanowili uczci& 25. rocznic# 
jego urodzin edycj' limitowan'. 

Wk!adka MC 20 Super LE jest dostar-
czana w solidnej kasetce, zawieraj'cej 
oprócz niej dedykowan' wymienn' g!owi-
c# ramienia (zgodn' ze standardem Orto-
fona i z wi#kszo(ci' ramion z wymienny-
mi ko%cówkami), dwie (ruby monta$owe 
oraz (rubokr#t.

Jak wskazuje nazwa, MC 20 Super LE to 
przetwornik MC (z ruchom' cewk'). Ze 
wzgl#du na niski poziom sygna!u wyj(- 
ciowego wymaga przedwzmacniacza ko- 
rekcyjnego o wysokim wzmocnieniu. Po-
datno(& zawieszenia ig!y jest (rednia, co 
pozwala stosowa& typowe wspó!czesne 
ramiona. Wspornik ig!y wykonano z alu-
minium. Szlif diamentu to ortofonowski 
Nude FG-70.

Wykonanie jest bardzo eleganckie. 
Uwag# przyci'ga z!oty kolor aluminio-



wej obudowy. W'tpliwo(ci budzi roz-
wi'zanie, które 25 lat temu by!o oczywi-
ste, ale wspó!cze(nie nie jest popularne  
w przetwornikach wysokiej klasy. Chodzi 
o zastosowanie zwyk!ych „uszu” w miej-
sce nagwintowanych otworów na (ruby.  
W efekcie, do monta$u trzeba u$y& nakr#-
tek, co jest paskudnym do(wiadczeniem, 
po!'czonym z cz#stym upuszczaniem, gu-
bieniem i odnajdywaniem ich na dywanie. 
W dodatku tych nakr#tek w zestawie nie 
ma: dostarczane s' tylko (ruby, pozwala-
j'ce przykr#ci& wk!adk# bezpo(rednio do 
headshella. Posiadacz ramienia z g!owic' 
sta!' musi sobie jako( poradzi&, np. po$y-
czaj'c od kogo( d!u$sze (rubki z nakr#tka-
mi. Ale taki jest urok retro: nie musi by& 
wygodnie, wa$ne, $eby by!o stylowo. 

Poza tym drobnym zastrze$eniem pod 
adresem ergonomii, MC 20 Super LE 
zrobi!a na mnie jak najlepsze wra$enie, 
obiecuj'c samym wygl'dem i renom' 
producenta dobre wra$enia muzyczne.
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rtofona porównywa!em  
z u$ywan' przeze mnie 
na co dzie% Zu-103 oraz  

z wra$eniami zapami#tanymi z ods!u-
chu bardzo wysokiej klasy wk!adki Air 
Tight PC-1 Supreme.

Pierwsze spostrze$enia by!y jedno-
znaczne: przejrzysto(& i szczegó!owo(&. 
Pod tym wzgl#dem Zu wyra"nie odstaje 
od z!otego Ortofona. Parafrazuj'c zna-
ne powiedzenie, mog# stwierdzi&: „L#-
kajcie si# pierwszych wra$e%, s' zwykle 
prawdziwe”. Tak by!o i w tym przypad-
ku. Owe przejrzysto(& i powietrzno(& 
brzmienia towarzyszy!y mi ju$ do ko%-
ca testu.

Mimo $e  „My Song” europejskiego 
kwartetu Jarretta pochodzi z wytwórni 

ECM, nie ma tu takich hektarów powie-
trza i skandynawskiego ch!odku, jakie 
towarzysz' niektórym tytu!om tej wy-
twórni. Odbieram to nagranie jako ra-
czej mi#kkie i ciep!e. Pod ig!' Ortofona 
takie pozosta!o, ale pojawi!o si# wi#cej 
szczegó!ów w d"wi#ku perkusji i tem-
peratura obni$y!a si# o jeden stopie%. 
Muzyka by!a nieco bardziej intelektu-
alna; uzyska!em wi#kszy wgl'd w fak-
tur# d"wi#ku. Nie by!o to odkrywanie 
nagra% na nowo, ale troszk# nowego si# 
pojawi!o. 

Nast#pnie przerzuci!em si# na big 
band, potem na zelektry)kowane na-
grania Milesa Davisa, sko%czy!em za(  
w porównaniu z tym, co wcze(niej zna-
!em, Ortofon wzbogaca nagrania no-
wymi detalami, które wcze(niej tkwi!y 

gdzie( bardziej w tle. Jaki jest koszt tego 
odkrycia? To zale$y. W przypadku wi#k-
szych sk!adów jazzowych odnosi!em 
wra$enie zwi#kszenia g#sto(ci, bardzo 
po$'dane. By!o wi#cej tych nut, o które 
niektórzy mieli pretensje do Mozarta. 

W przypadku brzmie% elektrycznych 
d"wi#k chwilami by! l$ejszy, ni$ jestem 
do tego przyzwyczajony. Zu-103 s!u-
chana przed Ortofonem (jak równie$ 
po, dla porównania) sprawia!a wra$enie 
troch# ciemniejszej i nieco bardziej do-
ci'$onej. Czy to dobrze, trudno oceni&; 
zale$y od p!yty. Je(li chodzi o nagrania 
wokalne, to ponownie mo$na by!o po-
dziwia& przejrzysto(& i (wietne prze-
strzenne rozmieszczenie "róde! pozor-
nych, natomiast gorsze wra$enie robi!o 

na mnie silniejsze podkre(lanie przez t# 
wk!adk# sybilantów.

W pewnej chwili si#gn'!em po bar-
dzo so*owy kawa!ek, mianowicie po-
!o$y!em na talerzu p!yt# z piosenkami 
Yves’a Montanda. „La vie en rose” by!o 
równie p!ynne jak zwykle, a „Je t’aime” 
zach#ca!o do czynów romantycznych. 
P!yta jest nagrana mi#kko i ciep!o, wi#c 
Ortofon wydoby! z niej tylko nieco wi#-
cej $ycia, co na pewno nie zaszkodzi!o 
odbiorowi muzyki. Tutaj efekt by! po-
zytywny. Jednak ju$ „Best Audiophi-
le Voices” troch# mnie zawiod!a. Jako 
nagrana wzorcowo, powinna wypa(& 
idealnie, a znowu by!o odrobink# zbyt 
wiele posykiwania.

Zaprz#gni#ta nast#pnie do naszego 
rydwanu klasyka ponownie pokaza!a 



wspania!' szczegó!owo(& i $ywo(& prze-
twornika, nie pozbawionego jednak 
g!adko(ci i pewnej dozy organiczno(ci, 
któr' ceni#. Ortofon mia! przewag# nad 
Zu w kategoriach, które okre(li!bym 
mianem audio)lskich. Bardziej rwa! 
do przodu; wi#cej pokazywa!. Rzuca! 
ja(niejsze (wiat!o na to, co si# dzieje 
na scenie. Nawet ta scena by!a wi#ksza.  
Z drugiej strony, je(li chodzi o przyjem-
no(& d!ugiego s!uchania, to wybra!bym 
raczej ta%sz' konstrukcj# opart' na De-
nonie.

W trakcie testu przes!ucha!em sporo 
p!yt. Zastanawia!em si#, czy nie zatrzy-
ma& wk!adki na d!u$ej. Jednak ostatecznie 

stwierdzi!em, $e mój system nie s!u$y jej 
tak, jak powinien. Gramofon Ad Fontes  
z ramieniem OL Zephyr tworz' przejrzyste 
"ród!o z tendencj' do szczegó!owo(ci. We-
d!ug opinii Ivora Tiefenbruna z Linna to 
nap#d i w drugiej kolejno(ci rami# kszta!-
tuj' brzmienie "ród!a analogowego. Rol# 
wk!adki widzi on na medalowym trzecim 
miejscu. Doszed!em do wniosku, $e lekki  
i przejrzysty charakter Ortofona nak!ada 
si# na podobny rodzaj d"wi#ku, kszta!-
towany przez reszt# "ród!a. Przetwornik 
ma wielki potencja!, który w moim sys-
temie nie zosta! w pe!ni doceniony. Tym 
niemniej pozostaj# pod jego pozytywnym 
wra$eniem. Warto(ciowy projekt sprzed 
25 lat wci'$ potra) zaskoczy&. Ma klas#. 
Zreszt', nic w tym dziwnego, wiele osób 
twierdzi, $e najlepsze rozwi'zania w ana-
logu ju$ by!y i teraz tylko mo$na stara& si# 
nic nie zepsu&.
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roducent sugeruje nacisk ig!y 
w granicach 1,6-2,0 g. Wy-
bra!em 1,8 g. Zalecana impe-

dancja obci'$enia powinna by& wy$sza 
od 10 omów. Poniewa$ wk!adka nie 
nosi!a znamion u$ytkowania, prze-
sz!a kilkudniowe wygrzewanie, graj'c  
w tle. Umila!a przygotowywanie wa-
rzyw na patelni# i inne codzienne czyn-
no(ci domowe. Nast#pnie przyst'pi!em 
do ods!uchu.

W 1957 roku Red Garland (forte-
pian), Paul Chambers (kontrabas)  
i Art Taylor lub Philly Joe Jones (perku-
sja) nagrali w studiu Rudy Van Gelde-
ra (wietn' p!yt# „+e P.C. Blues”. Przy 

jej odtwarzaniu wk!adka MC 20 Super 
spisa!a si# na medal. Tonalnie ró$ni si# 
znacznie od mojego domowego Orto-
fona SPU. W porównaniu ze starszym 
kuzynem d"wi#k MC 20 jest ja(niejszy 
i bardziej detaliczny. Tonalnie zbli$o-
ny do drugiej wk!adki stosowanej do  

porówna% – Shure V15 Type III. Za-
równo d"wi#k fortepianu, jak i kontra-
basu nie budz' zastrze$e%. Perkusja ma 
wyeksponowane talerze i nieco l$ejsz' 
stop#.

Kwintet smyczkowy C-dur Schuber-
ta w wykonaniu skrzypiec Jaschy Hei- 
fetza i Israela Bakera, wioli Williama 
Primrose’a i dwóch wiolonczel (Gregor 
Piatigorsky i Gabor Rejto), nagrany dla 
RCA w 1964 roku, zabrzmia! na MC 20 
Super niezmiernie urokliwie. Ca!y czas 
utrzymywana by!a (wietna równowa-
ga pomi#dzy drapie$nymi d"wi#kami 
skrzypiec i koj'cymi wiolonczel, tonal-
nie wi'zanymi przez wiol#. Wk!adka 
Ortofona, podobnie jak w przypadku 
akustycznego jazzu, detalicznie repro-
dukowa!a d"wi#ki wszystkich instru-
mentów.

Na ods!uchanym nast#pnie albumie 
El$biety Stefa%skiej ,ukowicz z muzy-
k' François Couperina, Jean Philippe’a 
Rameau i Georga Friedricha Haendla 
na klawesyn solo d"wi#k tego instru-
mentu by! zawieszony pomi#dzy ma-
jestatem organów a subtelno(ci' lutni. 

Ortofon MC 20 spisa! si# wy(mieni-

cie, przekazuj'c ca!e jego tonalne wy-
ra)nowanie.

Reasumuj'c, Ortofon MC 20 Super 
LE jest (wietn' wk!adk' i zas!uguje na 
powa$ny ods!uch.
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