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D o tego dystrybutor do!o˝y!
pi´kne kolumny Von Schwei-
kert – najmniejsze pod!o-

gówki z oferty, co rodzi!o nadziej´ na do-
brà wspó!prac´ z moim pomieszczeniem
ods!uchowym.

Zainstalowany system rwa! oko w spo-
sób niespotykany. Nie ka˝demu stylistyka
Accu musi si´ podobaç, ale najwi´kszy
malkontent nie odmówi urzàdzeniom
wysokiej jakoÊci wykoƒczenia. W przy-
padku Von Schweikerta jest podobnie 
– elegancki projekt i staranne wykoƒcze-
nie koresponduje z imponujàcà cenà 
zestawów.

C-2810 jest referencyjnym przed-
wzmacniaczem liniowym. To konstruk-
cja zbalansowana i prawdziwe dual-mo-
no z dwoma transformatorami R-Core.
Zgodnie ze zwyczajem Accuphase’a urzà-
dzenie cechuje si´ budowà modu!owà.
Rozszerzeƒ dokonujemy poprzez monta˝
dodatkowych kart. Mo˝na do!o˝yç wej-
Êcia liniowe, przedwzmacniacz gramofo-
nowy (podobno rewelacyjny) oraz prze-

twornik c/a. Wi´kszoÊç pokr´te! regulacji
umieszczono w uchylnym panelu, ukry-
tym w czasie zwyk!ej eksploatacji.

Producent jest dumny z nowatorskiego
uk!adu regulacji wzmocnienia o oznacze-
niu AAVA. W miejsce typowego poten-
cjometru obrotowego zastosowano uk!ad
zmiany wartoÊci pràdu. Sygna! najpierw
jest zamieniany na pràdowy, obrabiany 
i z powrotem zamieniany na napi´ciowy.
Pozwala to znacznie skróciç jego Êcie˝k´.
Warto wspomnieç, ˝e C-2810, jako urzà-
dzenie z linii wzorcowej, zosta! obudowa-
ny skrzynià z persymony, która robi
wr´cz wstrzàsajàce wra˝enie. Ja w ka˝dym
razie by!em zachwycony – zarówno ry-
sunkiem drewna, jak i jakoÊcià politury.

Wzmacniacze w klasie A to wizytówka
Accuphase’a. W teÊcie wystàpi! aktualny
szczytowy model A-65, bezpoÊredni na-
st´pca A-60. Przy tej samej mocy w jego
konstrukcji wprowadzono sporo zmian
zaczerpni´tych z topowych monobloków
M-8000. Utrzymanie sta!ego napi´cia na
wyjÊciu pozwala na uzyskanie podwoje-
nia mocy przy dwukrotnym spadku im-
pedancji (2 x 60 W przy 8 omach, 2 x 120
W przy 4 !, 2 x 240 W przy 2 ! i 480 W
przy 1 !). W A-65 pracuje dziesi´ç kom-
plementarnych par MOSFET-ów, nato-
miast na wejÊciu uzyto tranzystorów 
bipolarnych. Podobnie jak dedykowany
przedwzmacniacz, koƒcówka mocy jest 
w pe!ni zbalansowana. ObecnoÊç prze-
!àcznika wzmocnienia (gain) pozwala jà
lepiej dopasowaç do reszty systemu. 

A-65 to wielkie i ci´˝kie urzàdzenie, 
a uchwyty na Êciance czo!owej i tylnej
wcale nie s!u˝à do ozdoby. Zastosowano
oryginalny zabieg wzorniczy, polegajàcy
na zastàpieniu typowych dla japoƒskiego
producenta wskaêników wychy!owych
wyÊwietlaczami numerycznymi. Akurat
ten pomys! wydaje mi si´ chybiony.

Zintegrowany odtwarzacz CD/SACD
DP-700 wyposa˝ono w najwy˝szej klasy
firmowy nap´d, wzi´ty z topowego DP-
-800. Co wa˝niejsze, zaimplementowano
w nim autorski proces obróbki sygna!u

System Accuphase’a to
atrakcja sama w sobie. 
W dodatku tym razem
otrzymaliÊmy coÊ z górnej
pó!ki. Najwy˝szy model
stereofonicznej koƒcówki
mocy w klasie A, 
szczytowy przedwzmacniacz 
i najwy˝szy zintegrowany
odtwarzacz CD (wy˝ej stoi 
ju˝ tylko konstrukcja 
dzielona) – to naprawd´
du˝o. Przynajmniej dla mnie,
którego za˝y!oÊç z firmà
ogranicza!a si´ dotàd 
do wzmacniaczy 
z do!u katalogu.

system

!ƒAlek Rachwald i Aleksandra Chiliƒskaƒ!

