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Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Odtwarzacz CD: Gamut CD3
Kolumny: Audio Physic Tempo VI,

Audio Physic Caldera
Przewody 
sygna!owe/
g!oÊnikowe: Fadel Aphrodite
Przewody 
sieciowe: Neel N14E Gold
Stoliki: StandArt
Kondycjoner 
sieciowy: PAL Powerbox v3.0

System

Kiedy budujemy system, od czegoÊ 
trzeba zaczàç. Zwykle sà to kolumny 
albo wzmacniacz. Wybieramy model, 
który przypad! nam do gustu i staramy si´ 
z niego wycisnàç ostatnie soki. 
Co ciekawe, niedopasowanie parametrów 
bywa cz´sto zmorà najbogatszych 
audiofilów, bo wÊród ekstremalnych 
konstrukcji czajà si´ najwi´ksze niespodzianki. 
Sprz´t ze Êredniej pó!ki okazuje si´ 
bardziej uniwersalny. Nie oznacza to 
jednak, ˝e zunifikowany jak hamburger 
w sieciach barów szybkiej obs!ugi.
Muzyka s!uchana na opisanych 
wzmacniaczach mo˝e si´ ró˝niç jak szarlotka 
od tatara. Tranzystor czy lampa? Ma graç, jak mi 
si´ podoba, a w Êrodku obudowy mo˝e le˝eç nawet 
japoƒski wachlarz i ko!o zamachowe od Syrenki.

Kiedy budujemy system, od czegoÊ 
trzeba zaczàç. Zwykle sà to kolumny 
albo wzmacniacz. Wybieramy model, 
który przypad! nam do gustu i staramy si´ 
z niego wycisnàç ostatnie soki. 
Co ciekawe, niedopasowanie parametrów 
bywa cz´sto zmorà najbogatszych 
audiofilów, bo wÊród ekstremalnych 
konstrukcji czajà si´ najwi´ksze niespodzianki. 
Sprz´t ze Êredniej pó!ki okazuje si´ 
bardziej uniwersalny. Nie oznacza to 
jednak, ˝e zunifikowany jak hamburger 
w sieciach barów szybkiej obs!ugi.
Muzyka s!uchana na opisanych 
wzmacniaczach mo˝e si´ ró˝niç jak szarlotka 
od tatara. Tranzystor czy lampa? Ma graç, jak mi 
si´ podoba, a w Êrodku obudowy mo˝e le˝eç nawet 
japoƒski wachlarz i ko!o zamachowe od Syrenki.

Maciej Stryjecki

Serce 
systemu
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Budowa
Obudow´ wykonano z metalu. Poza

efektem wizualnym daje to istotne korzy-
Êci. Elementy elektroniczne znajdujàce si´
wewnàtrz urzàdzeƒ emitujà pola magne-
tyczne. Ich wzajemne oddzia!ywanie nie
s!u˝y jakoÊci brzmienia i utrudnia prac´
podzespo!om. Niemagnetyczny metal jest
dla nich przeszkodà i chocia˝ drogi i pra-
coch!onny w obróbce, na skrzynki urzà-
dzeƒ hi-fi nadaje si´ najlepiej. 

Dolnà, tylnà i boczne Êcianki Arcama
wykonano z cynkowanej blachy; pokryw´
i front – z aluminium. Na tym ostatnim
znalaz!o si´ pokaêne (tak˝e metalowe)
pokr´t!o g!oÊnoÊci i spory wyÊwietlacz 
z regulowanà jasnoÊcià. Pod nim roz-

mieszczono siedem przycisków wybieraka
êróde!. WÊród nich jest tak˝e gramofono-
we, dla wk!adek MM.

Do integry mo˝na pod!àczyç dwie pary
kolumn. Bardziej prawdopodobne jed-
nak, ˝e podwójne gniazda wykorzystamy
do bi-wiringu. Na froncie znalaz!o si´ te˝
wyjÊcie s!uchawkowe i guziki obs!ugujàce
menu wzmacniacza. Ostatnià atrakcj´
wielu uzna za zb´dnà, ale odrobina nowo-
czesnoÊci jeszcze nikomu nie zaszkodzi!a. 

Z ty!u rozmieszczono z!ocone wejÊcia.
Bardzo wàsko, wi´c pod!àczenie solid-
nych interkonektów mo˝e si´ okazaç pro-
blemem. G!oÊnikowe tak˝e nie wywo!ujà
zachwytu, ale akceptujà wtyki bananowe 
i wide!ki, a to w zupe!noÊci wystarcza.

Wzmacniacz mo˝e pracowaç na napi´cie
230 V i 110 V. To wygodne dla osób, któ-
re zamierzajà si´ przeprowadziç za Wielkà
Wod´, a producentowi daje ograniczenie
kosztów zwiàzanych z produkcjà dwóch
wersji.

Wewnàtrz znalaz!o si´ zasilanie w po-
staci transformatora toroidalnego i baterii
kondensatorów Rubicona o !àcznej po-
jemnoÊci 13200 µF. Ciep!o czterech tran-
zystorów mocy odprowadza wydajny ra-
diator o pofa!dowanej powierzchni. 

Przedwzmacniacz jest zasilany oddziel-
nie, ma!ym transformatorkiem E-I. Pro-
ducent utrzymuje, ˝e do budowy pream-
pu u˝yto „studyjnych” elementów. Nie
wiem, co to oznacza, bo producenci

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Arcam FMJ A28
Skrót FMJ w rozwini´ciu brzmi Full Metal Jacket. W wolnym t!umaczeniu:
„ani grama plastiku”. Ceny serii FMJ rozpoczynajà si´ w ju˝ okolicach 
2500 z!. Wzmacniacz A28 to Êrednia pó!ka, ale oferuje przyzwoite osiàgi.
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sprz´tu profesjonalnego nie przywiàzujà
a˝ tak wielkiej wagi do ich jakoÊci, jak
high-endowi specjaliÊci, a studyjny przed-
wzmacniacz jest zawsze taƒszy od audio-
filskiego odpowiednika. Tego argumentu
u˝ywa!bym wi´c ostro˝nie.

Zarówno g!oÊnoÊcià, jak i balansem ste-
ruje mikroprocesor. Ca!oÊç elektroniki
rozmieszczono na jednej p!ytce
drukowanej.

A28 robi w miar´ dobre wra˝e-
nie. Wprawdzie konkurenci z tego
testu prezentujà si´ okazalej, ale ce-
na Arcama jest do zaakceptowania.
75 W powinno wystarczyç do wyste-
rowania wi´kszoÊci kolumn w tej klasie.

Wra˝enia ods!uchowe
A28 gra ch!odnym, wywa˝onym i ja-

snym dêwi´kiem. Porównujàc go do 
Creeka czy Rotela, od razu wiemy, ˝e to
inna szko!a. Brytyjska integra stawia na
poprawnoÊç i wyrównanie rejestrów. Lek-
ka sk!onnoÊç do ekspozycji góry pasma
ma poprawiç czytelnoÊç szczegó!ów. 

To si´ uda!o, bo szarp-
ni´cia strun gitar, na-
bieranie oddechu przez
wokalistów i szczegó!y ar-
tykulacji na instrumen-
tach smyczkowych !atwo
wychwyciç. Ârednica jest
rozÊwietlona, ale pre-
zentowana inaczej ni˝ np.
w Creeku. Nie wysuwa si´
przed g!oÊniki, a raczej
stapia z wy˝szymi cz´sto-
tliwoÊciami, nie korzysta-
jàc z uprzywilejowania.
Przez to g!osy ludzkie sà
bardziej oddalone i nie
majà takiej masy i ciep!a.
Ch!odny obiektywizm
pozwala za to na pewnà
uniwersalnoÊç. W ˝ad-
nym materiale Arcam szczególnie nie za-
chwyci, ale za to w ka˝dym zaprezentuje
wyrównanà, dobrà jakoÊç.

W symfonice nie zwracamy szczególnej
uwagi na konkretne grupy instrumentów,
koncentrujàc si´ raczej na ogólnym rzucie,
spojrzeniu na ca!oÊç z lotu ptaka. Dlatego
s!uchajàc akustycznych instrumentów, na
przyk!ad jazzowego trio, nie b´dziemy si´
zachwycaç muzykalnoÊcià ani z wypieka-
mi na twarzy Êledziç partii saksofonu. Nie
dostrze˝emy jednak równie˝ wi´kszych
odst´pstw od neutralnoÊci.

Bas pasuje do ca!oÊci. Precyzyjny, sto-
sunkowo szybki i z wyraênym rysunkiem.
Nie schodzi zbyt g!´boko, ale te˝ nie sili
si´ na sztuczne efekty. Je˝eli materia! oka-
˝e si´ trudny do odtworzenia, wzmac-

niacz po prostu zaznaczy, ˝e w!aÊnie osià-
gnà! kres mo˝liwoÊci.

Najwa˝niejsze sà jednak szybkoÊç i kon-
trola. Na jednej z moich dy˝urnych p!yt
Stockfischa (Chris Jones) g!oÊniki nie 
porusza!y powietrzem, ale zawsze pokazy-
wa!y precyzj´, z jakà wykonano nagranie
(lubi´ estetyk´ Herr Paulera. Jest troch´
efekciarska, ale konsekwentna 

i dowodzi du˝ego doÊwiadczenia i prak-
tycznej wiedzy realizatora). Oszcz´dnoÊç
emocji Arcama pokazuje, ˝e mimo lekkie-
go och!odzenia mo˝na znaleêç w s!ucha-
niu sporo przyjemnoÊci.

Podobnie prezentuje si´ przestrzeƒ. Nie
wyró˝niono ani szerokoÊci, ani g!´boko-
Êci sceny. Wszystko odbywa si´ na stosun-
kowo niewielkim obszarze, ale pozorne
êród!a zosta!y rozstawione jak nale˝y. 

Konkluzja
Arcam to ch!odny i w miar´ obiek-

tywny wzmacniacz, na którym ka˝dy re-
pertuar powinien za-
brzmieç poprawnie.

Stara si´ powÊciàgaç
emocje i pokazuje logi-
k´ konstrukcji nagra-
nia. Nie koncentruje
si´ na ˝adnym zakre-
sie pasma. Stawia na
poprawnoÊç, a lekkie
och!odzenie i rozja-
Ênienie ma uwypu-
kliç faktur´ nagraƒ.
Na korzyÊç FMJ A28
przemawia tak˝e je-
go bogate wyposa-
˝enie.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Arcam jest bogato wyposa˝ony,
chocia˝ gniazda wejÊciowe
mog!yby byç rozstawione szerzej.
Ma!y prze!àcznik s!u˝y do zmiany
napi´cia z 230 na 110 V. 

Arcam FMJ A28
Dystrybucja: Audio Center
Cena: 5490 z!

