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Test wzmacniacze s∏uchawkowe

Nap´d
do nauszników
Tomasz Karasiƒski

Od kilku lat
nie wprowadzam
wi´kszych zmian w swoim systemie hi-fi.
Zapewne dlatego, ˝e brzmienie osiàgn´∏o
poziom, który mnie satysfakcjonuje. Ale jest
te˝ inny powód. Cz´sto zak∏adam s∏uchawki,
które oferujà zupe∏nie inny kontakt z muzykà
– bardziej namacalny i bezpoÊredni.
Trudno si´ potem wraca do kolumn,
jakie by one nie by∏y.
Jednak dobre s∏uchawki
potrzebujà odpowiedniego
towarzystwa
– wzmacniacza
skonstruowanego
specjalnie
z myÊlà o nich.

System
Odtwarzacz:
¸àczówka:
S∏uchawki:
Listwa sieciowa:
Kable sieciowe:
Stolik:

Primare CD31
Argentum SCG-6/4E Silver
AKG K701,
Beyerdynamic DT990Pro,
Ultrasone Pro2500
Philips Power Squid
DIY
Ostoja T4
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Beyerdynamic A1

Beyerdynamic kojarzy si´ g∏ównie
ze s∏uchawkami i mikrofonami.
W katalogu znajdziemy tylko jeden wzmacniacz
s∏uchawkowy, nadajàcy si´ do domowego u˝ytku.

J

eden, ale za to z górnej pó∏ki. Cena
3500 z∏ rodzi spore oczekiwania;
podobnie zresztà jak sama marka.

Budowa
Spory A1 zamkni´to w metalowej obudowie i ozdobiono boczkami z czegoÊ
w rodzaju twardej, chropowatej gumy.
Dost´pna jest wersja szara i pomaraƒczowa, przy czym g∏ówna cz´Êç obudowy pozostaje srebrna.
Dost´p do wn´trza okazuje si´ utrudniony, wi´c trzeba si´ zdaç na informacje
producenta. Beyerdynamic chwali si´
zastosowaniem potencjometru Alpsa
i transformatora toroidalnego, co ma zapewniç odpowiednià rezerw´ mocy, która
wystarczy do wysterowania nawet wymagajàcych nauszników. Jako ˝e w opisie
funkcji nie bardzo mo˝na by∏o coÊ wymyÊliç, producent wpisa∏ zastosowanie
dwóch LED-ów niebieskich i jednej diody, która normalnie jest zielona, a w trybie uÊpienia – czerwona. Naprawd´ wa˝ne sà jednak gniazda. Mamy dwa wejÊcia
i jedno wyjÊcie liniowe, a do tego porzàdnà sieciówk´, co we wzmacniaczach s∏uchawkowych stanowi rzadkoÊç. Co ciekawe, w pude∏ku znajdziemy powa˝nie
wyglàdajàcà ∏àczówk´, zakoƒczonà masywnymi wtyczkami. Okaza∏a si´ na tyle
dobra, ˝e wi´kszoÊç u˝ytkowników pewnie nie b´dzie sobie zaprzàtaç g∏owy jej
wymianà.
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Brzmienie
Beyerdynamic prezentuje studyjne podejÊcie do brzmienia. Ma byç czysto, liniowo i dynamicznie. Temperatura barwy
zosta∏a idealnie wypoÊrodkowana; bez
ocieplenia ani ch∏odu. A1 dystansuje si´
od tego, co odtwarza; ma jedynie pozwalaç u˝ytkownikowi zrobiç g∏oÊniej lub ciszej. Mo˝na przez to wpaÊç w pu∏apk´ –
s∏uchaç, ale nie doceniaç. Brzmienie wydaje si´ tak normalne, ˝e zapominamy,
jak trudno osiàgnàç taki efekt. Wystarczy
wróciç do gniazda s∏uchawkowego w tanim wzmacniaczu (pod r´kà mia∏em akurat amplituner stereo Marantza), by si´
przekonaç, ˝e taki poziom neutralnoÊci
brzmienia to coÊ cennego.
A1 w∏aÊciwie nie ma ograniczeƒ w zakresie zasi´gu basu. Jednak by to us∏yszeç,
trzeba si´gnàç po p∏yty, które pozwolà to
zaprezentowaç. JeÊli nie zapisano na nich
spektakularnych efektów, to po prostu nic
nadzwyczajnego si´ nie stanie. Kiedy jednak pocz´stujemy go Êcie˝kà dêwi´kowà
do „Piàtego elementu” lub którymÊ
z krà˝ków Massive Attack, poka˝e, ˝e nie
boi si´ niczego i nie skapituluje nawet
przed basem, który schodzi chyba do zera
herców.
Podobnie z przejrzystoÊcià i przestrzenià. JeÊli realizator si´ postara∏, mo˝emy
liczyç na ciekawy spektakl. JeÊli p∏yta jest
zaledwie poprawna, b´dzie nam si´ s∏ucha∏o bez szaleƒstw, ale je˝eli spaprana –

