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Test wzmacniacz

Lavardin to marka, pod którà powstajà wysokiej klasy
wzmacniacze dla audiofilów. Nale˝y do francuskiej
grupy CEVL, zajmujàcej si´ produkcjà i dystrybucjà 
sprz´tu hi-fi oraz profesjonalnych 
urzàdzeƒ wideo. Powstajà tu 
zespo!y g!oÊnikowe Lecontour 
i stoliki pod sprz´t K-Rak. 
Poza tym firma dystrybuuje 
na terenie Francji urzàdzenia 
do czyszczenia p!yt winylowych 
Cadence Okki Nokki
oraz monitory Harbetha. Jak nietrudno 
si´ domyÊliç, wzmacniacze Lavardina 
z g!oÊnikami brytyjskiego specjalisty 
tworzà zestawienie polecane i cz´sto 
goszczàce na !amach specjalistycznej prasy.
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L avardin powsta! w 1996 roku, a je-
go pierwszà siedzibà by!o miastecz-
ko Montoire. Swojà nazw´ za-

wdzi´cza jednak pobliskiej malowniczej
wiosce i znajdujàcemu si´ w niej Êrednio-
wiecznemu zamkowi Lavardin. W roku
2000 firma przeprowadzi!a si´ do trzy-
krotnie wi´kszej fabryki w Tours w dolinie
Loary. Wydarzenie to stanowi!o prze!om
w jej dzia!alnoÊci. 

Kompletny proces, od projektu do pa-
kowania gotowych urzàdzeƒ, przebiega od
tamtej pory pod jednym dachem. Dzi´ki
temu firma jest w stanie spe!niç wysokie
standardy jakoÊciowe i panowaç nad ka˝-
dym etapem produkcji. Na w!asne potrze-
by wytwarza tak˝e cz´Êç komponentów. 
Sà gi´te i przycinane na maszynach pracu-
jàcych z dok!adnoÊcià do setnej cz´Êci mi-
limetra, a nast´pnie r´cznie selekcjonowa-
ne. Nanosi si´ je na p!ytki drukowane. Ich

projekt to au-
torskie opracowanie
francuskiego zespo!u; firma podkreÊ-
la, ˝e automatyczne oprogramowanie do
rysowania Êcie˝ek nie odpowiada!o jej
specyficznym potrzebom. Lutowanie od-
bywa si´ w maszynie Vitronics-Soltec pod
kontrolà mikroskopów stereoskopowych. 

Obudowy wykonuje si´ w ca!oÊci z alu-
minium. Panele frontowe, o gruboÊci 6 al-
bo 10 mm, wyst´pujà tylko w kolorze
czarnym. Pozosta!e Êcianki równie˝ sà
czarne i majà 3 mm gruboÊci. Taka kon-
strukcja !àczy sztywnoÊç z dobrà izolacjà
od zak!óceƒ zewn´trznych i w!aÊciwoÊcia-
mi niemagnetycznymi. Tak˝e pokr´t!a sà
aluminiowe – toczone z litych bloczków,
precyzyjnie obrabiane i r´cznie polerowa-
ne. Mo˝na zamówiç wersj´ srebrnà albo
anodowanà na czarno, przy czym zesta-
wienie bi-color, które pokazujemy na 
fotografiach, wydaje si´ ciekawsze od jed-
nolitego.

Kontrola jakoÊci przebiega na kilku eta-
pach. Komponenty sà sprawdzane jeszcze
przed umieszczeniem na p!ytkach. Nast´p-
nie testuje si´ poszczególne obwody przed
ich pod!àczeniem. Je˝eli wszystko przebie-
gnie pomyÊlnie, kompletny wzmacniacz
mierzy si´ pod kàtem pasma przenoszenia,
mocy i zniekszta!ceƒ. Dopiero kiedy przej-
dzie t´ prób´, zak!adana jest górna pokry-
wa. Na tym jednak nie koniec. Gotowe

urzàdzenie poddaje si´ czterodniowemu
testowi, w czasie którego jest cyklicznie
w!àczane i wy!àczane. Je˝eli uk!ady wy-
kazujà jakieÊ usterki, powinny si´ one
ujawniç w!aÊnie teraz. Na samym koƒcu
przeprowadza si´ test ods!uchowy, spraw-
dzajàcy, czy wzmacniacz dzia!a poprawnie.
JeÊli tak – mo˝e trafiç do kartonu i opuÊciç
fabryk´.

Nie jest to specjalnie skomplikowana
procedura, ale jej czasoch!onnoÊç pokazu-
je, ˝e Lavardinowi zale˝y na niezawodno-
Êci. Wysoka usterkowoÊç by!aby nie tylko
rysà na wizerunku firmy, ale tak˝e genero-
wa!aby koszty obs!ugi serwisowej. Je˝eli
wi´c coÊ ma si´ zepsuç, niech si´ psuje 
w fabryce. 

O ludziach stojàcych za markà Lavardin
nie wiadomo praktycznie nic. W dost´p-
nych materia!ach znajdziemy jedynie 

informacj´, ˝e zespo!owi fir-
my ponad 12 lat zaj´!o zdiagnozowanie 
i zminimalizowanie genetycznej wady
tranzystorów, nazwanej przez firm´ znie-
kszta!ceniami pami´ciowymi (Memory
Distortion). Chodzi o to, ˝e elementy pó!-
przewodnikowe przechowujà Êlady p!y-
nàcych przez nie sygna!ów po tym, jak zo-
stanà one przes!ane dalej. To zjawisko nie
wyst´puje w lampach elektronowych, 
w których panuje pró˝nia, a ruch elektro-
nów odbywa si´ swobodnie. Gdyby z tran-
zystorów uda!o si´ wyeliminowaç efekt
pami´ciowy, ich przewaga nad lampami
sta!aby si´ bezdyskusyjna. PrzyjemnoÊç,
jakiej doÊwiadczamy, s!uchajàc dobrego
wzmacniacza lampowego, wynika bowiem
bezpoÊrednio z braku zjawiska „zapami´-
tywania” sygna!u. Pozbawiony tej przypa-
d!oÊci tranzystor zagra!by co najmniej tak
samo dobrze, dodajàc jeszcze niskie znie-
kszta!cenia harmoniczne, wysokà moc 
i wydajnoÊç pràdowà oraz bardzo szerokie
pasmo przenoszenia. Fakt, ˝e sporo
wzmacniaczy solid-state brzmi metalicz-
nie i niemuzykalnie konstruktorzy Lavar-
dina przypisujà w!aÊnie zniekszta!ceniom
pami´ciowym. Ich wyeliminowanie ozna-
cza!oby koniec przewagi lampy w dziedzi-
nie reprodukcji sygna!u muzycznego.
OczywiÊcie, szklane baƒki nadal mog!yby
liczyç na grono wiernych odbiorców, ale

by!aby to ju˝ wy!àcznie kwestia indywidu-
alnych upodobaƒ, a nie rzeczywistej prze-
wagi technicznej. 

Brzmi to kuszàco, bo nawet zdeklaro-
wany mi!oÊnik lamp przyzna, ˝e z tranzy-
storem jest mniej k!opotu, ale w rozumo-
waniu firmy mo˝na wskazaç s!aby punkt.
Otó˝ wzmacniacze lampowe to niezwykle
rzadko uk!ady OTL. Przewa˝ajàca wi´k-
szoÊç koƒczy si´ zwojami miedzianego
drutu, nawini´tego na rdzeƒ transforma-
tora dopasowujàcego. Je˝eli maleƒki tran-
zystor ma pami´ç (co brzmi prawdo-
podobnie), to transformator powinien
„przechowywaç” p!yty z pierwszych dni
u˝ytkowania. Zagadnienie nie musi wi´c
wcale sprowadzaç si´ do zniekszta!ceƒ pa-
mi´ciowych, aczkolwiek kierunek jest
s!uszny. Wszystko, co s!u˝y eliminacji 
zaburzeƒ sygna!u w dziedzinie czasu, za-

s!uguje na uwag´. W!aÊnie znie-

kszta!cenia czasowe wydajà si´ g!ównym
winowajcà z!ego brzmienia wielu kompo-
nentów. Nie ma znaczenia, czy wzmac-
niacz ma 0,007 % czy 0,001 % zniekszta!-
ceƒ harmonicznych; takimi parametrami
mogà si´ pochwaliç wspó!czesne urzàdze-
nia z segmentu bud˝etowego. Ale to, co si´
dzieje w dziedzinie czasu, wydaje si´ klu-
czowe dla wyjaÊnienia fenomenu mu-
zykalnoÊci. Niestety, jest te˝ znacznie 
bardziej skomplikowane. Lavardin posta-
nowi! zaryzykowaç i poszukaç w!asnej
drogi do idea!u. O szczegó!ach technicz-
nych zastosowanej metody mo˝emy jed-
nak zapomnieç. Nie znajdziemy nawet
wyjaÊnienia, dlaczego wzmacniacze dys-
ponujà stosunkowo niewielkimi mocami. 

Ten parametr zresztà przedstawia si´
ró˝nie, w zale˝noÊci od daty i êród!a infor-
macji. Wg instrukcji obs!ugi recenzowany
dziÊ IS Reference dysponuje 38 watami na
kana!. Na stronie internetowej producent
podaje 45 W. W recenzjach sprzed kilku
lat jest mowa o 30 watach, ale akurat t´
rozbie˝noÊç !atwo wyt!umaczyç sta!ym
doskonaleniem uk!adu. Tak czy inaczej,
opisywany dziÊ IS Reference, a nawet wy˝-
szy IT do si!aczy nie nale˝à. Wyglàda na

Test wzmacniacz

G!oÊnoÊç, wybór êród!a 
i to wszystko. 
Zdalnego sterowania 
nie ma nawet w opcji.
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to, ˝e Lavardin uznaje moc 2 x 50 W za
ca!kowicie wystarczajàcà do zastosowaƒ
domowych. Wi´cej nie dostaniemy ani 
w koƒcówce AP150, ani nawet w topo-
wych monoblokach MAP.

Katalog jest skromny i poza wymienio-
nymi obejmuje dwa przedwzmacniacze
oraz koƒcówk´ mocy A80 w wersji zwyk!ej
i Reference. Recenzowany dzisiaj wzmac-
niacz równie˝ wyst´puje w zwyczajnej 
odmianie. Ró˝ni si´ komponentami zasi-
lacza, które, jak czytamy w opisie, pozwa-
lajà jeszcze pe!niej wykorzystaç potencja!

technologii niskich zniekszta!ceƒ pami´-
ciowych. Techniczne konkrety zast´
puje opis zalet brzmieniowych. Stopieƒ
wyjÊciowy, podobnie jak moc i wyglàd 
zewn´trzny, pozostajà bez zmian. Wzras-
ta natomiast cena – zwyk!y IS kosztuje
9600 z!; IS Reference – 14250 z!. Sporo,
wi´c ró˝nica w dêwi´ku powinna byç 
wyraêna.

Budowa
Lavardin IS Reference nie nale˝y do

urzàdzeƒ, które robià wra˝enie wyglà-
dem. Prezentuje si´ niepozornie i ra-
czej nie przyciàgnie uwagi odbiorców
kupujàcych oczami. 5-6 kz! – strzeli
wi´kszoÊç osób znajàcych specyfik´ rynku
hi-fi. Ale 14000? Sam by!em zaskoczony.

Skromny wyglàd Lavardina nie oznacza,
na szcz´Êcie, niskiej jakoÊci wykonania. Ta
nie budzi wàtpliwoÊci. Zdecydowano si´
na sprawdzone materia!y, które ju˝ wielo-
krotnie dowiod!y swej przydatnoÊci w au-
diofilskiej bran˝y. Obudowa jest w ca!oÊci
aluminiowa. Na podstawk´ monta˝owà
nasuni´to r´kaw, mocowany od spodu
czterema Êrubami. Niewielkà skrzynk´

wykoƒczono 6-mm panelem z anodowa-
nego aluminium. Zdobi i jednoczeÊnie
usztywnia konstrukcj´. Skrzynka opiera
si´ na trzech nó˝kach z twardej gumy neo-
prenowej. Producent t!umaczy, ˝e zdecy-
dowa! si´ na trzy zamiast czterech nó˝ek,
poniewa˝ nawet gdy wzmacniacz stanie na
nierównej powierzchni, wszystkie b´dà si´
z nià stykaç, zapewniajàc optymalne od-
prowadzanie drgaƒ z obudowy i efektyw-
nie izolujàc od wibracji pod!o˝a. 

Na stronie internetowej znajdziemy
sporo zaleceƒ dotyczàcych ustawiania 

i konfiguracji sprz´tu. Za materia! idealny
na platformy pod urzàdzenia elektronicz-
ne Lavardin uwa˝a sklejk´, na drugim
miejscu stawiajàc naturalne drewno. 
Argumentem przemawiajàcym za takim
wyborem ma byç zachowanie nieregular-
nej struktury w!ókien, które Êwietnie t!u-
mià drgania. W sklejce wyst´puje struk-
tura kanapkowa, która dzia!a jeszcze 

korzystniej. Odradzane sà natomiast
szk!o, metal, marmur i granit. Kiepsko
t!umià, a na domiar z!ego same potrafià
wpaÊç w rezonans. Francuzi niepochleb-
nie wypowiadajà si´ tak˝e o kompozytach
i platformach unoszàcych si´ na podusz-
kach magnetycznych. Radzà si´ skoncen-
trowaç na tradycyjnych materia!ach i nie
wywa˝aç otwartych drzwi. K-Rak oferuje
stoliki spe!niajàce te zalecenia. Model 
z trzema pó!kami to wydatek rz´du 700
euro, wi´c ca!kiem znoÊnie.

Na przedniej Êciance IS Reference za-
montowano dwa pokr´t!a i czerwonà dio-
d´ sygnalizujàcà, ˝e urzàdzenie jest w!à-
czone. Ga!ki sà toczone z aluminiowych
bloczków, a klasa ich wykonania usatys-
fakcjonuje nawet perfekcjonistów. Lewa
s!u˝y do wyboru êród!a sygna!u; prawà 
regulujemy g!oÊnoÊç. Czu!oÊç uk!adu do-
brano tak, aby umo˝liwiç precyzyjne usta-
wienie poziomu nawet na poczàtku skali.
Zakres regulacji przy niewielkim wystero-
waniu jest rzeczywiÊcie szeroki i na godzi-
nie 9.30 Lavardin nadal gra dosyç cicho.
Chcàc zwi´kszyç g!oÊnoÊç, nale˝y zdecy-
dowanie przekr´ciç ga!k´ w prawo. Godzi-
na 12 wcale nie b´dzie rzadkoÊcià, je˝eli

akurat przyjdzie nam ochota na kwadrans
z czarnym jak smo!a rapem. Co wa˝ne,
potencjometr, mimo ˝e konwencjonalny,
pracuje równo od samego do!u. Selekcja
komponentów nie jest wi´c marketingowà
opowiastkà, ale prawdà i koniecznoÊcià.
Pami´tajmy, ˝e wzmacniacza nie wyposa-
˝ono w pokr´t!o balansu.

