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o ju! drugie wcielenie tej kon-
strukcji. Pierwszy Rock sprzed 
kilku lat by" #wietnie graj$cym 

urz$dzeniem wystylizowanym troch%  
w manierze sir Gilesa Gilberta. Fak-
tycznie przypomina" nieco elektrowni%  
w Battersea, od której ró!ni" si% g"ównie 
mniejsz$ liczb$ kominów. Jednak czas 
p"ynie i oto na Audio Show 2011 &r-
ma panów Lewandowskiego i Witkow-
skiego przedstawi"a odnowion$ wersj%. 
Przy zachowaniu zbli!onej, cho' zmo-
dernizowanej konstrukcji podwojono 
moc nominaln$, a ca"o#' umieszczono 
w eleganckiej, prostopad"o#ciennej obu-
dowie.

Przód Rocka II zdobi$ dwa du!e 
wkl%s"e pokr%t"a w znanym stylu Sound- 
Artu. Na froncie znajduje si% typowy 
dla tej &rmy uk"ad z zarysem du!ego 
„V”. Tworzy je okienko z przydymio-
nego plastiku, za którym wida' du!e 
pomara(czowe cyfry wy#wietlacza. Ten 
pokazuje numer wej#cia i poziom g"o#- 
no#ci. Oba parametry mo!na wybiera' 
pilotem. Potencjometry obracaj$ si% bez 
punktu ko(cowego.

Na tylnej #ciance ulokowano zaciski 
g"o#nikowe, #redniej klasy, ale porz$dne 
oraz dwa wej#cia: RCA i XLR. Wed"ug 
deklaracji producenta, kolejne egzem-
plarze b%d$ wyposa!one w trzy wej#cia, 
co wydaje si% niezb%dnym minimum 
w naszych skomplikowanych czasach. 
Gniazdo zasilania to typowe IEC.

Warto równie! zwróci' uwag% na wy-
konanie obudowy. W mojej opinii So-
undArt zdecydowanie poprawi" jako#' 
wyko(czenia i monta!u. Boki to stan-
dardowe poziome radiatory, natomiast 
wierzch – solidna p"yta z wyci%tym logo 
&rmy, mocowana #rubami imbusowymi 
o wystaj$cych "bach. Wszystkie elemen-
ty s$ dobrej jako#ci, jednolite kolory-

stycznie i "adnie spasowane. Sk"adaj$ si% 
na ogólne bardzo dobre wra!enie.

Wewn$trz te! jest dobrze. Pot%!ne 
zasilanie to niemal znak &rmowy war-
szawskiej manufaktury. Tutaj nie we-
sz"o pi%' transformatorów jak w Jazzie, 
ale trzy si% zmie#ci"y. Dwa du!e toroidy 
zasilaj$ prawy i lewy kana"; ma"y odpo-
wiada za uk"ady sterowania. Z ty"u znaj-
duje si% przedwzmacniacz na dwóch 
lampach ECC 83. W ko(cówce mocy 
pracuj$ po dwie pary MOSFET-ów na 
kana", oddaj$ce przyzwoite 100 W.

Rock to konstrukcja hybrydowa, po-
dobnie jak reszta elektroniki tego pro-
ducenta. Kilka lat temu mia"em okazj% 
recenzowa' jego poprzednika. Tym 
bardziej by"em ciekaw, jak wypadnie 
jego nast%pca.

Alek Rachwald

Ω

rzydarzy"o mi si% testowa' 
wzmacniacz nowy i nienowy. 
Stara jest nazwa i cz%#ciowo 

konstrukcja, jednak Rock II to co# wi%-
cej ni! przepakowana jedynka. )wiad-
czy o tym chocia!by dwukrotnie wy!sza 
moc. Czy Rock XXI wieku powtórzy 
brzmieniowy sukces poprzednika?

Audio&lskie nagrania maj$ swoje za-
lety. Owszem, niekiedy zawarta w nich 

muzyka nie dosi%ga poziomu realiza-
cji, jednak zwykle nie mo!na mie' za-
strze!e( do dynamiki. Nagranie XRCD,  
którego wys"ucha"em w te#cie, pod 
wzgl%dem dynamiki zamiata konkuren-
cj$ pod"og%. Da"a o sobie zna' kardy-
nalna zaleta wzmacniaczy SoundArtu, 
czyli umiej%tno#' oddawania kontra-
stów. Najmniejszy model trzyma &r-
mowy poziom. W tym aspekcie Rock 
to taki mniejszy Jazz za jedn$ trzeci$ 
ceny. Przy okazji warto wspomnie', !e 
ze starszym bratem nowy Rock dzieli 
te! brak agresji.