Accuphase DP-700, C-2810, A-65, 
Von Schweikert UniField 3
Dystrybucja: Nautilus
Ceny: 
C-2810 54900 z!
A-65 59900 z!
DP-700 63900 z!
Von Schweikert UniField 3 59900 z!
System razem 238600 z!

Dane techniczne
C-2810
Pasmo przenoszenia: 3-200 000 Hz (+/-3 dB); 

20-20 000 Hz (+/-0,2 dB)
Zniekszta!cenia THD: 0,005 %
Czu!oÊç wejÊciowa (przy maksymalnym
napi´ciu wyjÊciowym): 252 mV
Maks. poziom wyjÊciowy: 7 V
Maks. poziom wejÊciowy: 6 V
Sygna!/szum (wzmocnienie 18 dB): 111 dB
Stopieƒ gramofonowy: opcja
Wymiary (w/s/g): 15,6/47,7/41,2 cm 
A-65
Moc wyjÊciowa: 480 W/1 !, 240 W/2 !, 

120 W/4 !, 60 W/8 !
Zniekszta!cenia THD: 0,07% (2 !), 

0,05% (4-16 !)
Zniekszta!cenia intermodulacyjne: 0,03%
Pasmo przenoszenia: 

pe!nia mocy, 20 Hz-20 kHz: 0/0,2 dB
przy 1 W, 0,5 Hz – 160 kHz: 0/3 dB

Wspó!czynnik t!umienia: 400
Impedancja wejÊciowa (XLR/RCA): 40/20 k!
Stosunek sygna!/szum:

- 115 dB (pe!ne wzmocnienie)
- 121 dB (prze!àcznik wzmocnienia –12 dB)

Wymiary (w/s/g): 23,8/46,5/51,5 cm
DP-700
Odtwarzane typy p!yt: CD/SACD stereo
WejÊcia cyfrowe: HS-Link; koaks.; opt.; fs: 

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 
96 kHz (16-24 bity); z wejÊcia HS-Link: 

176,4 kHz, 192 kHz (24 bity), 2,8224 MHz (DSD)
Pasmo przenoszenia: 0,5-50000 kHz (+/-3 dB)
THD+N: 0,0008 % (20-20000 Hz)
Sygna!/szum: 114 dB
Dynamika: 110 dB (wejÊcie 24 bit, 

filtr górnozaporowy na „off”)
Separacja kana!ów: 108 dB (20-20 000 Hz)
Napi´cie wyjÊciowe i impedancja:
XLR: 2,5 V/50 !
RCA: 2,5 V/50 !
Regulacja poziomu g!osu: 0-80 dB (cyfrowo)
Wymiary (w/s/g): 15,6/47,7/39,4 cm
Von Schweikert UniField 3
Pasmo przenoszenia: 32 Hz-40 kHz (+/- 2dB);
SkutecznoÊç: 91 dB/1 W/1 m
Impedancja: 8 !
Wymiary (w/s/g): 96,5/22,9/38 cm
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MDSD (Multiple Double Speed DSD),
pozwalajàcy na konwersj´ sygna!u DSD
bezpoÊrednio na analogowy, bez filtracji
cyfrowej i bez zmiany fazy w paÊmie prze-
noszenia. Regulacja g!oÊnoÊci odbywa si´
w domenie cyfrowej, do -80 dB. Siedem-
setka jest odtwarzaczem wy!àcznie stereo-
fonicznym – zrezygnowano tu z ma!o po-
pularnej opcji dêwi´ku wielokana!owego.

Sekcj´ cyfrowà, analogowà i zasilacz
rozdzielono przestrzennie – znajdujà si´
na oddzielnych p!ytkach. Nap´d jest
ekranowany. ObecnoÊç obok wyjÊç tak˝e
wejÊç cyfrowych pozwala wykorzystaç
odtwarzacz jako przetwornik c/a dla 
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zewn´trznych êróde! sygna!u cyfrowego
w standardzie Red Book. Podobnie jak 
testowany przedwzmacniacz, DP-700
wyst´puje w eleganckiej drewnianej 
jesionce.

