GRAMOFON

Gramofon z napêdem paskowym z elektronicznym sterowaniem prêdkoœci
Productent: Rega Research Ltd, Essex
Dostarczy³: Rega Research Ltd
Dystrybucja w Polsce: this.pl Audio, tel. 78 4 50 50 50
www.this.pl
Cena (z ramieniem, bez wk³adki) 7990z³, z wk³adk¹ MC Rega Apheta 10990z³

Rega RP8/RB808
T³umaczenie artyku³u, który ukaza³ siê w miesiêczniku Hi-Fi News 05/2014
Oprócz szkieletowej podstawy monta¿owej, niniejszy model ³¹czy w sobie kilka innych innowacji celem realizacji
pomys³ów projektowych, których pocz¹tki siêgaj¹ daleko wstecz. Czy dla Regi rozpoczyna siê nowa epoka?
Recenzja – Steve Harris, Laboratorium – Paul Miller

N

a samym pocz¹tku, Roy
Gandy, za³o¿yciel firmy
Rega, zaprojektowa³
gramofon, który
wygl¹da³ doœæ szczególnie. W konstrukcji
pierwotnego modelu Planet z roku 1973,
pos³u¿y³ siê on talerzem, który sk³ada³ siê z
trzech ma³ych ko³owych uchwytów. Taka
konstrukcja by³a tania w wykonaniu oraz
mia³a ciekawy wygl¹d. Jednym z tych, którzy
czerpali inspiracje z tego pomys³u, by³a firma
Amstrad, której TP12D by³o tak samo
groteskowe, jak Planet by³o znakomite
i eleganckie.
Po modelu Planet, Gandy
skoncentrowa³ siê na konstruowaniu
produktów, które brzmia³y dobrze, ale
niekoniecznie wygl¹da³y ³adnie. A jednak –
40 lat póŸniej, nowy gramofon RP8
okrzykniêto ikon¹ stylu, gdy zosta³ on
wybrany przez projektantów Jony'ego Ive'a
oraz Marca Newsona na aukcjê charytatywn¹
RED, która odby³a siê w listopadzie ubieg³ego
roku (zob. HFN marzec '14).
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e modelu
RP8 nie zaprojektowano, aby po prostu ³adnie
wygl¹da³. Stanowi on wspania³y przyk³ad
formy wynikaj¹cej z funkcji. Tym niemniej,
historia tego produktu siêga kilku lat wstecz –
czasów, gdy sprzeda¿ odtwarzaczy CD
naprawdê zwolni³a, podczas gdy sprzeda¿
gramofonów zaczê³a nabieraæ
spektakularnego tempa. Roy Gandy
powiedzia³ nam, ¿e pewnego roku sprzeda¿
gramofonów Rega podwoi³a siê!
Spogl¹daj¹c w przysz³oœæ, by³ on
œwiadom tego, ¿e ma sens inwestowanie w
rozwój nowych gramofonów. Pracowano wiêc
w Redze nad stworzeniem „finalnego”
gramofonu, gdzie koszt jest bez znaczenia, a
który bêdzie stosowaæ siê a¿ do bólu do
wypróbowanych zasad konstrukcyjnych firmy
Rega.
Wi¹za³o siê to miêdzy innymi ze
stworzeniem jak najl¿ejszej i jak najbardziej
PO PRAWEJ STRONIE:
Oto RP8 bez talerza, z widoczn¹ szkieletow¹
plint¹ oraz magnezowym górnym elementem
wzmacniaj¹cym pomiêdzy ³o¿yskowaniem
g³ównym a podstaw¹ ramienia
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sztywnej podstawy monta¿owej. W koncepcji
prototypu podstawa monta¿owa by³a
wykonana z formy z w³ókna wêglowego,
opracowanej wspólnie z firm¹ produkuj¹c¹
elementy na potrzeby Formu³y 1 oraz
zawiera³a ceramiczne elementy
wzmacniaj¹ce. Prowadzone badania
wymaga³y ponadto sk³adania zamówieñ na
niezwykle drogie czêœci jednorazowe, takie jak
ceramiczne ³o¿yska oraz trzpienie.
Wkrótce mo¿na by³o zobaczyæ
korzyœci. Nie chodzi³o tu o jakiœ nieprzeciêtnie
egzotyczny produkt, na który nie by³oby staæ
zwyk³ego œmiertelnika, ale ca³kowicie nowy
asortyment, wykorzystuj¹cy technologiê
nazwan¹ w Redze Double Brace. W uk³adzie
tym wzmocnienia usztywniaj¹ce nad i pod
plint¹ zapewniaj¹ najwiêksz¹ sztywnoœæ
w³aœnie w tych miejscach, gdzie jest ona
niezbêdna, pomiêdzy g³ównym ³o¿yskiem
gramofonu a podstaw¹ ramienia.