W!àcznik sieciowy przeniesiono do ty!u.
Lavardin otwarcie deklaruje, ˝e wzmac-
niacz mo˝na przez ca!y czas pozostawiaç

Opatentowany zasilacz 
zamkni´ty w puszce. 
W torze sygna!owym 
elementy z zatartymi 
oznaczeniami. Wszystko 
po to, ˝eby Chiƒczycy 
nie skopiowali konstrukcji.
OczywiÊcie w wyrazie 
szacunku dla konstruktora.

Lavardin IS Reference
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pod pràdem. Od!àczenie od sieci jest 
zalecane na czas d!u˝szych wyjazdów.
Wtedy nale˝y po prostu wyciàgnàç wtycz-
k´ z gniazdka. Firma niech´tnie patrzy na
kondycjonery sieciowe, listwy oraz egzo-
tyczne sieciówki, radzàc klientom, by pod-
!àczali wzmacniacz prosto do Êciany. Do-
starczona wraz z urzàdzeniem sieciówka
równie˝ wystarczajàco dobrze spe!ni swo-
je zadanie. Je˝eli ktoÊ koniecznie b´dzie
chcia! dokonaç upgrade’u, mo˝e si´gnàç
po firmowà CMR. Dalsze brni´cie w temat
akcesoriów zasilajàcych Lavardin uznaje

za bezzasadne. Nawet jeÊli coÊ zmienià, to
raczej nie poprawià.

Istotna jest natomiast kwestia w!aÊciwej
polaryzacji zasilania. Na wtyku IEC jest
ona wskazana wyraênie. Bolec, do którego
powinna dochodziç ˝y!a goràca sieciówki,
zosta! fabrycznie oznaczony na czerwono.
Nale˝y sprawdziç próbnikiem, czy prze-
wód dochodzi prawid!owo i w razie 
koniecznoÊci dokonaç korekty. Audiofile
korzystajàcy z gniazdek schuko b´dà mieli
u!atwione zadanie – wystarczy obróciç
wtyczk´. W przypadku gniazda z bolcem
uziemiajàcym mo˝na spróbowaç znaleêç
sieciówk´ z tzw. przeplotem albo zleciç
elektrykowi zmian´ obsadzenia gniazda
Êciennego. Przy okazji takiej wizyty warto
poprosiç o za!o˝enie schuko. Problem 
polaryzacji zostanie rozwiàzany raz na 
zawsze.

Lavardin podkreÊla, ˝e wzmacniacz 
musi byç uziemiony. Zwa˝ywszy, ˝e to
w!aÊnie opatentowany modu! zasilajàcy 
w du˝ej mierze odpowiada za wyjàtkowe
w!aÊciwoÊci uk!adu, lepiej potraktowaç to
zalecenie powa˝nie. Gniazdka g!oÊnikowe
to standardowe z!ocone terminale z plasti-
kowymi nakr´tkami. Takie same znajdzie-
my w Baltlabie za 3500 z!. Z!àcza WBT,
nawet z serii Nexgen, powinny si´ spokoj-
nie zmieÊciç w kosztorysie. IS Reference

jest drogi i po prostu nie wypada skàpiç na
podzespo!ach. Pomijajàc wzgl´dy este-
tyczne, nale˝y zachowaç ostro˝noÊç w cza-
sie instalacji kabli. Z bananami nie ma
problemu, ale szerokie wide!ki i go!e koƒ-
cówki nale˝y dokr´ciç tak, aby nie dopro-
wadziç do zwarcia. Wzmacniacz móg!by
tego nie wytrzymaç.

Gniazda sygna!owe nie budzà zastrze-
˝eƒ. To solidne z!ocone z!àcza izolowane
PTFE. Ich rozstaw pozwala u˝ywaç nawet
doÊç grubych !àczówek. Nale˝y jedynie
pami´taç, ˝e kana!y zamontowano inaczej

ni˝ zazwyczaj. Prawy znalaz! si´ na górze,
a lewy na dole.

Do Lavardina pod!àczymy cztery êród!a
liniowe. Opcjonalnie dost´pny jest modu!
przedwzmacniacza korekcyjnego MM. 
W takim przypadku wejÊcie nr 4 zostanie
przyporzàdkowane gramofonowi. W in-
strukcji czytamy, ˝e IS Reference jest stan-
dardowo wyposa˝ony w wyjÊcie magneto-
fonowe, ale recenzowany egzemplarz mia!
w tym miejscu zaÊlepki. Nic nie stoi jed-
nak na przeszkodzie, aby producent 
zamontowa! stosowne z!àcza. Zdaje si´, ˝e
mo˝na równie˝ zamówiç wyjÊcie „pre-
-out”. Co prawda instrukcja na ten temat
milczy, ale w publikacjach taka wzmianka
si´ pojawia. Jako ˝e Lavardin oferuje koƒ-
cówki mocy, b´dzie mo˝na zasiliç kolum-
ny w bi-ampingu. Nawet za dop!atà nie
przewidziano natomiast opcji do!o˝enia
XLR-ów, ale to ma!e zmartwienie, bo
wzmacniacz nie jest symetryczny.

O budowie wewn´trznej wiadomo nie-
wiele, choçby z tego wzgl´du, ˝e ca!y zasi-
lacz zamkni´to w metalowej obudowie 

i zaplombowano. Na wierzchu kapsu!y
widnieje informacja, ˝e uk!ad jest chro-
niony patentami, a u˝ytkownik nie ma po-
trzeby jej otwieraç. Masa jest niewielka
(ca!y wzmacniacz wa˝y zaledwie 6 kg), ale
stosunek poboru energii do mocy nomi-
nalnej raczej wyklucza uk!ad impulsowy.
Licho jednak wie, co siedzi w Êrodku. Pew-
ne jest jedno – cokolwiek by to nie by!o, 
w znacznej mierze odpowiada za brzmie-
niowe w!asnoÊci Lavardina.

Uk!ad elektroniczny zmieÊci! si´ na
dwustronnej p!ytce, pokrytej od zewnàtrz
warstwà metalicznà. Przeniesiono tu 
równie˝ blok filtracji zasilania. Sk!ada 
si´ z dwóch kondensatorów elektrolitycz-
nych 4700 µF/63 V i kolejnych dwóch
10000 µF/40 V. Znalaz!y si´ w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie tranzystorów mocy, co na
pewno nie pogorszy osiàgów wzmacniacza. 

Selektor êróde! rozwiàzano bardzo
sprytnie – umieszczajàc tu˝ przy wejÊciach
przekaêniki Findera. Dzi´ki temu droga
sygna!u uleg!a skróceniu. Sygna! z gniazd
przesy!ajà lite miedziane druciki, r´cznie
wyginane i lutowane. G!oÊnoÊcià steruje
konwencjonalny niebieski potencjometr
Alpsa, zespolony z pokr´t!em. Nie zdecy-
dowano si´ na zdalne sterowanie. Prawdo-
podobnie gór´ wzi´!y wzgl´dy brzmienio-
we i potrzeba ograniczenia zak!óceƒ.

Uk!ad wydaje si´ minimalistyczny, ale 
z prostotà raczej nie nale˝y tego myliç. 
W ka˝dym kanale pracuje jeden uk!ad sca-
lony, prawdopodobnie wzmacniacz ope-
racyjny, z zatartym oznaczeniem oraz
czarna skrzynka, przypominajàca du˝y
kondensator foliowy, której zawartoÊç 
i przeznaczenie zna zapewne tylko Êcis!e
grono konstruktorów Lavardina. 

W stopniu pràdowym u˝yto komple-
mentarnej pary tranzystorów na kana!, ale
wi´cej si´ nie dowiemy, poniewa˝ ozna-
czenia zas!aniajà metalowe klamry. Tran-
zystory przymocowano do aluminiowego
radiatora, który styka si´ zarówno ze
spodem, jak i górnà pokrywà. W ten spo-
sób zwi´kszono powierzchni´ odpro-
wadzajàcà ciep!o. Nawet przy g!oÊnym
ods!uchu wzmacniacz pozostaje wi´c co
najwy˝ej letni.

WyjÊcie jest chronione tradycyjnymi
bezpiecznikami zw!ocznymi o wartoÊci 
2 A. Mo˝na wypróbowaç upgrade z u˝y-
ciem poz!acanych AHP. Zmiana powinna
byç s!yszalna. Sygna! do terminali wyjÊcio-
wych przesy!ajà splotki z czystej miedzi,
ale kiedy spojrzymy od spodu p!ytki, 
widaç zamaskowany element w!aÊnie 
w miejscu, skàd wyprowadzany jest sy-
gna!. Prawdopodobnie tutaj równie˝ za-
stosowano niestandardowe rozwiàzanie.

Na jakoÊç komponentów i materia!ów
nie mo˝na narzekaç, ale wydaje si´ jasne,
˝e nie w nich tkwi sekret kuchni z Tours.

