
P owszechnie firma jest kojarzona 
z lampami, ale rzeczywistoÊç oka-
zuje si´ bardziej skomplikowana.

Obecnà ofert´ podzielono na cztery se-
rie. Najwa˝niejsza i najliczniejsza to
Classic, tworzona przez dwie lampowe
integry, lampowà koƒcówk´ stereo, trzy
modele lampowych monobloków, dwie
monofoniczne i dwie stereofoniczne
koƒcówki tranzystorowe, trzy lampowe
przedwzmacniacze liniowe, preamp
phono oraz dwa odtwarzacze CD.

Na seri´ Cinema sk!adajà si´ dwa pro-
cesory kina domowego, odtwarzacz
DVD oraz osiem koƒcówek mocy. Nowa
seria Concept to dopiero cztery urzà-
dzenia (integra, êród!o, preamp i koƒ-
cowka) – z tym, ˝e tu firma inwestuje 
w klas´ D.

Katalog uzupe!nia seria urzàdzeƒ
„biurkowych”, z!o˝ona tylko z integry 

i przetwornika c/a. Ceny wi´kszoÊci
urzàdzeƒ to, powiedzmy, Êrednia pó!ka
hi-endu. Wprawdzie znajdziemy kilka
urzàdzeƒ za mniej ni˝ 10 tys. z!, ale to le-
dwie wst´p do prawdziwej przygody.
DziÊ zajmiemy si´ najtaƒszym lampo-
wym wzmacniaczem dzielonym.

Budowa
Przedwzmacniacz SLP03 

Wyglàd SLP03 dostosowano do tzw.
gustu Êrodka. Projektant nie sili! si´ na
oryginalnoÊç, unikajàc z drugiej strony
efektu zbytniego minimalizmu. Przyciski
umieszczono w biegnàcym przez ca!à
szerokoÊç przedniej Êcianki przew´˝eniu.
Jedyne pokr´t!o s!u˝y do regulacji
wzmocnienia, a wyÊwietlacz, którego ja-
snoÊç mo˝na regulowaç (lub w ogóle 
wygasiç), informuje o aktywnym wejÊciu
oraz o poziomie wysterowania (63 kro-

ki). Mi!à niespodziank´ stanowi gniazdo
s!uchawkowe.

Rozmieszczenie elementów na tylnej
Êciance sugeruje uk!ad dual mono. Po-
Êrodku znalaz!o si´ gniazdo sieciowe
oraz zestaw wyjÊç s!u˝àcych do stero-
wania systemowego. Jest równie˝ port
RS232, przeznaczony do wspó!pracy 
z zewn´trznym kontrolerem. Reszt´ 
stanowià z!àcza sygna!owe. W dolnym
rz´dzie umieszczono wejÊcia: jednà par´
XLR-ów, cztery liniowe RCA, jedno 
wejÊcie procesora AV i p´tl´ magnetofo-
nowà do kompletu. Na górze znalaz!y 
si´ wyjÊcia - para XLR-ów i dwie pary
RCA.

W pude!ku natrafi!em na dwa piloty –
jeden systemowy (to ten p!aski, eleganc-
ki), oraz drugi, oferujàcy jedynie funkcje
zwiàzane z regulacjà si!y g!osu. Wed!ug
instrukcji w!aÊciwy jest ten systemowy.

Cary Audio Design 
z Pó!nocnej Karoliny 

istnieje od 1989 roku. 
Za!o˝y! jà konstruktor 

Dennis Had, a w przedsi´biorstwo 
z prawdziwego zdarzenia zmieni! Billy Wright.
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Za wyjàtkiem aluminiowego frontu
wszystkie Êcianki obudowy wykonano 
z blachy stalowej. Po odkr´ceniu pokry-
wy od razu widaç, ˝e mamy do czynienia
z uk!adem dual mono – ka˝dy kana!, 
poza autonomicznym torem sygna!o-
wym, otrzyma! równie˝ oddzielne zasila-
nie. Opiera si´ ono na dwóch trafach 
z rdzeniem R i skromnej filtracji. Tu˝
obok, zmieniajàc pozycj´ zworki w od-
powiednio opisanym slocie, mo˝emy do-
stosowaç urzàdzenie do napi´cia 110 V
lub 230 V. W zasilaczu znajduje si´
osiem stabilizatorów napi´cia dostarczo-
nych przez ST Microelectronics oraz do-
datkowy, niewielki transformator obs!u-
gujàcy wyÊwietlacz oraz sterowanie.

Ca!y uk!ad rozdzielono mi´dzy trzy
p!ytki drukowane. Przy froncie mamy
elementy wspomagajàce obs!ug´ i wy-
Êwietlacz. Z ty!u umieszczono wàskie

pi´tro dla wyjÊç analogowych oraz ste-
rowania systemowego. G!ówny uk!ad 
– zarówno tor sygna!owy, jak i cz´Êç za-
silania – ulokowano na najwi´kszym
druku.

Uwag´ przykuwajà oczywiÊcie lampy –
po parze 12AU7 Electro Harmonixa na
kana!. Tor sygna!owy jest symetryczny. 
Z pozosta!ych elementów warto wymie-
niç przekaêniki Omrona przy wejÊciach,
kondensatory Wimy i wzmacniacze ope-
racyjne Burr-Browna. Regulacja wzmoc-

nienia to sterowana elektronicznie dra-
binka rezystorowa.

W celu optymalizacji ods!uchu CAD 
zaleca pozostawienie urzàdzenia ca!y 
czas pod pràdem. Wed!ug zapewnieƒ pro-
ducenta wymiana lamp powinna w takim
wariancie nastàpiç po oko!o trzech latach.

Werdykt po ogl´dzinach przedwzmac-
niacza musi byç pozytywny. Jak na 

tak wyposa˝ony preamp, pochodzàcy 
od uznanego producenta z USA, cena
10000 z! wydaje si´ atrakcyjna.

Wzmacniacz mocy 
CAD-120S

W instrukcji umieszczono niezwykle
bezpoÊrednià inwokacj´ do nabywcy, pod-
pisanà przez zespó! Cary oraz Dennisa
Hada – autora projektu. To bardzo mi!y
akcent, Êwiadczàcy o prawdziwej pasji, 
z jakà firma podchodzi do swojej pracy.

Dowiadujemy si´
równie˝, ˝e we-
d!ug pierwotnych
planów koƒcówka
mia!a byç zupe!-
nie innym urzà-
dzeniem: pra-

cujàcym w trybie ul-
traliniowym wzmacniaczem

push-pull o mocy 50 watów. Jednak 
w trakcie przygotowaƒ okaza!o si´, ˝e 
poczàtkowy projekt, stosunkowo umiar-
kowanym kosztem,  mo˝na wzbogaciç 
zarówno o wi´kszà moc, jak i tryb triodo-
wy (bazujàc na wczeÊniejszych rozwiàza-
niach z konstrukcji Rocket 88R i V12R).
Ostatecznie seryjnà produkcj´ CAD-120S
rozpocz´to w roku 2007.

Hi•Fi i Muzyka 2/10 79

Hi-end wzmacniacz lampowy

To, co preampy 
lubià najbardziej, 
czyli dwie podwójne 
triody 12AU7 
na ka˝dy kana!.

Uk!ad dual mono, 
tor sygna!owy
zbalansowany.
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Wyglàd koƒcówki jest typowy dla
tego typu konstrukcji: na pierw-
szym planie zestaw lamp, a za nimi
wysoka os!ona transformatorów. 
Z przodu zwracajà uwag´ dwa ele-
menty. Pierwszy to przycisk s!u˝àcy
do prze!àczania pomi´dzy trybem
triodowym i ultraliniowym (pierw-
szy sygnalizowany diodà Êwiecàcà
na czerwono, drugi – na niebiesko).
Z kolei dzi´ki dwom niebieskim 
wyÊwietlaczom b´dziemy wiedzieli,
kiedy urzàdzenie jest gotowe do
ods!uchu (wskazówki powinny osià-
gnàç poziom 140 mA) oraz kiedy nale˝y
wyregulowaç bias (gdy ich pozycja wy-
chodzi poza wide!ki 130-150). Wychyle-
nie wskazówek mo˝e si´ troch´ zmieniaç
tak˝e w zale˝noÊci od napi´cia w sieci oraz
poziomu wysterowania. Producent
ostrzega, ˝e bardzo g!oÊne granie w trybie
ultraliniowym mo˝e przesunàç wskazów-
k´ poza maksymalnà rekomendowanà
granic´.

