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ModWright Instruments SWP 9.0SE
Dystrybucja: Soundclub
Cena: 12500 z!

Dane techniczne:
WejÊcia/wyjÊcia: 1x RCA/1 x RCA
Lampy: 2 x 6C45, 2 x 6n1P, 

2 x NOS 5687, 1 x 5 Ar4
Wzmocnienie: max 68 dB 

(dla MC, pozycja „high”)
Impedancja wyjÊciowa: ~600 !
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50 kHz
Wymiary (w/s/g): 10/42,5/30 cm
Masa: 12 kg

Pobie˝ne ogl´dziny obudowy 
sugerujà wspó!czesny minimalizm 
zgodny z maksymà: mniej znaczy wi´cej. 
Nic, co widaç na zewnàtrz, 
nie wskazuje na lampowà konstrukcj´. 
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F unkcje dost´pne z przodu to
cztery prze!àczniki, po lewej:
wy!àcznik/w!àcznik i wycisza-

nie; po prawej – prze!àcznik MM/MC
(dostosowuje wzmocnienie i impedan-
cj´ do dwóch typów wk!adek) oraz
„Mono” (aktywuje tryb przeznaczony
do nagraƒ monofonicznych).

Ty! przedwzmacniacza zawiera dwa
wejÊcia gramofonowe (wk!adka/rami´
plus ekran) oraz dwa wyjÊcia RCA do
wzmacniacza liniowego. Dodatkowo
udost´pniono tu miniprze!àczniki, któ-
re pozwalajà szybko i przyjaênie dosto-
sowaç ulubionà wk!adk´ gramofonowà
do zalecanej przez producenta impe-
dancji wejÊciowej przedwzmacniacza.
W sumie nic nowatorskiego – szereg
dobrej jakoÊci preampów oferuje po-
dobne funkcje.

Tajemnica SWP drzemie w jego wn´-
trzu. Uk!ad jest hybrydà tranzystorów
FET i lamp w konfiguracji Mu, zapro-
jektowanej przez Alana Kimmela. Na

wejÊciu, dzi´ki tranzystorowi, system
dzia!a jako wzmacniacz pràdowy, a nie
napi´ciowy. Stosujàc tego typu konfi-
guracj´, uzyskano wtórnik êród!owy,
stwarzajàcy pierwszej lampie wysokà
impedancj´ wejÊciowà, co przek!ada si´
na lepszy dêwi´k. Sà jeszcze inne zalety
uk!adu Mu, takie jak stosunek sygna!u
do szumu, ale nie czas i miejsce, by 
o tym dywagowaç. 

Pierwsza lampa sygna!owa, na którà
sp!ywa dobrodziejstwo wysokiej impe-
dancji, to pojedyncza trioda 6C45. Dru-
ga jest podwójnà triodà 6N1P, po któ-
rej, by si´ jej nie nudzi!o, nast´puje 
inna kultowa, charakteryzujàca si´ li-
niowoÊcià i niskim poziomem szumów
podwójna trioda – 5687. W koƒcu, by
dolaç oliwy do ognia, mamy zasilacz 
z lampà prostowniczà 5AR4, regulowa-
ny pràdowo, udekorowany d!awikiem
na rdzeniu, katodami grzanymi prà-
dem sta!ym i regulacjà napi´cia B+ na
FET-ach. Dobre, sprawdzone w bojach 
zasilanie.

Warto te˝ wspomnieç butikowe kon-
densatory, nasycone olejem polipro-
pylenowe oraz teflonowe i foliowe fir-
mowane przez MW (wykonane dla
ModWrighta). 

Reasumujàc, phono SWP 9.0SE to
wyrafinowany uk!ad, dajàcy 66 dB
wzmocnienia dla wk!adek MC i 50 dB
dla MM.

