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Wilson Benesch Full Circle
Gramofon Wilson Benesch Full Circle

goÊci! ju˝ na !amach „Magazynu 
Hi-Fi”. To lekki nap´d o konstrukcji
modu!owej. Dolna warstwa podstawy,
wykonana z MDF-u, pe!ni funkcj´ plat-
formy dla silnika pràdu zmiennego. Na
niej opiera si´ cz´Êç Êrodkowa (równie˝
MDF), stanowiàca podstaw´ monta˝o-
wà dla !o˝yska z bràzu oraz kolejnego
„pi´tra”. Ma ono form´ czterech cylin-
drów, wykonanych z aluminium. 
W trzech po!o˝onych obwodowo osa-
dzono karbonowe pr´ty, utrzymujàce
uniesiony ponad podstaw´ najwi´kszy
cylinder Êrodkowy. Przechodzi przez
niego oÊ !o˝yska, wykonana ze stali 
narz´dziowej. Ponadto przy pomocy
grubych w´glowych pr´tów zespolono 
z nim aluminiowà podstaw´ ramienia.
Takie rozwiàzanie ma zapewniaç mini-
malnà elastycznoÊç i optymalnà izolacj´
ramienia od wibracji silnika.

Lekki akrylowy talerz opiera si´ na osi
za poÊrednictwem nap´dzanego pa-
skiem aluminiowego talerzyka. Zmia-

ny obrotów dokonuje si´, zmieniajàc
pozycj´ paska na osi silnika. Wszystkie
elementy poziome idealnie dopaso-
wano wzorniczo, nadajàc im kolisty
kszta!t. Stàd zapewnie nazwa Full 
Circle. 

Nap´d w testowanej wersji podsta-
wowej wyposa˝ano w rami´ A.C.T 0.5.
To lekka w´glowa konstrukcja z zawie-
szeniem unipivot. Do ulubionego przez
Wilson Benescha karbonowego klimatu
nawiàzuje tak˝e przetwornik Ply. Jest to
wk!adka MC o wysokim napi´ciu wyjÊ-
ciowym 1,58 mV i otwartej budowie. 
W komplecie do!àczana jest równie˝
gruba filcowa mata wraz z kartonowà
podk!adkà, pe!niàcà te˝ rol´ szablonu
do ustawiania wk!adki.

Electrocompaniet ECP-1
Przedwzmacniacz gramofonowy Elec-

trocompaniet ECP-1 zosta! zamkni´ty 
w niewielkiej stalowej obudowie. Przed-
nià Êciank´ wykonano z akrylu pomalo-
wanego od wewnàtrz na czarno. Zdobià
jà nazwy producenta i urzàdzenia oraz
niebieskie diody, sygnalizujàce tryb 
pracy – MM/MC. Na Êciance tylnej znaj-
duje si´ para gniazd wejÊciowych z zaci-
skiem uziemienia, para wyjÊç, prze-
!àcznik MM/MC oraz gniazdo zasilajàce. 
Zewn´trzny zasilacz pràdu zmiennego
dostarcza napi´cie 40 V. Uk!ad elek-
tryczny zmontowano na pojedynczej
p!ytce drukowanej. Wzmocnienie dla
wk!adek MM wynosi 34,8 dB, a dla MC
– a˝ 73 dB.

VTL IT-85
IT-85 to podstawowy model wzmac-

niacza zintegrowanego VTL-a. Zawiera
aktywny preamp lampowy (jego sa-
modzielna, rozbudowana wersja jest
dost´pna jako TL-2.5) oraz lampowà
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Oto system dla mi!oÊników
analogu, którzy 
nie dysponujà du˝ym
pomieszczeniem. 
Oryginalny gramofon,
klasyczny stopieƒ korekcyjny,
lampowa integra,
wspó!osiowe monitory 
i markowe okablowanie. 
W dodatku ka˝dy element
pochodzi od uznanego
producenta.
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Wilson Benesch Full Circle,

Electrocompaniet ECP-1, 

VTL IT-85, Thiel SCS4, 

okablowanie: Transparent Audio

system

!ƒPawe! Go!´biewski i Alek Rachwald !

