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a przedniej !ciance przed-
wzmacniacza, oprócz po-
kr"te# regulacji g#o!no!ci  

i wyboru $ród#a, znalaz#y si" tak%e 
trzy prze#&czniki hebelkowe, którymi 
mo%na wyciszy' urz&dzenie, odwróci' 
faz" albo uruchomi' tryb bypass, je!li 
wpinamy zestaw w instalacj" kina do-
mowego. Ko(cówka mocy mo%e by' 
wtedy sterowana bezpo!rednio przez 
procesor A/V.

Rzut oka na trzewia LS 36.5 sprawi, 
%e uraduje si" nie tylko serce audio)la, 
ale tak%e elektronika. Wida' nie tylko 
pedantyczn& schludno!' monta%u, lecz 
tak%e dba#o!' o rozplanowanie i separa-
cj" sekcji. Nie ma mowy o pl&cz&cych si" 
kablach czy niechlujnych lutach. Wyj&t-
kowo rozbudowany zasilacz sk#ada si" 
g#ównie z pot"%nego trafa toroidalnego, 
drugiego, nieco mniejszego E-I oraz 
lampy prostowniczej 5A4C Ruby Tubes. 
I tu pierwsza ciekawostka: audio)lom 
gardz&cym lamp& o chi(skiej pro-
weniencji )rma proponuje upgrade  
w postaci zamiennika Mullarda, 
Amperexa b&d$ Philipsa.

Na p#ytce z uk#adami steruj&cymi, 
odseparowanej od zasilacza przegro- 
d& ekranuj&c&, zwracaj& uwag" nie  
tylko podwójne rosyjskie triody syg- 
na#owe 6N30, ale te% charakterystycz-
ne kondensatory z logo ModWrighta. 
Tu dochodzimy do ciekawostki nu-
mer dwa: te kondensatory (do wyboru 
te*onowe i polipropylenowe) s& produ-
kowane przez ModWrighta nie tylko do 
zastosowa( w#asnych, ale tak%e sprzeda-
wane klientom indywidualnym. 

Na tylnej !ciance urz&dzenia uloko-
wano po parze wyj!' i wej!' XLR oraz 

gniazda RCA pogrupowane w dwie 
sekcje: w pierwszej znajdziemy zdublo-
wane wyj!cie z przedwzmacniacza i p"-
tl" magnetofonow&, w drugiej – cztery 
wej!cia liniowe, w tym przelotk" #&cz&c& 
procesor A/V z ko(cówk&.

Ko(cówka mocy to przede wszyst-
kim dwa u#o%one rz"dowo toroidy, 
których gigantyczne gabaryty pozwa-
laj& domniemywa', %e mocy nam nie 
zabraknie. Ciekawie, bo niejako wbrew 
regu#om sztuki, rozwi&zano kwesti" 
ch#odzenia: przykr"cone do !cianek 
radiatory skierowano nie na zewn&trz, 
lecz do wewn&trz urz&dzenia. Ponie-
wa% producent ukry# tranzystory przed 
okiem ciekawskich, mo%na si" tylko 
domy!la', %e wci!ni"to je mi"dzy pod-

staw" radiatorów a !cianki zewn"trzne. 
Niezale%nie od tego urz&dzenie pozo-
staje ch#odne nawet w czasie g#o!nego 
grania przez wiele godzin.

Po prze#&czeniu ko(cówki hebelkiem 
na tylnej !ciance mo%na jej u%ywa'  
w trybie monobloku. Wtedy nale%y 
wykorzysta', umieszczon& centralnie, 
trzeci& par" gniazd g#o!nikowych.

Bartosz Lubo(
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iep#o lamp odnajdziemy  
w ModWrighcie wy#&cznie 
po przy#o%eniu d#oni do w#&-

czonego przedwzmacniacza, natomiast 
w samym brzmieniu pró%no si" doszu-
kiwa' stereotypowo poj"tej 
lampowo!ci. Ameryka(-
ski zestaw podaje ka%dy 
gatunek muzyki mocno, 
rzetelnie, bez dos#adzania  
i na twarz. Takie odnios#em 
pierwsze wra%enie, a utwier-
dza#y mnie w nim kolejne 
p#yty.

