
Budowa
Dla teoretyków kina domowego wielo-

funkcyjny kombajn A/V powinien byç
p!aski jak zakalcowaty placek ze Êliwkami,
a jego obudowa nie ma prawa byç ska˝o-
na choçby gramem metalu. Urzàdzenie
musi dysponowaç wszelkimi mo˝liwymi
dekoderami, których obecnoÊç jest osten-
tacyjnie podkreÊlana na froncie, za to nik-
czemne zaciski g!oÊnikowe z ty!u - nie
nadawaç si´ do drucików grubszych od
zapa!ki. No i cena – im ni˝sza, tym lepiej. 

Tyle teoria, a jak Siegfried Amft zasto-
sowa! jà w praktyce?

K2 M jest wielofunkcyjnym kombaj-
nem A/V, ale jego aparycja i postura nie
pasujà do wizerunku popularnych wyna-
lazków masowego ra˝enia, produkowa-
nych przez dalekowschodnie koncerny
elektroniczne. W!aÊciwie to na podstawie
pobie˝nych ogl´dzin trudno go jedno-
znacznie zaliczyç do urzàdzeƒ kina do-
mowego. Z jednej strony mamy bowiem
pokryw´ z plastra litego aluminium 

o gruboÊci 6 mm; z drugiej – ponad po!o-
wa wykoƒczenia bocznych Êcianek to pla-
stik. W dodatku K2 M jest ci´˝ki jak dola
paƒszczyênianego ch!opa, wi´c zapewne
kryje w sobie niejednà niespodziank´.

Dwukolorowy front jest tyle˝ eleganc-
ki co niekonwencjonalny. Nie ma na nim
˝adnych pokr´te! ani onieÊmielajàcych
napisów. Jedynà ozdob´ stanowi spory
wyÊwietlacz i kilkanaÊcie przycisków.
Dzi´ki nim mo˝liwa jest dok!adna konfi-
guracja systemu, co ma o tyle znaczenie,
˝e K2 M zosta! pozbawiony... menu
ekranowego! Na szcz´Êcie setup jest tak
prosty, ˝e dwa razy przewertowa!em in-
strukcj´ w obawie, czy czegoÊ nie pomi-
nà!em. Wprawdzie o czymÊ takim, jak
automatyczna konfiguracja g!oÊników
mo˝na zapomnieç, ale ciekawostkà jest
mo˝liwoÊç ustawienia parametrów pracy
kolumn w zale˝noÊci od umiejscowienia:
w kàcie pokoju, pod Êcianami czy bli˝ej
Êrodka.

Szuflad´ transportu przykrywa ma-
skownica, która wtapia si´ w otoczenie tak
dok!adnie, ˝e staje si´ niemal niewidocz-
na. W lewym dolnym rogu umieszczono
podr´czne wejÊcie USB, co automatycznie
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W 1978 roku Siegfried Amft za!o˝y! firm´ 
produkujàcà kolumny. Nazwa! jà T+A, 
co oznacza teori´ i zastosowanie (Theorie 
und Anwendung) w elektroakustyce. 
Co do teorii, to nie mam wàtpliwoÊci, 
˝e opanowa! jà na wysokim poziomie 
- w koƒcu studiowa! elektroakustyk´ u samego
profesora Sennheisera. Natomiast jak jà stosuje
na co dzieƒ, zaraz sami si´ przekonacie.

Mariusz Zwoliƒski 
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lokuje kombajn T+A po nowoczeÊniejszej
stronie audiofilskiego Êwiata.

Po odwróceniu urzàdzenia (trzeba 
je unieÊç, bo zamiast nó˝ek zastosowano
3-mm krà˝ki antywibracyjne) wra˝enie
nowoczesnoÊci zostaje ugruntowane.
Obok zwyczajowej kolekcji gniazd audio 
i wideo, których lista znajduje si´ w tabel-
ce z danymi, zauwa˝y!em kilka s!u˝àcych
do przewodowej i bezprzewodowej ko-
munikacji z komputerem. OczywiÊcie
nie mog!o zabraknàç wyjÊcia HDMI,
gniazda iPoda oraz drugiego USB
na wypadek, gdyby szcz´Êliwy
posiadacz K2 M dysponowa! em-
petrójkà innej firmy lub przeno-
Ênym twardym dyskiem.

