
no w!a"nie, kondycjonery. Obok 
listew stanowi# trzon dzia!alno-
"ci Gigawatta i to one przynios!y 

polskiej marce lokalne i mi$dzynarodo-
we uznanie. W tej chwili %rma jest re-
prezentowana w Europie, Azji, Kanadzie  
i Australii, a jej produkty zyskuj# przy-
chylne opinie specjalistycznych maga-
zynów i klientów. A& mi!o patrze', jak  
z gara&owej jeszcze niedawno manufaktu-
ry wyrasta marka rozpoznawalna w ró&-
nych zak#tkach "wiata.

Sukces Gigawatta jest dzie!em zespo-
!u kierowanego przez Adama Szuber-
ta, który pe!ni równocze"nie funkcje 
w!a"ciciela i g!ównego konstruktora. 
Z bran&# jest zwi#zany od roku 1998, 
kiedy to wraz z Maciejem Kolbusem 
za!o&y! firm$ Power Audio Labs. Pa-
nowie wspólnie tworzyli prze!omowe 
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w ówczesnych realiach %ltry  
i kondycjonery, które wy-
gl#dem i brzmieniem 
nie ust$powa!y zagra-
nicznym konkuren-
tom, a przyst$pny- 
mi cenami zach$ca!y 
do zainteresowania si$ 
problematyk# zasilania.

W pracowni PAL-a 
powsta!y koncepcje na 
tyle udane, &e leg!y u podstaw 
pierwszych produktów sygnowa-
nych mark# Gigawatt, z któr# Szubert 
wystartowa! ju& samodziel-
nie. Dopiero pó(niej 
wdro&y! oryginal-
n# koncepcj$ Evo 
i otworzy! nowy 
rozdzia! dzia!al- 
no"ci. Kondycjonery 
Evo tym si$ ró&ni!y od wcze"- 
niejszych, &e nie zawiera!y trans- 
formatorów separuj#cych. Zast#-
piono je rozbudowanymi uk!a-
dami filtruj#cymi, które nie 
ogranicza!y przep!ywu ener-
gii, zapewniaj#c jednocze"nie 
efektywn# izolacj$ pod!#-
czonego sprz$tu od zak!óce) 
i zagro&e) p!yn#cych z sieci 
energetycznej.

W ramach linii Evo zapre-
zentowano najpierw model 
PC-3 Evo, a nast$pnie jego 
wersj$ specjaln#, zbudowan#  
z lepszych podzespo!ów, a przez 
to wyra(nie dro&sz#. Pó(niej 
przyszed! czas na uk!on w stron$ mniej 
zamo&nych audiofilów i model PC-2 
Evo. Prace nad szczytowym PC-4 Evo 
trwa!y najd!u&ej. W za!o&eniach mia! 
to by' najlepszy, najbardziej dopraco-
wany i bezkompromisowy kondycjo-
ner, jaki kiedykolwiek wyszed! spod 
r$ki Adama Szuberta. Wszystko mia-
!o by' w nim „naj”, mo&e oprócz obu- 
dowy, któr# w porównaniu ze zwyk!# 
PC-4 zmniejszono. Gigawatt d!ugo 
kaza! czeka' na swój topowy model,  
a oficjaln# premier$ poprzedza!y pre-
zentacje wersji testowych i ods!uchy  
w systemach zaprzyja(nionych audiofi-
lów. Finaln# wersj$ PC-4 Evo zaprezen-
towano na Audio Show 2012.

PC-4 Evo od pozosta!ych modeli Gi-
gawatta ró&ni si$ niemal wszystkim – 
od podzespo!ów i p!ytek, po materia! 
na obudow$. Jego pozycj$ w hierarchii 
piecz$tuje cena. W wersji podstawowej 
– z kablem LC-2HC MK2 – PC-4 Evo 

kosztuje 19950 z!; w recenzowanej –  
z przewodem LS-1HC MK2 – 24650 z!. 
To horrendalnie drogo jak za kondy- 
cjoner, bo za t$ kwot$ mo&na kupi'  
dobry wzmacniacz albo kolumny. W#t-
pliwe pocieszenie przynosi fakt, &e  
PC-4 Evo mo&e chroni' nawet 12 urz#-
dze). Blisko 25000 z! za ten typ pro-
duktu to nadal ma!a fortuna, ale pro- 
ducent kwituje spraw$ swoim ulubio-
nym stwierdzeniem: „Jako"' musi kosz-
towa'”.

Budowa
Obudow$ wykonano ze sztywnej, nie-

magnetycznej i niekoroduj#cej (auste-
nitycznej) stali, któr# wyt!umiono mat#  
z kompozytu bitumiczno-polimerowe-
go. Ozdobny panel przedni to gruby 
p!at anodowanego aluminium, dost$p-
ny w kolorze czarnym albo srebrnym. 
Ca!o"' wspiera si$ na antywibracyjnych 
stopach z litego aluminium.

Na przedniej "ciance zamontowa-
no woltomierz cyfrowy z wy"wie-

tlaczem LED. Mo&na go za-
mówi' w wersji czerwonej, 
zielonej albo niebieskiej. 
Wska(nik jest odporny 
na b!$dy pomiaru spowo-
dowane wy&szymi harmo-

nicznymi. Sam równie& nie 
generuje zak!óce).
Wej"cie zasilania zrealizowa-

no na profesjonalnym z!#czu Neu-
trik Powercon. PC-4 Evo jest jedynym  
w ofercie Gigawatta modelem wypo-

sa&onym w Powercon. Nie ma go 
nawet drugi od góry PC-3 Evo 
SE. Gniazdo ma srebrzone 

styki i mo&e stale przenosi' obci#&enie 
32 A. To niemal trzykrotnie wi$cej ni& 
w przypadku IEC. Umieszczona obok 
dioda sygnalizuje nieprawid!ow# po-
laryzacj$ zasilania lub wadliwie pod!#-
czone uziemienie.

Gniazda wyj"ciowe G-040 stanowi# 
autorskie opracowanie Gigawatta i s# 
produkowane wed!ug specyfikacji fir-
my. Mosi$&ne styki poddaje si$ fabrycz-
nie procesowi srebrzenia bez udzia!u 
metali po"rednich. Du&a powierzchnia 
styków oraz gruba warstwa srebra po-
prawiaj# kontakt z bolcami wtyczek. 
Gniazda przechodz# dodatkowo ob-
róbk$ kriogeniczn# oraz demagnetyza-
cj$. Co wa&ne – na wypadek kontaktu 
z ciekawskimi maluchami zastosowano 
w nich specjalne przes!ony przeciwpo-
ra&eniowe. 
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:QÚWU]H
Konstrukcja wewn$trzna mo&e prze-

nosi' obci#&enia rz$du 25 A w sposób 
ci#g!y (70 A w impulsie). Taka rezerwa 
jest potrzebna nie tyle do bezstratnej 
transmisji energii z gniazdka w "cianie, 
co z konieczno"ci zapewnienia zapasu 
pr#du przy obci#&eniach chwilowych. 
Przydaje si$ to zw!aszcza przy zasila-
niu pot$&nych ko)cówek mocy, które  
w kulminacjach mog# potrzebowa'  
o wiele wi$cej energii, ni& by to wynika-
!o z ich mocy nominalnej.

Gigawatt deklaruje, &e w PC-4 Evo 
pracuj# najbardziej zaawansowane fil-
try, zbudowane z przewymiarowanych 
podzespo!ów. Do monta&u wykorzy-
stuje si$ srebrne lutowie i dwustron-
ne p!ytki z grubymi "cie&kami z po- 
srebrzanej miedzi. Maj# one grubo"' 
0,55 mm (550 mikronów). Dla porów-
nania, w standardowych p!ytkach prze-
mys!owych stosuje si$ warstw$ 0,03 mm 
(30 mikronów). Srebrzenie poprawia 
propagacj$ energii i zapobiega ewentu-
alnej korozji.

Do t!umienia zak!óce) s!u&# bloki 
RLC, zbudowane m.in. z metalizowa-
nych kondensatorów poliestrowych  
o niskiej indukcyjno"ci, oraz filtry ba-
zuj#ce na rdzeniach typu HF (High- 
-Flux).