ModWright lubi gra' 
g#o!no i z przytupem. Fe-
nomenalnie nagrane dla 
niemieckiego Archivu kon-
certy instrumentalne Ba-
cha zabrzmia#y swobodnie  
i z wielkim rozmachem. 
Mog#a si" podoba' wspa-
nia#a dynamika utworów 
(celowo zreszt& uwypuklo-
na przez muzyków z +e 
English Concert), spr"%y-
sto!' d$wi"ku oraz szyb-
ko!' narastania i wygasza-
nia impulsów. Mniejsze 
wra%enie robi#a paleta 
barw, która zdawa#a si" 
nieco monochromatycz-
na i uboga w niuanse. Po-
niewa% w odbiorze klasyki jest 

to kwestia do!' istotna, dr&%y#em spraw", 
s#uchaj&c kolejnych p#yt: wielkiej symfoni-
ki na przemian z utworami kameralnymi. 
I w zasadzie za ka%dym razem by#o podob-
nie: o ile dynamika i czytelno!', zarów-
no du%ych, jak i ma#ych sk#adów, zawsze 
zas#ugiwa#a na pi&tk", o tyle plastyczno!'  
i barwa pozostawia#y niedosyt.

Wielk& niespodziank" sprawi# nato-
miast fortepian, i to w dwóch wersjach: 
wspó#czesnej i historycznej. Steinway 

z debiutanckiej p#yty Ingolfa Wundera 
dla Deutsche Grammophon (!wietne 
nagranie, mia#kie wykonanie) zabrzmia# 
wprawdzie twardo, ale bez wyostrze(. 
Do tego klarowna, d$wi"czna góra, 
twardy, czytelny bas i dobra, cho' nie 

powalaj&ca przestrze(. Dziewi"tnasto-
wieczny pleyel (z p#yty Arthura Scho-
onderwoerda) na %ywo brzmi wpraw-
dzie nieco bardziej mi"kko i aksamitnie 
ni% pokaza# to zestaw ModWrighta, 
ale ujmowa# niezwyk#& detaliczno!ci&, 
pi"knie oddan& mikrodynamik& i wy-
brzmieniami, które dawa#y pe#ny wgl&d 
w nagranie. 

Repertuar z udzia#em !piewaj&cych 
nastrojowo dam – Marizy i Kari Brem-

nes – nie jest na ogó# wielkim wyzwa-
niem dla sprz"tu graj&cego. Tym razem 
jednak g#osy pa( wypad#y poprawnie, 
ale do!' blado. Nie wykluczam, %e po-
wodowany przekonaniem o niezwyk#o-
!ci !rednicy z urz&dze( hybrydowych 

ustawi#em poprzeczk" do!' wysoko  
i spodziewa#em si" magicznych dozna(. 
Zamiast tego otrzyma#em po prostu g#os 
ludzki podany saute – bez ocieple(, po-
grubie( b&d$ innych tricków maj&cych 
przybli%y' wykonawc" do s#uchacza. 
Sytuacja zmieni#a si" nieco przy p#ycie 
Stacy Kent z utworami Franka Sinatry, 
gdzie pojawi#o si" bardzo przyjemne 
wype#nienie !rednicy (cho' dalej nie 
mo%na by#o mówi' o zniewalaj&cym 



cieple wokalu), du%a przestrze( i nama-
calno!' brzmienia.

Diametralna zmiana repertuaru po-
kaza#a to, co ameryka(skie tygrysy lu-
bi& najbardziej, czyli muzyk" z pr&dem 
i solidnie pracuj&c& sekcj& rytmiczn&. 

Klasyka rocka w postaci +e Cream  
i Led Zeppelin zaprezentowa#a si" od  
jak najlepszej, czyli tej bardziej zadzior-
nej strony. Fenomenalnie wypad#a gi- 
tara Erica Claptona z p#yty „Just One 
Night”: odpowiednio zachrypni"ta, 
chwilami siek&ca po uszach jak na kon-
cercie i z charakterystycznym, pi"knie 
oddanym „klangiem” – znakiem roz-
poznawczym Fendera Stratocastera. 
Kolejne p#yty z pogranicza elektryczne-
go bluesa i rocka (Alvin Lee, Eric Bibb, 
Stevie Ray Vaughan) utwierdzi#y mnie 
w przekonaniu, %e zestawowi Mod- 
Wrighta bardzo blisko do estradowej 
estetyki d$wi"ku.

Kiedy przekr"cimy ga#k" g#o!no!ci 
w prawo, us#yszymy doskonale prowa-
dzony, spr"%ysty i twardy bas, !wietn& 
dynamik" i pot"%ne #upni"cia b"bnów. 
Nie ma przy tym sensu dzieli' w#osa  
na czworo i doszukiwa' si" przek#ama( 

w oddaniu barwy czy drobnych podbi' 
podzakresów. Podobnie jak w czasie 
koncertu, tak i tutaj liczy si" wra%enie 
ogólne i tzw. „fun factor”. W przypad-
ku ModWrighta na brak tego ostatnie- 
go nie b"dziemy narzeka'. A w razie 

czego, zawsze mo%na zrobi' jeszcze 
g#o!niej.

Bartosz Lubo(

u% na pierwszy rzut oka Mod- 
Wright 150 SE robi bardzo pozy-
tywne wra%enie. Imponuj&cy blok 

precyzyjnie obrobionego aluminium,  
z rodowanymi zaciskami g#o!nikowy-
mi, prezentuje si" wyj&tkowo okazale.

Pierwsze oznaki dopracowania po-
czujemy ju% w momencie uruchomiania 

urz&dzenia. Cho', podobnie jak w bazo-
wej wersji KWA 150, w#&cza si" je przyci-
skiem zintegrowanym z grawerowanym 
logo, to jednak w SE dzia#a on pewniej. 
W poprzedniej wersji nale%a#o nacisn&' 
dok#adnie !rodek logo, inaczej w#&cznik 

dzia#a# z trudem. Tym razem 
ten drobiazg nie umkn&# uwa-
dze konstruktora.

Przejd$my jednak do tego, 
co mnie w hi-) poci&ga naj-
bardziej, czyli do prezentacji 
muzyki. Opisywane wra%enia 
dotycz& systemu jako ca#o!ci 
– ko(cówki mocy z przed-
wzmacniaczem. Korzystam 
z jednego $ród#a, wi"c nie 
mog" w pe#ni doceni' funk-
cjonalno!ci przedwzmac-
niacza, a nad zmianami 
brzmieniowymi nie warto, 
moim zdaniem, si" pochy-
la', je!li nie s& wyra$ne.  
W tym przypadku preamp 
niczego nie psuje, co ju% 
mo%na uzna' za sukces.

Od pierwszych taktów 
stwierdzi#em wyra$n& 
ró%nic" pomi"dzy wer-
sj& 150 a 150 SE. Kla-
syczna 150 gra#a ciep#o, 
nasyconym d$wi"kiem, 
ze scen& zdecydowa-
nie wychodz&c& poza 
rozstaw kolumn. Wy-

bitnie udawa#a mocne wzmacniacze 
lampowe na 6550 lub 6S33S, oddaj&c 
bogat& palet" harmonicznych i epatuj&c 
wypchni"t& przed s#uchacza !rednic&.  
W moim niedu%ym pomieszczeniu wiel-
ko!' przestrzeni i swoiste napompowanie 
$róde# pozornych powodowa#y lekkie  
obni%enie czytelno!ci sceny. I cho' test 
zwyk#ej KWA 150 przeprowadza#em 
dosy' dawno, jednak nie ma mowy  
o zatarciu wspomnie(. Okazj& by# wybór 