Von Schweikert to amerykaƒska legen-
da – jedna z piekielnie drogich i regular-
nie wysoko ocenianych firm zza oceanu.
UniField 3 to trójdro˝na kolumna 
w dwóch obudowach. Faktycznie sk!ada
si´ z ma!ego dwudro˝nego monitora, wy-
posa˝onego we w!asne wejÊcia g!oÊniko-
we, postawionego na obudowie bas-re-
fleks przetwornika niskotonowego. Na
górze pracuje wst´ga oraz Êredniotono-

system

wiec wykonany z materia!u przypomina-
jàcego piank´ (jest to autorskie opraco-
wanie Von Schweikerta). Na dole zainsta-
lowano stosunkowo niewielki, ale kosz-
towny g!oÊnik Seas Excel z magnezowà
membranà. Komora woofera jest du˝a 
i zaopatrzona w niespodziewanie wielki
otwór bas-refleksu. Wyglàda to na prób´
uzyskania mo˝liwie du˝ego basu z nie-
wielkiego przetwornika. 

Âcianki obu skrzyƒ sà zaoblone. Zbu-
dowano je z kilku warstw i w najgrub-
szych miejscach szczycà si´ wynikiem 
6,5 cm. Gniazda g!oÊnikowe to wysoki
model WBT. Kolumnom towarzyszà spe-
cjalne ˝elazne podstawy, masywne i opar-
te na trzech du˝ych kolcach. Razem 
wyglàda to lekko i elegancko. W czasie
eksploatacji trzeba jednak uwa˝aç, bo ten

rodzaj podstawy jest wra˝liwy na potràce-
nia. A przewrócenie tak !adnie wykoƒ-
czonej i kosztownej kolumny na pewno
nie jest tym, do czego dà˝ymy.

Producent oferuje równie˝ firmowe
przewody (a ze wzgl´du na rozdzielenie
sekcji pod!àczanie nie jest trywialne!), ale
w teÊcie wykorzystaliÊmy znakomite oka-
blowanie Wireworld Silver Eclipse.

Alek Rachwald

Opinia 1

Ten system to Êwietne narz´dzie
do d!ugotrwa!ego s!uchania mu-
zyki. Stosunkowo !atwo go opi-

saç przez to, czego w nim nie ma. Czyli:
agresji, ostroÊci, suchoÊci i niechcianych
sybilantów (przyznam, ˝e tych chcia-
nych te˝ czasem brakuje). To, co czasem
k!uje w uszy, tutaj jest jedwabiste, wel-
wetowe. W przypadku elektroniki jest to
nawet zgodne z aparycjà (z!ote fronty 
i politurowane drewno); w przypadku
kolumn – mniej. ˚eby taki ciep!y
dêwi´k wydobywa! si´ ze wst´gi i meta-
lowego woofera? Âwiat si´ koƒczy.
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Kameralna muzyka z instrumentami
akustycznymi wypad!a rewelacyjnie.
Rzek!bym, ˝e ambrozja kapa!a po bro-
dzie. ObecnoÊç muzyków zosta!a zazna-
czona wyraênie pomimo pewnego ogra-
niczenia szczegó!owoÊci wysokich tonów,
przejawiajàcego si´ lekkim oddaleniem.
Szczegó!y by!y na miejscu, tylko nieco wy-
cofane. Skàdinàd wiadomo, ˝e g!oÊnik
wst´gowy, pozostawiony samemu sobie,
potrafi siaç jak z rozpylacza. Pewne uspo-
kojenie tego zakresu w kolumnach Uni-
Field jest wi´c efektem celowym. W wi´k-
szoÊci repertuaru nie odbiera!em tego 
jako wady, jednak tam, gdzie by!em przy-
zwyczajony do pewnej zgrzytliwoÊci (mu-
zyka big-bandów z du˝à sekcjà blachy,
niektóre „ostre” nagrania Milesa Davisa
itp.), dawa! si´ odczuç niedosyt agresji.