PODWÓJNE WZMOCNIENIE,
PODWÓJNY PASEK
Pierwszym modelem, w którym
zastosowano podwójne wzmocnienie by³
gramofon RP3 [HFN paŸdziernik'11], w którym
wzmocnienia wykonano z materia³u
fenolowego, a nie ceramicznego. Dziêki temu,
¿e technika wzmocnienia gwarantowa³a
wymagan¹ sztywnoœæ, sam¹ plintê mo¿na
by³o teraz wytwarzaæ w sposób oszczêdny, ze
standardowej p³yty meblowej. Ale po modelu
RP3 nadszed³ model PR6 [HFN kwiecieñ'12],
który posiada znacznie bardziej luksusowe
wykoñczenie na wysoki po³ysk.
Po drodze pojawi³y siê dalsze
opracowania dotycz¹ce plint. Dziêki
podwójnemu wzmocnieniu, Gandy by³ w
stanie przewidzieæ konstrukcjê plinty, która
bêdzie o wiele l¿ejsza, nawet od tej
stosowanej w modelu Planar 9 b¹dŸ jego
nastêpcy P9. W modelu RP8, jak równie¿

aluminiowy dysk, z szeœcioma wystêpami,
które utrzymuj¹ szklany talerz. W modelu RP8
te dwie czêœci zast¹piono jedn¹ czêœci¹
metalow¹ ze stalowym trzpieniem. Ponadto,
pojedynczy, standardowy pasek napêdowy
zast¹piono dwoma paskami Rega wy¿szej
klasy.
Tak jak w przypadku RP6, gramofon
RP8 zosta³ wyposa¿ony w zasilacz zewnêtrzny
z kondycjonerem energii Rega TT-PSU zasilany
z ma³ego transformatora znajduj¹cego siê w
obudowie wtyczki sieciowej. Do napêdzania
silnika i obs³ugi zmiany prêdkoœci obrotowej z
33,3 na 45 obr./min. zasilacz generuje 24V
sygna³ pr¹du przemiennego z deklarowanymi
zniekszta³ceniami poni¿ej 0,05%, zupe³nie
niezale¿ny od zmian napiêcia i warunków
panuj¹cych w sieci energetycznej. Ka¿dy silnik
w RP8 jest rêcznie strojony oraz dopasowany
do dedykowanego TT-PSU, celem
zminimalizowania szumów i wibracji, poprzez
obwód antywibracyjny wbudowany pod
obudow¹.
Tak, jak w przypadku wszystkich
gramofonów firmy Rega, ramiê gramofonu
stanowi g³ówny element sk³adowy. Znakiem
rozpoznawczym jest b³yszcz¹ca pow³oka
lakiernicza. Ramiê RB808 oparto na nowo
wyposa¿onym odlewie wprowadzonym w
modelu RB303, w którym ulepszono ³o¿yska
oraz zmniejszono tolerancje mocowania
trzpienia.