Sygna! z gniazdami !àczà
r´cznie lutowane druciki 
z miedzi. Selektor 
na przekaênikach Findera.
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Test wzmacniacz

Zamiast wi´c si´ wdawaç w techniczne 
dywagacje, lepiej przejÊç do konfiguracji
systemu i ods!uchu.

Konfiguracja
Na stronie internetowej Lavardin za-

pewnia, ˝e dzi´ki wyjàtkowej konstrukcji
wzmacniacze wysterujà nawet wymaga-
jàce g!oÊniki. Bli˝sza prawdy wydaje si´
jednak instrukcja obs!ugi. Wed!ug niej
do IS Reference powinno si´ pod!àczaç 
kolumny o impedancji nie ni˝szej ni˝ 
5 omów. W praktyce zapewne kolumny 
4-omowe równie˝ b´dà dzia!aç, pod wa-
runkiem, ˝e ich wykres impedancji nie
b´dzie przypomina! wydruku z sejs-
mografu.

Producent zdecydowanie odradza sto-
sowanie audiofilskich akcesoriów, takich
jak nó˝ki, sto˝ki, spr´˝ynki, podk!adki 
i inne gus!a. Pisze wprost, ˝e si!y dzia!ajà-
ce na obudow´ zosta!y uwzgl´dnione na
etapie projektowania wzmacniacza i ˝adne
dodatki nic tu ju˝ nie poprawià. Seryjne
neoprenowe nó˝ki i stabilny stolik ze
sklejkowym blatem za!atwià spraw´. Uwa-
g´ i wolne Êrodki warto skierowaç w stro-
n´ okablowania. Dobrze dobrane, poz-
woli systemowi zaprezentowaç pe!ni´
mo˝liwoÊci.

W testowej konfiguracji IS Reference
zasila! Harbethy Super HL5. Odtwarzacz
Accuphase DP-600 by! poczàtkowo po!à-
czony ze wzmacniaczem kablem Albedo
Monolith. Sygna! do g!oÊników przesy!a!
Fadel Coherence II. Nie opar!em si´ poku-
sie zastosowania akcesoriów sieciowych.
Kondycjoner Gigawatt PC-4 poprawi!
dêwi´k na tyle, ˝e szkoda by!o z tego rezy-
gnowaç. Przyda!y si´ te˝ sprawdzone sie-
ciówki: Harmonix Studio Master i Fadel
Power Flex II. Elektronika stan´!a na stoli-
ku Andrzeja Sroki. WczeÊniej wzmacniacz
gra! na Stand Arcie STO MkII, ale na 
przeprowadzk´ IS Reference zareagowa! 
dobrze. Inna konstrukcja mechaniczna 
i sprzeczny z zaleceniami Lavardina grani-
towy blat poprawi!y szybkoÊç i rysunek
dêwi´ku. Bas sta! si´ twardawy i bardziej
zwarty, bez poÊwi´cania wype!nienia, a so-
prany nabra!y Êmia!oÊci. Ta konfiguracja

przekazywa!a jeszcze wi´cej informacji 
o muzyce.

Na koniec sprawdzi!em aktywnà !à-
czówk´ DP Audio Sound Refiner i niepo-
zorny firmowy kabelek CLR 83. Efekt
ostatniej zmiany okaza! si´ na tyle dobry,
˝e w!aÊnie przy niej pozosta!em do koƒca
ods!uchu.

Nie oznacza to zwieƒczenia poszuki-
waƒ, raczej uzyskanie optymalnego balan-
su tonalnego i maksymalnej przyjemnoÊci
ze s!uchania w ramach ograniczonego
zbioru akcesoriów. Z Lavardinem mo˝na
si´ bawiç znacznie d!u˝ej. Jest tak przej-
rzysty, ˝e reaguje na ka˝dà zmian´ i po-
zwala szukaç wymarzonej konfiguracji.
Firmowa !àczówka sprawdza si´ jednak
bardzo dobrze.

System gra! w 16,5-m pokoju, zaadapto-
wanym akustycznie w stopniu umo˝liwia-
jàcym normalne funkcjonowanie. Wzmac-
niacz i odtwarzacz przez ca!y czas testu 
pozostawa!y w!àczone.

Wra˝enia ods!uchowe
Wra˝liwoÊç Lavardina na zmiany oka-

blowania pozwala mieç nadziej´ na wyjàt-
kowà czystoÊç i przejrzystoÊç przekazu. 
Na wglàd w nagranie, mnóstwo sk!ado-
wych harmonicznych, wreszcie informacje
o akustyce i atmosferze nagrania. Tak w!a-
Ênie si´ dzieje. Chcia!oby si´ powiedzieç,
˝e wzmacniacz zasypuje nas szczegó!ami,
ale tak sformu!owana myÊl sugerowa!aby
brak porzàdku i harmonii. Tymczasem IS
Reference bez wysi!ku panuje nad niuan-
sami, a elementy prezentacji majà z góry
ustalonà kolejnoÊç. Dzi´ki temu nie odno-
simy wra˝enia, ˝e dêwi´ki rozsypujà si´ po
pomieszczeniu bez !adu i sk!adu. Lavardin
gra detalicznie, ale zachowuje doskona!à
spójnoÊç i równowag´ zakresów. Zespole-
nie pasma nie budzi zastrze˝eƒ. Co wi´cej,
im d!u˝ej s!uchamy, tym bardziej si´ 
nastawiamy na kolejne atrakcje. Pewni, ˝e
urzàdzenie poradzi sobie z przekazaniem
z!o˝onych struktur, z zaciekawieniem cze-
kamy na kolejne pomys!y realizatora albu-
mu. Okazuje si´, ˝e nawet hip-hopowe
produkcje z najwy˝szej pó!ki potrafià mile
zaskoczyç bogactwem efektów, subtelnych
sampli i inteligentnych pomys!ów aran˝a-
cyjnych. Lavardin nie osiàgnie mo˝e mi-
strzostwa w dyscyplinie masywnoÊci czy
nat´˝enia dêwi´ku, ale zapewni wglàd 
w sposób realizacji. Do tego stopnia, ˝e
poczujemy si´, jakbyÊmy siedzieli przy

konsolecie i byli Êwiadkami wplatania 
w utwór kolejnych próbek. Niektóre albu-
my docenimy, w innych ze zdziwieniem
zdiagnozujemy sztucznoÊç pewnych za-
biegów. Np. w jednej z piosenek Outkastu
na tle suchej studyjnej akustyki ni stàd ni
zowàd pojawia si´ iÊcie koÊcielny pog!os.
Najciekawsze, ˝e przecie˝ by! tam przez
ca!y czas, ale dopiero teraz odbieramy go
jako akcent z zupe!nie innej bajki. 

Lavardin naÊwietla wiele podobnych
zdarzeƒ, ale samo to nie jest jeszcze zaletà.
O jego klasie Êwiadczy dopiero fakt, ˝e nie
zam´cza nas analitycznoÊcià. Nie wyciàga
szczegó!ów z tkanki dêwi´ku ani nie rozja-
Ênia przekazu. Zachowuje balans tonalny,
a obfitoÊç informacji sprawia, ˝e muzyki
s!uchamy z zaciekawieniem, a zdarza si´,
˝e i z zapartym tchem. Brzmienie odbiera-
my jako swobodne, pozbawione sztuczno-
Êci i bardzo, bardzo muzykalne.

Z przeró˝nymi odmianami popu i mu-
zyki z pràdem mamy mas´ analitycznej 
zabawy. Wzmacniacz rozk!ada realizacje
na czynniki pierwsze i pozwala nam obser-
wowaç uk!ad zdarzeƒ i planów. S!uchamy,
czerpiàc z tego niema!à satysfakcj´. To od-
biór, który oddzia!uje nie tylko na emocje,
ale tak˝e na umys!, pozwalajàc jednocze-
Ênie na relaks. Wzmacniacz jest tak szybki,
˝e trudno w to uwierzyç, dzi´ki czemu 
oddanie nawet upiornych nawarstwieƒ
dêwi´ku, po!àczonych z komplikacjami
rytmicznymi, pozostaje dla niego fraszkà.
Mo˝na wr´cz odnieÊç wra˝enie, ̋ e Êwietnie
si´ bawi, mogàc nas zaskoczyç selektywno-
Êcià. W g´ste faktury nie wkrada si´ niepo-
kój; rzadkie sà cyzelowane, ˝ebyÊmy nie
uronili ˝adnego sk!adnika.

Zabawa nie by!aby tak dobra bez ade-
kwatnych wra˝eƒ przestrzennych. W tej
dyscyplinie ma!y Lavardin znów wznosi
si´ na wy˝yny. Nie obezw!adnia ogromem

Cztery wejÊcia liniowe 
i standardowe terminale 
dla kolumn. Sza!u nie ma, 
ale wystarczy.

Lavardin 
IS Reference
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 14250 z!

Dane techniczne

Moc: 38 W (8 W)
Minimalna
impedancja kolumn: 5
Pasmo przenoszenia: 1 Hz - 45 kHz 
Sygna/szum: >85 dB
WejÊcia liniowe: 4
WejÊcie phono: opcja MM
WyjÊcia: 1 para g!., tape
Zdalne sterowanie: -
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 8,5/43/30,5 cm
Masa: 6 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!""
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sceny ani g!´bià stadionu, ale lokalizacja êróde! pozornych jest
precyzyjna, a plany rysowane ostro, niezale˝nie od ich usytu-
owania wzgl´dem s!uchacza. O przestrzennych umiej´t-
noÊciach IS Reference dobrze Êwiadczy równie˝ fakt, ˝e w jego
towarzystwie Harbethy Super HL5 znikn´!y z pokoju. Gra!o
powietrze pomi´dzy nimi i po bokach, ale same monitory zda-
wa!y si´ nie uczestniczyç w tych zdarzeniach. Pe!ni!y co najwy-
˝ej rol´ rekwizytu, który uzasadnia obecnoÊç dêwi´ku w po-
mieszczeniu. Bez nich czulibyÊmy si´ po prostu nieswojo, bo
przecie˝ jakiÊ fizyczny przedmiot musi muzyk´ odtwarzaç.
Wyjàtkowo dok!adna stereofonia, po!àczona z du˝à zawarto-
Êcià informacji sprawi!y, ˝e nie tylko przyjemnie si´ s!ucha!o,
ale równie˝ oglàda!o. Osiàgni´cie takich wra˝eƒ b´dzie zapew-
ne wymagaç dba!oÊci o ka˝dy szczegó! konfiguracji, ale efekt
wart jest staraƒ i nak!adów. 

