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P
rze!omem w karierze Rossinga  
by! rok 1973. Zaprojektowa! wte-
dy pierwsze kolumny Avance. 

Du"ska #rma tra#!a tak$e na rynek polski  
i odnios!a tutaj sukces. Trudno si% dzi-
wi&, bo kolumny pod!ogowe za mniej ni$  
2000 z! gra!y na tyle dobrze, $e mog!y 
stawa& do porówna" nawet z dwukrot-
nie dro$szymi konkurentami. Pod okiem 
ojca-za!o$yciela powstawa!y tradycyjne 
skrzynki wyposa$one w dobre przetwor-
niki. Katalog #rmy by! przejrzysty i mo$e 
poza wydumanym i przekombinowanym 
'agowcem (ale tak to bywa z najdro$szy-
mi modelami) znajdowa! wielu zadowo-
lonych odbiorców. Ma!o kto wiedzia!, $e 
Avance jako jeden z pierwszych produ-
centów romansowa! z chi"skimi podwy-
konawcami. Zwi(zek okaza! si% na tyle 
silny, $e w nieoczekiwanym momencie 
Rossing sprzeda! mark% Chi"czykom. 
Pami%tam moment, w którym kolum-
ny znik!y z polskiego rynku i pami%tam 
smutek w oczach dystrybutora. Ze z!otego 
jajka wyklu!o si% dziwaczne piskl%. Obec-
nie marka Avance istnieje; s( nawet osoby 
zachwycaj(ce si% wykonaniem skrzynek. 
Nietrudno jednak zauwa$y&, $e nie ma  
w nich idei lub chocia$by zarysu po- 
mys!u na w!asn( to$samo)&. Firma  
zrzyna z Sonus Fabera i B&W bez cienia 
przyzwoito)ci. Produkuje tak$e elektro-
nik%, wygl(daj(c( identycznie jak 
drogie Marantze. Wprawdzie 
s!ysza!em od jej obecnego dys-
trybutora, $e jest odwrotnie, 
ale chyba nawet on sam w to 
nie wierzy.

Kolejn( mark( Rossinga 
by! Gamut. W 2003 roku #r-
ma upada!a i Poul postanowi! 
j( kupi& i doprowadzi& do po-
rz(dku. Przy okazji spotka! tam 
drug( osob%, odpowiedzialn( obecnie 
za Gato Audio – Frederika Johansena.  
W Gamucie by! on szefem dzia!u elektro-
niki i przeszed! do Du"czyków od innego 
znanego producenta hi-# – *ule. Za!o$e-
niem Gamuta by!a produkcja bezkompro-
misowej elektroniki. Mo$na powiedzie&, 
$e znowu si% uda!o, bo powsta!y napraw-
d% dobre urz(dzenia, w tym chocia$by 
CD-3, którego u$ywam do dzisiaj. Mimo 
nacisku na elektronik%, #rmie uda!o si% 
te$ stworzy& bardzo interesuj(ce kolumny. 
Zw!aszcza seria L okaza!a si% godna uwa-
gi. Monitory L-3 i pod!ogówki L-5 wygry-
wa!y starcia nawet z takimi potentatami 
jak Audio Physic. Gdyby produkowano 
je do dzisiaj, by& mo$e zd($y!yby zdoby& 
porównywaln( renom%.

Los chcia! jednak inaczej, bo w 2006 
roku Rossing postanowi! odej)& na eme-
rytur% i Gamut tra#! w r%ce nowego 
w!a)ciciela. Ten nie kombinowa! ju$ ze 
wzornictwem, jedynie troch% poprawi! 
(podobno) konstrukcje i brzmienie, za to 
skoncentrowa! si% na cenniku. I w ten spo-
sób monitory nie kosztowa!y ju$ 15000 z!, 
tylko ponad 50000 z!, a wolnostoj(ce L-5 
podro$a!y z 35000 z! do ponad 100000 z!. 
Trudno powiedzie&, czy by!a to zach!an-
no)&, czy zwyk!a g!upota, ale wynik rado-
snej twórczo)ci okaza! si% tragiczny. Nie 
wiem, czy #rma nadal istnieje. Je$eli tak, 
to nie wierz% w jej rozwój. Szkoda.