Dane techniczne

Moc: 75 W/8 !, 130 W/4 !
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 

(+/- 3 dB)
Sygna!/szum: 98 dB
Zniekszta!cenia: 0,004%
WejÊcia liniowe: 6
WejÊcie phono: opcja (MM)
WyjÊcia: 2 pary, s!uchawki/pre
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 8,5/43,2/27,5 cm
Masa: 8 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Elektronika mieÊci si´ na jednej
p!ytce drukowanej. 
Dobre zasilanie, chocia˝ 
nie zaszkodzi!oby zastosowaç
wi´kszych kondensatorów.
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J ego CV jest imponujàce. Pierw-
szà ofert´ zatrudnienia z!o˝y! mu
Nelson Pass, pracujàcy na poczàtku

lat 90. dla Tresholda. Mike nie móg! od-
mówiç amerykaƒskiemu guru i przeniós!
si´ do Kalifornii. Pierwszy firm´ opuÊ-
ci! Pass, w 1992 roku. Bladelius pozosta!
w niej dwa lata d!u˝ej, jako g!ówny pro-
jektant. 

Póêniej przej´!o go Classe, gdzie tak˝e
zosta! g!ównym konstruktorem. Wspó!-
pracowa! równie˝ z Ultra Analogiem,
Mark Levinsonem, a˝ do roku 1995, kiedy
to za!o˝y! w!asnà firm´ Bladelius Design
Group. Z jej projektów korzysta! mi´dzy
innymi Primare. Pod koniec wieku Blade-
lius podjà! decyzj´ o stworzeniu w!asnej
marki.

Katalog jest wàski, a nazwy urzàdzeƒ
pochodzà ze skandynawskiej mitologii.
Znajdziemy tu a˝ cztery êród!a dêwi´ku:

serwer muzyczny Embla, odtwarzacze
CD/SACD Gondul, Freja i Syn (tylko
CD), przedwzmacniacze Thor i Idun oraz
koƒcówki mocy – Grendel i Balder. Tyr to
jedyny wzmacniacz zintegrowany.

Budowa
Je˝eli wszystkie urzàdzenia sà wykona-

ne tak jak Tyr, to ju˝ przed ods!uchem
mo˝na je poleciç. Wzmacniacz z zewnàtrz
nie robi piorunujàcego wra˝enia. Metalo-
wa obudowa, sieriozna i lekko toporna, 
a z przodu gruby p!at aluminium. Na nim
ga!ka g!oÊnoÊci i selektor êród!a ods!u-
chu. Nie ma gniazda s!uchawkowego, re-
gulacji barwy ani innych dodatków, za to
z ty!u czeka niespodzianka – g!oÊnikowe
terminale WBT. Reszta to standard, ale
wysoki. Z!ocone konektory oznaczono
prozaicznie: line 1, 2, 3. Jest te˝ p´tla ma-
gnetofonowa i pre-out. 

Poza tym: XLR-y. Tyr jest konstrukcjà
zbalansowanà, a to w cenie 7400 z! stanowi
rzadkoÊç. Ju˝ ten „drobiazg” sprawia, ˝e
podchodzimy do niego powa˝niej ni˝ do
innych tranzystorów w tej grupie, ale
prawdziwe atrakcje pojawià si´ po zdj´ciu
pokrywy.

W Êrodku zgromadzono du˝o czystego
skandynawskiego powietrza i prawdziwie
high-endowy uk!ad elektroniczny. Zasila-
nie jak marzenie. Transformator jest po
prostu monstrualny. 650 VA i kilka kilo-
gramów miedzianego drutu nie pozosta-
wiajà z!udzeƒ. Wystarczy!oby to do za-
silenia kilku podobnych wzmacniaczy 
i przypomina raczej koƒcówki mocy Gry-
phona albo Krella. Bateria kondensato-
rów ma pojemnoÊç 60000 µF. Jedyne ka-
ble prowadzà zasilanie. Reszta elektroniki
to jedna p!ytka drukowana, zajmujàca 1/3
obudowy. Koƒcówk´ mocy, na czterech

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Bladelius Tyr

Mike Bladelius 
nale˝y do grona konstruktorów, 
którzy – zanim zacz´li dzia!aç 
na w!asny rachunek – pracowali 
dla prawdziwych legend.
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parach tranzystorów, ch!odzi ogromny 
radiator. Âwietna robota, godna kon-
struktora Tresholda.

Wra˝enia ods!uchowe
Najwi´ksze wra˝enie robi czystoÊç

dêwi´ku. Bladelius przypomina pod tym
wzgl´dem Creeka, ale posuni´to si´ o pó!
kroku dalej. Pomi´dzy dêwi´kami panuje
cisza. Przez to wydaje si´ jeszcze bardziej
uspokojony i muzykalny, choç nawet 
w najbardziej skomplikowanych sk!adach
instrumentalnych pozostaje wr´cz kli-
nicznie czysty. Góra jest stopiona ze Êred-
nicà, a mimo to w gitarowych solach 
ka˝de szarpni´cie struny s!yszymy osob-
no. W dobrze zrealizowanych nagra-
niach fortepianowych odczuwamy
te˝ prac´ mechanizmu. Cisza w tle
podkreÊla mikrodynamik´, przez co
drobne impulsy nabierajà kalorycz-
nych dawek energii. Muzyka pulsuje.
T´tni ˝yciem, ma swój rytm i ukryte 
w drobiazgach emocje. 

PrzejrzystoÊç mo˝na okreÊliç jako
wybitnà. OczywiÊcie, w ka-
tegoriach absolutnych
znajdà si´ bardziej wyra-
finowane konstrukcje, ale
w tej cenie Bladeliusa mo˝-
na uznaç za jeden z wzor-
ców.

Dopiero teraz warto
wspomnieç, ˝e dêwi´k jest
ocieplony i w pewnym
sensie „umuzykalniony”.
Podobnie, jak w przypad-
ku Creeka, choç wokale,
saksofon i skrzypce nie sà
wypychane przed lini´
g!oÊników. OczywiÊcie,
Êrednica jest prioryte-
tem, ale bardziej wtapia
si´ w t!o. Jakà szko!´
wybierzecie, to ju˝ kwe-
stia gustu. Nie podlega
jednak wartoÊciowa-
niu.

Góra jest dêwi´czna
i aksamitna. Jeszcze mo-
˝e nie oderwana zupe!nie od kopu!ek,
ale podawana z kulturà, godnà bardziej
kosztownych pieców.

Bas – pot´˝ny i g!´boki, choç nie prze-
sadzony, nie robi a˝ tak wielkiego wra˝e-
nia jak w skromnym posturà Creeku, ale
jest lepiej kontrolowany, zebrany w pul-

sujàcà lini´. To akurat nie dziwi, bo ten
zakres cz´stotliwoÊci poch!ania ogromne
dawki pràdu, a tego Bladeliusowi nie bra-
kuje. Porównujàc zasilanie Tyra i Destiny
dochodzimy do wniosku, ˝e ten pierwszy
ma wi´kszy transformator, drugi pot´˝-
niejszà armi´ kondensatorów. W obu dó!
pasma jest znakomity. W Creeku wi´kszy,
tutaj dok!adniejszy i szybszy. Gdybym
mia! wybieraç, rzuci!bym monetà. Albo
zastanowi! si´, jakiej muzyki cz´Êciej s!u-
cham. Je˝eli akustycznej, postawi!bym na

Tyra, bo kontrola wybrzmieƒ jest impo-
nujàca, co przy ogólnie ciep!ym i muzy-
kalnym brzmieniu daje po˝àdane po!à-
czenie ognia z wodà.

Je˝eli chodzi o przestrzeƒ, mamy po-
wtórk´ z najlepszych konstrukcji tranzy-
storowych tego testu. Bardziej zaakcento-
wano szerokoÊç, chocia˝ g!´bia jest tu
chyba najbardziej sugestywna. Dzieje si´
tak nie za sprawà hektarów sceny, malo-
wanych za linià g!oÊników, ale przez
wspomnianà wczeÊniej cisz´, podkreÊlajà-

cà precyzj´ lokalizacji êróde!. To zja-
wisko pokazuje, ˝e nie da si´ rozebraç
brzmienia na czynniki pierwsze, bo tak
naprawd´ liczy si´ ca!oÊç, a jego po-
szczególne aspekty zachowujà si´ jak
naczynia po!àczone.

Konkluzja
W Bladeliusie !àczà si´ same dobre

cechy. Oprócz kontrowersyjnego
wzornictwa nie mo˝na mu nic zarzu-
ciç. Tyr jest po prostu Êwietny i nie
przeszkadza w tym wyraênie zazna-
czony w!asny charakter.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

XLR-y w tej cenie? Bladelius 
to konstrukcja symetryczna.

Pot´˝ny transformator.
Przejrzysta i logiczna konstrukcja
rodem z wy˝szej pó!ki.

Bladelius Tyr
Dystrybucja: Arspo Audio
Cena: 7400 z!

Dane techniczne

Moc: 100 W/8 !
Pasmo przenoszenia: DC – 150 kHz
Sygna!/szum: 105 dB
Zniekszta!cenia: 0,1%
WejÊcia liniowe: 4 RCA, XLR
WejÊcie phono: -
WyjÊcia: 2 pary g!., pre out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 10/43/43,5 cm
Masa: 17 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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Z wykle takie rewelacje og!asza si´
na pude!ku albo z ty!u, obok
gniazda sieciowego. Teoretycznie

nikogo to nie interesuje, jednak dla upier-
dliwców takich jak ja to wa˝na informa-
cja. Byç mo˝e to przejaw rasizmu, ale 
nadal uwa˝am, ˝e przedmiot wyproduko-
wany w Europie, w krajach takich jak
Niemcy czy Anglia, jest lepszy od zrobio-
nego zr´cznymi chiƒskimi ràczkami. Lu-
bi´ wiedzieç, kto przykr´ca! Êrubki.

Budowa
Byç mo˝e dlatego wzmacniacz prezentu-

je si´ wyjàtkowo solidnie. U Arcama by!o
widaç niedoróbki; Creek wytrzymuje ogl´-
dziny przez lup´. P!yta czo!owa wyglà-
da po prostu pi´knie. Szlifowane alumi-
nium po!yskuje poziomymi, b!yszczàcymi
„w!óknami”, a uk!ad przycisków i pokr´te!
przypomina z!ote czasy hi-fi. Metalowa

ga!ka g!oÊnoÊci sàsiaduje z siedmioma gu-
zikami, tak˝e aluminiowymi. B!yszczà jak
lustro, bo ich urodà steruje komputer, 
a panel przedni ma gruboÊç centymetra.

Wzmacniacza nie wyposa˝ono w ˝adne
regulacje. Mo˝emy jedynie wybraç êród!o
dêwi´ku, jednà z dwóch par kolumn albo
zdecydowaç: s!uchamy „po linii” czy „po
taÊmie”. Decyzj´ potwierdzi Êwiecàca dio-
da. Oprócz tego pozostaje do dyspozycji
gniazdo s!uchawkowe 6,3 mm.

Destiny wyglàda ascetycznie, ale dzi´ki
temu nawiàzuje do ergonomii i prostoty
audiofilskich legend. To kontynuacja idei,
która 30 lat temu zdoby!a rynek. Wtedy
ceny by!y przyst´pne; dzisiaj wszystkim
poprzewraca!o si´ g!owach. Je˝eli ktoÊ nie
wie, o czym mówi´, niech si´ przeprowa-
dzi do Kongo na dwa miesiàce i spojrzy
na bia!ego cz!owieka i jego pró˝noÊç z in-
nej perspektywy. 

Proste i dobre rzeczy mnie cieszà.
Zw!aszcza, kiedy sà wykonane tak luksuso-
wo jak Creek. Przypomina Rolls-Royce’a.
Nie ze wzgl´du na okaza!oÊç, ale dba!oÊç. 
A diabe!, jak wiemy, tkwi w szczegó!ach.

Gniazda wejÊciowe nie przerastajà ma-
sówki w wykonaniu Arcama, ale ju˝ g!oÊ-
nikowe przypominajà perfekcj´ T + A.
Solidne, zatopione w plastiku zaciski
kosztujà, co widaç na pierwszy rzut oka. 

W Êrodku jeszcze lepszy widok. Taki
transformator toroidalny w tej cenie to
niekoniecznie niespodzianka, ale jego
obecnoÊç na pewno nikogo nie zmartwi.
Jest nià – armia kondensatorów. Zamiast
dwóch czy czterech – mamy po dziesi´ç
na kana!; razem 88000 µF. Niektórzy pro-
ducenci uwa˝ajà, ˝e wi´ksza iloÊç mniej-
szych elektrolitów daje lepsze wyniki ni˝
cztery wiaderka, bo szybciej reaguje na za-
potrzebowanie na pràd.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Creek Destiny

Na p!ycie frontowej Creeka Destiny 
znalaz! si´ napis 
„Designed and made in UK”. 
Czcionka jest maleƒka, 
ale na srebrzystym 
aluminium dobrze widoczna. 
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Destiny to jeszcze nie dual-mono, ale
oba kana!y sà zasilane oddzielnie. Koƒ-
cówki mocy (po cztery tranzystory na ka-
na!) osadzono na odr´bnych radiatorach.
Preamp korzysta z w!asnego zasilania 
w postaci trafa z Indii, a regulacja g!oÊno-
Êci odbywa si´ za pomocà nap´dzanego
silniczkiem niebieskiego Alpsa. Ca!oÊç
elektroniki mieÊci si´ na pokaênej p!ytce
drukowanej. Scalaków tam prawie nie ma.
Naprawd´ solidna robota. Europejska.

Brzmienie
Uwielbiam komentarze laików. Bywajà

trafniejsze od gimnastyki uprawianej na !a-
mach. Mój przyjaciel powiedzia!: „taki ma-
!y wzmacniacz, a taki du˝y dêwi´k. Co oni
tam w Êrodku schowali?”. Nie zastanawia-
jàc si´ zbyt d!ugo, odpowiedzia!em: „du-
sz´”. Impulsywna riposta okaza!a si´ traf-
na, ale to stwierdzi!em dopiero w trakcie
tradycyjnej ˝onglerki srebrnymi krà˝ka-
mi. Creeka polubi!em ju˝ po drugim za-
mkni´ciu szuflady odtwarzacza i nawet 
cena 6900 z! przesta!a mi przeszkadzaç. Pie-
ni´dzy, jak wiadomo, szkoda, wi´c wiele
osób, patrzàc na nikczemnà postur´, zaraz
przeliczy z!otówki na kilogramy „wzmac-
niacza w!aÊciwego”, czyli wyj´tego z pude!-

ka. Wystarczy jednak kilka minut ods!uchu,
˝eby zapomnieç o rozmiarach.

Creek gra pot´˝nym i mi´sistym dêwi´-
kiem, opartym na g!´bokim basie. S!u-
chanie na nim p!yt Stockfisha to czysta
przyjemnoÊç, od której trudno si´ ode-
rwaç. Spokój, lampowa otwartoÊç i nama-

calnoÊç Êrednicy !àczy si´ z bardzo dobrà
szczegó!owoÊcià.

Pulsujàcy i energiczny bas przyciàga
uwag´ od razu. Wzmacniacz wydobywa! 
z Audio Physiców Tempo VI dó!, o który
trudno by podejrzewaç nawet 100-wato-
wà konstrukcj´. Mi´kki, ale kontrolowany
i czysty, bez dudnienia i zamazywania
konturów. Docenimy te˝ czystà i dêwi´cz-
nà gór´. Jest jej du˝o, co w po!àczeniu 
z aksamitnym charakterem tworzy cieka-
we wra˝enie. Kiedy s!uchamy akustycz-
nych gitar, dociera do nas ka˝de przesu-
ni´cie palca po gryfie. Obserwujemy

szarpni´cia stalowych i nylonowych strun
i odró˝niamy je bez trudu. Szczegó!owoÊç
góry Creeka okazuje si´ uderzajàca. Nie
musimy si´ jednak do niej przyzwyczajaç,
bo nie przeszkadzajà wyostrzenia ani me-

taliczny nalot. Pomimo nat!oku informa-
cji kopu!ki kolumn nie krzycza!y i zacho-
wywa!y si´ muzykalnie. 

G!osy ludzkie sà realistyczne i wysuni´-
te przed lini´ g!oÊników. Destiny je troch´
powi´ksza i ociepla. Czuç, ˝e najwa˝niej-
szym zadaniem wzmacniacza jest dawanie
nam przyjemnoÊci. Takiego brzmienia
mo˝na s!uchaç godzinami.

W klasycznym i akustycznym repertu-
arze tak˝e uzyskujemy po!àczenie muzykal-
noÊci z detalami. Wszystkie instrumenty
s!ychaç nawet w pianissimo, a dodatkowe
atrakcje, jak stuk klapek klarnetu czy praca

mechanizmu, o ile zarejestrowano je na
p!ycie, wyjdà jak na d!oni. Mi!oÊnicy skrzy-
piàcych krzese!: oto nadchodzi Wasz fawo-
ryt! I to w dobrym stylu, bo bez ha!asu i wy-
ciskania z kopu!ek siódmych potów.

Przestrzeƒ jest obszerna, znacznie lep-
sza ni˝ na przyk!ad w Rotelu (ale to nie
dziwi ze wzgl´du na znacznà ró˝nic´ cen),
choç podobnie skonstruowana. Creek
tak˝e koncentruje si´ na szerokoÊci planu,
mniej zaznaczajàc g!´bi´. Obserwacja dal-
szych obszarów sceny nie jest jednak
trudna. Je˝eli chcecie wi´cej, trzeba b´dzie
raczej kupiç lamp´.

Konkluzja
Wielka kultura i muzykalnoÊç, po!àczo-

ne ze szczegó!owoÊcià i przejrzystoÊcià.
Ârednica prawie jak w dobrej lampie, a do
tego kawa! basu.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Creek Destiny
Dystrybucja: Audio System
Cena: 6900 z!

Dane techniczne

Moc: 100 W/8 !, 180 W/4 !
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Sygna!/szum: 105 dB
Zniekszta!cenia: 0,005%
WejÊcia liniowe: 5/ power in
WejÊcie phono: opcja MM
WyjÊcia: 2 pary g!, 

s!uch./pre out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 7/43/31 cm
Masa: 12 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Wyposa˝enie skromne, 
ale gniazda g!oÊnikowe
wysokiej jakoÊci. 

Wydajny zasilacz 
z rozbudowanà baterià
kondensatorów. To s!ychaç.
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S tworzy!a synergiczne po!àczenie 
z Audio Physicami Virgo, z któ-
rymi gra!a momentami ciekawiej

od McIntosha MA6850. Trudno by!o
znaleêç konkurenta w tej samej klasie ce-
nowej i nie dziwi mnie, ˝e JD 502B sta!a
si´ urzàdzeniem niemal kultowym. Na-
st´pnie przesz!a face lifting. Dokonano
kilku poprawek, ale to nadal ta sama kon-
strukcja. Warto te˝ zwróciç uwag´, ˝e JD
502B kosztowa!a osiem lat temu 7600 z!.
Obecnie cena jest ni˝sza o 1600 z!. Wypa-
da si´ jedynie cieszyç.

Do testu przyst´powa!em z wielkà cie-
kawoÊcià i nie ukrywam, ˝e po rozpa-
kowaniu pude!ka odezwa!a si´ we mnie 
nostalgia; z tym wzmacniaczem mia!em
same dobre doÊwiadczenia. Przez chwil´

pomyÊla!em nawet: a mo˝e by wróciç 
do tamtych czasów? Tym bardziej, ˝e no-
we Tempo przypominajà konstrukcjà 
i brzmieniem klasyczne Virgo.

Budowa
Najwa˝niejszà zmianà z punktu widze-

nia u˝ytkownika jest zdalne sterowanie.
Brakowa!o mi go w starszym modelu.
Wydajàc sporà sum´ mamy prawo ocze-
kiwaç pewnej wygody, a pilot to przecie˝
standard nawet w bud˝etówce. Ten w no-
wej Jolidzie nie ma jednak nic wspólnego
z tanim kawa!kiem plastiku. Zrobiono 
go z bloczka aluminium i polakierowa-
no na czarno. Bioràc sterownik do r´ki 
i przyglàdajàc mu si´ z bliska, od razu wi-
dzimy, ˝e to starannie wykonany przed-

miot. Przy okazji ergonomiczny. Do dys-
pozycji mamy cztery metalowe przyciski:
w!àcznik, wyciszanie i regulacj´ g!oÊno-
Êci. Malkontenci zauwa˝à, ˝e przyda!by
si´ selektor êróde!, ale tak naprawd´ u˝y-
wamy go rzadko i wol´ ten drobny niedo-
statek ni˝ nadmiar szcz´Êcia w postaci 
armii guziczków, które tylko utrudniajà
˝ycie.

W!àcznik sieciowy przeniesiono na ty!
urzàdzenia; z przodu mamy tylko przy-
cisk „standby”. Z p!yty czo!owej znik!o 
pokr´t!o balansu. Pozostawiono selektor
êród!a ods!uchu i potencjometr g!oÊ-
noÊci. 

Do Jolidy mo˝emy pod!àczyç cztery
êród!a liniowe. Mi!oÊnicy winylu b´dà si´
musieli zaopatrzyç w osobny przed-

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Jolida JD 502BRC
Pierwszà wersj´ pi´çsetdwójki testowaliÊmy w 2001 roku. 
Przez kilka lat stanowi!a cz´Êç redakcyjnego systemu.

21-40 Wzm 4-8 tys  9/3/09  2:23 PM  Page 28



Hi•Fi i Muzyka 9/09 29

wzmacniacz korekcyjny. Jest za to mo˝li-
woÊç u˝ycia drugiej koƒcówki mocy,
dzi´ki wyjÊciu pre-out. Mo˝emy wybie-
raç pomi´dzy gniazdami o sta!ym i regu-
lowanym napi´ciu. Kana!y rozstawiono
szeroko, co u!atwi ˝ycie posiadaczom
ma!o elastycznych !àczówek. Zaciski 
kolumnowe przyjmujà wtyki bananowe, 
wide!ki i go!e przewody. Ich Êrednica
mo˝e dochodziç do 8 mm. Gniaz-
da sà podwójne. Mo˝liwoÊç wyboru im-
pedancji pomi´dzy 4 a 8 omami pozwala
dobraç parametry wyjÊcia do posia-
danych kolumn. Nie powinno byç z tym
zresztà problemów, bo moc 60 W (mak-
symalnie 85 W) w zupe!noÊci wystarcza,
by si´ nie obawiaç zniekszta!ceƒ.

