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wa!ni czytelnicy mog" tu gwa#-
townie zaprotestowa$. Przecie! 
Sennheiser, AKG czy Beyerdy-

namic nie wypad#y sroce spod ogona,  
a rzadko si% bawi" w modu#y wzmac-
niaj"ce. I b%d" mieli racj%. Jednak Grado 
PS 500 za nic mia#y wyj&cie s#uchawko- 
we w odtwarzaczu CD i wzmacniaczu,  
a skrzyd#a rozwin%#y dopiero po zasileniu 
z RA1. Zreszt", wszystkie s#uchawki Gra-
do s" 32-omowe, wi%c jedno urz"dzenie  
w katalogu w zasadzie za#atwia spraw%. 
Jest te! dodatkowym 'ród#em dochodów, 
którego nie mo!na lekcewa!y$. 

Budowa
RA1 to jedyne w swoim rodzaju zjawi-

sko na audio(lskiej mapie &wiata.  Pomi-
jam ju! drewnian" obudow%, wyd#uban"  
z jednego klocka mahoniu, ale nie ma 
chyba drugiego urz"dzenia, które wzbu-
dza#oby równie wielkie emocje. 

Z jednej strony RA1 jest ceniony za 
walory brzmieniowe; z drugiej – sta# si% 
obiektem bezlitosnej krytyki za wygó-
rowan" cen%, zupe#nie nieadekwatn" do 
u!ytych elementów. Z trzeciej, z powodu 
nieskomplikowanej budowy wzmacniacz 
Grado to wdzi%czny wzorzec dla niezli-
czonej ilo&ci klonów produkowanych 
przez domoros#ych wirtuozów lutownicy, 
którzy owoce swej twórczo&ci zamykaj"  
w najbardziej egzotycznych obudowach: 
od wzorowanych na orygina#ach, odpo-
wiednio wyfrezowanych litych bloczków 
drewna, przez babcine szkatu#ki na kora-
le, a! po metalowe pude#ka najró!niejszej 
proweniencji. Co prawda, walory brzmie-
niowe tych „prawie Grado” nieco odbie-
gaj" od pierwowzoru, za to ca#o&$ kosztu-
je przys#owiowy psi grosz (cena to chyba 
jedyny argument przemawiaj"cy za tymi 
samoróbkami, cho$ trzeba przyzna$ – 
mocny). Jakby tego by#o ma#o, kopie wcze-
&niejszej wersji RA1 z zasilaniem bateryj-
nym s" cz%sto montowane w malutkich 
blaszanych pude#eczkach po cukierkach, 
staj"c si% tym samym i&cie high-endowym 

dodatkiem do odtwarzaczy MP3. Wró$my 
jednak do przedmiotu testu. 

Wzmacniacz s#uchawkowy Grado RA1 
sk#ada si% z dwóch elementów: ci%!kiego 
zasilacza oraz modu#u wzmacniaj"cego. 
Obie cz%&ci #"czy d#ugi kabel zako)czony 
czterobolcowym wtykiem DIN. Zasilacz 
zosta# zaopatrzony w gniazdo IEC, co 
mo!e sk#ania$ do eksperymentów z oka-
blowaniem, ale zamiana komputerowej 
sieciówki na Neela N14E Gold nie wp#y-
n%#a na brzmienie.

Pod wzgl%dem wizualnym RA1 ujmuje 
prostot". Ju! sam materia# obudowy pe#ni 
funkcje ozdobne, nie by#o wi%c potrzeby 
dodawania ornamentów. Na froncie znaj-
dziemy jedynie 6,3-mm wyj&cie s#uchaw-
kowe, aluminiow" ga#k% potencjometru 
g#o&no&ci i ma#" czerwon" diod% sygna-
lizuj"c" prac%. Ty# jest równie skromny, 
czyli wej&cie liniowe, gniazdo zasilaj"ce 
oraz ma#y w#"cznik hebelkowy.
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Drewniana obudowa modu#u wzmac-
niaj"cego jest w zasadzie nierozbieralna. 
Wprawdzie dla zdesperowanego upar-
ciucha nie ma rzeczy niemo!liwych, ale 
w przypadku RA1 b%dzie z tym k#opot. 
Aluminiowa p#yta z nó!kami jest przy-
kr%cona do dna za pomoc" kilku wkr%tów 
imbusowych zaopatrzonych w specjalne 
wypustki. Od osób, które na w#asn" odpo-
wiedzialno&$ pokona#y to zabezpieczenie, 
wiem, !e Grado do#o!y#o wszelkich stara), 
by utrudni$ !ycie ewentualnym na&ladow-
com. Wszystkie podzespo#y, umieszczone 
w kilku wyfrezowanych komorach, maj" 
usuni%te oznaczenia, a dodatkowo zosta-
#y przyklejone do dna obudowy !ywic" 
epoksydow". Z drugiej strony w#a&ciwie 
jest mi wszystko jedno, co si% kryje pod 
aluminiow" p#yt". Mo!e tam siedzie$ 
nawet siedmiu krasnoludków. Wa!ne, !e 
wszystko dzia#a bez zarzutu. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
U!ytkownicy dro!szych modeli s#ucha-