Nie wiem te$, czy Rossing uda! si% na 
zas!u$ony odpoczynek do ciep!ych kra-
jów. W ka$dym razie nie wytrzyma! d!ugo 
trybu $ycia rentiera i powróci! do dawnej 
dzia!alno)ci. Do wspó!pracy zaprosi! sta-
rych znajomych. Jako $e #rma produkuje 
i elektronik%, i g!o)niki, potrzebna by!a 
wszechstronna za!oga. Obecnie w Lyska-
er niedaleko Kopenhagi pracuj(: Milad 
Kah#zadeh (wcze)niej twórca kolumn Ga-
muta), Frederik Johansen (jak dawniej – 
projektant elektroniki) i Kresten Dinesen 
(projektant wzornictwa). W przypadku 

kolumn Gato wida& jak na d!oni odniesie-
nia do starych „elek”, natomiast wzmacnia-
cze i odtwarzacze to ca!kiem nowe klocki. 
Rossing jest wspó!w!a)cicielem i #rmuje 
nowe przedsi%wzi%cie swoim nazwiskiem.

Pozostaje nadzieja, $e Gato nie podzieli 
losu jego poprzednich marek, a reaktywa-
cja najlepszych tradycji oka$e si% trwa!a. 
By!oby szkoda, bo Poul zachowuje si% tro-
ch% jak kuku!ka. Porzuca swoje dzieci i nie 
dba o ich dalszy los. Mam nadziej%, $e na 
staro)& b%dzie chcia! pozostawi& po sobie 
co) warto)ciowego.

Oferta Gato Audio obejmuje opisywany 
wzmacniacz zintegrowany i odtwarzacz 
CD-1 – wzorniczo dopasowany do AMP 
top-loader (tak$e z efektownym okr(g!ym 
wska+nikiem na froncie). W)ród kolumn 
znajdziemy monitory FM-2 i PM-2, bar-
dzo podobne do L-3, oraz dwuipó!dro$ne 
pod!ogówki FM-6 i PM-6, przypominaj(ce 
dawne L-5. Kolumny s( dost%pne w wyko"-
czeniach naturalnymi okleinami i modnym 
ostatnio na zachodzie Europy kolorze bia-
!ym (oczywi)cie na wysoki po!ysk). Mo$e 
to niewiele, ale jak wskazuje praktyka, 
istnieje sporo w(sko wyspecjalizowanych 
#rm, które doskonale sobie radz(. Cennik 
dope!niaj( kable (sygna!owy FSC i g!o)ni-
kowy FTC, zapewne wykonywane przez 
innego producenta i tylko #rmowane przez 
Gato) oraz oryginalny dodatek – miernik 
polaryzacji g!o)ników Phase-it. To zabaw-
ka g!ównie dla sprzedawców i domowych 
konstruktorów. Musi by& jednak popular-
na, skoro producent postanowi! po)wi%ci& 
jej osobn( stron% internetow(.

Budowa

Niektórzy b%d( narzeka&, $e AMP-150 
jest ma!y, bo przecie$ za t% cen% mo$na 

oczekiwa& wielkiego kloca. Wzmacniacz 
jest za to ci%$ki, wi%c stosunek ilo)ci kilo-
gramów do z!otówek wypada korzystnie. 
Racjonali)ci w tym momencie u)miechn( 
si% z przek(sem, ale im te$ mo$na utrze& 
nosa, bo niemieckie pisma traktuj( takie 
„wyceny” ca!kiem serio.

