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Poprzednia edycja pobi!a wszelkie 
rekordy. W tym roku zwi"kszy!a si" 
liczba wystawców (73) i pokoi (76), 

ale zwiedzaj#cych jakby uby!o. Termin wy-
dawa! si" szcz"$liwszy ni% w poprzednich 
latach, ale nie by!o a% takich t!umów, jak 
rok temu. Pozytywna wiadomo$& jest taka, 
%e wystawa wreszcie przyci#gn"!a wiele 
osób, które po raz pierwszy zetkn"!y si" 
z audio' lskim sprz"tem. 

Druga obserwacja to wzrost popularno-
$ci (róde! plikowych. By!y serwery, prze-

tworniki, a nawet komputery pracuj#ce 
w roli jedynego (ród!a d(wi"ku w high-
endowych systemach. Rok temu da!o si" 
zaobserwowa& zmiany w tym kierunku, ale 
nawet ja – zagorza!y zwolennik odtwarza-
nia plików – nie spodziewa!em si", %e stanie 
si" to tak szybko. Wydaje si", %e producen-
ci sprz"tu przegapili okres, w którym pliki 
zdobywa!y popularno$& i teraz chc# nadro-
bi& zaleg!o$ci, dostosowuj#c urz#dzenia do 
potrzeb u%ytkowników. Zdali sobie spraw", 
%e audio' le, którym pliki niestraszne, zd#-

%yli si" ju% dorobi& kolekcji i trzymaj# je 
przewa%nie na komputerach lub dyskach 
zewn"trznych. Dlatego wi"kszo$& prezen-
towanych rozwi#za) polega!a na przesy!a-
niu danych z peceta lub laptopa.

Z moich obserwacji wynika, %e najwi"k-
szym wzi"ciem ciesz# si" przetworniki 
z wej$ciem USB. Pliki nie wymiot!y jednak 
z rynku winyli i CD. Formaty istniej# obok 
siebie i ka%dy ma swoich zwolenników, ale 
je$li po tegorocznej wystawie kto$ b"dzie 
twierdzi!, %e (ród!a plikowe nie pasuj# do 
wysokiej klasy sprz"tu hi-' , to chyba straci! 
kontakt z rzeczywisto$ci#.

Osobny akapit nale%y po$wi"ci& muzyce. 
Teoretycznie audio' lskie hobby powin-
no by& jej podporz#dkowane, w praktyce 
królowa!y samplery, a z niektórych pokoi 
dobiega!y dziwne d(wi"ki, przypominaj#-
ce sygna!y testowe. Czy to oznacza, %e na 
wystawie nie ma sensu s!ucha&? Nie. Dla-
tego w swojej cz"$ci relacji skupi" si" na 
nowo$ciach i pokojach, w których us!ysza-
!em wyj#tkowo dobry d(wi"k. Ze wzgl"du 
na ograniczon# liczb" stron, nie jestem 
w stanie wymieni& wszystkich. Z góry 
przepraszam pomini"tych wystawców. To 
nic osobistego.

Jeden z systemów, o których warto wspom-
nie&, sk!ada! si" z kolumn Audio Physic 
Cardeas i lampowych monobloków Cary 
Audio CAD 211 Anniversary Edition 
z przedwzmacniaczem SLP 98 i odtwarza-
czem CD 303 T. Urz#dzenia ustawiono na 
stolikach Finite Elemente z serii Spider, 
a ca!o$& spina!y kable Tary Labs i Atlasa. 
Obok ustawiono zestaw Burmestera. B!ysz-
cz#ce, chromowane obudowy przyci#ga-
!y wzrok, a ceny – jak to w high-endowej 
czo!ówce – zwala!y z nóg. System sk!ada! 
si" z kolumn B80, dwóch ko)cówek mocy 
911 mk3, przedwzmacniacza 088 i odtwa-
rzacza CD 089. Je%eli dodamy najdro%sze 
kable Tary i Atlasa, warto$& zestawu mog!a 
si"gn#& pó! miliona z!otych. Pod wzgl"dem 
brzmienia bardziej przypad!y mi do gustu 
Audio Physiki z ameryka)skimi lampami. 
Odnosi!em wra%enie synergii – po!#czenia 
najlepszych cech kolumn ze wszystkimi 
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Focal Stella 
Utopia EM, Unison Absolute 
i Lyngdorf CD-1.
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zaletami lampowych wzmacniaczy. Car-
deasy, mimo s!usznej postury i kwartetu 
g!o$ników niskotonowych pracuj#cych  
w uk!adzie push-push, nie zabija!y basem 
i nie pompowa!y decybeli jak subwoofery. 
Popisa!y si" nieprzeci"tn# czysto$ci#, ste-
reofoni# i realizmem, szczególnie w zakre-
sie $rednicy pasma.

Burmester zaprezentowa! podobny cha- 
rakter, ale w dziedzinie przejrzysto$ci 
wzniós! si" na jeszcze wy%szy poziom. 
Detaliczno$& i dynamika by!y imponuj#-
ce. Szkoda, %e emocje studzi!a ch!odna, 
chwilami niemal kliniczna barwa. Mimo 
to brzmienie by!o zdecydowanie high-
endowe, a w uzyskaniu dobrego efektu 
niew#tpliwie pomog!y ustroje akustyczne, 
ustawione w newralgicznych miejscach sali 
ods!uchowej. Nie wygl#da!o to pi"knie, ale 
wystawca mocno si" napracowa!, aby od-
s!uchy przebiega!y komfortowo.

Tu% obok mo%na by!o pos!ucha& kom-
pletnego systemu innego niemieckiego 
specjalisty od hi-endu – MBL-a. Zestaw 
sk!ada! si" z odtwarzacza 1521A, przetwor-
nika 1511F, przedwzmacniacza 6010D, 
monobloków 9008A i promieniuj#cych do-
okólnie kolumn 101E mkII. Do prezentacji 
wykorzystano okablowanie Tary Labs i Fa-
dela. Nietypowe g!o$niki, nazywane przez 
audio'lów „cebulkami”, stworzy!y morze 
d(wi"ku, w którym mo%na si" by!o nie tyl-
ko zanurzy&, ale wr"cz utopi&. Wra%enia  
z ods!uchu by!y zupe!nie inne ni% w przy-
padku konwencjonalnych przetworników. 
Nie podejmuj" si" jednak stwierdzi&: lep-
sze czy gorsze. Po prostu inne. Zabrak!o mi 
precyzyjnej lokalizacji (róde!. Na obszernej 
scenie nie mog!em namierzy& punktu od-
niesienia, instrumentu pewnie osadzonego 
w przestrzeni. Plusem by!y natomiast roz-
miary i napowietrzenie d(wi"kowej pano-
ramy. Dla osób szukaj#cych niecodziennych 
wra%e), czego$ innego ni% g!o$niki w drew-
nianej skrzynce lub panele elektrostatyczne, 

i gotowych rozsta& si" z grubym kawa!kiem 
grosza (same kolumny kosztuj# 180000 z!), 
mo%e to by& strza! w dziesi#tk". Trudno b"-
dzie powtórzy& ten efekt z jakimikolwiek 
innymi przetwornikami.

Jedn# z najwi"kszych atrakcji tegorocz-
nej wystawy by!y pot"%ne kolumny Trian-
gle Magellan Grand Concert. W!a$ciwie 
pierwszy cz!on nazwy powinienem wykre-
$li&, bowiem Francuzi wydzielili *agow# 
lini" z katalogu, aby lepiej j# wypromowa&. 
Czy to im si" op!aci? Dla mnie to mocno 
dyskusyjne. Bezdyskusyjna jest natomiast 
klasa kolumn, które zagra!y wybornie. Ma-
gellany po!#czono z systemem Balanced 
Audio Technology: ko)cówkami mocy 
REX Power, przedwzmacniaczem VK 52 
SE, odtwarzaczem CD VK D5 SE i pre-
ampem korekcyjnym VK P10 Superpack,  
z którym pracowa! majestatyczny gramofon 
EAT Forte z wk!adk# Sumiko Palo Santos 
Presentation. Do zasilania wykorzystano 
akcesoria Isoteka, a wszystkie po!#czenia 
poprowadzono przewodami Cardas Clear. 

Brzmienie by!o odzwierciedleniem po-
stury i gabarytów *agowych Magellanów 
– pot"%ne i dynamiczne, z trudem mie$ci!o 
si" w sali wystawowej. A przecie% by!a ona 
jedn# z najwi"kszych w Sobieskim. Po raz 
kolejny mieli$my do czynienia z produk-
tem godnym uwagi, ale wymagaj#cym 
wysi!ku zarówno przy wyborze urz#dze) 
towarzysz#cych, jak i przygotowaniu poko-
ju ods!uchowego. Magellany b"d# pasowa& 
do ogromnych, ale to naprawd" ogrom-
nych salonów.