A1 poka˝e to dok∏adnie. Nie b´dzie si´
nawet specjalnie pastwi∏, ale pozwoli
szybko oceniç sytuacj´. Jest jak obiektywny s´dzia. Nie zale˝y mu na tym, kto
wygra; których p∏yt b´dziemy s∏uchaç
z przyjemnoÊcià, a które schowamy z powrotem do pude∏ka. Najwa˝niejsze to wywiàzaç si´ ze swego zadania. ˚ebyÊmy potem pos∏uchali tych samych krà˝ków na
innym sprz´cie i stwierdzili – Beyer mia∏
racj´, pokaza∏ wszystko tak, jak jest.
Martwi mnie tylko jedno – owe 3500 z∏.
Nie jestem przekonany, czy Beyerdynamic jest na tyle lepszy od Pro-Jecta i Musicala, na ile wskazywa∏aby ró˝nica w cenie. Powiem wi´cej: A1 jest tylko troch´
lepszy od konkurentów z tego testu. Doceniam jego neutralnoÊç i obiektywizm,
ale nie dop∏aci∏bym 2600 z∏ za tak niewielki przyrost jakoÊci w porównaniu
z Pro-Jectem.

Konkluzja
Bardzo dobry, ale bardzo drogi.

Beyerdynamic A1
Dystrybucja:
Cena:

Megamusic
3500 z∏

Dane techniczne
Moc:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Stosunek sygna∏/szum:
Liczba wyjÊç
s∏uchawkowych:
Wymiary (w/s/g):

150 mW/30 Ω
1 Hz – 100 kHz (-1 dB)
0,001%
>100 dB
1
5/25/22,5 cm

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
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Musical Fidelity
X-Can V8P
Musical Fidelity
to bardzo p∏odny
producent.
Nowe urzàdzenia
pojawiajà si´
chyba co dwa
tygodnie. Ostatnie
lata up∏yn´∏y pod
znakiem obsesji mocy.
Teraz obserwujemy
powrót do korzeni.

A

nthony Michaelson nie wycofa∏ si´
jednak z walki na kilowaty, czego
dowodem pot´˝na koƒcówka mocy Titan, ale jednoczeÊnie postanowi∏ przypomnieç sobie i klientom stare, dobre czasy.
Urzàdzenia z serii A1 sà podobne do tych
z poczàtków dzia∏alnoÊci firmy. Wzmacniacz zintegrowany oddaje tylko 36 W na
kana∏, co k∏óci si´ z lansowanà przez ostatnie lata przez Musicala filozofià. Jest jednak
traktowany jako punkt wyjÊcia. Kolejnym
krokiem ma byç dokupienie 550- lub 750watowej koƒcówki, poniewa˝ dopiero wtedy uzyskamy dêwi´k wysokiej jakoÊci.
Gdyby tak jeszcze pod∏àczyç kolumny
o skutecznoÊci 110 dB, to ju˝ by by∏o mistrzostwo Êwiata. Panie Michaelson, czy aby
nie czas na terapi´?

Budowa
X-Can V8P to jeden z dwóch wzmacniaczy s∏uchawkowych Musicala. W katalogu
znajdziemy te˝ malutkie pude∏eczko o nazwie V-Can. Ósemka w symbolu mo˝e byç
mylàca. Opisywany wzmacniacz to tak naprawd´ czwarta wersja X-Cana. Pierwsze
mia∏y walcowate obudowy, ze wzgl´du na
które zwano je pieszczotliwie „prosiaczkami”. Teraz obudowa jest prostokàtna i ca∏kiem spora. JeÊli planujecie postawiç
wzmacniacz na biurku, trzeba b´dzie zarezerwowaç dla niego troch´ wolnego miejsca. Pro-Ject przy Musicalu wyglàda jak
zasilacz. A skoro ju˝ o nim mowa, do X-Cana mo˝na dokupiç zewn´trzny zasilacz
X-PSUv8, co powinno przynieÊç popraw´
brzmienia.

