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Kondycjoner PC-2 Evo oraz nowe wersje ka-
bli: LC-2 Mk2 i LC-1 Mk2. 
Chocia! nazwy sugeruj" lekki face li#ing, 
w rzeczywisto$ci zasz%y gruntowne zmia-
ny. Zak%adamy nowe wtyki, stosujemy 
przewodniki i izolatory wy!szej jako$ci, 
zmody&kowan" geometri' oraz ulepszone 

ekranowanie. Zamiast plecionki cienkich 
nitek u!ywamy litych drucików z czystej 
miedzi. W LC-2 Mk2 dodali$my otoczk' 
z plastycznego tworzywa. T%umi drgania 
i nie dopuszcza, by przenosi%y si' na !y%y 
przewodz"ce. Ten drobiazg korzystnie 
wp%yn"% na brzmienie. Poprawi% si' przesy% 
energii.
Wtyki – zarówno schuko, jak i IEC – to 
obecnie Oyaide z podstawowej serii. Mo!-

liwe, !e w przysz%o$ci b'dziemy chcieli 
wykorzysta( w%asne z%"cza. Mia%aby to by( 
ta)sza wersja modelu montowanego w to-
powym LS-1. Co prawda pocz"tkowe kosz-
ty inwestycji troch' studz" nasz entuzjazm,  
ale niewykluczone, !e z czasem co$ takiego 
si' pojawi.
Je!eli chodzi o kondycjoner, to seri' Evo wy-
pada%oby okre$li( raczej jako rewolucj' ni! 
ewolucj'. Zmienili$my ca%y sposób my$le-
nia o urz"dzeniach zasilaj"cych i w efekcie 
powsta% zupe%nie nowy projekt. Dotychczas 
wszystkie kondycjonery Gigawatta zawie-
ra%y &ltr, na którego wyj$ciu nast'powa%a 
separacja galwaniczna. Innymi s%owy: mie-
$ci%y si' w nich transformatory, rozdzielaj"ce 
urz"dzenia pod%"czone do gniazd. W PC-2 
Evo transformatorów nie ma, za$ dzia%anie 
oparli$my na trzech niezale!nych &ltrach.  
W starszych modelach by% to w%a$ciwie je-
den wspólny uk%ad, tyle !e mocno rozbudo-
wany. Tutaj poprowadzili$my trzy oddzielne 
ga%'zie, które zasilaj" poszczególne sekcje 
gniazd.
Filtry bazuj" na nowych komponentach, 
jak np. metalizowane kondensatory polie-
strowe o niskiej indukcyjno$ci, i s" zasilane 
ze wspólnych szyn przewodz"cych. S" to 
masywne sztabki z miedzi ra&nowanej spo-
sobem hutniczym (M1E). W wyniku tego 
procesu osi"ga si' czysto$( przewodnika na 
poziomie 4N (99,99 %).
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Transformatory sprawdzaj" si' w t%umieniu 
zak%óce) – nie ma w"tpliwo$ci. Robi" to 
skutecznie, ale niestety, cen" jest ograniczo-
na obci"!alno$(. Wynika ona bezpo$rednio 
z ich mocy i wielko$ci, a zatem je$li chce-
my unikn"( skutków ubocznych, mo!emy 
próbowa( powi'ksza( trafo. Nie da si' tego 
jednak robi( w niesko)czono$(, poniewa! 
im wi'kszy transformator, tym trudniej 
go wykona(. Nie bez znaczenia jest tak!e 
rosn"cy koszt, ale podstawowy problem  
i tak sprowadza si' do precyzji. Je!eli rdze) 
zostanie zrobiony niedok%adnie – ca%o$( za-
cznie brz'cze(.