Tryb pracy teoretycznie mo˝na zmie-
niç w czasie trwania muzyki. Jednak nie-
zbyt estetyczny, krótki odg!os w kolum-
nach, towarzyszàcy naciÊni´ciu guzika,
nie pasuje do higieny high-endowego od-
s!uchu. Lepiej to zrobiç pomi´dzy utwo-
rami lub p!ytami. DomyÊlnym trybem
urzàdzenia jest trioda, jednak dopóki nie
wyjmiemy kabla z sieci, wzmacniacz 
zapami´tuje ostatnie ustawienie sprzed
wy!àczenia.

Tylna Êcianka zaskakuje brakiem od-
czepów dla 4 i 8 omów. Nie ma te˝ alter-

natywnej metody wp!yni´cia na obcià-
˝enie transformatorów wyjÊciowych. In-
strukcja zapewnia, ˝e CAD-120S poradzi
sobie z dowolnymi g!oÊnikami – takie po-
dejÊcie jest rzadkoÊcià w Êwiecie wzmac-
niaczy lampowych. 

Poza tym – bez niespodzianek. Mamy
gniazdo sieciowe, dost´p do bezpieczni-
ków, regulacj´ pràdu spoczynkowego
lamp mocy oddzielnie dla ka˝dego kana!u
oraz wejÊcia: XLR i RCA.

Z instrukcji dowiadujemy si´, ˝e wersja
podstawowa jest wykonana w innym ni˝
testowane urzàdzenia kolorze: srebrnym 
z anodowanego aluminium. Bardzo mi

si´ spodoba!a nazwa wykoƒczenia pre-
zentowanego na zdj´ciach: „Jaguar An-
thracite black with clear coat finish”. 
W odró˝nieniu od preampu tutaj ca!à
obudow´ wykonano z aluminium, które
za wyjàtkiem spodu i frontu pokryto
b!yszczàcym lakierem.

Po zdj´ciu pokrywy (a w!aÊciwie po od-
kr´ceniu spodu) ujrzymy tradycyjny
monta˝ przestrzenny. P!ytki drukowane
zredukowano do minimum. Sà niewiel-
kie i mieszczà si´ na nich gniazda wyjÊcio-
we, uk!ady wspomagajàce regulacj´ biasu
(z miniaturowymi dwubiegunowymi
przekaênikami mocy Omrona), „logika”
wy!àcznika oraz prze!àcznika trybów
(obie z CMOS-ami ST Microelectronics)
oraz uk!ad rozdzielajàcy odczepy trans-
formatorów. 

Budowa wewn´trzna wy-
raênie dzieli si´ na dwie cz´-

Êci. Jednà tworzy sekcja
zasilania i wyjÊciowa,
drugà natomiast – sam
uk!ad lampowy.

Koƒcówk´ wyposa˝o-
no w pi´ç transformato-
rów. Te najbli˝sze kra-
w´dzi bocznych to wyj-
Êciowe o mocy 150 W
ka˝dy. Wewn´trzna para
zasila lampy, a trafo Êrod-
kowe – reszt´ uk!adu.

Lampy mocy to w su-
mie osiem KT88 w wy-
daniu ElectroHarmo-
nixa. Pozosta!e to cztery
6SN7 z nadrukiem Cary
Audio Design. Dwie 
z nich tworzà bufor wej-
Êciowy (oddzielny dla
ka˝dego kana!u). Dwom

pozosta!ym powierzono
sterowanie. W sekcji lampowej mamy
francuskie kondensatory sprz´gajàce
MKP-FC oraz polipropylenowe Kimber
Kapy.

In˝ynierowie CAD nie sà ortodoksami.
Niektóre firmy zalecajà wymian´ lamp na
dostarczone, zmierzone i sparowane tylko
przez siebie. Tutaj przewidziano takà
opcj´, ale producent wymienia te˝ za-
mienniki, jakie mo˝emy stosowaç we w!a-
snym zakresie: 6L6, 6CA7, KT66, 6550C,
KT90, KT99 i EL34. Koƒcówka oddaje 
60 W na kana! w trybie triodowym i 120 –
w ultraliniowym. G!ówna cz´Êç ods!uchu
zosta!a przeprowadzona w trybie triodo-
wym.

