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 propos g!o"nika – Atoll nie zapre-
zentowa! dot#d $adnego, bo %rma 

preferuje w#sk# specjalizacj&. Ma 
w ofercie tylko elektronik&: wzmacniacze 
zintegrowane i dzielone, odtwarzacze 
CD, tuner i przetwornik oraz ampli%-
kacj& do kina domowego. To pierwsze 
przykazanie na tablicy Dobreuilów. Ko-
lejne dotycz# budowy urz#dze'. Uk!ady 
s# proste, za to wykonywane z dobrych 
komponentów. Konstruktorzy podkre-
"laj#, $e w torze l#duj# zawsze elementy 
dyskretne, wzmacniacze s# zbudowane  
w topologii dual mono, maj# p!ytkie 
sprz&$enia zwrotne, a "cie$ka sygna!u 
jest tak krótka, jak tylko mo$liwe. 

Je$eli dodamy do tego zapewnienie,  
$e wszystkie klocki s# montowane r&cz-
nie, dojdziemy do ostatniej, chyba naj-
wa$niejszej z punktu widzenia klienta 
atrakcji – polityki cenowej. Najta'szy 
komplet – CD 30/IN 30 to wydatek rz&du 
4500 z!. Dzisiaj za t& sum& da si& kupi( 
ekskluzywn# miniwie$&, a prawdzi-
wie audio%lskie %rmy, które 
mog# konkurowa( z t# ofer-
t#, policzymy na palcach 
jednej r&ki.

Nie licz#c )agowych mo-
deli 400 (wyra*nie odstaj# 
koncepcyjnie od reszty ka-
talogu), opisywane „setki” 
to druga od góry pozycja 
w cenniku. Kiedy uwa$nie 
przyjrzymy si& urz#dzeniom, 
trudno uwierzy(, ile dostaje-
my za 1000 euro/klocek. Tym 
bardziej, $e z czego, jak z cze-
go, ale z hojno"ci to Francuzi 
nie s!yn#.

Budowa
Najmniej odpowiada mi wzornictwo. 

Wprawdzie urz#dzenia pozbawiono at- 
rakcji w postaci regulatorów barwy czy 
mnóstwa funkcji, ale uk!ad przycisków 
wydaje si& nieco chaotyczny. Przyda!o-

by si& wi&cej symetrii. Uwag& przyci#-
ga od razu ogromne logo z „klejnotem”  
w "rodku litery „o”. Jest to szybka z na-
drukowanym symbolem. Czyta!em w ja- 
kim" te"cie, $e jego autor narzeka! na 
brak lampki za t# ozdóbk#, ale ja akurat 
przyjmuj& to z ulg#. Na szcz&"cie regu-
lacja g!o"no"ci odbywa si& po staremu, 
czyli za pomoc# du$ej, centralnie uloko-
wanej ga!ki.

Fronty zrobiono z grubych p!yt alumi-
niowych, a pozosta!e "cianki obudów –  
z blachy. Wzmacniacz ma wyci&te otwo-
ry wentylacyjne, wi&c lepiej b&dzie go 
postawi( na odtwarzaczu, nie odwrotnie. 
Wszystkie gniazda s# z!ocone, a zaciski 
akceptuj# zarówno go!e kable, jak i sto-
sowane zazwyczaj wtyki. Odtwarzacz ma 
tylko cyfrowe wyj"cie koaksjalne i analo-
gowe RCA o napi&ciu nominalnym 2,5 V. 
To wi&cej ni$ standardowe 2 V, wi&c przy 
bezpo"rednich porównaniach z konku-

rencj# nale$y pami&ta(, $e Atoll b&dzie 
gra! g!o"niej. 

+ród!a ods!uchu we wzmacniaczu wy-
bieramy przyciskami. W starszym mode-
lu by!a druga ga!ka i szkoda, $e tak nie 
zosta!o. Do dyspozycji mamy te$ gniazdo 
s!uchawkowe.

Z zewn#trz urz#dzenia nie zachwycaj#, 
za to po rozkr&ceniu obudów zoriento-
wanym szybciej zabije serce. Solidno"(  
i prostota konstrukcji s# uderzaj#ce.

W odtwarzaczu od razu uwag& zwraca 
zasilanie. Do sekcji analogowej przezna-
czono pot&$ny toroid (160 VA). Za nim 
widzimy bateri& kondensatorów MKT,  
a %ltracja i stabilizacja pr#du odbywa 
si& w uk!adzie dual mono. Stopie' wyj"- 
ciowy pracuje w klasie A. W odró$nie-
niu od poprzednika, CD 100 wyposa$o-
no w „czysty” nap&d CD (wcze"niej by! 
to mechanizm DVD Pioniera), a prze-
twornik oparto na uk!adach Wolfsona. 

Nap&d czyta p!yty CD-R, tak$e z plika- 
mi MP3. 

Wzmacniacz zasilaj# dwa pot&$ne 
transformatory toroidalne, a napi&cie %l-
truj# cztery kondensatory o pojemno"ci 
6700 µF ka$dy. Elektronika zmie"ci!a si& 
na jednej p!ytce drukowanej i w zasadzie 
nie ma tu po!#cze' kablowych. Za regula-
cj& g!o"no"ci odpowiada zmotoryzowany 
potencjometr Alpsa, a w ko'cówce mocy 
pracuj# cztery tranzystory MOS-FET, 
przykr&cone do osobnych radiatorów.

Do kompletu dostajemy pilot. W pierw-
szej chwili wygl#da na skomplikowany, 
ale szybko nauczymy si& go obs!ugiwa(. 
Z ciekawostek warto wspomnie(, $e ka$-
de urz#dzenie mo$na w!#czy( i wy!#czy( 
osobno (w tym tuner) oraz $e zamiast 
paluszków zastosowano baterie zegarko-
we. S# dro$sze i trudniej dost&pne, za to 
d!u$ej wytrzymuj#.
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.RQğJXUDFMD
W te"cie system pracowa! z kolumna-

mi Audio Physic Tempo VI i Focalami, 
opisywanymi w tym samym numerze. 
Pomi&dzy CD i wzmacniaczem bieg! 
Nordost Quattro-Fil, a do kolumn sy-
gna! p!yn#! Tar# Labs RSC Vector 1. 
Pr#d oczyszcza!a listwa Gigawatt PF-2,  
a przesy!a!y sieciówki Neel N14E Gold.

Wszystko to zagra!o, jakby by!o dla 
siebie stworzone. Nie chcia!o si& 
niczego zmienia(. Jednak, dla 
poznania cech poszczególnych 
elementów, w te"cie pojawi!y si& 
go"cinnie McIntosh MA7000 i Ga-
mut CD 3. To urz#dzenia ze znacznie 
wy$szej pó!ki, wybrane spo"ród wie-
lu konkurentów. Oczywi"cie, ka$de 
z nich wprowadza!o popraw&, ale 
by!a ona mniejsza, ni$ si& spodzie-
wa!em. To oznacza, $e „setki” Atolla 
s# wyj#tkowo udane, a ju$ na pewno 
to „killer” w swoim przedziale ceno-
wym. Zanim si& jednak tym zajm&, 
warto wspomnie( o innych poten-
cjalnych kon%guracjach.

Tutaj najwa$niejsze oka$# si& 
mo$liwo"ci wzmacniacza, w dodat-
ku wysterowanego wysokim napi&- 
ciem z CD. S# imponuj#ce. Szyb-
ko doszed!em do wniosku, $e 
IN 100 to nie tylko "wietna inte-
gra, ale te$ prawdziwy wó! roboczy. 
Z AP Tempo VI robi!, co chcia!. My"l&, 
$e niestraszne by!yby mu nawet Mag- 
nepany. A uwierzcie, $e wiele wzmac-
niaczy w cenie Maka mo$e mie( z nimi  
problemy. W dodatku ta elektrownia 

wykaza!a si& du$# klas# i nie ingero- 
wa!a mocno w przekaz. A je$eli ju$ tak 
by!o, to dzia!a!o na korzy"( prezenta-
cji. S!owem: Atoll ze swoj# kompatybil- 
no"ci# jest zjawiskowy i je$eli chcecie 
zrobi( nam konkurencj&, zak!adaj#c 
gazet& albo portal – wskazuj& Wam naj-
ta'szy sprz&t roboczy. Czy mo$na mie( 
taki za oko!o 4000 z! za element? Jak si& 
okazuje, tak. Chocia$ jeszcze kilka dni 

temu na takie pytanie tylko bym si& ro-
ze"mia!.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Dlatego tym razem nie opisz& obu kloc-

ków osobno. Kompakt jest "wietny i spo-
kojnie mo$ecie go kupi( „sauté”. Powta-
rza charakter wzmacniacza. W zasadzie 
niczego nowego nie wnosi; jest dosko-
na!ym partnerem i jednocze"nie solist#, 

zas!uguj#cym na osobne wyró$nienia. 
Wnosi pó! wolta dodatkowej energii, któ-
ra o$ywi leniwe systemy, ale gra tak samo 
jak IN 100.