W sprz'cie domowym b'dziemy rozwija( 
technologi' zastosowan" po raz pierwszy  
w PC-2 Evo. Jest na tyle obiecuj"ca, !e  
w przysz%o$ci planujemy j" przenie$( do 
kolejnych modeli: PC-3 Evo, PC-3 SE Evo, 
PC-4 Evo, a nawet  PC-1 Evo. Separacja 
galwaniczna b'dzie natomiast dost'pna  
w urz"dzeniach profesjonalnych, którymi 
planujemy si' zaj"(.
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Nie maj" ogranicze) pr"dowych.
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Nie. Prawd" jest, !e *ród%a cyfrowe czy na-
wet preampy zg%aszaj" mniejsze zapotrzebo-
wanie na moc ni! wzmacniacze. Jednak testy 
ods%uchowe wykaza%y, !e nawet tutaj &ltracja 
bezpo$rednia przynosi wi'cej korzy$ci.
PC-2 Evo sk%ada si' z sze$ciu modu%ów. 
Pierwszy, startowy, zawiera uk%ad kontroli 
fazy, elementy przeciwprzepi'ciowe, uk%ad 
steruj"cy buforem oraz &ltr wst'pny. St"d 
wychodz" trzy wspólne szyny o bardzo du-
!ym przekroju, które zasilaj" &ltry. Prosz' 
zwróci( uwag', !e ka!da z ga%'zi &ltra jest 
optymalizowana pod k"tem urz"dze) in-
nego typu. Mamy wi'c: „Digital”, „Analog” 
i „High Current”. Filtr dla urz"dze) cyfro-
wych zosta% skonstruowany inaczej ni! ten, 
który ma zasila( odbiorniki analogowe czy 
wzmacniacze. Urz"dzenia cyfrowe bardziej 
$miec", wi'c potrzeba przede wszystkim 
efektywnej &ltracji, a ju! niekoniecznie szyb-
kiego impulsu. Z kolei do „High Current” 
b'dziemy pod%"cza( wzmacniacze, wi'c naj-
wa!niejsza b'dzie odpowied* impulsowa. 
Atutem Evo jest tak!e fakt, !e w porównaniu 
do poprzednich kondycjonerów znacz"co 
wzros%a pojemno$( &ltrów, a uk%ad buforu-
j"cy jest podwójny. Na wyj$ciu &ltrów znów 
mamy system szyn, którymi pr"d p%ynie do 
zacisków gniazd wyj$ciowych.
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Termin „Evo” odnosi si' do koncepcji, na-
tomiast ró!nice pojawi" si' w wykonaniu  
i podzespo%ach. W PC-3 Evo b'd" stosowa-
ne dwustronne p%ytki PCB ze srebrzonymi 
$cie!kami o jeszcze wi'kszym przekroju. 
Warto wspomnie(, !e ju! PC-2 Evo ma 
$cie!ki trzykrotnie grubsze ni! starsze kon-
dycjonery. Poza tym PC-3 Evo b'dzie wypo-
sa!ony w lepsze kondensatory, posrebrzane 
okablowanie wewn'trzne, wydajniejszy 
uk%ad &ltruj"cy i bezzak%óceniowy wska*nik 
napi'cia.
W PC-3 SE Evo zastosujemy lepszy kabel 
zasilaj"cy LC-2 Mk2, a dodatkowo b'dzie 
zawiera% wy%"cznik elektrohydrauliczny Car-
linga, jeszcze wi'kszy uk%ad buforuj"cy oraz 
posrebrzane szyny. Zauwa!yli$my, !e popra-

wiaj" one propagacj' zasilania i zapewniaj" 
optymalny kontakt elektryczny.
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To jest zarezerwowane dla szczytowego PC-4 
Evo. Nasz +agowy kondycjoner ma a! dwa-
na$cie gniazd, wi'c !eby zapewni( odpo-
wiednio wysok" moc impulsow" na wej$ciu, 
zdecydowali$my si' w%a$nie na to z%"cze. 
32 ampery to ogromne nat'!enie pr"du, 
wi'c nawet mocno obci"!ony &ltr b'dzie 
pracowa% tak, jak powinien. 
Z uwagi na wi'ksz" obci"!alno$( poszcze-
gólnych wyj$( b'dziemy musieli opracowa( 
nowe obwody drukowane. Do produkcji 
zostanie u!yte dwukrotnie wi'cej miedzi 
ni! w PCB stosowanych do tej pory. Po-
dwojenie ilo$ci miedzi zwi'kszy wydajno$( 
energetyczn" oraz spowoduje obni!enie 
temperatury pracy. Oprócz komponentów 
montowanych w PC-3 SE Evo PC-4 Evo b'-
dzie dodatkowo zawiera% skuteczniejsze &l-
try oparte na rdzeniach nanokrystalicznych 
i lepszych kondensatorach, pojemniejszy 

uk%ad buforuj"cy oraz nowy przewód zasila-
j"cy LC-2 HC MK2 (ze z%"czem PowerCon). 
Zmieni" si' te! nieco gabaryty. PC-4 Evo b'-
dzie nieco krótszy od obecnie wytwarzanej 
czwórki, a w jego nowej obudowie znajdzie 
si' wi'cej materia%ów wykonanych ze sto-
pów aluminium.
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Do tego s%u!" elementy przepi'ciowe: wa-
rystory, iskierniki plazmowe, a w PC-3 
SE Evo i PC-4 Evo – jeszcze dodatkowo 
Carling, który dzia%a podobnie do wy-
%"czników nadpr"dowych, montowanych 
w typowej domowej skrzynce z bezpiecz-
nikami. Jego budowa jest jednak bardziej 
skomplikowana, poniewa! musi uwzgl'd-
nia( specy&k' pracy sprz'tu hi-&.
Wyobra*my sobie, !e w sieci zasilaj"cej 
nast'puje gwa%towny skok napi'cia. Pod-
%"czony sprz't musi pozosta( nietkni'ty, 

wi'c ca%y udar bierze na siebie kondycjo-
ner. Elementy przepi'ciowe dzia%aj" tak, !e 
w okre$lonych warunkach pozostaj" prze-
*roczyste. Po przekroczeniu granicznego 
poziomu którego$ z parametrów – prze-
wa!nie napi'cia – dzia%aj" jak zwarcie. To  
z kolei powoduje zablokowanie wej$cia 
kondycjonera i zadzia%anie albo wy%"czni-
ków nadpr"dowych w instalacji domowej 
albo – w PC-3 SE Evo i PC-4 Evo – wy%"cz-
nika Carlinga. W obu przypadkach sprz't 
pozostaje bezpieczny.
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Mo!na to tak okre$li(. Je!eli b'dzie to star-
szy bezpiecznik – po prostu si' przepali. 
Kondycjoner ma poprawnie wspó%pracowa(  
 z domow" instalacj" elektryczn". Zrezygno-
wali$my ze stosowania bezpieczników topi-
kowych, poniewa! d%awi" energi'. Cienki 
drucik wewn"trz tego elementu to bariera 

tamuj"ca przep%yw pr"du. Owszem, przepa-
lanie bezpiecznika to prosty sposób ochrony, 
ale zbyt mocno odbija si' na d*wi'ku.
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Tak. Firmy takie jak AHP wykonuj" te ele-
menty dok%adnie. Drucik wewn"trz pozosta-
je cienki, ale kontakt ze z%"czami jest lepszy, 
co przek%ada si' na brzmienie. Je!eli wi'c nie 
ma innej opcji – warto po nie si'ga(.
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Gra% b'dzie od razu, ale osi"gni'cie pe%nego 
potencja%u zajmuje minimum 70 godzin. 
Dla $wi'tego spokoju warto pogra( dwa ty-
godnie. Po tym czasie urz"dzenie na pewno 
jest wygrzane. Podobne zalecenia dotycz" 
kabli sieciowych.
