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ch popularno!" pchn#$a szefów %rmy do 
podj#cia wi#kszego ryzyka: utworzenia 
dodatkowej marki, specjalizuj&cej si# ju' 

tylko w lampach. Nazwano j& skrótem  
T.A.C.: Tube Amp Company. Obecnie  
w skromnym katalogu pi#ciu wzmacnia-
czom towarzysz& dwa odtwarzacze: C-35  
i C-60. Testowany model jest bardziej za-
awansowany. Prawdopodobnie to najlep-
szy dyskofon, opracowany przez Vincenta.

Budowa
Urz&dzenie po wyj#ciu z pude$ka robi 

du'e wra'enie. Gdybym nie zna$ ceny, nie 
powiedzia$bym, 'e to cacko kosztuje 13600 
z$. High-endowe wzornictwo, solidne wy-
konanie, $adowanie p$yty od góry – to ju' 
na samym pocz&tku poprawia humor.

Obudow# wykonano ze stali (boki  
i spód) oraz z aluminium (a' centymetro-
wa góra i 5-mm front). Walcowate naro'-
niki, pod którymi znalaz$y si# nó'ki, to te' 
aluminium.

Funkcjonalno!" mie!ci si# w minima-
listycznym standardzie. Dwa przyciski 
„rozruchowe” znalaz$y si# na przedniej 
!ciance. Po przeciwleg$ej stronie od wy-
$&cznika g$ównego umieszczono guzik 
s$u'&cy do przechodzenia pomi#dzy 
trybem tranzystorowym i lampo-
wym. Zmianie stopnia wyj!ciowe-
go nie towarzyszy 'aden odg$os 
ani chwilowe wyciszenie; nie 
wymaga te' ona 'adnego za-
chodu – nie trzeba w tym 
celu nawet zatrzymywa" 
p$yty. W tej sytuacji trzeba 
by" wyj&tkowo negatywnie 
nastawionym do rzeczywi-
sto!ci, aby si# przyczepi" do 
braku mo'liwo!ci zmiany 
trybów pilotem. 

Przód zdobi !wiec&cy na pomara(czo-
wo wy!wietlacz. Mo'na go o jeden stopie( 
przyciemni" albo wygasi". Po w$&czeniu 
przez oko$o 20 sekund miga czerwona 
dioda. Jej zga!ni#cie oznacza gotowo!" do 
pracy. Wtedy mo'na wk$ada" p$yt# – z pa-
nelu frontowego przenosimy si# na górny.

Pod akrylow&, r#cznie odsuwan& po-
kryw& umieszczamy p$yt# i dociskamy 
j& magnetycznym kr&'kiem. Po czym 
zasuwamy pokryw#. Odtwarzacz doko-
nuje szybkiego odczytu i jest gotowy do 
grania. Recenzent „Stereophile’a” skar'y$ 
si# na k$opoty z rozpoznawaniem dysku  
w transporcie. Nie potwierdzam. W czasie 
wielotygodniowego ods$uchu C-60 nie za-
wiód$ mnie ani razu, niezale'nie od tego, 
czy mia$ do czynienia z p$yt& CD, czy CC.

Mi#dzy zasuw& i przedni& kraw#dzi& 
znajduje si# pi#" przycisków do obs$ugi 
transportu. Te same funkcje, oraz wiele 
innych, s& dost#pne z pilota. Za transpor-
tem umieszczono akrylow& szybk# z logo 
producenta. Mo'na j& sobie pod!wietli" 
na bladoczerwono. Aby to zrobi", nale'y 
przesun&" prze$&cznik z ty$u. Ten ozdobny 
element to jedyna rzecz, jaka do mnie pod 

wzgl#dem estetycznym w tym urz&dzeniu 
nie przemawia. Po bokach szybki wyci#to 
kwadratowe otwory. To wentylacja znaj-
duj&cych si# pod nimi lamp.

Tylny panel mie!ci dwa komplety wyj!" 
analogowych: RCA i XLR, dwa rodzaje 
wyj!" cyfrowych (koaksjalne i optyczne), 
gniazdo IEC oraz prze$&cznik do pod-
!wietlenia szybki z logo. S& tam te' otwo-
ry wentylacyjne. Pracuj&cy odtwarzacz 
troch# si# nagrzewa, wi#c wywietrzniki na 
pewno mu nie zaszkodz&. Ci#'ki alumi-
niowy pilot wzbudza zaufanie. Wprawdzie 
ma s$u'y" do obs$ugi ca$ego systemu, ale, 
nie wiedzie" czemu, przyciski do wzmac-
niacza nie dzia$aj&.

Ogl#dziny wn#trza robi& jeszcze wi#ksze 
wra'enie. Takiej jako!ci cz#!ci i monta'u 
nie powstydzi$yby si# o wiele dro'sze urz&-
dzenia. Po zdj#ciu pokrywy zobaczymy 
rozbudowany uk$ad podzielony odgroda-
mi na cztery cz#!ci. Zasilacz g$ówny tworz& 
dwa ogromne (jak na )ród$o) ekranowane 
trafa (prawdopodobnie toroidalne). Zo-
sta$y przymocowane do metalowej plat-
formy w celu odizolowania ich od reszty 
uk$adu. Jeden transformator obs$uguje 

cz#!" mechaniczn& i jego serwo. Drugi, od-
dzielnymi liniami, zasila sekcje: cyfrow&  
i analogow&. Na osobnej p$ytce ulokowano 
uk$ad %ltruj&cy z lamp& prostownicz& 6Z4, 
oznaczon& chi(skimi znakami. T# cz#!" 
zasilacza przeznaczono dla sekcji analogo-
wej. Mi#dzy transportem a tyln& !ciank& 
znajduje si# jeszcze jedna p$ytka zasila-
cza (z kondensatorami Nichicona, MKP  
i Wimy, ale ju' bez lampy) – tym razem dla 
cz#!ci cyfrowej. 

Transport to VAM 1202 Philipsa. Mecha-
nizm oraz serwo zosta$y szczelnie obudo-
wane. Mi#dzy nap#dem a !ciank& przedni& 

Tylko widok z lotu ptaka  
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umieszczono dwie p$ytki do obs$ugi cz#!ci 
kontrolnej oraz wy!wietlacza.

Konwersj# powierzono 24-bitowemu 
klasykowi: Burr Brownowi PCM 1792. Da-
lej sygna$ przechodzi przez seri# wzmac-
niaczy operacyjnych OPA2134 i OPA2604. 
Stopie( lampowy tworz& dwie przytrzy-
mywane klamerkami 6922 Electro-Hamo-
niksa. Wyj!cie tranzystorowe oparto na 
J-FET-ach Toshiby. Przy gniazdach wida" 
przeka)niki Takamisawy. Stopie( analogo-
wy jest zbalansowany.

.RQğJXUDFMD
C-60 zagra$ w trzech kombinacjach,  

z których ka'da by$a wej!ciem na wy'sz& 
pó$k# cenow&. W podstawowym po$&cze-
niu wspó$tworzy$ %rmowy system z lampo-
w& integr& V-60. W drugim gra$ z pream-

pem ARC Reference 5SE i stereofoniczn& 
ko(cówk& Conrada-Johnsona MF2250.  
W najmocniejszej kon%guracji C-J zast&-
pi$y monobloki Ayre MX-R. Kolumnami 
we wszystkich przypadkach by$y Dynau-
dio Contour 1.3 mkII.

Podstawowe )ród$o do porówna( stano-
wi$ odtwarzacz Naim 5X z zewn#trznym 
zasilaczem Flatcap 2X. Jako okablowania 
u'ywa$em kompletu ZenSati #3, a sieciów-
ki pochodzi$y od Neela, Shunyaty i Syner-
gistica.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Najwa'niejsz& cech& urz&dzenia s& dwa 

stopnie wyj!ciowe: tranzystorowy i lampo-

wy. Zacz&$em od tranzystorowego i syste-
mu ze wzmacniaczem T.A.C.-a. Brzmie-
nie by$o dalekie od stereotypu solid-state. 
Kontrolowany bas, dynamika i wypranie 
z emocji? C-60 pokazuje zupe$nie inne 
oblicze. W wielu aspektach zbli'a si# do 
brzmienia lampowego, ale bez skutków 
ubocznych. Gra d)wi#kiem otwartym, 
bogatym i nienatarczywym. Ten zestaw 
wydaje si# niezale'ny od sprz#tu towarzy-
sz&cego. Talerze perkusyjne zosta$y odda-
ne bez drapie'nego nalotu. T.A.C. $agodzi 
ostro!", a s$uchanie muzyki ma przede 
wszystkim sprawia" przyjemno!".