W tej samej sali mo%na by!o zobaczy& 
trzy najnowsze urz#dzenia Primare’a  
– wzmacniacz I32, odtwarzacz CD32  
i przedwzmacniacz phono R32. +wie-
%utka seria !#czy znakomite wzornictwo  
z nowymi mo%liwo$ciami – w odtwarzaczu 
znajdziemy specjalistyczny nap"d, zapro-
jektowany tylko do odczytu p!yt CD. Z ty!u 
umieszczono gniazdo USB do odtwarzania 
plików MP3 i WMA. Wzmacniacz pracu-
je w klasie D i dostarcza 120 W na kana!, 
a technologia UFPD ma czyni& brzmienie 
wolnym od sucho$ci i szorstko$ci. U%yt-
kownicy b"d# mogli rozbudowa& I32, do-
kupuj#c opcjonaln# kart" Media Connect 
z gniazdami dla (róde! plikowych, radiem 
internetowym i mo%liwo$ci# pod!#czenia 
wzmacniacza do domowej sieci. Jest te% 
udogodnienie dla klientów wra%liwych na 
$wiat!o wy$wietlaczy – jednoczesna regu-
lacja jasno$ci ekranów w dwóch urz#dze-
niach i mo%liwo$& ich automatycznego 
wygaszania po wydaniu komendy. Integra 
i odtwarzacz b"d# kosztowa!y po 8590 z!,  
a phono – 2990 z!.

Nowe  
panele Magnepana – niecodzienny 
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Du%# klas" pokaza!y inne francuskie ko-
lumny – Focale Stella Utopia EM. Model 
ten plasuje si" w katalogu na drugiej pozycji 
od góry i obecnie jest najta)sz# konstruk-
cj# Focala z g!o$nikiem niskotonowym 
zasilanym elektromagnesem. W po!#cze-
niu z lampow# integr# Unison Research 
Absolute i odtwarzaczem Lyngdorf CD-1 
Stelle zaprezentowa!y brzmienie niemal 
pozbawione ogranicze) dynamicznych. 
Mocne, kontrolowane i neutralne pod 
wzgl"dem barwy. Ciekawostk" stanowi! 
fakt, %e system uruchomiono po raz pierw-
szy w sobot" rano, tu% przed otwarciem 
wystawy. S!uchali$my urz#dze) wyj"tych 
prosto z pude!ek. Bez wygrzewania uda-
!o si" osi#gn#& wspania!y efekt. Jedynym 
mankamentem by!a zbyt du%a ilo$& basu, 
co w Utopiach mo%na !atwo skorygowa& 
umieszczonymi z ty!u wielopozycyjnymi 
zworkami i regulacj# zasilania elektro- 
magnesu. Przedstawiciel dystrybutora po-
wiedzia! jednak z rozbrajaj#c# szczero$ci#: 
„je$li zmniejszymy ilo$& basu, ludzie b"d# 
narzeka&, %e jest go za ma!o”.

Oryginalny system zaprezentowa! WLM 
i bynajmniej nie mam tu na my$li kolumn 
o wysokiej efektywno$ci wyposa%onych  
w tweetery PAC, po!#czonych z dwoma 
lampowymi wzmacniaczami i wspomaga-
nych subwooferem. Owszem, tak w!a$nie 
by!o, ale podobne systemy widywali$my ju%  
w Sobieskim. W tym roku wzrok przyci#-
ga!o (ród!o – komputer ustawiony tu% obok 
basowej skrzyni. Czy pod!#czono go do 
audio'lskiego przetwornika? Nie. Sygna!  
z karty d(wi"kowej Creative’a p!yn#! analo-
gow# !#czówk# prosto do aktywnej zwrot-
nicy WLM-a, sk#d tra'a! do wzmacniaczy 
mocy (w tej roli pracowa! zintegrowany 
WLM Sonata, zasilaj#cy sekcj" $rednio- 
-wysokotonow#, i Cary Audio CAD 120S, 
nap"dzaj#cy g!o$niki basowe). U%yty do 
prezentacji komputer wcale nie by! wypa-
sion# maszyn# z najwy%szej pó!ki. Ot, zwy-
czajny pecet w tanio wygl#daj#cej obudo-
wie, z Windowsem i programem iTunes do 

odtwarzania plików. D(wi"k? Dynamiczny, 
dosadny i przejrzysty. WLM-y nie owija!y 
w bawe!n". Gra!y mo%e troch" sucho, ale 
energicznie i konkretnie.

Tu% obok gra! system z!o%ony z kolumn 
Monitor Audio Rx 8 i amplitunera Arcam 
AVR600. Gwiazd# zestawienia by!o jednak 
(ród!o. Po raz kolejny wystawcy nie bawili 
si" we wstydliwe wpinanie pendrive’ów do 
przetwornika schowanego za sprz"tem, ale 
odtwarzali pliki z laptopa pod!#czonego do 
telewizora, na którym wy$wietlano okno 
Foobara 2000 i... najnowszego przetwor-
nika Arcam rDAC. Urz#dzonko wielko$ci 
dysku przeno$nego mo%na pod!#czy& do 
komputera za po$rednictwem z!#cza USB 
i wykorzystywa& jak normaln# zewn"trzn# 
kart" d(wi"kow#. Udogodnienie stanowi 
system przetaktowania danych, który po-
maga osi#gn#& optymaln# jako$& brzmie-
nia niezale%nie od pracy procesora w kom-
puterze. rDAC kosztuje 1490 z!, co czyni go 
jednym z najta)szych tego typu urz#dze) 
na naszym rynku.

Nie lada szok prze%y!em po wej$ciu do 
pokoju Avance’a. Kiedy$ 'rma produ- 
kowa!a niedrogie i dobrze brzmi#ce ko-
lumny dla $rednio zamo%nych audio'lów.  
A teraz? B!yszcz#ce skrzynki b"d#ce kopia-
mi Sonusów, Bowersów i KEF-ów. Jakby tego 

Przy okazji relacji z kolejnych 
edycji wystawy mam zwyczaj 
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Sonus Faber?  
KEF? B&W? Nie, to Avance.
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by!o ma!o, obok sta!y wzmacniacze wygl"-
daj"ce jak topowe modele Marantza, tylko 
brzydsze. Prowadz"cy prezentacj# z jakich$ 
wzgl#dów uznali, %e odtwarzanie ró%nych 
p!yt na kilku systemach jednocze$nie nie b#-
dzie stanowi!o problemu, przez co %adnego  
z nich nie da!o si# normalnie s!ucha&. Szko-
da, %e pod cenion" mark" i esencj" hi-' za 
rozs"dn" cen# produkuje si# tak" tandet#. To 
podróbki, na dodatek zaprojektowane bez 
wyczucia. Ciekawe, czy wy%ej wymienione 
'rmy dobior" si# Avance’owi do skóry.

Kontynuuj"c w"tek odtwarzania plików, 
trzeba wspomnie& o Naimie. Firma, uzna-
wana przez d!ugie lata za skrajnie konser-
watywn", kilka lat temu entuzjastycznie 
wesz!a w ten obszar, proponuj"c serwer 
muzyczny HDX. W tym roku pokazano 
co$ podobnego: odtwarzacz sieciowy NDX. 
Urz"dzenie przeznaczono dla osób chc"-
cych s!ucha& muzyki z no$ników USB, iPo-
da, wykorzysta& które$ z cyfrowych wej$& 
S/PDIF lub po prostu pod!"czy& sprz#t do 
sieci i s!ucha& internetowych rozg!o$ni ra-
diowych. Nie wygl"da to rewolucyjnie, ale 
prowadz"cy prezentacj# Doug Graham po-
kaza!, jak mo%na obs!ugiwa& urz"dzenie za 
pomoc" specjalnej aplikacji na iPhone’a. 

Pliki znajduj"ce si# na jego laptopie by!y 
przesy!ane do NDX-a, po!"czonego z zasi-
laczem Hi-Cap, przedwzmacniaczem NAC 
202, ko(cówk" mocy NAP 250 i nowymi 
kolumnami Ovator S-400 wykorzystuj"-
cymi przetwornik BMR (Balanced Mode 
Radiator). G!o$nik z p!ask" membran"  
z materia!u o wewn#trznej strukturze pla-
stra miodu i podwójnym neodymowym 
magnesem ma jednocze$nie wibrowa&  
i porusza& si# jak t!ok, osi"gaj"c bardzo sze-
rokie pasmo przenoszenia. Koncepcja ory-
ginalna, ale z brzmieniem w pokoju Naima 
by!o co$ nie tak. Wydaje si#, %e nie by!a to 
wina samego sprz#tu, ale jego ustawienia. 

Dosuni#cie kolumn do tylnej $ciany pokoju 
nie jest szcz#$liwym rozwi"zaniem i skom-
plikowany g!o$nik szerokopasmowy tego 
nie zmieni. Trudno si# skupi& na g!ównej 
atrakcji systemu Naima, czyli prezentacji 
$rodka pasma, kiedy bas miesza zawarto$& 
%o!"dka i przetacza si# przez ca!e pi#tro.