Zmniejszenie masy gramofonu
wi¹za³o siê koniecznoœci¹ zmniejszenia tak¿e
masy ramienia celem unikniêcia
niepo¿¹danych efektów wynikaj¹cych z
przemieszczenia siê wibracji w przypadku, gdy
konstrukcja niespodziewanie osi¹ga du¿¹
masê. Skonstruowano wiêc nowy i l¿ejszy
zespó³ ³o¿ysk.
Jak zawsze w przypadku
gramofonów Regi, po ustawieniu przeciwwagi,
si³a nacisku wk³adki gramofonowej jest
przyk³adana za pomoc¹ sprê¿yny, któr¹
reguluje siê kalibrowanym pokrêt³em. Prosty
wysuwany trzpieñ s³u¿y do kompensacji si³y
odœrodkowej.
Finalnie, sygna³ audio jest
wyprowadzany za pomoc¹ nowych
przewodów o niskiej pojemnoœci elektrycznej
zakoñczonych masywnymi wtykami RCA,
które s¹
skrêcane i zaciskane na przewodach.
KA¯DY SZCZEGÓ£ MA ZNACZENIE
Czeka³em z niecierpliwoœci¹, aby
dostaæ do r¹k RP8 i muszê od razu
powiedzieæ, ¿e nie zawiod³em siê.
Wypróbowa³em gramofon z kilkoma
wk³adkami gramofonowymi, miêdzy innymi
Ortofonem Cadenza Black, Rega Exact MM
oraz Rega Apheta MC, ale zacz¹³em s³uchaæ
przy u¿yciu sprawdzonej wk³adki Benz Micro
Glider SL.

NAJL¯EJSZY
W d¹¿eniu do uzyskania jak najmniejszej masy i jak najwiêkszej sztywnoœci, nawet najstarsze
gramofony Rega Planar by³y wyposa¿ane w plinty, w których warstwy fenolowe przechodzi³y
przez dosyæ lekk¹ p³ytê wiórow¹ b¹dŸ pilœniow¹. W sztandarowych modelach, takich jak
Planar 9, koncepcjê t¹ udoskonalono usuwaj¹c jak najwiêksz¹ iloœæ materia³u g³ównego
pomiêdzy warstwami, pozostawiaj¹c jedynie szkielet ³¹cz¹cy ze sob¹ g³ówne czêœci.
W przypadku RP8 posuniêto siê znacznie dalej. Zamiast p³yty, rdzeniem konstrukcji
przek³adkowej jest pianka poliolefinowa o komórkach zamkniêtych, rozszerzanych za pomoc¹
azotu, która jest oczywiœcie niezwykle lekka; jest ona w jednolitym czarnym kolorze.
Pocz¹tkowo trzeba by³o rêcznie nak³adaæ klej na piankê, zanim czêœci zosta³y z³o¿one
i u³o¿one na siebie w prasie, co wi¹za³o siê z du¿ym nak³adem pracy ze strony dostawcy, aby
uzyskaæ po¿¹dany efekt w produkcji wielkoseryjnej. Rega twierdzi, ¿e plinta w modelu RP8 jest
siedem razy l¿ejsza ni¿ w pierwotnym modelu Planar 3.

POWY¯EJ: Rama zewnêtrzna otacza
szkieletow¹ podstawê monta¿ow¹ oraz stanowi
podparcie dla pokrywy chroni¹cej przed kurzem
zamocowanej na zawiasach. Widoczna tutaj
wk³adka gramofonowa Rega Apheta [nie objêta
recenzj¹] jest dostêpna w cenie 3000z³ w ramach
opcji montowanej fabrycznie.