Filozo%a bezstresowego ods$uchu nie 
oznacza, bynajmniej, zubo'enia przekazu. 
Okazuje si#, 'e dzi#ki zdj#ciu szorstko-
!ci znalaz$o si# miejsce dla d)wi#kowego 
planktonu, który na przyk$ad odtwarzacz 

Naima swoj& bezpo!rednio!ci& niekiedy 
zag$usza$. Góra pasma C-60 jest bogata  
i jednocze!nie wywa'ona. Odtwarzacz po-
tra% z wyczuciem i subtelno!ci& pokaza" 
ca$& palet# informacji z tego zakresu. Mo'e 
nie jest to zbyt audio%lskie skojarzenie, ale 
w ocenie sopranów nieustannie nasuwa$o 
mi si# okre!lenie „luksusowe”.

W porównaniu z Naimem C-60 gra 
delikatniej. Ten efekt nie polega jednak  
na $agodzeniu amplitudy dynamicznej.  
T.A.C. równie' mo'e zagra" pot#'nie  
i jest w miar# szybki. Rytm pulsuje, za-
miast uderza". Huraganowe ci!nienia s& 
zast&pione czym! w rodzaju orze)wiaj&-
cych podmuchów porywistego wiatru.
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Kontrola najni'szych rejestrów jest nie-
co poluzowana, akurat tak, aby wprawi" 
s$uchacza w zrelaksowany nastrój. Jak dla 
mnie, to blisko z$otego !rodka, cho" fani 
ci#'kiego brzmienia mog& nie by" usatys-
fakcjonowani. 

Zamiast d&'enia do wyczynowych osi&-
gów )ród$o koncentruje si# na bogactwie 
muzyki. Polubi& je wszyscy, którym zale'y 
na muzykalno!ci i barwie. Sposób inter-
pretacji !rednicy potra% niemal zahipno-
tyzowa".

S$ycha" to w spokojnym repertuarze 
jazzowym i klasycznym. C-60 kapitalnie 
oddaje wokale – zarówno poprzez nasyce-
nie ich pierwiastkiem emocjonalnym, jak  
i sposobem lokalizacji przestrzennej. Sce-
na zachowuje dobr& szeroko!", cho" nie 
bije w tym aspekcie rekordów. G$#boko!" 
tak'e mo'na zaliczy" do prawid$owych. 
Z jednym szczegó$em, który robi jednak 
zasadnicz& ró'nic#. T.A.C. wypycha ca$& 
scen# lekko w kierunku s$uchacza oraz  
w niemal ekshibicjonistyczny sposób eks-
ponuje wokal. Taka recepta nie zawsze jest 
dobrym rozwi&zaniem. Gdyby Doda !pie-
wa$a, siedz&c na moich kolanach, nie mia$-
bym nic przeciwko temu, ale je!li by$by 
to Joe Cocker, to ju' niekoniecznie. Mam 
mieszane uczucia w przypadku mocne-
go wysuni#cia wokalu do przodu, jednak  
w wykonaniu C-60 takie podej!cie nie 
powodowa$o dyskomfortu. Muzyka by$a 
blisko, ale prezentacja nie napastowa$a 
s$uchacza.

Zauwa'a si# te' lekkie ocieplenie barwy, 
ale nie wykracza ono poza granic# dobre-
go smaku. O wiele mocniej zaakcentowane 
wydaje si# os$odzenie. Brzmienie mieni si# 
bogactwem odcieni i %nezj& wybrzmie(. 
Jest soczyste, cho" bez pogrubienia.

T.A.C. C-60 to urz&dzenie z wyra)nie 
okre!lonym charakterem. Projektanci nie 
silili si# na wydobycie d)wi#ku idealnego 
pod ka'dym wzgl#dem. Przyj#li pewn& 
koncepcj# i zrealizowali j& z godn& uzna-

nia konsekwencj&. Czy rzeczywi!cie do 
ko(ca? Po prze$&czeniu w tryb lampo- 
wy (ci&gle w towarzystwie wzmacniacza 
T.A.C. V-60) mój entuzjazm nieco ostyg$.

Ró'nica brzmienia okaza$a si# wzgl#dnie 
ma$a. Porównanie C-60 graj&cego przez 
stopie( tranzystorowy z Naimem poka-
zuje przepa!" – wszystko jest inne. C-60 
prezentuje d)wi#k bogatszy, chocia' mniej 
neutralny. Natomiast w ró'nic# pomi#dzy 
trybami samego C-60 nale'y si# mocno 
ws$ucha". My!la$em, 'e wszystko oka'e si# 
bardziej czytelne. A tak, zaryzykowa$bym 
nawet stwierdzenie, 'e pomimo przyj#cia 
strategii „dwa brzmienia w jednym” p$aci 
si# dodatkowo za dwie podobne rzeczy.

