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Automatický gramofon, vyráběný v černé 
a „stříbrné“ Premium, má kompaktní rozmě-

ry s bází midi komponentů. To napovídá, že bude 
v první řadě pomocníkem v digitalizovaných do-
mácnostech, kde už dříve nejrozšířenější zdroj 
analogového signálu často chybí.

Qui bono?
V dokumentaci si o technických parametrech 
moc nepočtete. Odstup rušivých napětí, podrob-
nosti o přenosce nebo existenci antiskatingu 
totiž nebudou pro potenciální majitele možná až 
tak důležité, což neznamená, že jde o špatný vý-
robek. Talíř, který tvoří přesný aluminiový odlitek 
o průměru 295 mm, je poháněný řemínkem z hří-

Proč si ho koupit?
Jednoduchý gramofon s ojedinělou a užitečnou 
programovou výbavou, který vhodně doplní 
audiosestavu o dnes už často chybějící, ale dříve 
nezastupitelný zdroj analogového signálu.

DENON DP-200USB
rychlosti 33 1/3 a 45 ot./min.
kolísání otáček 0,15 % (WRMS)
přenoska integrovaná Denon, typu MM
kmitočtový rozsah výrobce neuvádí
optimální tlak na hrot 35 mN
výstupy linkový, USB
příkon 12 W
rozměry (š x v x h) 360 x 98 x 358 mm
hmotnost 3,2 kg
web  www.eurostar-ostrava.cz  

www.denon.com

velmi dobrý

Vinylový archivář
Nový gramofon s výstupem pro USB flashky zaujme majitele neprávem 
zahálejících vinylových fonoték.

G R A M O F O N   DE NON DP-200USB 6 990 Kč

dele stejnosměrného motorku stejně jako dražší 
gramofony. K integrované magnetodynamické 
přenosce typu MM musí stačit informace o typu 
náhradního hrotu (DSN-84). Počítačovou gene-
raci více zajímá, že kromě linkového výstupu na 
metrovém kabelu s párem konektorů cinch nara-
zí i na konektor USB, jehož prostřednictvím prou-
dí do flashek data, ripovaná po jediném stisku 
tlačítka (Rec) z gramofonové desky s pevným 
datovým tokem 192 kb/s (ten je pro méně vybí-
ravé posluchače srovnatelný s reprodukcí z CD).

Šasi je uloženo  v plastové skříni na čtyřech 
odpružených patkách: na jejím čele vedle síťové-
ho vypínače najdete rozhraní USB s tlačítkem 
nahrávání (Rec) a párem LED diod: zelená indiku-

je zasunutou flashku a blikající červená záznam; 
výčet doplňují tlačítka Start a Stop. Na horní hra-
ně vlevo má místo tlačítkový přepínač rychlostí, 
vpravo páčkový volič průměru gramofonové des-
ky (300 a 170 mm). Hliníkové trubkové raménko 
s přenoskou má efektivní délku 195 mm; opti-
mální síla na hrot je továrně nastavena a nelze ji 
nijak upravovat. Vinyl na hliníkovém talíři stabili-
zuje pryžová podložka a v příslušenství nechybí 
ani plastový adaptér o průměru 37 mm pro pře-
hrávání singlů. Gramofon i desky proti prachu 
aspoň částečně chrání odklopný kryt z kouřové-
ho organického skla. Obsluha je triviální, návod 
netřeba číst dvakrát. Zde je dobré zmínit, že gra-
mofon je automatický, ale záznam lze ovládat 
pouze manuálně. Disponuje rovněž vestavěným 
předzesilovačem pro magnetodynamickou pře-
nosku MM, jenž dokumentace nepřesně zmiňuje 
coby „ekvalizér“ (aktivuje se přepínačem pod 
talířem).

Software coby přidaná hodnota
Levnější konkurenci uniká díky přibalenému in-
stalačnímu CD-ROMu s programem Trans Music 
Manager, jenž představuje praktickou „digitální 
střižnu“. Než dojde na editaci, je totiž celá strana 
dlouhohrající desky naripována do jediného 
souboru.

Ten můžete rozdělit na jednotlivé skladby jak 
automaticky (nastavit lze prahovou úroveň pro 
detekci „ticha“ ve volné drážce i dobu jeho trvá-
ní), tak ručně, což přijde vhod nejenom v jazzu, 
kde „stop time“ big bandu automatika považuje 
za pauzu. Názvy skladeb mnoha alb lze stáhnout 
z internetové databáze Gracenote, ale u tuzem-
ských vinylů jsme odkázáni na jejich zadávání 
z klávesnice.

Gramofon nabízí vyvážený, dostatečně detailní 
„měkce analogový“ zvuk, za který platíme občas-
ným praskotem. a i když o odstupu hluku u gra-
mofonu nevíme nic konkrétního, vzhledem ke 
konstrukčnímu řešení pohonu výrazněji nezaos-
tává za standardem, kterým nás hýčkají digitální 
přehrávače.

Pavel Víšek
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