PRODUKT

ROKU 2011
W erze iPodów i odtwarzaczy strumieniowych,
czasami tylko p³yta winylowa zapewnia organiczny,
analogowy charakter. Ten ponadczasowy
dŸwiêk nie musi kosztowaæ fortuny.
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Najlepszy gramofon 2000z³-5000z³
Rega RP3/Elys2 2600z³/580z³
Przez lata, Planar 3 - gramofony Regi ze œredniej pó³ki cenowej, zdoby³y wiêcej nagród ni¿ mo¿emy
spamiêtaæ. Rzeczywiœcie, wczeœniejszy model P3-24 zdoby³ w swoim ¿yciu nie mniej ni¿ czterokrotnie
tytu³ Produktu Roku. Przez dekady, Rega kierowa³a siê filozofi¹ „jeœli siê nie zepsu³o, nie naprawiaj”
i nie zamierza zmieniaæ tej zasady równie¿ dzisiaj. Dlaczego mia³aby to robiæ skoro uzyskiwane
rezultaty s¹ takie dobre?
RP3 jest po prostu udoskonaleniem tego co by³o wczeœniej. Projektanci rzucili okiem na projekt
produkowanego od wielu lat ramienia RB300 (powsta³o nowe ramiê RB303) i dodali do plinty
dodatkowe wzmocnienie strukturalne. Merytorycznie, RP3 wci¹¿ pozostaje najprostszym z
gramofonów i zmiany nie pogorszy³y tego.
Podczas gdy mo¿na kupiæ sam gramofon bez wk³adki, polecalibyœmy zestaw, który zawiera ju¿
zamontowan¹ doskona³¹ wk³adkê MM Rega Elys2 (cena wk³adki 580z³). Kosztuje to dodatkowo 200z³,
lecz s¹ to dobrze wydane pieni¹dze. Otrzymujemy wówczas gramofon z ustawion¹ fabrycznie
wk³adk¹, co jednak nie oznacza k³opotów z powodu jej niestandardowych ustawieñ, jeœli chcielibyœmy
to zrobiæ samodzielnie.
Moc, subtelnoœæ i opanowanie
Podczas gdy Rega RP3 wygl¹da jak nasz zwyciêzca z kategorii bud¿etowej, RP1, jego dŸwiêk plasuje
siê o kilka stopni wy¿ej na drabinie jakoœci.
Wszystkie gramofony wymagaj¹ solidnego oparcia na p³aszczyŸnie, a w tym przypadku jest to nawet
bardzo wa¿ne: tylko trzy, twarde gumowe stopy musz¹ odizolowaæ plintê tak dobrze, jak to tylko
mo¿liwe. Zrób to dobrze, a Rega zaœpiewa! Ma wystarczaj¹c¹ si³ê, aby zagraæ Nirvanê na pe³nej parze
i intuicjê do ró¿nicowania szczegó³ów nawet wtedy gdy materia³ jest wymagaj¹cy. Oddana jest
równie¿ subtelnoœæ, co udowadnia wirowanie w Love Supreme Johna Coltrane'a. Rega oferuje
w³aœciw¹ tonacjê instrumentów i wiarygodn¹ przestrzennoœæ.
Jest to gramofon, który produkowany jest przez dekady. S¹dz¹c po dŸwiêku i budowie, jest to dobrze
spêdzony czas.
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