Sundial wystawi! swoje )agowe kolum-
ny Supremus. Trójdro%ny uk!ad zamkni#-
to w obudowie o konstrukcji warstwowej, 
na dodatek podzielonej na cz#$& basow"  
i $rednio-wysokotonow". Niejednorodna 
struktura obudowy pozwala rozprasza& re-
zonanse, daj"c s!yszaln" redukcj# podbar-
wie( w ca!ym pa$mie. Konstruktor wyko-
rzysta! jedne z najlepszych przetworników 
Etona: niskie i $rednie tony odtwarzaj" 
g!o$niki z lekkimi membranami Hexa- 
cone. Gór# obs!uguje Air Motion Transfor-
mer o efektywnej powierzchni membrany  
67 cm2. Sundial chwali si# unikaln" me-
tod" aplikacji tego tweetera w niezale%-
nej komorze z przestrzennym elementem 
kontroli propagacji energii EPAC (Energy 
Propagation Area Control). Nie ustalono 
jeszcze ceny Supremusów, ale b#dzie si# 
ona kszta!towa& na poziomie 35-40 kz!. 

Sundiale pracowa!y z najnowsz" ko(-
cówk" mocy Baltlaba. W odró%nieniu od 
poprzednich wzmacniaczy, gdzie w stop-
niach wyj$ciowych pracowa!y MOS-FET-y, 
tutaj zastosowano tranzystory bipolarne. 
Producent pozostaje jednak wierny 'lozo-
'i braku globalnej p#tli sprz#%enia zwrot-
nego. Zbalansowany uk!ad oddaje moc  
150 W na kana! przy o$mioomowym ob-
ci"%eniu. Cena wyniesie oko!o 10000 z!. 
Jest tylko jeden problem – nowej ko(cówce 
mocy nie nadano jeszcze imienia. Ponie-
wa% w sobot# nie dowiedzia!em si#, jak za-
tytu!owa& t# stron# w notatkach, wróci!em 
do pokoju Baltlaba w niedziel#, ale kon-
struktor nie wymy$li! jeszcze nazwy dla no-
wego produktu. Po chwili namys!u doda!, 
%e na pewno b#dzie to co$ na „e”. Tak wi#c, 
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drodzy czytelnicy, oto nowy wzmacniacz 
Baltlaba: E. Je$li in%ynierowie mog" zapro-
jektowa& i zbudowa& wzmacniacz szybciej, 
ni% s" w stanie wymy$li& dla niego nazw#, 
to %yjemy w pi#knym kraju. 

Równie ciekawe by!o *ród!o pod!"czo-
ne do )agowych Sundiali i Baltlaba – Lo-
gitech Squeezebox Touch i przetwornik 
Benchmark DAC1 HDR. Do prezentacji 
wykorzystywano pliki w formacie FLAC  
i jeszcze bardziej audio'lskie WAV-y.

Pozostaj"c w temacie polskich 'rm, war-
to wspomnie& o !"czówce Albedo. Tym 
razem manufaktura nie prezentowa!a no-
wego )agowca, ale produkt z przeciwnej 
strony cennika. Nowy przewód nazywa si# 
Beginning i prawdopodobnie jest najta(-
szym na naszym rynku srebrnym interko-
nektem. Metrowy odcinek kosztuje 210 z!. 
Beginning to mieszanka cienkich tasiemek 
i drucików, zamkni#tych w przestrzeni po-
wietrznej w izolacji z PVC.

Tu% obok swoje najnowsze dziecko po-
kaza! specjalista od zasilania – Ansae.  
W najnowszej wersji listwy sieciowej Power 
Tower SE zastosowano tyle nowych roz-
wi"za(, %e ze starego modelu zosta!a tylko 
naklejka i gniazdo wej$ciowe. Wi#ksza obu-
dowa zapewnia lepsze ekranowanie i skry-
wa przeprojektowany 'ltr. W nowej listwie 
wykorzystano te% hudrauliczno-elektroma-
gnetyczny wy!"cznik Carlinga. Jak zwykle, 
Ansae poleca u%ycie nie jednego, a kilku 
rozga!#ziaczy, czego przyk!ad mo%na by!o 
zobaczy& na wystawie. Takiej ilo$ci akceso-
riów zasilaj"cych pod!"czonych do jednego 
systemu nie by!o w %adnym innym pokoju.

Okazuje si#, %e podobn" drog# obra!a 
inna polska 'rma – Gigawatt, prezentuj"ca 
kondycjoner sieciowy PC-2 Evo. Dopisek 
mo%e si# wydawa& ma!o znacz"cy, ale kry-
je si# za nim nowa 'lozo'a projektowania. 
Producent b#dzie rezygnowa! z transfor-
matorów separuj"cych na rzecz osobnych 
'ltrów dla ka%dej pary gniazd wyj$cio-
wych. W nowych modelach znajd" si# te% 
szyny dystrybucyjne.

Polska 'rma Pro Audio Bono, zajmuj"ca 
si# produkcj" antywibracyjnych platform 
i stolików, postanowi!a wej$& w nowy seg-
ment rynku – podstawki pod zestawy g!o$- 
nikowe. Nie s" to jednak ci#%kie stendy. 
Ich najwa%niejszymi cz#$ciami s" bowiem 
górne blaty zawieszone na specjalnych tu-
lejkach, dzi#ki którym mog" si# porusza& 
w niewielkim zakresie, t!umi"c wibracje. 
Konstruktor przyznaje, %e rozwi"zanie to 
jest w istocie platform" antywibracyjn" 
ustawion" do góry nogami na drewnianej 
podstawce. Trudno si# wypowiedzie& na 
temat w!a$ciwo$ci nowych stendów, ponie-

wa% ustawione na nich monitory nie by!y 
do niczego pod!"czone. Cena wydaje si# 
zach#caj"ca – podstawow" wersj# wyce-
niono na 790 z!.

Znana z rynku profesjonalnego 'rma 
ADAM prezentowa!a aktywne kolumny 
z serii Artist. W pokoju mo%na by!o po-
s!ucha& niewielkich pod!ogówek Artist 6, 
które wydobywa!y z siebie d*wi#k zupe!nie 
nie pasuj"cy do ich 'zycznych gabarytów. 
Równie interesuj"cy by! podstawkowy 
Artist 5. Aktywne monitory wyposa%ono  
w regulacj# g!o$no$ci i gniazdo USB. Du-
%ym udogodnieniem jest mo%liwo$& po!"-
czenia kolumn ze sob" i sterowania g!o$- 
no$ci" za pomoc" jednego pokr#t!a. Na 
przednim panelu znajdziemy te% wej$cie 
iPoda lub laptopa w postaci ma!ego jacka. 
Za par# „pi"tek” zap!acimy 3200 z!.

Amatorów s!uchawek z pewno$ci" zain-
teresuje nowy )agowiec Ultrasone’a – Edi-
tion 10. Efektowne nauszniki wyko(czono 
drewnem, metalem i skór". Ka%d" par# 
wykonuje si# r#cznie w Niemczech. Topo-
wy model jest konstrukcj" otwart", wypo-
sa%on" w 40-mm przetwornik z membran" 
pokryt" tytanem. Technologia ULE (Ultra 
Low Emission) redukuje promieniowanie 
elektromagnetyczne, a system S-Logic Plus 
zapewnia ciekawe wra%enia przestrzenne. 
Edition 10 robi" wra%enie, ale jeszcze bar-
dziej zainteresowa!y mnie ma!e Ultrasone 
Zino. To rozwojowa wersja modelu iCans 
– !adnych i bardzo wygodnych nauszni-
ków, które, niestety, nie gra!y zbyt dobrze. 
Krótki ods!uch pozwoli! stwierdzi&, %e 
Zino brzmi" o wiele lepiej. Trudno stwier-
dzi&, jak wypadaj" na tle konkurencji, ale 
po p!askich i bezdusznych iCanach to du%y 
post#p. Edition 10 kosztuj" 7900 z!, nato-
miast cena ma!ych Zino ma si# kszta!towa& 
na poziomie 400 z!.

Nowe s!uchawki pokaza!a te% Audio 
Technica. ATH-T400 i ATH-T500 to bli*-
niacze modele, przeznaczone dla audio'-
lów szukaj"cych niedrogich i lekkich s!u-
chawek wokó!usznych. Obie konstrukcje 
wyposa%ono w 53-mm przetworniki. Ceny 
wynosz", odpowiednio, 240 z! i 300 z!.