WÊród wyjÊç wideo z niejakim
zdziwieniem odkry!em brak scar-
ta; osta! si´ natomiast kompozyt.
Na podkreÊlenie zas!ugujà wyso-
kiej jakoÊci terminale g!oÊnikowe,
wykonane ze z!oconego bràzu. W sprz´cie
A/V trafiajà si´ równie rzadko jak polityk
bez powyborczej sklerozy.

Zdj´cie górnej pokrywy wyjaÊni!o za-
gadk´ masy K2 M. Pot´˝ny, 330-VA toro-
id w zasilaczu swoje wa˝y, ale i tak wi´k-
szà niespodziank´ sprawia podstawa
monta˝owa. Otó˝ boczne Êcianki i dno
wyt!oczono z jednego kawa!ka stalowej
blachy o gruboÊci 2 mm, spawanej na !à-
czeniach oraz wzmacnianej na kraw´-
dziach. Pomys! genialny w swej prostocie,
za to skomplikowany w wykonaniu. Gór-
ne kraw´dzie dodatkowo frymuÊnie wy-
gi´to na zewnàtrz. W powsta!e wg!´bienia
wsuni´to grube panele z twardego i od-
pornego na wysokie temperatury tworzy-
wa (prawdopodobnie ABS-u), a na nie
naciàgni´to ozdobne p!aty czarnego akry-
lu. W rezultacie boczne Êcianki majà a˝ 
17 mm gruboÊci. W panelu frontowym
ABS zastàpiono 3-mm matà bitumicznà.
Te˝ nieg!upio.

Wn´trze K2 M podzielono na cztery
sektory. W jednym króluje nap´d p!yt,
wyposa˝ony w podwójny uk!ad optyczny

Sony – osobny dla krà˝ków CD i osobny
dla DVD. Nie zastosowano ekranu izolu-
jàcego transport od otoczenia, ale Herr
Amft zdecydowanie nale˝y do osób, które
wiedzà, co robià.

BezpoÊrednio za nap´dem umieszczo-
no trzy p!ytki z sekcjà cyfrowo-analogowà
audio oraz wideo. Mózgiem K2 M jest

okaza!y procesor MediaTek MT1389EE,
obs!ugujàcy wszystkie dekodery dêwi´ku 
i obrazu. Z kolei za konwersj´ cyfrowo-
-analogowà odpowiada uk!ad Wolfsona,
pracujàcy w trybie 24 bity/192 kHz. Na
p!ytce z wyjÊciem HDMI nie mog!o za-
braknàç skalera. Podnosi on rozdzielczoÊç
obrazu a˝ do 1080p.

Trzeci sektor zajmuje transformator.
Wprawdzie w dobie mikroskopijnych za-
silaczy impulsowych toroid wielkoÊci mi-
ny przeciwczo!gowej wyglàda jak relikt
minionej epoki, ale K2 M zaprojektowano
jako urzàdzenie majàce s!u˝yç w!aÊcicie-
lowi przez d!ugie lata. Poniewa˝ w!aÊciwa
dystrybucja energii przed!u˝a ˝ywotnoÊç
podzespo!ów, zastosowanie rozbudowa-
nego zasilania opartego na transformato-

rze toroidalnym lokuje
urzàdzenie T+A na

innej pó!ce ni˝ reszt´ dalekowschodnich
jazgotników. Trafo K2 M ma osobne od-
czepy dla sekcji cyfrowej, koƒcówek mocy
oraz transportu. Oddzielny uk!ad zasilajà-
cy dzia!a w trybie czuwania.

Ostatnim elementem budowy K2 M
jest zespó! wzmacniaczy. Celowo u˝y!em
tego okreÊlenia, bowiem urzàdzenie 

T+A ma na pok!adzie pi´ç niezale˝-
nych koƒcówek mocy dla g!oÊników oraz
oddzielny wzmacniacz dedykowany wyj-
Êciu s!uchawkowemu. Po pod!àczeniu 
nauszników jest on automatycznie akty-
wowany, a terminale g!oÊnikowe – odci-
nane.

