
W 75 salach swoje precjoza za-
prezentowa!o 69 wystawców,
najwi´cej w dotychczasowej

karierze Audio Show. IloÊci marek chyba
nikt nie by! w stanie zliczyç, co tylko do-
brze Êwiadczy o kondycji rodzimego 
rynku hi-fi. JeÊli si´ pokusiç o analiz´
wczeÊniejszych lat i zmiany w wielkoÊci
wystawy potraktowaç jako indeks wyprze-
dzajàcy koniunktur´, to nied!ugo czeka
nas Êwietlana przysz!oÊç. W dodatku, 
w przeciwieƒstwie do poprzednich edycji,
praktycznie nie spotka!em si´ z negatyw-
nymi opiniami na temat sprz´tu, kultury
wystawców czy zwiedzajàcych. Zanim
jednak przejd´ do szczegó!owej relacji,
garÊç uwag natury ogólnej.

Tym, co rzuca!o si´ w oczy, by!a przyt!a-
czajàca dominacja stereo nad kinem. Po-
wody takiego stanu rzeczy mogà byç dwa:

powrót do korzeni albo cofni´cie si´ w roz-
woju. OsobiÊcie sk!ania!bym si´ do tego
pierwszego, poniewa˝ drugà charaktery-
stycznà cechà tegorocznej wystawy by! 
triumfalny powrót wzmacniaczy lampo-
wych i gramofonów. OczywiÊcie tradycyjni
producenci piecyków pó!przewodniko-
wych nie przestawili si´ znienacka na szkla-
ne baƒki, ale w wi´kszoÊci prezentowanych
systemów, gdzie g!ównym magnesem dla
zwiedzajàcych mia!y byç kolumny, w tle
˝arzy!y si´ lampowe piecyki. A mówiàc:
„lampy”, myÊlisz: „gramofony”.

Co prawda nikt jeszcze nie odtràbi!
odejÊcia CD, ale w sporej cz´Êci pokoi na
wystawie towarzyszy!a im szlifierka i to
nie jako êród!o rezerwowe.

Innymi urzàdzeniami, które w przy-
sz!oÊci mogà zagroziç pozycji kompak-
tów, sà odtwarzacze plików. Rok temu
mo˝na je by!o policzyç na palcach jednej
r´ki zas!u˝onego pracownika tartaku, ale
w ostatnich 12 miesiàcach ich iloÊç zna-
czàco wzros!a. Czy to do nich b´dzie nale-
˝eç przysz!oÊç audiofilizmu, czy te˝ prze-
ciwnie – b´dà koniem trojaƒskim, który
zdewaluuje to poj´cie – trudno w tej
chwili wyrokowaç. Na razie odtwarzaczy
strumieniowych jest zbyt ma!o i sporo
kosztujà (mam na myÊli urzàdzenia wyso-
kiej klasy, a nie elektroniczne gad˝ety pro-
dukowane przez specjalistów od wszyst-
kiego), ale obawiam si´, ˝e ju˝ w 2010 
roku, idàc na Audio Show, wraz z p!ytami
trzeba b´dzie wziàç pendrive. 
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Audio Show 2009

Sobieski
Âwi´ta, Êwi´ta i po Êwi´tach, chcia!oby si´ 
powiedzieç, gdy opad!y emocje zwiàzane 
z Audio Show. Tegoroczna edycja, 
ju˝ trzynasta, na pewno nie by!a pechowa.

Mariusz Zwoliƒski

Mezalians roku, czyli 
Martin Logan z Musicalami. 
˚ycz´ wszystkim 
takich mezaliansów.

Audio Show 2009Audio Show 2009
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Mój stosunek do tego typu êróde! jest
ambiwalentny: z jednej strony kusi mo˝li-
woÊç zgrania ca!ej p!ytoteki na twardy
dysk, z drugiej - troch´ ba!bym si´ wk!adaç
wszystkie jajka do jednego koszyka z uwa-
gi na ewentualnà utrat´ nagraƒ w przypad-
ku nieprzewidzianych zdarzeƒ losowych.
Innym aspektem sp´dzajàcym sen z oczu
z!otouchym jest pogorszenie jakoÊci
brzmienia po zgraniu muzyki do (teore-
tycznie) bezstratnego formatu. W przy-
padku przenoÊnych odtwarzaczy ró˝nica
pomi´dzy oryginalnymi p!ytami a plikami
FLAC jest niezauwa˝alna, ale gdy do gry
w!àczy si´ solidny piec i dobre kolumny,
mo˝e przestaç byç tak ró˝owo. Wszystkim
entuzjastom bezstratnych formatów przy-
pomn´, ˝e „flak” „flakowi” nierówny, 
a utwory zgrane w „level 0” b´dà si´ znacz-
nie ró˝ni!y wielkoÊcià od tych z poziomu
ósmego. Ponoç w przyrodzie nic nie ginie,
wi´c gdzie podzia!y si´ brakujàce bity i co
na nich by!o?

A jak wyglàda!a lista przebojów Audio
Show 2009? Wszystkie medalowe miejsca
okupowa!y samplery ze Stockfischem 
na czele. Jak korytarze d!ugie i szerokie,
od Êcian odbija!o si´ charakterystyczne
„Haaaaauuuummma” Chrisa Jonesa, jak
gdyby austriacka wytwórnia wyda!a tylko
t´ jednà piosenk´. Chwilami wr´cz t´skni-
!em za jazzowym plumkaniem, które kró-
lowa!o w ubieg!ych latach, o zdrowym
rockowym !ojeniu nie wspominajàc. 
Z jednej strony mo˝na podejrzewaç, ˝e
mit o trzyp!ytowych audiofilach to naj-
prawdziwsza prawda, ale ka˝dy kij ma
dwa koƒce. Drugim by!a mo˝liwoÊç po-
równania ró˝nych systemów na tym 
samym materiale muzycznym. Du˝ym
plusem w stosunku do wczeÊniejszych
edycji by!o powszechne zach´canie zwie-
dzajàcych do s!uchania w!asnych p!yt.
Praktycznie ani razu nie spotka!em si´ 
z odmowà, choç ˝aden z uczestników nie
wychyli! si´ z w!asnor´cznie wypalonym
cedeerem (takie krà˝ki dostrzeg!em za to
u niektórych wystawców).

Kolejny pozytyw to prezentacja muzyki
nie g!oÊniej ni˝ w czasie normalnego 
s!uchania w domu. Jedyne odst´pstwa od
tej zasady wynika!y z wyraênych ˝àdaƒ
zwiedzajàcych, którzy ˝yczyli sobie daç
czadu, ale i tak wystawcy zwracali im
uwag´, by nie przesadzali z g!oÊnoÊcià, 
bo przeszkadzajà innym. Âwiat si´ zmie-
nia w oczach.

Tyle uwag ogólnych. 
A szczególne?

W poprzednich latach by!em w tej
komfortowej sytuacji, ˝e „obs!ugiwa!em”
prezentacje kina domowego oraz high-
-endowe instalacje w Bristolu, do którego
w zesz!ym roku do!àczy! Kyriad. Kaszka 

z mlekiem. Dziwi!em si´, gdy koledzy na-
rzekali na kl´sk´ urodzaju w Sobieskim,
ale w tym roku role si´ odwróci!y. No i ju˝
nie by!o tak klawo. Niby wystawa trwa!a
dwa dni. Niby do obskoczenia by! tylko
jeden hotel, ale to 57 sal, na które mia!em
tylko 18 godzin, czyli nieca!e 20 minut na
pokój. Dlatego te˝ wybaczcie, ˝e wspo-
mn´ tylko o kilku prezentacjach, które
najsilniej wbi!y mi si´ w pami´ç. Wymie-
nienie wszystkich przekroczy!oby ramy
tego wydania HFiM. Pomini´ci niech si´
nie obra˝ajà; to nic osobistego.