Konfiguracja
Stereotypy lampowo-tranzystorowe od

dawna mnie dziwi!y. Nie przecz´, ˝e za-
sadnicza ró˝nica w technice wykonania
przek!ada si´ na efekty brzmieniowe, ale 

Hi-end wzmacniacz lampowy

Rosyjskie lampy 
w amerykaƒskim
wzmacniaczu gwarancjà 
pokoju na Êwiecie.

Monta˝ przestrzenny 
z minimalnà iloÊcià elementów
na p!ytkach. Transformatorów
nie po˝a!owali – jest ich 
a˝ pi´ç. JeÊli dodamy te 
z preampu, to w sumie 
b´dzie osiem.
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z drugiej strony, pomijajàc produkty ewi-
dentnie nieudane, rynek oferuje zarówno
ca!y wachlarz muzykalnych pieców tran-
zystorowych, jak i lamp, zbli˝ajàcych si´
do wzorcowej neutralnoÊci. Moim zda-
niem, ka˝de dobre urzàdzenie ma swój
charakter, a ró˝nica pomi´dzy lampà 
a tranzystorem nie jest a˝ tak ogromna,
jak tego chcà utarte poglàdy.

Tak naprawd´ ró˝nice le˝à gdzie indziej
– lampy sà bardziej wra˝liwe na dobór 
kolumn. Nieudanà aplikacjà mo˝emy zni-
weczyç wysi!ek konstruktorów. Podob-
nie, gdy zechcemy nag!oÊniç du˝y salon,
którego w!aÊciciel na dodatek lubi g!oÊne
granie i muzyk´ dla twardzieli (sam aku-
rat do takich nie nale˝´). OczywiÊcie nie
zaprzecz´, ˝e w brzmieniu recenzowanego
dziÊ wzmacniacza s!ychaç lampy. Tylko
co z tego? To dobry zestaw i nie zamie-
rzam stosowaç dla niego taryfy ulgowej
ani kurtuazyjnie ukrywaç md!ego basu
pod p!aszczykiem zachwytów nad mgie!-
kà rozmarzenia.

System zagra! z doÊç wymagajàcymi
monitorami Dynaudio Contour 1.3 mkII,
ale reszta by!a ju˝ w normie. Pokój: 
23 m2; repertuar: urozmaicony, a poziom
wysterowania: domowy, nie koncertowy.
Rol´ êród!a pe!ni! odtwarzacz Naim CD5X
z zewn´trznym zasilaczem Flatcap 2X.

Wra˝enia ods!uchowe
Cary bez problemu utrzymuje równo-

wag´ w paÊmie akustycznym. Ka˝dy za-
kres ma dok!adnie odmierzony ci´˝ar 
i nie ma mowy o podbiciu jakiegoÊ wycin-
ka pasma. Gdy zaÊ chodzi o jakoÊç – to
wkraczamy w sfer´ subiektywnych kryte-
riów, gdzie do g!osu dochodzà preferen-
cje konstruktorów i filozofia firmy.

Bas – jest po prostu Êwietny. Amery-
kaƒski zestaw jakby ignorowa! wszelkie
granice. Gra z rozmachem i to ju˝ w try-
bie triodowym. Umiarkowana kontrola

nie przeszkadza w odwzorowaniu warstw
i barw podstawy harmonicznej. W dole
pasma du˝o si´ dzieje w!aÊnie dzi´ki 
bogactwu informacji, a nie ich iloÊci.
Prawdopodobnie przyrzàdy pomiarowe
zdemaskowa!yby uszczuplenie w strefie
najni˝szych sk!adowych, ale samo s!ucha-
nie muzyki !àczy si´ z emocjami, a nie 
z pomiarami.

A pierwiastek emocjonalny Cary pre-
zentuje na wysokim poziomie – najpi´k-
niej brzmià wokale; zw!aszcza kobiece.
Gdy w odtwarzaczu wylàdowa!a druga
p!yta z trzeciej cz´Êci sk!adanki sprzed 
kilku lat „Rendez-vous on the Jazz Boule-
vard”, po prostu oniemia!em. Dla niezo-
rientowanych – znajdujà si´ tam utwory
m.in. takich artystek, jak: Hedvig Hanson,
Carmen Cuesta, Rebecca Pidgeon, Lyam-
biko, Josefine Cronholm, Stacey Kent 
czy Christy Baron. Ka˝dy utwór to osob-
na historia. Ka˝dy g!os uwodzi inaczej.
Ale !àczy je wspólny mianownik – wokó! 
wokalu roztacza si´ coÊ w rodzaju aury
rzeÊkoÊci, jakby w pokoju skrapla!o si´
wilgotne powietrze i s!uchacz odurza! 
si´, wciàgajàc w p!uca jego ˝yciodajnà
Êwie˝oÊç.

Ârednica zosta!a dopracowana tak, by
zadowoliç nawet najbardziej wybrednych
mi!oÊników tego zakresu. Wytwarzana
przez membrany fala otula, ale nie przy-
t!acza. Jest nasycona i lepka, a jednocze-
Ênie zwiewna i lekka. Zamiast analitycz-
noÊci dostajemy emocje, a spektrum barw
wywo!uje stan lekkiego os!upienia i nie-
dosytu zarazem. Ka˝dy utwór odkrywa

przed nami w!asnà, zupe!nie niepowta-
rzalnà wersj´ muzykalnoÊci.

Cary gra w sposób, który trudno opisaç
– to tak, jakby brzmienie chcia!o ukryç
istnienie konturów. Dêwi´ki nie majà 
obrysu, tylko samo wn´trze, do którego
wpadajà kolejne dêwi´ki. JeÊli ktoÊ mi 
zarzuci stosowanie halucynogenów w cza-
sie ods!uchu – jestem gotowy poddaç 
si´ kontroli, oczywiÊcie na jego koszt.
Brzmienie tego wzmacniacza naprawd´
wywo!uje nieziemskie skojarzenia.

Scena zosta!a odtworzona w sposób
przejrzysty i dok!adny. Muzycy nie zlewa-
jà si´ z t!em – ich lokalizacja mo˝e nie na-
le˝y do punktowych, ale jest wyraêna i nie
budzi wàtpliwoÊci. Zamiast iluzji stadio-
nu otrzymamy solidnà replik´ akustyki
studia – taki stereofoniczny realizm, bez
szokujàcych efektów, ale te˝ bez kompre-
sji. Przestrzeƒ jest naturalna, swobodna 
i oczywista – jakby ani wzmacniacz w jej
wytworzenie, ani s!uchacz w wyobra˝enie
nie musieli wk!adaç wysi!ku.

Góra pasma zosta!a przez konstrukto-
rów potraktowana jako element, u˝ywa-
jàc terminologii !y˝wiarskiej, programu
obowiàzkowego. Niczego w niej nie 
brakuje – rysunek sopranów jest dok!ad-
ny i szczegó!owy. Brak agresji zrównowa-
˝ono dêwi´cznoÊcià. Nie mog!em si´ 
jednak oprzeç wra˝eniu, ˝e wysokie tony
zosta!y skonfigurowane tak, aby ogólny
obraz brzmieniowy nie robi! wra˝enia
zbyt przyciemnionego, a nie tak, by by!y
jak najlepsze. Czego brakuje? W skali ab-
solutnej – ostatniego szlifu; to jednak 
sklasyfikowa!bym jako wad´ dopiero 
w znacznie dro˝szym wzmacniaczu. 
Zabrak!o mi jedynie pewnoÊci, ˝e kon-
struktorzy chcieli wycisnàç z urzàdzenia

jak najwi´cej. Byç mo˝e jest to celowa
strategia, która nie pozwala odkrywaç
wszystkich kart ju˝ na poczàtku cennika.
Trzeba coÊ zostawiç w rezerwie dla wy˝-
szych modeli.

Dzielonego Cary nie zaliczy!bym do
uniwersalnych. Generalnie, im bardziej
zag´szczony dêwi´k, z tym mniejszà fine-
zjà przetwarza go amerykaƒski piec. Ale
nie jest to bezwzgl´dna regu!a. P!yt Nirva-
ny („Nevermind”), U2 („The Joshua
Tree”) i Boba Segera („The Distance”)
wys!ucha!em do koƒca tylko z poczucia
obowiàzku. Brakowa!o przejrzystoÊci 

Hi-end wzmacniacz lampowy

Patrzcie i uczcie si´ 
– tak to powinno wyglàdaç
w high-endzie.

