
Toskania kojarzy się nam przeważnie z pięknym 
krajobrazem, doskonałym jedzeniem i winem. 
Natomiast audiofile wiedzą, że to również kraina audio 
i muzyką płynąca. Jedną z bardzo dobrze znanych 
marek z tego regionu jest Audio Analogue. Do testu 
trafił nowy przedwzmacniacz gramofonowy z serii 
PureAA.

Mam słabość do produktów ze sło-
necznej Italii i nie mówię jedynie 
o wszelakich pastach, tiramisu i chianti. 

Produkty audio z tego kraju właściwie zawsze 
(w każdym razie nie potrafię sobie w tej chwili 
przypomnieć żadnego znanego mi wyjątku) 
grają muzykalnie i angażująco, a dodatkowo 
zazwyczaj rzucają się w oczy za sprawą 
niebanalnej urody. To pierwsze jest jedną 
z najważniejszych cech w mojej osobistej hie-
rarchii wartości, jaką urządzenie odtwarzające 
muzykę po prostu musi oferować. Muzykalność 
to niejako z automatu również naturalność, 
płynność i gładkość brzmienia, to umiejętność 
zaangażowania słuchacza, dzielenia się z nim 
emocjami, które swoim wykonaniem próbują 
przekazać muzycy.
Uroda to oczywiście rzecz gustu i w mojej 
hierarchii nie lokuje się zbyt wysoko (w odnie-
sieniu do komponentów audio, rzecz jasna), 
ale zawsze milej jest zawiesić oko na dobrze 
wykonanym i gustownie zaprojektowanym 
urządzeniu. Takim jak choćby AAphono.
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Mimo że Audio Analogue jest na rynku od 
wielu lat, to jakoś do tej pory nie miałem okazji 
posłuchać żadnego urządzenia tej marki. Od 
czegóż miałbym zacząć swoją przygodę z AA, 
jeśli nie od przedwzmacniacza gramofonowe-
go? AAphono (skierowane do Anonimowych 
Analogowców – nie mylić z innymi AA) jest 
relatywnie niedrogi, jednakże – zdaniem produ-
centa –  oferuje brzmienie z wysokiej półki. 

FUNKCJONALNOŚĆ 
Urządzenie może współpracować zarówno  
z wkładkami typu MM, jak i MC. Istnieje 
możliwość dopasowania wartości obciążenia 
do konkretnych modeli MC oraz obciążenia 
i pojemności dla MM, a także włączenia/wyłą-
czenia łagodnego filtru subsonicznego (-3 dB 
przy 20 Hz). Tu pozwolę sobie na jedną uwagę, 
która (w zależności od punktu widzenia) będzie 
świadczyć o niezbyt intuicyjnej obsłudze tego 
urządzenia bądź o mojej bystrości (czy też 
jej braku). Centralnie na froncie umieszczono 
pokrętło, które służy za włącznik, acz da się 
je naciskać nie tylko na środku, ale także na 
obwodzie i kręcić w obie strony. Po prawej i le-
wej stronie tegoż manipulatora umieszczono 
łącznie 16 diod LED, sygnalizujących wybrane 

Pyszne phono 
z Toskanii

ustawienia obciążenia dla przetworników MC 
(po lewej) i MM (po prawej). Z braku jakich-
kolwiek innych widocznych manipulatorów 
próbowałem intuicyjnie dostosować parametry 
kręcąc owym kółkiem, tudzież wciskając je 
na różne sposoby. Ponieważ nie przyniosło 
to żadnych efektów, sięgnąłem w końcu po 
instrukcję, w której mowa jest o przyciskach 
służących do wyboru ustawień. Uznałem, że 
skoro nie widać żadnych przycisków, to musi 
chodzić o wciskanie owego kółka. Dopiero po 
chwili wymacałem malutkie przyciski na spo-
dzie urządzenia... Będę się upierał przy niezbyt 
intuicyjnej obsłudze i nieprecyzyjnej instrukcji, 
ale możecie mieć na ten temat odmienne 
zdanie. W każdym razie, jeśli kupicie AAphono, 
to przyciski są na spodzie – ot, oszczędziłem 
Wam ładnych kilka minut i paru niecenzural-
nych słów!
Jak przyznał Naczelny, on sam również „prze-
rabiał” temat kółka dłuższą chwilę w swoim 
systemie, by w końcu stwierdzić, że parametry 
wejściowe musi się zmieniać jakoś inaczej 
i ostatecznie – bez sięgania po instrukcję – 
odnalazł malutkie guziczki po lewej stronie 
spodu, w przedniej jego części. Tak więc obaj 
zgadzamy się, że kółko na czołówce to niezła 
„zmyłka”. 

