Na wystawie takiej jak Audio Video Show nie mogło zabraknąć ekskluzywnych akcesoriów. Wśród
nich, w jednym z ciekawiej przygotowanych pokojów - mamy na myśli vintege'ową ekspozycję firmy
NOMOS - pod jednym z gramofonów zobaczyć można było jedyną chyba obecnie w Polsce
pneumatyczną platformę antywibracyjną.
O gramofonie, który widać na fotografii poniżej, napiszemy w jednej z następnych relacji, ale to na
czym on stoi, zasługuje na obszerniejszy materiał - to pneumatyczna platforma antywibracyjna
STACORE. Pisaliśmy o niej już kilka razy przypuszczając, że może ona stać się obiektem pożądania
wielu audiofili. Na rynku nie brakuje stolików oraz różnego rodzaju platform, ale tak jak już
wspomnieliśmy, urządzenie tego rodzaju jest jedyne w swoim rodzaju i chyba jedyne w naszym kraju.
Wykorzystuje ono sprężone powietrze oraz łożyska z kulkami wykonanymi z węglika wolframu, a
materiał, z którego ją wykonano, to sprowadzany z Włoch łupek amorficzny, który - zdaniem
twórców platformy - jak żaden inny kamień nadaje się do budowy tego typu akcesoriów.

Audio Video Show 2015 - platforma STACORE w pokoju warszawskiego sklepu NOMOS
O założeniach konstrukcyjnych i wpływie platformy na dźwięk różnych urządzeń toru audio
opowiemy w teście, który ukaże się na naszym portalu pod koniec listopada. Twórcy platformy i firmy
STACORE: Jarek Korbicz i Bogdan Stasiak planują pod koniec roku rozpocząć produkcję pierwszych
egzemplarzy. Po fazie testów i prób, a także kilku modyfikacjach, platforma osiągnęła kształt
ostateczny. Wykorzystując łożysko kulkowe z węglika wolframu, dodano do niej kolejny stopień
odsprzęgnięcia, dzięki czemu zwiększyła się ilość kombinacji stopni tłumienia zastosowanych w
platformie. Obecnie oferuje ona 4 kombinacje, które stosować można w zależności od potrzeb i
preferencji.

Pierwszy test platformy STACORE - sala odsłuchowa firmy NYQUSTA.
WKRÓTCE TEST...
Korzystając z obecności na wystawie Audio Video Show 2015 twórców platformy, zaprosiliśmy ich do
naszego pokoju odsłuchowego, proponując dogłębny test. Niestety panowie nadal nie rozstają się ze
swoją magiczną skrzynią i nie są skorzy zostawić ją na kilka dni bez opieki, ale dwa spotkania z nią i
kilka prób z różnymi urządzeniami dostarczyło nam wystarczająco dużo wrażeń.

Zdjęcia z drugiego testu platformy. Na zdjęciu widoczne części nowych łożysk kulkowych,
stanowiących kolejny stopień odsprzęgnięcia.
Pod koniec listopada opublikujemy obszerny test platformy, który będzie zbiorem naszych
obserwacji z dwukrotnie przeprowadzonych odsłuchów.

