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Zintegrowany Leben CS-600
to czystej krwi Japoƒczyk.
Egzotyczny, emanujàcy
unikalnym stylem,
dopracowany w szczegó∏ach i elitarny.
8
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Leben
CS-600
■ƒPawe∏ Go∏´biewski i Alek Rachwald ■

K

onstruktorem urzàdzeƒ i w∏aÊcicielem Leben Hi-Fi Company
jest Taku Hyodo. W kraju
Kwitnàcej WiÊni to postaç legendarna.
Pierwsze szlify zdobywa∏ w Luxmanie,
a od 1979 roku projektuje wzmacniacze
lampowe na w∏asny rachunek. Poczàtkowo dzia∏a∏ pod nazwà KFH, produkujàc
urzàdzenia dla przyjació∏ i znajomych.
Pierwsza konstrukcja komercyjna,
wzmacniacz Triode 33 na lampach
3C33, powsta∏a w 1991 roku. W 1995
koƒcówkà mocy RS-35a zadebiutowa∏a
marka Leben.
W aktualnym katalogu znajdziemy
przedwzmacniacz gramofonowy, trzy
integry, preamp liniowy ze stopniem
gramofonowym i trzy koƒcówki mocy
– wszystko w technice lampowej. Koneserzy odnajdà w nich unikalne NOS-y
i niepowtarzalne wzornictwo.
CS-600 to rozwini´cie zintegrowanego CS-300. Lepiej wyposa˝ony, oferuje
wi´kszà funkcjonalnoÊç i moc wyjÊciowà. Obudowa to ma∏e dzie∏o sztuki.
Projekt nawiàzuje do urzàdzeƒ sprzed
kilku dekad, jednak jakoÊç wykonania
oraz dobór materia∏ów i kolorów kojarzà si´ z nieprzemijajàcà klasykà. Sztywny szkielet z aluminiowych kàtowników
obudowano p∏atami blachy i drewnem.
Front w kolorze z∏otym, podkreÊlony
zielenià dekoracyjnych pasów na górnej
i dolnej kraw´dzi, prezentuje si´ niepowtarzalnie i stylowo.
W centrum widzimy du˝e pokr´t∏o regulacji g∏oÊnoÊci. Tu˝ pod nim umieszczono gniazdo s∏uchawkowe (du˝y jack),
a powy˝ej niebieskà diod´ sygnalizujàcà
gotowoÊç lamp wyjÊciowych do pracy.
Pi´ç mniejszych manipulatorów s∏u˝y do
wyboru êród∏a, ods∏uchu z p´tli magnetofonowej, odwracania fazy, regulacji balansu oraz nat´˝enia basu w krokach
+3 dB i +5 dB. Wszystkie pokr´t∏a pokry-

to 24-karatowym z∏otem. Poni˝ej znajdujà si´ hebelki z czarnego tworzywa. To
prze∏àczniki trybu pracy (wzmacniacz
zintegrowany lub koƒcówka mocy), szybkiego wyciszenia (mute) oraz aktywacja
wyjÊcia s∏uchawkowego. Wybór tego
ostatniego od∏àcza wyjÊcia g∏oÊnikowe.
G∏ówny w∏àcznik z zielonà diodà
umieszczono po prawej stronie. Powy˝ej znajdujà si´ dwie pary czerwonych
diod, sygnalizujàcych zastosowany typ
lamp mocy (6L6GC albo EL34) oraz
wybór pràdu spoczynkowego. Ustawieƒ tych dokonuje si´ prze∏àcznikami
pod górnà Êciankà, lakierowanà na kolor grafitowy. Âwiàteczny wyglàd uzupe∏niajà lakierowane na wysoki po∏ysk
drewniane boki z klonu kanadyjskiego.
Wielokolorowy wystrój nie ka˝demu
przypadnie do gustu, jednak trudno
mu odmówiç oryginalnoÊci i elegancji
w stylu „vintage”.
Tylna Êcianka zawiera gniazda sygna∏owe RCA: szeÊç wejÊç liniowych, wejÊcie do koƒcówki mocy oraz wyjÊcie
wysokopoziomowe p´tli rejestratora.
Para terminali g∏oÊnikowych to wysokiej jakoÊci zaciski WBT. Wyboru impedancji obcià˝enia (2, 4, 8 lub 16 Ω)
dokonuje si´ obrotowym selektorem.
Gniazdo sieciowe IEC oraz zacisk uziemienia uzupe∏niajà komplet przy∏àczy.
Po odkr´ceniu górnej pokrywy uzyskujemy dost´p do transformatorów
i baterii lamp. W zasilaczu umieszczono
pot´˝ny d∏awik 5H350mA. G∏ówny
transformator zasilajàcy to konstrukcja
typu E-I. W pierwszym stopniu wzmocnienia pracujà podwójne triody 6CS7
produkcji GE. Lampy mocy to tetrody
6L6WGC (5881) Sovteka w konfiguracji push-pull, po parze na kana∏. Nieparzysta dioda 6CJ3 (Sylvania), stosowana
kiedyÊ w kolorowych odbiornikach TV,
ma za zadanie opóêniç doprowadzenie