BUDOWA 
Obudowa jest wąska i naprawdę głęboka, a do 
tego świetnie wykonana, dostępna w dwóch 
wariantach do wyboru: srebrnym i czarnym. 
Wygląd, oceniając po zaledwie dwóch dostęp-
nych na tę chwilę urządzeniach z serii PureAA, 
można nazwać charakterystycznym. Front jest 
gruby, w całości aluminiowy. Pionowe przetło-
czenie nad i pod pokrętłem tworzy efekt, jakby 
czołówka składała się z dwóch połówek. 
Liczba ustawień parametrów wejść nie jest 
może duża, ale wystarczy do komfortowej pra-
cy z większością wkładek z zakresu cenowego, 
jaki pewnie będzie zestawiany z tym urządze-
niem (czyli pewnie do kilku tysięcy złotych). 
Warto zwrócić uwagę, że nie ma możliwości 
regulacji wzmocnienia – wybór ogranicza się 
jedynie do wskazania rodzaju wkładki. 
Z tyłu znajdziemy jedynie wejścia i wyjścia 
niezbalansowane (RCA), pozłacany zacisk uzie-
mienia i gniazdo zasilające. Całą bardzo solidną, 
sztywną, świetnie wykonaną i wykończoną 
obudowę ustawiono na czterech metalowych 
nóżkach zakończonych miękkimi podkładkami.
Układ elektroniczny oparto na wzmacniaczach 
operacyjnych OPA228U i N5532A w torze 
aktywnej korekcji RIAA. Zastosowano liczne 
przekaźniki załączające odpowiednie wartości 
rezystorów i kondensatorów. W sekcji zasilania 

znalazły się aż trzy transformatory Talema 
(dwa dostarczające napięcia +/-18 V, o mocy 
7 VA – oddzielnie dla lewego i prawego kanału 
oraz jeden główny o mocy 2 x 7,5 VA i napięciu 
wyjściowym 9 V, który obsługuje sekcję 
sterowania.  

BRZMIENIE
By choć częściowo urealnić ten test, 
w ramieniu mojego gramofonu zamontowa-
łem niezbyt drogą, acz znakomitą wkładkę 
z ruchomą cewką, Audio-Technikę PTG33 
(starszą, a nie obecną wersję). Natomiast żeby 
od razu potwierdzić moją tezę o wyjątkowej 
muzykalności włoskich urządzeń, sięgnąłem 
na początku po pięknie wydany przez Audio 
Anatomy krążek Przemysława Rudzia „Music 
for Stargazing”, czyli (dla niewtajemniczonych) 
muzykę w 100% elektroniczną. To niezwykły 
album, który przy dobrym odtworzeniu przez 
system i uruchomieniu odrobiny wyobraźni 
przez słuchacza zabiera go w niepowtarzalną 
gwiezdną podróż.
Świeżo wyjęty z pudełka, zimny AAphono 
(trochę wcześniej grał, nie wiem jednak, jak 
długo) bez żadnego grymaszenia zabrał się do 
pracy. Od początku zaimponował mi potężną 
podstawą basową, tworzącą odpowiedni 
fundament pod resztę pasma i współtworzącą 
klimat podróży przez ogromny, przytłaczający, 
ale i bajecznie piękny Wszechświat. Oczywiście 
trudno oceniać naturalność brzmienia syn-
tezatorów, ale jasne było, że włoskie phono 
potrafi odtworzyć angażujący klimat nagrania, 
zbudować ogromną, otwartą, pełną powietrza 
(próżni?!) scenę, czy w tym przypadku raczej 
przestrzeń, zagrać płynnie, gładko i relaksująco. 
Tak właśnie ma brzmieć ta płyta i nie różniła 
się ta prezentacja niemal wcale od odtworzeń 
na systemach z wkładkami i phono kilkanaście 
razy droższymi.  
Po tak udanym wstępie sięgnąłem po kon-
certowe nagranie tria Raya Browna „The Red 
Hot” zrealizowane w nowojorskim klubie Blue 