Szczególnie interesuj"ce premiery od-
bywaj" si# zawsze w pokojach 'rm, które 
rzadko wprowadzaj" nowe modele. Jedn" 
z nich jest Magnepan, produkuj"cy g!o$ni-
ki magnetostatyczne. Koncepcja p!askiego 
panelu, emituj"cego d*wi#ki zarówno do 
przodu, jak i do ty!u, cz#sto wymaga od 
s!uchaczy przestawienia si# na inny rodzaj 
prezentacji muzyki, szczególnie je$li chodzi 
o wra%enia przestrzenne. W tym roku w So-
bieskim mo%na by!o pos!ucha& Magnepa-
nów MG 1.7 – nast#pców udanego modelu 
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1.6. Rewolucyjnych zmian nie nale!a"o si# 
spodziewa$. MG 1.7 s% sporymi, p"askimi 
panelami, które pod warstw% materia"u kry-
j% przetworniki Quasi-Ribbon. Abstrahuj%c 
od teorii dipoli i technicznych szczegó"ów, 
trzeba przyzna$, !e zagra"y znakomicie. Po-
pisa"y si# szybko&ci%, przejrzysto&ci% i an-
ga!uj%cym, bezpo&rednim podej&ciem do 
muzyki. Po reakcjach zwiedzaj%cych by"o 
wida$, !e nowe Magnepany robi"y na nich 
nie mniejsze wra!enie ni! „cebulki” MBL-a. 
Bez d"ugiego ods"uchu mo!na by"o stwier-
dzi$, !e to wyj%tkowe g"o&niki. Przy cenie 
10900 z" to spore osi%gni#cie.

Na koniec pokój Xaviana. System oparty 
na podstawkowych XN 250 Evo prezen-
towa" za"o!yciel i g"ówny projektant ' rmy 
– Roberto Barletta. Monitory stoj%ce na 
' rmowych podstawkach ST 612 Metalli-
co po"%czono z dzielonym wzmacniaczem 
Manleya (przedwzmacniacz Jumbo Shrimp 
i monobloki Mahi) i odtwarzaczem AMR 
77 CD, ustawionych na stolikach Sroka 
i z"%czonych kablami Harmonixa. Efekt 
by" tak dobry, !e zosta"em w tym pokoju 
d"u!ej. S"ysza"em ju! monitory Xaviana 
w ró!nych kon' guracjach, ale na ci#!kich 
metalowych podstawkach, z lampowymi 
monoblokami zagra"y czaruj%co. System 
przyci%ga" muzykalno&ci% i naturalnym 
spokojem. Trudno si# by"o oprze$ wra!e-
niu, !e gdzie& w przestrzeni mi#dzy tymi 
klasycznymi monitorami i lampowymi 
ko(cówkami mocy pojawi"a si# odrobina 
magii, której nie znalaz"em w brzmieniu 
znacznie dro!szych systemów. Gdybym 
mia" przenie&$ jedno z prezentowanych 
zestawie( do domu, by"oby to w"a&nie to. 
Wi#kszo&$ kosmicznie drogich kon' gura-
cji wydawa"a si# nastrojona na efekt pi#ciu 
minut. Robi"y wra!enie, ale czy gra"y przy-
jemnie? Ta w pokoju Xaviana gra"a tak, 
jakby chcia"a udowodni$, !e muzyka to nie 
wy&cigi na kiloherce.

Taki te! b#dzie wniosek z mojej wizyty 
w Sobieskim. Mimo nowo&ci i robi%cych 
wra!enie prezentacji nadal nie widz# wy-
ra)nego post#pu w jako&ci brzmienia. Jedy-
nymi nowinkami, z którymi mo!na wi%za$ 
nadziej# na bardziej zdecydowane ruchy, s% 
odtwarzacze plików. Rok temu traktowa-
no je jak zabawki dla ma"ych ch"opców, na 
które wi#ksi ch"opcy z gramofonami patrz% 
z góry. Teraz plików mo!na by"o s"ucha$ 
w wielu pokojach. Przysz"o&$ wydaje si# 
przes%dzona i tylko czeka$, a! male(kie 
przetworniki zostan% zast%pione ci#!kimi 
klockami z audio' lskimi podzespo"ami, wy-
dajnym zasilaniem i lampowymi stopniami 
wyj&ciowymi. Za rok trzeba b#dzie przyj&$ 
na wystaw# z w"asnym pendrive’em.  ■

Pierwszy to odtwarzacz Blu-ray 
MVP881, czytaj%cy tak!e SACD 
i DVD-Audio, z wbudowanym 

slotem na karty SD. Drugi to tuner MR88 
zaopatrzony w dwa oddzielne systemy 
strojenia: cyfrowy i analogowy. Ceny – 
typowe dla McIntosha, czyli niema"e. 

To nie jedyne niespodzianki, jakie cze-
ka"y w Bristolu na wielbicieli tej marki. 
Po przekroczeniu progu sali ods"uchowej 
zamiast zwyczajowej b"#kitnej po&wiaty 
ujrzeli anonimowe srebrne prostopad"o-
&ciany. Uwa!ne ogl#dziny frontów zdra-
dzi"y producenta. By"a nim inna amery-
ka(ska legenda – VTL. Okazj% do zmiany 
by"a 30. rocznica za"o!enia ' rmy przez 
Davida Manleya. A jak VTL, to wiadomo 
– 100 % lamp. 

System sk"ada" si# z pary monobloków 
MB-450, dysponuj%cych osza"amiaj%c% 

moc% 450 W ka!dy. Partnerowa" im refe-
rencyjny dzielony preamp TL-7.5. W roli 
)ród"a wyst%pi" gramofon, co ju! na star-
cie wytr%ci"o wszystkie argumenty z r%k 
rozemocjonowanych s"uchaczy &ciskaj%-
cych ulubione nagrania. Starymi znajo-
mymi w tej kolekcji by"y kolumny * iel 
CS3.7, graj%ce na Audio Show ju! po raz 
trzeci. A jak to wszystko brzmia"o? Bar-
dzo dynamicznie i bardzo ameryka(sko, 
zw"aszcza w budowie sceny.

Mi"o&nicy Maków nie mieli tak do 
ko(ca straconego dnia, bowiem po ame-
ryka(ski system zasilaj%cy si#gn#"a ESA. 
W tym roku McIntosh zast%pi" abstrak-
cyjnie drog% Nagr#, ale i tak ró!nica 
pomi#dzy cen% demonstrowanych pod-
"ogówek Neo3 a elektronik% pozosta"a 
przepastna. No có!, jest to jaka& metoda 
ukazania mo!liwo&ci najta(szego ele-
mentu toru. 

Zamiana Nagry na McIntosha zao-
wocowa"a ca"kowit% przebudow% sceny 
d)wi#kowej. Wprawdzie lokalizacja in-
strumentów nie odbiega"a od normy, za 
to g"#bia nasuwa"a skojarzenia z bezkre-
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sem oceanu. Najwi#ksz% wad% kolumn 
okaza"a si# kulej%ca makrodynamika. 
Potraktowane „Planetami” Holsta naj-
zwyczajniej si# ugotowa"y. Wprawdzie 
konstruktor zg"asza" zastrze!enia do ja-
ko&ci nagrania, ale kilka godzin pó)niej 
sprawdzi"em p"yt# na „cebulach” MBL-a. 
Od ostatniego s"uchania nie pojawi"a si# 
na niej !adna skaza.

Po s%siedzku stacjonowa" Jaromir 
Waszczyszyn i jego Ancient Audio. Cho$ 
w"a&ciciel 'rmy co roku zaskakiwa" ja-
k%& nowo&ci%, to tym razem zafundowa" 
zwiedzaj%cym prawdziw% sensacj#. By" 
ni% nowy system multimedialny SDMu-
sA. Powsta" jako wspólny projekt szefa 
Ancient Audio i Johna Tu, w"a&ciciela 
Kingston Technology (jedna z najwi#k-
szych na &wiecie 'rm produkuj%cych 
pami#ci +ash). Jest to platforma multi-
medialna, w której sk"ad wchodz% trzy 
elementy: no&nik, zawarto&$ oraz od-
twarzacz. No&nikiem s% karty pami#ci 
SD z „wszytym” systemem antypirackim, 
uniemo!liwiaj%cym kopiowanie danych. 
Zawarto&$ to muzyka wzbogacona zdj#-
ciami, fragmentami 'lmów, teledyska- 
mi i wszystkim, czego mo!na oczekiwa$  
po pe"nym wydawnictwie multimedial-
nym. Dzi#ki internetowym kana"om 
dystrybucji cena takiego wydawnict- 
wa by"aby znacznie ni!sza ni! tradycyj-
nych p"yt kompaktowych. Oczywi&cie 
nale!y doliczy$ koszt kart SD, ale na 
jednej mie&ci"oby si# nawet kilkana&cie 
albumów.