Je¿eli chodzi o przekazywanie g³êbi
b¹dŸ przestrzeni nagrania, niezale¿nie od
tego, czy ca³kowicie naturalnej czy zmyœlnie
ubogaconej, to model RP8 naprawdê robi
wielkie wra¿enie. Odwieczny utwór Muddy
Waters – Folk Singer [Discovery HDR 1001]
zademonstrowa³ to bardzo dobrze, a g³os
Muddy'ego brzmia³ zarówno serdecznie,
jak i z niezwyk³¹ moc¹ w na pozór
przepaœcistej akustyce.
Na niezwyk³ej i budz¹cej emocje
gitarze Watersa by³o s³ychaæ ka¿dy szczegó³,
gdy gitarzysta przesuwa³ szklan¹ rurkê na
strunach. Czyste i jasne jednodŸwiêkowe
partie obbligato w wykonaniu Buddy'ego
Guy'a, na drugiej gitarze akustycznej, co do
której wczeœniej b³êdnie myœla³em, ¿e jest to
gitara elektryczna, mo¿na by³o us³yszeæ, jak
wydobywaj¹ siê z jego pozycji siedz¹cej na
prawo, z ty³u wokalisty, tak jak widaæ to na
oryginalnych zdjêciach sesyjnych. Gitara
basowa Willie Dixon'a brzmia³a pe³ni¹
dŸwiêku i mocno – znów wydawa³o siê, ¿e
zosta³a mocno umiejscowiona w przestrzeni.
Odczuwa³em ponadto, ¿e bas
brzmia³ wyj¹tkowo dobrze w wersji
re¿yserskiej The King James Version [Sheffield
Lab LAB 3] z zespo³em Harry'ego Jamesa.
Linia basu odznacza³a siê prawdziw¹ precyzj¹
oraz niepokojem, zdolnoœci¹ do zatrzymania i
rozpoczêcia gry, stapiaj¹c siê z dŸwiêkiem
napiêtego bêbna w sposób naturalny i taki, ¿e
stopy same zaczyna³y wystukiwaæ rytm.
Doskona³e odczucie przep³ywu muzyki i rytmu
nie ogranicza³o siê do pewnych stylów
muzycznych. W³¹czy³em nagranie Serenady nr
1 Brahmsa z koñca lat szeœædziesi¹tych w
wykonaniu Istvána Kertásza oraz Londyñskiej
Orkiestry Symfonicznej [Decca SXL 6340]. Za
pomoc¹ RP8, muzyka natychmiast
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PODSUMOWANIE
BADAÑ
REGA RP8/RB808

POWY¯EJ: Widok z ty³u ukazuje solidne,
metalowe elementy mocuj¹ce ramienia RB808.

imponuj¹co rozbrzmia³a i poczu³em jak
zaczyna p³yn¹æ, zmiataj¹c wszystko przed
sob¹.
Nastêpnie przeszed³em na doœæ
drog¹ wk³adkê gramofonow¹ – doskona³¹ i
piêknie wykonan¹ Ortofon Cadenza Black. Gdy
pozosta³em przy Ericku Claptonie, to
po³¹czenie RP8/Ortofon da³o inny pogl¹d na
muzykê. DŸwiêk sta³ siê bardziej analityczny,
daj¹cy wra¿enie raczej precyzji ni¿ ciep³a.
Wk³adka Ortofon posiada mocniejszy, solidnie
brzmi¹cy bas, ale efektem by³a chêæ
przytupywania w rytm muzyki, ale (jeœli to ma
jakiœ sens) w sposób nieco bardziej dostojny i
wywa¿ony. Jednak¿e w kawa³ku takim jak „I'll
Make Love To You Anytime” precyzja
oddawania szczegó³ów przez wk³adkê Ortofon
odp³aci³a siê.
ZESTAWIENIE GRAMOFONÓW
Spogl¹daj¹c wstecz na model RP6,
przypomnia³o mi siê, jak ³atwo by³o mi wyliczyæ
zalety w stosunku do modelu podstawowego
RP3, który – nale¿y to podkreœliæ – jest
zadziwiaj¹cym gramofonem jak na swoj¹ cenê.
RP6 by³ jednak bardziej wyrafinowany na ka¿dy
sposób, w najlepszym tego s³owa znaczeniu,
poniewa¿ nie oznacza³o to, ¿e by³ zbyt
skrêpowany b¹dŸ, ¿e brzmia³ zbyt grzecznie.
Wprost przeciwnie – móg³ on
zabrzmieæ zupe³nie tak niepokoj¹co i wprawiaæ
nogi w ruch, jak tylko byœmy tego chcieli, a
jednoczeœnie jeœli chodzi o detale, czystoœæ i
fakturê, to nast¹pi³o udoskonalenie w ka¿dej
dziedzinie w ca³ym spektrum. Drobne
szczegó³y w tonach wysokich sta³y siê czystsze i
jaœniejsze, zakres tonów œrednich zacz¹³
brzmieæ bardziej otwarcie i zwiewnie,
doskonale odwzorowuj¹c wokale –
przyk³adowo, pozwalaj¹c s³owom utworu na
to, by bez wysi³ku przekazywa³y emocje.
I faktycznie na dobrych nagraniach
to wra¿enie braku wysi³ku i p³yniêcia u modelu
RP6 wydaje siê wyjawiaæ odpowiedni¹
dynamikê ka¿dego instrumentu, dŸwiêku,
który posiada przekonuj¹c¹ i spójn¹ pe³niê.
Co w takim razie w przypadku RP8?
Na potrzeby niniejszej recenzji mog³em
porównaæ model RP8 bezpoœrednio z RP6,

