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prenosky

Nagaoka nie je žiadnym nováčikom vo výrobe 
prenosiek. Ihly, prenosky a príslušenstvo už 
vyrába od roku 1940, teda už viac ako 74 rokov. 
Navyše ako jediný výrobca prenosiek si všetky 
súčasti použité pri výrobe prenosiek a ihiel 
vyrába firma Nagaoka vo vlastných závodoch 
v Japonsku. A to vrátane diamantových hro-
tov, cievok či magnetov. Kvalita ihly, jej tvar 
a tolerancie pri výrobe sú kľúčové na dosiah-
nutie čo najvernejšieho zvuku už dlho takého 
typického pre prenosky Nagaoka. Aj preto si 
Nagaoku vybralo veľa špičkových výrobcov 
prenosiek, pre ktorých ich tiež vyrábajú alebo 
im dodávajú ihly a iné súčasti.

Historicky sa vyvinulo niekoľko základných 
systémov pripojenia ihly do prenosky, z kto-
rých najbežnejšie sú Moving Magnet (MM) 
s pohyblivým magnetom pripojeným v ihle 
a statickou cievkou produkujúcou elektrické 
signály a Moving Coil (MC), kde je to naopak 
a k ihle je pripojená cievka. V MM prenoskách 
sú ihly zvyčajne mohutnejšie a ťažšie, preto 
prenesú menej detailov a dynamiky, ale na vý-
stupe majú zvyčajne vyššiu voltáž a potrebujú 
preto menšie zosilnenie. Ihly v MM prenos-
kách sú spravidla aj jednoduchšie vymeni-
teľné pri ich opotrebovaní. MC prenosky sú 
spravidla citlivejšie za cenu nižšieho výstupu 
s potrebou veľmi náročného zosilňovania a ich 
cena je rádovo násobná. Nagaoka sa vybrala 
inou cestou a vo všetkých svojich cartridgoch 
používa systém Moving Permalloy (MP), 
ktoré obsahujú pomerne veľký a veľmi silný 
samárium-kobaltový magnet, ktorý sa nehýbe, 
a ihla nie je priamo spojená s magnetom, ale 
s veľmi ľahkou špeciálnou zliatinou s veľmi 
vysokou magnetickou vodivosťou. S touto 

Gramofónová ihla, presnejšie 
prenoska (to je tá malá škatuľka, 
z ktorej zospodu trčí ihla) je 
najdôležitejšou súčasťou čisto 
analógovej audiosústavy, pretože 
z vinylového záznamu vytvára zvuk. 
Všetky ďalšie časti audiozostavy majú 
za úlohu tento zvuk čo najpresnejšie 
zosilniť a dopraviť až do ucha 
poslucháča, ale to najdôležitejšie 
a najkritickejšie miesto je 
bezpochyby prenoska alebo „phono 
cartridge“. Pripravil som vám preto 
predstavenie a porovnanie niektorých 
z najobľúbenejších prenosiek 
vo svete od japonského výrobcu 
Nagaoka.

Gramofónové 
prenosky Nagaoka

konštrukciou sa Nagaoke podarilo vytvoriť 
prenosky, ktoré majú jedny z najtenších a naj-
ľahších ihiel s vynikajúcou dynamikou a pri-
tom s vysokou voltážou na výstupe. Navyše sú 
všetky ihly v nich veľmi jednoducho vymeni-
teľné samotným užívateľom výmenou celého 
karbónom zosilneného bloku v prenoske. 

Poďme však k tomu podstatnému. Testovaniu 
a porovnávaniu samotných prenosiek. Ako 
testovaciu zostavu som použil nový gramofón 
Acoustic Signature WOW XL (1 699 Eur) 
osadený ramenom Rega RB-808 (999 Eur) a re-
ferenčný dual-mono gramofónový predzosil-
ňovač Acoustic Signature Tango Ultimate  
(1 749 Eur), predzosilňovač YBA Passion 
PRE550 (5 990 Eur), koncový stupeň YBA  
Passion A650 (4 990 Eur) a reprosústavy 
ELAC FS 509 VX-JET (13 980 Eur) a to všetko 
pospájané káblami Chord. Všetky prenosky 
som rozdelil po dvojiciach do troch skupín 
a každú dvojicu budem porovnávať samostat-
ne, aby boli jasnejšie rozdiely medzi jednot-
livými modelmi, keďže jednotlivé skupiny sú 
cenovo niekde inde, takže porovnávanie medzi 
nimi nie je až také dôležité pri rozhodovaní.

MP-100/MP-110
Základné modely modelového radu MP sú 
vynikajúcou voľbou „prvej“ prenosky pre lac-
nejšie gramofóny. Po pomerne jednoduchom 
pripojení prenosky k ramenu, keďže prenoska 

nemá typické diery, ale len výrezy na skrutky, 
preto môžete mať prvú skrutku predskrutkova-
nú vopred a len jemným pohybom zaistiť pre-
nosku namieste a následne sa pohrať s druhou 
už oboma rukami, zistíte, že zadné výstupy sú 
perfektne farebne označené, takže nepotrebu-
jete dlho študovať návod a celú prenosku ste 
schopní zapojiť v priebehu asi dvoch minút. 
Trochu času treba, samozrejme, venovať 
nastaveniu uhla prenosky a prítlaku ( ja som 
na MP-100 aj na MP-110 nastavil 2 g) a mô-
žeme počúvať. Začínam s prenoskou MP-100 
a veľmi náročnou skladbou Prince – Purple 
Rain. Milo ma prekvapilo množstvo detailov 
a čistota zvuku, na ktorú v tejto cenovej kate-
górii prenosiek rozhodne nie sme zvyknutí. 
Po prehratí Depeche Mode – Little 15 môžem 
zodpovedne vyhlásiť, že dosiaľ žiadna základ-
ná prenoska od žiadneho výrobcu v cenovej 
kategórii do 300 eur u mňa nehrala lepšie. 
Jasná dynamika, žiaden jemne zastretý zvuk, 
no proste krása. Prehadzujem na prenosku 
MP-110 a som ešte príjemnejšie prekvapený 
z veľmi jemného prednesu. Dynamika sa 
veľmi nezmenila a detailov je o málinko viac. 
Rozdiel medzi prenoskami je v podstate 
len v lepšom hrote, ktorý je pri MP-110 už 
eliptický diamant, a samotná ihla a ostatné 
časti sú v podstate totožné. Eliptický hrot 
lepšie zapadne do drážky, ale o trochu skôr sa 
zasa opotrebuje, takže pokiaľ počúvate najmä 
rokovú hudbu a trošku viac detailov preto 

– to najlepšie z Japonska
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neoceníte, choďte radšej do MP-100. MP-110 
je zasa často odporúčaný poslucháčom jazzu 
pre jeho jemnosť.

MP-150/MP-200
Tieto dve konštrukčne veľmi podobné pre-
nosky asi nemôžu byť odlišnejšie. Ich jedinou 
odlišnosťou je materiál ihly. MP-150 s hliníko-
vou ihlou preto patrí do strednej triedy a MP-
200 s ihlou z borónu patrí už do highendovej 
kategórie. A je to aj patrične počuť. Borón ako 
materiál ihly má kvôli vyššej tvrdosti aj vyššiu 
rezonančnú frekvenciu, a preto je vo výškach 
do 20 kHz omnoho neutrálnejší ako hliník. 
Veľmi pekne to počuť napríklad na klasickej 
hudbe, kde vyššie tóny nepôsobia tak rušivo 
a celkový dojem je vyrovnanejší. Staršie 
nahrávky ako David Bowie – Heroes alebo 
AC/DC – Highway to Hell však znejú lepšie 
na MP-150. Sú trošku jasnejšie a teplejšie. 
Ak ste však prívržencom vážnej hudby alebo 
výhradne špičkových akustických nahrávok, 
MP-200 je výrazne lepšou voľbou. Upgrade 
aspoň do tejto skupiny prenosiek sa oplatí 
každému mierne skúsenejšiemu hifistovi, 
ktorý už má nejakú zbierku platní a vie, čo 
bude na gramofóne počúvať. Obe prenosky sú 

výbornou cenovou alternatívou najlacnejších 
MC prenosiek s omnoho lepším zvukom. Ak 
by ste chceli MC prenosku v tejto zvukovej 
triede, museli by ste si priplatiť aj tisícku.

MP-300/MP-500
Pri tejto dvojici sa už pohybujeme vo vodách 
čistého highendu. Obe ihly majú veľmi 
kultivovaný a mimoriadne podobný prejav. 
Rozdiely sú naozaj len v detailoch. Dyna-
mický Sergio Mendes featuring The Black 
Eyed Peas – Mas Que Nada znie na oboch 
prenoskách takmer totožne. Jemné rozdie-
ly počujem skôr v pomalej skladbe Sinead 
O’Connor – Nothing Compares 2U. MP-500 
je trošku detailnejšia a uhladenejšia s pre-
kreslenejším priestorom. Jediným rozdie-
lom v ihlách je samotná špička, ktorá je pri 
MP-500 diamant v line contact konfigurácii, 
čo prináša málinko lepšiu separáciu kanálov 
a aj o trošku dlhšiu životnosť ihly. Takže ak 
by som si mal vybrať spomedzi týchto dvoch 
ihiel, tak určite MP-500, ak na to máte. Za ne-
celých sedemsto eur dostanete ihlu, ktorá hrá 
lepšie ako väčšina MC ihiel niekoľkonásobne 
drahších s úžasnou dynamikou a detailmi 
a pritom nemáte problém s výberom kom-

