
Man is a lazy creature, so aer opening the box I was pleased to see that the Machiavelli Gold 
cartridge was pre as well as the an-skate weight. So I just had a check about the unit, put on the 
Gel Mat and start playing…
During the very first days of serious listenig: I started with Sng Symphony Orchestra, since this 
vinyl is very well recorded and features a wide range of tesng areas.
The first thing that impressed me was the sound stage, which seemed really huge.
II mean that Mediterraneo was able to create a big orchestra sound stage that sounded throughout 
the area in front of the audience, not only in between the speakers as it normally happens: with 
"True” was the first me I heard that and it made clear that Mediterraneo’s quality is able to do 
that I thought.
Then I focused my aenon on the singer's voice and it confirmed what I already felt about the 
quality, the sound reproduced was very natural without any coloraon or harshness.
AAer that, I wanted to listen to the Talking Heads vinyl, to test the dynamic quality of the turntable 
playing  records I’m very familiar with. I was surprised as the Gold Note turntable could also “rock” 
great, with plenty of power and lots of informaon and details at the same me.
Details and dynamics were so extended that I had to take a look at the cover of the record just to 
verify I was really listening to it.  I was impressed about dynamic but don’t think about coloraon, 
Mediterraneo never ever lost the right path to play music in a natural way.
II terminated the listening tests with a very difficult to track 200 gram vinyl, the Balalaika Favourites, 
which is considered one of the best recordings of the me, the result was awesome.

Mediterraneo is a turntable that combines aesthec appeal, elegance and modern design with the 
future in mind, thinking shapes and great materials.
This combinaon is able to offer a gentle and powerful but always detailed sound, very well 
balanced throughout the bandwidth.
II did not expect that a record player in this price range could have such a terrific dynamic and 
sound staging; but at the same me it’s so beauful, I wouldn’t want people to be distracted and 
not think about how  good it also sounds.
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Gramofónová zostavička 
od Gold Note
Mediterraneo 
B7 CeraMiC 
MaChiavelli Gold

Na gramofóne už asi nič 
svetoborného nevymyslíme. Vždy 
pôjde o otáčajúci sa tanier, na ktorom 
je platňa, hrot, celá prenoska a rôzne 
druhy ramienok od výmyslu sveta. 
Áno, mohli by ste namietať, že sú 
tu prístroje s laserovým snímaním 
drážky...

... ale ruku na srdce, ak ste zanietený 
vinylista, išli by ste do takého 
zariadenia, ak by ste už predtým 
nemali minimálne jeden klasický 
gramofón?

Takže dnes je to už stále viac 
o fortieli, dobrej kombinácii tvarov 
a materiálov a, samozrejme, o srdci.

A Talianom, čo sa hudby týka, srdce 
nechýba.

high&style

Autor MIROSLAV MAGLEN
Foto GOLD NOTE
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Šasi mediterraneo
Firma Gold Note vyrába všetky komponen-
ty, no mne sa pošťastilo dostať na test iba 
gramofón, prenosku a predzosilňovač. I keď 
v tomto prípade by som mohol nahradiť slovo 
iba slovkom až. Hneď po vybalení ma zaujala 
trojkombinácia materiálov šaska. Vrchná časť 
je z 2 cm hrubého akrylu, ktorý sám osebe za-
bezpečuje utlmovanie vibrácií. Lesklý čierny 
odtieň dáva prístroju eleganciu. Spodnú 
časť tvorí 6 cm hrubá platňa s tvrdého dreva. 
Výrobca ponúka olivové drevo, ja som mal 
možnosť odskúšať ten z orechového dreva. 
To že som dostal to pravé orechové, som si 
mohol potvrdiť pri priateľskom rozhovore s 
dovozcom, ktorý je viac ako 25 rokov profesi-
onálnym huslistom a je teda s hudbou spätý 
ako málokto. Orechové drevo používané 
výrobcom je z talianskeho Toskánska a práve 
tieto talianske orechy majú vnútornú štruktú-
ru, tvrdosť, húževnatosť v takých pomeroch, 
že dobre vplývajú na výslednú akustiku 
komponentu. Drevo z 50-ročných stromov sa 
po zoťatí ešte ďalších 8 rokov skladuje, aby 
dosiahlo potrebnú suchosť a stabilitu.

Mediterraneo 
B7 CeraMiC 
MaChiavelli Gold

To, že na druhu dreva skutočne záleží nielen 
pri výrobe stradivárok, ale aj pri hi-fi, som 
mal možnosť si sám odskúšať pred rokmi, 
keď sme robili pokusy s rôznymi dreve-
nými hranolmi, ktoré sme podkladali 
pod hroty komponentov. A skutoč-
ne tam boli počuteľné rozdiely! 
Najviac sa zvuk vyčistil 
pri použití olivy a brestu, 
taliansky orech sme vtedy 
nemali k dispozícií.

Spodný drevený blok je tvarovaný lad-
nými oblúkmi, čo mu dodáva estetiku, ale 
pridanou hodnotou tohto tvaru je, že možné 
vibrácie odvádza do troch veľkých hliníko-
vých hrotov, na ktorých prístroj stojí.

Medzi akrylovou a drevenou platňou je 3 mm 
hrubá oceľová platňa a celá sendvičová kon-
štrukcia je v osemnástich dôležitých bodoch 
pospájaná.

Tak isto nebudú mať radosť ani z rúrky 
ramena, ktorá je vyhotovená z titánu a má 6 
rozdielnych sekcií s rôznou hrúbkou materiá-
lu. Zadná časť ramena je tlmená silikónovými 
dištančnými vložkami. Protiváha je vysústru-
žená z mosadze a umiestnená v nehrdzave-
júcej oceli. To zabezpečuje bezproblémovú 
funkciu pre prenosky do 15 g. Ak by sme mali 
v zásobe ťažšiu prenosku, dá sa to riešiť 
ťažším protizávažím. Vidlica ramena je z na 
čierno eloxovaného hliníkového masívu. 
Účinná dĺžka ramienka 245 – 250 mm spolu 
s 10 až 15 mm presahom umožňujú rameno 
namontovať na akékoľvek gramofónové šasi 
na trhu.

4,5 centimetrov hrubý tanier, vyrobený zo 
sustarínu (materiálu na báze PTE polyméru), 
má takisto svoju úctyhodnú váhu, ktorú som 
mohol poťažkať, keď som skúmal ložisko 
prístroja. Súčasťou taniera je aj závažie pev-
ne spojené s oskou, ktorá rotuje v leštenom 
bronzovom ložisku. To je upevnené k spodnej 
strane šasi, čo pekne vidieť, ak sa pozrieme 
zospodu.

O požadované otáčky sa stará elektronika 
motora umiestnená v prístroji. Dva spínače 
v akrylovej doske dávajú možnosť vybrať si 
z dvoch klasických rýchlostí otáčania 33 1/3 
a 45 ot/min. Synchrónny motor prebehol 
novým vývojom a jeho súčasťou je takzvaný 
Pulse Width Modulation (PWM), čo je modul, 
ktorý sa stará o menšie vibrácie pri vyššom 
točivom momente.

Ramienko b7 ceramic
Firma GOLD NOTE má vo svojom výrob-
nom programe dve ramienka. My sme mali 
možnosť odskúšať to drahšie. Konštrukčne 
ide o klasické 9-palcové ramienko s ložis-
kami a antiskatingom riešeným pomocou 
zaveseného závažia. Že ide o topramienko, 
prezrádzajú aj materiály, z ktorých je vyrobe-
né. Jeho názov je odvodený od miniatúrnych 
guľôčkových ložísk vyrobených v Nemecku. 
Guľôčky sú keramické, čo nie je dobrá správa 
pre nežiaduce vibrácie, lebo „určite zomrú“!
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Cena gramofónu s ramienkom B-5.1 a štandardným phono káblom: 5 850 € 
Ramienko B-7 Titanium Ceramic: 1 550 €
Phono kábel Extra: 1 750 €
MC prenoska Machiavelli Gold: 2 750 €
Gramofónový predzosilovač PH-7: 715 €
Batériový zdroj: PSU-9: 995 €
Cena testovaného gramofónu vrátane prenosky: 10 915 €

high&style
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Prenoska machiavelli gold
Nie že by som sa úplne stotožňoval s filozo-
fiou Machiavelliho, ale napriek všetkému sa 
snažil veci pomenovávať pravdivo, bez toho, 
aby si dával servítku pred ústa. Uvidíme, ako 
pomenuje Machiavelli Gold???

Prenoska s menom tohto talianskeho filozofa 
už bola namontovaná na ramienku. Na prvý 
pohľad ma zaujalo jej veľké masívne telo. 
Výrobca tvrdí, že tak lepšie drží stopu a v ko-
nečnom dôsledku to pôsobí na dobrý prenos 
basových pásiem. Však uvidíme...

Systém vnútorného zapojenia prenosky je MC 
s vysokým výstupom, čo umožňuje prehráva-
nie na MM predzosilňovačoch. Diamantový 
hrot je umiestnený na konzole z tvrdeného 
duralu. Cievky sú, samozrejme, selektované.