W budowie wzmacniacza widaç posza-
nowanie najlepszych tradycji. Przedni
panel to plaster trawionego aluminium. 
Z identycznego materia!u wykonano bo-
ki obudowy, chroniàcej transformatory
wyjÊciowe. Wszystkie lampy umieszczo-
no na wierzchu. To rozwiàzanie zapew-
nia im efektywne ch!odzenie, a posiada-
czowi – niepowtarzalny widok ˝arzàcych
si´ baniek. 

W przedwzmacniaczu u˝yto 12AX7A/
/ECC83. Jako sterujàce pracujà dwie
12AT7/ECC81, a w stop-
niu mocy – kwartet
6550. Jolida wybra!a tym
razem rosyjskiego Elec-
tro-Harmonixa (dawniej
u˝ywano, tak˝e rosyj-
skiej, Svetlany). 6550 
w wydaniu E-H sà pot´˝-
niejsze, wi´ksze i bar-
dziej wydajne. Ich ˝y-
wotnoÊç okreÊla si´ na
ponad 3000 godzin, ko-
niecznoÊç wymiany po-
jawi si´ wi´c najwcze-
Êniej za trzy-cztery lata.
Zresztà, !atwo to poznaç
samemu. Kiedy lampy
zaczynajà traciç pró˝-
ni´, pod srebrzystà war-
stwà napylonego baru
pojawia si´ intensywna 
niebieska poÊwiata. To
sygna!, ˝e czeka nas wydatek. Na szcz´-
Êcie rosyjskie baƒki nale˝à do popu-
larnych, !atwo dost´pnych i co najwa˝-
niejsze – tanich. Aby przed!u˝yç ich 
˝ywotnoÊç, nie nale˝y pozostawiaç
wzmacniacza pod napi´ciem przez ca!y
czas. Jolida nie zaleca takich praktyk, po-
niewa˝ uwa˝a, ˝e sà korzystne w przypad-
ku wzmacniaczy tranzystorowych, a tutaj
to tylko zb´dna rozrzutnoÊç. OczywiÊcie,
wzmacniacz w!àczony przed chwilà gra
gorzej od wygrzanego, ale wystarczy 10
minut, aby JD 502BRC osiàgn´!a pe!en
potencja!.

Lampy przedwzmacniacza i sterujàce
sà bardziej d!ugowieczne; Êrednio dwu-
krotnie. Natomiast osoby, które lubià
zmieniç to i owo na w!asnà r´k´, ucieszy
fakt, ˝e 6550 mo˝na zastàpiç KT88. Sà
cieplejsze, !agodne, ale 6550 dajà lepszà
dynamik´ i energi´. Je˝eli ktoÊ ma ochot´
na eksperymenty, mo˝e wymieniaç do
woli, tak˝e te mniejsze. Lampy od po-
szczególnych producentów zwykle ró˝nià

si´ brzmieniem. Mnie jakoÊç do!àczo-
nych w komplecie ze wzmacniaczem ca!-
kowicie satysfakcjonuje.

Podstawki sà ceramiczne – dro˝sze od
tych z tworzywa sztucznego, ale te˝ wy-
trzymujà znacznie wy˝sze temperatury.
Monta˝ lamp jest dziecinnie prosty, ale
nale˝y pami´taç o jednym: producenci
zwykle oznaczajà gniazdka numerami, 

a do lamp przyklejajà karteczki. Numerki
te trzeba do siebie dopasowaç, poniewa˝
6550 sà fabrycznie parowane, a wzmac-
niacz kalibrowany. Jako, ˝e karteczki po
jakimÊ czasie si´ odklejà, warto opisaç
lampy foliopisem, w niewidocznym miej-
scu. Je˝eli zajdzie koniecznoÊç demonta-
˝u (na przyk!ad na czas przeprowadzki),
wysi!ki producenta nie pójdà na marne.
Kolejne wa˝ne zalecenie to aby nigdy nie

dotykaç szk!a go!à r´kà. 
W czasie grania mo˝emy
si´ oparzyç, ale prze˝yje-

my, natomiast ˝ywotnoÊç
lampy ulegnie skróceniu.
Na palcach zawsze sà Êlado-
we iloÊci t!uszczu, a to wróg
szklanych baniek. Wystar-
czy jednak zaopatrzyç si´ 
w bawe!niany podkoszulek
i przez niego braç do r´ki
cenne elementy wzmac-
niacza.

Na obudowie widaç ma!e
dziurki, a pod nimi – minia-
turowe Êrubki. To regula-
cja pràdu spoczynkowego
(biasu). Aby go dopasowaç,
nie potrzeba przyrzàdów po-
miarowych, jak w poprzed-
nim modelu. Tu˝ obok
dziurek znajdujà si´ czer-

wone diody. Kiedy si´ Êwiecà –
kr´cimy malutkim Êrubokr´tem, a˝ dioda
zgaÊnie.

Wszystkie transformatory to tradycyj-
ne E-I. Sygna!owe nawija si´ na germa-
nowym rdzeniu wed!ug specyfikacji Joli-
dy. Ich rozmiar i jakoÊç wykonania nie
budzà zastrze˝eƒ. Podobnie p!ytki dru-
kowane z szerokimi Êcie˝kami. Kompo-
nenty majà wokó! siebie sporo wolnego
miejsca. Kondensatory elektrolityczne
umieszczono daleko od lamp mocy.
Ujemne sprz´˝enie zwrotne jest p!ytsze
ni˝ 5 dB.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Logiczny uk!ad i staranne
wykonanie. Potencjometr
nap´dzany silniczkiem.
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JakoÊç wykonania i klasa u˝ytych ele-
mentów robià dobre wra˝enie. W tym
kontekÊcie cena wydaje si´ wr´cz okazyj-
na. Je˝eli obawiacie si´ wzmacniaczy lam-
powych, JD 502BRC mo˝e ten strach za-
mieniç w sympati´, a z czasem nawet coÊ
wi´cej. Dlatego pragmatycznym zwolen-
nikom tranzystora odradzam kontakt 
z Jolidà. Mo˝e zburzyç ich wewn´trzny
spokój.

Wra˝enia ods!uchowe
Po dwóch lampowcach z tego testu s!u-

chanie p!yty Gila Evansa na Jolidzie
wchodzi na nowy poziom. Co by nie mó-
wiç, eksponowa!y one gór´. A tutaj w!à-
czam i wiem, ˝e nagranie jest lekko rozja-
Ênione, ale mimo to inaczej si´ odbiera 
instrumenty akustyczne. Mog´ dalej
kombinowaç; sprawdziç, jak si´ zachowa
9-watowa JD 300B (jestem po prostu cie-
kawy), ale ju˝ przestaje mi przeszkadzaç
nadaktywnoÊç perkusisty i cz´ste solówki
sekcji d´tej blaszanej. Nie wybijajà si´ 
i pozostajà sk!adnikiem aran˝acji. Wi´cej
s!ysz´ za to fortepianu i drzewa, prowa-
dzàcego kolorystyczne tremola, ustawia-
jàce harmoniczne piony. To zabieg in-
strumentacyjny, który mo˝na stosowaç,
dysponujàc du˝ym sk!adem. Big-band 
w najlepszym wydaniu to tak napraw-
d´ orkiestra symfoniczna, choç cz´sto 
z mniejszym sk!adem smyczków. Jest
perkusja, szerzej wykorzystywana blacha,
no i fortepian, jak u Szostakowicza. Kon-
trabas pe!ni innà rol´; nie musi si´
wzmacniaç kot!ami. Najwy˝ej si´ go wy-
brzuszy elektrycznie, ˝eby zapewnia!
równowag´ w dole. 

Mieli z tym problem wszyscy kompo-
zytorzy tak zwani klasyczni, czyli „aku-
styczni”. Saint-Saens posunà! si´ nawet 
w swej rozpaczy do tego, ˝e doda! do sfo-
ry muzyków organy. Potem wymyÊlono
wzmacniacz, g!oÊnik i mikrofon elek-
tryczny i wszystkie proporcje si´ prze-
wróci!y, jak kieliszek bez podstawki (po-
pularny na ucztach za wschodnià granicà, 
chocia˝ daleko bardziej w Skandyna-

wii, która w dziedzinie przyswajania 
alkoholu jest bardziej rozwini´ta od Ro-
sji. Pi!o si´ tak˝e z czaszek wrogów. Spró-
bujcie je pe!ne odstawiç na stó!). W ka˝-
dym razie muzyka jest taka jakaÊ… nor-
malna i niezniekszta!cona przez wy-
obraêni´ nawiedzonego konstruktora.
Jolida przypomina pod tym wzgl´dem
dobry tranzystor. Ale wystajàce z obudo-
wy lampy dodajà do nagraƒ plus 100 %
muzyki w promocji. Wzmacniacz gra po-
prawnie, ale serwuje sporà dawk´ magii,
którà techniczni nazywajà „liniowym
wzmocnieniem”. 

Nie wiem, jak mia!bym to umocowaç 
w s!owniku, ale s!uchajàc Gila Evansa,
czuj´ si´ bli˝ej koncertu na ˝ywo ni˝ 
w przypadku Bladeliusa czy Creeka.
Wiem te˝, ˝e poszukiwanie odpowied-
nich kolumn zajmie wi´cej czasu. Efekt
jest jednak godny staraƒ. Jolida to ele-
ment do dro˝szych systemów, w których
na êród!o i kolumny wydacie wi´cej ni˝
na bohatera testu. Jest tego wart i wyrasta
ponad grup´ cenowà. Je˝eli chcecie mieç
mniej problemów i wydatków, kupcie
Rotela i z g!owy. Bo tutaj zaczyna si´
gmeranie w zjawiskach, które niechyb-
nie spowodujà dalsze nieprzewidziane
wydatki.

Ale wtedy us!yszycie przestrzeƒ nie z tej
bajki (cenowej). Uporzàdkowanà i ob-
szernà g!´bi´ oraz szerokoÊç planu bez 
pytaƒ o jeszcze. OczywiÊcie, mo˝na le-
piej, ale wtedy trzeba g!´biej si´gnàç do
portfela.