Odczepy dla kolumn 
o dowolnej impedancji 
– rzadkoÊç w Êwiecie
lampowych wzmacniaczy.
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i porzàdku – dêwi´ki gubi!y si´ w nadmia-
rze informacji, zalane chropowatym 
rysunkiem gitar. Ale gdy brzmienie z ty-
powo elektrycznego staje si´ bardziej elek-
troniczne, Cary odzyskuje wigor i kontro-
l´. Wystarczy!a przesiadka na Petera 
Gabriela („So”), by dêwi´cznoÊç zgra!a si´
z rytmem i znowu chcia!o si´ s!uchaç. 
I paradoksalnie dla lampy – klimaty Alicii
Keys („The Diary of Alicia Keys”) czy
Brandy („Full Moon”) wcale nie stawa!y
si´ syntezatorowà papkà.

Prze!àczenie w tryb „ultralinear” spo-
wodowa!o odczuwalnà zmian´, choç jej
zakres nie szokowa!. Teoretycznie
brzmienie powinno byç bardziej dy-
namiczne i tak rzeczywiÊcie si´ sta!o. 
W skali makro oznacza!o to wi´kszà
szybkoÊç narastania fazy ataku i wi´kszà
jego si!´. Kontury dêwi´ków zyska!y
wyraêniejszy obrys, choç stopieƒ kon-
troli basu by! zbli˝ony. W samym dole
schodzi! odrobin´ ni˝ej. Ogólnie
brzmienie sta!o si´ odwa˝niejsze, swo-
bodniejsze i nieco szybsze. Cenà za te
dobrodziejstwa jest poÊwi´cenie ciep!a
Êrednicy. Jej delikatne osuszenie two-
rzy wprawdzie wi´cej powietrza na
scenie, ale muzyka nie wciàga ju˝ tak
bardzo, jak w trybie triodowym. Czyli,

jak mówià matematycy – co by!o do do-
wiedzenia.

Powy˝sze ró˝nice okreÊli!bym jednak
jako niewielkie. Ciàgle s!ychaç, ˝e mamy
do czynienia z tym samym urzàdzeniem.

Konkluzja
Mówi!em, ˝e lampowy stereotyp jest

ju˝ nieaktualny, a przecie˝ ods!uch ame-
rykaƒskiej dzielonki… w!aÊnie go po-
twierdza. MyÊl´, ˝e gdybyÊmy rozebrali

ten dêwi´k na czynniki pierwsze, to na
pewno, choç nie zawsze za porównywalnà
cen´, moglibyÊmy znaleêç ich odpowied-
niki w Êwiecie tranzystorów. Ale muzyka
s!u˝y do s!uchania, a nie do analiz. A tego
stereotypu podwa˝aç nie zamierzam.

Hi-end wzmacniacz lampowy

Cary Audio Design
SLP03/CAD-120S 
Dystrybucja: Audio System
Cena: 
SLP03: 10500 z!
CAD-120S: 19500 z!

Dane techniczne

SLP03

Pasmo przenoszenia: 5-50000 Hz. 
Zniekszta!cenia: <0.03%
Czu!oÊç: b.d.
WejÊcia: XLR, 6 x RCA
WyjÊcia: XLR, 2 x RCA, tape out
Regulacja barwy: -
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 11,4/43,2/33 cm

CAD-120S

Stopieƒ koƒcowy: Te/PP
Moc: 60 W (tryb triodowy),

120 W (tryb ultralinear)
Odczepy dla kolumn: uniwersalne
Pasmo przenoszenia: 17-25000 Hz
Zniekszta!cenia: b.d.
Sygna!/szum: b.d.
WejÊcia: RCA, XLR
WyjÊcia: g!oÊniki
Wymiary (w/s/g): 20,3/43,2/35,5 cm

Wy!àczny dystrybutor w Polsce:

02-922 Warszawa, 
ul. Na!´czowska 31, 
tel. (022) 642 46 29,  
tel./fax (022) 842 80 10
www.trimex.pl  
e-mail: biuro@trimex.com.pl

Pilot systemowy 
oraz wersja 
dla ascetów.
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