Leben CS-600
Dystrybucja:
Ceny:

Nautilus
15900 z∏

Dane techniczne:
Lampy:
6L6GC (5881)
Sovtek (EL34/6CA7 - opcja) x 4;
6CS7 x 4; 6CJ3 x 1
Moc wyjÊciowa:
2 x 32 W (6L6GC,
przy 1 kHz); 2 x 28 W (EL34, przy 1 kHz)
Pasmo przenoszenia:
10 Hz – 100 kHz
(-0,1 dB)
Zniekszta∏cenia THD:
0,7 % (10 W)
Czu∏oÊç wejÊciowa:
900 mV
Impedancja wejÊciowa:
100 kΩ
Impedancja obcià˝enia:
4/6/8/16 Ω
(prze∏àczane)
Wymiary (w/s/g):
14,2 / 45 / 36 cm
Masa:
22,5 kg

zasilania anodowego do lamp wyjÊciowych,
chroniàc
lampy
mocy
i przed∏u˝ajàc ich ˝ywotnoÊç. Przed
wyjÊciami umieszczono wielosekcyjne
transformatory typu E-I o mocy 50 W.
W przypadku zastosowania lamp
6L6 wzmacniacz oddaje moc 32 W na kana∏. Z pentodami EL34 moc spada do
2 x 28 W. Pod dolnà pokrywà znajduje si´
reszta uk∏adu. Widok high-endowych
elementów biernych i baterii kondensatorów, a przede wszystkim – nienaganny
monta˝ przestrzenny (punkt-punkt) elementów elektronicznych ucieszy niejedno audiofilskie oko. We wzmacniaczu nie
znajdziemy ˝adnej p∏ytki drukowanej,
nawet zwiàzanej ze zdalnym sterowaniem, bo takiej ekstrawagancji nie przewidziano. G∏oÊnoÊç regulujemy granatowym Alpsem. Na pochwa∏´ zas∏ugujà
porzàdek we wn´trzu i wykoƒczenie elementów noÊnych konstrukcji grafitowym
b∏yszczàcym lakierem. Majstersztyk.
Pawe∏ Go∏´biewski
Opinia 1
System
Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah
Gramofon/ramiona/wk∏adki:
Garrard 401/SME 312,
OL Silver/AT-OC9ML/II, AT440MLa
Przedwzmacniacz gramofonowy:
GSP Elevator/Revelation
Kolumny: ATC SCM-35
S∏uchawki: Beyerdynamic DT-150
Przewody sygna∏owe: Fadel Coherence
IC One, Transparent Audio Reference,
VPI-JMW Phono
Przewody g∏oÊnikowe: Fadel Coherence
SC One
Przewody zasilajàce i listwa: Fadel
Coherence PC One, Fadel Hotline
Coherence
Akcesoria: StandArt STO i SSP, VPI HW-17
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∏ysza∏em wczeÊniej, jak CS-600
radzi∏ sobie z B&W 801 Matrix.
Zdumiewajàco dobrze. Podobnie bez kompleksów podszed∏ do ATC
SCM-35. Od razu pokaza∏ zdrowe
usposobienie i rzeÊki charakter, kojarzàce si´ kulinarnie z sokiem ˝urawinowym.