Bas w akustycznych nagraniach jest tyl-
ko obecny i w ˝adnym razie „spektaku-
larny”. Kontrabas „chodzi po funtach” 
i ma taki rozmiar, jak nale˝y. Nikomu
jednak nie powinno brakowaç podstawy
harmonicznej, co najwy˝ej audiofilom,
którym wyobraênia ka˝e widzieç ten in-
strument jako wielkiego dinozaura, mo-
gàcego walczyç z raportami za pomocà

ogona, zamiatajàcego przystanki autobu-
sowe niczym paczki zapa!ek. Dà˝enie do
normalnoÊci powinno byç g!ównym
sk!adnikiem audiofilskiej strawy. W pisa-
niu tego akapitu przeszkodzi!o mi solo
tràbki. Zrobi´ sobie przerw´, ˝eby jej po-
s!uchaç.

A potem Chrisa Jonesa, czyli niezbyt
wyrafinowanego country z wielkim ba-
sem. Wstydz´ si´ czasem puszczaç t´ p!y-
t´ znajomym, bo to po prostu ckliwe 
piosenki. Ale dó! jest tutaj Êwietny. Kon-
trolowany i efektowny. Wywo!uje ciarki
na plecach, choç nie stara si´ byç moca-
rzem, jak u Visty czy TAC-a. Mo˝e to jest
w!aÊnie recepta na sukces, a „lepiej” nie-
koniecznie znaczy „wi´cej”? Ludzie, któ-
rzy wyszli z komunistycznej nijakoÊci ju˝
zdà˝yli si´ najeÊç, tak samo jak Brytyjczy-
cy, którym Margaret nie obiecywa!a wca-
le wielkiej wy˝erki. Mieszkaƒcy Wysp po-
rzucili jedzenie krowich !bów, trzustek
cieçwierza i deseru z jelita grubego, wy-
pchanego czekoladà z rodzynkami. Po-
znali smak normalnych rzeczy i przestali
chorowaç na podagr´. A ja karmi´ moje-
go Gamuta kolejnymi p!ytami, ˝eby by!o
przyjemnie i wieczór toczy! si´ dalej. Nie-
które sà êle nagrane, ale Jolida nie zacho-
wuje si´ jak Âwi´ta Inkwizycja. Wielu wy-
bacza ich jakoÊç-psiakoÊç. W koƒcu to
lampa.

Konkluzja
Spostrze˝enie laika jest zawsze cenne.

Mój przyjaciel tym razem wyrazi! je jed-
nym s!owem, które nie nadaje si´ do 
publikacji.

JD 502BRC gra po prostu pi´knie 
i w dodatku na tyle poprawnie, ˝e nie ma
si´ do czego przyczepiç. Gdybym mia! si´
zatrzymaç na jakimÊ „rozsàdnym” pozio-
mie wydatków, niewykluczone, ˝e by!aby
to w!aÊnie Jolida.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Jolida JD 502BRC
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 5999 z!

Dane techniczne

Moc: 60 W/8 !
Pasmo przenoszenia: 15 Hz – 80 kHz
Sygna!/szum: 85 dB
Zniekszta!cenia: >1%
WejÊcia liniowe: 4
WejÊcie phono: -
WyjÊcia: 1 para, pre
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 19/43/38 cm
Masa: 18 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Cztery wejÊcia liniowe, pre-out,
odczepy dla 4 i 8 omów.
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S eri´ „15” skierowano do wymaga-
jàcych u˝ytkowników. Podzielo-
no jà mniej wi´cej na pó!, dajàc

coÊ zarówno mi!oÊnikom kina domowe-
go, jak i stereo. W pierwszej grupie znala-
z!y si´ dwa amplitunery z wy˝szej pó!ki
(5- i 7-kana!owy) oraz dzielony system
AV, sk!adajàcy si´ z procesora i czterech
koƒcówek mocy (5/200 i 500 W i 2/100 
i 250 W, do rozbudowy systemu) pracujà-
cych w klasie D. Reszta to stereo: dwa
przedwzmacniacze, dwie koƒcówki mocy
(2/120 i 200 W). Najtaƒsza opcja to ste-
reofoniczna integra i dopasowany do
niej odtwarzacz CD.

Budowa
W katalogu oba okreÊla si´ jako „classic

stereo”. Patrzàc na p!yt´ czo!owà, myÊl´,
˝e to trafne skojarzenie, bo przypomina
klocki sprzed kilkunastu lat. Wzornictwo

Rotela by!o zawsze surowe i jednoczeÊnie
charakterystyczne. Zmiany? Prawie ˝ad-
ne: wygrawerowane (a nie namalowane)
logo producenta, zaokràglone, b!yszczàce
kanty i Êwiecàca na niebiesko obwódka
wokó! w!àcznika sieciowego. W moim
odczuciu zbyt jaskrawo, ale to ju˝ kwestia
upodobaƒ. 

Do regulacji s!u˝à klasyczne pokr´t!a.
Korekcj´ wysokich i niskich tonów mo˝-
na od!àczyç ma!ym przyciskiem. Jest tak-
˝e balans i, co dzisiaj rzadkie, selektor êró-
d!a nagrania (integra zawiera dwie p´tle
magnetofonowe). WÊród szeÊciu wejÊç
mamy gramofonowe (MM), wspó!pracu-
jàce z ma!à p!ytkà drukowanà, tu˝ za
gniazdem. Jedyny powiew nowoczesnoÊci
to malutkie gniazdo, tu˝ nad s!uchawko-
wym, do którego mo˝emy pod!àczyç
przenoÊny odtwarzacz plików. M!odzie˝y
si´ przyda. 

Obudow´ zrobiono w ca!oÊci z metalu;
gniazda sà z!ocone. Górnà p!yt´ podziu-
rawiono jak sito, co zapewnia ch!odzenie
tranzystorom. Nale˝y tylko pami´taç, 
aby na wzmacniaczu nie umieszczaç od-
twarzacza; lepiej ustawiç urzàdzenia od-
wrotnie. Zaciski kolumnowe sà bardzo
solidne. Z!ocone nakr´tki zatopiono 
w przezroczystym plastiku. Trudniej b´-
dzie zewrzeç koƒcówki kabli i uszkodziç
koƒcówk´ mocy. A propos tej ostatniej:
jest tak˝e wyjÊcie pre-out. Dokupujàc do-
datkowà, dwukana!owà, mo˝emy zbudo-
waç system do bi-ampingu w cenie naj-
dro˝szych urzàdzeƒ z tej grupy. W tej
konfiguracji ˝adne z nich nie b´dzie si´
mog!o równaç z Rotelem pod wzgl´dem
mocy i wydajnoÊci pràdowej.

Elektronik´ zrealizowano na jednej
p!ytce drukowanej, zajmujàcej ca!e wn´-
trze. Zasilanie oparto na du˝ym trans-

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Rotel RA-1520

Rotel ju˝ dawno nie wprowadza! 
do oferty nowoÊci. 
Teraz od razu startuje 
z ca!à linià.
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formatorze toroidalnym i dwóch kon-
densatorach o pojemnoÊci po 10000 µF.
G!oÊnoÊcià steruje niebieski Alps, a koƒ-
cówk´ tworzà cztery pary tranzystorów,
przykr´cone do radiatora umieszczonego
mniej wi´cej w centrum. Wewnàtrz jest
sporo kabelków, ale purystom zalecam,
aby z tego powodu nie wyrzucali od razu
Rotela na Êmietnik. Lepiej najpierw go
pos!uchaç, a poza tym, tu˝ obok gniazda
sieciowego ekolodzy wymusili umieszcze-
nie znaczka przekreÊlonego kub!a na
Êmieci. Wprawdzie nigdy nie znalaz!em 
w nim porzàdnego wzmacniacza, ale kto
wie, co ludzie na zgni!ym Zachodzie z te-
go dobrobytu jeszcze wymyÊlà…

Wra˝enia ods!uchowe
Kiedy w!àczy!em „The Individualism 

of Gil Evans”, us!ysza!em czysty i wyraêny
dêwi´k. Wzmacniacz nie ukrywa! de-
tali, starajàc si´ przekazaç nagranie jak
najbardziej przejrzyÊcie i sugestywnie.
Zw!aszcza w górnej cz´Êci pasma nie ˝a!o-
wa! informacji, kiedy do g!osu dochodzi-
!a perkusja. Fortepian wydawa! si´ troch´
rozjaÊniony, ale akurat staremu nagra-
niu dodawa!o to Êwie˝oÊci. Instrumenty
d´te blaszane tak˝e
wychodzi!y delikat-
nie naprzód, zaz-
naczajàc swoje sola
nadnaturalnym bla-
skiem. Zaakcento-
wanie wysokich to-
nów nie pociàgn´!o
za sobà wyostrzenia.
Przeciwnie: wzmac-
niacz stara! si´ graç
mi´kko.

Dopiero po d!u˝-
szym czasie do-
strzegamy, ˝e naj-
wa˝niejsza jest dla
niego Êrednica pa-
sma. Odrobin´ jà
eksponuje, wypy-
chajàc wokale przed
lini´ g!oÊników. Daje
to mi!y dla ucha obraz, zbli˝ony do tzw.
szko!y brytyjskiej. Rotel wydaje si´ przez
to idealnym partnerem klasycznych moni-
torów Spendora i Harbetha (oczywiÊcie,
tych taƒszych, bo najwy˝sze modele nale-
˝a!oby dla przyzwoitoÊci nap´dzaç co naj-
mniej systemem z dodatkowà koƒcówkà

mocy). Znakomicie zabrzmia!o „Every-
thing In Its Right Place” Radiohead. Tam
w!aÊnie mamy do czynienia niemal z sa-
mym centrum pasma, a Rotel po prostu
„daje rad´”. Chcia!oby si´ powiedzieç, ˝e
wszystko jest na swoim miejscu. Nagranie
brzmi ciep!o i bardzo, bardzo efektownie.
RA-1520 nie brakuje mocy i dynamiki, a
przy tym poczyna sobie z mi!à dla ucha
muzykalnoÊcià.

Przestrzeƒ jest obszerna i uporzàdkowa-
na, choç skoncentrowana na szerokiej ba-
zie. Je˝eli chodzi o g!´bi´, niektóre (zw!asz-
cza lampowe) konstrukcje budowa!y jà
bardziej realistycznie. Trzeba jednak wziàç
pod uwag´, ˝e RA-1520 kosztuje „tylko”
4000 z! i wystarczy!aby jedna z!otówka
mniej, aby obowiàzywa!y go znacznie !a-

godniejsze kryteria. Jest to jednak wysoki
poziom i wszelkie narzekania zdajà si´ nie
na miejscu.

Na Rotelu dobrze si´ s!ucha i klasyki, 
i rocka, bo to wzmacniacz zrównowa˝o-
ny, uniwersalny i nie zauwa˝y!em, aby
stara! si´ przeskoczyç samego siebie. 
Kolejne p!yty utwierdza!y mnie w przeko-
naniu, ˝e najwa˝niejsze sà kultura i przej-
rzystoÊç faktury, nie okupione krzykliwo-
Êcià. I z coraz wi´kszà przyjemnoÊcià 
poch!ania!em kolejne krà˝ki.