Jednak to pewne cechy tego drugiego 
sprawiaj#, $e pozostaje w jego 
cieniu. Ale nie my"lcie sobie, $e 
to niech&( albo polityczna po-

prawno"( recenzenta. Raczej leni-
stwo, bo musia!bym powtórzy( wra-
$enia ods!uchowe, pisz#c to samo, 
tylko troch& inaczej. Dla wygody zaj-
m& si& systemem w ca!o"ci, bo jako 
taki jest moim nowym faworytem  
w tym przedziale cenowym.

Pierwsz# cech# „setek”, która rzu- 
ci!a mi si& w uszy, by!y rozmach i skala 

brzmienia. Przywodzi ona na my"l 
kontakt z high-endowymi klocka-

mi, a raczej wzmacniaczem dys-
ponuj#cym pot&$n# dawk# pr#- 
du. Dynamika nabiera tutaj zna- 

czenia innego, ni$ przywykli"my  
oczekiwa( za lekko ponad 4000 z!. 

W tym segmencie cenowym 
wzmacniacze mog# gra( g!o"no, 
nawet pokazywa( sugestywnie 

ró$nice miedzy pp i ,, a jednak to 

=DVLODQLH�JRGQH�Z]PDFQLDF]D���
3URVWD�L�SU]HMU]\VWD�NRQVWUXNFMD��

$ĝ�PLïR�VSRMU]HÊ���
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nie jest ten rodzaj ekspresji, co w moc-
nych i drogich urz#dzeniach. Tam si& 
pojawia %zycznie odczuwalna pot&ga  
i zapas mocy, tkwi#cy w tranzystorach 
jak w napi&tych mi&"niach geparda,  
szykuj#cego si& do sprintu. Atoll radzi  
sobie z trudnymi nagraniami ze swo-
bod#, o któr# przed ods!uchem trudno 
by by!o go pos#dza(. Sytuacja wydaje 
si& analogiczna, jak w przypadku mo-
nitorów, które z !atwo"ci# wype!niaj# 
d*wi&kiem du$y pokój. Patrzymy na  
nie i z przyzwyczajenia zaczynamy szu-
ka( wzrokiem ukrytego za zas!onami 
subwoofera. Tutaj widzimy skromne 
urz#dzenie i zastanawiamy si&: sk#d,  
u diab!a, bierze si& tyle d*wi&ku? Mo$e 
to tylko preamp, a monobloki stoj# obok 
kolumn?

Wra$enie podkre"la ogromne i g!&- 
bokie basisko. Do tej integry ze spo-
kojem ducha pod!#czymy odtwarzacz 
DVD i b&dziemy mogli ogl#da( kino 
akcji bez rezygnowania z ekscytuj#cych 
wybuchów, g!&bokiego mruczenia silni-
ków pojazdów kosmicznych i… ta'ca 
szklanek w kredensie. Jednocze"nie nie 
jest to prosta ekspozycja, która powo-
duje zaciemnienie barwy instrumen-
tów, gdy s!uchamy muzyki. Niskie 
tony nie wchodz# na "rednic& i nie 
obci#$aj# jej nosowym, bucz#cym  
nalotem. Bas pojawia si& tam, gdzie 
jest potrzebny, a wi&c je$eli do- 
konano korekcji, to z wyczuciem 
i smakiem. Oczywi"cie, trudno 
si& spodziewa( takiej kontro-
li, jak na przyk!ad w Maku, 
ale nie odczu!em spowolnie-
nia ataku czy wybrzmie' 
ci#gn#cych si& ponad mia-
r&. Spogl#daj#c jeszcze raz  
na rozbierane zdj&cia IN 100, prze-
sta!em si& dziwi(. Po prostu zasilacz 
zrobi! swoje i dowiód!, jak wa$nym ele-
mentem konstrukcji s# transformatory. 
Zachwycanie si& wielkimi toroidami ma 
swoj# przyczyn&.

Po!#czenie dynamiki z imponuj#cym 
basem powoduje, $e duet Atolla jest wy-
marzonym sprz&tem do s!uchania kon- 
certów i mocnego rocka. Jednak w mu-
zyce klasycznej sprawdza si& równie 
dobrze. To tak$e nie dziwi, bo oddanie 
potencja!u nagra' symfonicznych rów-
nie$ wymaga pary i elektryki. Dopiero 
gdy mamy odpowiedni# dawk& pr#du, 
mo$emy oczekiwa( rozdzielczo"ci i do-
k!adno"ci w przekazaniu szczegó!ów, 
kiedy orkiestra gra tutti. Je$eli chodzi  
o moje prywatne preferencje, to stawiam 

na przejrzysto"( i czysto"( brzmienia,  
a dopiero potem zastanawiam si& nad 
barw#. Bo czym mam si& zachwyca(, 
je$eli s!ysz& zubo$ony albo zamazany 
przekaz?