Wilson Benesch Full Circle,
Electrocompaniet ECP-1, VTL IT-85, Thiel
SCS4, okablowanie: Transparent Audio

Dystrybucja: Hi-Fi Club
Ceny: 
Wilson Benesch Full Circle 9900z! (z wk!adkà)
Electrocompaniet ECP-1 3900 z!
VTL IT-85 17000 z! 
Thiel SCS4 8000 z! (para)
Transparent Musiclink Plus 1300 z! (1 m)
Transparent Musicwave Plus 2850 z! 

(2 x 2,5 m)
Transparent Powerlink Super 1700 z! (2 m)
System razem 44650 z!

Dane techniczne

Wilson Benesch Full Circle
Nap´d: paskowy
Pr´dkoÊci obrotowe: 33 1/3 i 45 obr./min
Rami´: A.C.T. 0.5

Wk!adka: Wilson Benesch The Ply
Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 50 kHz
Napi´cie wyjÊciowe: 1,58 mV
Zalecana impedancja obcià˝enia: 10 ! – 47 k!
PodatnoÊç dynamiczna: 15 cu
Nacisk: 1,8-2 g

ECP-1
Wzmocnienie MM/MC: 34,8/73 dB
Impedancja wejÊciowa MM/MC: 47 k!/b.d.
Szum: - 88 dB
Impedancja wyjÊciowa: 100 !
Wymiary (w/s/g): 6,5/24/16,5 cm
Masa: 2,2 kg
VTL IT-85
Lampy: 2 x 12AU7, 4 x 12AT7, 4 x EL-34
Moc (4/8 !): 2 x 80/2 x 60 W
Zniekszta!cenia THD: 0,01% (20 Hz – 20 kHz)
WejÊcia: 5 x RCA, amp-in 
WyjÊcia: pre-out, tape
Phono/s!uchawki: opcja/+
Wymiary (w/s/g): 18/40/30 cm
Masa: 27,2 kg

Thiel SCS4
Pasmo przenoszenia: 48 Hz - 20 kHz ±2 dB
EfektywnoÊç: 88 dB
Impedancja: 4 ! (min. 3 !)
Zalecana moc wzmacniacza: 30-200 W
Wymiary (w/s/g): 44,7/21,3/29,6 cm
Masa: 11,5 kg/szt.
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koƒcówk´ mocy (tu odpowiednikiem 
b´dzie ST-85). Front wykonano z alu-
miniowej ramy. Umieszczona w jej cen-
trum zaciemniana szyba pozwala zaj-
rzeç do Êwiata lamp. Pozosta!e cz´Êci
obudowy wykonano z lakierowanych
na czarno blach stalowych.

Po lewej stronie przedniej Êcianki
znajduje si´ obrotowy selektor êróde!, 
a obok niego gniazdo s!uchawkowe
(du˝y jack) oraz hebelkowy prze!àcznik
wyboru trybu ods!uchu (g!oÊniki/s!u-
chawki). W centrum mamy pokr´t!o
regulacji g!oÊnoÊci, a po prawej – prze-
!àczniki aktywujàce wejÊcie do koƒców-
ki mocy i szybkie wyciszenie oraz g!ów-
ny w!àcznik zasilania.

Wzmacniacz oferuje pi´ç wejÊç linio-
wych, bezpoÊrednie wejÊcie do koƒ-
cówki mocy (mo˝liwoÊç pod!àczenia 
zewn´trznego przedwzmacniacza/pro-
cesora), wyjÊcie wysokopoziomowe
oraz regulowane wyjÊcie z przedwzmac-
niacza. Terminale g!oÊnikowe sà po-
jedyncze. Przyjmujà go!e przewody,
wtyki bananowe oraz wide!ki, a ich
umieszczenie na skoÊnej cz´Êci obu-
dowy u!atwia monta˝ nawet sztywnych
kabli.