I wreszcie trzeci element, czyli od-
twarzacz. G"ówn% ide% przy&wiecaj%c% 
pomys"odawcom systemu SDMusA by"a 
pe"na uniwersalno&$ i kompatybilno&$ 
ze wszystkimi urz%dzeniami zaopatrzo- 
nymi w sloty kart SD, mo!e poza apara-
tami fotogra'cznymi. Zgodnie z za"o-
!eniami, muzyka na kartach mo!e by$  
odtwarzana na specjalnym stacjonar- 
nym )ródle (uk"on w stron# audio'-
lów), ale te! na dowolnym komputerze, 
telefonie komórkowym, radiu samocho- 
dowym itp.

Pomys" budzi mas# w%tpliwo&ci, ale 
poparcie szefa KT daje nadziej# powo-
dzenia. O sukcesie zadecyduje lista do-
st#pnych nagra( i ich cena, ale…jest jed-
no ma"e „ale”: obecna polityka cenowa 
wytwórni p"ytowych raczej zniech#ca, 
ni! zach#ca do p"acenia za pliki z mu-
zyk%. Nierzadko p"yta kupowana „na 
piosenki” w formacie MP3 jest znacznie 
dro!sza od 'zycznego wydania, a za po-
branie ca"o&ci w formacie wav lub FLAC 
do samodzielnego wypalenia trzeba 

zap"aci$ niemal tyle samo, co za srebr-
ny kr%!ek w pobliskim sklepie. Wersje  
24-bitowe potra'% by$ nawet o 60 % 
dro!sze od zwyk"ego cedeka. Jaki wi#c 
interes b#d% mia"y wytwórnie w obni-
!aniu cen o kilkadziesi%t procent? Listy  
z odpowiedziami prosz# wysy"a$ na ad-
res redakcji.

Specjalnie na Audio Show przyjecha-
"y do Polski Avantgarde Acoustics Mez-
zo z dodatkowym modu"em basowym. 
Do prezentacji wykorzystano elektroni-
k# Ayona. Kiedy w poprzednich latach 
mo!liwo&ci Avantgarde’a demonstrowa" 
przedstawiciel wytwórni, Armin Krau,,  
z g"o&ników p"yn#"y soczyste bluesy Ste-
vie Ray Vaughana, industrialny metal 
Rammsteinu i inne „plebejskie” nagrania, 
ukazuj%ce przepa&$, jaka dzieli audio'l-
skie plumkanie od normalnej muzyki.  
W tym roku, ku rado&ci jednych a rozpa-
czy drugich, zast%pi" go w"a&ciciel Ayona, 
Gerhard Hirt. No i, niestety, prezentowa-
ny repertuar nie wykracza" poza kanon 
audio'lskiego sm#dzenia. Do brzmie-
nia nie mam zastrze!e(, ale… Arminie, 
wró$!

Ozdob% wystawy by"y najnowsze Wil-
sony Sophia 3, a niespodziank%... serwer 
muzyczny Musa. Urz%dzenie, wyposa- 
!one w czytnik CD, trzyterabajtowy dysk, 
12-calowy ekran dotykowy oraz bez-
przewodow% klawiatur# z touchpadem, 
zdaje si# high-endow% odpowiedzi% na 
zmasowany atak tanich multimedialnych 
odtwarzaczy sieciowych. Jak na prawdzi-
wego arystokrat# przysta"o, serwer Musa 
wymaga" zewn#trznego konwertera c/a. 
I tu z pomoc% przyszed" Audio Research 
DAC8. Analogowy sygna" by" kierowa- 
ny do preampu ARC Reference 5, a stam-
t%d do dwóch ko(cówek mocy: DS450 
oraz Ref 110. Ca"o&$ wypad"a ol&nie- 
waj%co. 

Bajeczna stereofonia sprawia"a, !e na- 
wet stoj%c z boku „widzia"em” trójwmiaro- 
w% scen#, tyle !e z nieco innej perspek-
tywy ni! po zaj#ciu miejsca na wprost 
kolumn. Brzmienie by"o bliskie prawdy; 
tak bliskie, !e chwilami mia"em wra-
!enie obcowania z !ywymi muzykami,  
a nie sprz#tem. Jedyn% skaz% na tej nie-
skazitelnej powierzchni by" repertuar 
serwowany s"uchaczom. Po prostu +aki  
z olejem. Nawet gdy nagranie pochodzi-
"o z kr%!ka ob'tuj%cego w dziarskie przy-
&piewki, wybierano najwolniejszy utwór. 
Ale i tak te kilkadziesi%t minut sp#dzone 
z Audio Researchem, Wilsonami i Mus% 
mog# zaliczy$ do najprzyjemniejszych 
na ca"ym Audio Show.  ■
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Steinway Lyngdorf Model D od frontu… 
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T!umy na korytarzach i pe!ne sale 
"wiadczy!y o zainteresowaniu wy-
staw# albo o tym, $e zbyt wiele osób 

wpad!o na ten sam pomys! co ja. Odbi!o si% 
to, niestety, na warunkach ods!uchowych.

Poruszaj#c si% zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara, zacz#!em od sali z elektro-
nik# Jadis i kolumnami Franco Serblina. 
Za!o$yciel Sonus Fabera jest dla audio& -
lów tym, czym Enzo Ferrari dla mi!o"ni-
ków motoryzacji. Nie dziwota wi%c, $e 
zapowied' prezentacji nowej konstrukcji 
W!ocha zwabi!a dzikie t!umy. Niewiele 
da!o podskakiwanie i zerkanie ponad g!o-
wami, wi%c ogl%dziny od!o$y!em na pó'-
niej. Tra& !em tam ponownie w niedzielny 
poranek i od razu zdziwi! mnie brak zwie-
dzaj#cych. Nawet si% upewni!em, czy ju$ 
aby czynne, bo poza grupk# wystawców 
i ich znajomych nie by!o $ywego ducha. 
Nic dziwnego – byli tak poch!oni%ci dys-
kusj# o wdzi%kach pewnej Maryni, $e na-
wet wy!#czyli muzyk%, by nie przeszka-
dza!a im w serwowaniu dowcipów. O tym, 
$e nigdzie nie by!o informacji dotycz#cej 
wystawianych klocków, wspominam tylko 
z dziennikarskiego obowi#zku. Niezau-
wa$ony przez nikogo redakcyjny fotograf 
uwieczni! milcz#cy system i przenie"li"my 
si% za "cian%, do Linna.

Tam prezentowano od"wie$ony system 
Akurate, z!o$ony z pod!ogówek 242, sub-
woofera 226 oraz elektroniki – odtwarza-
cza plików DS, preampu Kontrol i pary 
ko(cówek mocy. Muzyka – g!ównie rock 
z lat 70. Wszystko by!oby pi%knie, gdyby nie 
cena. Dwadzie"cia kilka tysi%cy za kolumny 
móg!bym jeszcze prze!kn#), kilkana"cie za 
subwoofer lekko by mnie zatka!o, ale 150 za 
elektronik% "wiadczy o tym, $e kto" straci! 
kontakt z rzeczywisto"ci#. Mam nadziej%, 
$e ewentualny klient dostanie w ramach 

premii gramofon Sondek LP12 z autogra-
fem Ivora Tiefenbruna.

G!ówn# ozdob# kolejnej prezentacji by!y 
kolumny Ascendo System MS. Ich najbar-
dziej charakterystyczn# cech# jest odsepa-
rowana sekcja wysokotonowa. Zmiana jej 
po!o$enia powinna wyrównywa) niezgod-
no"ci czasowe pomi%dzy wysokimi a niski-
mi tonami.

Ascendo gra!y z dwoma systemami. 
W sobot% królowa! winyl i lampy – Berg-
mann, Aesthetix i pot%$ny Convergent 
JL2, oferuj#cy 100 W/8 omów w klasie A. 
W niedziel% zast#pi! je dzielony odtwarzacz 
CD Accoustic Arts (Drive II i Tube-Dac II), 
preamp CAT SL1 i ko(cówka mocy Soulu-
tion. Gra!o wy"mienicie w obu kon& gura-
cjach. Brzmienie odznacza!o si% kultur# 
i muzykalno"ci#. Du$y atut kolumn stano-
wi!a dynamika. Ascendo bez wysi!ku okie!-
zna!y du$# sal%, która by!a ju$ "wiadkiem 
niejednej pora$ki.

