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C
zy aby na pewno? !eby kupi" 
kawa#ek pod#ej kie#basiny, trze-
ba by#o sta" w nieko$cz%cych 

si& kolejkach, a zapewnienie rytmicznych 
dostaw papieru toaletowego by#o dla  
socjalistycznej gospodarki najwi&kszym 
wyzwaniem. W salonach RTV sta#y ja-
kie' przykurzone radyjka, których po-
ziom techniczny by# „50 lat za Murzy- 
nami”, a tylko od wielkiego dzwonu mo(-
na by#o tra)" na nowoczesne urz%dze- 
nia Diory, Unitry czy Radmora. Sce-
ny, jakie rozgrywa#y si& pod sklepami 
w dniach dostawy, przypomina#y bi-
tw& pod Termopilami. Jedynym oknem 
na 'wiat by#y sklepy dewizowe, ale ze 
wzgl&du na ceny by#o to lizanie cukierka 
przez szyb&.

Takie w#a'nie nasz#y mnie wspominki, 
gdy wyj%#em z pud#a nowy amplituner 
Yamahy z serii S. Po spektakularnym 
sukcesie wzmacniacza A-S2000, utrzy-
manego w stylistyce lat 70. XX wieku, 
Japo$czycy poszli za ciosem i stworzy-
li ca#% lini& oldskulowych urz%dze$.  
W jej sk#ad wchodzi kilka wzmacniaczy, 
odtwarzaczy CD i trzy amplitunery ste-
reo. Do testów tra)# najwy(szy model  
– R-S700. 

Budowa
Pod wzgl%dem wizu-

alnym nowy amplituner 
Yamahy doskonale pasuje 
do wyobra(e$ m#odych me-
lomanów na temat sprz&tu 
sprzed czterech dekad. 
Poka*ny front z pó#centy- 
metrowego plastra alumi-
nium ozdabia mnóstwo 
manipulatorów. Tym, co 
urz%dzeniu Yamahy nada-
je niepowtarzalny urok, s% 
prostok%tne uchwyty regu-
latorów barwy d*wi&ku, balansu oraz po-
kr&t#a p#ynnego loudnessu. O audio)lskim 
charakterze 'wiadcz% natomiast dwa przy-
ciski „pure direct”, jeden dla odtwarzacza 
CD, drugi dla pozosta#ych *róde#.

Je'li przednia 'cianka nieco tr%ci 
myszk%, to na widok zaplecza 40 lat temu 
po#owa nastolatków dosta#aby zawa#u. 
Cztery wej'cia liniowe (w tym gramo-
fonowe) i dwie p&tle magnetofonowe  
z powodzeniem zaspokoj% potrzeby roz-
budowanego zestawu stereo. Co prawda 
prostok%tne wielopinowe gniazdo cyfro-
we w epoce 'rodkowego Gierka by#oby 
czyst% abstrakcj%, ale wspó#cze'ni me-
lomani mog% wpi%" w nie dedykowan% 
stacj& dokuj%c% iPoda. Kompozytowe 
wyj'cie wideo umo(liwia ogl%danie na 
monitorze )lmów odtwarzanych z urz%-
dze$ )rmy Apple. 

List& gniazd uzupe#nia spi&ty zworka-
mi pre/power oraz wyj'cie do aktywnego 
subwoofera. Podwójne z#ocone terminale 
g#o'nikowe przyjmuj% go#e kable i bana-
ny. Na pochwa#& zas#uguje solidne z#%cze 
zasilaj%ce.

Wn&trze R-S700 jako (ywo przypo-
mina urz%dzenia z lat 70. Podstaw& za-
silania stanowi pot&(ny transformator 
rdzeniowy, uzupe#niony dwoma elek-
trolitami Yamahy po 12 tys. µF ka(-
dy. Na oddzielnej p#ytce znajduje si& 

drugi zasilacz umo(liwiaj%cy wybudzenie 
urz%dzenia z trybu czuwania. Poszcze-
gólne uk#ady, np. regulacj& g#o'no'ci  
i barwy d*wi&ku, umieszczono na osob-
nych modu#ach, przez co wn&trze obu-
dowy przypomina ma#% hurtowni& ka- 
bli. Na du(ej p#ytce, odizolowanej od 
pod#o(a antywibracyjn% kratownic%, 
zmontowano dwie ko$cówki mocy. Roz-
dzielono je pomi&dzy dwa odlewane 
radiatory, daj%ce z#udzenie konstrukcji 
dual mono.

Do#%czony pilot w czasach realnego so-
cjalizmu z pewno'ci% pad#by o)ar% wni-
kliwych bada$ kontrwywiadu. Stopie$ 
jego skomplikowania sugeruje, (e mo(na 
nim obs#ugiwa" urz%dzenia kilkuset )rm 
z ca#ego 'wiata. Stosowne kody, wydru-
kowane w instrukcji obs#ugi, mog#yby 
zosta" wzi&te za jaki' tajemniczy szyfr, 
a ramocik Yamahy – za skomplikowane 
urz%dzenie szpiegowskie dostarczone 
przez rewizjonistów z Bonn. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Przyst&puj%c do testów, wzu#em spra-

n% koszulk& z podobizn% Hendriksa, 

pami&taj%c% czasy, gdy by#em o jakie'  
20 kilo m#odszy, i odruchowo si&gn%#em 
w stron& p#yt z klasyk%. Natychmiast 
mnie przystopowa#o. Kto wtedy s#ucha# 
pitolenia na skrzypkach?! W gr& wcho-
dzi# tylko rock i to najlepiej z epoki.

