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czywi!cie, nie oznacza to, "e 
wzmacniacze czy odtwarzacze 
rozje"d"aj# konkurencj$ w swo-

jej cenie, graj#c jak high-endowe klocki. 
Wyj#tkowa jest konsekwencja %rmy, jej 
konserwatyzm i konstrukcja oferty.  
W dzisiejszych czasach wytwórcy chyba 
nie bardzo wiedz#, co z sob# zrobi&. Mamy 
do czynienia nawet ju" nie z rozdwoje-
niem, ale z rozmienieniem ja'ni na drob-
ne. Odnosz$ wra"enie, "e wi$kszo!& pro-
duktów, zw(aszcza z segmentu aspiruj#- 
cego do masowego, to eksperymenty. 
Stacje dokuj#ce, przetworniki do plików, 
których tak naprawd$ nie ma, amplitune-
ry stukana(owe (cho& wystarczaj#co du"o 
k(opotu sprawia ustawienie w pokoju sze-
!ciu skrzy)), „high-endowe” miniwie"e 
albo dzielone wzmacniacze do komputera 
i mnóstwo innych – w moim odczuciu – 
„!mieci”, z którymi za kilka lat nie b$dzie 
wiadomo, co zrobi&. Wszyscy maj# pew-
no!&, "e nast#pi(a rewolucja, tylko nikt nie 
wie, co przynios(a. Sytuacja przypomina 
troch$ genetyczne mody%kacje urody  
z opowiadania Lema.

Rotel jest jednym z ostatnich sprawied- 
liwych, którzy opieraj# si$ 
trendom i pozostaj# wier-
ni tradycji. Jego katalog to 
nadal g(ównie wzmacnia-
cze stereo i odtwarzacze. 
Jedyn# ekstrawagancj$ sta-
nowi# wzmacniacze i am-
plitunery wielokana(owe. 
Ale za to jakie! Ma(o w nich 
nowinek, cudownych de-
koderów w postaci scalaka 
za kilkadziesi#t centów, za 
to ko)cówki mocy wygl#-
daj# jak za starych, dobrych 
czasów: solidne zasilanie, 
dobre komponenty, czyli to, 
co tak naprawd$ najbardziej 
wp(ywa na brzmienie.

O tym, "e Rotel nie p(ynie z pr#dem, 
!wiadczy tak"e wzornictwo. Urz#dzenia 
(zw(aszcza stereo) prezentuj# si$ jak mo-
dele sprzed 30 lat. Jedynie kosmetyczne 
szczegó(y pozwol# odró"ni& poszczególne 
serie. Przypomina to %lozo%$ McIntosha 
– po co zmienia& co!, co jest dobre? Dzi$-
ki temu p(yty czo(owe s# obecnie bardziej 
rozpoznawalne ni" samo logo %rmy.

No i ceny. Mówi si$, "e Rotel im ta)szy, 
tym lepszy. To prawda, bo trudno b$dzie 
znale'& co! bardziej sensownego dla po-
cz#tkuj#cego audio%la, ni" seria 06. Bardziej 
zaawansowani mog# za! poszuka& u Japo)-
czyków urz#dze) w okolicach 6000 z(. Tam, 
gdzie legendy hi-% nadal oferuj# integry  

o !redniej mocy, Rotel proponuje konstruk-
cje dzielone, kojarz#ce si$ z rasowymi syste-
mami za ci$"kie pieni#dze.

Budowa
RC 1550

Pi$kno jest rzecz# wzgl$dn#, wi$c  
o RC1550 powiem: tak wygl#da klasyczny 
audio%lski wzmacniacz. Bez fajerwerków 
i udziwnie). Wszystko, co znajdziecie na 
p(ycie czo(owej, do czego! s(u"y, a zasto-
sowane rozwi#zania dzia(aj# intuicyjnie. 
Ga(ki si$ nie zacinaj#, reaguj# szybko i za-
wsze znamy ich po(o"enie.

Wyposa"enie zaskakuje bogactwem, 
ale znów s# tu tylko przydatne funkcje. 
G(o!no!&, od(#czana regulacja barwy, 
sze!ciopozycyjny wybierak 'ród(a ods(u-
chu i, zapomniany ju", 'ród(a nagrania. 
Do preampu mo"na pod(#czy& gramofon  
z wk(adk# MM. Wiele osób wraca do wi-
nylu z ró"nych przyczyn (poszukiwanie 
jako!ci albo moda) i nie b$d# musia(y p(a-
ci& za zewn$trzny modu( korekcyjny. Nie 
zapomniano tak"e o s(uchawkach, cho-
cia" bardziej sensowne by(oby gniazdko 
na du"y jack. Odpowiednie przej!ciówki 

s# jednak ogólnie dost$pne, a cz$sto sami 
producenci do(#czaj# je do nauszników. 
Znakiem nowej epoki jest wej!cie dla 
przeno!nego plejera, rozs#dnie umiesz-
czone na froncie.

Gniazda s# przyzwoite, z(ocone (w tym 
a" dwie pe(ne p$tle magnetofonowe). Je-
dyny zarzut to rozstaw zbyt ma(y, aby 
komfortowo pod(#czy& gruby interkonekt. 
Aby w pe(ni skorzysta& z dobrodziejstw 
zdalnego sterowania, musimy po(#czy& 
oba urz#dzenia cienkim drucikiem (wyj-
!cie – wej!cie remote). Z preampu wy-

prowadzono dwie pary wyj!& RCA do 
ko)cówek mocy. Dzi$ki temu (atwo roz-
budowa& system o dodatkow# ko)cówk$ 
mocy. Bi-amping mo"e by& oczekiwan# 
opcj# (zw(aszcza "e cena nie pora"a), je-
"eli wybierzemy kolumny (ase na waty, jak 
cho&by ATC.

Wn$trze kryje solidne zasilanie i elek-
tronik$ rozmieszczon# lu'no na jednej 
p(ytce. Du"# wag$ przywi#zano do jako!ci 
podzespo(ów – potencjometr i prze(#cz-
niki Rotel kupuje od Alpsa. Kondensatory 
s# wykonywane na zamówienie.

RB 1562
Ko)cówka mocy ma na froncie tylko 

w(#cznik. Niczego wi$cej nie potrzeba, bo 
w systemie to element „bezobs(ugowy”, 
który tylko si$ w(#cza i wy(#cza. Otwo-
ry wentylacyjne na froncie pe(ni# raczej 
funkcj$ ozdobn# ni" praktyczn#, bo zasi-
lacz pracuje w klasie D, wi$c uk(ad pra- 
wie si$ nie nagrzewa. Do stabilizacji ter-
micznej wystarczy(yby z powodzeniem 
wyci$cia w górnej blasze obudowy, ale 
skoro wygl#da to (adnie, nie ma co na- 
rzeka&.

Z ty(u mamy dwie pary solidnych, ob-
lanych plastikiem i z(oconych terminali 
g(o!nikowych. Sygna( dostarczamy do 
pary RCA.

Wewn#trz – niespodzianka. Gdyby za-
stosowano dwa transformatory, by(oby 
pe(ne dual-mono. Zasilacz w klasie D jest 
jednak wystarczaj#cy, a oddzielenie obu 
kana(ów przynosi dodatkowe korzy!ci, 
jak zredukowany przes(uch mi$dzy nimi. 
Ka"da strona stereo to oddzielna p(ytka 
drukowana z w(asn# %ltracj# pr#du, ko)-
cówk# mocy i… siatkow# przykrywk# 
zabezpieczaj#c#. Przed czym – nie wiem, 
ale wygl#da intryguj#co. Konstrukcja 
jest przejrzysta i prosta, a to, jak wiemy, 

RC 1550/RB 1562

Klasyka smaku. 
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przewa"nie przek(ada si$ na dobry efekt 
brzmieniowy.

Moc 100 W zapowiada spor# wydajno!&. 
Pewien niepokój budzi tylko zastrze"enie, 
by nie stosowa& kolumn o impedancji po-
ni"ej 4 omów. Mam nadziej$, "e to dmu-
chanie na zimne.

.RQğJXUDFMD
W te!cie kombinacja pracowa(a z ko-

lumnami Audio Physic Tempo VI, od-
twarzaczem Gamut CD 3 i okablowaniem 
Tara Labs/Nordost. Ca(o!& zasila(a listwa 
PC-2 Gigawatta.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Tabela danych technicznych wielu 

wzmacniaczy zintegrowanych obiecuje  
100 W. Ta warto!& robi 
wra"enie, chocia" praktyka 
pokazuje, "e z jej „przeka-
zaniem” bywa ró"nie. Ocze-
kujemy dynamiki, energii  
i koncertowego czadu, a tu 
owszem – gra g(o!no, ale ja-
ko! niemrawo…

Tych zarzutów na pewno 
nie mo"na postawi& Rote-
lowi, bo przez skór$ czuje-
my, "e tym razem parametry 
id# w parze z subiektywnymi 

odczuciami. Dzielona kombinacja zjad(a 
na !niadanie moje ulubione japo)skie 
wydanie Marillion, a nast$pnie kr#"ki 
Massive Attack i Dream *eater. Z odda-
niem czadu zawartego w tej muzyce nie 
by(o problemu. Wzmacniacz swobod-
nie budowa( skomplikowane struktury  
i gwa(towne ataki decybeli. Odczuwa(o si$  
w tym rozmach i energi$. Podobnie  
w symfonice – tutti nie zrobi(o na Rotelu 
wra"enia. Wysokie poziomy by(y odtwa-

rzane jakby od niechcenia i dopiero, gdy 
dzwoni( telefon stwierdzi(em, "e go nie 
s(ysz$. Muzyka przekazywana z koncerto-
wym nat$"eniem po prostu nie przeszka-
dza(a. To dlatego, "e w d'wi$ku nigdy nie 
pojawia(y si$ zniekszta(cenia ani dokucz-
liwy ha(as. O ile nagranie by(o udane, 
brzmienie pozostawa(o przejrzyste.