To właśnie tu (z jednej i drugiej strony spodu) 
znajdują się przyciski regulacji parametrów 
wejść MM i MC. 
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Note. Intensywność grania, 
zarówno mistrza na kontrabasie, 
Gene'a Harrisa na klawiszach, 
jak i Mickeya Rokera na bębnach 
była niezwykła. Znowu został 
świetnie zbudowany klimat na-
grania umożliwiający nawiązanie 
bliskiego kontaktu doskonale 
bawiących się artystów z żywio-
łowo reagującą publicznością 
(a więc i ze mną). Było to bardzo 
płynne, spójne, muzykalne granie 
ze sporą dawką energii, co spra-
wiało, że zamiast rozsiąść się wy-
godniej w fotelu i zrelaksować, 
miałem raczej ochotę raz po raz 
bić brawo i pokrzykiwać razem 
z innymi, równie dobrze bawią-
cymi się fanami. W porównaniu 
z najlepszymi znanymi mi przed-
wzmacniaczami (AudioTekne, 
Tenor Audio, Ypsilon etc) nieco 
mniej tu było informacji o akusty-
ce pomieszczenia. By potwier-
dzić ten aspekt, sięgnąłem po 
genialnie zrealizowany przez 
Dirka Sommera krążek Michela 
Godarda „Live in Noirlac”. 
Nagrano go w starym opactwie 
we Francji, a Dirk doskonale 
uchwycił na taśmie nie tylko wy-
jątkową, kreatywną interpretację 
muzyki Monteverdiego, zagraną 
po części na instrumentach 
z epoki, ale i genialną akustykę 

OCENA 89%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR Sound Source  
www.audio-analogue.pl 
CENA 6690 zł
Dostępne wykończenia: srebrne, czarne

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: tranzystorowa
Obsługa wkładek: MM i MC
Pasmo przenoszenia: 
10 Hz - 20 kHz (±0,25 dB) 
Wejścia/wyjścia: RCA / RCA
Regulacje: 
MC – rezystancja (55/100/400/680/1 kΩ) 
MM – rezystancja (15/37/47/69 kΩ)  
i pojemność (100/150/250 pF),  
filtr subsoniczny (20 Hz @ -3 dB)
Wzmocnienie: 40 dB (MM), 60 dB (MC) 
Odstęp od szumu: 
85 dB (MM, 20 Hz – 20 kHz, ważony A) 
65 dB (MC, 20 Hz – 20 kHz, ważony A) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 
220 x 87 x 372 mm
Masa*: 4,75 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Dobra równowaga tonalna, dźwięk delikatnie ciepły.
NEUTRALNOŚĆ

Precyzją ustępuje choćby Sensorowi 2, ale jest na tyle 
dobrze, że trudno robić z tego zarzut.

PRECYZJA

Spójne, równe granie, które wciąga słuchacza w świat muzyki 
– czy tego chce, czy nie.

MUZYKALNOŚĆ

Bardzo dobra – duże, namacalne źródła pozorne, spora 
scena, do ideału brakuje lepszego oddania akustyki 
pomieszczenia.

STEREOFONIA

Jest więcej niż dobrze w skali makro, w mikro dałoby się co 
nieco poprawić.

DYNAMIKA

Potężny, nisko schodzący, dobrze definiowany i różnicowany.
BAS

tego miejsca. Ogromna ilość 
powietrza, otwartość, dźwięcz-
ność oraz naturalność barwy 
każdego instrumentu – wszystko 
to składało się na wyjątko-
wą, elektryzującą całość, od 
której trudno było się oderwać. 
Niemniej, znowu porównując tę 
prezentację z referencyjnymi 
urządzeniami, powiedziałbym, 
że tu akustyka tego miejsca nie 
była pokazana w aż tak przeko-
nujący, realistyczny sposób, choć 
same instrumenty były duże, 
namacalne i brzmiały bardzo 
dobrze. Proszę mnie dobrze 
zrozumieć – przestrzenność, 
umiejętność pokazania akustyki 
nagrań nie są słabością AAphono 
– na tle konkurentów z podobne-
go przedziału cenowego „włoch” 
radzi sobie bardzo dobrze. 
Dopiero porównanie z najlepszy-
mi pokazuje, że w tym aspekcie 
ustępuje im nieco bardziej, niż 
w innych.
Po odtworzeniu kilku rockowych 
krążków przekonałem się, że 
AAphono nie należy do urzą-
dzeń bezwzględnie obnaża-
jących słabości odtwarzanych 
winyli. Prezentacja cechuje się 
niezłą rozdzielczością, dobrym 
różnicowaniem, sporą energe-
tycznością, jest w niej dużo 

informacji, ale uwaga słuchacza skupia się 
raczej na muzyce, emocjach, rytmie, a nie na 
słabszych aspektach produkcji. Nie wystarcza 
to, by słuchanie albumów U2 stało się przyjem-
ne (czy nawet akceptowalne), ale już przy przy-
zwoicie zrealizowanych albumach Genesis czy 
Marillionu miałem dużą dawkę radochy. O ile 
energetycznością grania testowany przed-
wzmacniacz popisywał się już wcześniej, o tyle 
teraz uwagę zwracało jeszcze równe, pewne 
prowadzenie rytmu, zwarty, szybki, nieźle 