Tu$ obok czeka!a kolejna atrakcja Kyriadu 
– system Steinway Lyngdorf Model D, kosz-
tuj#cy blisko milion z!otych (cho) podejrze-
wam, $e cena podlega indywidualnym nego-
cjacjom). Zestaw jest owocem wspó!pracy 
Petera Lyngdorfa, wspó!twórcy sukcesów 
DALI, NAD-a czy Gryphona, z producen-
tem fortepianów Steinway & Sons. Od kilku 
lat, niestety bez sukcesów, Steinway usi!owa! 
skonstruowa) system graj#cy, który by!by 
w stanie wiernie reprodukowa) brzmienie 
fortepianu. W 2005 roku na jakim" przyj%ciu 
jeden z dyrektorów Steinwaya pozna! Petera 
Lyngdorfa i panowie od razu si% porozumie-
li. W czasie kolejnych spotka( uzgodniono 
szczegó!y zupe!nie nowego projektu, !#cz#-
cego najlepsze cechy obu & rm. Pod mark# 
Steinway Lyngdorf powsta!o kilka systemów 
stereo i wielokana!owych, a prezentowany 
w Kyriadzie Model D to okr%t * agowy.
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Centralnym elementem jest wysoki na 
metr i wa$#cy 54 kg modu! z panelem kon-
trolnym. Mieszcz# si% w nim odtwarzacz 
CD, przedwzmacniacz oraz system korek-
cji akustyki pomieszczenia ods!uchowego. 
Na osza!amiaj#c# cen% z!o$y!o si% zarówno 
luksusowe wyko(czenie (m.in. 24-karato-
we z!oto), jak i niespotykane rozwi#zania 
techniczne, np. jedyny w swoim rodzaju 
transport wa$#cy ponad 4 kg. Do preampu 
mo$na pod!#czy) dowolne 'ród!o analo-
gowe i cyfrowe. Przetworniki c/a oraz 800-
watowe wzmacniacze kryj# si% w du$ych 
pud!ach z ty!u kolumn. Konstrukcja tych 
ostatnich równie$ jest niezwyk!a. Szkiele-
ty to aluminiowe odlewy, wykonane w tej 
samej technologii, w jakiej powstaj# ramy 
fortepianów Steinwaya. Tak$e lakier, któ-
rym wyko(czono elementy, jest identyczny 
ze stosowanym w instrumentach S&S. Do 
wyboru mamy kilkana"cie kolorów, a pro-
ducent przewiduje tak$e mo$liwo") okleje-
nia zestawu naturalnymi fornirami z kilku 
rodzajów drewna.

Niskie tony przetwarzaj# cztery 12-calowe 
woofery z papierowej pulpy wzmocnionej 
w!óknem szklanym, za" "rednie – para 12,7-
cm sto$ków z membranami magnezowy-
mi. Najwy$sze tony powierzono wst%gom. 
Wysokie na 207 cm kolumny maj# budow% 
otwart#, co oznacza, $e g!o"niki promieniu-
j# w przód i w ty!. Innym rzadko spotyka-
nym rozwi#zaniem jest okr#g!y pilot na fale 
radiowe, b%d#cy wiern# kopi# ga!ki poten-
cjometru na froncie. Pierwsze wra$enia po 
w!#czeniu muzyki onie"miela!y. W spokoj-
nych nagraniach kolumny zachowywa!y si% 
jak majestatyczny w!adca, obdarzaj#cy !ask# 
poddanych, ale gdy orkiestra waln%!a tutti, 
eleganckie sprz%ty w okamgnieniu zamieni-
!y si% w wyg!odzone bestie. Makrodynami-
ka zdawa!a si% nie mie) ogranicze(, a skoki 
g!o"no"ci od piano do fortissimo i z powro-
tem brzmia!y tak, jak grane przez $ywych 
muzyków. Dawno nie s!ysza!em równie do-
brze brzmi#cego systemu i to bez wzgl%du 
na cen%. Po takiej dawce adrenaliny potrze-
bowa!em odrobiny oddechu.

Wchodz#c do pomieszczenia zaanek-
towanego przez bulwiaste kolumny Zeta 
Zero, wkroczy!em w inny wymiar czaso-
przestrzeni. Klimatyczne "wiat!o i wielka 
butla po Martini wprowadza!y w pozy-
tywny nastrój. Same kolumny nale$# do 

rzadkiego gatunku okre"lanego mianem 
„kontrowersyjnych”. Obudowy wykonano 
z masy drewnopochodnej, oboj%tnej aku-
stycznie i odpornej na wibracje. Najni$sze 
tony przetwarzaj# 32-cm aluminiowe woo- 
fery, za" wy$szy bas kontroluje przetwornik 
z membran# kewlarow#. Najciekawszym 
elementem Zeta Zero jest wa$#ca 40 kg 
"rednio-wysokotonowa wst%ga. Tym w!a-
"nie przetwornikom kolumny zawdzi%czaj# 
swój niepowtarzalny, cebulowaty kszta!t. 
Pami%tam Zety Zero z ubieg!ego roku, gdy 
m%czy!y si%, wci"ni%te do ma!ego pokoiku 
w Sobieskim. Teraz, w obszernej sali, mog!y 
rozwin#) skrzyd!a. W trakcie mojej wizyty 
kto" ze zwiedzaj#cych poprosi! o fragment 
„Traviaty” i czas dos!ownie stan#! w miej-
scu. W kategorii wokali Zeta Zero s# bez-
konkurencyjne. Równie$ Cassandra Wilson 
wywo!a!a dreszcze audio&lskiej rozkoszy,  
a ja ch%tnie sprawdzi!bym Zety w spokoj-
niejszych warunkach i na bardziej urozma-
iconym materiale. Na razie musia!em lecie) 
dalej.

Pami%tam, jak dawno temu „zachoro-
wa!em” na top-loader. Odtwarzacze Regi 
mog# by) niedrogim lekarstwem na t% 
przypad!o"). Jednak nie dotyczy to syste-
mu pokazanego w tym roku. Sk!ada! si% on  
z !adowanego od góry urz#dzenia Isis Valve 
z wyj"ciem lampowym oraz wzmacniacza 
zintegrowanego Osiris. Cena 30 kz! za ele-
ment dziarskim krokiem przekracza grani-
ce hi-endu. Na drugim ko(cu kabli zawis!y 
tubowe kolumny angielskiej marki Aspara 
Acoustics, maj#ce na AS 2010 polsk# pre-
mier%. Z konfrontacji ze znacznie dro$-
szymi wyspiarski zestaw wyszed! obronn# 
r%k#. +ywe i dynamiczne brzmienie by!o 
wyrównane w ca!ym pa"mie, a delikatna 
lampowa s!odycz wokali sprawia!a, $e Regi 
po prostu chcia!o si% s!ucha). Ca!y system 
zagra! znacznie lepiej, ni$ wskazywa!aby 
jego cena.

W sk!ad ostatniego zestawu wchodzi! 
gramofon Systemdek 3D z ramieniem Au-
dio Origami PU7, preamp korekcyjny Art 
Audio Winyl Reference, para wzmacniaczy 
Art Audio Adagio oraz kolumny ART Loud- 
speakers DECO 15. Pi%kne analogowe 
brzmienie p!yn#ce z wyra&nowanych wzor-
niczo urz#dze( sprawi!o, $e zegarki zwolni-
!y bieg, a ja mog!em si% zrelaksowa) na ko-
niec tego wyczerpuj#cego weekendu.  ■
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Ani jednego. Na otarcie !ez przy-
gotowano prezentacj% dwóch 
trójwymiarowych projektorów: 

JVC i LG. Teoretycy 3D mogli wreszcie 
porówna) dwa najcz%"ciej spotykane 
standardy – z aktywnymi i pasywnymi 
okularami.

Te pierwsze, prezentowane razem z pro-
jektorem JVC, by!y zdecydowanie ci%$-
sze i mniej komfortowe od korea(skich. 
G!ównym winowajc# jest sama tech-
nologia, wymagaj#ca zasilania. Nato-

miast pod wzgl%dem jako"ci obrazu 
i efektów 3D nie zauwa$y!em wi%kszych 
ró$nic.

W obu salach pokazy sprowadza!y si% 
do wy"wietlania kilkuminutowego demo, 
maj#cego ukaza) zalety tej technologii. 
Dlaczego nie by!o $adnego normalnego 
& lmu? Ano dlatego, $e oferta tytu!ów 
w 3D jest $adna. Najs!ynniejsze dzie!o 
w tej kategorii – „Avatar” – w trójwy-
miarze pojawi si% na p!ytach dopiero 
w grudniu. Pod wzgl%dem wizualnym 
obraz Camerona zwala! z nóg (o fabule 
si% nie wypowiadam, bo nie ma o czym), 
ale kupno trójwymiarowego kina domo-
wego dla jednego & lmu by!oby najwi%k-
sz# ekstrawagancj# pierwszej dekady 
XXI wieku.

Mimo $e obie prezentacje odbywa!y si% 
w egipskich ciemno"ciach, Wasz niestru-
dzony reporter wypatrzy! jedno wielce 
ciekawe urz#dzonko – multimedialny 
odtwarzacz sieciowy LG DP1W. Kosztu-
j#ce niespe!na 500 z! pude!eczko obs!u-
guje wszystkie cywilizowane formaty ob-
razu, z trójwymiarowym w!#cznie, oraz 
wszystkie skompresowane i nieskompre-
sowane formaty d'wi%ku. Do transmisji 
s!u$# dwa z!#cza USB i gniazdo LAN. Nie 
zapomniano te$ o module WiFi.