P"yty audio&lskie sprawdzaj$ si% te! 
przy poszukiwaniu detali i efektów 
stereofonicznych. Rock dobrze odda-
je wszystkie te pl$saj$ce w przestrzeni 
d*wi%ki egzotycznej perkusji, uderzenia 
w puste pnie, postukiwanie w wibrafon, 
b%benki i inne #miecie. Jest zró!nico-
wanie pionowe; jest wychodzenie poza 
baz%. Scena zaczyna si% na linii kolumn 
albo nieco poza ni$ i si%ga w g"$b; nie 
absurdalnie, ale wystarczaj$co, aby zbu-
dowa' dobre wra!enie przestrzenno#ci. 
Warto przypomnie', !e g"%boka scena 
stereo to typowa cecha wzmacniaczy 
SoundArtu.

Nagrania kameralne za po#rednic-
twem Rocka II brzmi$ do#' elektryzu-
j$co. Nie jest to d*wi%k na sterydach, ale 
wzmacniacz wydobywa z nagra( rytm, 
równie! ten w mikroskali, taki rytmik, 
rytmi$tko, które powoduje, !e chce si% 
s"ucha' do ko(ca. D*wi%k nie jest nud-
ny, spowolniony, w !adnym wypadku 
nie jest te! szary. Rock gra ciut mniej 
barwnie od Jazza. Nie ma tu mo!e po-
równania do najlepszych 300B, ale jest 
aluzja do dobrego wzmacniacza pento-
dowego. Mnie to odpowiada, zw"aszcza 
w po"$czeniu z innymi zaletami tej kon-
strukcji.

SoundArt 
■ ■
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Zestawiony z kolumnami ARM Rock 
II wykaza! si" samymi zaletami. Na ko-
niec testu zafundowa!em mu jednak 
niespodziank". W nagrod". Otó# do-
tar!y akurat do testu pod!ogowe Pro-
Aki, trzy razy dro#sze od wzmacniacza.  
W porównaniu z ARM-ami obni#y! 
si" nieco poziom g!o$no$ci i musia!em 
podkr"ci% z „60” na „70”. Poza tym 
zmieni!o si" niewiele, ale raczej na ko-
rzy$%. Wysokie tony pod wzgl"dem bar-
wy pozosta!y identyczne (tweetery obu 
kolumn s& dziwnie podobne). Zwi"k-
szy!o si" nasycenie szczegó!ami oraz 
dodatkowo poprawi!y si" makro- oraz 
mikrodynamika. Bas sta! si" nieco moc-
niejszy, co przy nagraniach z kontraba-
sem nie zawsze by!o po#&dane (du#e 
ProAki s& odrobin" efekciarskie; lubi& 
si" pokaza%). Natomiast wyra'nej po-
prawie uleg!a stereofonia. Rozmieszcze-
nie pozornych 'róde! w przestrzeni by!o 
bardziej sugestywne, szersze. Jak wida%, 
Rock II nie ma kompleksów cenowych. 
Jak& dostanie reszt" toru, tak zagra.

D!ugo s!ucha!em tego wzmacniacza, 
zarówno z moimi kolumnami, jak i z Pro- 
Acami. Po pracowicie sp"dzonym mie-
si&cu mog" stwierdzi%, #e Rock II to 
taki pomniejszony Jazz w bardziej przy-
st"pnej wersji. Prezentuje znaczn& cz"$% 

potencja!u wi"kszego brata, a przy tym 
jest ponaddwukrotnie ta(szy i, co tu 
kry%, !atwiejszy do zagospodarowania. 
Jest te# dopracowany wzorniczo i gra  
znakomicie. W porównaniu z Jazzem 
brzmi nieco ja$niej i szybciej, natomiast 
daje minimalnie mniejsz& aur" pog!o-

sow& i poczucie g!"bi d'wi"ku. Cieka- 
we, jaki w tym przypadku jest wp!yw 

lamp w przedwzmac- 
niaczu? W testowanym 
egzemplarzu zamon-
towano Full Music, za$  
w moim Jazzie – Moto-
role i EAT. Tutaj akurat 
mo#na jeszcze pokom-
binowa%, tym bardziej #e 
producent oferuje kali-
bracj" przedwzmacniacza 

po wymianie lamp.

