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o siedmiu latach nieobecno!ci 
goszcz" u nas kolejne urz"-
dzenia tej #rmy. Poprzednio 

recenzowali!my zintegrowany wzmac-
niacz Meishu. Tym razem tra#$a si% 
nie lada gratka – kompletny zestaw, 
z$o&ony z transportu CD, przetworni-
ka c/a, przedwzmacniacza, ko'cówki 
mocy, monitorów i wreszcie pe$nego 
okablowania. Audio Note od pocz"tku 
do ko'ca – &adnego spoufalania z obc" 
materi". 

Prawie wszystkie elementy pochodzi-
$y z poziomu 3. Wyj"tek stanowi$ tylko 
transport CD, reprezentuj"cy poziom 1 
w #rmowym katalogu.

Wszystko wygl"da$o elegancko i nie-
mal ascetycznie. Wzornictwo wywar$o 
na mnie korzystne wra&enie. Fronty  
z 5-mm czarnego akrylu, logo w kolorze 
z$ota i z$ote symbole. Pi%kna, a zarazem 
prosta forma.

Ko'cówka mocy Vindicator Silver 
Signature to wzmacniacz single-ended, 
pozbawiony sprz%&enia zwrotnego. 
Osi"ga moc oko$o 3,5 W. Miedziana 
p$yta pokrywaj"ca górn" !cian% pe$ni 
zarówno funkcj% estetyczn", jak i ekra-
nuj"c". Wygl"da wyj"tkowo $adnie, 
poniewa& srebrzona, dolna cz%!( lamp 
mocy 5R4GY i steruj"cej KEN-RAD 
(w standardzie Sovtek 2A3) odbija jej 
kolor, stwarzaj"c pozory miedzianej 
ca$o!ci i tworz"c tym samym estetycz-
n" ca$o!(. Czarne pokrywy ze stali la-
kierowanej proszkowo na czarny mat 
maskuj" transformator wyj!ciowy  
i zasilaj"cy.

W konstrukcji wewn%trznej wyko-
rzystano m.in. tantalowe oporniki oraz 
elektrolity Black Gate, a tak&e sygna$owe 
kondensatory papierowo-olejowe Au-
dio Note. Na wej!ciu pracuje podwójna 
trioda 6SL7GT.

Gniazdo sieciowe zintegrowano z w$"cz- 
nikiem i bezpiecznikiem. Stereofonicz-
ne wej!cie RCA i dwa odczepy – dla ko-
lumn 4- i 8-omowych – to ca$y zestaw 
gniazd.

Przedwzmacniacz M3 Phono to roz-
wini%ta wersja M3 Line z lamp" 5687 na 
wyj!ciu. Trzy z$ote pokr%t$a to selektor 
)ród$a sygna$u i dwa niezale&ne skoko-
we regulatory g$o!no!ci. Ca$o!( wygl"-
da bosko.

Niestety, to co $adne, nie zawsze jest 
funkcjonalne. Skokowa regulacja g$o!-
no!ci okaza$a si% zupe$n" pora&k". Nie 
chodzi wcale o brak zdalnego sterowa-
nia, ale o zbyt ma$" rozdzielczo!( przy 
ustalaniu poziomu d)wi%ku. Ró&nica 
pomi%dzy poszczególnymi poziomami 
jest du&a, a minimalna g$o!no!( okazuje 
si% za wysoka. Ka&de przekr%cenie ga$-
ki powoduje g$o!ny trzask, a ponadto 
trzeba jeszcze dobrze tra#(, &eby usta-
wienie obu kana$ów by$o takie samo.  
W tej dyscyplinie recenzowany po s"-
siedzku Accuphase zdeklasowa$ AN. 
Tam wszystko chodzi$o jak w szwajcar-
skim zegarku – p$ynnie i bezszelestnie.

Archaiczne i ma$o funkcjonalne 
rozwi"zanie mo&e dziwi(, zw$aszcza  
w urz"dzeniu tej klasy. Ma zapewne 
swój urok, pokazuj"c konserwatyzm 
producenta. Przywodzi mi jednak na 
my!l dzie$o szalonego konstruktora  
z zap%dami do sadystycznych testów 
behawioralnych w stylu „Wp$yw stop-
niowej regulacji poziomu g$o!no!ci na 
liczb% samobójstw w!ród audio#lów”.