wek Grado s" praktycznie skazani na za-
kup RA1, czego najlepszym dowodem by# 
test PS 500. A czy posiadacze nauszników 
innych (rm poprawi" ich brzmienie pie-
cykiem z Brooklynu? Niekoniecznie.

Pod#"czenie do RA1 Sennheiserów 
HD600 sko)czy#o si% katastrof". Nie wiem, 
czy sprawi#a to 300-omowa impedancja 

„sze&$setek”, czy jakie& niezidenty(kowa-
ne animozje na linii Wedemark – Nowy 
Jork, ale wzmacniacz Grado wydoby#  
z nich wszystkie negatywne cechy, niezna-
ne zapewne nawet konstruktorom. Do&$ 
powiedzie$, !e Sennheisery pod#"czone 
bezpo&rednio do wyj&cia s#uchawkowego 
odtwarzacza CD zagra#y z wi%kszym !y-
ciem i energi" ni! z RA1. 

Znacznie lepiej wypad#y niedrogie Phi-
lipsy O’Neil *e Bend, cho$ ich po#"czenie 
z RA1 na kilometr zalatywa#o mezalian-
sem. Zapewne wp#yw na to mia#a 32-omo-
wa impedancja Philipsów, identyczna jak 
w przypadku wszystkich Grado. Trudno 
w tym przypadku ocenia$ mo!liwo&ci 
kilkakrotnie dro!szego wzmacniacza, ale 
przynajmniej wiem, jakim potencja#em 
dysponuj" nauszniki z Holandii. Tym jed-
nak, co od razu rzuci#o mi si% w uszy, by#a 
niespotykana dynamika RA1. O’Neile 
zosta#y zaprojektowane tak, by znie&$ na-
wet najbardziej ekstremalne wyczyny, ale 
starcie ze wzmacniaczem Grado niemal 
przyp#aci#y !yciem. Po ustawieniu poten-
cjometru na godzinie dziesi"tej przetwor-
niki niemal eksplodowa#y. Gdyby na ich 
miejscu znalaz#y si% jakie& monitory, RA1 
spokojnie by je nap%dzi#.

Z (rmowymi s#uchawkami wzmacniacz 
Grado przeniós# mnie w zupe#nie inny 
wymiar. PS 500 to bez w"tpienia wyso-

ka pó#ka, ale z RA1 stworzy#y prawdzi-
wy spektakl. Idealnie liniowe brzmienie 
nie faworyzowa#o !adnego podzakresu,  
a neutralna barwa instrumentów i ludz-
kiego g#osu pozostawa#a poza dyskusj". 
Pomny wcze&niejszych do&wiadcze), usta-
wi#em potencjometr na godzinie dziewi"-
tej i tylko w najbardziej ekscytuj"cych mo-
mentach robi#em niewielki ruch w prawo. 
Nigdy jednak nie zbli!y#em si% do po#owy 
skali, !ycie i uszy jeszcze mi mi#e.

Równie du!o do powiedzenia RA1 mia# 
w skali mikro. Potra(# skierowa$ do s#u-
chawek nawet najdrobniejsze d'wi%ki  
i tylko od sprz%tu towarzysz"cego b%dzie 
zale!a#o, jak wiele z nich us#yszymy.

.RQNOX]MD�
Grado RA1 to urz"dzenie wyj"tkowe, 

zarówno pod wzgl%dem wizualnym, jak 
i praktycznym. Jest idealnym uzupe#nie-
niem ameryka)skich s#uchawek i je&li tyl-
ko mo!ecie sobie pozwoli$ na jego zakup, 
zróbcie to na moj" odpowiedzialno&$. Ra-
czej niczego nie ryzykuj%, bo nie spodzie-
wam si% rozczarowania.
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