Na tylnej Êciance widaç gniazdo zasi-
lajàce IEC oraz gniazda bezpieczników.
Do wzmacniacza do!àczono prosty 
plastikowy pilot z funkcjami regula-
cji g!oÊnoÊci i szybkiego wyciszenia
(mute).
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Wn´trze to przyk!ad solidnej elektro-
niki, wykorzystujàcej dobre kompo-
nenty (Nichicon, Wima). Transforma-
tor typu E-I dostarcza pràd czterem 
oddzielnym torom zasilania: powiela-
czowi napi´cia anodowego, napi´cia
anodowego lamp mocy i lamp sterujà-
cych oraz uk!adów logicznych.

Uk!ad elektroniczny rozplanowano
na czterech p!ytkach drukowanych.
Umieszczona przy tylnej Êciance zawie-
ra uk!ady wejÊciowe. Stàd sygna! trafia
do mechanicznego selektora êróde! 
i dalej do sterowanego silnikiem poten-
cjometru (granatowy Alps). W pierw-
szym stopniu wzmocnienia pracujà
dwie podwójne triody 12AU7. Cztery

triody 12AT7 wykorzystano w odwra-
caczu fazy i stopniu sterujàcym. Lampy
mocy to cztery pentody EL-34 pra-
cujàce przeciwsobnie i dostarczajàce,
odpowiednio, 80 i 60 W na kana! przy
obcià˝eniu 4 i 8 !. Wzmacniacz wy-
posa˝ono w uk!ad r´cznej regulacji prà-
du spoczynkowego. Przedzia! lamp za-
bezpiecza pokrywa z perforowanej 
blachy. Przed wyjÊciami g!oÊnikowymi
zastosowano transformatory wyjÊciowe

system

z pojedynczymi odczepami, identyczne
jak w koƒcówce mocy ST-85.

Thiel SCS4
Thiel SCS4 to najtaƒsze g!oÊniki 

w aktualnej ofercie amerykaƒskiego
producenta. Ich sercem jest przetwor-
nik koaksjalny, majàcy zapewniç zgod-
noÊç fazowà wszystkich zakresów, nie-
zale˝nie od ustawienia kolumn. Bia!à,
16,5-cm membran´ nisko-Êrednioto-
nowca wykonano z aluminium. Krótka
cewka pracuje w d!ugiej szczelinie. 
W centrum woofera umieszczono 
aluminiowà kopu!k´ wysokotonowà 
o Êrednicy 25 mm. Producent deklaru-
je, ˝e zastosowa! takie same rozwiàzania
jak w przetworniku montowanym we
flagowych CS 3.7. Profilowana i u˝e-
browana przes!ona poprawia charakte-
rystyk´ kierunkowà i chroni delikatny
przetwornik przed uszkodzeniem me-
chanicznym.

G!oÊniki pracujà w komorze z dwo-
ma kana!ami bas-refleksu. Ich wy-
loty znajdujà si´ na przedniej Êciance.
W zwrotnicy u˝yto uk!adu linearyzujà-
cego impedancj´. Jej minimum nie spa-
da poni˝ej 3 omów (znamionowa to 
4 omy), przy efektywnoÊci 88 dB. 

Obudow´ wykonano z 25-mm MDF-u
i wzmocniono wewn´trznymi wieƒca-
mi. Zewn´trznà powierzchni´ przedniej
Êcianki stanowi p!yta aluminiowa, za-
pewniajàca oparcie przetwornikom, 
a ca!ej kolumnie – sztywnoÊç. Na tylnej
Êciance umieszczono akrylowà p!ytk´ 
z parà szeroko rozstawionych zacisków,
akceptujàcych wtyki bananowe i wide!ki.
Czarnà maskownic´ z cienkiej perforo-
wanej blachy przytrzymujà magnesy.

Do testu trafi!a para w naturalnej
okleinie wiÊniowej. Dost´pne sà tak˝e
wersje w kolorze ciemnej wiÊni i bar-
wiony na czarno jesion.

SCS4 zosta!y zaprojektowane g!ów-
nie z myÊlà o kinie domowym. Mogà
pracowaç w pionie – jako zestawy g!ów-
ne i efektowe – oraz w poziomie – jako
g!oÊnik centralny. Uzupe!nieniem ta-
kiej konfiguracji b´dà subwoofery Thiel
Smart Sub.