Co do urody urz(dzenia – powiem tak: 
pi%kno jest wzgl%dne. Czy Gato si% Wam 
podoba, czy nie, ocenicie sami na podsta-
wie zdj%&. Mog% za to zapewni&, $e jako)& 
materia!ów i wykonanie s( fantastyczne. 
Dopiero bliski kontakt uzmys!awia, z jak 
porz(dnie zrobionym wzmacniaczem ma- 
my do czynienia.

Przednia p!yta to p!at szlifowanego alu-
minium o grubo)ci 1 cm. Zaokr(glenia  

Budowa prosta jak sznurek  
w kieszeni, ale  
HIHNW�]DVNDNXMÈF\�
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i wyci%cia na bokach wykonano perfekcyj-
nie. Miejsca, w których stykaj( si% poszcze-
gólne cz%)ci obudowy, dopasowano do 
u!amka milimetra. Na froncie, w centrum, 
znalaz! si% mlecznobia!y wy)wietlacz. Wy-
gl(da kosmicznie i przyci(ga uwag% tak, 
$e cho&by)cie powiesili w pokoju kolekcj% 
malarstwa impresjonistów francuskich,  
i tak wieczorem to Gato stanie si% punk-
tem, na którym spoczn( wszystkie spoj-
rzenia. Analogowa wskazówka pokazuje 
moc oddawan( do g!o)ników. Nie jest, 
niestety, tak precyzyjna, jak niebieskie 
„telewizorki” McIntosha, ale u$ytkowni-
kowi daje porównywaln( radoch%. Zaraz 
odezw( si% g!osy, $e oba rozwi(zania es-
tetyczne to odcinek serialu „wie) ta"czy  
i )piewa”, jednak jako) ludzie maj(  
w g!%bokim powa$aniu podobne 
konkluzje estetów. Uwa$am, $e 
Dinesen jest bardzo zdolnym 
projektantem i to, co pokaza! 
w integrze oraz odtwarzaczu, 
zas!uguje na pochwa!%. Cho&-
by dlatego, $e t% odrobin% szale"-
stwa otacza minimalizm.

Zamiast nudnych oznacze" +ró- 
de! mamy symbole gra#czne, przy- 
pominaj(ce egipskie hieroglify. 
To $adna nowo)&, bo w skandy-
nawskich produktach widzia-
!em ju$ takie atrakcje kilka razy. 
Obok )wiec(cego oczka znalaz!y 
si% dwa aluminiowe przyciski. 
Prawy to „mute”, lewy – ciekawy 
gad$et. Wiadomo, $e wygrzany 
wzmacniacz gra lepiej. Wielu au-

dio#lów czeka, a$ radiatory nabior( przy-
jemnej temperatury, akurat takiej, $eby 
ogrza& zzi%bni%te palce. Tak naprawd% 
chodzi o to, $eby doprowadzi& tranzystory 
do optymalnej ciep!oty, w której osi(gn( 
maksimum swoich mo$liwo)ci. Wówczas 
ustabilizuj( si% tak$e pr(dy, a zniekszta!-
cenia spadn( do minimalnego poziomu. 
Wygrzewanie wzmacniacza mo$e potrwa& 
nawet kilka kwadransów. Tymczasem  
w Gato wymy)lono „wihajster”, który ocze-
kiwanie potra# skróci&. Po w!(czeniu do 
sieci wystarczy nacisn(& przycisk „Heat” 
i tym samym uruchomi& „dopalacz”, do-
prowadzaj(cy wzmacniacz do $(danego 
stanu w zaledwie kilkana)cie minut. Jego 
dzia!anie zasygnalizuje p!on(ce ognisko, 

czyli pierwszy z piktogramów okr(g!ego 
wy)wietlacza. Sprawdza!em dzia!anie tej 
funkcji. Polecam.