Standardowe wyposa˝enie wzmacniacza
s∏uchawkowego to wejÊcie i wyjÊcie liniowe,
jedno gniazdko i potencjometr, ale tutaj
otrzymujemy wi´cej. Z ty∏u znalaz∏o si´
gniazdo USB i wyjÊcie z przedwzmacniacza, natomiast z przodu mamy dwa gniazda
6,35 mm i hebelkowy prze∏àcznik, którym
wybieramy êród∏o: USB lub wejÊcie liniowe.
X-Cana mo˝na pod∏àczyç bezpoÊrednio
do komputera, co brzmi zach´cajàco. Jest
tylko jeden szkopu∏. W pude∏ku nie znajdziemy stosownego kabla. Pó∏ biedy, gdyby
to by∏o normalne, szerokie gniazdo albo
mini USB, ale jak na z∏oÊç zastosowano tu
rzadko spotykane z∏àcze w kszta∏cie kwadratu ze Êci´tymi górnymi naro˝nikami.
Nie posiadam takiego kabla, wi´c wybra∏em
si´ do wi´kszego sklepu z elektronikà, gdzie
równie˝ go nie znalaz∏em. Nie to nie.

Brzmienie
Mo˝liwoÊci dynamiczne X-Cana sà rzeczywiÊcie ogromne. Mo˝emy pod∏àczyç
dwie pary wymagajàcych s∏uchawek i w obu
uzyskaç taki poziom g∏oÊnoÊci, ˝e uszy d∏ugo tego nie wytrzymajà. Nie pojawiajà si´
zniekszta∏cenia ani oznaki zadyszki. X-Can
wysteruje nawet najbardziej pràdo˝erne
s∏uchawki. Po próbie mocy powróci∏em do
normalnego s∏uchania i stwierdzi∏em, ˝e
dêwi´k ani nie razi, ani niczym specjalnym
nie przyciàga. Nastawi∏em si´ na „lampowe” ciep∏o w Êrednicy, blask wysokich tonów i przyjemny klimat szklanych baniek.
RzeczywiÊcie, pewna dawka ciep∏a tu wyst´puje, ale by∏bym daleki od przypisywania
Musicalowi lampowego charakteru. Gra

naturalnie, z lekkim zag´szczeniem i zaokràgleniem Êrodkowego zakresu. Jednak
do s∏odyczy i barwy prawdziwej lampy jeszcze mu daleko.
Poprzednia wersja gra∏a cieplej, ale
troch´ mu∏owato. Tutaj temperatura jest
ni˝sza, ale poprawi∏y si´ dynamika i przejrzystoÊç. Mi´dzy dêwi´kami jest wi´cej powietrza. Proporcje zakresów nie budzà zastrze˝eƒ. Szczegó∏y nie sà filtrowane ani
wyg∏adzane. X-Can nie osiàga mo˝e wzorcowej rozdzielczoÊci, ale s∏uchajàc nie odnosimy wra˝enia, ˝e coÊ nam umyka.

Konkluzja
Musicala s∏ucha∏em z ró˝nymi s∏uchawkami i za ka˝dym razem by∏a to przyjemnoÊç. Dynamiczny i mi∏y dla ucha dêwi´k
bez utraty detali. O to chodzi.

Musical Fidelity
X-Can V8P
Dystrybucja:
Cena:

Audio Klan
1399 z∏

Dane techniczne
330 mW/30 Ω
30 Hz – 20 kHz
(-0,05dB)
Zniekszta∏cenia:
< 0,008%
Stosunek sygna∏/szum: 100 dB
Liczba wyjÊç s∏uchawk: 2
Wymiary (w/s/g):
8,8/18/24 cm
Moc:
Pasmo przenoszenia:

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥
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Pro-Ject
Head Box SE II
Pro-Ject
zajmuje si´
g∏ównie
produkcjà
gramofonów.
W katalogu
znajdziemy
obecnie
a˝ 23 modele
i tyle˝ przeró˝nych
akcesoriów.

T

alerze, maty, poziomnice, dociski,
p∏yny, pokrywy... Do tego pi´ç ramion i dwie wk∏adki. Równolegle
z gramofonowymi akcesoriami w ramach
austriacko-czeskiego przedsi´wzi´cia rozwijano grup´ miniaturowych urzàdzeƒ
o rozmaitym przeznaczeniu. Mamy tu
przedwzmacniacze korekcyjne, tuner, stacje dokujàce iPoda, przedwzmacniacze,
koƒcówki mocy, zewn´trznà kart´ dêwi´kowà, wzmacniacze s∏uchawkowe, a nawet integr´ – wszystko w maleƒkich obudowach.