Zapewne dlatego komplet Atolla tak 
mi przypad! do gustu. Francuskie urz#-
dzenia graj# klarownie i z blaskiem. By( 
mo$e !#czy si& to z delikatn# ekspo- 
zycj# góry pasma, ale je$eli ju$ mia!  
by( jaki" kompromis, to ten przyjmuj& 
bez narzekania. Oczywi"cie, s# osoby, 
które wy$ej sobie ceni# rozgrzane do 
czerwono"ci wokale i wyeksponowane, 
wysuni&te naprzód instrumenty operu-
j#ce w "rednicy, ale i one nie powinny 
by( zawiedzione. Nie mo$na powie-
dzie(, $e brzmienie „setek” jest ch!odne. 
Raczej d#$y do neutralno"ci, chocia$  

te$ nie do ko'ca, bo wte-
dy p!ytoteka zosta!aby 
podzielona na dwie 
kategorie u$yteczno-

"ci. Tymczasem Atolle 
lubi# „poprawi(” star-

sze nagrania, lekko je 
„napompowa(” i sprawi(,  

$e zabrzmi# strawniej. Przypo-
mina mi to przygod& z Wilsona-

mi Sophia 3, których podkre"lo-
ny bas i zjawiskowa przejrzysto"( 

dodawa!y przyjemno"ci w s!ucha-
niu staroci. Francuskie klocki to 

oczywi"cie nie ta liga, ale spojrzenie na 
muzyk& wydaje si& identyczne. To po-
dobna estetyka, cho( w skromniejszym 
wydaniu.

W przypadku prezentacji przestrzeni 
mamy znowu poszukiwanie naturalno-
"ci i z!otego "rodka. Pierwszy plan nie 
jest ani przybli$ony, ani oddalony, a gra-
dacja kolejnych sugestywna i dok!adna. 
Rozmiary sceny to tak$e "cis!a czo!ówka 
w tym przedziale cenowym.

.RQNOX]MD
Muzyka Atollem malowana smakuje 

jak "wie$a bu!eczka z mas!em i szynk# 
na "niadanie albo mocny drink na uda-
nej imprezie. Wszystko zale$y od tego, 
czego, kiedy i jak chcemy s!ucha(. Sprz&t 
sprawdza si& w ka$dej sytuacji i mimo 
poszukiwa' nie znalaz!em wad. Pisz& to 
z pe!nym przekonaniem i s# ju$ pierw-
sze osoby, którym poleci!em w!a"nie te 
klocki.

Malkontenci powiedz#, $e „setki” 
lubi# czasem co" podrasowa(. Jednak  
w tym segmencie cenowym znacznie 
cz&"ciej mamy do czynienia ze sprz&-
tem, który potra% co" zepsu(. Czy wo- 
bec tego wybieramy „z dwojga z!ego”? 
Moim zdaniem nie, bo Atolle s# jedno-
znacznie dobre (nomen omen od Do-
breuilów). Chocia$ ch&tniej okre"li!bym 
je s!owem z m!odzie$owego slangu.  
A zreszt#, co mi szkodzi? Kto nie chce 
czyta( wulgaryzmów, niech zamknie te-
raz oczy.

Atoll IN 100/CD 100 to „zajebisty” 
system.

3ïDVNL�SLORW�G]LDïD�SHZQLH��
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Atoll IN 100 

'\VWU\EXFMD��� Audio Forte

&HQ\�

F]DUQ\��� �����]ï
VUHEUQ\��� �����]ï

Dane techniczne:

0RF��� 100 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 5 Hz – 100 kHz (- 3 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,05% (20Hz – 20kHz)

6\JQDï�V]XP��� 100dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5, by-pass

:HMĂFLH�SRQR��� -

:\MĂFLD��� �1 para,  

��[�SUH�RXW��VïXFKDZNL
5HJXODFMD�EDUZ\��� -

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� ��������FP
0DVD��� 10 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���

Atoll CD 100 

'\VWU\EXFMD��� Audio Forte

&HQ\�

F]DUQ\��� �����]ï
VUHEUQ\��� �����]ï

Dane techniczne:

5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� ���ELW\����N+]

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 5 Hz – 20 kHz (-3 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,002%

6\JQDï�V]XP��� 105dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH��� 2,5 V RCA

:\MĂFLH�F\IURZH��� koaksjalne

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -

:\PLDU\��Z�V�J���� ��������FP
0DVD��� 7 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���
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