Transparent Audio
Transparenta nie trzeba nikomu

przedstawiaç. Katalog podzielono na
kilka serii: High Performance, Pre-
mium, Reference i szczytowà Opus. 
W ka˝dej znajduje si´ kilka linii pro-
duktów. Ka˝demu krokowi w gór´ 
katalogu odpowiada wzrost ceny, zwy-
kle x 2. Przewody sygna!owy i g!oÊniko-
we Transparent Audio Plus to najtaƒsza
propozycja z serii Premium. W testo-
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nie system zaprezentowa! brzmienie
lekko ocieplone, pozbawione szorstko-
Êci, a przez to przyjemnie intymne.

W niewielkich i Êrednich pomiesz-
czeniach z pewnoÊcià nie zabraknie ba-
su. Wysokie tony sà lekko uproszczone
i nie dorównujà klasà najlepszym ko-
pu!kom tekstylnym, ale dobrze prze-
chodzà w !agodnà Êrednic´. Ârednica
pasma w ogóle jest najmocniejszà stro-
nà SCS-ów i nie sposób jej zarzuciç su-
choÊci czy natarczywoÊci. Wspó!osiowy
przetwornik pomaga przy tym zbudo-
waç trójwymiarowà przestrzeƒ. Moni-
tory wymagajà solidnych podstawek. 
W teÊcie gra!y przyklejone blu-tackiem
do ci´˝kich stalowych standów o wyso-

koÊci 60 cm. Ustawione na filcowych
podk!adkach traci!y pazur, a dêwi´k si´
rozmywa!.

Gramofon Full Circle oferuje finezyj-
ny i wyrównany dêwi´k, k!adàc nacisk
na wype!nienie Êrednicy, dêwi´cznoÊç 
i naturalnoÊç sopranów oraz lekkie
zmi´kczenie basu. Atutem pozostaje
spójnoÊç takiej prezentacji. Choç wydaje
si´ konstrukcjà idealnie spasowanà, to
Wilson Benesch umo˝liwia jego rozbu-
dow´ wy˝szym modelem ramienia oraz
dwoma modelami wk!adek MC (wszyst-
ko z elementami w!ókna w´glowego).

Przedwzmacniacz gramofonowy Elec-
trocompaniet ECP-1 ma najmniej w!as-
nego charakteru i sprawdzi si´ w kon-
figuracjach z wi´kszoÊcià wk!adek 
z odpowiadajàcego zakresu cenowego.
Oferuje wyrównane i dynamiczne
brzmienie, z dobrà rozdzielczoÊcià 

wanych modelach zastosowano naj-
nowsze osiàgni´cie amerykaƒskiego
producenta – technik´ MM2.

¸àczówka Musiclink Plus to miedzia-
ne przewodniki, zaciskane wtyki RCA,
czarny oplot zewn´trzny oraz plasti-
kowa puszka z filtrami, okreÊlanymi 
w terminologii producenta mianem
„network”. Przewody g!oÊnikowe Mu-
sicwave Plus równie˝ wykorzystujà
miedziane przewodniki, majà puszk´
filtrów i kremowà koszulk´ zewn´trz-
nà. Trudno je u!o˝yç, poniewa˝ sà
sztywne. Wtyki bananowe pewnie mo-
cujà si´ w typowych gniazdach g!oÊ-
nikowych. Dost´pne sà równie˝ zakoƒ-
czenia wide!kami, konfiguracje bi-wire

oraz, na ˝yczenie klienta, dowolne d!u-
goÊci przewodów.

Przewód zasilajàcy Powerlink Super
nale˝y do Êrodkowej kategorii w serii
Premium. Zawiera MM2 oraz puszk´ 
z uk!adami filtrujàcymi. Jego standardo-
wa d!ugoÊç wynosi 2 metry, co u!atwia
u!o˝enie za stolikiem. Konstrukcja sk!a-
da si´ z miedzianych, podwójnie ekrano-
wanych przewodników. Dedykowano jà
urzàdzeniom o wysokim poborze pràdu.
Warto dodaç, ˝e im wy˝ej w hierarchii
Transparenta, tym obudowa filtrów sta-
je si´ okazalsza, w przewodach g!oÊniko-
wych Reference i Opus nabierajàc masy
wymagajàcej postawienia na pod!odze
(wyposa˝ono je nawet w kolce).