Jako ˝e w tym roku rzàdzi!y szklane
baƒki, zaczn´ od wystawcy, którego na-
zwisko kojarzy si´ z lampami: Andrzej
Marków. Po kilku latach absencji powró-
ci! na Audio Show ze wzmacniaczami 

Lorelai oraz preampem Absolutor.
Wprawdzie Lorelai aparycjà przypomina-
jà przedpotopowe Pocahontas, a z!ota 
tabliczka z nazwà modelu – wizytówk´
znalezionà na Ziemiach Odzyskanych, ale
to wszystko jest niczym przy mo˝liwo-
Êciach brzmieniowych. Wzmacniacze 
nap´dza!y pot´˝ne kolumniska Alteca,
które wyglàda!y, jakby je przed chwilà wy-
montowano z arki Noego. W ma!ym po-
mieszczeniu to nie mia!o prawa zagraç, 
a zagra!o tak, ˝e stanà!em autentycznie
zdziwiony. Mia!em szcz´Êcie trafiç tam 

Audio Show 2009

Cebula MBL-a bez tajemnic.

Ech, pomarzyç... 

Brzmienie Audio Note
podoba!o si´ chyba 
tylko pluszowej krowie. 

Urzàdzenia Sound Artu 
sta!y chyba na najlepszym
stoliku na Êwiecie. 

Monitor Audio, 
Arcamy i Luxmany.
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w niedzielny poranek  jako jeden z pierw-
szych, bo ju˝ po kilkunastu minutach 
hotelowy pokój przypomina! autobus 
w godzinach szczytu. I tak by!o przez bite
dwa dni.

Inne, równie wielkie kolumny gra!y 
z lampami Manleya. By!y to Harpie Acou-
stic z serii Golden Age o nazwie 300B, co
jednoznacznie sugeruje ich przeznacze-
nie. Jednak nie myÊlcie, ˝e b´d´ si´ w tym
miejscu podnieca! kolejnym stuprocento-
wym analogiem. W roli êród!a dêwi´ku
wystàpi! bowiem... odtwarzacz plików
Blacknote DSS30 Tube. JeÊli nie wiecie,
jak pogodziç ogieƒ z wodà, to macie do-
skona!y przepis. Ku radoÊci jednych, 
a rozpaczy drugich urzàdzenie Blackno-
te’a by!o jedynym êród!em dêwi´ku 
w tym pokoju, co wytràci!o z r´ki wszyst-
kie argumenty trzyp!ytowym audiofilom,
Êciskajàcym w spoconych d!oniach sam-
plery Stockfischa. Nie szkodzi, za rok
przyjdà z pendrive’ami.

Po!àczenie stuprocentowej cyfry ze stu-
procentowà lampà wypad!o znakomicie.
˚ywy i dynamiczny dêwi´k by! wolny 
od technicznej sterylnoÊci, ale te˝ nie kle-
i! si´ do s!uchaczy, jak ulepiony z miodu.
Mia!em pewne obawy dotyczàce kontroli
najni˝szych tonów, ale pot´˝ne Harpie
zachowywa!y si´ w tym zakresie z po-
wÊciàgliwoÊcià godnà monitorów.

W´drujàc szlakiem szklanych baniek,
trafi!em do pokoju, w którym muzyk´ 
z konserwy konfrontowano z granà 
na ˝ywo. Po stronie bezdusznych (?) ma-
szyn stan´!y: topowy gramofon Thorens
TD550 oraz wzmacniacz Cymer by Elson
Silva 300B i tubowe kolumny WHR PR1,
pod!àczone srebrnymi kablami PSC. 
Ciekawostk´ stanowi fakt, ˝e dwa ostat-
nie urzàdzenia przyp!yn´!y do nas a˝ 
z Australii. W roli reprezentanta rodzaju
ludzkiego wystàpi! znakomity gitarzysta
Pawe! Âcieraƒski, brat Krzysztofa, znany
choçby z nagraƒ Marka Grechuty. A jak
wyglàda! pojedynek? Pawe! Âcieraƒski
improwizowa! partie gitary elektrycznej 
i akustycznej do muzyki odtwarzanej 
z p!yt i konia z rz´dem temu, kto w Êle-
pym teÊcie by!by w stanie rozpoznaç 
ró˝nice w brzmieniu. Dodatkowà atrak-
cj´ stanowi!y rozmowy z artystà o muzy-
ce, tajnikach realizacji dêwi´ku i technice
gitarowej.

Co ciekawe, Pawe! Âcieraƒski nie by! 
jedynym profesjonalnym muzykiem, któ-
ry wyst´powa! w Sobieskim. Na 2009 rok
przypada 30-lecie Focala i jubileusz ten
uÊwietni! wyst´p W!adys!awa Komendar-
ka, multiinstrumentalisty i performera,
dawnego klawiszowca legendarnej grupy
Exodus. Do nag!oÊnienia wyst´pu pos!u-
˝y!y wielkie Focale Utopia III Maestro
oraz cyfrowy wzmacniacz Petera Lyng-
dorfa. Owszem, by!y tam i lampy Unison
Research, ale tym razem mia!y wolne.
Wprawdzie muzyce W!adys!awa Komen-
darka daleko do audiofilskiego plum-
kania, jednak dzi´ki temu najnowsze 

kolumny Focala mog!y ukazaç pe!ni´
mo˝liwoÊci. W du˝ej sali zagra!y wr´cz
spektakularnie. 

Podobne niezapomniane wra˝enie 
zrobi! na mnie system warszawskiego 
SoundArtu. Niezapomniana by!a przede
wszystkim stylistyka urzàdzeƒ oraz ich
gabaryty. W roli êród!a dêwi´ku wystàpi!
lampowy top loader Sarah, pod!àczony
do zmodernizowanego wzmacniacza
Jazz. Na koƒcu grubych kabli MIT-a, 
ze szczytowej serii Oracle, wisia!y stare,
ale jare monitory Spendor BC1 Mk3,
ustawione na dedykowanych podstaw-
kach. Brzmienie by!o powalajàce. Od-
dech, przestrzeƒ, dynamika i szczegó!o-
woÊç sta!y na najwy˝szym poziomie, 
o stereofonii nawet nie wspominajàc. Czy
mo˝na jeszcze lepiej? Jasne. Gdy Jazz
ustàpi! miejsca flagowemu modelowi
Swing, brzmienie posz!o jeszcze o klas´
wy˝ej. DoÊç powiedzieç, ˝e by!o to naj-
lepsze „Haaaaauuuummma” na ca!ym
Audio Show 2009.

Gdy w chwil´ póêniej przenios!em 
si´ do innego lampowego guru, Audio
Note, odnios!em wra˝enie przesiadki 
z mercedesa do kaszlaka: blado, chudo 
i bezbarwnie, w dodatku scena kom-
pletnie pozbawiona g!´bi. O czymÊ 
takim, jak brak materia!ów informacyj-
nych wspominam ju˝ tylko z przyzwy-
czajenia, bo taka sytuacja jest w Audio
Note normà.

Równie niezapomnianych wra˝eƒ, jak
w Sound Arcie, doÊwiadczy!em w T+A.
Gra! flagowy odtwarzacz D 10 MKII oraz
preamp P 10, oba naturalnie lampowe. 
W chwili, gdy wszed!em do pomieszcze-
nia, aktywne kolumny z serii Criterion
ust´powa!y miejsca jakimÊ masakrycz-
nym beczkom stojàcym w kàcie. Ju˝ 
szykowa!em s!owa mia˝d˝àcej krytyki
pod adresem bunkrowatych kolumn, gdy 
zosta!em znokautowany. Dos!ownie.
„Winowajcami” okaza!y si´ aktywne
czterodro˝ne monitory studyjne Gei-
thain RL800K, choç okreÊlenie „monito-
ry” pasuje do nich najmniej. Pomijam
nieco frywolne podkr´cenie potencjome-
tru w preampie, ale klasa brzmienia od-
biega!a od wszystkiego, czego mo˝na 
by!o pos!uchaç w sàsiednich pokojach.
Duet gitarowy Rodrigo y Gabriela, grajà-
cy „Schody do nieba” Zeppelinów, za-
brzmia! tak, jakby muzycy siedzieli metr
ode mnie. Fenomenalna makro- i mikro-
dynamika, przejrzystoÊç oraz neutralnoÊç
nie mia!y sobie równych. Niezwyk!e 
walory niemieckich kolumn potwierdzi!
obecny na prezentacji zawodowy realiza-
tor nagraƒ, który usi!owa! sponiewieraç
Geithainy przyniesionymi p!ytami, wy-
korzystywanymi w!aÊnie do testowania 
profesjonalnego sprz´tu. Bezskutecznie.

Audio Show 2009

Ayre i Vandersteen 
– spokój, relaks, muzykalnoÊç. 

Piotr Âcieraƒski 
i maszyneria z antypodów.

Warszawska premiera
trójwymiarowej telewizji HD.

Wzmacniacze Lorelai 
i kolumny Altec 
– 100 % retro.

!
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Na koniec w!àczono Rage Against The
Machine i dopiero zacz´!a si´ jazda. Nie
ukrywam, ˝e nie staç mnie ani na lam-
powe cudeƒka Herr Amfta, ani na pot´˝-
ne Geithainy, ale p!yt´ Rodrigo y Gabrie-
li to sobie kupi´. Jak mówià, ziarnko do
ziarnka…

Po takiej dawce emocji nale˝a!a mi si´
chwila relaksu, a t´ mog!em znaleêç w to-
warzystwie kolumn Vandersteena. Ame-
rykaƒskie pod!ogówki o symbolu 2A Sig-
nature II liczà sobie ju˝ ponad 30 lat i nic
nie wskazuje, by ich kariera mia!a dobiec
koƒca. W tym roku „Dwójki” zagra!y 
z odtwarzaczem i wzmacniaczem Ayre, ku
memu zaskoczeniu, tranzystorowym. Ca-
!oÊç po!àczono kablami Synergistic Rese-
arch. Zjawiskowa stereofonia i wyjàtkowa
muzykalnoÊç systemu przyku!a mnie na
kilka drogocennych kwadransów, rzadko
si´ bowiem zdarza uzyskaç takie brzmie-
nie w niesprzyjajàcych warunkach hotelo-
wych. Z ˝alem musia!em opuÊciç pokój
(obowiàzki!), ale na parterze Sobieskiego
moje poÊwi´cenie zosta!o wynagrodzone
w dwójnasób.

Pierwszà premià by! zestaw elektrosta-
tów Martina Logana Spire oraz nowe kloc-
ki Musical Fidelity z serii M6, spi´te kabla-
mi Audioquesta. By!o to po!àczenie doÊç
prowokacyjne. Na elektrostaty Logana
trzeba wy!o˝yç 33 tysiàce, zaÊ zestaw Musi-
cala, razem z kablami, nie kosztowa! nawet
po!owy tej kwoty. Jaki by! cel tego pozor-
nego mezaliansu? Ano taki, ˝e jeÊli chodzi
o audofilskie poszukiwania, wszystkie
chwyty dozwolone. Pod warunkiem, ˝e
uzyska si´ satysfakcjonujàce efekty brzmie-
niowe. W tym przypadku by!y bardziej ni˝
satysfakcjonujàce, o czym Êwiadczy!o du˝e
zainteresowanie prezentacjà. Niemniejszà
ciekawoÊç wzbudza!y same elektrostaty,
które dla sporej cz´Êci zwiedzajàcych by!y
pierwszymi tego typu g!oÊnikami, z jakimi
si´ zetkn´li.

O ile po!àczenie Musicali z Loganami
by!o ledwie wst´pem do hi-endu, to jego
najbardziej ekstremalnà form´ zostawi-
!em sobie na deser. 

Najwi´kszym bodaj magnesem przycià-
gajàcym zwiedzajàcych do Sobieskiego by-
!y legendarne cebule MBL-a. W poprzed-
nich latach mieliÊmy okazj´ pos!uchaç
ni˝szych modeli, ale tym razem trafi!a si´
prawdziwa gratka: omnipolarne kolumny
101E Mk2 – wizytówka producenta i wa˝-
ny element niemieckiego hi-endu. Towa-
rzyszy!a im firmowa elektronika MBL-a,
spi´ta flagowymi kablami Tary Labs. By
zaspokoiç niezdrowà ciekawoÊç cz´Êci czy-
telników, dodam, ˝e wartoÊç systemu by!a
równa trzypokojowemu mieszkaniu w do-
brej dzielnicy Warszawy. Ale nie w tym
rzecz. JeÊli oczekiwalibyÊcie po tak drogim
zestawie jakichÊ nieziemskich rozkoszy, to

prze˝ylibyÊcie najwi´ksze rozczarowanie 
w ˝yciu. ˚adnego efekciarstwa, osaczenia
efektami stereofonicznymi czy upi´ksza-
nia rzeczywistoÊci. System by! w!aÊciwie
pozbawiony w!asnego brzmienia i kon-
centrowa! si´ na przekazaniu istoty muzy-
ki zapisanej na p!ytach. I na tym polega!a
jego wielkoÊç. S!ychaç by!o dos!ownie
wszystko. Wystarczy!o przymknàç oczy,
by znaleêç si´ sam na sam z wykonawca-
mi, bez sztucznych barier w postaci sto!ów
mikserskich i skomplikowanej elektroniki.
To, co pozosta!e systemy zgromadzone 
w Sobieskim stara!y si´ osiàgnàç z naj-
wi´kszym wysi!kiem, zestaw MBL uzyski-
wa! od niechcenia. Jak dla mnie by!o to
najlepsze brzmienie na wystawie w warto-
Êciach bezwzgl´dnych i wcale nie chodzi 
o pieniàdze. Wszak d˝entelmeni o nich nie
rozmawiajà.

I jak mawia! nieod˝a!owany Jan Tade-
usz Stanis!awski, to by by!o na tyle. Do
zobaczenia (i us!yszenia) za rok!

Kino
Drodzy Czytelnicy, bez zb´dnych wst´-

pów spiesz´ poinformowaç, ˝e prezen-
tacje wielokana!owych instalacji na Audio
Show przesz!y do historii.

Na tegorocznej wystawie przewaga stereo
nad kinem by!a druzgocàca. Wielokana!o-
wa instalacja na ca!ym Audio Show by!a
jedna, s!ownie: j e d n a. ˚eby Wam uzmy-
s!owiç rozmiar kl´ski, dodam, ˝e i ta jedyna
prezentacja, przygotowana przez Sony, dla
mnie okaza!a si´ katastrofà. Pomijam ju˝
taki drobiazg, ˝e ca!e pomieszczenie obito
czarnà tkaninà, a nieprzeniknione ciemno-
Êci rozÊwietla!o tylko kilka lampek i rzàd
migajàcych telewizorów. KtoÊ mia! wizj´ sa-
li kinowej, ale jej wykonanie ciut odbiega!o
od komputerowej wizualizacji. W efekcie
bez trudu mo˝na si´ by!o zaplàtaç we w!a-
sne nogi, nie mówiàc ju˝ o problemach ze
znalezieniem wyjÊcia z tej pieczary. Ale
wierzcie mi, to, jak „przystrojono” sal´ wy-
stawowà, by!o niczym w porównaniu 
z atrakcjami, jakie czeka!y w Êrodku.

èród!o dêwi´ku i obrazu ponoç stanowi!
odtwarzacz Blu-ray, zaÊ sygna! wideo po-
p!ynà! podobno do projektora zdolnego
wyÊwietlaç obrazy w wysokiej rozdzielczo-
Êci. Natomiast sygna! audio z wielokana!o-
wego amplitunera, wyposa˝onego ponoç 
w stosowne dekodery dêwi´ku, skierowano
do zestawu kolumn dysponujàcych nie-
ziemskim pasmem przenoszenia. Celowo
poddaj´ w wàtpliwoÊç zapewnienia prowa-
dzàcych prezentacj´, bo obraz jakoÊcià od-
biega! nawet od Êredniaków sprzed kilku lat:
by! ciemny, nieostry, a za nazwanie go
„Full-HD” powinno si´ karaç wilgotnym
lochem. Dêwi´k z kolei zlewa! si´ w przeba-
sowionà pulp´, choç przy obrazie i tak by!
przecudowny. Trzymajàc si´ stereotypów,

prowadzàcy puszczali zgromadzonym nie-
szcz´Ênikom jakiegoÊ bombastycznego mó-
zgotrzepa, a gdy po zakoƒczeniu prezentacji
spytali, czy si´ podoba!o, odpowiedzia!a im
ponura cisza. Dawno nie widzia!em tak do-
skonale spieprzonej roboty.

Nie mnie oceniaç sens takiej akcji pro-
mocyjnej, ale obawiam si´, ˝e osoby od-
powiedzialne za kreowanie wizerunku na
najbli˝szym wyjeêdzie integracyjnym 
obwieszczà kolejny spektakularny sukces 
i zgarnà t!ustà premi´. A wszystkich, którzy
si´ dziwià, ˝e telewizory Sony kosztujà spo-
ro wi´cej od konkurencji, zapraszam na
wystaw´ za rok. Niech si´ sami przekonajà,
dlaczego. Choç jeÊli w przysz!ym roku rów-
nie˝ b´dà nas czekaç podobne atrakcje, to
ja si´ poddaj´ walkowerem i wywieszam
kartk´ „Kino nieczynne z powodu, ˝e za-
mkni´te”.

The end  "
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T+A – na pierwszym planie kolumny
Criterion, z ty!u 

czajà si´ Bestie. 

Focale 
w akcji. 

Harpia, Manley 
i Blacknote, 

czyli ogieƒ z wodà. 
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A trakcyjnie zapowiada! si´ powrót
do Polski jednej z najwi´kszych
legend hi-endu – Marka Levinso-

na. W przestronnej sali mo˝na by!o 
pos!uchaç systemu z!o˝onego z odtwarza-
cza No. 512, przedwzmacniacza No. 326 
i koƒcówek mocy No. 436. Na przemian
pod!àczano do nich kolumny JBL K2
9900 i Revel Salon 2. Trafi!em na moment
prze!àczania kabli, wi´c mog!em porów-
naç ich brzmienie. Niestety, nie ka˝dy
zwiedzajàcy mia! takà mo˝liwoÊç, ponie-
wa˝ do sali co kilkanaÊcie minut wpusz-
czano niewielkie grupki zwiedzajàcych 
i prezentowano trzy fragmenty muzyczne.
Nie wszyscy byli usatysfakcjonowani. Nie
ma si´ czemu dziwiç, bo amerykaƒski sys-
tem zaprezentowa! dynamiczne, szczegó-

!owe i otwarte brzmienie. Bardziej podo-
ba!o mi si´ zestawienie z JBL-ami. Mo˝na
by!o tylko narzekaç na akustyk´ sali, 
o czym prowadzàcy prezentacj´ wspomi-
nali jeszcze przed w!àczeniem sprz´tu. 
Z pewnoÊcià walka z pog!osem w tak du-
˝ym pomieszczeniu nie jest !atwa, ale
uczciwie trzeba napisaç, ˝e wystawcy sami
mogli, a nawet powinni zadbaç o ustroje
akustyczne. Trzeba byç przygotowanym
na to, ˝e sala konferencyjna w hotelu nie
zosta!a przystosowana do prezentacji
sprz´tu hi-fi i mo˝e trzeba b´dzie troch´
popracowaç, ˝eby uporaç si´ z akustykà.

˚eby nie szukaç daleko, w sàsiedniej sali
prezentowano system z!o˝ony z kolumn
Hansen Audio Prince V2, dzielonego od-
twarzacza Acoustic Arts, przedwzmacnia-
cza Sovereign Director i koƒcówki mocy
Tenor Audio 175S. W roli drugiego êród!a
pracowa! gramofon Bergmann Audio Sin-
dre z wk!adkà Air Tight PC-1 i preampem
gramofonowym ATH-2A + ATE-2005.
Brzmienie by!o bardzo dobre, w du˝ej
mierze dzi´ki ustrojom akustycznym 
4 Sound. Nie brakowa!o ró˝nego rodzaju
rozpraszaczy, a na pod!odze u!o˝ono kilka
sporych dywanów z Ikei, co mo˝e jeszcze
do koƒca nie opanowa!o pog!osu, ale 
pozwoli!o si´ skupiç na samym sprz´cie, 
a nie odbiciach dêwi´ku od Êcian.

Du˝e wra˝enie robi!y flagowe kolumny
francuskiego Cabasse’a. La Sphere to nic
innego, jak bezkompromisowa realizacja
idei punktowego êród!a dêwi´ku. W po-
kaênych kulach zamontowano cztery
przetworniki, których osie dok!adnie si´
pokrywajà. Koncepcja jest znana i stoso-
wana nie tylko przez Cabasse. Jednak 
najcz´Êciej producenci sprz´tu ograniczajà
si´ do po!àczenia kopu!ki z g!oÊnikiem
Êredniotonowym. Tutaj cz´Êcià wspó!-
osiowego uk!adu jest tak˝e 55-cm woofer,
schowany za widocznym z przodu trój-
dro˝nym modu!em TC23. Francuskie 
kule zawsze pracujà z zewn´trznà cyfrowà
zwrotnicà, która nie tylko rozdziela pasmo

do poszczególnych przetworników, ale te˝
integruje je fazowo i umo˝liwia dopaso-
wanie dêwi´ku do akustyki pomieszcze-
nia. La Sphere zawsze te˝ przyje˝d˝ajà 
„w pakiecie” z Christophem Cabasse – w!a-
Êcicielem firmy – który instaluje wszystko
na miejscu. JeÊli ktoÊ wydaje 600 000 z! na
kolumny, mo˝e liczyç na takà obs!ug´. 

Brzmienie by!o dosyç specyficzne i wy-
wo!ywa!o rozmaite reakcje. Jednym bar-
dzo podoba!a si´ energia, przejrzystoÊç 
i bezpoÊrednioÊç, inni wychodzili zawie-
dzeni i narzekali na... stereofoni´. Sam 
zapisa!bym si´ raczej do pierwszej grupy,
chocia˝ od poczàtku coÊ mi w tym dêwi´-
ku nie pasowa!o. By! dziwnie niespójny,
chcia!oby si´ powiedzieç: poszatkowany.
Przestrzeƒ te˝ okaza!a si´ dziwna. Mo˝e
po prostu taka prezentacja wymaga od
s!uchacza wyzbycia si´ wszelkich przy-
zwyczajeƒ. Wiem, ˝e nie mo˝na oceniç
kolumn na podstawie krótkiego kontaktu
w nieznanych warunkach, ale chyba nie-
wiele osób b´dzie mia!o mo˝liwoÊç ods!u-
chu La Sphere we w!asnym domu. Wysta-
wa jest dla wielu audiofilów jedynà okazjà
do poznania takich kolumn.