We wszystkich pi´ciu koƒcówkach mo-
cy zastosowano podwójne MOSFETy, 
dajàce po 95 watów na kana!. I tu kolejna
niespodzianka: choç K2 M jest urzàdze-
niem do kina domowego, to w czasie fil-
mowej projekcji aktywne sà tylko g!oÊniki
g!ówne i centralny, w miar´ potrzeb
wspomagane subwooferem. Dwie pozo-
sta!e koƒcówki mocy mo˝na wykorzystaç
do ods!uchów stereo na osobnych kolum-
nach lub do nag!oÊnienia drugiej strefy,
naturalnie z oddzielnà regulacjà g!oÊno-
Êci. Trzecià opcjà, wyraênie faworyzowa-
nà przez Herr Amfta, jest pod!àczenie
g!oÊników g!ównych w bi-ampingu. T+A
podkreÊla, ˝e to dzia!anie Êwiadome, po-
niewa˝ K2 M jest urzàdzeniem przede
wszystkim stereofonicznym, z dodatkowà
funkcjà oglàdania filmów (3.1+2). Gdyby
ktoÊ poczu! niedosyt, mo˝e sobie w!àczyç
tryb virtual surround. 

A podobno Niemcom brakuje fantazji!

Konfiguracja 
K2 M pracowa! z kilkoma zestawami

kolumn z ró˝nych przedzia!ów ceno-
wych, jednak najlepiej dogadywa! si´ 
z pod!ogowymi Focalami 716V. W miej-
scu g!oÊnika centralnego stanà! Focal CC
700V, zaÊ w razie koniecznoÊci najni˝sze
tony uzupe!nia! subwoofer SW700V tej
samej firmy. Nie chodzi tu bynajmniej 
o jakieÊ ograniczenia - w koƒcu K2 M dys-
ponuje mocà blisko stu watów na kana!,
ale priorytetem by!y walory brzmieniowe.
Ca!y system stanà! w pokoju o powierzch-
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Na pierwszy rzut oka trudno
wyczuç, co to za urzàdzenie.  

Dzi´ki do!àczonej antenie 
K2 M sam znajdzie
najbli˝szy router. 



Hi•Fi i Muzyka 11/0964

ni 20 m2, choç gdyby by! o po!ow´ wi´k-
szy, nikt by na tym nie ucierpia!.

Dêwi´k i obraz 
Jako ˝e obraz jest tu jedynie dodatkiem

do stereo, zaczn´ od niego i kwesti´ t´ b´-
dziemy mieli z g!owy. K2 M kosztuje 
kup´ forsy (w Niemczech 3500 euro), 
a ka˝dy rodak Herr Amfta trzy razy si´ za-
stanowi, zanim wyda swoje ci´˝-
ko zarobione pieniàdze. Dlatego
konstruktorzy do!o˝yli staraƒ,
by posiadacze klocków T+A po-
czuli t´ szczególnà dum´, jaka 
towarzyszy cz!onkom elitarnych
klubów. Musieli w dodatku
wziàç pod uwag´ niezwykle
szybki post´p w dziedzinie kina
domowego. Jak wi´c to pogo-
dziç? Ano trzeba zrobiç urzà-
dzenie, które b´dzie na tyle 
solidne i obdarzone wysokimi
walorami u˝ytkowymi oraz
brzmieniowymi, ˝e nikomu
pr´dko nie przyjdzie do g!owy
myÊl o wymianie na nowocze-
Êniejsze. Tak te˝ uczyniono 
w przypadku K2 M. 

Obraz prezentowany przez
urzàdzenie T+A by! bez zarzutu. Po
prostu. Nasycenie kolorów, gradacja dal-
szych planów oraz p!ynnoÊç ruchu nie
pozostawia!y pola do krytyki. No, ale to
by! tylko dodatek.

Przyznam, ˝e pierwszy raz testowa!em
urzàdzenie T+A, wi´c nieco si´ obawia-
!em tzw. niemieckiej szko!y brzmienia,
uto˝samianej z wojskowymi marszami 
i Ibiza Disco. Na szcz´Êcie Herr Amft tak-
˝e nie zalicza si´ do entuzjastów podobnej
stylistyki.

Podczas odtwarzania krà˝ków z filma-
mi najwi´kszym atutem zestawu okaza!a
si´ budowa sceny dêwi´kowej. Tak, do-
brze przeczytaliÊcie, i to pomimo braku
tylnych g!oÊników efektowych. W filmach
„gadanych” wi´kszoÊç dialogów odbywa!a
si´ na linii kolumn, zaÊ towarzyszàca im
muzyka dochodzi!a wyraênie z ty!u. Oka-
zjonalne efekty specjalne wychodzi!y 
z kolei przed g!oÊniki. JeÊli uda si´ komuÊ
poprawiç ten rezultat, to z ch´cià si´
wprosz´ na ods!uch. 