wzmacniacza do w#asnego u%ytku, st&d 
bardzo skrupulatne ods#uchy i zestawia-
nie z wieloma innymi ko(cówkami w po-
dobnej cenie. Pierwsza wersja zrobi#a na 
mnie bardzo pozytywne wra%enie i gdyby 
jej zaletom nie towarzyszy#y ogromne ilo-
!ci ciep#a, które wytwarza#a, to z pewno-
!ci& zosta#aby w systemie. Swoj& drog& to 
paradoks, %e najbardziej lampowo, a przy 
tym poprawnie graj&cym urz&dzeniem 
by#a w#a!nie ko(cówka tranzystorowa. 
Takich rzeczy si" nie zapomina.

Najkrócej mo%na powiedzie', %e KWA 
150 Signature gra nawet bardziej tranzy-
storowo. I cho' w uszach wielu mi#o!ni-
ków lamp zabrzmi to pejoratywnie, to 

prosz" mi wierzy', %e mam na my!li zalety 
takiej prezentacji. Nowy ModWright gra 
d$wi"kiem bardziej zwartym i o wi"kszej 
dynamice, a to znacz&co wp#ywa na rzetel-
no!' prezentacji. Co prawda, wybrzmienia 
nie s& ju% tak nasycone, jednak dzi"ki temu 
scena jest budowana czytelnie, a pomi"dzy 
$ród#ami pozostaje sporo powietrza. 

Pomimo podobie(stw w wygl&dzie, 
brzmieniowo s& to inne wzmacniacze  
(a obudowa SE, w przeciwie(stwie do po-
przedniczki, pozostaje ch#odna niezale%nie 
od d#ugo!ci ods#uchu). O ile bazowa 150 
gra#a ciep#o i lampowo, to Signature brzmi 
ju% jak dojrza#y wzmacniacz wysokiej kla-
sy, w której to klasie dzielenie urz&dze( 
na lampowe i tranzystorowe traci sens.  
W charakterze prezentacji przypomina 
mi niedawno testowany zestaw Octave, 

z t& ma#& ró%nic&, %e Octave gra# 
kryszta#owo czysto, a ModWright  
150 SE gra równie czysto, ale 
jednak ma delikatnie ciep#e za-
barwienie. To przyjemna pre-
zentacja, która szczególnie przy-
padnie do gustu wielbicielom 
ci"%szych brzmie(. 

Kolejn& cech& nowego Mod- 
Wrighta, która niezwykle mi 

si" spodoba#a, jest zdolno!' do budowania 
czytelnej i wieloplanowej sceny. W moim 
systemie by#a ona ulokowana wyra$nie 
za lini& kolumn i w odró%nieniu od tego, 
co mo%na by#o stwierdzi', s#uchaj&c po-
przednika, rysowa#a naturalnych rozmia-
rów $ród#a pozorne, których kszta#t mo%-
na by#o dostrzec bez trudu.

Gdybym stan&# przed konieczno!ci& 
wyboru pomi"dzy tymi dwiema ko(-
cówkami, nie by#aby to #atwa decyzja. 
Do wielkiego, klimatyzowanego salonu 
ods#uchowego wybra#bym chyba star& 
spektakularno!', a schodz&c na ziemi" 
i my!l&c o d#ugich wieczornych ods#u-
chach we w#asnym pokoju, postawi#bym 
na nowego ModWrighta. Mi#o spotka' 
)rm", która powa%nie traktuje klientów 
i dla której powodem do wypuszczenia 
„edycji specjalnych” nie jest jedynie ch"' 
realizacji strategii marketingowej, a fak-
tyczny post"p.

Adam Bernacki

Inne testy produktów ModWright:
ModWright Instruments KWA 150  
– „MHF 1/2010”
ModWright Instruments SWP 9.0SE  
– „MHF 4/2009”