K testu sme mali zapožičaný aj predzosilňo-
vač PH-7 spolu s externým zdrojom PSU-9, 
ktorý má v sebe dve batérie, čo zabezpečuje 

pri prehrávaní oddelenie od siete, a teda do 
signálu sa nedostáva žiadny 50 Hz brum. 
Keďže testovaná mala byť hlavne zostava 
gramofónu, tak som použil aj iný elektrón-
kový predzosilňovač, aby som vedel, ako sa 
prístroj správa v kombinácii s inými kompo-
nentmi. Čím viac komponentov vyskúšame, 
tým dostaneme presnejšiu informáciu o uni-
verzálnosti daného komponentu a takisto 
môžeme získať prehľad, k akému charakteru 
hudobného prejavu prístrojov sa hodí viac, 
k akým zas menej. Z tohto dôvodu sme si 
gramec vypočuli aj na výstave v Mníchove, 
a to na zostave kompletne od GOLD NOTE. 
Zostava bola príjemne zladená, hlas speváka 
dobre čitateľný. Vypočuli sme si aj nejaké 
orchestrálky a zakončili to Daft Punkom. 
Orchester znel veľko, nástroje mali dobrú dy-
namiku, napriek tomu nič neznelo nervózne, 
ale pokojne. Na výstave sa však málokedy 
vyskytnú úplne ideálne podmienky, a tak 
som sa tešil, čo povie seriózne počúvanie 
doma.

Testovanie v našej posluchovke
Človek je lenivé stvorenie, a tak po otvorení 
krabice ma potešilo, že prenoska bola na-
montovaná, prítlak aj antiskating nastavený. 
Stačilo už len prekontrolovať, jemne doladiť 
a nasadiť sympatickú silikónovú podložku 
pod platňu a môže sa ísť...

Keď nám privezú prístroj na testovanie a je 
dostatok času, tak ho hneď prvé dni seriózne 
nepočúvam. Najprv si pustím sem tam pod-
mazovo nejakú príjemnú skladbu. Toto som 
robil nejaký týždeň, aby si ucho zvyklo, a ob-
čas som to prestriedal s iným gramofónom.

Na začiatok seriózneho posluchu som si pus-
til Stinga so symfonickým orchestrom, keďže 
je táto platňa dobre nahratá a dá sa na nej 
počuť široké spektrum testovaných oblastí. 
Ako prvá na mňa zapôsobila priestorovosť, 
ktorá sa mi zdala skutočne impozantná. Aby 
som to opísal detailnejšie, tak orchester bol 
rozmiestnený na veľkej scéne, znel v celom 
priestore pred poslucháčom, nielen v úzkom 
rozmedzí medzi reproduktormi. „Presne 
tak to má byť pri zostavy takýchto kvalít,“ 
pomyslel som si. Keď som sa potom sústredil 
na hlas speváka, tak sa potvrdilo to, čo som 
mohol tušiť už pri počúvaní na výstave v Mní-
chove. Znel veľmi prirodzene, bez nejakých 
príkras navyše, ktoré som sa tam snažil kvôli 
objektivite nájsť. Celé počúvanie som chcel 
trochu odľahčiť a tak som si pustil Talking He-
ads, aby som si pri nich zaspomínal. Bol som 
prekvapený, ako si „Zlatá nota“ dokáže aj 
s takýmto žánrom poradiť a koľko informácií 
vytiahnuť. Detaily aj dynamika boli v takom 
rozsahu, že som hľadal, čo tomu vyčítať. No 
nič netrčalo, nič nebolo prehnane upravené 
na ucho neznalého poslucháča.

Na koniec som ešte prenosku prevetral s ťaž-
ším kalibrom, a to 200-gramovou platňou 
Balalaika Favorites, ktorá sa pokladá za 
jednu z najlepších nahrávok tých čias.

Zhrnutie
Ide o gramofón, pri ktorom sa snúbi estetický 
vzhľad, elegancia a moderný dizajn s tech-
nológiou, premyslenými tvarmi a materiálmi. 
Kombinácia tohto nám dokáže poskytnúť prí-
jemný zvuk, vyvážený na všetkých pásmach. 
Nečakal som, že by gramec týchto kvalít mal 
mať zlú priestorovosť, ale skutočne bola taká 
očarujúca, že som to musel napísať. n

www.goldnote.it
www.audioranny.cz

Mediterraneo



Mediterraneo
P r e s t i g e  I t a l i a n  T u r n t a b l e

Pernerova 11 | 186 00 Praha 8 - Karlín | +420 777 003 134 | audioranny@gmail.com
www.audioranny.cz