Oprócz tego na p!ycie czo!owej znala-
z!y si% dwie pot%$ne ga!y, przypominaj(ce 
potencjometry w sprz%cie profesjonalnym 
sprzed lat. Podobne stosuje Primare i Cop- 
land, ale te w Gato s( znacznie porz(d-
niejsze i dopasowane do frezów jak t!ok 
do !o$yska w silniku Ferrari. Obracaj( si% 
stabilnie, nie trac(c wypo)rodkowania ani 
na u!amek radiana.

Boki obudowy to radiatory z alumi-
nium. Poszczególne cz%)ci uk!adaj( si%  
w po!ówk% walca. Przesuwaj(c po nich 
d!oni(, czujemy, $e spasowanie elemen-
tów jest idealne, a g!%bokie szczeliny za-

pewniaj( dobr( wydajno)& ch!odzenia 
tranzystorów.

Górna p!yta wysuwa si% jak szu'ada, po 
odkr%ceniu tylnej )cianki. Nie jest to !atwe 
i odradzam rozbieranie urz(dzenia dla 
zaspokojenia ciekawo)ci. Mo$na uszko-
dzi& po!(czenia gniazd, bo w ko"cu stra-
cicie cierpliwo)& i u$yjecie brutalnej si!y 
#zycznej. Do aluminiowej p!ytki, której 
nie wida& z zewn(trz, sze)cioma wkr%tami 
przymocowano ozdobn( deseczk%. Mo$na 
wybiera& dwa wyko"czenia z naturalnymi 
s!ojami, albo zdecydowa& si% na tradycyj-
n( czer". Nie znosz% czarnych kolumn  
i wzmacniaczy, ale tym razem musz% 

Zamiast baterii  
kondensatorów 
GZLH�ERPE\�DWRPRZH�
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przyzna&, $e ta wersja wydaje mi si% naj-
bardziej elegancka. Na deseczce przykle-
jono logo GA, podobnie jak na pilocie. 
Przypomina ono zanudzonego na )mier& 
lwa, który patrzy w dal z oboj%tno)ci( 
tak(, jakby w!a)nie trawi! jeden z najwi%k-
szych posi!ków w swoim $yciu. Do wzor-
nictwa wzmacniacza nie mam zastrze$e", 
ale uwa$am, $e znak rozpoznawczy #rmy 
zosta! narysowany na kolanie. Ju$ lepiej 
wygl(da!aby litera „G”, wyci(gni%ta z go-
towego zestawu czcionek.

Zagl(daj(c pod spód (i st%kaj(c przy 
tym ci%$ko), zobaczymy kolejn( alumi-
niow( p!yt% i cztery metalowe nó$ki, pod-
bite elastycznym materia!em t!umi(cym. 
Najwi%ksza )ruba mocuje transformator 
toroidalny; dwie mniejsze – os!on% kon-
densatorów, wyko"czon( pod spodem 
gum(.

Tylna )cianka tak$e jest aluminiowa 
(wida&, $e producent nie stara! si% „wyta-
ni&”). Przykr%cono j( do korpusu dziewi%-
cioma )rubami. Gdy je odkr%cicie, czeka 
Was niespodzianka. Okazuje si%, $e to nie 
mocowanie górnej deski, ale odr%bny mo-
du!, zawieraj(cy gniazda i zintegrowan( 
z nimi p!ytk%, do której przytwierdzono 
przeka+niki NEC i drabink% rezystorow( 
Burr-Browna oraz symetryzatory sygna!u 
TL072. Dlatego obecno)& XLR-ów potrak-
tujcie jako wygodn( opcj%, a nie obietnic% 
symetrycznego toru. Gniazda s( wlutowa-
ne bezpo)rednio w PCB, po!(czone krót-
kimi kablami z ko"cówk( mocy i jednym 
d!ugim z zasilaczem.

Zaciski g!o)nikowe s( z!ocone i zala-
ne plastikiem. To rozwi(zanie wymy)lili 
Niemcy i jak na nich przysta!o, jest eks-
kluzywne, a jednocze)nie praktyczne.  
Po)rodku znajduje si% trójbolcowy ko-
nektor dla sieciówki i wy!(cznik siecio-
wy. Z prawej strony zamontowano cztery 
pary szeroko rozstawionych czinczy. Tym 
razem opisy s( tradycyjne: CD, LP, Tuner 
i Tape. Jednak ten drugi niech Was nie 
zwiedzie. AMP-150 nie ma przedwzmac-
niacza korekcyjnego i je$eli zechcecie 
pos!ucha& winylu, b%dziecie musieli do-
kupi& preamp.

Z lewej mamy XLR-y. Jedno wej)cie po-
winno wystarczy&. Druga, m%ska para to 
wyj)cie, zdublowane tak$e w standardzie 
RCA. Jak s(dz%, mo$na do niego pod!(-
czy& dodatkow( ko"cówk% mocy. Gato 
na razie nie ma jej w ofercie, ale #rma 
jest m!oda i zapewne szybko nadrobi t% 
zaleg!o)&. Tym bardziej, $e to najprostsze 
rozszerzenie katalogu, jakie mo$na sobie 
wyobrazi&.

Na „p!ycie g!ównej” uwag% zwraca za-
silanie. Sk!ada si% z ogromnego toroidu 
(Noratel) z czterema uzwojeniami, 
zamontowanego tu$ za frontem. Za 
magazyn pr(du robi( dwa, jeszcze 
okazalsze, kondensatory. To dosy& 
rzadki widok, bo wi%kszo)& produ-
centów woli stosowa& baterie kil-
ku, a nawet kilkunastu jednostek 
o mniejszych pojemno)ciach. GA 
ufa kon#guracji wykorzystywanej 

na przyk!ad przez Accuphase’a  
i dlatego montuje dwa „kabany” 
Revox–Rifa wielko)ci szklanki 
(po 22000 µF/63 VDC). Na nie 
przykr%ca si% aluminiowy ekran, 
o którym pisa!em wcze)niej. Oka-
blowania wewn%trznego nie ma. To, 
co widzicie, to tylko zasilanie.

W ka$dym wzmacniaczu jedn( z naj-
wa$niejszych sekcji jest ko"cówka mocy. 
Tutaj bazuje na tranzystorach MOSFET 
PolarHT, przykr%conych do radiatorów 
obudowami-zaciskami. Po dwie sztuki na 
kana!.

Pilot jest rewelacyjny. Aluminiowy, 
ci%$ki (cho& ma!y) i zrobiony równie 
precyzyjnie jak ekskluzywna zapalniczka 
Colibri albo Sarome. A$ mi!o wzi(& do 
r%ki. To chyba jeden z najsolidniejszych 
sterowników, jakie widzia!em do tej pory. 
Zawiera podstawowe przyciski do obs!u-
gi wzmacniacza oraz CD i ciekaw( regu-

lacj% g!o)no)ci. Jest to pokr%t!o, takie jak 
we wzmacniaczu starej daty. Obracamy  
w prawo – g!o)niej, a lewo – ciszej. Praw-
da, jakie to proste? 

.RQğJXUDFMD�

Gato ma spor( moc (150 W/8 omów, 
250 W/4 omy) i wydajno)& pr(dow(. Po-
winien ze stoickim spokojem wysterowa& 
wi%kszo)& kolumn. Z ich doborem nie 
b%dzie problemu, bo wzmacniacz jest do-

sy& neutralny. Ja bym jednak szuka! 
przejrzystych g!o)ników i +ród!a.  
W takim towarzystwie AMP po-
ka$e najwi%cej swoich zalet.

System, na którym testowa!em 
wzmacniacz Rossinga, wydaje 
si% wr%cz stworzony dla niego  
i w dodatku dopasowany cenowo. 
Mo$ecie nawet skopiowa& to ze-
stawienie.

Jedyny problem to +ród!o, czyli 
CD-3 Gamuta. Nie jest ju$ pro-
dukowane, a szkoda, bo do dzisiaj 
trudno mi znale+& co) lepszego 
(i bardziej pasuj(cego do mojego 
gustu) w podobnej cenie. Zawsze 
pozostaje jeszcze dedykowany top- 
-loader; w ko"cu to prawie ten sam 
producent. Kolumny to Tempo VI 
Audio Physica. Mo$ecie pos!ucha& 

dro$szych Virgo, ale radzi!bym uwa$-
nie przyjrze& si% wysokim tonom, bo te 

z tradycyjnej Vify wydaj( mi si% zdrowsze 
ni$ z nowego tweetera AP produkowanego  
w Chinach. 

Okablowanie pochodzi!o w ca!o)ci od 
Fadela (Aphrodite). Tylko jedna sieciów-
ka wy!ama!a si% z monopolu – Neel N14E 
Gold. Pr(d #ltrowa!a listwa Gigawatt  
PF-2. Sprz%t ustawi!em na stoliku StandArt  
STO. Wzmacniacz tra#! do mnie w stanie 
dziewiczym, wi%c po)wi%ci!em oko!o 50 go- 
dzin na jego wygrzanie. Niewykluczone, 
$e po d!u$szym czasie zagra jeszcze lepiej.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Rzadko si% zdarza, $e ju$ po przes!ucha-
niu jednej p!yty przychodzi ochota na na-
pisanie recenzji. Bo równie rzadko mamy 
do czynienia z sytuacj(, kiedy brzmi ona 
jak marzenie i nie czujemy potrzeby po-
prawiania niczego. 

„Heligoland” Massive Attack to wyma-
rzony materia! dla konstrukcji Rossinga. 
Gdybym mia! opisa& jednym s!owem, jak 
muzyka prezentuje si% na du"skiej inte-
grze, nie mia!bym problemów: wspaniale. 
Z jednej strony, nie mog% powiedzie&, $e to 
wzmacniacz perfekcyjnie neutralny. Z dru-
giej, musz% natychmiast doda&, $e wszyst-

0DïH�G]LHïR�V]WXNL� 
L�Z]öU�IXQNFMRQDOQRĂFL�
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kie zabiegi „koloryzacyjne” wysz!y mu na 
dobre i otrzymujemy przez to urz(dzenie 
z charakterem. Zaznaczonym do)& mocno, 
ale ze smakiem. Wi%kszo)& odst%pstw od 
„czystej linii” nadaje mu tylko szlif, obok 
którego nie sposób przej)& oboj%tnie.

W d+wi%ku czuje si% ocieplenie, os!o-
dzenie i ekspozycj% )rednicy. Od razu na-
suwa si% analogia z lamp(. Na tyle silna, 
$e b%dzie towarzyszy& s!uchaniu nie tylko 
Massive Attack, ale i innych nagra". Je$eli 
jednak kto) zamierza uzna& to za krytyk%, 
to powiem mu dosadnie, jak dziadek zna-
jomego Adolfowi Hitlerowi: „hola-hola, 
z!y cz!owieku!”. Bo nie zamierzam Gato 
w $adnym miejscu umniejsza&. Wi%cej – 
proponuj% go wszystkim, którzy na lamp% 

patrz( z „pewn( tak( nie)mia!o)ci(”, czyli 
– chcieliby, a co) ich w )ledzionie )widruje. 
A to zniekszta!cenia, a to dynamika i jesz-
cze na dodatek w($ w kieszeni si% budzi, 
bo kiedy) przyjdzie zmieni& szklane ba"ki, 
zu$yte od utwierdzania si% w s!uszno)ci 
decyzji. Tu macie jedno i drugie, czyli za-
lety obu konstrukcji.

,rednica jest czaruj(ca. Niemal obez-
w!adniaj(ca ciep!em i bezpo)rednio-
)ci(. Otwarta i zapadaj(ca w pami%& ju$ 
po pierwszych sekundach. Podobnych 
wra$e" do)wiadczymy, s!uchaj(c triody  
i chocia$ nie ma a$ takiej rozdzielczo)ci 
centrum pasma, to jest zbli$ona estetyka, 
niemal dotkni%cie rzeczywisto)ci. Kolejn( 
zalet( lampy jest mikrodynamika, ude-
rzaj(ca ka$dego, kto znalaz! wystarczaj(-
co du$o czasu i wra$liwo)ci w sobie, aby 
skupi& si% na niuansach emisji ludzkiego 
g!osu. Ka$da g!oska wypowiedziana jest  
z dykcj( godn( aktorów, którzy na deskach 
teatrów po$arli resztki uz%bienia, a atak 
smyczka, czyli szarpni%cie pokrytego kala-
foni( w!osia po stalowej strunie, jest taki, 
jakby)my sami grali i mieli ucho niespe!-
na pó! metra od podstawka. Przez 15 lat 
pi!owa!em struny wiolonczeli i znam ten 

efekt doskonale, wi%c albo uwierzycie mi 
na s!owo, albo powiecie, $e to przesada.  
Co ciekawe, nie potrzeba do tego agresji 
wysokich tonów.

Te s( trzymane w ryzach, wr%cz wy-
g!adzone, ale nie na skraju pasma (bo  
to bzdura), tylko w ha!a)liwej okolicy  
8-12 kHz. Tam nast%puje ugrzecznienie  
i dalsze dogrzanie atmosfery. Mimo to 
s!ycha& wszystko, a nawet troch% wi%cej. 
W tym d+wi%ku mo$na si% wygrzewa& 
i wypoczywa& jak w wype!nionej wod( 
wannie. Kwintesencja relaksu. Do tego 
jeszcze ulubiona lektura, na przyk!ad nasz 
miesi%cznik.

Gato spe!nia potrzeby marzyciela o lam-
pie, ale daje mu te$ )wi%ty spokój. Bo znaj-
dziemy w nim tak$e zalety tranzystora.

Pierwsza to dynamika. Cz%sto si% za-
stanawiam, jak to jest z t( moc(. Niby 
dopiero 500 W daje poczucie prawdziwej 
pot%gi, ale czasem znajdzie si% urz(dzenie, 
które dysponuje u!amkiem tej warto)ci  
i odda atmosfer% koncertu. Tak by!o  
z kombinacj( Spectrala; podobnie za-
chowuje si% mocniejszy o sto watów Mak 
MA7000 (nareszcie, bo poprzednie spra-
wia!y wra$enie pozbawionych energii). 
Gato pulsuje energi( i wydaje si%, $e nie 
ma znaczenia, jak g!o)no ma gra&. I tak 
poczujecie kalorie. Nasuwaj( si% tutaj 
analogie ze wzmacniaczami Accuphase’a  
w klasie A. Niewykluczone, $e wynika to  
z zastosowania du$ych kondensatorów, 
ale to chyba zbyt odwa$na diagnoza.

Druga to bas. Przeogromny, otaczaj(cy 
ka$de nagranie (w którym jest go dosy&, 
aby tak si% sta!o) wielk( poduszk(. Daj(cy 
taki sam komfort i mi!e ciep!o, jak gdy-
by)my do niej przytulili g!ow% i chcieli 
zasn(&. Problem w tym, $e si% nie da. Bo 
energia impulsów i ich nat%$enie skutecz-
nie uniemo$liwia liczenie baranów. Nad-
miar tego zakresu mo$e doprowadzi& do 
przesytu. Tak si% zdarzy!o u mnie podczas 
s!uchania ma!ej integry Gryphona. Ale 
tutaj, nawet je$eli Rossing ciut przesadzi!, 
nie ma problemu. Bo uda!o mu si% po!(-
czy& lampow( mi%kko)& z drapie$no)ci( 
i natychmiastowo)ci( ataku. Ka$de t(p-
ni%cie i gruchni%cie na „Heligoland” jest 
wr%cz spektakularne. Ma w sobie energi% 
i co), co nazwa!bym ch%ci( grania. Tak 
efektownego basu nie s!ysza!em ju$ daw-
no. Nie wiem nawet, czy Spectral by!by 
równie imponuj(cy w pierwszym kontak-
cie. Na pewno zaprezentowa!by ten zakres 
inaczej; z tempem, cho& oszcz%dniej. Mo-
$ecie wybiera& to, co lubicie, ale pami%taj-
cie, $e przeciwnik kosztuje dobre trzy razy 
wi%cej.