Danek Elbaum

Opinia 1
System
Gramofon: Verdier La Platine/

/SME 3012/Denon 103/Ortofon SPU

Wzmacniacz: Klangfilm, SunAudio,

przedwzmacniacz Audio Space

Kolumny: PHY-HP na otwartej odgrodzie

Przedwzmacniacz korekcyjny: 
Audio Research PH3 

i Graham Slee Era Gold V

Okablowanie: srebrne DIY

A co mi tam, zaczn´ od koƒca.
SWP 9.0SE jest super! Nale˝y
do ÊciÊlej czo!ówki znanych

mi przedwzmacniaczy RIAA. Skoro ju˝
mam t´ patetycznà konkluzj´ za sobà,
mog´ spokojnie przejÊç do szczegó!ów.

Po technicznych ogl´dzinach i 60-
minutowym wygrzaniu elektroniki,
pod!àczy!em wk!adk´ MC (Ortofon
SPU na ramieniu SME 3012), przy im-
pedancji wejÊcia 100 !. 

To, co us!ysza!em, ju˝ w pierwszych
minutach zrobi!o na mnie wra˝enie.
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Dêwi´k by! o klas´ lepszy od domowe-
go, znanego mi od lat. Dziwne uczucie.
Cz!owiek nie ma ÊwiadomoÊci, co po-
siada, do momentu gdy coÊ si´ zmieni.
Troch´ jak ze zdrowiem. Jak d!ugo 
mamy zdrowe serce, zapominamy, po
której stronie klatki piersiowej si´ znaj-
duje. Wystarczy jednak ma!y defekt 
i ju˝ nie mamy cienia wàtpliwoÊci. S!u-
chajàc muzyki przez domowy przed-
wzmacniacz, zosta!em, Êwiadomie lub
nie, uwarunkowany. Samozadowolenie
znik!o w chwili, gdy us!ysza!em znacz-
nie lepszy dêwi´k. Warto zaznaczyç, ˝e
wszystkie inne elementy toru pozosta!y
identyczne w obu przypadkach. Zmia-
n´ wprowadzi!y tylko ró˝ne stopnie
gramofonowe. 

To, co napisa!em powy˝ej, by!o
pierwszym wra˝eniem. A pierwsze wra-
˝enie mo˝na zrobiç tylko raz. Wraz 
z akumulacjà doÊwiadczenia, s!ucha-
niem muzyki, odczucia pozostawa!y
niezmiennie pozytywne. Ba, pomalutku
zaczà!em u siebie obserwowaç pierwsze
symptomy newrozy. To groêna jed-
nostka chorobowa, której towarzyszy
niekontrolowana ch´ç zmiany starego
sprz´tu na nowy.

Gramofon, który jest lokalnym 
êród!em dêwi´ku w mojej dziupli, zos-
ta! wyposa˝ony w dwa ramiona. Na
drugim zamontowa!em wk!adk´ MM
Shure V-15 Type III. Zmieniajàc obcià-
˝enie na 47 kOhm i prze!àcznik na tryb
MM, jestem w stanie aktywowaç wk!ad-
k´ MM. Stosunkowo !atwo przepro-
wadzi!em porównanie ModWrighta 
z domowym przedwzmacniaczem MM
(Graham Slee Era Gold V). Ró˝nica 
w tym przypadku nie by!a a˝ tak drama-
tyczna, jak dla trybu MC, gdy porówny-
wa!em SWP z Audio Researchem.

W 1860 roku Verdi mia! 47 lat i by!
ju˝ tak bogaty, ˝e staç go by!o na naj-
bardziej wyszukane przyjemnoÊci. Wy-
bra! napisanie kolejnej opery „La Forza
del destino”. Chyba musia! lubiç to, co
robi!. Price, Domingo, Milnes, Cossot-
to, Giaiotti i Londyƒska Orkiestra Sym-
foniczna pod batutà Jamesa Levine’a
nagrali w 1976 roku wspania!y spektakl
dla RCA. To moje ulubione nagranie
„La Forza”. SWP uczyni! dêwi´k krysta-
licznie czystym, soprany odm!odnia!y,
a tenory zm´˝nia!y.

Nie samym bel canto cz!owiek ˝yje.
W 1957 roku Mal Waldron nagra! 
z Coltrane’em (tenor sax), Shihabem
(alto sax) i Suliemanem (tràbka) utwór
„The Way You Look Tonight” w studiu
Rudy’ego Van Geldera. Mimo ˝e od te-
go czasu up!yn´!o ponad 50 lat, dêwi´k
ich muzyki jest Êwie˝y, ˝ywy i natural-
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ny. S!uchany na winylu,
jest pe!en powietrza i bla-
sku. SWP 9.0 SE poradzi! tu 
sobie jak marzenie. To jest to.

Vladimir Ashkenazy nagra!
z Chicago Symphony Or-
chestra pod Georgiem Sol-
tim komplet koncertów for-
tepianowych Beethovena.
Zestaw wszystkich pi´ciu wy-
gra! dla Teldec (Telefun-
ken-Decca) grand prix du
disque w latach 70. XX wie-
ku. Wspania!e nagranie 
z najlepszych lat analogu.
Dêwi´k fortepianu i orkie-
stry ma magiczny balans.
Allegro z V koncertu po-
s!u˝y!o do bezpoÊred-
niego porównania
przedwzmacnia-
czy ModWrighta
i Audio Resear-
cha. SWP, po-
dobnie jak w przy-
padku muzyki ope-
rowej oraz jazzu,
przekaza! dêwi´k 
w pe!niejszej gamie kolorów. Có˝ mog´
dodaç? Po wys!uchaniu tego urzàdzenia
b´d´ musia! przemyÊleç, co jest od teraz
standardem.

Danek Elbaum

Opinia 2
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade/

/Zu DL-103

Przedwzmacniacz korekcyjny: 
RCM IC Prelude, Amplifikator

Wzmacniacz: SoundArt Jazz, 

Belles IA-01

G!oÊniki: B&W 801 Matrix, 

Avcon Avalanche Reference Monitor

Przewody sygna!owe: 
Argentum SCG 6/4E Silver, Velum, 

Zu Audio, VPI-JMW Phono

Przewody g!oÊnikowe: Legacy

Przewody zasilajàce, filtr sieciowy: 
Zu Mother, IsoTek Sigmas

Akcesoria: StandArt STO, StandArt SSP
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B rzmienie systemu z Mod-
Wrightem odebra!em jako
spójne i nasycone. Przes!u-

cha!em na nim wiele p!yt z symfoni-
kà, nietylko XIX-wiecznà, ale i bar-
dziej wspó!czesnà. Sugestywne efekty
wywo!a!a p!yta ze „Âwi´tem wiosny”
Strawiƒskiego (Radio-Symphonie-
-Orchester Berlin pod Chailly, Teldec,
t!oczenie DMM). Ta muzyka, odrzu-
cona z oburzeniem na premierze, wie-
le wymaga tak˝e od zdolnoÊci anali-
tycznych i dynamicznych systemu.
Inaczej wyjdzie ponure pi!owanie.

OczywiÊcie, umiej´tnoÊci orkiestry 
liczà si´ równie˝, ale nie je poddawa-
!em tym razem próbie. MW oddawa!
muzyk´ p!ynnie, !adnie, jednak z od-
powiednià przejrzystoÊcià. Subtelne
odleg!e dêwi´ki by!y s!yszane w!aÊ-
nie w taki sposób – jakby dochodzi!y
z daleka. Mimo katowania „Sacre des
printemps” przez ca!y dzieƒ, ani ja,
ani nikt z okazjonalnych s!uchaczy
nie narzeka!, gdy˝ dêwi´k by! zajmu-
jàcy, a przy tym nieagresywny. System 
dobrze oddawa! pot´g´ orkiestry 
i troch´ nieziemskà atmosfer´ spekta-

przedwzmacniacz gramofonowy
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artysty w utworze „$29.00” to maj-
stersztyk.

Po j´kach Waitsa nastàpi!o brzdàka-
nie zespo!u Return to Forever. „Roman-
tic Warrior” zabrzmia! dêwi´cznie, 
a liczne drobne perkusjonalia wy-
brzmiewa!y d!ugo. MW, mimo ˝e nie-
agresywny, pozostaje szczegó!owy. 
Z drugiej strony podoba!o mi si´ te˝
uderzenie podawane przez to êród!o.
Na tej p!ycie perkusja ma du˝o do za-
grania i wypad!a bardzo uczciwie. Ogól-
nie mówiàc – muzyka zosta!a odtworzo-
na dynamicznie i przyciàga!a uwag´.