Du˝e sk!ady akustyczne oraz muzyka 
z udzia!em instrumentów elektronicz-
nych to test prawdy dla niskich tonów.
System Accuphase/Von Schweikert, po-
stawiony oko w oko z Czajkowskim,
Mendelssohnem i koncertami Chopina,
a tak˝e (dla kontrastu) ze Êcie˝kà dêwi´-
kowà do „Piàtego elementu” Luca Besso-
na, ukaza! bas troch´ upi´kszony: mi´k-

ki, doÊç silny i schodzàcy nisko, jednak
nie by!o to ostatnie s!owo w dziedzinie
kontroli. Da!o si´ odczuç wi´cej przy-
jemnego masowania ni˝ precyzyjnych
strza!ów. Nale˝y jednak przyznaç, ˝e bas
by! dobry, to znaczy bez s!yszalnych efek-
tów rezonansowych. Taka prezenta-
cja pasowa!a do rewelacyjnej, goràcej, 
jedwabistej Êrednicy i !agodnej góry, da-
jàc w sumie efekt, o którym pisa!em na
poczàtku.

Jak wynika z opisu, brzmienie testo-
wanego systemu odbiega od neutralno-
Êci. Co  usprawiedliwia ten stan rzeczy?
Tylko – i a˝ – przyjemnoÊç. Dawno nie
s!ucha!em tak „nieaudiofilskiego”
brzmienia, z delikatnà górà, dogrzanym
Êrodkiem i lekko misiowatym, ale nie
zepsutym do!em. W!aÊciciel kolekcji

muzyki kameralnej i wokalnej b´dzie
tym systemem zachwycony, bowiem
umo˝liwi on d!ugie ods!uchy, uprzy-
jemni niektóre nagrania i powie wszyst-
ko o Êpiewakach. 

S!uchajàc zestawu Accuphase/Von
Schweikert, zastanawia!em si´, czy to
elektronika, czy kolumny odpowiadajà 
w wi´kszym stopniu za ostateczny efekt.
Z pozoru odpowiedê by!a oczywista:
urzàdzenia Accuphase’a uwa˝a si´ za gra-
jàce ciep!o i muzykalnie. Jednak zmiana
kolumn przynios!a niespodziank´ – oka-
za!o si´, ˝e to Von Schweikerty majà 
decydujàcy wp!yw na brzmienie. Accu-
phase z Avconami ARM nie zagra!y na
szcz´Êcie zimno. Brzmienie by!o orga-
niczne, ale bogate w szczegó!y, pot´˝ne, 
z ˝elaznà kontrolà. Zmiana by!a ogrom-
na – dwa kompletnie ró˝ne Êwiaty. Us!y-
sza!em najlepszy dêwi´k, jaki uda!o mi
si´ dotychczas wydobyç z moich zesta-
wów referencyjnych. Gdybym dziÊ mia!
wolne 150 tysi´cy, nie waha!bym si´ ani
chwili z zainwestowaniem ich w testowa-
nà elektronik´. Ten dêwi´k by! wart naj-
wi´kszych poÊwi´ceƒ. Natomiast partne-
ra dla UniField 3 widzia!bym raczej 
w którejÊ z mocnych koƒcówek Accu-
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phase’a w klasie AB. To pi´kne kolumny,
które jednak potrzebujà wi´cej pràdu.

Alek Rachwald

Opinia 2

Opinia 2

M róz trzaskajàcy. Zima za
oknem straszy, a panowie
wnoszà pud!o za pud!em…

W moje progi zawita! japoƒski system
Accuphase’a wraz z amerykaƒskimi 
kolumnami Von Schweikert. Po!àczenie
wyrafinowanej estetyki z klasycznà ele-
gancjà vintage.

Pierwsze wra˝enie to pe!ny, ciep!y i mi-
!y dla ucha dêwi´k – z jednej strony skan-
dalicznie „misiowaty”, z drugiej – nie-

codziennie przyjemny. S!ucham dalej…
nast´puje ta w!aÊciwa, bardziej skupiona
na szczegó!ach faza, w której dopiero
mo˝na wychwyciç istotne detale. Po pew-
nym czasie zaskoczona dochodz´ do
wniosku, ˝e owo pierwotnie przyjemne,
ciep!e brzmienie na d!u˝szà met´ m´czy 
i przynajmniej cz´Êciowo odbiera radoÊç
s!uchania.
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Miles Davis z „Kind of Blue” wypad!
sympatycznie, choç tràbka by!a odrobin´
„za ma!a”. Zabrak!o detali wype!niajàcych
ten album. Pojawia si´ w nim m.in. cha-
rakterystyczny dêwi´k miote!ki, przesu-
wanej po membranie werbla, której tym
razem nie by!o s!ychaç. Dêwi´k docho-
dzàcy do moich uszu przypomina! raczej
szumy na p!ycie. Brakowa!o mocnych ak-
centów, jak szarpanie strun kontrabasu.
Odnios!am wra˝enie, ˝e bas przypomina
ten z syntezatora. Wszystko brzmia!o !ad-
nie, nawet dynamicznie, ale za ciep!o 
i ma!o precyzyjnie.