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Za%o!enie, które leg%o u podstaw LS-1, by%o 
proste. Chcieli$my zrobi( absolutnie bez-
kompromisow" sieciówk'. Bez limitów, je-
!eli chodzi o nak%ady &nansowe. Cena od-
zwierciedla koszt dzia%a) wymaganych do 
powstania ka!dego egzemplarza.
Przewodniki s" produkowane specjalnie dla 
nas, wed%ug indywidualnej specy&kacji. Po-
dobnie, tylko dla nas, produkuje si' wtyki, 
wi'c musieli$my s&nansowa( formy, w któ-
rych s" odlewane. LS-1 zosta% wyposa!ony 
w &ltr nanokrystaliczny. To widoczny na 
kablu pasywny modu% w aluminiowej obu-
dowie. Zawiera bardzo ma%e cz"stki, czego 
konsekwencj" jest ich znaczne zag'szczenie. 
Ju! niewielki element ma bardzo dobre w%a-
$ciwo$ci magnetyczne. Stosuje si' je zamiast 
ferrytów, które powoli odchodz" do prze-
sz%o$ci. Filtry nanokrystaliczne s" lepsze, ko-
rzystnie wp%ywaj" na d*wi'k, ale te! wi'cej 
kosztuj". Z tego wzgl'du stosujemy je jesz-
cze tylko w topowym kondycjonerze PC-4. 
Obecna cena tego rozwi"zania nie pozwala 
zaimplementowa( go w ta)szych modelach.
LS-1 jest wyj"tkowo niewdzi'czny w pro-
dukcji, poniewa! odbywa si' ona w ca%o$ci 
r'cznie. Nie jest to przewód ze szpuli, który 
wystarczy przyci"( do odpowiedniej d%ugo$ci  
i za%o!y( wtyczki. Tutaj wszystko zaczyna 
si' od pojedynczych przewodników. Bie-
rzemy jeden drucik, dok%adamy do niego 
drugi, potem kolejne, a odpowiednim u%o-
!eniem uzyskujemy geometri'. Nak%ada-
my izolator, nast'pnie przek%adk', ekrany, 
pó*niej kolejne warstwy izolacji i wreszcie 
zewn'trzn" otulin'.
Budowa LS-1 jest na tyle uci"!liwa, !e ma-
ksymalna d%ugo$(, jak" jeste$my w stanie 
zaoferowa(, wynosi 2 m. Raz przyj'li$my 
zamówienie na odcinek 2,5-metrowy. Nigdy 
wi'cej. Przeci"ganie przewodników przez 
izolatory to przy tej d%ugo$ci prawdziwa 
ekwilibrystyka. Dwa metry to warto$( gra-
niczna. I tak przygotowanie jednego kabla 
zajmuje do$wiadczonemu technikowi wiele 
godzin !mudnej pracy.
To wszystko sk%ada si' na cen', ale my$l', !e 
walory brzmieniowe s" warte sporego wy-
datku.
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Opracowali$my kabel instalacyjny. Okaza% si' 
na tyle udany, !e pierwsza partia rozesz%a si' 
od razu. Zainteresowanie jest bardzo du!e, 
wi'c pracujemy ju! nad jego ulepszon" wer-

sj". Na razie oferujemy przewód 3 x 4 mm,, 
ale pojawi si' te! nieco ta)szy – 3 x 2,5 mm,.
Kabel jest dost'pny na metry. Wersja 3 x 4 
kosztuje 95 z%/m, a 3 x 2,5 – 69 z%/m. 
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Taka jest cena za niestandardowe podej$cie  
i wykonanie wed%ug indywidualnej specy&-
kacji. Je!eli co$ jest produkowane kilometra-
mi, cena mo!e spa$(, ale je$li ma by( zrobio-
ne dok%adnie tak, jak sobie to wyobra!amy, to 
ka!da zmiana w stosunku do standardowego 
wzoru poci"ga za sob" drastyczny wzrost 
kosztów. Mo!na powiedzie(, !e to fanaberie, 
ale naszym zdaniem to w%a$nie jest d"!enie 
do doskona%o$ci.