Tylna !cianka zawiera gniazdo zasi-
laj"ce z w$"cznikiem, dwa bezpieczniki  
i przycisk GND, umo&liwiaj"cy odci%cie 
uziemienia. Przydaje si% on w przypad-
ku, kiedy w systemie pojawi si% p%tla 
masy. Do dyspozycji mamy równie& 
podwójne regulowane wyj!cia RCA do 
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ko'cówki mocy, regulowane wyj-
!cia zbalansowane XLR i 4 wej!cia 
liniowe RCA.

M3 Phono zosta$ wyposa&ony  
w przedwzmacniacz gramofonowy 
dla wk$adki MM. Sekcja korekcyj-
na ma w$asny zasilacz, a obecno!( 
drugiego ju& zasilacza w urz"-
dzeniu powoduje lekki !cisk we-
wn"trz obudowy, w której miesz-
cz" si% jeszcze tantalowe rezystory, 
zasilacz z d$awikiem i lamp" pro-
stownicz" 6X5 oraz zaprojektowa-
ne i wykonane przez Audio Note 
transformatory wyj!ciowe.

Przetwornik c/a DAC 3.1 
Balanced to urz"dzenie naj-
bardziej ascetyczne wzorniczo. 
Na czarnym froncie ze z$otym logiem 
i napisami wida( tylko ma$" czerwon" 
diod%, informuj"c" o pracy urz"dze-
nia. Wyposa&enie tylnego panelu jest 
bogatsze. Oprócz gniazda zasilania  
z centralnym w$"cznikiem znajdziemy 

tam zacisk uziemienia GND, wej!cie 
sygna$u cyfrowego XLR i RCA, wyj!cie 
analogowe XLR, a tak&e zdublowane 
RCA z prze$"cznikiem umo&liwiaj"cym 
wybór wej!cia. Na spodzie ukryto dwa 
bezpieczniki.

Transport CDT-One/II nale&y do 
najni&szego poziomu Audio Note’a. Jest 
niedu&y, zgrabny i zaskakuj"co lekki 
dzi%ki chassis z aluminium. Tak jak po-
zosta$e elementy wyst%puje w klasycz-
nej czerni, brutalnie jednak zeszpeconej 
niebieskim wy!wietlaczem z cyframi 
wielko!ci zapa$ki i, paradoksalnie, s$abo 
widocznymi. Niebieskie pod!wietlenie 

kojarzy si% z desk" rozdzielcz" 
Volkswagena, który w swoich 
autach pod!wietla na niebiesko 

wszystko, co mo&liwe. Poza tym 
wskazania displayu si% zamazuj", 
co tylko wzmaga irytacj% w trakcie 
u&ytkowania.

Mechanizm odczytuj"cy to zmo-
dy#kowana wersja Philipsa L1210. 
Mimo zmian szu*ada – zamiast 
p$ynnie si% wysuwa( – nadal ner-
wowo wyskakuje. We wn%trzu 
zastosowano a& trzy transforma-
tory zasilaj"ce, a tak&e tantalowe 
oporniki i elektrolityczne kon-
densatory Cera#ne. Wyj!cie jest 

sprz%gane transformatorem 
nawijanym drutem z czystej 
miedzi. Do przesy$u sygna-

$u cyfrowego u&yto kabla AN-V. 
Z ty$u mamy gniazdo zasilaj"ce z bez-
piecznikiem i w$"cznikiem, prze$"cznik 
GND, dwa wyj!cia cyfrowe XLR i dwa 
wyj!cia koaksjalne.

Ostatni element zestawu stanowi-
$y du&e dwudro&ne monitory AN-E 
SPE HE Black Gate na dedykowanych 
podstawkach. Wykonanie okaza$o si% 
bardzo dobre, a starannie po$o&ona na-
turalna okleina orzechowa podkre!la$a 
klas% stolarki (przewidziano tak&e wy-
ko'czenie lakierem fortepianowym).

Wysokie tony odtwarza tu 25-mm 
kopu$ka tekstylna; !rednic% i bas –  
20-cm sto&ek z papierow" membran"  
w charakterystycznym niebieskawym 
odcieniu. Obudowa typu bas-re*eks 
jest wentylowana z ty$u. Gniazda umo&-
liwiaj" bi-wiring.

Testowana wersja „E” nale&y do gru-
py zestawów HE (High E+ciency) i we- 
d$ug deklaracji producenta osi"ga 
skuteczno!( 98 dB! W zwrotnicy wy-
korzystano kondensatory Black Gate,  
a wszystkie po$"czenia poprowadzono 
srebrnym kablem AN-SP.

Wymienione elementy zosta$y spi%te 
#rmowymi przewodami Audio Note’a. 
G$o!nikowy to Lexus LX – miedzia- 
na wersja srebrnego modelu Sogon –  
a $"czówki – srebrne AN-VX z wtycz-
kami AN-P.
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Monta& ca$o!ci zako'czony sukce-
sem. Czas zacz"( ods$uchy!

Aleksandra Chili'ska

o w$"czeniu „Getting To Know 
You” Jheeny Lodwick, w zna-
komitym wydaniu ,e Music-

Lab, na my!l przysz$o mi pewne japo'-
skie przys$owie: „Pasta sojowa, która 
wygl"da jak pasta sojowa, nie jest dobr" 
past" sojow"”.

Kurcz%, co jest? Audio Note, który 
wygl"da jak Audio Note, a gra niczym 
bud&etówka z dolnej pó$ki hipermar-
ketu? Gdzie ekstaza? Gdzie legenda?! 

Niewiele my!l"c, wykorzysta$am 
pierwsze ko$o ratunkowe – telefon 
do dystrybutora, który ze stoickim 
spokojem powiedzia$: „Spokojnie, 
za dwa i pó$ dnia zacznie gra(”. 
Zapachnia$o troch% czarami, ale 
w sumie dwa dni z haczykiem to 
niewiele czasu, wi%c postanowi$am 
zaczeka(.

I wiecie co? Zacz%$o…
Pisz"c o Audio Note’ach nie 

mo&na zastosowa( &adnego sche-
matu czy sztampy. To nie s" jakie! 
tam zwyk$e urz"dzenia – to raczej 
&ywe ustroje akustyczne; organi-
zmy muzyczne, które nale&y 
zrozumie(. S" troch% jak koty 
– musz" si% przyzwyczai( do no-
wego miejsca, a potem albo zaczn" si% 
$asi(, albo poka&" pazury. Pazurów opi-
sywany system nie pokaza$, ale $aszenie 
wychodzi$o mu ca$kiem nie)le.

Po bez ma$a trzech dniach d)wi%k 
si% wreszcie otworzy$ – jakby zdj%to 
przykrywaj"cy ca$o!( szklany klosz. Po-
cz"tkowa matowo!( i brak wybrzmie' 
ust"pi$y ciep$ej i naturalnej !rednicy. 
S$ycha( by$o ka&dy oddech, ka&d" zg$o-
sk%. Zespó$ Reprezentacyjny z albumu 
„Kumple to grunt” brzmia$ prawdziwie. 
Da$o si% wyczu( ka&dy niuans tekstów 
Georges’a Brassensa. Filip -obodzi'ski 
pojawi$ si% na moment w pokoju i z wy-
rzutem w g$osie za!piewa$: „Jak mo&na 
tak" pod$" by( i mie( tak $adny biust?”.

Szczegó$owo!ci i d)wi%czno!ci nie 
mo&na Audio Note’om odmówi(. W ka-
meralnych sk$adach wokalnych system 
spisuje si% bardzo dobrze. Wokale to  
w ogóle najwi%kszy atut zestawu, wy-
ci"gaj"cego z nagrania ca$y wachlarz 
emocji, które wykonawca stara si% prze-
kaza(.

Ponadto AN wybiera z nagra' to, 
co najlepsze, podaj"c to w organicznie 
przyswajalny sposób. Kameralne kom-
pozycje, zw$aszcza kobiece g$osy (Lo-
reena McKennitt „,e Visit”) brzmi" 
delikatnie, wr%cz eterycznie, chocia& 
niekiedy przyda$oby si% wi%cej prze-
strzeni i powietrzno!ci.