Nie mam w tej chwili odwagi wypowia-
da) si% na temat przysz!o"ci trójwymiaro-
wego kina. Producenci sprz%tu ju$ zrobili 
pierwszy ruch, a telewizory 3D, odtwa-
rzacze Blu-ray oraz amplitunery gotowe 
na przyj%cie tego formatu zape!niaj# naj-
nowsze katalogi. O ile wytwórnie & lmowe 
dotrzymaj# s!owa i zaczn# wydawa) wi%-
cej nowych tytu!ów w 3D oraz konwerto-
wa) do tej postaci starsze klasyki (wiem, 
to nie to samo, ale na bezrybiu…), przy-
sz!y rok mo$e si% okaza) prze!omowym. 
Je"li nie, b%dziemy "wiadkami kolejnej 
zmarnowanej szansy, a format 3D do!#-
czy w galerii wstydu do Super Audio CD 
i DVD-Audio.  ■
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W ekosystemie rozpanoszy! si" 
nowy gatunek, odwa#nie eks-
pansywny, coraz wyra$niej 

d%#%cy do dominacji. To odtwarzacze pli-
ków cyfrowych. Zwiedzaj%c tegoroczn% 
wystaw", nie mog!em si" oprze& wra#eniu, 
#e przed analogiem, który dzielnie obroni! 
si" przed formatami SACD i DVD-Audio, 
pojawia si" wizja rezerwatu, odwiedzanego 
tylko przez seniorów pami"taj%cych stare 
dobre czasy oraz przez szkolne wycieczki. 
Czy#bym w zako'czeniu swojej relacji z AS 
2009 („HFiM 12/2009”) okaza! si" fa!szy-
wym prorokiem? Na szcz"(cie kolejne pre-
zentacje odwiedzane w tym roku wnios!y 
promie' optymizmu.

Du#o przyjemno(ci dostarczy!o mi spo-
tkanie z ameryka'skimi gramofonami VPI. 
Aries 3 (od 18800 z!), rozbudowany o silnik 
z ci"#kim ko!em zamachowym, wyposa#o-
ny w rami" JMW 10.5 okablowane przewo-
dami Nordosta, stabilizator obrotów S.D.S. 
i wk!adk" Lyra Titan i (17000 z!), stano-
wi! jedyne $ród!o w systemie uzupe!nio-
nym topow% lampow% elektronik% VTL-a, 
w tym przedwzmacniaczem phono TP-6.5 
(34000 z!) oraz kolumnami ) iel CS3.7. 
Efektem by! pi"kny analogowy d$wi"k, okra-
szony VTL-ow% muzykalno(ci% i thielowsk% 
dynamik%. Przyjemnie by!o si" zag!"bi& 

w wygodnym fotelu i ch!on%& naturalne, 
przestrzenne brzmienie. Tym bardziej, #e 
ceny gramofonów VPI wydaj% si" rozs%dne. 

Na prezentacji statycznej pokazano VPI 
Classic 1. Gramofon, nawi%zuj%cy wygl%-
dem do klasycznych urz%dze', wyposa-
#ony w rami" JMW-10.5i Special Edition, 
umo#liwiaj%ce wygodn% regulacj" VTA, 
nowy aluminiowy talerz oraz stopki izolu-
j%ce, znane z modelu HR-X, wyceniono na 
10000 z!. W najbli#szym czasie w dystry-
bucji pojawi si" tak#e nast"pca cenionego 
nap"du Scout – model Scout JJ z nowym 
talerzem (oko!o 8000 z!). Ekspozycj" analo-
gowych $róde! uzupe!nia! Wilson Benesch 
Full Cirle z wykonanym z w!ókien w"glo-
wych ramieniem A.C.T. 0.5 oraz wk!adk% 
MC Ply (9900 z!). 

Niezb"dnikiem posiadaczy kolekcji p!yt 
winylowych s% urz%dzenia myj%ce. Myjka 
VPI HW-16.5 by!a rodzynkiem na ca!ej 
wystawie, a wyceniono j% na 2400 z!. Dla 
wi"kszych czy(ciochów producent przygo-
towa! zautomatyzowany model HW-17 Pro 
(5200 z!).

Po raz kolejny prezentowano gramofon 
Bergmann Sindre z akrylowym talerzem 
obracaj%cym si" na poduszce powietrznej. 
Podobne zawieszenie zastosowano w tan-
gencjalnym ramieniu. Kompresor nap"-
dzaj%cy Sindre pracuje cicho i oswojenie si" 
z jego obecno(ci% powinno stanowi& mniej-
szy problem ni# wy!o#enie na zakup asce-
tycznie wygl%daj%cego du'skiego kompletu 
kwoty 55000 z!. Pozostaje jeszcze dobór god-
nego przetwornika. Zdecydowano si" na Air 
Tight PC-1 Supreme (29000 z!). W dalszej 
cz"(ci toru znajdowa! si" lampowy stopie' 
korekcyjny Aesthetix Io Eclipse. Prezento-
wan% wersj" wyposa#ono w regulacj" g!o-
(no(ci oraz zasilanie dual mono. W sumie 
trzy du#e obudowy, z których dwie mieszcz% 
lampowe zasilacze, plus 32 lampy. W Sta-
nach, sk%d przybywaj% urz%dzenia Aesthetix, 
rozmiar jest niew%tpliwie w cenie. W Polsce 
skalkulowano j% na 80000 z!. W po!%czeniu 
z lampow% elektronik% CAT i kolumnami 
Ascendo system zagra! d$wi"kiem g"stym, 
esencjonalnym i dynamicznym.

Transrotor, który na AS 2009 znokauto-
wa! konkurencj" mas% i cen% gramofonu 
Argos, tym razem wystawi! skromniejsz% 
reprezentacj". Modele Dark Star (9900 z!) 
oraz ZET 3 (13900 z!), zajmuj%ce dolne 
rejony rozbudowanej oferty niemieckie-
go producenta, prezentowano statycznie. 
W akcji mo#na by!o us!ysze& pi"knego 
akrylowego Tourbillona (95000 z!), wypo-
sa#onego w system magnetycznego odprz"-
gni"cia nap"du talerza od silnika (TMD), 
uzbrojony w 9-calowe rami" Transrotor 

w wygodnym fotelu i ch!on%& naturalne, 
przestrzenne brzmienie. Tym bardziej, #e 
ceny gramofonów VPI wydaj% si" rozs%dne. 

Na prezentacji statycznej pokazano VPI 
Classic 1. Gramofon, nawi%zuj%cy wygl%-
dem do klasycznych urz%dze', wyposa-
#ony w rami" JMW-10.5i Special Edition, 
umo#liwiaj%ce wygodn% regulacj" VTA, 
nowy aluminiowy talerz oraz stopki izolu-
j%ce, znane z modelu HR-X, wyceniono na 
10000 z!. W najbli#szym czasie w dystry-
bucji pojawi si" tak#e nast"pca cenionego 
nap"du Scout – model Scout JJ z nowym 
talerzem (oko!o 8000 z!). Ekspozycj" analo-
gowych $róde! uzupe!nia! Wilson Benesch 
Full Cirle z wykonanym z w!ókien w"glo-
wych ramieniem A.C.T. 0.5 oraz wk!adk% 
MC Ply (9900 z!). 

Niezb"dnikiem posiadaczy kolekcji p!yt 
winylowych s% urz%dzenia myj%ce. Myjka 
VPI HW-16.5 by!a rodzynkiem na ca!ej 
wystawie, a wyceniono j% na 2400 z!. Dla 
wi"kszych czy(ciochów producent przygo-
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5009 (zmody*kowane SME) oraz wk!adk" 
MC Merlo Reference. Gra! on w towarzy-
stwie elektroniki Accuphase’a oraz moni-
torów Dynaudio. Gramofon klasy*kuj"  
w najwy#szej klasie nap"dów.

Ayon pokaza! lampowy przedwzmacniacz 
korekcyjny Spheris (97500 z!) z oddzielnym 
zasilaczem (równie# lampowym). W uk!a-
dzie wst"pnego wzmocnienia MC wyko-
rzystano transformatory Lundhal. Preamp 
przetwarza! sygna! analogowy z gramofonu 
Lumen White Mystere z zawieszeniem tale-
rza na poduszce powietrznej. D$wi"k z LP, 
odtwarzany przy pomocy lampowego toru 
sygna!owego Ayon i tubowych g!o(ników 
Avantgarde, zdumiewa! dynamik% i móg! 
zachwyci& koncertowym charakterem. Zwo-
lennicy bardziej intymnego kontaktu z mu-
zyk% zapewnie wybior% inne… kolumny.

Reg" reprezentowa! tylko model P3-24  
z zasilaczem TT-PSU (3100 z!). Eksponowa-
ny statycznie, pozbawiony wk!adki, zapew-
ne nie wzbudzi! nale#nego zainteresowania. 
A szkoda, bo od lat te proste w obs!udze 
gramofony by!y (rodkiem werbunkowym 
dla nowych pokole' mi!o(ników winylo-
wego kr%#ka. Obecnie t" funkcj" przejmuj% 
gramofony DJ-skie.