Budowa
Do testu trafi∏ wi´kszy wzmacniacz s∏uchawkowy – Head Box SE II. Patrzàc na
zdj´cia, mo˝na pomyÊleç, ˝e to po prostu
zdublowana wersja ma∏ego Head Boxa.
To jednak niezupe∏nie prawda. Dostajemy dwa wyjÊcia s∏uchawkowe z oddzielnymi potencjometrami, ale uk∏ad elektroniczny jest inny ni˝ w taƒszej wersji. Nie
mia∏em okazji bezpoÊrednio porównywaç
p∏ytek, ale porównywa∏em brzmienie i SE
II jest od podstawowej wersji w ka˝dym
aspekcie troch´ lepszy, co w sumie sk∏ada
si´ na wyraênà przewag´.
Z ty∏u znajdziemy gniazdo zasilajàce
oraz z∏ocone wejÊcie i wyjÊcie RCA. Starsza wersja zawiera∏a trzy wejÊcia liniowe
i prze∏àcznik na przedniej Êciance. Zasilacz jest standardowy, czyli n´dzny – plastikowe pude∏ko z wtyczkà i cienkim kabelkiem. ˚eby ju˝ mieç minusy za sobà,
wspomn´ o niebieskiej diodzie na przednim panelu – Êwieci stanowczo zbyt jasno.
Do Pro-Jecta mo˝na pod∏àczyç dwie
pary wymagajàcych nauszników, takich
34
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jak AKG K701 i Ultrasone Pro2500, i nadal uzyskaç dowolny poziom g∏oÊnoÊci
bez zniekszta∏ceƒ. Czy dwa wyjÊcia s∏uchawkowe si´ przydajà? Czasem tak. Ale
nawet jeÊli dodatkowe gniazdko nie jest
potrzebne, istniejà jeszcze co najmniej
dwa powody, by zainteresowaç si´ tym
wzmacniaczem.

Brzmienie
Pierwszy to brzmienie. Poprzednia
wersja pasowa∏a do analitycznego s∏uchania. Tutaj jest bardziej uniwersalnie. Pasmo równe jak drogi w Japonii, a barwa
odwzorowana wiernie, z zachowaniem
z∏o˝onoÊci i charakteru. Pro-Ject jest rzetelny i sprawiedliwy. Nie interpretuje
nagraƒ ani nie faworyzuje wybranych
modeli s∏uchawek. Liniowy charakter
brzmienia i du˝y zapas mocy pozwalajà
mu pokazaç ich prawdziwe oblicze. AKG
gra∏y równo i prezentowa∏y mnóstwo
szczegó∏ów. DT990Pro mia∏y lekko pogrubiony bas i rozjaÊnionà gór´, za to bardzo przyjemny Êrodek. Ultrasone Pro2500 (nowa wersja) zaprezentowa∏y
dêwi´k liniowy, z realistycznà barwà
i wciàgajàcà przestrzenià.
Przy ca∏ej neutralnoÊci i uniwersalnoÊci
Head Boxa SE II Pro-Jectowi uda∏o si´
uniknàç nudy. To chyba zas∏uga dobrej
dynamiki i przejrzystoÊci. Tu w∏aÊnie
mo˝na zaobserwowaç najwi´kszy post´p
w stosunku do wersji z jednym wyjÊciem.
Ale, znów, wszystko zale˝y od s∏uchawek.

Z Denonami AH-D1001 albo AKG
K142HD dêwi´k b´dzie ciemny. Spróbujcie jednak pod∏àczyç K701 lub ATH-AD900 Audio Techniki, a otrzymacie hiperprzejrzystoÊç.

Konkluzja
Drugi powód to cena. Porównujàc
Pro-Jecta ze sporo dro˝szym Musicalem
i czterokrotnie dro˝szym Beyerdynamikiem, nie potrafi∏em znaleêç przekonujàcego usprawiedliwienia tych ró˝nic.
Brzmieniowa przewaga A1 jest niewielka,
a X-Cana V8 – dyskusyjna. Dlatego Head
Box SE II zas∏uguje na rekomendacj´.

Pro-Ject
Head Box SE II
Dystrybucja:
Cena:

Voice
890 z∏

Dane techniczne
700 mW/30 Ω
20 Hz – 20 kHz
(-0,03dB)
Zniekszta∏cenia:
< 0,008%
Stosunek sygna∏/szum: 110 dB
Liczba wyjÊç
s∏uchawkowych:
2
Wymiary (w/s/g):
7,2/10,3/15,1 cm
Moc:
Pasmo przenoszenia:

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤

