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ak co roku, centralnym punktem 
wystawy by! hotel Jan III Sobieski. 
To w!a"nie tutaj mo#na by!o zoba-

czy$ najwi%cej urz&dze' i wyj"$ z torb& 
pe!n& gad#etów. Wielu wystawców za-
j%!o te same pomieszczenia, ale niemal 
ka#dy zaprezentowa! jakie" nowo"ci. 
Skupmy si% wi%c na tym, co "wie#e i cie-
plutkie, spychaj&c refleksje natury ogól-
nej na dalszy plan.

Najdro#sze urz&dzenia tradycyjnie 
zgromadzono w przestronnych salach 
na parterze. W wielu przypadkach pró-
by wy!owienia sprz%tu, na który sta$ 
przeci%tnego Kowalskiego, ko'czy!y si%  
na kr&#kach antywibracyjnych lub pod-
stawkach pod kolumny. U Arcama mo#-
na by!o obejrze$ najnowsz& wersj% prze-
twornika rDAC KW. Ma!e metalowe 
pude!eczko wyposa#ono w trzy wej"cia 
cyfrowe (optyczne, koaksjalne i USB 
typu B) oraz nietypowy system bezprze-
wodowej transmisji sygna!u. Plików nie 
przesy!amy bowiem przez Bluetooth lub 
Wi-Fi, ale Kleer – technologi% wykorzy-
stywan& na przyk!ad przez Sennheise-
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ra w s!uchawkach bezprzewodowych. 
George Robertson z Arcama twierdzi, #e 
Kleer o wiele lepiej nadaje si% do trans-
misji danych, co przek!ada si% na wy#-
sz& jako"$ brzmienia. Aby rDAC KW 
wspó!pracowa! z naszym komputerem, 
b%dziemy musieli dokupi$ nadajnik 
USB przypominaj&cy pendrive. Jest te# 
nadajnik dla urz&dze' Apple’a. 

Tu# obok prezentowano kolumny 
Monitor Audio GX200 w hebanowym 
wyko'czeniu zapo#yczonym z serii Pla-
tinum. Co tu du#o mówi$ – wygl&da!y 
zabójczo.

Po s&siedzku swój kompletny system 
pokaza!a japo'ska (rma TAD. W naszym 
kraju to nowo"$, ale audio(le przegl&da-
j&cy relacje z zagranicznych wystaw na 
pewno nieraz natkn%li si% na t% nazw%.  
W Sobieskim mo#na by!o pos!ucha$ ze-
stawu z!o#onego z )agowych kolumn 

Reference One z koncentrycznym g!o"ni-
kiem CST (Coherent Source Transducer), 
w którym zarówno membran% przetwor-
nika wysokotonowego, jak i "redniotono-

wego wykonano z berylu. Pot%#ne skrzyn-
ki wspó!pracowa!y z ko'cówk& mocy 
M2500, przedwzmacniaczem z wbudo-
wanym przetwornikiem C/A C2000 oraz 
laptopem MacBook Pro odtwarzaj&cym 
pliki Apple Lossless i FLAC. Uzyskano 
brzmienie bardzo wyraziste, mo#na by 
nawet powiedzie$ – nadprzejrzyste. Zwie-
dzaj&cych prezentacja TAD najwyra*niej 
podzieli!a. Niektórym bardzo si% podo-
ba!o, inni natomiast wychodzili po kilku-
nastu sekundach. Brzmienie z kategorii 
„kochaj albo rzu$”.

W dwóch przestronnych salach na 
parterze ustawiono trzy systemy, których 
ceny zwala!y z nóg. Pierwszy sk!ada! si% 
z pod!ogowych Audio Physiców Avan-
tera, zestawu debiutuj&cej w naszym 
kraju niemieckiej (rmy BMC i kolejnej 

premiery – gramofonu Acoustic Signa-
ture Storm z magnezowym ramieniem  
i wk!adk& Van den Hula. Najwi%ksz& cie-
kawostk% stanowi! tutaj transport CD-1 
po!&czony z przetwornikiem DAC-1 HR 
czterema kablami BNC. Je#eli komu" si% 
wydawa!o, #e przy dzisiejszej ró#norod-
no"ci sprz%tu trudno zbudowa$ system 
przyci&gaj&cy wzrok, powinien zobaczy$ 
zdj%cia z tego pokazu.

Drugi zestaw tworzy!a elektronika 
Burmestera i majestatyczne monitory 
Harbeth Monitor 40.1 na dedykowanych 
podstawkach. By! to jedyny spo"ród pre-
zentowanych na parterze systemów, któ-
remu nie zale#a!o na zabiciu s!uchacza 
dynamik& ani przejrzysto"ci&. Pierwsze 
skrzypce gra!a wci&gaj&ca "rednica, cha-
rakterystyczna dla kolumn tej marki.  
Ci, którzy nie mieli jeszcze okazji s!u-
cha$ Harbethów, mogli je pozna$ od 
najlepszej strony.

Trzeci high-endowy system sk!ada! si% 
z transportu MSB Platinum Data CD IV, 
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przetwornika Platinum DAC IV i zasila-
cza Platinum Power Base tej samej (rmy, 
dzielonego wzmacniacza marki Spectral 
i ameryka'skich kolumn Avalon Time. 
Wszystkie trzy zestawy obudowano ze 
wszystkich stron ustrojami akustycznymi 
i odpowiednimi akcesoriami. Elektroni-
ka stan%!a na stolikach Finite Elemente 
i ró#nego rodzaju akcesoriach antywi-
bracyjnych. Pr&d (ltrowa!y )agowe kon-
dycjonery PS Audio, a wszystko !&czy!y 

przewody, których ceny wstrz&sn%!yby 
nawet lud*mi przyzwyczajonymi do tan-
kowania benzyny po 6 z!/l. Wygl&da!o to 
tak, jakby wystawca wynaj&! kilka ci%#a-
rówek i przywióz! na wystaw% wszystko, 
co najdro#sze. Pomys! prosty, ale najwy-
ra*niej skuteczny.

Najwi%ksz& atrakcj& nie by! jednak 
sam sprz%t, ale seminarium Michaela 
Fremera – "wiatowej klasy specjalisty od 
gramofonów i recenzenta „Stereophi- 
le’a”. Pokaz mia! w!a"ciwie form% szko-
lenia i dotyczy! sztuki monta#u wk!adek 
gramofonowych. Czy w nieca!& godzin% 
mo#na wykona$ zabieg przypomina-
j&cy operacj% oka i wyja"ni$ kilkudzie-
si%ciu s!uchaczom, na czym on polega? 
Oczywi"cie, i to na luzie. Na relacj% krok  
po kroku, niestety, nie mamy miejsca, ale 
ogólny przekaz jest taki: ustawianie gra-
mofonu nale#y przeprowadza$ spokojnie 
i nie przejmowa$ si% tym, #e po wyregu-
lowaniu jednego parametru „rozjedzie” 
nam si% inny. Wed!ug Fremera gramofon 
nie jest po to, #eby wszystko pracowa!o  
w nim idealnie. Nie ma co si% przejmo-
wa$, #e jaka" odleg!o"$ lub nacisk delikat-
nie odstaje od warto"ci, które teoretycznie 
powinni"my uzyska$. „Chcecie idea!u? 
Kupcie CD. B%dzie brzmia! tragicznie, ale 
odtwarzanie p!yty b%dzie procesem tech-
nicznie idealnym” – powiedzia!. Mimo 
t!oku panuj&cego w sali organizatorom 
tego pokazu nale#& si% brawa. Tak intere-
suj&cego wyk!adu na Audio Show jeszcze 
nie s!ysza!em. Poczynania pana Fremera 

mo#na by!o "ledzi$ na rzutniku, wi%c na-
wet osoby stoj&ce daleko przy drzwiach 
mog!y zrozumie$, o co chodzi.

W sali znajduj&cej si% najbli#ej wej"cia 
oprócz high-endowego sprz%tu mo#na 
by!o pos!ucha$ koncertu Kateriny Chro-
bokowej,  interpretatorki muzyki organo-
wej. Artystka u#ywa!a systemu wirtual-
nych organów (rmy Hauptwerk, wiernie 
oddaj&cego brzmienie prawdziwych or-
ganów ko"cielnych. Mi%dzy wyst%pami 
gra! system z!o#ony z gramofonu Pro-Ject 

RPM 10.1 z wk!adk& Sumiko Blackbird, 
phono stage’a Primare R32 i odtwarzacza 
CD32 tej samej (rmy, wzmacniacza zin-
tegrowanego Audiomat Opera Reference  
i kolumn Triangle Magellan Cello. Za-
miennie wykorzystywano kolumny cze-
skiej (rmy Shan – pod!ogowy model Ice 
Box. Bia!e skrzynki nap%dza!a integra 
Primare I32. Tu# obok ustawiono gramo-
fony z limitowanej serii opracowanej na 
20. urodziny Pro-Jecta, w tym ciekawie 
pomalowany model ART-1.