Lavardin to wdzi´czny temat do recenzji. Rozk!ad akcentów 
i okreÊlenie priorytetów sà tak czytelne, ˝e brzmienie !atwo pod-
daje si´ opisowi. Sà dyscypliny, w których IS Reference staje na
najwy˝szym podium. Ale sà te˝ takie, w których wypada zaled-
wie poprawnie. Je˝eli szukacie wzmacniacza do !ojenia – szukaj-
cie dalej. 38 watów w po!àczeniu z monitorami o skutecznoÊci
86 dB/W tym razem nie wystarczy!o do wytworzenia wgniatajà-
cego w fotel basu na „The Eminem Show”. Chocia˝ kto wie, co
by si´ sta!o, gdyby zamiast Super HL5 w pokoju znów stan´!y
Monitory 40.1? Niewykluczone, ˝e uda!oby si´ uzyskaç podob-
ny efekt. Niezale˝nie jednak od tych spekulacji jedno jest pewne:
Lavardin nie operuje subsonicznym basem i nie osiàga nat´˝eƒ
dêwi´ku godnych mocarzy zza oceanu, ale s!uchajàc go, napraw-
d´ nie odczuwamy z tego powodu dyskomfortu. W prawid!owo
zestrojonym systemie dêwi´k jest apetycznie wype!niony w ni-
skiej Êrednicy i p!ynnie przechodzi w bas. Nie s!ychaç dziur ani
gwa!townych spadków. Pasmo opada !agodnie, dzi´ki czemu
brzmienie zachowuje pewny fundament i po˝àdanà mi´sistoÊç.
Zresztà, brak wyraênego basu w tak bezkompromisowo szczegó-
!owej konstrukcji móg!by daç op!akane skutki. Wzmacniacz 
o tak rozciàgni´tej górze pasma po prostu musi jej zapewniç
przeciwwag´. Inaczej brzmienie straci przyczepnoÊç. W przy-
padku IS Reference nam to nie grozi. Jasne wysokie tony równo-
wa˝y czytelny bas. Nie jest pierwszoplanowà gwiazdà tego spek-
taklu, ale odgrywa istotnà rol´ w rozwoju muzycznej akcji.

Muzyka z Lavardinem niekoniecznie dociera do trzewi, ale do
emocji i umys!u – na pewno. Poza inteligentnie zrealizowanym
popem czy rockiem bardzo dobrze wypadajà wszelkie akustycz-
ne albo lekko wzmacniane pràdem sk!ady jazzowe, muzyka 
powa˝na bez wzgl´du na wielkoÊç aparatu wykonawczego, wo-
kalistyka (po!àczenie Lavardina z Harbethami ociera si´ tutaj 
o magi´) oraz wszystko, co nie wymaga pot´gi m!ota pneuma-
tycznego. Ten wzmacniacz gra nawet AC/DC, ale w takim przy-
padku b´dziemy czerpaç przyjemnoÊç z odbioru analitycznego.
Je˝eli chcemy si´ zanurzyç w muzyce i po prostu daç si´ jej po-
rwaç – si´gnijmy po mniej og!uszajàcy repertuar.

Warto wykorzystaç zalety IS Reference. Gdyby stanowi! pod-
staw´ konfiguracji, reszt´ toru mo˝na dobieraç do niego. Je˝eli
chodzi o obiektywne wady, to nie jest nià na pewno ograniczo-
na moc. W wi´kszoÊci normalnych pomieszczeƒ, z kolumnami 
o Êredniej efektywnoÊci jej brak nie powinien nam cz´sto do-
skwieraç. Jedynym, co troch´ studzi entuzjazm, jest wysoka ce-
na. Lavardin broni si´ dêwi´kiem. Tyle ˝e tak znakomite wra˝e-
nia po prostu chcia!oby si´ kupiç taniej.

Konkluzja
CzystoÊç, przestrzeƒ, klasa i du˝o muzyki. Przy konfigurowa-

niu systemu IS Reference wymaga uwagi, ale je˝eli si´ postara-
my, odwdzi´czy si´ z nawiàzkà. Âwietny wzmacniacz dla wyma-
gajàcych odbiorców.

Test wzmacniacz
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