Pierwsze takty „Breathe” z „Ciemnej 
strony Ksi&(yca” Pink Floydów dok#adnie 
odpowiada#y wyobra(eniu oldskulowego 
brzmienia. Amplituner Yamahy zagra# 
mi&kko, analogowo, z niezbyt mocnym, 
ale nisko schodz%cym basem. Scena 
d*wi&kowa nie imponowa#a szeroko'ci%, 
za to pod wzgl&dem g#&boko'ci i lokali-
zacji instrumentów stanowi#a czo#ówk& 
w tym segmencie cenowym. Jedno mi 
si& tylko nie zgadza#o. Pami&tam wra(e-

3R]ïDFDQH�ZHMĂFLD��
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Nigdy nie odgad!by" tego patrz#c jedynie na metk$ 

z cen#. Ale za maskownic# kolumn Serii 600, kryj# 

si$ zaawansowane technologie g!o"nikowe, zare-

zerwowane zazwyczaj dla konstrukcji o audio% lskim 

standardzie. Kewlarowe membrany g!o"ników czy 

te& znakomita jako"' reprodukcji, zapewniana przez 

"redniotonowe przetworniki FST™, to przecie& te same 

prze!omowe technologie, które wykorzystujemy 

w kolumnach naszej referencyjnej Serii 800, chocia&by 

tych, które pracuj# w Abbey Road. Teraz mog# znale(' 

si$ tak&e w Twoim pokoju. Pos!uchaj a zrozumiesz. 

Zaprojektowane dla studiów
Dost pne dla ka dego
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nie, jakie wywar#a na mnie „Ciemna  
strona…” s#uchana wieki temu na winylu.  
W brzmieniu Yamahy nie mog#em od-
nale*" nawet odrobiny tamtego klima-
tu. Pomimo ca#ej sympatii do „siedem- 
setki” saksofon Dicka Parry’ego w „Us 
and +em” wywo#a# zaledwie delikatne 
ciarki.

Jako druga na tack& odtwarzacza tra- 
)#a kolejna epokowa pozycja lat 70., czyli 
„Oxygene” Jeana Michela Jarre’a. I zgod-
nie z tytu#em scena zosta#a dotlenio- 
na kaskad% elektronicznych b%bel- 
ków. Najbardziej znany kawa#ek –  
„Part IV” – zabrzmia# bardzo efek-
townie. Scena wyjecha#a przed li-
ni& kolumn i znacznie zyska#a na 
szeroko'ci, a gdyby nie kiczowa- 
te „p'''''” lataj%ce pomi&dzy ka-
na#ami, przypadkowy s#uchacz 
nie da#by nagraniu wi&cej ni( 
kilka lat. 

Z wahaniem si&gn%#em po 
nast&pne dzie#o z pocz%t-
ków panowania tow. Gierka 
– „+ick as a Brick” Jeth-
ro Tull. Maj%c w pami&- 
ci koszmarn% realizacj& 
wi&kszo'ci p#yt zespo#u 
spodziewa#em si& ma-
sakry i… prze(y#em 
mi#e zaskoczenie. Po-
t&(ne masy 'wie(e-
go powietrza, które 
wdar#y si& mi&dzy 
kolumny przy od-

twarzaniu „Oxygene”, pozosta#y 
na swoim miejscu. Wysokie tony 

by#y bez zarzutu; blachy brzmia#y  
z metalowym po#yskiem, za' wokal 

Iana Andersona by# odpowiednio  
czytelny.

Po kilku kolejnych pomnikowych 
dzie#ach z#otej dekady rocka przysz#a 

pora na wydawnictwo wspó#czesne. By- 
#o nim „Guitar Heaven” Carlosa Santa- 
ny. Znalaz#y si& tam takie rockowe hicio-
ry, jak „Whole Lotta Love”, „Smoke on the 
Water” czy „Little Wing”, zaaran(owa- 

ne przez latynoskiego gitarzyst&. Cho" 
niektóre interpretacje mog% budzi" 
mieszane uczucia, to klasyczne nume- 
ry w nowych wersjach zabrzmia#y wy-
bornie. 

.RQNOX]MD
Ca#e szcz&'cie, (e Yamaha dopiero  

teraz wypu'ci#a amplituner R-S700.  
Gdybym tra)# na niego w dewizowym  
sklepie w po#owie lat 70., to pewnie na-
st&pne 35 lat musia#bym prze(y" z jedn% 
nerk%.

Yamaha R-S700 
'\VWU\EXFMD��� Audio Klan 
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:
0RF��� 2 x 100 W (8 omów)
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz-100 kHz 
6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� 110 dB 
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,015% 
:HMĂFLD��� �5 x RCA, Phono (MM), 

Dock (iPod), main in 
:\MĂFLD���  2 x RCA, pre out,  

VXEZRRIHU��VïXFKDZNL

7XQHU�$0�)0�5'6��� +/+/+ 
3LORW�VDPRXF]ÈF\�
�SURJUDPRZDOQ\��� -/+ 
0DNV��SREöU�PRF\��� 270 W
:\PLDU\��Z�V�J���� 15,1/43,5/38,7 cm 
0DVD��� 11,2 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

3LORW�REVïXĝ\�QDZHW��

VXV]DUNÚ�GR�ZïRVöZ�

0RQWDĝ�SU]HZOHNDQ\�
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