Jedyn& powtórk& z rozrywki na par-
terze by! system z!o#ony z odtwarzacza 
Unison Research Unico, lampowej in-
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tegry Absolute 845 i pot%#nych kolumn 
Focal Maestro Utopia. Brzmienie bardzo 
dobre, cho$ niektórzy woleliby chyba po-
zna$ mo#liwo"ci stoj&cych obok wzmac-
niaczy S6, S9 i P70. Szkoda, #e nowe 
urz&dzenia mo#na by!o podziwia$ tylko 
– jak by powiedzieli amatorzy pokazów 
lotniczych – „na statyce”.

Na wy#szych pi%trach Sobieskiego kró-
lowali polscy producenci. Jedn& z naj- 
ciekawszych nowo"ci by!y kolumny (rmy 
Corde Audio. Pod!ogowy model Musa 
L1.25 wygl&da! jak czarny banan zawie-
szony na w&skiej nó#ce. To jednak co" 
wi%cej ni# ciekawe wzornictwo. Powygi-
nane obudowy s& sprytnym po!&czeniem 
MDF-u i kompozytu szklanego. Kanap-
kowa konstrukcja usztywnia obudowy 
i zapobiega absorbowaniu wilgoci, co 
zdaniem konstruktora pogarsza w!a"ci-
wo"ci ka#dych klasycznych skrzynek. 
Aby uzyska$ odpowiedni kszta!t, p!yty 
MDF nie s& gi%te, ale frezowane na ob-
rabiarkach CNC, co pozwala zachowa$ 
ich sztywno"$. Aby otrzyma$ wygi%te 
"cianki o grubo"ci 22 mm, trzeba na- 

karmi$ obrabiark% p!ytami co najmniej 
dwa razy grubszymi i wi%kszo"$ prze- 
robi$ na wióry. Zwrotnice odizolowano 
od drga', umieszczaj&c je w czerwonych 
nó#kach. Je"li chodzi o przetworniki, nie 
bawiono si% w pó!"rodki. Zastosowano 
dwa nisko-"redniotonowce i kopu!k% 
Scan-Speaka z topowej serii Illuminator 
w uk!adzie 2,5-dro#nym. Cena? Oko!o 
34000 za par% w zale#no"ci od rodzaju 
wyko'czenia.

Kolejne kolumny przyci&gaj&ce wzrok 
to Ketsus (rmy Eryk S. Concept. W w&-
ziutkich, ale g!%bokich obudowach wy-
korzystano po dwa g!o"niki niskotonowe 

umieszczone na jednej z bocznych "cia-
nek, dwa szerokopasmowe przetworniki 
z przodu i g!o"nik superwysokotonowy 
na samej górze. Obudowy wykonano  
z p!yt MDF o trzech grubo"ciach. Cieka-
wostk& s& trzy tunele rezonansowe. Kon-
struktorowi nie zale#a!o na uzyskaniu 
wi%kszej g!%bi basu. Zabieg mia! jedynie 
usprawni$ przep!yw powietrza przy wy-
sokich poziomach g!o"no"ci, kiedy to 

woofery pracuj& z du#ym wychyleniem. 
Ketsusy wyko'czone bia!ym lakierem,  
z tyln& "ciank& z drewna hebanowego 
prezentowa!y si% cudownie. Ich brzmie-
nie tak#e nie rozczarowa!o. Kolumny 
wspó!pracowa!y z lampowym systemem 
Opera Consonance.

Rozwi&zanie z szerokopasmowym g!o"- 
nikiem stosuje niemiecka (rma Audium. 
Na tegorocznej wystawie zaprezentowa-
no prototypowe kolumny Comp 8. Bez 
wdawania si% w szczegó!y: jest to wi%ksza 
wersja testowanych przez nas („HFiM 
4/2011”) pod!ogówek Comp 5. W ciasnym 
hotelowym pokoju na pewno nie czu!y si% 
komfortowo, ale i tak zagra!y ciekawie. 
Z najni#szym basem bywa!o ró#nie, ale 
"rednica i przestrze' – wyborne.