W dodatku tryb tranzystorowy podoba$ 
mi si# bardziej. Lampa mocniej wyg$a-
dza d)wi#k i ma minimalnie przyt#pione 
kontury na górze i zaokr&glenie w !rodku 
skali oraz w basie. Perkusja jest traktowana 
nieco po macoszemu. Równie' scena jest 
bardziej skondensowana; mniej w niej po-
wietrza, mniej swobody. Ró'nice pozostaj& 
jednak subtelne. Gdybym 
nie wiedzia$, 'e s$u-
cham dwóch rodza-
jów wyj!", by" mo'e 
ró'nice przypisa$bym 
w$asnemu zm#czeniu 
albo nastrojowi.

Zdublowane wy!cie za-
wsze uwa'a$em za atrak-
cj#. Daje wi#cej mo'liwo!ci  
i zabawy. Tym razem ci&gle 
my!la$em, o ile C-60 móg$-
by by" ta(szy bez lamp. Sko-
ro przekona$ mnie przy cenie 
13600 z$, to t# jako!" brzmie-
nia (mówi# o wyj!ciu tran-
zystorowym), wycenion& od-
powiednio ni'ej, okre!li$bym 
jako niepowtarzaln& promocj#. 
A tak mamy po prostu „tylko” 
bardzo dobre urz&dzenie.

I tak mog$aby brzmie" konkluzja, gdy-
by ods$uch ogranicza$ si# do systemu ze 
wzmacniaczem T.A.C.-a. Zastosowanie 
ARC Reference 5SE/Ayre MX-R (bardzo 
wysoka pó$ka) pozwoli$o interesuj&co 
rozszerzy" wnioski. W wyra%nowanej 
kon%guracji minimalnie lepiej wypad$ od-
twarzacz w pozycji lampowej. Tranzystor 
„skraca$” d)wi#ki, a lepsza kontrola do$u 
nie by$a tak naprawd# potrzebna, bo pra-
wie ca$& robot# w tym aspekcie i tak wyko-
nywa$y monobloki. Co jednak najbardziej 
godne podkre!lenia, C-60 w towarzystwie 
wzmacniacza, którego $&czna warto!" by$a 
ponad 10-krotnie wy'sza od niego samego, 
nadal trzyma$ fason. Czyni go to )ród$em 
wybitnym. Musz# te' przyzna", 'e dopiero 
teraz pokaza$ swoj& ewidentn& wy'szo!" 
nad Naimem. Brytyjczykowi mo'na by$o-
by przypisa" rol# w&skiego gard$a w tym 
zestawieniu, natomiast C-60 gra$, jakby 
by$ swoim 'ywiole. Prawdziwa klasa.

Niezale'nie od wybranego trybu i sprz#-
tu towarzysz&cego C-60 jest urz&dzeniem 
mi$osiernym dla s$abszych nagra(. Ale nie 
nale'y go traktowa" jako !rodka do rema-
steringu staroci, poniewa' ró'nice w klasie 
realizacji s$ycha". Nigdy jednak nie czyni 
s$uchania nudnym. 

.RQNOX]MD
Dawno nie mia$em do czynienia ze )ró-

d$em, które potra%$oby z tak& maestri& 
unika" przerysowa(, nie nara'aj&c si# 
przy tym na zarzut zamulania d)wi#ku. 
C-60 mo'na okre!li" jako )ród$o !wia-
domie realizuj&ce odst#pstwo od neu-
tralno!ci i troch# dyskryminuj&ce fanów 
ci#'kiego repertuaru. Ale zawsze gra  
z tak& mi$o!ci& do muzyki, 'e nie stano-
wi to problemu. T.A.C. dostarcza prze-
'y", których d$ugo si# nie zapomina. 

Odtwarzacz CD  

T.A.C. C-60

'\VWU\EXFMD��� Audio System 
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Dane techniczne:

5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz - 20 000 kHz  

 (+/- 0,5 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� <0,003%

6\JQDï�V]XP��� > 90 dB

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA, XLR

:\MĂFLD�F\IURZH��� koaks., opt.

=GDOQH�VWHURZDQLH��� tak

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� nie

:\PLDU\��Z��V��Jï����� 11,8/45/39,2 cm

Ocena:
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'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���
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%DV���

%U]PLHQLH���
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]�;/5�öZ�

3RU]ÈGQ\�PHWDORZ\�SLORW�� 
:Sï\ZX�QD�EU]PLHQLH� 
QLH�PD�

36-41 T.A.C. C-60.indd   41 4/27/12   3:46:56 PM