Po wokalach si%gn%$am po repertuar 
jazzowo-bluesowy. Miles Davis w „Kind 
of Blue” czy „Rawa Blues Festiwal” z ka-

towickiego Spodka (2001) potwierdzi$y 
wcze!niejsze obserwacje dotycz"ce de-
taliczno!ci i !wietnej artykulacji. S$y-
cha( w zasadzie wszystko – najmniejszy 
szmer miote$ek o blachy, szarpni%t"  
i nadal drgaj"c" strun% kontrabasu. 

Rozstawienie instrumentów na sce-
nie by$o prawid$owe, ale ona sama nie 
wychodzi$a szerzej ni& rozstawienie 
g$o!ników i by$a z nimi jakby zlicowa-
na. Zabrak$o oderwania i wyj!cia sceny 
do przodu. Przyda$oby si% te& wi%cej 
swobody. Odnios$am wra&enie, &e Au-
dio Note podaje muzyk% w sposób wy-
cyzelowany, ale i do!( konserwatywny. 
Szczególnie dobrze s$ycha( to w przy-
padku basu. Wydaje si%, &e ca$o!( jest 

zestrojona tak, aby pokaza( gór%, ale bez 
o!nie&onych szczytów, a bas bez piekiel-
nych czelu!ci.

Niskie tony s" wyra)nie zaznaczone, 
ale krótkie, punktowe, bez potrzebne-
go niekiedy rozmachu. Brzmienie jest 
zwarte, przez co nie ka&dy repertuar za-
brzmi dobrze.

Nale&y wzi"( pod uwag% niewielk" 
moc ko'cówki (tylko 3,5 W na kana$), 
która pomimo wysokiej skuteczno!ci 
g$o!ników do mocniejszej muzyki jest 
nadal zbyt ma$a. Zaryzykuj% stwier-
dzenie, &e z testowanymi par% lat temu  
w „Hi-Fi i Muzyce” monoblokami Con- 
quest prezentowany zestaw zagra$by 
znacznie lepiej. 18 W to jednak nie 
3,5 W. Nie ma co oczekiwa(, &e moc-
ny rock czy metal zaatakuje mi%sistym 
basem i mocnym drive’em. Mi$o!ników 
ci%&szego brzmienia ten system nie 
ukontentuje.

Wracaj"c do basu, warto wspomnie(  
o bardzo znacz"cych zmianach jego  

charakteru w zale&no!ci od usta-
wienia monitorów wzgl%dem 
!cian. Zgodnie z zaleceniami 

dystrybutora, kolumny powin-
ny sta( mo&liwie blisko naro&ni- 
ków pokoju, je!li chcemy uzyska( 
bas g$%boki i niski albo odpo-
wiednio dalej, je!li basu mamy a& 
nadto. Zabrzmi to jak truizm, ale 
taka praca z „E” daje zadziwia-
j"co dobre efekty. Ka&de prze-
suni%cie powoduje s$yszaln" 
zmian%;  przynajmniej kiedy od-
bywa si% w pokoju o powierzch-
ni oko$o 20 m..

Testowany system ma jednak 
k$opoty z budowaniem du&ej 

przestrzeni. „Requiem” Mo-
zarta brzmia$o tak, jakby 

kto! je !cisn"$ za gard$o. „Amused 
to Death” Watersa zachowa$o liczne, po-
kr%cone i posklejane ze sob" plany, ale 
zabrak$o ekspresji i odrobiny niekontro-
lowanej wolno!ci.

Jedno Audio Note’owi trzeba przy-
zna( – oferuje d)wi%k o du&ej natu-
ralno!ci. Jest zwarty i zrównowa&ony. 
/aden fragment pasma nie wybija si% 
nad pozosta$e. Niezale&nie, czego s$u-
chamy, muzyka p$yn"ca w tle pozostaje 
przyjemna i nie przeszkadza. Nie ma 
!widruj"cego w g$owie jazgotu, ani pl"-
cz"cego si% po pod$odze basiska.