Dok(adno!& odwzorowania detali mo"-
na obserwowa& w ca(ym pa!mie. Góra jest 
czysta i, chcia(oby si$ powiedzie&: obiek-

tywna. Nie przychodzi mi do g(owy inne 
okre!lenie, bo nie zauwa"y(em w niej !la-
du st(umienia czy zabarwienia. Podobnie 
!rednica – jakby niezale"na od preferen-
cji s(uchacza. Podana z realizmem i dba-
(o!ci# o szczegó(y.

Bas od pocz#tku zwraca na siebie uwa-
g$. Jest wyra'nie zaakcentowany, z w(#-
czonym na sta(e turbo; bez oznak spowol-
nienia. Zdecydowanie nie jest to estetyka 
dla osób lubi#cych mi(e, masuj#ce brzuch 
pomruki. Rotel stawia na tempo i kon-
trol$. Jest w tych aspektach dok(adny  
jak chirurg. By& mo"e kto! powie, "e ta-
kiej estetyce brak duszy, ale specjalnie 
bym si$ tym nie przejmowa(. Jest bowiem 
tempo Formu(y 1 i pazur tygrysa. Ten 
charakter, jak si$ okazuje, nie wyklucza 
pot$gi ani g($bi, za to sprawia, "e w naj-
trudniejszych momentach d'wi$k pozo-
staje czysty.

Owa czysto!& bywa wr$cz zaskakuj#ca. 
Mo"na znale'& w nagraniach wiele ukry-
tych planów i drobiazgów, które dodaj# 
muzyce koloru.

Je"eli chodzi o barw$, to jest zdecydo-
wanie ch(odna. Szukaj#c ocieplenia w wo-

(OHNWURQLND�QD�MHGQHM�Sï\WFH�

.DĝG\�NDQDï�WR�RVREQ\�XNïDG��
=DVLODF]�LPSXOVRZ\�
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WDNĝH� 
GR�RGWZDU]DF]D� 
i tunera.
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kalach i s(odyczy w solówkach saksofonu 
mo"na nie zauwa"y&, kiedy wyro!nie nam 
broda bojara. Japo)ska kombinacja nagra-
nia traktuje jak ci#g zer i jedynek. Ale… 
wydaje si$, "e nie gubi przy tym "adnej 
cyferki i z g(o!ników p(ynie tylko szczera, 
cho& czasem niewygodna prawda.

Czy to oznacza, "e jest bez serca? Zde-
cydowanie tak. Bo je"eli jest ono w mu-
zyce, poka"e rytm jego uderze) co do 
mikrosekundy; je!li go nie ma – pozosta-
nie tylko narz$dziem do wzmocnienia sy-

gna(u. Dodam, "e w swojej cenie bliskim 
perfekcji. 

Gdybym mia( okre!li& poczynania Ro-
tela z moj# p(ytotek#, to najbardziej pasuje 
mi s(owo: profesjonalizm. 

.RQNOX]MD
Czy to oznacza, "e emocje p(yn# w sin# 

dal, a zast$puj# je podane niczym silne 
lekarstwo d'wi$ki? Odpowiedzcie sobie 
sami, s(uchaj#c koncertów rockowych ka-
pel. Gwarantuj$, "e b$dziecie chcieli wi$-
cej. Emocje s# w muzyce i w Was. Rotel 
si$ nie wtr#ca i nie kradnie po drodze ani 
jednej nutki.
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Dane techniczne:

Rotel RC 1550:

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 4 Hz – 100 kHz (- 3 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,006%

3REöU�PRF\��� 6 W (max)

:HMĂFLD��� 5 x RCA, mini-jack,  

 Phono MM

:\MĂFLD��� ��[�5&$��VïXFKDZNL
5HJXODFMD�EDUZ\��� 100 Hz, 10 kHz

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J��� 10/43/34 cm

0DVD��� 6,2 kg

Rotel RB 1562:

0RF��� 100 W

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 40 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,03%

6\JQDï�V]XP��� 109 dB

:VSöïF]\QQLN�WïXPLHQLD��� 200

3REöU�PRF\��� 170 W (maks.)

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

H I A T O
I N T E G R A T E D
A M P L I F I E R

6\VWHP�ïDWZR�UR]EXGRZDÊ� 
GR�EL�DPSLQJX�
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