Je$eli chodzi o przestrze", Gato wykra-
cza ponad swoj( cen%, ale z najlepszymi 
lampami raczej bi& si% nie b%dzie. Po pro-
stu dobry poziom.

Mimo ciep!a i lampowej prezentacji 
)rednicy nie ma mowy o zamazaniu kon-
turów. Brzmienie jest przejrzyste i skrojo-
ne z zachowaniem proporcji.

I tak to wygl(da na „Heligoland”, ca!ym 
katalogu Stock#scha, Reference Recor-
dings i nieskromnie – „Komeda – Inspira-
tions”. P!yty doskonale nagrane to $ywio! 
AMP-150. Wyciskanie ich jak cytryny zro-
bi z nawet minutowego ods!uchu spektakl, 
który trudno zapomnie&.

A jak ze starszymi nagraniami? Z Tori  
Amos czy chocia$by ze s!uchanymi  
w m!odo)ci dziwactwami Mike’a Old#elda 
(uwielbia!em, teraz lubi%)?

Czasami zna&, $e na prze!omie )rednicy 
i góry mo$na by by!o troch% d+wi%k roz-
ja)ni&, nawet kosztem dosypania piasku  
z trzewi starego Technicsa. Chocia$ s!u-
cham w!a)nie „Hergest Ridge” i nie wiem, 
czy to przypadkiem nie lepsze ni$ to, co  
pami%tam z m!odo)ci. W ko"cu wtedy szam-
pan smakowa! jak truskawki, a truskawki jak 
szampan. Ale troch% wi%cej agresji w tym 
fragmencie pasma jednak by si% przyda!o. 
W ka$dym razie, równie wspania!ego basu  
i chórów (chocia$ cholernie nieczysto )pie-
waj(, co znaczy, na pocieszenie, $e s( „praw-
dziwe”) tam nie by!o. Miód.
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Zaraz, zaraz, ile to cudo kosztuje? Czy 
to przypadkiem nie pomy!ka? Pewnie nie, 
co oznacza, $e mamy do czynienia z wy-
bitnym produktem. Jedyne, co mnie nie-
pokoi, to obecno)& w Gato-biznesie Poula 
Rossinga. Nieraz mu si% uda!o zrobi& co) 
ciekawego po to, by zaraz sprzeda& roz-
kr%con( mark% Chi"czykom albo jakim) 
wariatom. Mam nadziej%, $e tym razem 
b%dzie inaczej. Nie wiem sk(d. Mo$e przez 
wzgl(d na siwe w!osy za!o$yciela. Ale  
w nich te$ hula wiatr. Czasem najmocniej.
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Gato Audio AMP-150
'\VWU\EXFMD��� Audio System
&HQD��� ������]ï

Dane techniczne:
0RF��� 150 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz  
 (+/- 0,5 dB)
6\JQDï�V]XP��� 100 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,05 %
:HMĂFLD�OLQLRZH��� 4
:HMĂFLH�SKRQR��� -
:\MĂFLD��� ��SDUD�Jï��� 
 pre out XLR/RCA
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
5HJXODFMD�EDUZ\��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 10/32,5/43 cm
0DVD��� 13,8 kg
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