Omawiany Audio Note jest kapry!ny 
i humorzasty niczym kobieta. Mo&na 
go kocha(, mo&na nienawidzi(, ale jed-
no trzeba przyzna( na pewno – uwalnia 
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energi%, która powoduje, &e prze-
stajemy s$ucha( sprz%tu, a zaczy-
namy po prostu s$ucha( muzyki. 
Jest systemem dla ukszta$towa-
nego s$uchacza o otwartym 
umy!le, gotowego na pozna- 
nie a priori – czyste, wynikaj"- 
ce z samego faktu poznania, 
niezak$ócone do!wiadczeniem 
i wiedz" z podobnych do-
zna'. Dopiero wówczas uda 
si% uchwyci( to ulotne „pure 
magic, pure music, pure…”.

A cena? Có&, kolejne japo'skie 
przys$owie mówi: „Dobre rzeczy musz" 
drogo kosztowa(”.

Aleksandra Chili'ska

statnio zetkn"$em si% z sys- 
temem Audio Note, czy-
taj"c recenzj%, opubliko-

wan" kilka lat temu w „Hi-Fi i Muzy-
ce”. Urz"dzenia pochodzi$y z wy&szego 
poziomu, ale zasada pozosta$a ta sama: 
&adnego obcego elementu. Ówczesne 
wra&enia recenzenta by$y transcenden-
talne, zatem, chc"c nie chc"c, w cza-
sie przygotowywania poni&szej opinii 

powinienem si% nastawi( chocia& na 
pó$ absolutu – zak$adaj"c, &e absolut 
ca$y przychodzi z wy&szymi numerami  
w hierarchii Audio Note. Z drugiej stro-
ny, regularnie zdarza$o mi si% uczest-
niczy( w pora&kach brzmieniowych 
systemów AN w trakcie wystaw sprz%-
tu hi-#. Przyst%puj"c do testu, mog$em 
wi%c uzna(, &e mój umys$ jest z grubsza 
zresetowany, a nastawienie do urz"dze' 
mam neutralne.

Co do nieudanych prezentacji tej, jak 
i dowolnej innej #rmy, to trudno mie( 
pretensje. Niezwykle rzadko zdarza$o 
mi si% spotka( pokoje wystawowe, spe$-
niaj"ce akustyczne warunki do dobrego 
odtwarzania muzyki. A jeszcze dystry-
butor Audio Note poinformowa$ nas, 
&e sprz%t osi"ga optymalne brzmienie 
dopiero po up$ywie dwóch i pó$ dnia od 
pod$"czenia – co raczej trudno spe$ni( 
w warunkach Audio Show. Tak czy ina-
czej, przenosz"c pi%kne bry$y urz"dze', 
czu$em wprawdzie, &e cz$onki me prze-
nika szcz%sne dr&enie, ale przytomno!ci 
mi ca$kiem nie odebra$o. Cho( powo-
dy by si% znalaz$y, bowiem obcowanie  
z AN to jak dla innego rodzaju wyznaw-
ców kontakt z papie&em, albo (z nieco 
innej para#i) z Fidelem Castro. Mówi"c 
„legenda”, po prostu my!lisz: „Audio 
Note”. Mniej wi%cej tak to sz$o.

Jak na obiekt kultu paru pokole' 
urz"dzenia okaza$y si% niespodzie-

wanie ma$o kapry!ne w instalacji. 
Wszystko zadzia$a$o od pierwszego 
razu. Prze$"czniki pracowa$y w$a!ci-
wie. Nic si% nie zawiesza$o, nie brumi-
$o ani nie zachowywa$o obel&ywie. Po 
szkole, jak" niedawno da$ mi wy$"cznik 
w przedwzmacniaczu C.A.T. („MHF 
1/2011”), by$a to mi$a odmiana. Oczy-
wi!cie, nie oby$o si% bez dziwactw  

w rodzaju rozdzielonej re-
gulacji g$o!no!ci obu ka-
na$ów. Przedwzmacniacz 
wyposa&ono w skoko- 
we potencjometry, które 
projektant czo$gu T-34 
odrzuci$by jako dzia$a-
j"ce zbyt topornie. Co! 
takiego to ju& pomys$ 
nie przeci%tnego au-
dio#lskiego sadysty, ale 
zbocze'ca pe$n" g%b". 
Nie zachwyci$ mnie te& 
wy!wietlacz nap%du. 
To niez$y przyk$ad, &e 
wielkie cyfry mog" po-
zosta( s$abo czytelne. 

