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  jest nowo!ci" w ofer-
cie ARC. Tak !wie#", 
#e na stronie produ-

centa opis urz"dzenia w trakcie przygoto-
wywania testu jeszcze si$ nie pojawi%. Ma%o 
tego, nie by%o ono tam w ogóle wymienio-
ne. Na szcz$!cie, dystrybutor dysponowa% 
zestawem podstawowych informacji tech-
nicznych. Skromnym, ale dobre i to.

VSi75 to konstrukcja bazuj"ca na inte-
grze VSi60. Ten model ju# dobrze znamy; 
recenzowali!my go dwukrotnie, z ró#nymi 
kompletami lamp mocy („HFiM 11/09”  
i „HFiM 10/11”). W ods%uchach wypad% 
!wietnie. By% uniwersalny brzmieniowo, 
muzykalny, a przy tym wzgl$dnie „tani” 
(jak na ameryka&ski hi-end). Mia% jedn" 
zasadnicz" wad$ – nieergonomiczn" ob-
s%ug$. Wynika%a ona z dziwacznej i topor-
nej przedniej !cianki. 

VSi75 nie zast$puje sze!'dziesi"tki. Jest 
nowym urz"dzeniem, wzorowanym na 
ta&szym modelu, ale dro#szym o 13 tys. 
z%. Ró#nic$ w cenie ma uzasadnia' wyko-
rzystanie kilku dobrodziejstw sprawdzo-
nych w ko&cówce mocy Ref75, nale#"cej 
do wy#szej linii Reference.

Budowa
VSi75 otrzyma% ca%kowicie nowy front. 

Znalaz% si$ na nim wy!wietlacz i sze!' 
przycisków. Dwa s%u#" do regulacji si%y 
g%osu; pozosta%e do w%"czania, wycisza-
nia, wyboru (ród%a oraz rozpocz$cia  
kalibracji lamp. Ta ostatnia czynno!' zo-
sta%a uproszczona, bo w odró#nieniu od 
VSi60 nie potrzebujemy dodatkowego 
przyrz"du diagnostycznego. Teraz na wy-
!wietlaczu odczytujemy aktualn" warto!' 
pr"du spoczynkowego danej lampy, a pla-
stikowym !rubokr$tem (jest w wyposa#e-
niu) go regulujemy. Otwory u%atwiaj"ce 
dost$p do !rub znajduj" si$ przed samymi 
lampami.

W%"czanie wzmacniacza, jak zwykle  
w Audio Researchu, jest dalekie od intu-

icyjnego. Najpierw, po wci!ni$ciu przyci-
sku „power”, nale#y odczeka' 40 sekund 
(odmierzanych na wy!wietlaczu), a po-
tem odblokowa' tryb wyciszenia i ustawi' 
po#"dany poziom g%o!no!ci. Na wst$pie 
ma on zawsze warto!' „0”, gdy# VSi75 nie 
zapami$tuje stanu sprzed wy%"czenia. Co 
ciekawe, producent radzi jednak i tak wy-
zerowa' i wyciszy' wzmacniacz funkcj" 
„mute”, równie# przy wy%"czaniu. Kilka 
urz"dze& tej )rmy ju# w #yciu przerobi-
%em i zawsze mnie dziwi%a ta przesadna 
troska o ochron$ przed nag%ymi impulsa-
mi. Ale nic to, inwestuj"c w hi-end kupu-
jemy tak#e troch$ ceremonia%u. Na pewno 
nie zaszkodzi.

Si%$ g%osu regulujemy w 103 krokach, co 
wydaje si$ wystarczaj"ce. Producenci na 

dole skali czasami programuj" kroki zbyt 
du#e (przynajmniej tak" uwag$ mia% jeden 
z naszych recenzentów VSi60), ale teraz 
rozbieg przebiega %agodnie. 

