
Lenco L-90

Pochodząca ze Szwajcarii marka Lenco już czterdzieści lat temu zapisała się do historii dzięki wysokiej 
jakości odtwarzaczom płyt gramofonowych. Teraz należąca do STL Corporation marka Lenco prezentuje 
fascynujący produkt L-90.

Cechy
Dzięki L-90, Lenco przywraca dawne zalety gramofonów i łączy je z najnowszymi technologiami. 
Masywna podstawa L-90 wygląda jakby była zrobiona z prawdziwego drewna - i jest, nawet jeżeli to tylko 
okleina, to jednak ciągle wykonana z autentycznego drewna orzechowego. Klasyczny design napędu jest 
także perfekcyjnie zmontowany. Solidnie i kompleksowo zaprojektowane ramie posiada odpowiednio 
dużo opcji ustawień, aby uchronić przed poślizgami oraz wytrzymałą igłę. Jest to pomocne przy 
zakładaniu innej igły niż ta dostarczona w zestawie. Ustawienia RPM napędzanego paskiem gramofonu 
mogą być zmieniane w zakresie 33 do 45 RPM poprzez naciśnięcie przycisku. Wartym swojej ceny jest 
także silnik oraz funkcja stop, gdy winyl osiągnie ostatni rowek. Lenco L-90 wyposażony jest we 
wbudowany DAC i może dostarczać cyfrowy zapis z winylu prosto do komputera podłączonego przez 
USB; do zestawu dołączono kompatybilne oprogramowanie przetwarzające. Połączenie z wzmacniaczem 
hi-fi odbywa się poprzez gniazdo AUX, gdyż przedwzmacniacz gramofonowy jest już zintegrowany z L-90.



Praktyka
Tłoczone wzory na gramofonie pozwalają RPM w L-90 kontrolować lampy stroboskopowe (wystarczy już 
50 Hz normalna żarówka). Niestety nie można tego ustawić. Jednakże nie ma takiej potrzeby, gdyż L-90 
zachowuje prawidłowy RPM (33 lub 45) w ustawieniach fabrycznych. Ramię stwarza wrażenie bardzo 
wytrzymałego, nacisk igły oraz funkcja anty-poślizgu mogą być ustawione z łatwością do optymalnych 
wartości. Mimo niskiej ceny, jeżeli chodzi o dźwięk, to L-90 dostarcza zaskakująco dobrych wyników; 
odtwarza "World Sinfonia" Al di Meola krystalicznie czysto, ze szczegółami i mocno. Precyzyjne cyfrowe 
dane są zapisywane na komputerze poprzez port USB.

Konkluzja
Jeżeli szukasz starannie zaprojektowanego, wytrzymałego i dobrze brzmiącego odtwarzacza 
gramofonowego, będziesz zaskoczony przez Lenco L-90. Za 1200 złotych euro otrzymujesz wyraźnie 
dobre wykonanie, ramę oklejoną autentycznym drewnem, wbudowany DAC, zintegrowany 
przedwzmacniacz gramofonowy i absolutnie satysfakcjonujący dźwięk.

Ocena Zalecana cena 
Cena około 1200 złotych
Internet www.lenco.eu

Krótko i na temat
+ Obudowa oklejona autentycznym drewnem
+ Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
Dźwięk analogowy 40% 1,2
Dźwięk USB 40% 1,3
Funkcje 10% 1,2
Wykonanie 10% 1,1

Klasa wejściowa
Stosunek cena/wydajność Ranking
wspaniały 1,2