Niebieski kolor to te& nie-
takt: wszystkie !wiate$ka w AN powin-
ny przecie& by( czerwone. W !wiecie 
czarnych akrylowych katafalków kolor 
niebieski przynale&y raczej do Audio-
meki.

Wracaj"c do konkretów, sugestia, aby 
urz"dze' raczej nie roz$"cza(, a je!li 
ju&, to ponownie s$ucha( po up$ywie 
dwóch i pó$ doby, powa&nie utrudnia 
prac% recenzenta. Je!li po wymianie 
kabla mam czeka( kilka dni, a& system 
dojdzie do siebie, to wol% nie zmienia( 
nic. Dlatego Audio Noty testowa$em  
w kon#guracji sprawdzonej wcze!niej 
przez Ol% – z miedzianym okablo-
waniem AN i z ameryka'sk" lamp"  
Ken-Rad w ko'cówce mocy. Zasilanie 
powierzy$em urz"dzeniu z innej stajni. 
By$ to Ancient Audio Generator First, 
cz%!ciowo ze wzgl%du na podobie'stwo 
wzornicze (ach, jak to razem wygl"da-
$o!), a cz%!ciowo dlatego, &e systemy 
Ancient Audio równie& pracuj" na lam-
pach. Jako okablowanie sieciowe (jedy-
ne w te!cie nie AN) wyst%powa$y prze-
wody Vovox Initio. 

Kolumny, zgodnie z zaleceniem dys-
trybutora, stan%$y blisko rogów po-
mieszczenia, dodatkowo przy pomo-
cy p$yt budowlanych zasymulowa$em 
stoj"c" za nimi tward" !cian%. Zesta-
wy przewidziano jako wspó$pracuj"ce  
w zakresie niskich tonów z odbiciami 
od !cian, zw$aszcza w relatywnie du&ym 
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pomieszczeniu. Po spe$-
nieniu wszystkich warun-
ków wst%pnych mog$em wresz-
cie przyst"pi( do próby zrozumienia, 
czym jest Audio Note.

Najpierw s$ucha$em ludzkich g$o-
sów na dwóch dosy( kontrastuj"cych 
nagraniach: „Yola” Eleonor McEvoy 
oraz „Best Audiophile Voices Vol. II”, 
wydanych przez Premium Records  
w XRCD2. Pierwsze, mimo wyró&nie', 
jakimi obsypano je w Wielkiej Brytanii, 
rzadko brzmi naprawd% dobrze, a to ze 
wzgl%du na lej"cy si% bas. Dodatkowym 
czynnikiem obci"&aj"cym s" ponure 
teksty. Poza tym, jest to ca$kiem pi%kna 
muzyka. AN troch% albumowi pomo-

g$o, zbieraj"c ci%&kie niskie tony w ca-
$o!( i troch% je przycinaj"c. To, co zo-
sta$o, by$o znacznie lepiej przyswajalne 
ni& zazwyczaj, chocia& teksty nadal nie 
nabra$y weso$ej barwy. Pierwsza kon-
kluzja by$a gotowa: ten system zbudo-
wano w celu odtwarzania p$yty „Yola”. 
To ju& co!.

O drugim wydawnictwie da$o si% 
powiedzie( wi%cej. Tutaj AN pora- 
dzi$ sobie szczególnie dobrze. P$yt%  
zarejestrowano bardzo szczegó$owo.  
W wi%kszo!ci systemów, w których  
jej s$ucha$em, odnosi$em wra&enie  
zbyt du&ej ilo!ci wysokich tonów. Tu- 
taj ten nadmiar troch% si% ucywilizo-

wa$, za! ca$a reszta (zw$aszcza barwa 
i mikrodynamika) pozo-

sta$y bardzo dobre. 
Artykulacja by$a 
wprost !wietna.  