Z ty%u mamy do dyspozycji pi$' wej!' 
RCA i jedno wyj!cie p$tli magneto- 
fonowej (w sze!'dziesi"tce tego ostatniego 
nie by%o; by%o za to wyj!cie do subwoofe-
ra). Terminale g%o!nikowe (z oddzielnymi 
odczepami dla 4 i 8 omów) nie przyjmuj" 
bananów. Wyposa#enie dope%niaj" gniaz-
do zasilania oraz bezpiecznik. No i… 
ca%e mnóstwo ostrzegawczych napisów. 
Ich ilo!' mia%aby !wiadczy' o dba%o!ci  
o bezpiecze&stwo, cho' do takiej )lozo)i 
nie pasuje brak kratki zas%aniaj"cej lam-
py. Jak znam #ycie, b$dzie ona wkrótce 
dost$pna, zapewne za jedyne 3 tys. z%.  

Z drugiej strony, nale#y )rmie odda',  
#e w porównaniu z ta&szym modelem 
doposa#y%a VSi75 w krat$ zakrywaj"c" 
transformatory i kondensatory.

Obudow$ wykonano z aluminium. Wa-
riantów kolorystycznych nie przewidzia-
no – jest tylko srebro.

Zestaw lamp jest identyczny jak w dru-
giej opcji VSi60. Wszystkie pochodz"  
z Rosji. S" to dwie pary tetrod strumie-
niowych KT120 Tung-Sola oraz para  
steruj"cych 6N30 Sovteka z pier!cie-
niami antywibracyjnymi. Co ciekawe, 
identyczny komplet znajduje si$ w ste-
reofonicznej ko&cówce mocy Ref75. 
Có# to oznacza? Ano, #e sekcja preampu  
w testowanej integrze musi by' tran-
zystorowa. Nic zaskakuj"cego. ARC od 
dawna (o ile nie od zawsze) robi stopie& 
wej!ciowy na J-FET-ach. Tak te# jest tym 
razem.
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Wzmacniacz dysponuje moc" 75 W 
(VSi60 oddawa% 50 W z lampami 6550  
i 57 W z KT120).

Wed%ug materia%ów informacyjnych 
na stronie dystrybutora, w stosunku do 
sze!'dziesi"tki zmieniono transformator 
zasilaj"cy, podwojono ilo!' elektrolitów 
)ltruj"cych, trafa wyj!ciowe przej$to  
z Ref75, podobnie jak kondensatory 
sprz$gaj"ce. To wszystko prawda (cho' 
w przypadku transformatorów musimy 
uwierzy' na s%owo) i nie s" to zmiany 
kosmetyczne. Z drugiej strony, nie oszu-
kujmy si$ – to nie jest #aden ca%kowicie 
nowy uk%ad. ARC od lat bazuje na spraw-
dzonych rozwi"zaniach, zgodnie z zasa-
d": „lepsze wrogiem dobrego” i dba o to, 
#eby zbyt ryzykownymi próbami niczego 
nie zepsu'.

Dla porz"dku porówna%em zdj$cia ze 
swojego dawnego testu ko&cówki VS115, 
wspomnianych ju# recenzji VSi60 oraz 
tegorocznego testu Ref75 („HFiM 1/13”). 
Oczywi!cie, wida' ró#nice, ale jasne jest 
te#, #e konstruktorzy pozostaj" wierni 
wiod"cemu paradygmatowi technolo-
gicznemu: tranzystorowe wej!cie, monta# 
na p%ytkach, a nie przestrzenny, klasa AB, 
uk%ad przeciwsobny (push-pull), staran-
nie dobrane komponenty i podporz"d-
kowana jednemu schematowi architek-
tura wn$trza. G%ówne ró#nice to rodzaj  
i ilo!' lamp, pojemno!' )ltruj"ca w za-
silaczu oraz szereg szczegó%ów, pomi-
jalnych dla wi$kszo!ci audio)lów. We 
wn$trzu VSi75 znajdziemy jeszcze dodat- 

kowy ma%y transformator, odpowiedzial- 
ny za tryb stand by i prac$ wy!wietlacza. 
Z lewej strony g%ównej p%ytki umieszczo-
no przycisk do resetowania licznika cza-
su pracy lamp.

Wszystkie urz"dzenia ARC powinny 
podlega' 600-godzinnemu wygrzaniu. 
Przy konstrukcjach lampowych proces 
jest bardziej rozci"gni$ty w czasie, nie 
zaleca si$ bowiem zostawiania ich w%"-
czonych przez ca%y czas. Na szcz$!cie, 
egzemplarz dostarczony do testu mia% 
na liczniku ponad 500 godzin, wi$c do 
ods%uchów mo#na by%o przyst"pi' ju# 

po kilku dniach. Potencjalny klient po-
winien jednak pami$ta', #e #ywotno!' 
lamp mocy to oko%o 2 tys. godzin – a za-
tem pierwszy komplet zu#ywa si$ w du-
#ej cz$!ci jeszcze w fazie docierania. 

.RQğJXUDFMD

Ods%uch zosta% przeprowadzony w sys-
temie z%o#onym z odtwarzacza Naim 5X 
z zasilaczem Flatcap 2X oraz, zamien- 
nie, dwóch par kolumn: Dynaudio Con-
tour 1.3 mkII oraz Chario Academy 
Sonnet. Z tymi drugimi gra%o lepiej. 
Okablowanie sygna%owe i g%o!nikowe to 

Acrolink (7N-A2400 III oraz 6N-S3000), 
natomiast sieciówki – PAL i Neel.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Wzmacniaczowi ARC mo#na przypi-
sa' trzy zasadnicze cechy. Pierwsza – nie 
ukrywa, #e jest lamp". Druga – oferuje 
zaskakuj"co bogaty wachlarz atrakcji 
wychodz"cych poza stereotyp brzmienia 
lampowego. I trzecia – mimo wyrazis- 
tego charakteru w%asnego, potra) wy- 
tworzy' audio)lsk" czarn" dziur$, której 
sile wci"gania nie sposób si$ oprze'. Ka#-
dy z tych aspektów zas%uguje na omó-
wienie.

Lampowo!' brzmienia jest wy%o#ona 
od razu. Mamy g$st" i nasycon" !rednic$ 
o oleistych barwach, lekko zmi$kczony 
bas i pozbawion" agresji gór$. Ujmuj"c" 
p%ynno!' d(wi$ku oraz plastyczny wokal. 
W #adnym z tych aspektów urz"dzenie 
nie przekracza jednak umownej granicy 
kompromisu pomi$dzy zwolennikami 
grania lampowego i tranzystorowego. 
Wiem, co mówi$, bo sam nale#$ do tych 
drugich. Efekt delikatnego dogrzania 
zdarza si$ nawet w piecach solid-state  
i je!li jest on cz$!ci" przemy!lanej kon-
cepcji brzmieniowej, to wszystko w po-
rz"dku. Zreszt", klasyczne lampowe 
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czary to raczej domena s%abowitych kon-
strukcji na triodzie single-ended. Tutaj 
mamy wydajny push-pull i klas$ AB.

Lampow" warto!' dodan" urozmaicaj" 
nieco zaskakuj"ce elementy. Na pierwszy 
plan wysuwa si$ charakterystyczna linia 
rytmiczna – zaznaczona mocno, niemal 
dobitnie. O ile s%owo „kontrola” stosuje 
si$ najcz$!ciej do opisu niskich tonów, to 
tutaj nie znajduj$ lepszego okre!lenia dla 
samego rytmu w%a!nie. Ma on siln" faz$ 
ataku, blisk" nawet efektowi utwardzenia. 
Prowadzi muzyk$, cho' jeszcze jej nie do-
minuje. B$bny i talerze s" jakby uczestni-
kami #o%nierskiej musztry w elitarnej jed-
nostce desantowej. Nie u!wiadczymy tu 
d(wi$ków wibruj"cych ani na milisekun-
d$ poza komendami wybrzmie&. Je!li bas 
i !rednica ci"gn" w stron$ rozmarzenia, 
to rytm przywo%uje towarzystwo do po-
rz"dku. Podkre!la lini$ basow", ale do jej 
lampowego nasycenia dodaje organizacj$ 
i dyscyplin$. Efekt jest bardzo wywa#ony 
– d(wi$k podbudowuje solidna podstawa 
harmoniczna, a pomimo o#ywczego efek-
tu sekcji rytmicznej, nie s%ycha' w nim 
po!piechu ani nerwowo!ci.