Na koniec zapragnà!em Brahmsa.
Si´gnà!em wi´c po wielki mono-

graficzny box Yehudi Menuhina.
Wspania!e jest subtelne, zwiewne
brzmienie skrzypiec na tym nieco sta-
romodnym nagraniu. To by!y czasy
nie gwiazd, lecz artystów, chyba dla
muzyki lepsze. MW nie skrzywdzi!
skrzypiec ani orkiestry. Nagranie
brzmia!o ciut odlegle, delikatnie, 
z dobrà barwà i przestrzenià. Wra˝e-
nie odpowiada!o du˝ej sali koncerto-
wej. Bardzo satysfakcjonujàce odtwo-
rzenie.

Czas sp´dzony z tym phono sta-
ge’em oceniam jako wyjàtkowo uda-
ny. W porównaniu ze sprz´tem re-
cenzenckim amerykaƒski kloc wypad!
nieco przejrzyÊciej, a dêwi´k by! sub-
telniejszy i zawiera! wi´cej mikrodr-
gnieƒ. Mój solid-state nie ust´powa!
mu pod wzgl´dem jakoÊci niskich 
tonów i barwy. Wielka aluminiowa
skrzynia nie zmiot!a mocnej konku-
rencji, ale bez wàtpienia doda!a tro-
ch´ wi´cej dobrego. I za to si´ p!aci.

Alek Rachwald

klu. W tym nagraniu najwi´ksze 
wra˝enie zrobi!a na mnie gradacja
planów w g!àb. Wzmaga!a realizm
muzyki.

Nast´pnie na warsztat poszed! wzo-
rzec przejrzystoÊci i powietrznoÊci,
czyli ECM, tym razem reprezentowany
przez Ralpha Townera. Gitary trudno
zepsuç, ale ile tu jest do us!yszenia! Ze
wzgl´du na powietrze i obfitoÊç pog!o-
sów lokalizacja nie by!a holograficzna.
By!y to raczej przenikajàce si´ ob!oki
dêwi´ku. Materia! strun by! !atwo roz-
poznawalny, podobnie jak dêwi´k
przesuwajàcych si´ palców, jednak te
informacje nie wybija!y si´ na pierwszy

plan, stanowiàc uzupe!nienie pe!nego
brzmienia muzyki. ModWright na
pewno nie jest urzàdzeniem o przesad-
nie analitycznym i zimnym brzmieniu.
Raczej skleja ni˝ demontuje. Po tej
p!ycie spodziewa!em si´ wi´cej zimne-
go brz´czenia, ale nic z tego.

W utworach symfonicznych i skrzyp-
cowych (Mendelssohn i Bruch, Perl-
man/Previn) odebra!em MW jako
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brzmiàcy p!ynnie i naturalnie, ale 
z lekkim z!agodzeniem górnych re-
jestrów.

Po symfonice po!o˝y!em na talerzu
p!yt´ „My Song” Jarretta. W tym 
nagraniu z kolei nie odnios!em wra˝e-
nia z!agodzenia góry. Muzyka wypa-
d!a wr´cz Êwietnie, z g!´bià, reali-
stycznie i szczegó!owo, z sugestywnà
analogowà atmosferà. System pokaza!
„wartoÊç dodanà” w postaci emocji
zawartych w muzyce. „My Song” 
to od lat jeden z moich ulubionych 
albumów i ModWright bardzo pi´k-
nie wydoby! z niego muzycznà treÊç.
Wi´cej muzyki ni˝ hi-fi. Dêwi´ki mia-

!y otoczk´; powietrze drga!o natu-
ralnie.

Wybrany nast´pnie repertuar wo-
kalny (Tom Waits „Blue Valentine”)
ukaza! zdolnoÊç MW do oddawa-
nia piersiowego charkotu w odpo-
wiednio soczysty, wróç!, realistyczny
sposób. Brzmienie by!o „klubowe”, 
z dymkiem, lekkim zabrudzeniem 
i dobrà barwà. Dêwi´k gitary i j´ki 
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