W kolejnej przestronnej sali mo˝na 
by!o spotkaç nowy wzmacniacz Stussa 
i kolumny Morel Fat Lady z ciekawie
ukszta!towanymi obudowami z w!ókna
w´glowego. Mocy na pewno im nie bra-
kowa!o, bo prototypowa integra R-500
dostarcza 500 W na kana! przy 8 ! i 1 kW
przy obcià˝eniu 4 !. Konstrukcja jest sy-
metryczna, a wewnàtrz znajdziemy dwa
1,2-kW transformatory i tranzystory FET.
˚adnego cyfrowego nonsensu, po prostu
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Hansen Audio Prince V2 
w doborowym towarzystwie. 

Mark Levinson 
– witamy ponownie.

Cabasse La Sphere. 
Niecodzienne zjawisko.

Kyriad
W hotelu Kyriad Prestige, podobnie jak rok temu,
do odwiedzenia by!o tylko kilka du˝ych sal. 
Ale gdyby zsumowaç wartoÊç zgromadzonego 
w nich sprz´tu, mog!oby wyjÊç dro˝ej 
ni˝ na dwóch pi´trach Sobieskiego.

Tomasz Karasiƒski

!
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porzàdna, tranzystorowa moc. Ca!oÊç wa-
˝y 53 kg. Wersja produkcyjna raczej nie
b´dzie si´ ró˝ni!a niczym szczególnym od
pokazanego na wystawie prototypu i po-
jawi si´ na rynku za 2-3 miesiàce. Cena:
60000 z!. W Polsce rodzi si´ wi´c konku-
rencja dla najlepszych wzmacniaczy zinte-
growanych dost´pnych na rynku. Przy-
najmniej pod wzgl´dem ceny.

Bardzo sympatycznie zagra! system Art
Audio, z!o˝ony z kolumn Art Deco 20,
koƒcówki mocy Diavolo, przedwzmacnia-
cza Conductor, phono-stage’a Vinyl One 
i gramofonu Systemdek Deco. System 

po!àczono kabami Albedo Versus, a zasi-
lanie dostarczy!o Ansae. Szkoda, ˝e listwy
i sieciówki Ansae pod!àczono dopiero 
w niedziel´ – brzmienie bardzo na tym
skorzysta!o. Niewykluczone, ˝e na!o˝y!o
si´ na to równie˝ wygrzewanie kolumn,
które by!y stosunkowo Êwie˝e. W ka˝dym
razie w sobot´ system zagra! barwnie 
i przyjemnie. Bez nerwowoÊci i atakowa-
nia s!uchacza przejrzystoÊcià i dynamikà.
W niedziel´ by!o znacznie konkretniej 
i po prostu lepiej. Przyjemnej barwy nie
uby!o, a pojawi!o si´ wi´cej energii i wigo-
ru. Krótko mówiàc, dêwi´k wielu syste-
mów na wystawie robi! wra˝enie, ale nie-
wielu z nich chcia!bym s!uchaç na co
dzieƒ w domu. Z Art Audio móg!bym si´
zaprzyjaêniç. "
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Flagowe kolumny Arta.
Bardzo przyjemny dêwi´k.

Bristol Tomasz Karasiƒski

G wiazdami przedstawienia, choç
nie jedynymi, by!y kolumny 
Dynaudio Consequence Ultima-

te Edition. W pot´˝nych skrzyniach za-
montowano szeÊç g!oÊników, z czego je-
den niewidoczny na zewnàtrz. Jest to tak
zwany przetwornik kompensacyjny, który
ma za zadanie zapewniç jak najlepsze wa-
runki pracy pot´˝nemu wooferowi na 
samej górze. Mo˝na powiedzieç, ˝e do-
datkowy g!oÊnik odcià˝a basowà mem-
bran´, aby mog!a poruszaç si´ zupe!nie
swobodnie i nie musia!a si´ przeciwsta-
wiaç zmianom ciÊnienia w obudowie.
Wynik? Consequence Ultimate Edition
swobodnie schodzà do 17 Hz.

OczywiÊcie kolumn tej klasy nie pod!àcza
si´ do byle wzmacniacza, wi´c do prezenta-
cji wykorzystano szczytowà elektronik´ Ac-
cuphase’a. System sk!ada! si´ z odtwarzacza
CD DP-700, przedwzmacniacza C-2810,
dwóch monobloków P-6000, kondycjone-
ra sieciowego PS-1210 (dla odtwarzacza 
i przedwzmacniacza) oraz preampu korek-
cyjnego C-27. Do tego listwa Oyaide i oka-
blowanie Acrolinka: g!oÊnikowe 7N20000
Mexcel, !àczówki 7N6300 Mexcel oraz sie-
ciówki 7N-PC7100 i 7N-PC9100. W roli
êród!a pracowa! jednak g!ównie gramo-
fon. I to nie byle jaki – nowy flagowiec
Transrotora – pokazywany dotàd tylko
raz (w Monachium) model Argos. Prowa-
dzàcy prezentacj´ Dirk Räke przedstawi!
kilka rozwiàzaƒ technicznych zastosowa-
nych w Argosie, których zadaniem jest –
jeÊli mo˝na tak to ujàç – oddzielenie tale-
rza od rzeczywistoÊci. Bo rzeczywistoÊç to
drgania pod!o˝a, a tak˝e wibracje wywo-
!ane przez grajàce kolumny. Aby ˝adne
zak!ócenia z zewnàtrz nie przenosi!y si´
na czarne p!yty, ca!a konstrukcja gramo-
fonu wa˝y oko!o 270 kg, a jego g!ówna
cz´Êç zosta!a zawieszona tak, aby mog!a
si´ swobodnie przechylaç w ka˝dej p!asz-
czyênie. Transrotor stosuje najwy˝szej
klasy silniki elektryczne, ale nawet one 
generujà zak!ócenia, które mog!yby si´
przenosiç na wk!adk´. Dlatego owe silniki
nap´dzajà tylko pierwszy, dolny talerz. 
Na nim umieszczone sà magnesy, które
bez mechanicznego kontaktu wprawiajà 

w ruch w!aÊciwy talerz, na którym spo-
czywa winylowy krà˝ek.

Najdro˝szy system wystawy potwierdzi!
swojà klas´ równie˝ podczas ods!uchu.
Chocia˝ ta cz´Êç prezentacji trwa!a tylko
kilkanaÊcie minut, nie sposób by!o nie 
doceniç walorów brzmieniowych. Wyró˝-
nia!y si´ takie cechy, jak przejrzystoÊç, dy-
namika, realizm i pot´ga niskich tonów.
Nie wszyscy jednak mogli si´ o tym prze-
konaç. Pierwszego dnia t!um by! taki, ˝e 
w niedziel´ wystawca zdecydowa! si´ za-
mknàç drzwi i wpuszczaç do Êrodka tylko

kilkudziesi´cioosobowe grupy zwiedzajà-
cych. Dla jednych to dobrze, bo mogli 
w spokoju doceniç brzmienie systemu za
blisko 1,5 miliona z!otych. Niedobrze dla
tych, którzy si´ nie doczekali albo od razu
zrezygnowali ze stania w kolejce.