Powy#sze dwie cechy g%ówne wzmac-
niacza (sygnatura lampowa i odwa#ny 
rytm) by%y zauwa#alne od same-
go pocz"tku ods%uchu. Chyba ju#  
w drugim zdaniu brudnopisu za-
pisa%em, #e wzmacniacz sprawia% 
wra#enie, jakby bardzo chcia% 
udowodni', #e potra) zagra' 
nie tylko romantyczne plum-
kanie, ale tak#e pokaza' pazur. 
To solidny wyrób do!wiadczonego 
mistrza-rzemie!lnika, traktuj"cego swoj" 
prac$ profesjonalnie, unikaj"cego przery-
sowa& i zachowuj"cego równowag$ mi$-
dzy skrajno!ciami. Wida' podpis mistrza, 
zaznaczony charakter w%asny, ale nie na 
tyle, aby fa%szowa' obraz muzyczny. Jak-
by urz"dzenie by%o produktem okre!lonej 
szko%y brzmienia, ale szko%y, w której po-
wtarzalno!' i rutyna ju# dawno zast"pi%y 
pasj$. 

Taki wniosek okaza% si$ jednak b%$d-
ny. Odkrycie trzeciego i najwa#niejszego  
elementu, czyli wci"gania w czarn" dziu-
r$, przysz%o z czasem. Na pocz"tku prawie 
nic nie zapowiada%o, #e opinia ko&cowa 
mo#e by' inna od „neutralnie pozytyw-
nej”. No w%a!nie – prawie. Z tym, #e to 
„prawie” najpierw trzeba by%o zde)nio-
wa'. Zanim zrozumia%em brzmienie tego 
wzmacniacza, musia%em wpa!' na po-
mys%, jak je ugry('. Ale jak to zrobi', gdy 
wszystko wydaje si$ jasne? Tutaj op%aci% 
si$ brak po!piechu. VSi75 gra% u mnie 

oko%o miesi"ca, a rozgryz%em go dopie-
ro na pocz"tku trzeciego tygodnia. Oto 
przybli#ony zapis tej historii.

Po godzinnej rozgrzewce (krócej chyba 
nie warto, bo na zimno d(wi$k nie przy-
pomina high-endowego), kiedy muzyka 
gra%a „do kotleta”, siada%em na swoim sta-
nowisku i uruchamia%em w%a!ciw" p%yt$. 
Brzmienie ci"gle przypomina%o, tak jak 
dzie& wcze!niej, „lamp$ z do%adowa-
niem” i ods%uch przebiega% bez wi$kszych  
emocji. Ale – jakim! dziwnym trafem – 
nigdy si$ nie ko&czy% na pierwszej p%y-
cie. Jakby jaka! informacja podprogo- 
wa kaza%a s%ucha' dalej. Po drugim kr"#-
ku informacja stawa%a si$ troch$ silniej-
sza (identyczn" histori$ mam z cukier-
kami tru*owymi). Znacie to uczucie? 
Ekstazy nie ma, ale mo#na w muzyce 
wyczu' jaki! niezidenty)kowany, intry- 

guj"cy smak. Brzmie-
nie nie m$czy. Jest 
element ci"g%ego 
zainteresowania, 

a pod!wiadomo!' 
sugeruje, #e s%ucha-

nie to co! w rodzaju nasy-
cania umys%u wirtualnym pa-

liwem muzycznym. Satysfakcja 
ro!nie powoli, ale za to z ka#dym 

kwadransem. Wra#enie okaza%o si$ 
powtarzalne. Codziennie dzia%o si$ 

to samo.
Gdy my!la%em, #e wpad%em w rutyn$ 

ods%uchu standardowo zaprojektowa-
nego wzmacniacza, przez krótk" chwi-
l$ wyda%o mi si$, #e dostrzegam w tym 
g%$bszy sens. I wtedy w%a!nie nast"pi%o 
ol!nienie. Mo#na je porówna' do obser-
wacji stereogramu. Na pierwszy rzut oka 
wida' tylko powtarzalny wzór gra)czny, 
w którym nie wiadomo, o co chodzi. Gdy 
jednak w%a!ciwie zogniskujemy wzrok, 
zobaczymy trójwymiarow" tre!'. Tutaj  
to samo dzieje si$ z d(wi$kiem. Gdy ju# 
wiemy, jak s%ucha', niczym za dotkni$-
ciem magicznej ró#d#ki materializuje si$ 
dodatkowy wymiar, w którym wszystko 
jest niemal narkotycznie wci"gaj"ce. Te-
raz wypada%oby wyja!ni', jak „s%ucha'”. 
Ale jak tu opisa' wra#enie wci"gania 
przez czarn" dziur$? Musimy „tylko” 
wej!' na odpowiedni poziom subtelno!ci 
odbioru, zgra' si$ z urz"dzeniem. W%a-
!ciwie zogniskowa' percepcj$; metod" 
prób i b%$dów wyregulowa' swoje nasta-
wienie.

VSi75 jest z pozoru niez%ym urz"dze-
niem, jednak dla wytrwa%ych rezerwu-
je prze#ycie niemal kosmiczne. Gdy po 
raz pierwszy wsi"k%em w ten w%a!ciwy 
rodzaj s%uchania, by%em przekonany, #e 
odkry%em audio)lsk" tajemnic$, któr" za- 
chowam tylko dla siebie. Jak wida', z%a-
ma%em si$. Bo ARC VSi75 to wzmac-
niacz, do którego mo#na si$ autentycznie 
przywi"za'. Wcze!niej zasugerowa%em, 
#e mamy do czynienia z dzie%em mistrza 
rzemios%a. Teraz musz$ to skorygowa'. 
VSi75 jest arcydzie%em artysty, który 
stworzy% d(wi$k g$sty, #ywy, du#y i mu-
zykalny. Zdecydowany, ale bez agresji.  
Doci"#ony, ale zwinny. W którym pozor-
nie nasycony i pot$#ny bas jest tak na-
prawd$ plastyczny i zró#nicowany. Gdzie 
wtopiona w !rednic$ góra prezentuje rzad-
ko spotykane bogactwo, a zaskakuj"co 
rozci"gni$ta i perfekcyjnie lokalizowana 
stereofonia dope%nia ca%o!ci. To produkt 
sko&czony, stworzony dla melomanów. 
ARC potra) wydoby' esencj$ z ka#dego 
rodzaju muzyki i nie jest zanadto wybred-
ny, je#eli chodzi o jako!' nagra&. Ka#de 
zostaje ukazane w mo#liwie najlepszym 
!wietle. Czy mo#na chcie' wi$cej?

.RQNOX]MD

VSi75 to mistrz w maskowaniu swego 
mistrzostwa. Odwdzi$cza si$ s%uchaczo-
wi w wymiarze wprost proporcjonalnym 
do po!wi$conej mu uwagi. Prawdziwe 
oblicze pokazuje jednak dopiero w czar- 
nej dziurze. I wci"ga do niej razem  
z portfelem.
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Cena:  ������]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

6WRSLHñ�NRñFRZ\��� Te/PP
Lampy mocy:  4 x KT120
0RF��� 75 W
/DPS\�VWHUXMÈFH��� 2 x 6N30
Odczepy:  4, 8
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� b.d.
=QLHNV]WDïFHQLD��� bd.
6\JQDï�V]XP��� bd.
:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5 x RCA
:HMĂFLD�SKRQR��� –
:\MĂFLD��� tape out
5HJXODFMD�EDUZ\��� –
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
:\PLDU\��Z�V�J���� 23,5/36,8/41,3 cm

2FHQD�
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