Pawe! Go!´biewski

Opinia 1

System spodoba! mi si´ od pierw-
szego spotkania. Skonfigurowa-
ny do niewielkiego pomieszcze-

nia, bez problemu wype!ni! je g´stym,
nasyconym dêwi´kiem. Du˝y w tym
udzia! mocnego, soczystego basu. Jego
ograniczenia mo˝na by!o odczuç jedy-
nie w orkiestrowych tutti, gdzie chwi-
lami dawa!y o sobie znaç furkoczàce
szumy wydobywajàce si´ z czterech 
tuneli bas-refleksu. Przyjemne pulso-
wanie basu w „normalnej” muzyce
wzbogaca!a akcentowana ni˝sza Êredni-
ca. PrzejÊcie w gór´ pasma by!o p!ynne;

pojawia!o si´ tam wi´cej lekkoÊci 
i przejrzystoÊci. Unikni´to wra˝enia
wpychania dêwi´ków w ucho s!ucha-
cza. Brzmienie si´ nie narzuca!o. By!o
spokojne, z delikatnie wycofanà wy˝szà
Êrednicà.

Mankamentem okaza!o si´ z!agodze-
nie ataku. W ci´˝szym rocku gitary nie
potrafi!y prawdziwie rozwibrowaç po-
wietrza, a szybkim uderzeniom werbli
brakowa!o efektu trzaÊni´cia. Mo˝na za
to by!o s!uchaç g!oÊno i bez zm´czenia.
Instrumenty akustyczne w repertuarze
kameralnym mia!y dobrà separacj´ 
i wybrzmiewa!y w lekko z!agodzony
sposób. Nie by!o to jednak znaczne od-
st´pstwo od neutralnoÊci i powinno 
odpowiadaç osobom poszukujàcym 
w s!uchaniu muzyki odrobiny relaksu.
Scena stereofoniczna mia!a odczuwalnà
g!´bi´ i odwa˝nie si´ga!a na boki. Ogól-
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i kontrolà basu. Jego zaletà jest tak˝e !a-
twoÊç konfiguracji, a wynikajàcà z tego
wadà – sta!a impedancja wejÊciowa dla
przetworników MC. W przypadku WB
Ply nie stanowi!o to problemu, gdy˝ ja-
ko cartridge HOMC wspó!pracowa! ze
stopniem MM.

Wzmacniacz IT-85 pozostaje wierny
firmowemu brzmieniu VTL-a, oparte-
mu na p!ynnoÊci, muzykalnoÊci, moc-
nym basie i naturalnie wybrzmiewajà-
cych wysokich tonach. Charakterem

przypomina zestaw VTL TL-2.5/ST-85.
Wysoka moc, bogaty zestaw wejÊç 
i wyjÊç, wbudowany wzmacniacz s!u-
chawkowy oraz mo˝liwoÊç regulacji
biasu czynià z niego uniwersalnà i przy-
jaznà u˝ytkownikowi maszyn´. Kla-
syczny lampowy styl brzmienia nie 
maskuje klasy êród!a. Integra bez kom-
pleksów zaprezentowa!a si´ zarówno 
z gramofonem, jak i przetwornikiem
c/a Zagra Audio. Brzmienie CD by!o
dynamiczne, rozdzielcze i dêwi´czne, 
a lampowy pierwiastek zapewnia! kom-
fort d!ugiego s!uchania.

Przewody Transparent Audio zosta!y
dobrane tak, by niepotrzebnie nie pod-
bijaç ceny zestawu. Wydajà si´ logicznà
i wartoÊciowà opcjà dla systemu tej kla-
sy. W tym kontekÊcie nale˝y si´ ma!e
usprawiedliwienie. Do testu otrzymali-
Êmy dwie sieciówki: podstawowà High
Performance Powerlink oraz Powerlink
Super. Brzmienie wzmacniacza zasila-
nego dro˝szym modelem okaza!o si´
bardziej przejrzyste i przestrzenne.