go grania mogà wyjàtkowo si´gnàç po
opcj´ „Bass Boost”.
Wykorzysta∏em dost´pnoÊç przedwzmacniacza VTL TL2.5 i skonfigurowa∏em Lebena do pracy w trybie
koƒcówki mocy. To praktyczne rozwiàzanie pozwala zintegrowaç wzmacniacz
stereo z systemem wielokana∏owym.
˚eby w ogóle zagra∏o, po pod∏àczeniu

Leben gra dynamicznie i szczegó∏owo, k∏adàc du˝y nacisk na mikrodynamik´. Uderzenia w blachy
perkusji sà jak iskierki: b∏yszczà
i rozsypujà si´ w przestrzeni. RozdzielczoÊç brzmienia sprzyja prezentacji rozbudowanych i g´stych
aran˝acji. Nagrania Porcupine
Tree z CD „Stupid Dream” emanujà Êwie˝oÊcià, chocia˝ brakuje
im odrobiny masywnoÊci.
ZdolnoÊci dynamiczne sprawdzajà si´ w sk∏adach jazzowych.
W nagraniach koncertowych
(Jarret „Still Live”, LP) kontrabas jest zwinny i precyzyjnie
wybrzmiewa, przekazujàc du˝o
informacji ze strun. Uderzenia
stopy perkusyjnej sà natychmiastowe, choç nie tak pot´˝ne
jak w wykonaniu dzielonej
konstrukcji VTL-a.
Naturalny fortepian i oklaski
podkreÊlajà jakoÊç Êrednicy. Szczegó∏owy charakter CS-600 nie zaburza muzykalnoÊci. G∏os Jacinthy z LP
„Lush Life” brzmia∏ naturalnie i p∏ynnie, nie by∏ wypychany do przodu,
a g∏´boka scena precyzyjnie okreÊla∏a
pozycje muzyków akompaniujàcych.
W tej realizacji bas jest troszk´ podrasowany, co bardzo przypad∏o szeÊçsetce
do gustu. W monumentalnych nagraniach Lisy Gerrad z LP „The Silver
Tree” równowaga mi´dzy zakresami
nie budzi∏a zastrze˝eƒ, a zdolnoÊci
Lebena do kreowania wra˝eƒ stereofonicznych zaowocowa∏y spektakularnà
prezentacjà. W nagraniach rockowych
(Radiohead „In Rainbows”, LP 45
RPM) nie brakowa∏o odwagi i dok∏adnoÊci, choç zwolennicy bardzo mocne-

zewn´trznego przedwzmacniacza lub
procesora nale˝y wybraç funkcj´ „Pre
In” i odwa˝nie odkr´ciç pokr´t∏o g∏oÊnoÊci na maksimum. Okazuje si´, ˝e
w tej opcji regulacja g∏oÊnoÊci CS-600,
niezb´dna np. podczas u˝ytkowania
s∏uchawek, pozostaje w torze sygna∏owym. Trzeba o tym pami´taç, wracajàc
do ods∏uchu w trybie normalnym, bo
mo˝na zrobiç kolumnom kuku.
W porównaniu z koƒcówkà mocy
VTL ST-85 Leben gra mniej nasyconym, ale przejrzystszym i bardziej przestrzennym dêwi´kiem. Przypomina
tryb triodowy VTL-a, oferujàc przy tym
lepsze rozciàgni´cie basu.
Wzmacniacz s∏uchawkowy Lebena
zas∏uguje na równie wysokà ocen´,

magazyn hi-fi 3/09

chocia˝ prezentuje inny charakter.
W zestawieniu z DT-150 brzmienie
okazuje si´ komfortowe, esencjonalne
i delikatnie ocieplone. Muzyka wsàcza
si´ do uszu ze swobodà i wdzi´kiem,
lokujàc si´ na szerokiej scenie, odwa˝nie wykraczajàcej efektami poza przestrzeƒ pomi´dzy nausznikami. Dawno
nie mia∏em takiej przyjemnoÊci z kilku
godzin nocnego s∏uchania w czasie
pisania recenzji.
Leben CS-600 to niezwyk∏y wzmacniacz. Walory brzmieniowe, funkcjonalnoÊç, stylowy wyglàd i precyzja
wykonania powinny skusiç wra˝liwych
na niebanalne propozycje. Mo˝e stanowiç ozdob´ systemu i Êwiadczyç
o wysublimowanym guÊcie w∏aÊciciela.
W tym kontekÊcie cena wydaje si´
wprost okazyjna.
Pawe∏ Go∏´biewski