korzystaj¹c z w³asnej wk³adki firmy
Rega – Exact. I – nie po raz pierwszy w
przypadku produktu marki Rega –
by³em naprawdê pod wra¿eniem tego,
co firmie uda³o siê uzyskaæ.
S¹ pewne doœæ oczywiste
korzyœci. Wracaj¹c do Serenady
Brahmsa, dŸwiêk kontrabasów w
orkiestrze by³ widocznie czystszy, i nie
traci³ nic z si³y uderzenia, i mog³em
cieszyæ siê teraz jeszcze wiêkszym
wra¿eniem czystoœci, ni¿ w przypadku
ods³uchu za pomoc¹ modelu RP6.
Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ RP8 by³a wiêksza
zdolnoœæ oddawania szczegó³ów w
naprawdê niskim zakresie oraz
wydobywania wczeœniej
niezauwa¿onych drobiazgów nawet w
najbardziej znanych nagraniach.
Przyk³adowo, w opisie
nagrania „Fast Car” z albumu Tracy
Chapman [Elektra EKT 44] podano, ¿e
Ed Black gra na gitarze hawajskiej, lecz
dŸwiêk tego instrumentu tak bardzo
wtapia siê w t³o, ¿e mo¿na by
prawdopodobnie s³uchaæ tej piosenki
ze sto razy i nie zauwa¿yæ go, b¹dŸ nie
rozpoznaæ. Jednak¿e za pomoc¹ RP8
wy³apa³em instrument natychmiast.