plikovaného a drahého MC predzosilňovača, 
čo býva často kameňom úrazu. A oproti MC 
ihlám máte aj jednu ešte väčšiu výhodu. 
Vynikajúcu životnosť a nízke náklady na 
repasovanie v prípade jej prekročenia.
A záver? Ak si vyberáte svoj prvý gramofón, 
tak určite pri výbere neobíďte MP-100 a MP-
110. Pokiaľ to predajca umožní, je Nagaoka 
momentálne najlepšou voľbou v cene do 
100 eur na trhu. Pokiaľ ste už pokročilejší 
„gramofil“ a máte neobmedzený rozpočet, tak 
najlepšou voľbou je MP-500, a ak si to nemôž-
te alebo nechcete dovoliť, vyberajte spomedzi 
ostatných podľa vašich preferencií. Ja osobne 
som sa do MP-500 zamiloval už dávno a ako 
referenčnú prenosku ju používam pri testovaní 
gramofónov, predzosilňovačov, zosilňovačov 
i reprosústav. Mojimi rukami prešli mnohé 
prenosky, aj oveľa drahšie a zvučnejších mien, 
ale zvuk MP-500 ma očaril natoľko, že sa k nej 
vždy vrátim. Asi je to skutočná láska.

cartridge MP-100 MP-110 MP-150 MP-200 MP-300 MP-500

typ moving permalloy moving permalloy moving permalloy moving permalloy moving permalloy moving permalloy

ihla ľahká hliníková 
zliatina

ľahká hliníková 
zliatina

tvrdená hliníková 
zliatina borón borón borón

hrot kónický diamant 
(rádius 0,0006“)

leštený eliptický 
diamant 
(0,4x0,7 mm)

leštený eliptický 
diamant 
(0,4x0,7 mm)

leštený eliptický 
diamant 
(0,4x0,7 mm)

leštený eliptický 
diamant 
(0,4x0,7mm)

leštený 
line-contact 
diamant 

magnet samarium-kobalt samarium-kobalt samarium-kobalt samarium-kobalt samarium-kobalt samarium-kobalt

výstup 5 mV 5 mV 4,5 mV 4 mV 3 mV 3 mV
frekvenčný 
rozsah 20 Hz – 20 kHz 20Hz – 20 kHz 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 23 kHz 20Hz – 25 kHz 20 Hz – 25 kHz

vyrovnanosť 
kanálov 1 kHz: > 2 dB 1 kHz: > 1,5 dB 1 kHz: > 1,5 dB 1 kHz: > 1,5 dB 1 kHz: > 1 dB 1 kHz: > 1 dB

separácia 
kanálov 1 kHz: > 22 dB 1 kHz: > 23 dB 1 kHz: > 24 dB 1 kHz: > 25 dB 1 kHz: > 25 dB 1 kHz: > 27 dB

loading 47 kOhm 47 kOhm 47 kOhm 47 kOhm 47 kOhm 47 kOhm
dynamická
poddajnosť 5,5 x 10 – 6 cm/dyn 6 x 10 – 6 cm/dyn 6 x 10 – 6 cm/dyn 7,2 x 10 – 6 cm/dyn 7,2 x 10 – 6 cm/dyn 8,5 x 10 – 6 cm/dyn

statická 
poddajnosť 18 x 10 – 6 cm/dyn 18 x 10 – 6 cm/dyn 18 x 10 – 6 cm/dyn 20 x 10 – 6 cm/dyn 20 x 10 – 6 cm/dyn 20 x 10 – 6 cm/dyn

hmotnosť 6,5 g 6,5 g 6,5 g 6,5 g 8 g 8 g

prítlak 1,8 – 2,3 g 1,5 – 2,0 g 1,5 – 2,0 g 1,5 – 2,0 g 1,5 – 2,0 g 1,3 – 1,8 g

cena 79 Eur 99 Eur 299 Eur 349 Eur 599 Eur 699 Eur

Dovozca pre SR a ČR: 
4CE Distribution, s. r. o., www.hifi4ce.eu
Referenčný predajca: 
Image Audio Studio, www.imageaudio.sk