Pewniak w swojej cenie. Proponuj" 
porównywa% go raczej ze wzmacnia-
czami za 15000 z!. Wart pos!uchania  
w ka#dej sytuacji. Dla mnie jest to przy-
sz!y bestseller.

Alek Rachwald
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a pocz!tek uwaga praktycz- 
na: wprawdzie Rock II nie 
wymaga nieko"cz!cych si# 

godzin wygrzewania i szybko osi!ga 
optymalne warunki pracy, jednak tu$ 
po uruchomieniu wzmacniacza d%wi#k 
b#dzie nieco odchudzony i rozmyty. 
Warto mu da& dobre dwadzie'cia minut 
na doj'cie do siebie, bo mniej wi#cej po 
takim czasie odzywa si# pe(nym g(osem. 
Przy pó%niejszym u$yciu trybu standby 
$adne wygrzewanie nie by(o konieczne 
– urz!dzenie by(o gotowe do pracy nie-
mal natychmiast.

Rock II sprawi( mi niespodziank#. 
Znaj!c do'& dobrze produkty SoundAr-
tu, spodziewa(em si# rzetelnie poda-
nego, mocnego d%wi#ku, który jednak 
ma w sobie wyczuwalne ciepe(ko b!d% 
lekkie pogrubienie. Nie do ko"ca spe(-
nia(o to moje oczekiwania ca(kowicie 
neutralnego przekazu, cho& wiem, $e 
wielu osobom taka szko(a d%wi#ku si# 
podoba(a.

Tym razem konstruktorzy poszli w nie- 
co inn! stron# i chwa(a im za to. Natu-
ralno'&, g(adko'& brzmienia i dok(adny 
wgl!d w nagranie, po(!czone z prze-
pi#kn! barw! to cechy, które powin-
ny przyci!gn!& zw(aszcza mi(o'ników 
muzyki akustycznej. Fenomenalnie za-
brzmia(y wysokie tony, które okaza(y si# 
nie mniej szczegó(owe ni$ we wzmac-
niaczu odniesienia, za to prezentowa(y 
si# znacznie naturalniej i plastyczniej. 
Pokaza(a to dobitnie p(yta „Concerto 
Italiano” z udzia(em genialnego Gulia-
no Carmignoli. Skrzypce, nieraz ope-
ruj!ce w samej górze skali, ani razu nie 
zak(u(y w ucho, cho& s(ycha& by(o ka$de 
mu'ni#cie smyczka o struny. D%wi#k 
by( miodop(ynny, zwiewny i d%wi#czny, 

a do tego wspaniale nasycony alikwota-
mi. Jak na koncercie.

Przestrze" równie$ jest koncertowa,  
w tym sensie, $e baza zosta(a bar-
dzo mocno odsuni#ta do ty(u, za lini# 
kolumn. Kto chcia(by mie& d%wi#k  
o charakterze studyjnym, podany blisko 
i bezpo'rednio, ten musi szuka& gdzie 
indziej. W g#stych nagraniach symfo-
nicznych i oratoryjnych (koncerty for-
tepianowe Bartoka, „Mesjasz” Haendla) 
Rock II tworzy wspania(e iluzje prze-
strzenne, precyzyjnie ró$nicuj!c umiej-
scowienie planów (soli'ci, instrumenta-
li'ci, chór, itd.). W nagraniach z pr!dem 
wra$enie oddalenia nieco znika, lecz 
nadal nie mo$na mówi& o d%wi#ku „na 
twarz”. Wzmacniacz za ka$dym razem 
wymusza na s(uchaczu zachowanie 
pewnego dystansu do rozgrywaj!cych 
si# zdarze". Innymi s(owy: nie b#dzie-
my siedzie& pod sam! scen!, ale gdzie' 
w okolicy pi#tnastego rz#du.

