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Hi-end wzmacniacz

Najdro˝szà integrà w ofercie Gryphona 
jest obecnie Diablo – prawdziwy smok 
o mocy 250 W/8 !. Cena 50 tys. z! 
nikogo ju˝ nie dziwi, 
bo duƒska firma pozycjonuje si´ 
w Êcis!ym high-endzie.

Junior
Gryphon 
Atilla

Maciej Stryjecki



D iablo to konkurencja dla kon-
strukcji dzielonych, bo wydaj-
noÊç pràdowa i zaawansowany

uk!ad pozwalajà go pod!àczyç do niemal
ka˝dych g!oÊników. Atilla jest taƒszy 
o 14 tys. z!, ale mamy do dyspozycji „je-
dynie” 100 W. Czy zamo˝ni klienci b´dà
zainteresowani tym modelem, je˝eli do-
k!adajàc 35 % mogà zamknàç temat
wzmacniacza zintegrowanego, a przy
okazji pochwaliç si´ „prawdziwym Gry-
phonem”?

Nasuwa si´ analogia: Porsche 911 
i Cayman. Na pierwszy rzut oka podob-
ne, ale znawca od razu dostrze˝e ró˝ni-
c´. Z punktu widzenia klienta to tak˝e
dwa rodzaje satysfakcji. Jednak praktyka
poskazuje, ˝e ludzie ch´tnie kupujà
Caymana. Z kilku powodów. Po
pierwsze, nadal wysoka jakoÊç wy-
konania. Po drugie, ten sam
wspania!y dêwi´k silnika 
i osiàgi wystarczajàce,
˝eby zabiç kierowc´,
zanim bokser si´ do-
trze. Po trzecie, pi´kna
linia. Po czwarte, to po
prostu… porsche.

Wydaje si´, ˝e specja-
liÊci Gryphona kierowa-
li si´ podobnymi prze-
s!ankami. Dlatego nikt
nie wpad! na pomys!, aby za 25 tys. z!
zbudowaç integr´ „entry level” o mocy,
dajmy na to, 60 W. Konkurencja jest 
w tej cenie niezwykle mocna i tworzà jà
firmy owiane cz´sto nie mniejszà legen-
dà. Gryphon to jedna z najdro˝szych
marek. Plasuje si´ wy˝ej od McIntosha,
Audio Researcha i Krella. Taka pozycja
w katalogu mog!aby mu tylko zaszko-
dziç. Lepiej wi´c obstawiaç swój seg-
ment ofertà niewielkà, ale przemyÊlanà,
ni˝ staraç si´ konkurowaç z producenta-
mi, którzy w okolicach startu luksusowej
elity proponujà najbardziej wyrafinowa-
ne konstrukcje.

Budowa
Czasem pozornie nieistotne cechy na-

bierajà znaczenia. Jak choçby fakt, ˝e
Atilla jest... niezbyt du˝y. Wydajàc po-
wa˝nà kwot´, oczekujemy, ˝e produkt
b´dzie okaza!y i ju˝ gabarytami zwróci
na siebie uwag´. Tutaj mamy do czynie-
nia z p!askim klockiem, w dodatku szer-
szym o 4 cm, ni˝ przewiduje europejski
standard.

Wzmacniacz wyglàda oryginalnie.
Wspiera si´ na czterech ogromnych nó˝-
kach, wynoszàcych obudow´ na wyso-
koÊç 5 cm. Przypomina troch´ statek 
kosmiczny i wyró˝nia si´ na tle konku-
rencji. Podstawki nie tylko zdobià. T!u-
mià drgania, które mog!yby zak!ócaç

prac´ obwodów elektronicznych i prze-
nosiç si´ na pozosta!e komponenty sys-
temu. Ponadto du˝y przeÊwit zapewnia
wzmacniaczowi stabilnoÊç termicznà.
Radiatory odprowadzajà ciep!o tak˝e do
do!u, wi´c swobodny przep!yw powie-
trza wydaje si´ zapewniony.

Wszystkie urzàdzenia duƒskiej manu-
faktury wykonuje si´ r´cznie. Materia!y,
ich obróbka, spasowanie i wykoƒczenie
to czysta perfekcja. W Atilli nie znajdzie
si´ nawet jeden szczegó!, który mo˝na
by skrytykowaç. Wzornictwo pozostanie
kwestià gustu, bo ktoÊ wola!by solidnà
ga!´ zamiast dwóch czujników sterujà-
cych g!oÊnoÊcià. Podobnie znajdà si´
przeciwnicy wyÊwietlaczy i zwolennicy

tradycyjnych przycisków, bo „dzia!ajà
pewniej”. Jasne, ale na rynku znajdzie
si´ przecie˝ mnóstwo wzmacniaczy, któ-
re spe!nià te oczekiwania. Tymczasem
Gryphon jest na wskroÊ „nowoczesny” 
i trzeba si´ do niego przyzwyczaiç. A nie
jest !atwo.

Obudow´ wykonano ze szlifowanego,
barwionego na czarno aluminium. Boki
i wi´kszoÊç elementów z przodu to przy-
k!ad precyzyjnej obróbki metalu, z do-
k!adnoÊcià do u!amka milimetra.
Kszta!ty i wykrojniki sà skomplikowane,
wi´c tym bardziej nale˝y doceniç staran-
noÊç robocizny. To mo˝e byç powód,
dla którego ró˝nica cen pomi´dzy Dia-
blo a Atillà jest tak „subtelna”. Obudowa
oznacza zwykle najwi´ksze wydatki,
zw!aszcza gdy si´ jà wytwarza w ma!ych
seriach. Tutaj nie oszcz´dzano.

Front, oprócz aluminium, to tak˝e
akryl, stosowany przez Gryphona od
dawna. Materia! wyglàda efektownie, ale
dla pedantów mo˝e si´ okazaç k!opotli-
wy. Ka˝dy odcisk palca widaç na nim le-
piej ni˝ na dobrze oÊwietlonym lustrze.
Jedyne wyjÊcie to utrzymaç sporà po-

wierzchni´ w idealnej czystoÊci. Zwyk!e
Êcierki i papierowe r´czniki mogà jà po-
rysowaç. W rachub´ wchodzi w zasadzie
tylko ircha i najdelikatniejsza bawe!na.
W komplecie ze wzmacniaczem otrzy-
mujemy specjalnà Êciereczk´ do czysz-
czenia na sucho, a tak˝e bawe!niane 
r´kawiczki z logiem Gryphona na grzbie-
cie. Ich rozmiar jest zdecydowanie 
kobiecy, wi´c mo˝na zapomnieç o prze-
noszeniu w nich ci´˝kiego kloca. ˚ony 
i kochanki te˝ bym do tego nie anga˝o-
wa!, nawet je˝eli zechce za wszelkà cen´
udowodniç gotowoÊç do m´skich prac. 
Z akrylu zrobiono te˝ wykoƒczenia na
bokach frontu. Pe!nià wy!àcznie rol´ 
estetycznà. I tutaj znajdzie si´ zaj´cie dla

ma!ych ràczek, uzbrojonych w firmowà,
niebieskà Êciereczk´.

Na lustrzanym froncie nie widaç ˝adne-
go przycisku, ga!ki ani dziurki. Niczego,
co mog!oby zak!óciç czystoÊç nowoczesnej
formy. Nawet wy!àcznik sieciowy przenie-
siono pod spód. Schowanie prztyczka ma
swoje uzasadnienie. Najlepiej wzmacnia-
cza nie od!àczaç od sieci, bo gra, jak na-
le˝y, tylko gdy jest rozgrzany. Niewielki
pobór mocy w trybie stand by pozwala si´
nie obawiaç o wysokoÊç rachunków.

W Atilli dra˝ni mnie jedno, za to bar-
dzo. Menu i ca!a elektroniczno-kompu-
terowa zabawa z wyÊwietlaczem, obs!ugà
i „indywidualnym profilem u˝ytkowni-
ka”. Producent uznaje to za atut i nawet
przeznaczy! pami´ç flash do obs!ugi tego
humbugu. Dodajmy, ˝e dzia!ajàcego
kompletnie nie intuicyjnie. 

W menu ustawiamy w!asne nazwy
wejÊç, skalujemy elektroniczny poten-
cjometr i robimy coÊ tam jeszcze. Pro-
blem w tym, ˝e nale˝y za wszelkà cen´
unikaç jakichkolwiek ingerencji, ponie-
wa˝ jeÊli raz wejdziemy w ten las, to mo-
˝emy w nim umrzeç z g!odu. Szkoda, 
˝e Gryphon nie zainstalowa! jeszcze 
„genialnej” Visty Microsoftu. Tylko jej
brakuje do kompletu.

˚eby zadaç jakàkolwiek komend´ 
z p!yty czo!owej, trzeba u˝yç czujników.
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AA, czyli aluminium i akryl.
Wzmacniacz jest p!aski, 
ale ci´˝ki jak diabli. 
To znaczy: prawie jak Diablo.



Zmienia si´ nimi êród!o, w!àcza urzàdze-
nie i robi g!oÊniej. W pierwszych dwóch
przypadkach czekamy na zadzia!anie
przekaêników. Stanowià cz´Êç uk!adu
zabezpieczeƒ, wi´c nie powinniÊmy na-
rzekaç. Zresztà, g!oÊne tykanie przy prze-
!àczaniu to niemal znak rozpoznawczy
Gryphona. Regulator wzmocnienia jest
na pewno mniej sprawny od tradycyjnej
ga!ki, ale mo˝na si´ przyzwyczaiç.

Pilot jest ma!y, ma niewiele przyci-
sków, wi´c sprawa wydaje si´ prosta.
Niestety, i tu nie unikni´to „unowocze-
Êniania”. Na przyk!ad dwa identyczne
przyciski z symbolem sieci elektrycznej.
Na ch!opski rozum wystarczy!by jeden.
Tutaj trzeba nacisnàç oba naraz, jak 

w wyrzutni rakietowej. Dobrze, ˝e nie po-
trzeba do tego drugiej osoby. Samo wzor-
nictwo wydaje si´ na pierwszy rzut oka
oryginalne, co nie znaczy, ˝e jest dzie!em
Gryphona. Takie same piloty mo˝na spo-
tkaç w niemieckich hotelach, do obs!ugi
telewizorów. Nale˝y jednak wziàç pod
uwag´, ˝e piloty wielu hi-endowych urzà-
dzeƒ nie sà lepsze ani !adniejsze.

Widok z ty!u wzbudza zaufanie. Na
perfekcyjnie wykonanym aluminiowym
bloku znalaz!y si´ gniazda, które przypo-
minajà raczej bi˝uteri´ ni˝ typowe przy-
!àcza. Wszystkie b!yszczà z!otem niczym
o!tarz w bogatej parafii i od razu widaç,
˝e to najwy˝sza pó!ka. G!oÊnikowych
mamy tylko jednà par´, ale przyjmujà
wszystkie wynalazki. Banany, wide!ki,
go!e kable, szpilki i co kto tam ma. Zaci-
ski sà chyba wynalazkiem Gryphona, bo
nigdzie indziej takich nie widzia!em.
Mo˝na w nie wt!oczyç ogrodowy wà˝ 
i bez problemu dokr´ciç. Banany wcho-
dzà g!adko, a ˝ebyÊmy si´ przypadkiem
nie zm´czyli dokr´caniem, zamontowa-

no dwa dodatkowe pierÊcienie z twardej
gumy. Ergonomia na najwy˝szym pozio-
mie; estetyka i jakoÊç – tak˝e. 

Podobnie wyglàdajà gniazda RCA.
Grubo z!ocone, szeroko rozstawione 
i mocowane du˝ymi, tak˝e z!oconymi
Êrubami. Do dyspozycji mamy cztery
wejÊcia liniowe, wyjÊcie p´tli magnetofo-
nowej, a tak˝e uziemienie gramofonu
(preamp opcjonalnie, w wersji MM 
i MC). Màdre jest te˝ wyprowadzenie
bezpiecznika na zewnàtrz. Je˝eli padnie,
wystarczy Êrubokr´t i wymienimy go sa-
mi. Jest tak˝e wejÊcie XLR. Gryphon
wprawdzie nie jest konstrukcjà zbalanso-
wanà, ale mo˝emy skorzystaç z dobro-
dziejstw prowadzenia sygna!u syme-
trycznymi kablami.

W negli˝u Atilla wyglàda wprost impo-
nujàco. Pierwsze, co rzuca si´ w oczy, to
transformator. Wykonany przez brytyj-
skà firm´ Noratel toroid (specjalnie dla
Gryphona, o czym informuje naklejka 
z dumnym, z!otym logiem) jest ogromny
(Êrednica 16,5 cm, wysokoÊç 7,5 cm) 
i wa˝y z 10 kg. W sk!ad zasilacza wchodzà
te˝ dwie baterie kondensatorów, o po-
jemnoÊci 60000 µF/63 V. WyÊwietlacz 
i uk!ad kontrolny korzystajà z osobnego
zasilacza, w postaci ma!ego transforma-
tora toroidalnego, tak˝e produkcji Nora-
tela. Pozwala to obni˝yç poziom zak!ó-
ceƒ, chocia˝ Gryphon utrzymuje, ˝e za-
równo displej (o regulowanej jasnoÊci;
mo˝na go tak˝e wy!àczyç), jak i potencjo-
metr ich nie wprowadzajà. Wewn´trzne
okablowanie ograniczono do minimum.
Jedyne po!àczenia, jakie pozosta!y, pro-
wadzà napi´cie do obwodów.

Wzmacniacz to konstrukcja quasi dual-
-mono – wspólny jest transformator,
choç z osobnymi odczepami dla ka˝dego
kana!u. Dalszà cz´Êç zasilania i Êcie˝ki sy-

gna!owe fizycznie rozdzielono. Gniazda
wejÊciowe rozstawiono w blokach lewym 
i prawym. Elektronika przedwzmacniacza
zmieÊci!a si´ na jednej p!ytce drukowanej.

Koƒcówki mocy przytwierdzono do
dwóch aluminiowych radiatorów. Na
ka˝dej zamontowano po dwie pary oka-
za!ych tranzystorów, myÊl´, ˝e Sankena,
choç tym razem odczytanie oznaczeƒ nie
jest mo˝liwe, bo tkwià pomi´dzy p!ytka-
mi i aluminiowymi kaloryferami. Te
mocno si´ nagrzewajà, co pozwala ocze-
kiwaç, ˝e Atilla oddaje cz´Êç mocy w kla-
sie A. Uk!ad nie zawiera globalnej p´tli
sprz´˝enia zwrotnego.

Konfiguracja
Dobór êród!a nie powinien sprawiç

trudnoÊci. B´dzie zale˝a! g!ównie
od preferencji u˝ytkownika. Wa˝-

niejsze wydajà si´ wskazówki
dotyczàce kolumn. Teoretycz-
nie nie ma przeciwwskazaƒ, po-
niewa˝ wzmacniacz poradzi so-
bie z wi´kszoÊcià z nich. Jednak
w tej cenie mogà si´ ju˝ pojawiç
specyficzne wynalazki, jak wi´k-
sze magnetostaty (mniejszym
Atilla podo!a), elektrostaty, czy
wyjàtkowo wymagajàce kon-
strukcje dynamiczne, choç ju˝ 

z wy˝szej pó!ki. W takich przypad-
kach warto si´ ju˝ zastanowiç nad
Diablo.

W teÊcie wzmacniacz najd!u˝ej pra-
cowa! w towarzystwie niezbyt wymagajà-
cych Tempo VI, a tak˝e bardziej wybred-
nych Calder, ze êród!em Gamut CD 3
i okablowaniem Fadel Aphrodite. 

Wra˝enia ods!uchowe
Gryphon ma ogromny bas. Ogromny, to

nawet ma!o powiedziane, bo to wr´cz fala
uderzeniowa, od razu dajàca odczuç swà
dominacj´. Zw!aszcza, kiedy pos!uchamy
elektrycznych nagraƒ. Pojawia si´ masa,
której nie mog´ chyba porównaç do ˝adne-
go z ods!uchiwanych wczeÊniej urzàdzeƒ.
Nawet gdy przypomn´ sobie system MBL-
-a za ponad 100 kz!, najdro˝sze koƒcówki
BAT-a, Audio Researcha czy szczytowe
monobloki McIntosha. Podstawa harmo-
niczna wydobywa z kolumn subwooferowe
brzmienia.

W „Roadhouses & Automobiles” Chrisa
Jonesa (Stockfisch) bas jest tak mocny 
i wszechobecny, ˝e nawet osoby wychowa-
ne na koncertach rockowych dojdà do
wniosku, ˝e tym razem majà dosyç tego
szcz´Êcia. Kolejne p!yty potwierdzi!y t´ ob-
serwacj´. S!ucha!em d!ugo, zmieniajàc re-
pertuar i wydania. Si´ga!em po nagrania,
gdzie basu jest mnóstwo z za!o˝enia. Na
przyk!ad „Thunder” (S.M.V.) – to by!
prawdziwy m!ot Thora. Bas wype!nia! po-
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Na pot´˝nych nó˝kach 
wzmacniacz wyglàda 
jak statek kosmiczny.



mieszczenie, wysy!a! do uszu i ˝o!àdka fi-
zycznie odczuwalne fale.

Niskie cz´stotliwoÊci Atilli majà w!asny
charakter. Przede wszystkim mi´kki, ciep!y
i przyjemny, choç wzmacniacz nie zawsze
panuje nad bombà atomowà. Linia melo-
dyczna i rytmiczna czasem zwalnia i nie 
jesteÊmy ju˝ w stanie Êledziç jej bez wysi!-
ku, jak w konkurencyjnych kombinacjach
pre/power w zbli˝onej cenie. Zdaj´ sobie
spraw´, ˝e to dopiero „bud˝etowy” Gry-

phon i dro˝szy model z pewnoÊcià radzi so-
bie tutaj znacznie lepiej. Zdziwi!bym si´,
gdyby by!o inaczej. Moje doÊwiadczenia 
z poprzednimi wzmacniaczami tej firmy
wskazujà, ˝e pr´dzej mo˝emy si´ spodzie-
waç do!u troch´ suchego i do przesady pre-
cyzyjnego ni˝ choçby Êladowego spowol-
nienia. Tym razem konstruktorzy poszli 
w innà stron´. Niewykluczone, ˝e w!aÊnie
tego oczekiwali klienci.

Bardzo dobrze udaje si´ oceniç dó! przy
wykorzystaniu albumu „3211” Prince’a. To
jeden z najlepszych producentów muzycz-
nych, ˝yjàcych obecnie na naszej planecie
(nawet je˝eli b´dziemy liczyç na palcach
jednej r´ki), a do tego jest zdrowo stukni´-
ty na punkcie brzmienia swoich nagraƒ.
Znajdziemy tu wprawdzie kilka punktów
wspólnych z audiofilskimi firmami, ale to
w!aÊnie „niszowe wydawnictwa” stosujà
magiczne zabiegi, poprawiajàce to i owo,

czasami nie skupiajàc si´
na tym, co w realizacji
najwa˝niejsze. Tak jak 

w Radiohead, obserwuje-
my wspania!à robot´
dêwi´kowca, która mo˝e
stanowiç punkt odniesie-
nia. Miksy sà wzorcowe, 
a ka˝dy zadany „sound”
ma smak i doskona!e
proporcje.

Gryphon zabrzmia!
tak, jakbym do kolumn
do!o˝y! dwa subwoofery
i rozkr´ci! je bez udawa-
nej nieÊmia!oÊci. Dla
mnie oznacza to jedno:
Atilli nie powinno si´
pod!àczaç do du˝ych
pod!ogówek z ogrom-
nym potencja!em na

dole, bo efekty trudno
przewidzieç.

Znacznie lepiej ograniczyç wybór do mo-
nitorów. Zresztà niewykluczone, ˝e w!aÊnie
z myÊlà o nich powsta! junior. Na tegorocz-
nej wystawie w Monachium ten sam
wzmacniacz o˝eniono z firmowymi kon-
strukcjami podstawkowymi i gra!o bardzo
dobrze. Dêwi´k by! zdrowy i proporcjonal-
ny. ˚a!uj´, ˝e nie mia!em akurat takich 
w domu, bo w „Incense and Candles” si!à
rzeczy skupi!em si´ na basie, a wol´ pos!u-
chaç przetworzonych elektronicznie linii
wokalnych. Kiedy je analizuj´, odnosz´
wra˝enie, ˝e to zemsta Prince’a na Madon-
nie. Widz´ jego uÊmiechni´tà twarz i z!oÊli-
wy komentarz: „OK, wiem, ˝e nie ja to wy-
myÊli!em, ale skoro ju˝, to popatrzcie, jak
to si´ robi”. Jednak aby znowu doznaç tego
uczucia, chcia!em krzyknàç: wi´cej Êrodka!
A mo˝e to Caldery przesadza!y z basem?
Niewykluczone, chocia˝ McIntosh dozo-
wa! go zdecydowanie oszcz´dniej. W ka˝-
dym razie, goràco polecam monitory Gry-
phona, bo system tworzy synergi´.

W nagraniach, gdzie elektryczny dó!
dawkowano oszcz´dniej, sytuacja zdecydo-
wanie si´ poprawia. Wy˝sza i l˝ejsza pod-
stawa pasma sprawia, ˝e muzyka brzmi
mi´siÊcie i zmierza w stron´ mi´kkoÊci 
i ciep!a. Niewykluczone, ˝e skoro wczeÊniej
Gryphonom zarzucano ch!odne serce,
konstruktorzy postanowili to zmieniç. 

Zasilanie jak dla dwukrotnie
wi´kszej mocy.

Konstrukcja dual-mono 
z koƒcówkami mocy 
przykr´conymi do radiatorów
po bokach.
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Je˝eli tak, to Atilla jest poczàtkiem drogi do
odnalezienia z!otego Êrodka.

„How To Disappear Completly” Radio-
head to nagranie, w którym szukamy
przede wszystkim przestrzeni i naturalnej
barwy gitar akustycznych. W drugiej kwe-
stii Gryphon pokazuje spójnoÊç Êrednicy 
z górà. ¸agodna aran˝acja sprzyja dobremu
nastrojowi przy s!uchaniu. Wzmacniacz
jest ca!kiem przejrzysty i radzi sobie z mno-
goÊcià planów. Smyczki, gitary, wokal, deli-
katna perkusja – nie traci czytelnoÊci, poka-

zuje szczegó!y. Góra jest czysta, dêwi´czna 
i czuç, ˝e pojawienie si´ kolejnych pozycji 
w zapisie nutowym nie spowodowa!oby
ba!aganu. Tak gra! Callisto i za to ceni!em
t´ konstrukcj´. Precyzja, neutralnoÊç, a do
tego dynamika.

Stereofonia mo˝e nie zabija rozmiarami,
ale zachowano dobrà separacj´ êróde!. Mu-
zycy sà porozstawiani na scenie, jak nale˝y.
Otacza ich czyste powietrze i mo˝na obser-
wowaç faktur´ wspó!brzmieƒ, niuanse 
instrumentacji, zachwycaç si´ barwami
instrumentów. O ile nie wejdzie nagle po-
t´˝ny bas z klawisza. Wtedy sytuacja si´
zmienia. Znowu ci´˝ar przesuwa si´ w stro-
n´ podstawy harmonicznej i dêwi´k staje
si´ masywny i pot´˝ny. Wychodzi!oby wi´c
na to, ˝e duƒski wzmacniacz jest idealnà
propozycjà dla osób, które lubià wra˝enia, 
z jakimi mo˝emy si´ spotkaç tylko na kon-
cercie. Dlatego polecam go wszystkim, któ-
rzy lubià tak zwanà „ostrà jazd´” i nie bojà
si´ o dobre stosunki z sàsiadami.