 

System 
odsłuchowy
POMIESZCZENIE: 
24 m2, z częściową 
adaptacją akustyczną 
– ustroje Rogoz Audio 
i AudioForm
WZMACNIACZ: 
Modwright 
KWA100SE, 
GrandiNote Shinai
PRZEDWZMACNIACZ: 
AudiaFlight FLS1
KOLUMNY: Ubiq 
Audio Model One 
Duelund Edition
ŹRÓDŁO 
ANALOGOWE: 
gramofon JSikora 
Standard Max, 
ramię Schroeder 
CB z wkładką 
AudioTechnica PTG33
PRZEDWZMACNIACZ 
GRAMOFONOWY: 
GrandiNote Celio 
mk IV
KABLE 
SYGNAŁOWE: Hijiri 
Million, TelluriumQ 
Black.                                                                                                
KABLE 
GŁOŚNIKOWE: 
LessLoss Anchorwave
ZASILANIE: 
dedykowana linia 
od licznika kablem 
Gigawatt LC-Y, listwy: 
ISOL-8 Substation 
Integra i Gigawatt PF2 
mk2, kable sieciowe 
LessLoss DFPC 
Signature, Gigawatt 
LC-3, gniazdka ścienne 
Gigawatt i Furutech. 

Schludny układ (na scalakach) zmontowany powierzchniowo oraz 
wysoka jakość wykonania. Nie można się do niczego przyczepić. 
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różnicowany bas i gęsta, kolorowa średnica, 
dzięki której np. elektryczne gitary wypadały 
odpowiednio soczyście, mocno, ale jednocze-
śnie – o ile nagrania pozwalały – czysto. 
Skraje pasma wydają się delikatnie 
zaokrąglone, ale zważywszy na jakość, 
większości nagrań takiej muzyki to raczej 
zaleta niż wada tego urządzenia. Nie będzie 
ono eksponować rozjaśnień i wyostrzeń na 
górze pasma, czy też podkreślania, tudzież 
sztucznego konturowania ataku w zakresie 
basu. Nie jest to może tak „rockowe” phono, jak 
choćby Sensor 2 RCM-u, ale dało mi mnóstwo 
frajdy przy okazji słuchania kilkunastu dawno 
nieodtwarzanych krążków z tego gatunku. Tym 
bardziej, że jednym z atutów była dopieszczona 
prezentacja wokali, które kipiały emocjami 
i energią, zachowując cechy właściwe każdemu 
wokaliście/wokalistce. Słucha się tego napraw-
dę pysznie! 

NASZYM ZDANIEM
Audio Analogue nie aspiruje (jak mi się wydaje) 
do miana producenta absolutnego high-endu.  
Raczej proponuje urządzenia o bardzo 
dobrym stosunku jakości do ceny, oferujące 
wysoką jakość dźwięku oraz umiejętność 

wciągnięcia słuchacza w świat muzyki za 
sprawą wyjątkowej muzykalności i naturalności 
brzmienia. AAphono jest przy tym całkiem 
uniwersalny – będzie współpracować z więk-
szością wkładek MM i MC i zagra właściwie 
każdą muzykę. W jazzie czy małych składach 
klasycznych pokaże muzykę z zaskakującym, 
jak na ten poziom cenowy, wyrafinowaniem 
i dużą ilością detali, w płynny, spójny sposób. 
Rocka czy elektrycznego bluesa zagra mocno, 
energetycznie, ale z pełną kontrolą, z nieźle 
różnicowanym basem i pewnie prowadzonym 
rytmem. Mocną stroną AAphono jest również 
budowanie klimatu nagrań – dlatego doskonale 
wypadają nagrania live, ale także studyjne 
z charyzmatycznymi wokalistami (ach ten Louis 
Armstrong, Freddie Mercury czy Etta James!). 
Należy także zaznaczyć, że włoskie phono nie 
jest może mistrzem dynamiki, co wychodzi na 
jaw głównie w porównaniu ze sporo droższymi 
konkurentami, ale również z Lehmanem Black 
Cube 2 SE (co sprawdził Naczelny w swoim 
systemie). Tak czy inaczej, AAphono jawi się 
jako bardzo udana propozycja w swojej klasie 
– zdecydowanie warta polecenia każdemu, kto 
szuka phonostage’a do 8-, a może nawet do 10 
tys. zł. ■
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* – wartość zmierzona

Trzy transformatory zaslilające (rozdzielone 
kanały i sterowanie) i duża, jak na phonostage, 
pojemność filtrująca. Bardzo dobre komponenty.
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