W kinie akcji scena przybra!a za to
kszta!t rogala na tyle szerokiego, ˝e nie
mog!em objàç rozpostartymi r´kami jego
wirtualnych rogów. I to bez w!àczonego
trybu virtual surround. W naszpikowa-
nych efektami specjalnymi „Gwiezdnych
wojnach” zabrak!o mi troch´ spontanicz-
noÊci i rozmachu, ale wynika!o to z natu-
ralnych ograniczeƒ zestawu 3.1.

No dobrze, a jak si´ spra-
wowa! bas? JeÊli ktoÊ nie ma
ch´ci lub mo˝liwoÊci usta-
wienia w pokoju ponurej bry-
!y subwoofera – niewiele straci.
Z pod!ogowymi Focalami niskie
tony by!y na mocnà czwórk´, 
a do!o˝enie do nich subwoofera
delikatnie tylko uzupe!ni!o naj-
ni˝sze cz´stotliwoÊci. Wprawdzie
ortodoksyjni kinomani nie wyobra-
˝ajà sobie kina domowego bez tej
piekielnej machiny, ale w przypadku
K2 M mo˝ecie zrobiç wyjàtek. Na mo-
jà odpowiedzialnoÊç.

Zaskoczenie, i to graniczàce z konfuzjà,
prze˝y!em, gdy w odtwarzaczu wylàdowa!o
DVD z koncertem „Supernatural” Santany.
Przyzwyczai!em si´ do eksplozji energii od
samego poczàtku, a tu nagranie zabrzmia-

!o jakoÊ niemrawo, na pó!
gwizdka i bez ˝ycia. Ki dia-
be!? Zmieni!em p!yt´ DVD
na kompaktowà i... mio-
dzio. To by!a ró˝nica klasy:
dynamika, budowa sceny 
i lokalizacja êróde! pozor-
nych przypomina!y prze-
siadk´ z niedrogiego ampli-
tunera A/V na porzàdny
wzmacniacz stereo. Solidny
fundament basowy zyska!
dodatkowà moc, zaÊ zró˝-

nicowanie i kontrola basu
zas!ugiwa!y na wysokie noty. Kil-

ka nast´pnych krà˝ków utwierdzi!o mnie
w przekonaniu, ˝e K2 M jest dok!adnie
tym, czym narodzi! si´ w g!owach projek-
tantów – bardzo dobrym urzàdzeniem
stereo z mo˝liwoÊcià odtwarzania filmów.

Konkluzja
Kombajn T+A godzi kino i stereo na

swój niepowtarzalny sposób. Mo˝e
wzbudziç zachwyt albo wo!aç o pomst´
do nieba. Mnie si´ podoba! i obawiam
si´, ˝e nie jestem w tym odosobniony.
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T+A K2 M 
Dystrybucja: Dynamic Hi-End 
Cena: 13999 z!

Dane techniczne

Odtwarzane formaty: CD, CD-R, CD/RW, MP3, 
WMA, AAC, FLAC, 
OGG-Vorbis DVD, 
DVD-R/RW, (S)VCD,
JPEG, Picture CD

Moc: 5 x 95 W/8 !!
(5 x 150 W/4 !!)

Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 60 kHz 
Zniekszta!cenia: 0,005%
Dekodery: Dolby Digital, DTS,

Virtual Surround 
WejÊcia liniowe: 3 x RCA
WyjÊcia liniowe: RCA, subwoofer,

kompozyt, komponent  
WejÊcia cyfrowe: 2 x USB, iPod, opt.,

koaks., LAN, WLAN
WyjÊcia cyfrowe: koaks., HDMI
WyjÊcie s!uchawkowe: 3,5 mm
Pilot: + 
Pilot programo-
wany/samouczàcy: -/-
Wymiary (w/s/g): 10,7/44/35,5 cm
Pobór mocy: 600 W
Masa: 12 kg

Zwróçcie uwag´ 
na gruboÊç Êcianek. 

Pilot mo˝e 
nie pi´kny, 
ale wygodny.

Na tym poziomie cenowym
z!ocone gniazda 
to niemal obowiàzek. 

Dobre zasilanie 
to po!owa sukcesu. 