Tak jak w przypadku wcze"niejszych 
kondycjonerów Evo, w PC-4 Evo zre-
zygnowano z transformatorów sepa- 
ruj#cych. Zast#piono je trzema ga!$zia-
mi filtrów, prowadzonymi równolegle 
do ka&dej grupy gniazd. 12 wyj"' po-
dzielono na trzy sekcje, ka&d# o takiej 
samej obci#&alno"ci, ale odmiennym 
sposobie filtracji: dla urz#dze) o du-
&ym poborze pr#du, analogowych i cy-
frowych. W ka&dej uwzgl$dniono wi$c 
specyfik$ pracy zasilanych urz#dze). 

Korzy"ci# takiego rozwi#zania jest 
równie& fakt, &e rozdzielone ga!$zie 
zapobiegaj# przenikaniu zak!óce) po-
mi$dzy urz#dzeniami. Uk!ady filtrów 
zamkni$to w estetycznych metalowych 

kapsu!ach ekranuj#cych. Równie efek-
tywnie chroni# one przed przenikaniem 
zak!óce), co przed wzrokiem potencjal-
nych na"ladowców.

Co godne podkre"lenia, PC-4 Evo nie 
zawiera tradycyjnych bezpieczników 
topikowych czy termicznych. Mog!y-
by one ogranicza' swobodny przep!yw 
pr#du. Ochron$ przeciwprzepi$cio-
w# zapewnia blok startowy, w którym 
znajduj# si$ iskierniki plazmowe, wa-
rystory TMOV oraz filtr wst$pny. Jako 
zabezpieczenie przed przeci#&eniem 
wykorzystano wy!#cznik hydraulicz-
no-magnetyczny Carlinga, wytwarzany 
w USA wed!ug specyfikacji Gigawat-
ta. Podobne rozwi#zanie widzieli"my  
w Hydrze 8 i Hydrze V-Ray Shunyaty, 
przy czym polska firma montuje prze-
rywacz z najbardziej zaawansowanej 
serii A. Element ten kontroluje warto"' 
pr#du przep!ywaj#cego przez wew- 
n$trzne obwody i w ekstremalnych 
sytuacjach odcina zasilanie. W zwy-
k!ych warunkach pozostaje normalnym 
w!#cznikiem. Zdaniem Gigawatta, taka 
ochrona jest co najmniej równie efek-
tywna jak konwencjonalne rozwi#zania 
z bezpiecznikiem, ale daje nieporówna-
nie lepsze efekty brzmieniowe.

Dwustopniowy system dystrybucji 
pr#du stanowi oryginalne opracowanie 
Gigawatta. Pierwszy stopie) umo&liwia 
równomierne doprowadzenie napi$cia 
do ga!$zi filtruj#cych. Drugi dostar-
cza pr#d bezpo"rednio do ka&dej pary 
gniazd. Ca!o"' wykonano w oparciu  
o specjalne szyny, które rozprowadzaj# 
energi$ do poszczególnych grup gniazd. 
Wykonuje si$ je ze sztabek posrebrzanej 
miedzi beztlenowej.

Po!#czenia s# zaciskane i skr$cane, 
bez lutowania. Okablowanie o prze-
kroju 4 mm* wykonano z posrebrzanej 
miedzi beztlenowej w izolacji FEP. Du&a 
powierzchnia szyn przewodz#cych oraz 
po!#czenia w gwiazd$ maj# zapewni' 
równomierny rozk!ad mocy pomi$dzy 
wszystkie wyj"cia.

Dla zapewnienia mo&liwie najlepszej 
odpowiedzi impulsowej PC-4 Evo zosta! 
wyposa&ony w podwójny bufor. Ma on 
zwi$ksza' wydajno"' pr#dow# przy ob-
ci#&eniach nieliniowych, czyli np. przy 
wspó!pracy ze wzmacniaczami mocy. 
Niweluje te& ró&nice pomi$dzy moc# na 
wej"ciu i wyj"ciu kondycjonera.