Jedyne, czego mog!o mi brakowaç, to
pot´˝ny i nisko schodzàcy bas. Kiedy na
p!ycie pojawia!o si´ monstrualne tàpni´-
cie, Rotel traci! troch´ kontrol´, choç nie
ikr´. Gdybym nie mia! porównania, na-
wet bym tego nie dostrzeg!. Jak na prze-

dzia! 2-4 kz! uzna!bym to za poziom
bliski wzorca, jednak wzmacniacze
do 8000 z! potrafià pokazaç wi´cej, 
a te najlepsze stawiajà poprzeczk´
naprawd´ wysoko.

Konkluzja
Mimo to stosunek jakoÊci do 

ceny jest, tradycyjnie dla Rotela,
bardzo korzystny. Tak dobrego
dêwi´ku za 4000 z! b´dziecie mu-
sieli d!ugo szukaç. Nie patrzcie
wi´c na oceny czàstkowe, bo wy-
starczy przys!owiowy grosz w dó!
i mamy niemal kandydata do na-
grody roku.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Bogate wyposa˝enie. Dwie p´tle
magnetofonowe i phono MM.

Koƒcówka mocy w centrum
obudowy. Przedwzmacniacz
gramofonowy tu˝ za gniazdami.

Rotel RA-1520
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 4000 z!

Dane techniczne

Moc: 60 W/8 !
Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 100 kHz
Sygna!/szum: >95 dB
Zniekszta!cenia: 0,03%
WejÊcia liniowe: 5 + ma!y jack
WejÊcie phono: MM
WyjÊcia: 2 pary, s!uchawki/pre
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 9,2/43,2/36,4 cm
Masa: 7,8 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!
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K atalog tworzy osiem produktów, 
w tym siedem wzmacniaczy opar-
tych na EL34 i KT88. Ósmy to 

odtwarzacz CD C-60. Ceny nie sà wygó-
rowane, a jakoÊç, tak jak w przypadku 
Vincenta, w ostatnich latach podobno si´ 
wyraênie poprawi!a. W ka˝dym razie, 
patrzàc na integr´ 834, trudno mieç za-
strze˝enia.

Budowa
Wzmacniacz wyglàda wr´cz impo-

nujàco, je˝eli weêmiemy pod uwag´ cen´:
5500 z!. Tranzystorowa konkurencja nie
wzbudza!a zachwytu pod wzgl´dem wzor-
nictwa. Wydajàc dwie Êrednie krajowe, mo-
˝emy ju˝ oczekiwaç starania, by produkt
wyró˝nia! si´ na tle bud˝etowych urzàdzeƒ.
Lampowcom jest na pewno !atwiej, bo dla
wi´kszoÊci laików to egzotyczne gad˝ety.
Jednak dopiero gdy sà wykonane pieczo!o-
wicie, podkreÊlajà dobry gust w!aÊciciela.

T.A.C. ma szans´ staç si´ centralnym ele-
mentem pokoju ods!uchowego. Obudow´
wykonano z chromowanej blachy. Wyglà-
da pi´knie, ale wymaga dba!oÊci. Na lu-
strzanych powierzchniach kurz widaç na-
tychmiast, podobnie jak odciski palców.

CzyÊciç je mo˝na tylko irchà albo mi´kkà
bawe!nianà Êciereczkà, bo chrom mo˝e 
si´ porysowaç. P!yta czo!owa to p!at szlifo-
wanego aluminium, pomalowanego na
czarno. Czarne sà równie˝ obudowy trans-
formatorów – ogromne, przez co mimo
smuk!ej budowy wzmacniacz wa˝y ponad
23 kg. 

Z obudowy wystaje osiem EL34-B chiƒ-
skiej firmy Electron Tube, serwujàcych
moc 80 W. Na integr´ w tej cenie to bardzo
du˝o, wi´c nie musimy si´ obawiaç nag!o-
Êniania Êredniej wielkoÊci pomieszczeƒ, 
o ile nie dobierzemy kolumn o niskiej sku-
tecznoÊci. 

W przedwzmacniaczu pracujà 12AX7, 
a jako sterujàce – 12AU7, tak˝e chiƒskie.
Zaraz za nimi z korpusu wyrastajà dwa
kondensatory o pojemnoÊci 1500 µF ka˝dy.
To dla nich dosyç oryginalne miejsce, nie
tylko ze wzgl´dów estetycznych, ale przed-
nià cz´Êç obudowy wraz z lampami mo˝na
przykryç czarnà aluminiowà klatkà. To
praktyczne rozwiàzanie, zw!aszcza je˝eli 
w domu sà dzieci lub kot. ˚arzàce si´ ogni-
ki przyciàgajà uwag´ i mogà byç przyczynà
nieszcz´Êcia. A tak – zamkni´te, remanent 
i nie ma macania. ˚ywotnoÊç lamp mocy 

to co najmniej 2000 godzin; pozosta!ych –
dwa razy wi´cej.

T.A.C. dysponuje czterema wejÊciami 
liniowymi. Podobnie jak Jolida, oferuje po-
dwójny garnitur terminali g!oÊnikowych,
s!u˝àcych dopasowaniu impedancji ko-
lumn (4 i 8 omów). Wyposa˝enie jest bar-
dzo skromne. Nie ma zdalnego sterowania,
gniazda s!uchawkowego, regulacji barwy
ani podobnych atrakcji.

834 jest elegancki i solidnie wykonany.
Przeszkadza mi jedynie topornie dzia!ajàcy
prze!àcznik êróde! ods!uchu. Komfort ich
zmieniania przypomina obs!ug´ radziec-
kiego piekarnika.

Wra˝enia ods!uchowe
Ju˝ pierwsze dêwi´ki „Roadhouses 

& Automobiles” Chrisa Jonesa (Stockfisch)
wywo!a!y na mojej twarzy uÊmiech od ucha
do ucha. Zanim si´ skupi!em na poszcze-
gólnych kryteriach z tabelki, pomyÊla!em:
lubi´ ten wzmacniacz. To coÊ, co jedni na-
zywajà „magià lampy”, a inni: „goràcym
dêwi´kiem”. 

Trudno przejÊç oboj´tnie obok mo˝e
nadnaturalnie powi´kszonych, ale czarujà-
cych wokali. T.A.C. nie eksponuje góry tak

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

T.A.C. 834
Tube-Amp-Technology 

to marka utworzona przez Vincenta. 
Zajmuje si´ wy!àcznie konstrukcjami lampowymi. 

T.A.C. 834
Tube-Amp-Technology 

to marka utworzona przez Vincenta. 
Zajmuje si´ wy!àcznie konstrukcjami lampowymi. 
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dobitnie, jak Vista, wi´c efekt jest natych-
miastowy, o ile damy lampom kilkanaÊcie
minut na osiàgni´cie w!aÊciwej temperatu-
ry pracy. Wraz z jej wzrostem czujemy co-
raz bardziej namacalnà obecnoÊç muzyków
w naszym pokoju, a dêwi´k staje si´ przej-
rzysty i goràcy.

W roli drugiego dania na talerz trafi!o
„Grand Piano” Pawlika. Jestem zadowolo-
ny z tej realizacji, a dzi´ki wzmacniaczom
pokroju 834 widz´, ˝e uda!o si´ wygraç
walk´ z mikrofonami. CzytelnoÊç po!àczo-
na z niemal prawdziwà barwà. Powi´ksze-
nie rozmiarów instrumentu mo˝e nie jest 
w pe!ni zgodne z realiami, ale sprawia, ˝e
brzmi on !adniej, efektowniej i przyjaêniej
dla ucha. To naprawd´ ciekawe prze˝ycie,
zw!aszcza dla osób, które z lampà stykajà
si´ po raz pierwszy.

Wracajàc do Jonesa, warto si´ skupiç na
gitarach akustycznych, których na p!ycie
mnóstwo. Sà czytelne i selek-
tywne. Precyzja i dêwi´cznoÊç
wystarczà, abyÊmy bez wysi!ku
przenikali faktur´ nagraƒ, do-
strzegajàc ka˝dy szczegó! arty-
kulacji i poczuli na w!asnej skó-
rze szarpni´cia stalowych strun.
Bez grymasu na twarzy, od nie-
chcenia.

Mimo przejrzystoÊci kryszta!u
w dêwi´ku jest te˝ delikatnoÊç 
i skupienie na drobnych, niemal
niezauwa˝alnych kontrastach
dynamicznych. W skali makro
wzmacniacz dysponuje przy-
zwoitym potencja!em, ale nie
osiàgniemy takich pozio-
mów, jak na tranzystorowych
piecach z wielkim zasilaczem.
Za to te z pozoru nieistotne wysuwajà
si´ naprzód i pokazujà, ̋ e klasa muzyków le-
˝y w!aÊnie w ogarni´ciu niuansów. S!uchajàc
big-bandów, mo˝emy Êledziç ka˝dy instru-
ment osobno. Wprawdzie okazuje si´ wtedy,
˝e T.A.C. podkreÊla gór´, ale robi to bez za-
chwiania proporcji. Wola!bym, aby nadal
koncentrowa! si´ na Êrednicy, bo czasem
przeszkadzajek perkusyjnych jest za du˝o,

a blacha niepotrzebnie wysuwa si´ na
pierwszy plan.

Przestrzeƒ jest uporzàdkowana i dok-
!adna. Je˝eli chodzi o rozmiary, okazujà si´

równie imponujàce, jak w najlepszych
tranzystorach z tej grupy, ale od dobrej
lampy oczekiwa!bym bardziej rozbudo-
wanej g!´bi. Wiem, ˝e wi´kszoÊç osób b´-

dzie zachwycona scenà
T.A.C.-a, ale wiem te˝,
˝e mo˝na pójÊç jeszcze
dalej. A wi´c „zaled-
wie” piàtka w tabelce.

Je˝eli ju˝ mamy szu-
kaç s!abych punktów,
to mo˝na zg!osiç za-
strze˝enia do basu. 
W akustycznych na-
graniach jest taki, jak
trzeba – kontrolo-
wany i mocny. Dó!
generowany przez

elektronik´ by-
wa spektakular-
ny, ale zdarza si´,

˝e 834 troch´ gubi tempo.

Konkluzja
T.A.C. ma swój charakter i w!aÊnie za to

mo˝na go pokochaç.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

T.A.C. 834
Dystrybucja: Audio System
Cena: 5500 z!

Dane techniczne

Moc: 80 W/8 !
Pasmo przenoszenia: 16 Hz – 100 kHz
Sygna!/szum: >91 dB
Zniekszta!cenia: <1%
WejÊcia liniowe: 4
WejÊcie phono: -
WyjÊcia: 1 para
Zdalne sterowanie: -
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 18/43/27 cm
Masa: 23 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!

Pot´˝ne transformatory
dostarczajà lampom pràd
zamieniany na 80 W mocy.
Chromowana obudowa 
nie znosi paluchów.

JakoÊç wykonania 
nie ust´puje Jolidzie. Elektronika
pedantycznie uporzàdkowana.
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P ower Plant nale˝y do „Êredniej”
serii E. Oprócz wzmacniacza ma-
my do dyspozycji odtwarzacz CD 

i jego rozszerzonà wersj´ Music Player,
radzàcà sobie z plikami muzycznymi.
Klienci mogà te˝ wybieraç z szerokiej ga-
my kolumn, w tym pó!aktywnych, czyli
wyposa˝onych w koƒcówki mocy sterujà-
ce g!oÊnikami basowymi.