W przyjemnej atmosferze, w du˝ej, 
zaciemnionej sali i z kieliszkiem wina mo˝-
na by!o pos!uchaç amerykaƒskich legend –
McIntosha, Thiela i Transparenta. System
sk!adajàcy si´ z gramofonu VPI Aries 3 
z dodatkowym ko!em zamachowym Fly
Wheel i wk!adkà Lyra, przedwzmacniacza
C-1000 i pary monobloków MC 1.2KW
oraz flagowych kolumn CS3.7 i okablowa-
nia Reference MM2, zaprezentowa! natu-
ralny i bezpoÊredni dêwi´k. Uda!o si´ po!à-
czyç efektownoÊç z ciep!ym zabarwieniem
i niewymuszonym spokojem. Szkoda tyl-
ko, ˝e dla osób regularnie odwiedzajàcych
Audio Show nie by!o to nic nowego. Ju˝
kilka lat z rz´du dok!adnie w tej samej sali
prezentowane sà bardzo podobne zestawy.
W tym roku gra!o Êwietnie, a pokaz prze-

Najwi´ksze t!umy przyciàgnà! najdro˝szy 
system, jaki kiedykolwiek 
prezentowano na Audio Show. 

Najdro˝szy system na wystawie:
Dynaudio Consequence UE 
z Accuphase’em i Transrotorem Argos.
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prowadzono profesjonalnie. Ale wycho-
dzàc pomyÊla!em, ˝e w relacji spokojnie
móg!bym opisaç to, co s!ysza!em rok 
temu. I nikt by si´ nie zorientowa!.

Prawdziwie hardkorowa prezentacja 
odby!a si´ natomiast w pokoju obok. 
System zmienia! si´ w trakcie wystawy, 
a pos!uchaç mo˝na by!o mi´dzy innymi
serwera Musica, pod!àczonego do prze-
twornika DCS Scarlatti, przedwzmacnia-

cza NHB-18NS i koƒcówki mocy NHB-
-108 firmy Dartzeel, koƒcówki mocy 
Audio Research Reference 110, kolumn
Wilson Audio Sasha i innego debiutu –
pod!ogowych zestawów Magico V3. Naj-
ciekawszy by! jednak ods!uch, a raczej pró-
ba wy!apania wp!ywu na brzmienie akce-
soriów Synergistic Research. I nie chodzi 
o kable sieciowe ani sto˝ki antywibracyjne,
ale coÊ ca!kowicie innego – system Acou-
stic Art. Sà to… niewielkie miseczki, które
po powieszeniu w kilku kluczowych miej-
scach majà poprawiç akustyk´ pokoju od-
s!uchowego. Zestaw sk!ada si´ z umiesz-
czanej za sprz´tem pó!kuli Bass Station,
wieszanego nad nim elementu o nazwie
Vibratron i satelitek Magnetron. Wystaw-
cy na przemian wieszali i zdejmowali mi-
seczki ze Êcian, starajàc si´ ukazaç ich
wp!yw na brzmienie, ale - szczerze powie-
dziawszy - nic szczególnego nie zaob-
serwowa!em. Trudno uwierzyç, ˝e kilka
akcesoriów wielkoÊci przekrojonej manda-
rynki, rzeczywiÊcie mo˝e coÊ zdzia!aç.
Prawdziwe poruszenie wywo!a!a za to 
informacja o ich cenie: 15000 z!. Kiedy wy-
stawca poda! t´ kwot´, spora cz´Êç uczest-

ników prezentacji zareagowa!a spontanicz-
nie – wychodzàc. Widzia!em na wystawie
ró˝ne cuda – demagnetyzery, ma!e pod-
stawki pod kable a nawet wiatraczki do de-
jonizacji p!yt i sprz´tu, ale tutaj chyba 
zetknà!em si´ z najwi´kszym voodoo. Na
miejscu wystawcy, nawet gdybym zauwa-
˝y! wp!yw tych miseczek na brzmienie i by!
ca!kowicie przekonany o skutecznoÊci tego
systemu, po prostu powiesi!bym je na 
Êcianach i nie robi! z tego atrakcji. System 
gra! bardzo dobrze, ale informacja o ma-
!ych elementach kosztujàcych tyle, co 
dobrej klasy wzmacniacz, przyçmi!a
wszystko.

Bardzo dobry dêwi´k zaprezento-
wa!y nowe monitory ESA Credo 1 Illumi-
nator. Wykoƒczone oryginalnà ciemnà
okleinà oraz b!yszczàcym lakierem i usta-
wione na podstawkach, przyciàga!y wzrok.

Z elektronikà McIntosha stworzy!y neu-
tralne i muzykalne zestawienie.

Poza tym ˝adna prezentacja w Bristolu
nie przykuwa!a uwagi. Bardzo by!em cie-
kaw nowych monitorów Lipiƒskiego, ale
do maleƒkiego pokoju nie da!o si´ wejÊç, 
a w Êrodku - zamiast muzyki - puszczano
Êpiew ptaków. Co mo˝e samo w sobie jest
sympatyczne, ale o sprz´cie mówi niewiele.

Na koniec subiektywne obserwacje na-
tury ogólnej. Z jednej strony ciesz´ si´, 
˝e wystawa nie by!a wi´ksza ni˝ rok temu.
W dwa dni da!o si´ wszystko ogarnàç. Ale
by!a to troch´ powtórka z rozrywki. Nie
potrzebowa!em nawet przewodnika, bo
wszystko znajdowa!o si´ dok!adnie tam,
gdzie rok temu. W niektórych salach zmie-
ni!y si´ tylko modele kolumn i wzmacnia-
czy. Te same pokoje, podobny sprz´t i te
same twarze. Odnios!em wra˝enie, ˝e za-
mkn´liÊmy si´ w swoim Êrodowisku. Co
ciekawe, najwi´kszego wra˝enia wcale nie
zrobi!y na mnie najdro˝sze systemy, ale 
o wiele taƒsze zestawienia, które zagra!y
znakomicie. Mog´ tu wymieniç system Re-
gi, niedrogie monitory WLM-a ze wzmac-
niaczem lampowym i êród!em w postaci
komputera MacIntosha, system Tri z ko-
lumnami ART albo Spendory z elektronikà
Sound Arta. Wiem – to wszystko Sobieski,
ale tam oczywiÊcie te˝ by!em. Aha – jeÊli za
rok us!ysz´ gdzieÊ „No Sanctuary Here”
Chrisa Jonesa, zemdlej´. Rozumiem, ˝e to
efektowne nagranie, ale ile mo˝na... "
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Amerykaƒskie gwiazdy:
Thiel, McIntosh,
Transparent i VPI.

Wyk!ad 
w pokoju Esy.

Ma!a kuleczka 
powieszona za sprz´tem 

to jeden z elementów 
systemu Acoustic Art.

S podziewanym hitem by!a prezen-
tacja Transrotora Argos. Gramo-
fon jest zespolony z zaawansowa-

nym technologicznie stolikiem, w którym
zastosowano ˝yroskopowà stabilizacj´
drgaƒ oraz samopoziomujàce zawieszenie
z przeciwwagà. Podstaw´ w!aÊciwego gra-
mofonu wykonano z aluminium t!umio-
nego p!ytami z bràzu. Uk!ad przeniesienia
nap´du wykorzystuje firmowe rozwià-
zanie FMD (Full Magnetic Drive). Talerz
jest osadzony na w!asnej osi i ma od
spodu uk!ad magnesów. Pod talerzem
mamy nap´dzany trzema silnikami nieza-
le˝ny mechanicznie subplatter, na które-
go górnej powierzchni znajduje si´ po-
dobny uk!ad magnesów. Dzi´ki interakcji
magnesów subplatter, bez jakiegokolwiek
fizycznego kontaktu, wprawia w ruch ta-
lerz g!ówny. Zadbano o rozwiàzania 
eliminujàce wp!yw pola magnetycznego
na uk!ad elektryczny wk!adki. 