Kilku utworów (w wykonaniu Etty  
Jones, Allison Krauss i Claire Martin) 
wys$ucha$em do ko'ca z du&" satysfak-
cj" estetyczn". Teraz zacz"$em podej-
rzewa(, &e system zaprojektowano do 
odtworzenia z kolei tej p$yty.

Nast%pnie, zgodnie z zasad" stopnio-
wania bod)ców, wrzuci$em do dzia-
$aj"cej b$yskawicznie, ale g$o!no trza-
skaj"cej szu*ady „Wesele Figara”, czyli 
wokale z towarzyszeniem orkiestry. Po-
wtórzy$y si% wcze!niejsze obserwacje 
dotycz"ce !piewu: !wietna artykulacja 
i zró&nicowane barwy. Poza tym – su-

gestywna stereofonia, przejawiaj"ca 
si% zró&nicowanym rozlokowaniem 
wykonawców na scenie. Przestrze' nie 
wychodzi$a wprawdzie poza kolumny, 
ale te by$y rozstawione szeroko. Co do 
orkiestry, to podoba$a mi si% kontrola 
ni&szych tonów i wci"& niez$a sepa-
racja instrumentów, mimo &e sprz%t  
w spi%trzeniach zaczyna$ si% gubi(. Bas 
pozostawa$ niezbyt ob#ty; raczej szybki  
i kontrolowany.

S$uchana nast%pnie „Testament:  
Shepherd’s Delight” przynios$a wiele 
atrakcji zwi"zanych z ulotnymi d)wi%-
kami dzwonków i niebia'skimi g$o-
sami solistów. G$o!niki wysokotono-
we AN pokazywa$y si% przy tej okazji  
z najlepszej strony, chocia& wci"& nie 
jest to poziom dobrej wst%gi. Z tego 
nagrania da si% wydoby( troch% wi%cej 
powietrzno!ci i aury. Brzmienie zas$u-
giwa$o na miano subtelnego. W ogóle 
okre!lenie „subtelny” nasuwa$o mi si% 
wielokrotnie w trakcie przygotowy-
wania tej recenzji. Pewne znaczenie 
ma tu sposób strojenia basu. Kolum-
ny z pewno!ci" nim nie przyt$aczaj"  
i jest to !wiadomy wybór konstru- 
ktora. Nie trzeba szuka( daleko, by 
znale)( zestawy, które z pary podob-
nej wielko!ci g$o!ników wydobywa- 
j" ni&szy i ob#tszy bas. Za przyk$ad 
niech pos$u&" zestawy ART o efek-
townym, a przecie& nadal poprawnym 
brzmieniu.

D)wi%k recenzowanego systemu AN, 
wbrew obiegowym opiniom, nie przy-
ci"ga uwagi z miejsca. Jest subtelny  
i poprawny, nie za! efektowny, pe$ny  
i czaruj"cy. Scena jest umieszczona wy-
ra)nie z ty$u i nawet rzek$bym, &e mini-
malnie pomniejszona. Czy podoba mi 
si% ta szko$a d)wi%ku? Od dawna &yj%  
z kolumnami traktuj"cymi materia$ 
muzyczny troch% podobnie, ale nie 
trzymaj"cymi kart a& tak blisko kra-
wata. Mo&na wi%c przyj"(, &e wol% ta-
kie podej!cie od rozpasania. Z drugiej 
strony, AN graj" ju&, na mój gust, na-
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zbyt konserwatywnie. Nie znaczy to,  
&e nie s$ucha$em ich z przyjemno!ci", 
ale s" to g$o!niki niebywale wybredne, 
je!li chodzi o repertuar. Podejrzewam, 
&e ich pow!ci"gliwa prezentacja wynika 
z faktu, &e s" to klasyczne zestawy bas- 
-re*eks, obarczone zadaniem wspó$-
pracy ze wzmacniaczem o nik$ej mocy. 
Przy zaledwie paru watach wszelkie 
kombinacje w basie mog$yby si% srodze 
zem!ci(. Mniemam, &e bardziej roc-
kowy d)wi%k mo&na by wydoby( z tej 
elektroniki, pod$"czaj"c Vindicatora do 
g$o!ników tubowych, na przyk$ad wiel-
kich Voice of the ,eatre, ulubionych 
przez Danka Elbauma.