Tutaj dochodzimy do kwestii podstawowej: 
nie ma kabla instalacyjnego o konstrukcji, 
któr" zaproponowa% Gigawatt. Nasz projekt 
sk%ada si' z trzech !y% roboczych, otoczonych 
szczelnym ekranem z laminowanej folii alu-
miniowej, który nie przepuszcza zak%óce). 
Wzd%u! ekranu biegnie !y%a sp%ywowa, która 
umo!liwia jego pod%"czenie. Ca%o$( otacza 
plastyczny materia% t%umi"cy, podobny do 
u!ytego w LC-2 Mk2. Na to nak%adana jest 
jeszcze zewn'trzna koszulka.
Mied* jest bardzo czysta. Przewodniki to 
lite druty, nie linka, a ca%o$( okrywa szczelny 
ekran.
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Jest… w wy!szej. Jedna z ameryka)skich &rm 
proponuje zbli!on" konstrukcj', ale trzeba za-
p%aci( 25 dolarów za stop'. O Acrolinku nawet 
nie wspominam, bo to ju! zupe%ny kosmos. 
Poza tym prosz' na to spojrze( inaczej. Za-
zwyczaj kabla instalacyjnego nie potrzebuje-
my wiele. Jak daleko mo!e by( w przeci'tnym 
mieszkaniu od skrzynki bezpiecznikowej do 
systemu hi-&? Kilka metrów? W domu pew-
nie kilkana$cie. Nawet w przypadku naszego 

dro!szego modelu nie jest to jaki$ szalony 
wydatek, szczególnie !e z jednej linii korzysta 
ca%y system. To bardzo efektywny upgrade. 
Wydajemy kilkaset z%otych, a wszystkie ele-
menty zestawu graj" lepiej. Bo trzeba sobie 
zda( spraw', !e kable, które k%adziemy w $cia-
nie, równie! wp%ywaj" na brzmienie.
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A wie pan, !e to ciekawy pomys%?! Nie mie-
li$my tego, co prawda, w planie, ale jak tak 
teraz my$l', to, faktycznie, ma to sens.
Dotychczas wszystkie projekty Gigawatta,  
a wcze$niej PAL-a, wynika%y z przekonania, 
!e s" potrzebne. Czu%em potrzeb' zrobienia 
high-endowej listwy, kondycjonera, topowe-
go kabla zasilaj"cego. Natomiast wy%"cznik? 
W%a$ciwie czemu nie? Na razie jednak anga-
!uj" nas prace nad wcze$niejszymi pomys%ami. 
Wprowadzimy ekonomiczn" listw' PF-1E dla 
u!ytkowników, którzy chcieliby mie( w domu 
produkt Gigawatta, ale wyda( mniej ni! 1000 
z%. Zapowiadali$my j" od do$( dawna i praw-
dopodobnie niebawem uda si' domkn"( ten 
projekt. Zapowiadali$my te! sieciówk' LS-2 
– oczko poni!ej LS-1 – oraz &ltry, jako ta)sz" 
alternatyw' dla kondycjonerów. B'dzie tam 
jedna wspólna ga%"* &ltruj"ca w obudowie 
kondycjonera. Uk%ad bardziej zaawansowa-
ny od listwy, ale uproszczony w stosunku do 
PC-2 Evo, przez co od niego ta)szy.
O&cjalnie mog' powiedzie(, !e w 2011 po-
jawi si' kondycjoner PC-3 Evo oraz listwa 
PF-1E. Planujemy te! rozpocz'cie prac nad 
kablem LC-3. Czy co$ poza nimi? Prawdo-
podobnie tak, ale w tej chwili nie mog' jesz-
cze o tym mówi(.
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