Ca!e urzàdzenie pochromowano, podob-
nie jak jego podstaw´, wyposa˝onà dodat-
kowo w pó!ki umo˝liwiajàce postawienie
innych elementów systemu. Ca!oÊç wa˝y
270 kg i kosztuje oko!o 2200 z!/kg. Argosa
wyposa˝ono w 12-calowe rami´ SME 5012
oraz wk!adk´ MC Merlo Reference.

Z wypiekami na twarzy czeka!em na po-
kaz jego mo˝liwoÊci w towarzystwie elek-
troniki Accuphase i kolumn Dynaudio
Consequence Ultimate Edition. By!a to
chyba najbardziej oblegana i ryzykowna
prezentacja na tegorocznej wystawie. Od-
wrócona konfiguracja g!oÊników w Dynau-
dio sprawi!a, ˝e siedzàc w dalszym rz´dzie
odbiera!em g!ównie niskie cz´stotliwoÊci.
Ale jak by nie patrzeç, Argos przesunà! mój
horyzont postrzegania urzàdzeƒ kr´càcych
winylowe krà˝ki. 

Towarzyszàce flagowcowi Transrotory
Avorio 25/60 i Fat Bob S stanowi!y jedy-
nie ekspozycj´ statycznà. Natomiast La
Roccia z 9-calowym ramieniem TR 5009 
i wk!adkà MC Cantare (30000 z!), z przed-
wzmacniaczem Tom Evans Groove Plus
(10000 z!), elektronikà Ayona oraz ko-
lumnami Avantgarde Duo Mega stworzy-
!y spójny i plastyczny spektakl. Brawa za
kontrol´ basu, ale stereofonia i g!´bia sce-
ny tylko zadowalajàce.

Na wygodnej skórzanej kanapie i w pierw-
szym rz´dzie mog!em z kolei pos!uchaç
gramofonu VPI Aries 3 z ramieniem VPI

Âwiat
Pawe! Go!´biewski
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jest analogowy

JMW 10.5 (cena od 19000 z!), wyposa˝one-
go w przetwornik Lyra Titan i (16000 z!).
Nap´d zosta! rozbudowany o elastycznie
zawieszone nogi oraz silnik z ci´˝kim ko-
!em zamachowym. By!o to jedyne êród!o 
w systemie sk!adajàcym si´ z elektroniki
McIntosha (przedwzmacniacz C 1000 ze
stopniem korekcyjnym na pok!adzie, mo-
nobloki MC 1.2KW) i kolumn Thiel 3.7.
Sàczàc w pó!mroku kieliszek czerwonego
wina, zanurza!em si´ w holograficznej
przestrzeni dêwi´ku. System zaprezentowa!
wspania!à dynamik´, rozdzielczoÊç na naj-
wy˝szym poziomie i dobrà barw´. Brawo!
Opuszczajàc tak goÊcinne progi, obejrza-
!em jeszcze model VPI Scout z ramieniem
JMW 9 (6600 z! bez wk!adki).

Do miana najbardziej oryginalnej kon-
strukcji AS 2009 pretendowa! gramofon
Bergmann Audio Sindre z liniowym 
ramieniem Sindre (50000 z!). Akrylowy
talerz opiera si´ na aluminiowym subplat-
terze, poruszajàcym si´ na poduszce po-
wietrznej. Pneumatyczne zawieszenie 
zastosowano tak˝e w ramieniu. Prowad-
nica, po której przesuwa si´ aluminiowe
rami´ z g!ówkà, zawiera liczne drobne
otwory, przez które pompowane jest spr´-
˝one powietrze. Uk!ad pracuje bezsze-
lestnie, a pompa mo˝e byç umieszczona 
w pokoju ods!uchowym. Brzmienie mo˝-
na by!o oceniç w zestawieniu z wk!adkà
Air Tight PC-1 (20000 z!), transformato-
rem Air Tight ATH-2A (11000 z!), lam-
powym przedwzmacniaczem korekcyj-
nym Air Tight ATE-2005 (24000 z!), rów-
nie˝ lampowym przedwzmacniaczem 
liniowym Mod Wright LS 36.5, koƒcówkà
mocy Tenor Audio 175S i kolumnami
Hansen Audio Prince V2. Bardzo przypa-
d!o mi do gustu, by!o rzeÊkie, szybkie,
barwne, z ujmujàcà mikro- i makrodyna-
mikà oraz analogowà przestrzenià.

Z przyjemnoÊcià obejrza!em gramofon
In Unison firmy Da Vinci Audio Labs
(80000 z!). Du˝à wag´ przywiàzano do

t!umienia drgaƒ oraz izolacji silnika.
Komplet uzupe!nia!o 10-calowe rami´ 
Da Vinci Nobile z belkà wykonanà z w!ó-
kien w´glowych (20000 z!) oraz wk!adka
MC o arystokratycznym imieniu The
Grand Reference Cartridge Grandezza 
i patrycjuszowskiej cenie 21500 z!. Wy-
glàd i – jak wieÊç gminna niesie – brzmie-
nie sà równie wysublimowane. Przetwor-
nik wykorzystuje samarowo-kobaltowy
uk!ad magnetyczny. Charakteryzuje si´
niskim napi´ciem wyjÊciowym 0,17 mV 
i impedancjà 3 !.

Rzut oka na stoisko Pro-Jecta wywo!a!
uÊmiech na mojej zm´czonej pielgrzy-
mowaniem twarzy. Ekspozycja gramofo-
nów okaza!a si´ najbogatsza na wystawie.
W równym szeregu prezentowa!y si´ wielo-
kolorowe modele serii Debut III (od 990 z!),
Debut SE II, gramofony serii X-Line z mo-
delami 1Xpression (1950 z!), 2Xperience
(od 3590 z!), 6-PerspeX (5890 z!) oraz seria
RPM reprezentowana przez RPM 1.3 (od
1190 z!), RPM 5.1 (2590 z!), RPM 9.2
(6990 z!) i RPM 10.1 (9990 z!). W sumie
doliczy!em si´ 18 maszyn. Towarzyszy!y im
przedwzmacniacze korekcyjne Phono Box
MM, Phono Box II, Phono Box SE II, lam-
powe Tube Box II, Tube Box SE II (ceny od
260 z! do 1890 z!) oraz zasilacze Speed Box
II i Speed Box SE II. W systemie ods!ucho-
wym, sk!adajàcym si´ z elektroniki BAT-a 
i kolumn Triangle gra! flagowy Pro-Ject 
X-tension wyposa˝ony w rami´ PJ 12cc
Evolution (16990 z!) oraz wk!adk´ Sumiko
Palo Santos (10100 z!). Jako stopieƒ korek-
cyjny pracowa! Audiomat Phono 1.6. Fran-
cuska marka nie jest znana w Polsce, ale
mo˝e wkrótce znajdzie dystrybutora. Taƒ-
sze przetworniki Sumiko typu MM (ceny
od 215 z! za Oyster) i HOMC (od 950 z! za
Blue Point No.2) mo˝na by!o podziwiaç na
ekspozycji statycznej.