Zanim przeszed$em do szczególnie 
wymagaj"cych nagra' muzyki kla-
sycznej oraz nowoczesnej, przez pe-
wien czas bawi$em si% klasyk" wokal-
n", zarówno jazzow", jak i powa&n". 
T% ostatni" reprezentowa$ m.in. nowy 
recital Cecilii Bartoli. W mi%dzyczasie 
niepostrze&enie poprawi$a si% pogoda 
i z ogrodu wraz z podmuchami wia-
tru wpad$o prze#ltrowane na zielono 
!wiat$o s$o'ca. Na stoliku mocna kawa 
i fajka na$adowana !wie&ym tytoniem. 
Przede mn" l!ni"cy system Audio Note, 
w powietrzu unosi si% !piew Bartoli. 
Trwaj chwilo, jeste! pi%kna, zauwa&y$ 
Faust, i trudno si% z nim w tym przy-
padku nie zgodzi(.

Wracaj"c na ziemi%, musz% przyzna(, 
&e w brzmieniu wys$uchanych nast%p-
nie koncertów klawesynowych Bacha 
(Cafe Zimmermann) nie by$o ju& takiej 
bezpo!rednio!ci ani rado!ci muzyki. 
Zachowuj"c wci"& dobr" jako!( i pro-
porcje, system AN odtwarza$ muzyk% 
troch% staro!wiecko. Scena by$a cof-
ni%ta za kolumny; chcia$oby si% wi%cej 
wra&enia obcowania ze spektaklem. 
Zamiast tego otrzyma$em rzetelny 

przekaz, ale raczej z dalszej cz%!ci sali. 
Nic w tym nienaturalnego, ale za t% 
cen% spodziewa$bym si% dosta( lepsze 
miejsca. Muzyka nadal sprawia$a przy-
jemno!(. Brzmienie zach%ca$o do d$u-
giego s$uchania, ale nie porywa$o. Da$o 
si% wyczu( ograniczenie masy niskich 
tonów. D)wi%k by$ p$ynny, naturalny, 
bez zmi%kczania i bez utwardzania. 
Nawet jakby ma$o lampowy. Du&e for-
my symfoniczne („Requiem” Mozarta, 
„Straszny dwór” Moniuszki i sampler 
„Tutti” Reference Recordings) ujawni$y 
pewne ograniczenie systemu, a raczej 
Vindicatora: niewysoki poziom g$o!-
no!ci mo&liwy do osi"gni%cia. S$ucha-
$em symfoniki na godzinie 11, potem 
na 12, w ko'cu doszed$em do 14 i wci"& 
mia$em niedosyt. Dalej si% nie odwa&y-
$em, bo rozpi%to!( dynamiki wyra)nie 
si% zmniejszy$a (poziom szumów w$a-
snych sprz%tu pozosta$ zaskakuj"co 
niski). Przypuszczam, &e skuteczno!( 
zastosowanych zestawów (nawet je!li 
rzeczywi!cie uzyskuj" 95 dB) jest nie-
wystarczaj"ca do wzmacniacza na lam-
pach 2A3.

Recenzowany dzi! system Audio 
Note z pewno!ci" nie jest maszyn" do 
wszystkiego. Mo&na go chcie(, a mo&-
na nie chcie(. Pod pewnymi wzgl%dami 
wybitny, pod innymi wyra)nie zawo-
dzi, ale na pewno nie mo&na mu odmó-

wi( ducha. A tak&e zdolno!ci budze- 
nia ch%ci posiadania: t% cech% ja- 
po'sko-brytyjska marka ma na sta$e 
wpisan" w geny. Audio Note to pi%kny 
sprz%t dla indywidualistów. W moim 
pokoju, na tle ksi"&ek, prezentowa$ si% 
wspaniale.

Alek Rachwald

Inne urz!dzenia Audio Note  
recenzowane na "amach  
„Magazynu Hi-Fi”:
Audio Note Meishu – „MHF 3/2004"
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