Budowa
Wysoka cena nie zawsze gwarantuje

wysokà jakoÊç. Producenci cz´sto oszcz´-
dzajà nie tylko na tym, czego nie widaç.
Power Planta wykonano tak, ˝e nie mamy
z!udzeƒ co do klasy robocizny i materia-
!ów. To modelowy przyk!ad niemieckiej
solidnoÊci i wyglàda jak stary, dobry mer-
cedes klasy S.

Wypada zaczàç od „blacharki”. Obu-
dow´ wykonano w ca!oÊci z metalu.

Srebrne boki to centymetrowe p!aty po-
lerowanego aluminium. Z tego samego
materia!u zrobiono p!yt´ frontowà. Za-
miast typowego prostokàta zastosowano
gi´tà blach´, rozpoczynajàcà si´ pod 
czo!em skrzynki i ciàgnàcà si´ do 1/3 g!´-
bokoÊci na górze. Zaokràglone kanty do-
dajà urody, ale wykonanie obudów staje
si´ przez to bardziej kosztowne i praco-
ch!onne.

Na froncie ulokowano rzàd dyskret-
nych przycisków. Oprócz wy!àcznika sie-
ciowego dysponujemy pi´ciopozycyjnym
selektorem êróde!. Aby pod!àczyç gramo-
fon, musimy dokupiç p!ytk´ z preampem
MM/MC. U˝ywajàc s!uchawek (gniazdo
ma!y jack na froncie), od!àczamy przy-
ciskiem kolumny. Jest tak˝e filtr loudness 
i opcja od!àczenia regulacji barwy (flat).
Tej dokonujemy dwoma malutkimi po-
kr´t!ami. Tak jak balans sà to ga!ki cho-

wajàce si´ identycznie jak w radiach 
samochodowych.

Zamiast nó˝ek wzmacniacz opiera si´ na
dwóch podbitych gumà szynach. Z ty!u
konstrukcj´ wzmacnia metalowy pr´t,
przykr´cony Êrubami do aluminiowych
boczków. Wszystkie gniazda sà z!ocone.
Odleg!oÊç mi´dzy nimi – standardowa.
Nie da si´ pod!àczyç wynalazków w rodza-
ju Transparenta, ale przyzwoity interko-
nekt wejdzie bez problemu. Terminale 
g!oÊnikowe zatopiono w plastiku. Nie u!a-
twiajà byç mo˝e pod!àczania kolumn, ale
zabezpieczajà przed zwarciem biegunów 
i wyglàdajà bogato. Obok znalaz!o si´ z!à-
cze RS232 do aktualizacji oprogramowania
i E-link do zdalnego sterowania systemem.

Wewnàtrz uwag´ zwraca transformator
toroidalny. Pràdu b´dzie pod dostatkiem.
Tym bardziej, ˝e gromadzi go bateria
kondensatorów o !àcznej pojemnoÊci

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

T+A Power Plant

T+A istnieje od 31 lat. 
Firma zaczyna!a skromnie, ale obecnie
jest jednym z najbardziej liczàcych si´ 
producentów sprz´tu 
wy˝szej klasy w Niemczech.
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32800 µF. Elektronika mieÊci si´ na czte-
rech p!ytkach drukowanych (plus stero-
wanie, zaraz za p!ytà czo!owà). Osobno
zrealizowano: przedwzmacniacz, zasila-
nie, uk!ady wejÊciowe i koƒcówk´ mocy.
Ta ostatnia bazuje na MOSFET–ach, od-
dajàcych nominalnie 140 W na kana! przy 
8 omach. Elektrownia. 

Wewnàtrz obudowy panuje porzàdek.
Inny ni˝ w dzisiejszych, po˝al si´ Bo˝e,
Niemczech. Nie ma miejsca na socjal dla
nieudaczników; ˝aden opornik nie znalaz!
si´ tu z polecenia zwiàzków zawodowych.

PP jest wzmacniaczem cyfrowym. 
Zbudowano go w technologii PWM. 
W stopniu wyjÊciowym pracuje uk!ad 
o sprz´˝eniu zwrotnym uzale˝nionym od
cz´stotliwoÊci (im wy˝sza, tym p!ytsze).

Wra˝enia ods!uchowe
Power Plant muzyk´ ociepla; stara si´

graç jak lampa. Mo˝e na przekór temu, ˝e
ma cyfrowe serce, pokazuje ludzkie obli-
cze na ka˝dym kroku. 

Eksponuje wokale, nadaje priorytetowe
znaczenie temu, co si´ dzieje
w Êrednicy. Partie instru-
mentów akustycznych, jak
saksofon czy gitara, wypy-
cha do przodu, koncentru-
jàc si´ na pierwszym planie.
Robi to podobnie do
wzmacniaczy Naima, ale
skupia si´ tak˝e na dyna-
mice, pokazujàc swoje 140
watów z niemieckim po-
czuciem humoru. Tu nie
ma ˝adnych delicji i kon-
trybucji, pogrà˝onego w
kontemplacyjnym ods!u-
chu poznania. Czujemy
moc i potencja! ka˝dà
cz´Êcià cia!a; dos!ownie,
tu i teraz. Radiohead w
stosunku do wczeÊniej-
szych ods!uchów z McIn-
toshem na pewno brzmia!o
!agodniej, bardziej mi´kko i ciep!o, ale nie
straci!o energii, a kaloryczne impulsy ata-
kowa!y równie efektownie. T+A tworzy
Êcian´ dêwi´ku, odczuwalnà jak na kon-
cercie, ale stara si´ byç przy tym delikatny,
mi!y dla ucha i przyjazny naszym wyobra-
˝eniom o muzyce. Chyba ˝e s!uchamy he-
avy metalu. Ale dlaczego by takiej p!yty

nie wrzuciç na talerz? Czy audiofil nie
mo˝e s!uchaç Vadera?

W!aÊnie w takiej muzyce ciep!o okazuje
si´ niemal odkrywcze i nie przeczy czytel-
noÊci. Nawet szaleƒcze ha!asy stajà si´ na
Power Plancie mi!e dla ucha, nie tracàc
przy tym pazura (mo˝e sà mi!e w!aÊnie
dlatego?). Poziom g!oÊnoÊci, atak, kalorie
ukryte w decybelach to wartoÊç nadrz´d-
na. Nie towarzyszy im ostroÊç. Przeciwnie
– dêwi´k jest mi´kki i delikatny, ale za-
wsze ogromny i imponujàcy. Nie dziwi´
si´, ˝e Niemcy go tak polubili, bo jest 

absolutnie wyjàtkowy dzi´ki zestawieniu
przeciwieƒstw. I Êwietnie si´ go s!ucha.

Power Plant dysponuje zjawiskowo po-
t´˝nym basem i g!´bokà, czytelnà Êredni-
cà oraz nienatarczywà, ale klarownà górà.
Dynamika i moc wr´cz pulsujà; dostaje-
my dawki energetycznych impulsów.
Wzmacniacz operuje du˝ym wolumenem
i buduje szerokà scen´ (z g!´bià lepiej 
stojà lampy). Atakuje Êcianà dêwi´ku,
chocia˝ jako drapie˝nik stara si´ byç
uprzejmy dla otoczenia. Tygrys te˝ mo˝e
byç mi!ym zwierzàtkiem do pog!askania.

Konkluzja
Tak samo oszukuje Porsche. Sie-

dzieliÊcie w tym samochodzie? Za-
powiada kanapowà podró˝ w skó-
rzanych fotelach. NaciÊnijcie gaz,
pos!uchajcie silnika i w jednej
chwili wszystko przestawia si´ 
w g!owie. Tak gra T+A. Komfort 
i przyjemnoÊç z jednej strony, 
z drugiej – bezlitosna, germaƒska
dialektyka. Metodà elenktycznà
jest w niej topór; ci´˝ki i ostry jak
jasna cholera. W znaczeniu he-
glowskim !àczymy obie przyjem-
noÊci i dochodzimy do wniosku,
˝e to naprawd´ godna wysma-
kowanego rozumu synteza.

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Porzàdne gniazda; jedna para
dla g!oÊników. Poprzeczka
usztywnia obudow´.

Solidna obudowa z zagi´tà 
p!ytà czo!owà, si´gajàcà 
1/3 g!´bokoÊci. Uk!ad prosty, 
ale wydajny – 140 W na kana!.

T+A Power Plant
Dystrybucja: Dynamic
Cena: 7990 z!

Dane techniczne

Moc: 140 W/8 !, 240 W/4 !
Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 30 kHz 

(+/- 3 dB)
Sygna!/szum: 110 dB
Zniekszta!cenia: 0,005%
WejÊcia liniowe: 5
WejÊcie phono: opcja MM/MC
WyjÊcia: 1 para g!., 

s!uchawki, pre-out
Zdalne sterowanie: przez CD
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 12/44/39 cm
Masa: 13 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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P rzypuszczam, ˝e firma jest ma-
leƒka. Polski dystrybutor figuru-
je jako przedstawiciel na ca!à 

Europ´. To jednak bez znaczenia, bo 
nieraz mali wytwórcy pokazywali swojà
wy˝szoÊç nad koncernami, g!ównie 
w kwestii jakoÊci produktów. Do tej po-
wróc´, ale nie sposób wspomnieç o roz-
miarach katalogu. Obejmuje tylko trzy
wzmacniacze zintegrowane. 

Budowa
Najs!abszy dysponuje mocà zaledwie 

5 W. ˚aden wstyd, poniewa˝ konfigura-
cje single-ended nie nale˝à do wydaj-
nych, a na Dalekim Wschodzie najbo-
gatsi klienci uwielbiajà kilkuwatowe
triody SE. Ten rodzaj dêwi´ku ma w so-

bie coÊ magicznego i osoby, które mia!y
z nim kontakt, nie dziwi ju˝ walka o dy-
namik´, polegajàca na pod!àczaniu tub
o monstrualnej skutecznoÊci.

i82 oparto na lampach mocy PCL82.
Nie jest to droga integra. Podobnie jak
15-watowy i84 na EL 84. Opisywany i34
jest najbardziej wydajny – rozwija 35 W
na kana!, przy 8 omach. Lampy mocy to
kwartet E 34L JJ Electronics. S!owacka
firma zaopatruje niemal ca!y Êwiat, 
w tym rynek profesjonalny. Jej produkty
cieszà si´ dobrà opinià i ponoç sà trwa!e.
Komplet dope!niajà dwie ECC 832, tak-
˝e od JJ-a.

Wzmacniacz wyglàda bardzo skrom-
nie. Nawet na tle polskiej konkurencji,
by wspomnieç choçby Amplifona, któ-

rego urzàdzenia prezentujà si´ okazalej 
i co tu du˝o mówiç – o niebo solidniej.