W katalogu wk!adek Ortofona dosz!o do
przetasowaƒ. Wycofano z produkcji reno-
mowanà seri´ Kontrapunkt. Jej miejsce 

zaj´!y modele Cadenza Mono, Red, Blue,
Bronze i Black (ceny od 3318 z! do 7052 z!),
wszystkie wyposa˝one w ig!y ze szlifem 
Fine Line. Trzon oferty kierowanej do
mniej zamo˝nych audiofilów stanowià
przetworniki MC Tango, Samba i Salsa (ce-
ny od 664 z! do 1161 z!) oraz seria MC
Rondo: Red, Blue, Bronze i Black (1576 z! -
2904 z!). W produkcji pozostaje historycz-
na linia SPU. WÊród wk!adek MM prym
wiodà Ortofony 2M Red, Blue, Bronze 
i Black (ceny od 311 z! do 1862 z!), ró˝nià-
ce si´ szlifem ig!y i niektórymi parametrami
elektrycznymi. Na wystawie eksponowano
wybrane modele przetworników, tak˝e de-
dykowane DJ-om, headshelle, akcesoria do
piel´gnacji igie! oraz transformatorowy
stopieƒ dla wk!adek MC Verto.

Flagowy gramofon Bluenote Bellavista
Signature z firmowym ramieniem Betania 
i wk!adkà MC Baldinotti, wyceniony na

Penetrujàc wystaw´ Audio Show, 
zaprogramowa!em umys! na rozpoznawanie 
archaicznego wzorca wzrokowego: p!askiego,
obracajàcego si´ cylindra z towarzyszàcym mu
poziomym, cienkim walcem.

Bergmann Audio Sindre.
Poduszka powietrzna pod
talerzem i belkà liniowego
ramienia.

Thorens TD 550 rywalizowa! 
z muzykà na ˝ywo.

!
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24000 z!, w towarzystwie przedwzmac-
niacza Bluenote Pamphili stanowi! êród!o
analogowe w systemie uzupe!nionym
wzmacniaczem Blacknote DSA-150 i ko-
lumnami Xavian. Zaprezentowane brzmie-
nie mo˝na okreÊliç jako „jazzowe” i z fanta-
zjà, nie tylko ze wzgl´du na repertuar.

O Redze przez kilka lat mówi!o si´ nie-
wiele. Prezentacja bud˝etowego systemu,
z!o˝onego z gramofonu P3 TT-PSU z ra-
mieniem RB301 (2750 z! za komplet), wy-
posa˝onego we wk!adk´ MM Rega Exact
(860 z!), najtaƒszej integry Brio 3 i g!oÊni-
ków RS3 wzbudza!a du˝e zainteresowanie.
Dobrze skalkulowana cena zach´ca!a nie-
zdecydowanych, by wróciç do analogu.
Brzmienie równie˝ okaza!o si´ bud˝etowe 
i przyjazne. Warto wspomnieç, ˝e firma
wprowadzi!a na rynek nowà seri´, w której
znalaz! si´ przedwzmacniacz do wk!adek
MC, model Ios, za 6800 z!.

Niemieckà firm´ Acoustic Solid reprezen-
towa! gramofon Machine Small (10990 z!)
z ramieniem WTB 211 (3500 z!). Wk!adk´
Music Maker Classic II (6290 z!) zamon-
towano w lekkim drewnianym headshellu
Ortofon LH-8000 (415 z!). Elektronik´
stanowi!y przedwzmacniacz korekcyjny
Moon LP 5.3 RS z zasilaczem PSX 5.3
(9980 z!) oraz wzmacniacz zintegrowany
Moon 700i, zasilajàcy monitory Totem The
One Anniversary. Sprawdzone komponen-
ty (taka sama konfiguracja gramofonu wy-
stàpi!a przed rokiem) przynios!y dêwi´k 
z g!´bià sceny i naturalnymi wokalami.

Avid zaprezentowa! si´ prawie w kom-
plecie. Sequel (22700 z!) z ramieniem
SME IV, wk!adkà Goldring Elite, w towa-
rzystwie elektroniki Brystona i kolumn
PMC, wymasowa! moje uszy dynamicz-
nym brzmieniem i barwà wolnà od pod-
kolorowaƒ. Zdrowy studyjny klimat.
Czynny udzia! w akcji wzià! tak˝e model
Diva II z ramieniem Jelco i wk!adkà Orto-
fon 2M Black (8500 z!). Na stoisku dys-
trybutora brylowa! flagowy Avid Acutus
Reference z zasilaczem Avid Reference
PSU (57600 z!), ramieniem SME IV 
i wk!adkà ZYX Airy 3S (14000 z!). Nowo-
Êcià by! przedwzmacniacz gramofonowy
Avid Pulsare Phono z zasilaczem Pulsare
PSU (14400 z!), wyposa˝ony w trzy nieza-
le˝ne wejÊcia oraz cztery bezpoÊrednio
dost´pne manipulatory, s!u˝àce do usta-
wiania wzmocnienia, impedancji i po-
jemnoÊci. Zaawansowany u˝ytkownik
gramofonów potrzebuje takich funkcjo-
nalnych rozwiàzaƒ. Dlaczego wi´c spoty-
ka je tak rzadko?

Gramofon gra! z elektronikà Cyrusa 
i kolumnami PMC. Kolejne dobre
brzmienie, pomimo niedoskona!ej aku-
styki hotelowych pokoi.

NowoÊcià na Audio Show by! gramo-
fon wskrzeszonej przez braci Dunlop fir-

my Systemdek. Deco (5000 GBP) z 12-ca-
lowym ramieniem Audio Origami (2700
GBP), zosta! wyposa˝ony we wk!adk´ 
Dynavector XX-1. Sygna! przetwarza!a
elektronika Art Audio ze stopniem korek-
cyjnym Phono Amp (3500 GBP) i kolum-
nami A.R.T. Deco 20 Signature. Podoba!a
mi si´ ta prezentacja. Wed!ug zapowiedzi
nowy gramofon Systemdeka pojawi si´ 
w dystrybucji od 2010 roku.

Gramofon Simon Yorke Designs S-9 to
minimalistyczna konstrukcja ze szczàtko-
wà podstawà, lekkim aluminiowym tale-
rzem, ciekawym 9-calowym ramieniem
typu unipivot i bateryjnym zasilaniem 
nap´du. Wyglàda na taƒszy ni˝ jest

(40000 z!), ale wed!ug przytaczanej przez
konstruktora filozofii „Less is more”. Wy-
posa˝ony w przetwornik ZYX R-100 Fuji,
dzielnie gra! w drogim systemie Kon-
do/Audio Note. Jednak drugiego dnia wy-
stawy wyczerpa!a si´ rzeczona bateria
6LR61. Moja wizyta ograniczy!a si´ wi´c
do ogl´dzin.

Skrajnie ubogà reprezentacj´ Clearau-
dio stanowi! model Performance, wyce-
niony na 9999 z!. Trudno na tej podstawie
doceniç dorobek firmy. Szkoda.

Obracajàcy si´ talerz i rami´ prze-
suwajàce si´ precyzyjnie nad winylowym
krà˝kiem ciàgle pobudzajà wyobraêni´
konstruktorów i audiofilów. Czy pliki
komputerowe sà w stanie zepchnàç ana-
log do jeszcze ciaÊniejszej niszy? Patrzàc
na prezentacje Audio Show 2009, nie 
sàdz´.  "

Transrotor Argos 
podbija Êwiat. Na pok!adzie 
12-calowe ramiona 
SME 5012.

VPI Aries 3 z ramieniem
JMW 10.5 i wk!adkà 
Lyra Titan i. Dla or!ów.

Powrót Systemdeka.
Gramofon Deco 
z 12-calowym ramieniem
Audio Origami.

Flag´ Pro-Jecta dumnie
trzyma X-tension. Tu 
w konfiguracji z ramieniem
PJ 12cc Evolution.

Simon Yorke S9. 
Less is more… 
money?

Bluenote Bellavista 
Signature. Pretenduje 
do tytu!u Miss.