Wydawa!oby si´, ˝e do muzyki l˝ejszej
gatunkowo nale˝a!oby poszukaç lampy al-
bo delikatniejszego w obejÊciu tranzystora,
ale w klasyce i akustycznym jazzie Atilla
czuje si´ swobodnie. Wprawdzie perkusyj-
na stopa lekko wychodzi do przodu, ale nie
zdradza ju˝ ofensywnoÊci i mocy klawisza.
Co by!o czasem nadmiarem szcz´Êcia,
przeradza si´ w zalet´. Lekkie podkreÊlenie
do!u audiofilom na pewno si´ spodoba. 
W big-bandach taka wisienka na torcie wy-

równuje naturalny nie-
dosyt. Wszystko brzmi
pe!niej i gdyby da!o si´
jeszcze do!o˝yç zjawi-
skowo obszernà scen´,
wra˝enie mog!oby byç
spektakularne. Gryphon
koncentruje si´ jednak
na porzàdku pomi´dzy
g!oÊnikami. Jest dos!ow-
ny; instrumenty s!ychaç
osobno i nie trzeba si´ zasta-
nawiaç, skàd si´ wzi´!y wszystkie smaki
Êwiata. Bez muzycznego przygotowania
wiemy, ̋ e to perkusja, blacha, gitara, sakso-
fon; to po prostu s!ychaç. Kontrabas nie
przeszkadza – ekspozycja nie pojawia si´ 
w tej cz´Êci pasma. Podobnie fortepian –
brzmi mo˝e nie jak na ̋ ywo, ale mo˝na wy-
chwyciç szlachetnà barw´ poszczególnych
pianistów i instrumentów. Do szcz´Êcia
brakuje tylko g!´bi z prawdziwego zdarze-
nia i prawdziwiej oddanej akustyki sal, 
w których dokonano nagraƒ.

Na koniec dynamika. To zdecydowanie
mocny punkt. Graç g!oÊno, to dla Atilli
nie problem. Wysterowaç wymagajàce
kolumny – tak˝e, mimo „skromnych” 100
watów. Delikatne ró˝nice tak˝e pokazuje
sugestywnie. 

Konkluzja
Ciekawy, choç specyficzny wzmacniacz.

Dla mi!oÊników do!u kruszàcego mury

b´dzie odkryciem. Dla poszukiwaczy
prawdy o muzyce – innym na nià spoj-
rzeniem.

Cena jest… uuch. Ale to Gryphon. Jest
dro˝szy od niemal wszystkiego, co si´ na

high-endowym rynku rusza. McIn-
tosh, Audio Research, Krell, MBL,

Pass i Levinson to przy nim 
taniocha, je˝eli porównamy

urzàdzenia z podobnego seg-
mentu. KtoÊ tak to sobie w Da-
nii wymyÊli! i konsekwentnie
trzyma si´ planu. Ju˝ nie ma za-
bawy w integry za mniej ni˝
20000 z!. Nawet „ma!y”, 100-

watowy wzmacniacz „dla poczàtku-
jàcych” to konkurent powa˝nych kon-
strukcji dzielonych wspomnianych firm.

Jak wiadomo, konsekwencja w biznesie
to nies!ychanie wa˝na cecha. A magia
nazw i marek nie bierze si´ znikàd.

Hi-end wzmacniacz 

Gryphon Atilla 
Dystrybucja: Hi-Fi Sound Studio 
Cena: 36000 z!

Dane techniczne

Moc: 100 W/8 !!, 200 W/4 !!
Pasmo przenoszenia: 0,1 Hz – 350 kHz 

(-3 dB)
Sygna!/szum: 110 dB
Separacja kana!ów: 120 dB
Zniekszta!cenia: 0,1%
WejÊcia liniowe: 4 RCA + XLR
WejÊcie phono: opcja MM, MC
WyjÊcia: pre-out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Pobór mocy:

standby: 5 W
maks.: 1100 W

Wymiary (w/s/g): 48/13/42 cm
Masa: 20 kg

Szeroko rozstawione gniazda.
W komplecie wejÊcia XLR.

Zaciski g!oÊnikowe – mistrzostwo Êwiata 
w dziedzinie ergonomii i wygody.

W!àczenie Atilli pilotem 
przypomina procedur´ 
odpalania rakiet 
mi´dzykontynentalnych. 
OryginalnoÊç na si!´.