Doskonale nagrane „Suity orkiestro-
we” Bacha w wykonaniu 
New London Consort 
s! prawdziwym wy-
zwaniem dla niejedne- 
go sprz#tu. Faktura or-
kiestrowa ulega tu usta-
wicznym zmianom; wiele 
istotnych zdarze" rozgrywa 
si# w tle, a do tego dochodz! 
zmiany tempa, skoki dyna- 
miki i specy)czna barwa 
XVIII-wiecznych instrumen-
tów. Rock II zaprezentowa( to 
wszystko tak spektakularnie, $e 
p(yty, cho& znam j! na pami#&, 
musia(em wys(ucha& do ko"ca.  
Kapitalne oddanie i ró$nicowanie 
barw instrumentów oraz rozdzielczo'& 
d%wi#ku sz(y w parze z pedantycznym 
porz!dkiem na scenie. W porównaniu 
z Gryphonem przestrze" by(a mini-
malnie mniejsza, a jednak precyzyjniej 
wyrysowana – muzyków mo$na by(o 
dos(ownie wykroi& z otaczaj!cego s(u-
chacza powietrza.

Test fortepianu wzmacniacz przeszed( 
'piewaj!co. Zarówno instrument Kry-
stiana Zimermana w „Balladach” Cho-

pina, jak i Pogorelicha w „Scherzach” 
tego samego kompozytora zabrzmia( 
perli'cie i d%wi#cznie; bez podkoloro-
wa", równo we wszystkich rejestrach. 
Dó( by( wprawdzie nieco mniej t(usty 
i nie tak obszerny jak we wzmacniaczu 
odniesienia, ale by(o s(ycha& wi#ksz! 
swobod# i wi#cej powietrza. Wspomi-
naj!c o samym dole skali, warto zazna-
czy&, $e nie znajdziemy tu wiele ze ste-
reotypowego d%wi#ku lampy (w ko"cu 
Rock II to hybryda). Bas schodzi nisko; 
jest przy tym szybki, twardy i punktual-
ny, za to pi#knie wype(niony. 

Ciekawie wypad(o porównanie Calli-
sto 2200 i Rocka II na p(ycie „*ywio-
(ak”. Wybrzmiewaj!cy tu afryka"ski 
djembe (jednomembranowy b#ben) 
nabiera( za po'rednictwem du"skiego 
wzmacniacza cech m(ota pneumatycz-
nego: d%wi#k by( krótki, niski i suchy. 
Rock doda( tu co' jeszcze; pewien )zjo-
logiczny pierwiastek, który sprawia, $e 
s(uchacz nie ma w!tpliwo'ci, $e chodzi  
o instrument obci!gni#ty skór!, w któ-
ry uderza ludzka d(o". By(o po pro-
stu naturalniej i bardziej namacalnie 
(ostatnie dwa okre'lenia najcz#'ciej 
przewija(y si# w moich notatkach na 
temat Rocka II).

Na koniec s(owo o doborze sprz#tu 
towarzysz!cego. Rock II niemal przez 
ca(y czas by( pod(!czony do recen-
zowanego w poprzednim wydaniu 
(„MHF 1/2012”) odtwarzacza Pri-
mare CD32 i, moim zdaniem, jest 
to „dream team”, za który da(by 
si# pokroi& niejeden audio)l, 
poszukuj!cy synergii. Z pew-
no'ci! warto wypróbowa& to 

zestawienie, je'li kompletujemy 
elektronik# od podstaw. 

Gdyby najnowszy produkt SoundAr-
tu kosztowa( kilkana'cie tysi#cy, stwier-
dzi(bym, $e to bardzo dobry, uniwersal-
ny wzmacniacz, który bez kompleksów 
mo$e stawa& w szranki z zachodni! 
konkurencj!. Bior!c jednak pod uwag# 
cen# urz!dzenia, nie waham si# nazwa& 
Rocka II rewelacj!. 

Je'li za dziewi#& tysi#cy mo$na mie& 
wzmacniacz, który w pewnych aspek-
tach góruje nad czterokrotnie dro$szym 
Gryphonem Callisto, to nie mam pyta". 
Post#p, panie dzieju.

Bartosz Lubo"

Inne testy produktów SoundArt:
SoundArt Jazz – „MHF 1/2006” 
SoundArt Swing – „MHF 3/2004”  
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