Powracaj%cy do gry Systemdek prezento-
wa! model 3D Reference (21500 GBP), wy-
posa#ony w rami" Audio Origami PU7 (od 
2700 GBP) oraz przetwornik Trans*gura-
tion Phoenix. Jako stopie' korekcyjny wy-
korzystano urz%dzenie Vinyl One Reference 
*rmy Art Audio (ceny od 3500 GBP). Bra-
cia Dunlop, odpowiedzialni za reaktywacj" 
Systemdeka, projektuj% nie tylko $ród!a 
analogowe, ale tak#e kolumny – pod mark% 
ART Loudspeakers. Model ART Deco 15 
nap"dza!a lampowa elektronika Art Audio. 
Zbie#no(& nazw mo#e nieprzypadkowa, 
ale to ró#ne *rmy. Bardzo brytyjskie marki  
i bardzo dojrza!e brzmienie.

Pi"kny spektakl zaserwowa!a elektronika 
Jadis w po!%czeniu z kolumnami Ktema. 
Za $ród!o pos!u#y! gramofon TW-Acustic 
Raven AC (10300 euro) z trzema silnikami 
i oddzielnym sterownikiem. Nap"d uzbro-
jono w rami" SME V oraz wk!adk" Koetsu 
Jade Platinum (6850 euro). Oko przyci%ga!a 
niebanalna stylistyka stopnia korekcyjnego 
TW-Acustic Raven Phono, wyposa#onego 
w trzy wej(cia. Przedwzmacniacz wykorzy-
stuje lampy i kosztuje 7000 euro. Audiotech-
nica w sekrecie przygotowa!a nowe prze-
tworniki MC – modele AT-F3/III i AT-F7. 
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Oba maj% eliptyczny szlif ig!y (ich promie' 
poprzeczny jest mniejszy od wzd!u#nego, 
zapewniaj%c bardzo dobre (ledzenie row-
ka i odtwarzanie wysokich cz"stotliwo(ci), 
dwie cewki drgaj%ce, podatno(& dynamicz-
n% 9CU oraz napi"cie wyj(ciowe 0,35 mV. 
Wk!adki dotar!y do dystrybutora w przed-
dzie' wystawy. Nie ustalono jeszcze ceny.

Pro-Ject ograniczy! ekspozycj" gramo-
fonów do kilku modeli, m.in. 1-Xpression 
III Classic (2590 z! bez wk!adki). Prawda, 
#e !atwo zapami"ta& t" nazw"? Nacisk po!o-
#ono na prezentacj" wielkich maszyn EAT 
Forte i Forte S. EAT Forte ma aluminiowy 
talerz, nap"dzany pojedynczym silnikiem  
i rami" PJ 10.5 CC EVO. Model Forte S wy-
war! na mnie kolosalne wra#enie. Nie bez 
przyczyny – wa#y 80 kg. Jego wielki talerz 
nap"dzaj% dwa silniki umieszczone wraz  
z zasilaczem w oddzielnej obudowie. W wy-
posa#eniu rami" Ikeda oraz wk!adka Sumi-
ko Palo Santos. Bli#sze ogl"dziny pozwalaj% 
dostrzec elementy wspólne z gramofonami 
Pro-Jecta, np. rolki silników czy wy(wietla-
cze, pokrewne ze Speed Boxami.

Gramofon Acustic Solid Black Machine  
z ramieniem WTB 211 (11900 z!) i wk!adk% 
typu MM Music Maker Mk III (6290 z!) da-
wa! próbk" swoich mo#liwo(ci z elektroni-
k% Simaudio, m.in. stopniem korekcyjnym 
Moon LP 3 (2190 z!) i kolumnami Magne-
pan. Brzmienie systemów analogowych 
Acustic Solid/Music Maker na kolejnych 
edycjach wystawy zawsze zach"ca mnie 
do pozostania na d!u#sz% chwil" i relaksu 
przed dalszym zwiedzaniem.

Za jedn% z najbardziej kontrowersyjnych 
prezentacji uzna!em zestawienie gramofo-
nu Simon Yorke S-9 (40000 z! bez wk!adki)  
z elektronik% Audio Note. System, kosztuj%-
cy oko!o 2 mln z! (tak, tak, kto my(la!, #e naj-
dro#szy by! Lyngdorf albo MBL, myli! si"), 
rozstawiono na skrzyniach transportowych 
i pod!odze, co tworzy!o wra#enie totalnego 
chaosu. Ze $ród!em analogowym gra!o to 

dynamicznie, ale widok rodem z zaplecza 
magazynu rozproszy! mnie zupe!nie.

Bud#etowy )orens TD-240-2 z prze-
twornikiem Ortofon Salsa (2750 z! w wy-
ko'czeniu lakierem fortepianowym) zagra! 
z przedwzmacniaczem )orens MM 005 
(660z!), elektronik% Naima i minimonitora-
mi RLS Callisto III. Du#e uznanie, bo dobór 
komponentów na pierwszy rzut oka nie za-
powiada! emocji. A jednak!

Funk Firm jest kolejnym projektem 
Arthura Khoubersariana (wcze(niej Pink 
Triangle). Mi!ym doznaniem estetycznym 
by! widok oraz brzmienie gramofonu Funk 
Sapphire II wyposa#onego w rami" FXR 
(to mocno zmody*kowana Rega) w cenie 
15000 z! i wk!adk" Koetsu Rosewood. Pod-
staw" gramofonu o oryginalnym kszta!cie 
wykonano z akrylu. Podobnie talerz, po-
kryty nak!adk% Achromat. Jako stopie' 
korekcyjny wykorzystano Viva Phono 
LT (19000 z!). Trzymam kciuki za sukces  
w Polsce.

S!owacki Canor pokaza! dwa przed-
wzmacniacze korekcyjne – TP 206+ (4990 z!)  
oraz TP 306VR+ (10390 z!) – wykorzystuj%ce 
technik" lampow%. Oba obs!uguj% wk!adki 
MM i MC (step-up transformatorowy). Wy-
gl%daj% nowocze(nie i klasycznie zarazem.

S!owe'ski Kuzma Stabi Reference (od 
33600 z!), z 12” ramieniem Stogi Referen-
ce 313 VTA (od 13500 z!) i wk!adk% Benz 
Micro Wood SL (4850 z!) wygl%da! i gra! 
zabójczo. Rami" wyposa#ono w precyzyj-
n% regulacj" wysoko(ci dost"pn% nawet  
w chwili odtwarzania p!yty. Wra#enie robi!a 
zw!aszcza dynamika systemu.

Gramonon SME 30/2A z ramieniem 
SME V i wk!adk% Dynavector XX-2, 
wsparty elektronik% Trigona, zasilaj%c% ko-
lumny Isophon Berlina RC7, zaprezentowa! 
brzmienie mniej wci%gaj%ce. Jego najwi"k-
sz% zalet% by!a przestrze'. Przeszkadza!o mi 
natomiast sch!odzenie barwy.

Linn Sondek LP12 zosta! zaprezentowa-
ny w dwóch kon*guracjach. Za równowar-
to(& 2200 GBP mo#na naby& podstawow% 
wersj" Majik z ramieniem PJ9CC oraz 
wk!adk% MM Linn Addict. Wersja Akurate 
to ju# wydatek 4500 GBP. W komplecie za-
wiera zewn"trzny zasilacz Lingo, podstaw" 
Trampolin II, rami" Akito SE oraz wk!adk" 
MC Klyde. Najwy#sze miejsce w cenniku 
zajmuje wersja Klimax (17570 GBP).

Audio Show 2010 nie pozwala og!osi& 
zmierzchu analogu. P!yty winylowe prze-
trwa!y g"ste formaty. Mam nadziej", #e 
opr% si" tak#e plikom komputerowym.  
W rzeczywisto(ci gramofon nadal stanowi 
najbardziej humanistyczny element high-
endowych systemów graj%cych. ■

Lampowe  
SU]HGZ]PDFQLDF]H�JUDPRIRQRZH� 
��&DQRU�73������L�73����95��

/LQQ�6RQGHN�/3����$NXUDWH� 
V\JQRZDQ\�SU]H]� 
,YRUD�7LHIHQEUXQD�

0LÚNNR�]DZLHV]RQ\� 
6\VWHPGHN��'�5HIHUHQFH� 
]�UDPLHQLHP�$XGLR�2ULJDPL�38��

$FXVWLF�6ROLG�%ODFN�0DFKLQH�� 
:7%�����L�0XVLF�0DNHU�0N,,,�

3LQN�6DSSKLUH�,,��UDPLÚ�);5 
VL�.RHWVX�5RVHZRRG�

22-41 AS – 2010.indd   40 12/3/10   12:17:23 PM