Model RP6 [HFN kwiecieñ '12] by³ pierwszym gramofonem w
asortymencie Regi, w którym zastosowano talerz szklany z laminowanym
pierœcieniem, podczas gdy nowszy model RP8 idzie krok do przodu –
laminowane s¹ trzy pierœcienie celem uzyskania wiêkszego efektu ko³a
zamachowego. Zasilacz TT-PSU z generatorem sygna³ów sinusoidalnych
sterowanym rezonatorem kwarcowym i synchroniczny silnik 24V wraz z
rêcznie dostrajanym obwodem antywibracyjnym pozostaje niezmienny od
czasu modelu RP6, a mimo to w modelu RP8, ok. 4s czas rozruchu nie jest
d³u¿szy. Nastêpuje z pewnoœci¹ zmniejszenie ko³ysania dŸwiêku o niskiej
czêstotliwoœci, jako ¿e model RP8 oferuje 'najbardziej ostre' spektrum W&F,
które mieliœmy okazjê dot¹d zobaczyæ pocz¹wszy od p³ywaj¹cej i
szczytowej wartoœci o zaledwie 0,03% [zob. wykres 1 poni¿ej]. PrzydŸwiêk
zwi¹zany z przesuwaniem siê wk³adki wzd³u¿ rowka p³yty jest
porównywalny z wartoœciami odnosz¹cymi siê do modelu RP6 i wynosi 69,4dB, podobnie jak przydŸwiêk zwi¹zany z prac¹ ³o¿ysk -70,8dB.
Tak naprawdê, prawdziw¹ gwiazd¹ prezentacji jest ramiê
RB808, z redystrybucj¹ masy (podobnie jak w przypadku wczeœniejszych
ramion Regi) ze zmiennymi zbie¿noœciami. Ogólna masa efektywna zosta³a
nieco pomniejszona, z 11g do 10g, a minimalna wartoœæ tarcia jest mniejsza
od 10mg w obydwu p³aszczyznach, ale zamiast trybu jednego g³ównego
dŸwigara, rezonansowe zachowanie nowego zbie¿nego ramienia Regi
rozk³ada je na dwie oddzielne i ró¿ne czêstotliwoœci – 160Hz oraz 215Hz
[wykres 2]. W praktyce istnieje prawdopodobnie ma³a ró¿nica jeœli chodzi o
energiê wytwarzan¹ wzd³u¿ konstrukcji, lecz dziêki roz³o¿eniu jej w postaci
szerszego rezonansu o ni¿szym Q, jego skutek bêdzie prawdopodobnie
bardziej ³agodny. Tryby wy¿szych czêstotliwoœci o wartoœciach 550Hz,
680Hz oraz 1,02kHz s¹ szybko t³umione i wi¹¿¹ siê z wind¹ palcow¹,
mechanizmem si³y odœrodkowej i innymi dodatkami. Czytelnicy mog¹
zapoznaæ siê z wyczerpuj¹cymi raportami QC Suite odnoœnie gramofonu
Rega RP8 oraz ramienia RB808 firmy Rega pobieraj¹c je ze strony
www.hifinews.co.uk (przycisk Download). PM

POWY¯EJ: Ko³ysanie oraz dr¿enie dŸwiêku (ang. Wow&Flutter) dla tonu
3150Hz przy 5cm/s (naniesiono na wykres ±150Hz, 5Hz na podzia³
wewnêtrzny). Nieco dr¿enia, lecz ko³ysanie jest ni¿sze ni¿ w przypadku RP6.

WERDYKT HI-FI NEWS
Twierdzenie, ¿e model RP8 stanowi
„prawdopodobnie najwiêkszy krok
naprzód” w ewolucji filozofii
konstrukcji gramofonów Roya
Gandy'ego nie jest tylko przesadn¹
reklam¹, poniewa¿ model ten
ucieleœnia najpe³niejsz¹ dotychczas
realizacjê pomys³ów Gandy'ego.
Nagradza on s³uchacza dŸwiêkiem,
który brzmi pewnie, z g³êbi¹,
realizmem i czystoœci¹, która niejako
staje w zaprzeczeniu do jego
umiarkowanej ceny. Ponadto, bior¹c
pod uwagê, ¿e jest to najbardziej
szykowny gramofon firmy Rega,
stanowi to jego kolejny atut.

Jakoœæ dŸwiêku: 87%
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POWY¯EJ: £¹czne widmo zaniku rezonansu ramienia, z ilustracj¹ ró¿nych
trybów wibracji zwi¹zanych z budow¹ ramienia w zakresie 100Hz-10kHz w
okresie 40ms..

SPECYFIKACJA HI-FI NEWS
B³¹d szybkoœci obrotu talerza przy 33,33 obr./min.

33.45rpm (+0.34%)

Czas osi¹gniêcia s³yszalnej stabilizacji

4sec

Wartoœæ szczytowa ko³ysanie/dr¿enie dŸwiêku

0.03% / 0.03%

PrzydŸwiêk (rowek cichy, DIN B wtd)

-69.4dB

PrzydŸwiêk (poprzez ³o¿ysko, DIN B wtd)

-70.8dB

PrzydŸwiêk i szum (unwtd, dot. 5cm/s)

-62.3dB

Pobór mocy

7W

Wymiary (szerokoœæ x wysokoœæ x g³êbokoœæ)

46x105x363mm
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