Barwa jest naprawd´ interesujàca, ste-
reofonia – znakomita, scena szeroka, 
z odczuwalnà g!´bià, chocia˝ mo˝e nie-
koniecznie z doskonale zarysowanymi
planami. Ogromnym atutem systemu 
jako ca!oÊci jest brzmienie Êrednich i, cz´-
Êciowo, wysokich tonów. Symfonika za-
brzmia!a nieêle. Wszystko by!o idealnie
zgrane, stanowi!o jednak zwartà muzycz-
nà mas´, lekko ograniczonà na skrajach
pasma. Powodowa!o to wra˝enie pewne-
go ujednolicenia zamiast bogatej w szcze-
gó!y uczty dla ucha. Nie wybija!y si´ cha-
rakterystyczne dla utworów punkty. Gra-
!o ma!o wciàgajàco.

Postanowi!am te˝ sprawdziç, jak dzia!a
elektronika Accuphase’a w po!àczeniu 
z innymi kolumnami. By!y to Avcon Ava-
lanche Reference Monitor (z racji tasiem-
cowatej nazwy zwane po prostu ARM).
Ró˝nice pojawi!y si´ natychmiast. Naj-
szybciej da!o si´ zauwa˝yç zmian´ w basie
– sta! si´ wyraêniejszy, g!´boki i soczysty.
Ârednica nie straci!a na atrakcyjnoÊci: cie-
p!y, niski, ale zarazem szalenie naturalny
wokal Cesarii Evory w „Besame mucho”
(„Ladies Jazz” vol. 5) przyjemnie pieÊci!
zmys!y. S!ychaç by!o ka˝dy szczegó! – de-
likatne ko!atki w tle i wreszcie uwolnionà
tràbk´. Z wielkà przyjemnoÊcià przes!u-
cha!am kolejny utwór. Delikatny, miaro-
wy szum marakasów, s!odki g!os Stacey
Kent i dêwi´czne blachy – prawdziwy bal-
sam dla duszy. ARM-y to wymagajàce
monitory, zaÊ system Accuphase wspó!-
pracowa! z nimi doskonale, mimo z pozo-
ru niewysokiej mocy oddawanej przez
wzmacniacz. Szkoda, ˝e cena urzàdzeƒ
czyni takie zestawienie ma!o prawdopo-
dobnym.

Podobnie jak elektronik´, sprawdzi!am
testowane kolumny. UniField 3 w po!à-
czeniu ze wzmacniaczem SA Jazz równie˝
pokaza!y swoje lepsze, skrywane dotàd

oblicze. Do pi´knej Êrednicy i subtelnoÊci
wysokich tonów doszed! lepiej zebrany
bas i wi´cej energii. Wyraênie by!o widaç,
˝e koƒcówka mocy A-65 nie jest idealnym
partnerem tych kolumn.

Wniosek? Z jednej strony genialny, 
a z drugiej nietrafnie z!o˝ony system. Po-
szczególne elementy to hi-end, jednak nie
sà to urzàdzenia na tyle ze sobà zgodne,
aby w po!àczeniu prezentowa!y szczyt
swoich mo˝liwoÊci. Ka˝dy, kto pokusi si´
o zakup systemu Accuphase’a, trafi na wy-
˝yny muzycznych doznaƒ. Zadowolenie
gwarantowane. Co do kolumn UniField
3, to na razie widz´ lepszà mo˝liwoÊç za-
gospodarowania takiej kwoty. Nie ozna-
cza to jednak, ˝e dla kogoÊ innego nie sta-
nà si´ realizacjà marzeƒ. Jedno jest pewne
– testowany zestaw na d!ugo pozostanie 
w mojej pami´ci.

Aleksandra Chiliƒska

SSpprroossttoowwaanniiee
W numerze 4/2009 przez pomy!k´

nie umieÊciliÊmy informacji o autorze
ilustracji do testu „ModWright Instru-
ments SWP 9.0SE”. By! nim Marcin 
Olszewski. Redakcja przeprasza autora
fotografii.
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