Amatorom nietypowej przestrzeni z pew-
no"ci& podoba!o si% brzmienie elektroniki 
Pliniusa z magnetostatycznymi panela-
mi Magnepan 3.7. Na wysokim stoliku 
stan&! wzmacniacz Hiato, ulepszony od-
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twarzacz CD101 i phono stage Koru. Na 
najwy#szej pó!ce – gramofon Acoustic 
Solid Black z wk!adk& Miyajima Kansui. 
Magnepany co roku przyci&gaj& zwie-
dzaj&cych, ale w towarzystwie nowoze-
landzkiej wie#y i porz&dnego gramofonu 
stworzy!y bardzo oryginaln& mieszank% 
szybko"ci i romantyzmu. Obok tego sys-
temu warto by!o zatrzyma$ si% na d!u#ej. 
Tym bardziej, #e miejsca przy "cianach 
nie zajmowa!y wzmacniacze i kable, ale 
kosze z winylami. Mi!o"nicy szli(erek 
mieli w czym wybiera$.

Naim w tym roku zagra! minimali-
stycznie. Ca!y system sk!ada! si% z ko-
lumn Ovator 400 i jednego urz&dzenia 
– SuperUniti. Nie potrzeba by!o nawet 
odtwarzacza, bo *ród!em sygna!u by! 
dysk sieciowy, a ca!o"ci& sterowano za 
pomoc& iPada. Ci, którzy spodziewali si% 

s!abego d*wi%ku, musieli prze#y$ pozy-
tywne zaskoczenie. Niektórzy nawet ogl&-
dali system z ka#dej strony, aby przy!apa$ 
prowadz&cego prezentacj% Douga Gra-
hama na prowadzeniu sygna!u z dobre-
go odtwarzacza CD schowanego gdzie" 
na zapleczu. Na pró#no. Brytyjczycy ju# 
dawno przeszli na pliki, a SuperUniti to 
kolejny krok w tym kierunku.

W ubieg!ym roku Baltlab przedstawi! 
now& ko'cówk% mocy, której konstruktor 
nie zd&#y! jeszcze ochrzci$. Teraz prze-
obrazi!a si% ona w poka*ny wzmacniacz 
o nazwie Endo 2. Filozo(a nie uleg!a 
zmianie: cz%"ciowa praca w klasie A, brak 
globalnej p%tli sprz%#enia zwrotnego, zba-
lansowana ko'cówka mocy i 120 W na ka-
na!. Zamiast klasycznego potencjometru 
zastosowano drabink% rezystorow&, a wo-
kó! pokr%t!a umieszczono 16 czerwonych 

diod. Nowa integra gra!a z polskimi ko-
lumnami Sundial Sonorus wyposa#onymi 
w dwa g!o"niki nisko-"redniotonowe Eto-
na z membranami Hexacone i radiatorami 
Heat Pipe oraz przetwornik wysokotono-
wy typu AMT (Air Motion Transformer). 
By! to z pewno"ci& jeden z najbardziej 
muzykalnych systemów w Sobieskim. Ta-
kie po!&czenie p!ynno"ci i przejrzysto"ci 
zas!uguje na uznanie. Gdybym po zako'-
czeniu wystawy mia! wybra$ jeden pokój,  
w którym chcia!bym pos!ucha$ muzyki dla 
przyjemno"ci, móg!by to by$ w!a"nie ten.

Kontynuuj&c w&tek patriotyczny, na-
le#y wspomnie$ o prezentacji, w której 
niemal ca!y sprz%t pochodzi! od pol-
skich producentów. Zasilanie Gigawat-
ta, wzmacniacz Baltlaba, okablowanie 
Sevenrods i kolumny Audio Academy.  
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W roli *ród!a pracowa! dzielony odtwa-
rzacz Stello, którego elementy po!&czo-
no dedykowanym przewodem I2S Seve- 
nrods Stello Link. Ci, których odstra-
szy!y ceny kabli wykorzystywanych  
w wi%kszo"ci systemów, powinni si% za-
pozna$ z katalogiem !odzkiej (rmy. Naj-
ta'sza !&czówka Rod 1 kosztuje 400 z!,  
a najdro#sza – 1200 z!. Nareszcie co" dla  
ludzi. 

Gigawatt zaprezentowa! najnowszy 
kondycjoner PC-3 Evo. Mo#na powie-
dzie$, #e to PC-2 Evo na sterydach. Brak 
transformatorów separuj&cych, uk!ady 
wielostopniowej (ltracji równoleg!ej, 
szyny dystrybucyjne, wska*nik napi%cia 
i jeszcze lepsze komponenty.

Konkurencja tak#e nie pró#nuje. W jed-
nym z pokojów mo#na by!o pos!ucha$ 
nowych produktów Albedo i Ansae. 

Producent okablowania z czystego sre-
bra wprowadzi! w tym roku tylko jeden 
nowy produkt – interkonekt Geo, b%d&-
cy nast%pc& modelu Flat Gold. Jednak  
tak naprawd% zmieni!y si% wszystkie 
kable Albedo. Ca!kowicie rozdzielono 
srebrne ta"my, co zaowocowa!o spadkiem 
pojemno"ci przewodów i zmian& ich wy-
gl&du. Ansae pokaza!o natomiast nowe 
sieciówki Supreme (nie myli$ z modelem 
Muluc Supreme), które daj& si% swobod-
nie zgina$. Audio(le, którzy mieli do  
czynienia ze starszymi kablami, wiedz&, 
#e dot&d nie by!o to mo#liwe. Umiejsco-
wienie pionowych listew zawsze zale#a!o 
od tego, jak uk!ada!y si% sztywne jak dia-
bli sieciówki. Dzi%ki nowym dielektry-
kom i przeprojektowanemu ekranowa- 
niu nie jest to ju# konieczne.

Du#o pozmienia!o si% tak#e w ofer-
cie Sound Artu. Najpro"ciej mówi&c, 
wszystkie urz&dzenia wskoczy!y pi%tro 
wy#ej. Nowa wersja wzmacniacza Jazz 
wykorzystuje rozwi&zania znane z to-
powej integry Swing, natomiast ta'szy 
Rock zbli#y! si% pod wzgl%dem kon-
strukcji do starej wersji Jazza. Analogo-
we potencjometry zast&piono w!asnymi 
uk!adami mikroprocesorowymi. W akcji 
mo#na by!o te# podziwia$ odtwarzacz 
CD Sarah. Wykorzystano w nim !adowa-
ny od góry nap%d Philips CDM4 i lam-
powy stopie' wyj"ciowy. Wzornictwo, 
jak zawsze, kosmiczne.

Now& konstrukcj& pochwali! si% tak#e 
Roberto Barletta z Xaviana. W pod!ogo-
wych kolumnach Piccola zastosowano 
przetwornik nisko-"redniotonowy wy-
konany przez Scan-Speaka wed!ug spe-

cy(kacji manufaktury z Kladna. Xaviany 
zestawiono z elektronik& norweskiego 
Hegela – odtwarzaczem CDP2A mkII, 
wzmacniaczem zintegrowanym H100  
i przetwornikiem C/A HD20.

Z jednoznacznym wskazaniem najlep-
szego d*wi%ku wystawy mia!bym problem, 
ale w "cis!ej czo!ówce znalaz!by si% na pew-
no system Reimyo. Odtwarzacz CDT-777, 
przedwzmacniacz CAT-777 mkII, przetwor-
nik DAP-999EX, (ltr sieciowy ALS-777,  
ko'cówka mocy KAP-777 i kolumny Bravo 
Consequence z okablowaniem Harmonik-
sa stworzy!y d*wi%k b%d&cy niemal wzorem 
przejrzysto"ci i neutralno"ci. Nie wiem, czy 
to zas!uga samego sprz%tu, czy te# jego 
perfekcyjnego ustawienia. W tym pokoju 
nawet kable nie wisia!y luzem, ale zosta!y 
u!o#one na drewnianych pier"cieniach. 
Jaka by nie by!a tego przyczyna, brzmia!o 
to rewelacyjnie.

Ogólne wra#enia z wystawy? Brak oznak  
kryzysu i rosn&cy profesjonalizm prezen-
tacji. Najwa#niejsza obserwacja to dra- 
matyczny spadek popularno"ci odtwa-
rzaczy CD na rzecz gramofonów i *ró-
de! plikowych. Audio(le podzielili si% na 
dwa obozy. Jedni uznali, #e wysok& jako"$ 
brzmienia zapewnia tylko gramofon; inni 
wybrali odtwarzacze plików jako opcj% 
najwygodniejsz& i obiecuj&c&. P!yta CD 
znalaz!a si% gdzie" po"rodku, co czyni 
j& opcj& dla niezdecydowanych. Mo#na 
powiedzie$, #e pod wzgl%dem formatów 
pokoje w Sobieskim podzieli!y si% na trzy 
równe grupy. Ciekawe, jak b%dzie w przy-
sz!ym roku.  ■
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