Uroda jest kwestià gustu, wi´c wspo-
mn´ tylko, ˝e chromowana obudowa
wymaga cz´stego odkurzania i nie znosi,
kiedy dotyka si´ jej go!ymi palcami. Bo-
ki te˝ wykoƒczono na wysoki po!ysk.
Pomalowano je lakierem akrylowym, ale
niezbyt dok!adnie, poniewa˝ w niektó-
rych miejscach mo˝na wyczuç matowà
struktur´, niezbyt dobrze Êwiadczàcà 
o wykonawcy. Dolnej i tylnej p!yty te˝
nie dopasowano z dok!adnoÊcià do
u!amka milimetra. To samo dotyczy
monta˝u elektroniki.

Najwi´ksze zastrze˝enia budzà jednak
os!ony transformatorów. Metalowe
puszki z!o˝ono z dwóch warstw. We-

Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Vista Audio i34
Pora na kolejnà premier´. Vista Audio produkuje 
tylko wzmacniacze lampowe i pochodzi z USA.
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wn´trznej, stalowej nie widaç, ale na nià
przyklejono aluminiowà. Niestety, lepisz-
cze jest pod!ego sortu i !atwo zsunàç os!o-
n´. Ze Êrodka wysypuje si´ klej, którego
zapach jest trudny do zniesienia. Puszki
zamocowano niezbyt pewnie i lepiej za
nie nie chwytaç. Wszystkie obracajà
si´ wokó! w!asnej osi, tak jakby 
w ogóle nie zosta!y dokr´cone.
B!´dem jest tak˝e pozostawienie
na b!yszczàcej górnej p!ycie
!ebków Êrubek, wystajàcych jak
w urzàdzeniu DIY. ˚eby cho-
cia˝ nadawa!o to obudowie
sztywnoÊç… Niestety – tylko
psuje efekt wizualny.

Do wzmacniacza mo˝na
pod!àczyç trzy êród!a dêwi´ku.
Na froncie pozostawio-
no dwie ga!ki: selektor
ods!uchu i potencjo-
metr g!oÊnoÊci. Naci´-
cia na nich wyglàdajà,
jakby zrobiono je pil-
nikiem, w poÊpiechu.
Tu˝ obok gniazda sie-
ciowego widnieje na-
pis „Made in Serbia”.
Bracia S!owianie, nie
przynosi Wam to
chluby. Pozostaje na-
dzieja, ˝e brzmienie
zrównowa˝y te at-
rakcje. 20 lat temu
zdarza!y si´ takie
przypadki.

Wra˝enia 
ods!uchowe

Po ogl´dzinach ze-
wn´trznych mo˝na si´ spodziewaç, 
˝e us!yszymy tani i niedopracowany
dêwi´k. Tymczasem robi on znacznie
lepsze wra˝enie ni˝ wykonawstwo, choç
na pewno daleko mu do idea!u.

Przede wszystkim mamy ciep!à Êred-
nic´, która sprawia, ˝e s!uchanie zdaje
si´ relaksujàce. Owszem, g!osy brzmià,
jak przysta!o na EL34 – s!odko, ciep!o 
i melodyjnie. Sà powi´kszone, podobnie
jak saksofon, skrzypce i gitara. W wi´k-

szoÊci nagraƒ daje to
poczucie muzykalno-
Êci. Je˝eli jednak do
szuflady odtwarzacza
trafià bardziej wy-
czynowe realizac-
je, natychmiast dajà
o sobie znaç manka-
menty.

Pierwszy z nich
to nadmiar góry.
Mo˝e jeszcze nie
dokuczliwej, bo sa-
ma jakoÊç wyso-
kich tonów jest do
przyj´cia. Proble-
mem jest raczej
ich iloÊç i niezbyt
precyzyjna loka-

lizacja. Wzmac-
niacz tworzy szero-

kà scen´, nie ust´pujàcà najlepszym
tranzystorowcom tego testu. G!´bia jest
nawet lepiej zarysowana. Po pewnym
czasie dostrzegamy jednak ba!agan i nie
jesteÊmy w stanie dok!adnie okreÊliç
miejsca, w którym siedzà muzycy. IloÊç
góry mo˝na oczywiÊcie ograniczyç, do-
bierajàc kolumny bardziej dopasowane
charakterem brzmienia, ale akurat z lo-
kalizacjà êróde! Tempo nie majà naj-
mniejszych problemów, podobnie jak
odtwarzacz Gamuta.

Wi´kszy problem jest z basem. Przed
ods!uchem spodziewa!em si´, ˝e b´dzie
lekki i nie zejdzie poni˝ej pewnego za-
kresu. Tymczasem wzmacniacz produ-
kuje znacznie wi´cej do!u, ni˝ mo˝na by
si´ spodziewaç. W naturze jednak nic
nie ginie i nietrudno zauwa˝yç, ˝e pod-
stawa pasma jest wysilona, a lampy pra-
cujà z nie dajàcym si´ ukryç wysi!kiem.

W najni˝szych zakresach, przy du˝ym
poziomie g!oÊnoÊci, Vista niemal ca!ko-
wicie traci kontrol´ nad przebiegiem
melodycznym i rytmicznym. Dêwi´k 
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Test wzmacniacze 4000-8000 z!

Prosty uk!ad elektroniczny.
Mocowanie transformatorów 
budzi obawy.

Do Visty mo˝na pod!àczyç trzy
liniowe êród!a. Wzmacniacz
wykonano w Serbii. Tabliczka 
z gniazdami to osobny element
– ciekawa koncepcja…
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zaczyna si´ zamazywaç i s!yszymy tylko
zalewajàcà pokój fal´ basu. NiedoÊwiad-
czony meloman byç mo˝e da si´ na to
nabraç, ale niewykluczone, ˝e po kilku
tygodniach tak˝e jemu zacznie to prze-
szkadzaç. Moim zdaniem „dopalenie”
niskich tonów by!o ca!kiem zb´dne, bo
im wy˝ej, tym bas porusza si´ sprawniej.
Lepiej wi´c by!o ustaliç pewien punkt,
poni˝ej którego zaczyna!by si´ ostry spa-
dek na charakterystyce. Na pewno wy-
sz!oby to wzmacniaczowi na dobre.
Màdrzej by!o za to jeszcze bardziej skon-
centrowaç si´ na Êrednicy, dajàc lu-
dziom to, co w taniej lampie najlepsze.

Dynamika? Ka˝dy rozsàdny cz!owiek
wie, ˝e nie nale˝y jej szukaç w tego ro-
dzaju konstrukcjach. Od tego sà moc-
niejsze uk!ady na 6550 i tranzystory 
z rozbudowanym zasilaczem. Vista ma
jej tyle, abyÊmy nie narzekali. 

Konkluzja
i34 zupe!nie niepotrzebnie stara si´

zaskoczyç basem. Dla os!uchanych osób
efekt jest przeciwny do zamierzonego. 

A trudno oczekiwaç, ˝e nowicjusze ku-
pià niezbyt mocnà lamp´ za niezbyt ma-
!e pieniàdze. W tej cenie sà konstrukcje
majàce wszystkie wady lamp, ale te˝
wi´kszoÊç ich zalet. Vista sili si´ na uni-
wersalnoÊç, a tak si´ po prostu nie da.

T ylko jeden wzmacniacz w tej
grupie mo˝na uznaç za nieuda-
ny. Vista Audio niepotrzebnie

sili si´ na dêwi´k podparty ogromnym
basem. Daje to efekt mo˝e w pierwszej
chwili interesujàcy, ale im d!u˝ej s!u-
chamy, tym wi´cej znajdujemy wad.
Poza tym wiele osób nie b´dzie nawet
chcia!o tego sprawdziç, bo jakoÊç wy-
konania je po prostu odstraszy.

Rotel, jak zwykle, trzyma fason. Nie-
którzy mówià, ˝e im jest taƒszy, tym
lepszy. RA-1520 kosztuje najmniej, 
a broni si´ dzielnie. Pod wzgl´dem re-
lacji jakoÊci do ceny mo˝na go uznaç za
zwyci´zc´ testu.

Arcam to przyzwoity poziom, ale
pod wzgl´dem dêwi´ku i estetyki wy-
konania wypada przeci´tnie. Nie jest to
z!y produkt; po prostu konkurenci
ustawili poprzeczk´ wysoko.

W T+A nie znajdziecie cech zwycza-
jowo przypisywanych „niemieckiej
szkole”. Muzykalny, wywa˝ony i czysty
dêwi´k, a do tego solidne wykonanie 
i wyposa˝enie. Warto si´ zainteresowaç
kompletnymi systemami producenta
zza ¸aby. Nie nale˝à do najtaƒszych, ale
luksus i technologia sà zawsze w cenie.

Creek i Bladelius to prawdziwie au-
diofilskie komponenty. Nie zwracajà
uwagi wyglàdem, ale rzut oka na roz-
bierane zdj´cia wystarczy, abyÊmy 

nabrali pewnoÊci, ˝e to konstrukcje 
z wy˝szej pó!ki. Rozbudowane zasi-
lanie przek!ada si´ na imponujàcy po-
tencja! basu i dynamik´, która powin-
na wystarczyç ka˝demu. Charakter
dêwi´ku pozwala wypoczywaç przy
muzyce i znajdowaç ukryte w niej
emocje.

Dêwi´k TAC-a przyciàga i fascynuje.
Wysoka moc pozwala si´ nie obawiaç 
o kompatybilnoÊç. Szkoda, ˝e zabrak!o
zdalnego sterowania, ale rekompensat´
stanowi atrakcyjna cena i ˝arzàca si´ 
w pó!mroku bateria EL34.

Jolida to jeden z najbardziej udanych
wzmacniaczy w swojej cenie. Tak by!o
siedem lat temu, tak jest i dziÊ. Po-
przedniemu modelowi brakowa!o
zdalnego sterowania; dopiero teraz 
widz´, jak bardzo. Mimo ˝e w nowej
wersji pilot si´ pojawi!, wyposa˝enie
pozosta!o skromne. Jednak wspania!e
brzmienie z nawiàzkà wynagradza
drobne niedostatki.

Co ciekawe, prawie wszystkie
wzmacniacze tranzystorowe mia!y
odrobin´ ducha lampy, a jedna lampa
stara!a si´ graç jak tranzystor. Mo˝e to
znak, ˝e konstruktorzy chcà, aby ich
urzàdzenia brzmia!y po prostu muzy-
kalnie? Podoba mi si´ ten pomys!.

Maciej Stryjecki

Vista Audio i34
Dystrybucja: Sound Club
Cena: 4500 z!

Dane techniczne

Moc: 35 W/8 !
Pasmo przenoszenia: 15 Hz – 35 kHz
Sygna!/szum: b.d.
Zniekszta!cenia: 0,3%
WejÊcia liniowe: 3
WejÊcie phono: -
WyjÊcia: 1 para g!.
Zdalne sterowanie: -
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 18/39/27 cm
Masa: 12 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!""
Dynamika: !!!""
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!""
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!"""
Brzmienie: !!!""
JakoÊç/cena: !!"""

PodsumowaniePodsumowanie
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