Pawe! Go!´biewski

Opinia 2

P oczàtkowo ocen´ tego systemu
chcia!em zaczàç od kolumn
zwrotem: „testowane kolumny

nale˝à do kategorii rockowych”. Jednak
w miar´ s!uchania zwróci!em równie˝
uwag´ na dêwi´k elektroniki. S!uchajàc
dobrze znanych p!yt („My Song” Jarre-
ta czy „Porgy and Bess” Davisa), przy-
pomnia!em sobie mój pierwszy lampo-
wy system na EL-34, a zw!aszcza to, ˝e
mog!em go s!uchaç godzinami, gapiàc
si´ w szklane baƒki.

W czasie testu wspomnienia wróci!y.
Znów przemawia!y do mnie niewymu-
szone, pe!ne barwy dmuchni´cia sakso-
fonu, ciep!e brzmienie klawiszy, zadu-
ma. System ze wzmacniaczem VTL-a
gra po !agodnej stronie analogu, z wcià-
gajàcà barwà i stereofonià, z niez!à 
dynamikà (co w znacznej mierze za-
wdzi´cza kolumnom) i troch´ ograni-
czonà górà. To ostatnie ujawni!o si´ po
pod!àczeniu wzmacniacza solid-state,
który wyraênie podgoni! z wysokimi 
tonami. IT-85 jest pod tym wzgl´dem

ubo˝szy, podajàc muzyk´ bardziej 
s!odko i mi´kko. Brzmi przyjemnie, ale
brakuje mu high-endowej dêwi´cz-
noÊci.

Znam doÊç dobrze testowane êród!o
(gramofon, wk!adk´ i phono stage) 
i wiem, ˝e nale˝y ono do grajàcych spo-
kojnie i kulturalnie. Charakter wzmac-
niacza jest podobny – !agodny, choç
muskularny, jak przysta!o na dobrà
pentod´. Jestem fanem EL-34. Uwa-
˝am, ˝e wÊród pentod nie majà sobie
równych pod wzgl´dem dawania przy-
jemnoÊci ze s!uchania. Niewiadomà
stanowi!y natomiast g!oÊniki Thiela.

Zaskoczy!a mnie kompletnoÊç dêwi´-
ku ca!ego systemu. Góra – dosyç
dêwi´czna i czysta – barwny Êrodek 
i obfite niskie tony. Bas nie schodzi 
bardzo nisko (co da!o si´ stwierdziç 
w nagraniach kontrabasu), jednak ten
naturalny niedostatek jest umiej´tnie
maskowany, wskutek czego brzmienie
odbieramy jako pe!ne i dobrze docià˝o-
ne. Kolumny sà momentami wr´cz
skoczne; rytm to ich mocna strona.
Brzmienie jest raczej rockowe ni˝ jazzo-
we. Ma!e Thiele walà mocno, co, zwa-
˝ywszy na ich katalogowe przezna-
czenie, jest efektem zaskakujàcym. Nie
zaobserwowa!em wpadania przetwor-
ników w nieprzyjemny rezonans. Tak
wymodelowany dêwi´k sprawdzi si´ 
w niewielkich pomieszczeniach. Po-
zwala to uznaç „baby-Thiele” za pe!no-
prawne monitory, a nie tylko za „ty!y”
do kina domowego.

Ca!y zestaw odbieram jako grajàcy 
!agodnie i ciep!o. Sprawdza si´ w muzy-
ce kameralnej, ale gdy nadarzy si´ od-
powiedni kawa!ek, nie stroni od silnych
efektów. Jest to system do pomieszczeƒ
o powierzchni do 15 m2, w których 
zapewni du˝o muzyki dobrej jakoÊci.

Wniosek? Nie lekcewa˝my taƒszych
urzàdzeƒ w ofercie drogich producen-
tów.

Alek Rachwald
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