Wra&enia z u&ytkowania s# bardzo 
korzystne. Urz#dzenie wykonano z dba- 
!o"ci# o szczegó!y i starannie zmon-
towano. Zacisk Powercon daje o wiele 
pewniejszy kontakt ni& standardowe 
czy nawet 20-amperowe IEC. Wk!ada-
my wtyk do gniazda i przekr$camy a& 
us!yszymy ciche klikni$cie. To znak, 
&e zosta! zablokowany. Nie ma szans, 
by przewód si$ poluzowa!, nie mówi#c  
o wypadaniu. Jedyne, co wymaga przy-
zwyczajenia, to pionowy zamiast po-
ziomego uk!ad gniazdek wyj"ciowych. 
Wymog!a go konstrukcja G-040. S# tak 
masywne, &e w standardowej pozycji 
ich z!#cza zajmuj# zbyt du&o miejsca. 
Trzeba by zwi$kszy' powierzchni$ tyl-
nej "cianki, a wtedy kondycjoner prze-
sta!by si$ mie"ci' na standardowej pó!-
ce ze sprz$tem.

.RQğJXUDFMD
Gigawatt PC-4 Evo pracowa! w ró&-

nych konfiguracjach. W"ród wzmac-
niaczy znalaz!y si$ zarówno high-endo-
we tranzystory, jak Spectral DMA260 
D’Agostino Momentum Stereo czy 
ModWright KWA 150 Signature, jak  
i lampowe Audio Research Ref 75 i Ro-
gue Audio Cronus Magnum. +ród!a 
stanowi!y MSB Platinum, MBL 1531A, 
Aestetix Romulus, a wreszcie serwer 
Musa. PC-4 Evo nie przestraszy! si$ na-
wet wyj#tkowo przejrzystych kolumn 
Avalon Transcendent, mimo &e te szyb-
ko pokazuj# niedostatki aplikacji. Gra! 
w systemach drogich i bardzo drogich, 
za ka&dym razem udowadniaj#c swoj# 
przydatno"'. 

PC-4 Evo zas!uguje na laurk$, "wia-
dectwo z czerwonym paskiem i szóst-
k$ na koniec roku. Jest zdecydowanie 
najlepszym kondycjonerem Gigawatta 
i najlepszym urz#dzeniem autorstwa 
Adama Szuberta w ca!ej jego dotych-
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czasowej karierze. Prezentuje "wiatowy 
poziom brzmienia i ma t$ szlachetno"' 
i czar – jakkolwiek by te okre"lenia nie 
brzmia!y w odniesieniu do kondycjo-
nera – które pasuj# do high-endowych 
zestawów. Tam nie nale&y si$ popisywa' 
jaskrawo"ci# czy pogrubianiem niskie-
go basu, poniewa& nadmierna ingeren-
cja w charakterystyk$ tonaln# mo&e 
prowadzi' do zachwiania balansu lub 
utraty subtelno"ci. System zasilaj#cy 
musi by' wydajny i filtrowa' zak!ócenia,  
powstrzymuj#c si$ od modyfikowania 
w!a"ciwo"ci urz#dze). Je&eli komple-
tujemy drogi sprz$t pod jakim" k#tem,  
to kondycjoner nie mo&e mu narzuca' 
w!asnej wizji grania, cho'by nawet wy-
da!a si$ ona atrakcyjna jego konstruk-
torowi. Ma ingerowa' jak najmniej  
w proporcje brzmienia, a równocze"nie 
wydoby' rol$ ciszy t!a, pokaza' ener-
getyczne impulsy i sprawi', &e d(wi$k 
b$dzie czysty i wolny od zb$dnego na-
lotu. 

Gigawatt PC-4 Evo wszystko to robi. 
Ze wszystkich zada) wywi#zuje si$ 
wzorcowo i u&ywam tego okre"lenia  
z pe!n# "wiadomo"ci#. Kiedy pierw-
szy raz pod!#czy!em go do systemu, 
zaciekawi!a mnie skala, a jeszcze bar-
dziej prezentacja zmian. Poprawi!o si$ 
wszystko, ale w stopniu tak równomier-
nym, &e nie sposób by!o okre"li', co 
najbardziej. Energia mikroimpulsów? 
Zdecydowanie. Ale czy bardziej ni& 
wydobycie detali z t!a? Trudno powie-
dzie'. A mo&e prezentacja przestrzeni 
z jeszcze ciemniejszym ni& dot#d t!em? 
Na pewno. Chocia& (ród!a pozorne 
równie& zyska!y na namacalno"ci. Tak 
mo&na by wymienia' jeszcze d!ugo, 
ale najwa&niejsze, &e PC-4 poprawia 
ka&dy aspekt d(wi$ku, nie zmieniaj#c 

ogólnego charakteru. Dostajemy wi$-
cej klarowno"ci, detali i energii. Bar-
dziej zró&nicowany i mniej zaszumiony 
d(wi$k, którego s!uchanie daje wi$cej 
przyjemno"ci. Nieuchronnie zbli&amy 
si$ do stwierdzenia, &e prezentacja staje 
si$ bardziej muzykalna. Tylko czy kon-
dycjoner mo&e by' muzykalny? Wygl#-
da na to, &e tak. 

Niezbyt równe kraw$dzie staj# si$ 
g!adsze, a barwy si$ pog!$biaj#. Skali 
zmian nie mo&na w &aden sposób po-
równa' z t#, która towarzyszy wymianie 
kolumn, bo te& zupe!nie nie o to tutaj 
chodzi. Kondycjoner nie jest po to, &eby 
system, który znacie i lubicie, nagle 
zacz#! gra' inaczej. Ma mu natomiast 
stworzy' warunki, by zagra! najlepiej, 
jak potrafi. System powinien zachowa' 
wszystko, co nam si$ w nim podoba!o, 
a jednocze"nie sprawi', &e zaczniemy 
odkrywa' jego mo&liwo"ci na nowo. 
Gigawatt tak w!a"nie dzia!a. Od!#czenie 
go od sprz$tu po kilku dniach u&ytko-
wania natychmiast pokazuje, ile dobre-
go zrobi! dla muzyki. D(wi$k bez niego 
matowieje i traci wigor na tyle, &e staje 
si$ mniej interesuj#cy. Kontrasty dy-
namiczne si$ u"redniaj#, a barwy trac# 
wyrazisto"'. Jest mniej energii, a wi$cej 
brudu. Nawet nie tego rockowego, któ-
ry – tu paradoks – tak&e lubi by' czysty, 
ale zwyk!ego brudu, w którym nie ma 
nic interesuj#cego, bo przykrywa detale. 
Sam zrobi!em dwa takie eksperymen-
ty i na trzeci nie mam ochoty. Ró&ni-

ca pomi$dzy s!uchaniem bezpo"rednio  
z gniazdka w "cianie a s!uchaniem 
przez Gigawatta jest bardzo du&a, dlate-
go PC-4 Evo zostanie w moim systemie, 
dopóki Gigawatt nie wymy"li czego" 
jeszcze lepszego. ,atwo nie b$dzie, bo 
„czwórka” Evo prezentuje bardzo wyso-
ki poziom. 

Je&eli chodzi o cen$, to polecam stary, 
sprawdzony mechanizm racjonalizacji. 
Podpowiada on, &e kondycjoner chro-
ni przed awariami sieci energetycznej 
pod!#czony do niego sprz$t, wi$c nie 
ma co oszcz$dza'. Poza tym jest wypo-
sa&ony w 12 gniazd, wi$c zasili nawet 
rozbudowany system. Uwypukli zalety 
dowolnie drogiej elektroniki i pozwoli 
czerpa' wi$cej przyjemno"ci ze s!ucha-
nia. Najlepsze, &e to wszystko prawda.

.RQNOX]MD
Zdecydowanie "wiatowy poziom wy-

konania i brzmienia. Gigawatt PC-4 Evo 
jest obiektywnie tak dobry, &e pierwszy 
raz nie t$skni$ za Shunyat#. A &e drogi, 
no có&… jako"' musi kosztowa'. Ko-
niecznie pos!uchajcie.
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