Opinia 2
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade/
Zu Denon 103
Przedwzmacniacz korekcyjny:
RCM Prelude
Wzmacniacz zintegrowany:
Advance Acoustic MAP-800,
Triode Audio TRV-88SE
Kolumny: Avcon Suestado,
B&W 801 Matrix
Przewody sygna∏owe: Argentum 6/4
Silver, Zu Wylde, Velum
Przewody g∏oÊnikowe: Argentum 6/4,
Velum
Przewody zasilajàce: Zu Mother,
IsoTek Optimum
Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas
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i´kszy wzmacniacz Lebena (podstawowym modelem jest CS-300) zaimponowa∏ mi nie tylko stylowym wyglàdem. Nie wiem, czy to kwestia udanego
zestawienia z kolumnami, czy czegoÊ
jeszcze, ale od poczàtku do koƒca testu
Leben nic, tylko robi∏ na mnie dobre
wra˝enie.
SzeÊçsetka to lampowiec XXI wieku.
Mo˝na o niej powiedzieç, ˝e brzmi nowoczeÊnie. Troch´ jak dobry tranzystor;
taki w starym stylu. Obecnie wiele
wzmacniaczy solid-state naÊladuje ciàgutkowy charakter lamp ze starej szko∏y. Leben si´ w to nie pakuje. Pozostaje
neutralny, a wÊród cech, którymi zwraca uwag´, umieÊci∏bym przede wszystkim czystoÊç i dynamik´.
Ten niepospolity piecyk daje troch´
high-endowego wglàdu w istot´ muzyki, nieco nadnaturalnà bezpoÊrednioÊç.
Po∏àczony z szybkimi i przejrzystymi
kolumnami z wysokotonowà wst´gà
urzàdzi∏ mi w domu wspania∏y spektakl. SpoÊród czterech wzmacniaczy,
które gra∏y w ciàgu miesiàca z testowanymi równolegle Avconami, Leben by∏
pod∏àczony najd∏u˝ej i tworzy∏ widowisko najbardziej wyskokowe. Wprawdzie ostatecznie doszed∏em do wniosku,
˝e by∏o w nim troch´ zbyt wiele dynamiki i powietrza, a ciut za ma∏o masy,
i na d∏u˝szà met´ wola∏em Lebena
z B&W, trudno jednak nie oddaç sprawiedliwoÊci jego w∏aÊciwoÊciom dynamicznym i umiej´tnoÊci kontroli
g∏oÊników.
Na dole pasma CS-600 zgodnie
wspó∏pracowa∏ z dynamicznymi Avconami, co mnie specjalnie nie zaskoczy∏o. O dziwo, ∏atwo wysterowa∏ równie˝
wielkie membrany Matrixów. Nie pojawi∏y si´ oznaki kompresji ani zmi´kczenia basu. Zarówno symfoniczne tutti,
jak i elektroniczny bas brzmia∏y pot´˝nie i swobodnie. Kolumny, mimo ˝e
stosunkowo ∏atwe do wysterowania, nie
sà jednak wysokoefektywne. Przypuszczam wi´c, ˝e Leben powinien poprawnie wspó∏pracowaç z wi´kszoÊcià zesta-

wów o typowych parametrach elektrycznych.
W odpowiednim zestawieniu dêwi´k
szeÊçsetki to nie tylko szczegó∏y i dynamika, ale i naturalny muzyczny magnetyzm. Ten nietypowy lampowiec go
ma, i bardzo dobrze, bo bez tej cechy
nie ma mowy o wysokiej klasie brzmienia. Japoƒski wzmacniacz (wyglàdajàcy
jak element scenografii filmu z lat 60.)
wie, co to emocje. Jednak w przeciwieƒstwie do lampowych czarusiów nie postawi∏ jedynie na przyciàganie barwà
i lirykà. Dawkujàc te cechy z rozwagà,
uzupe∏ni∏ je Êwietnymi w∏aÊciwoÊciami
dynamicznymi, tak w skali mikro, jak
i makro, dobrze rozciàgni´tym, twar-

saksofony nie tracà sugestywnoÊci po
przepuszczeniu przez 6L6.
Przejrzystym i bezpoÊrednim wysokim tonom towarzyszy∏a dobra stereofonia, zw∏aszcza wszerz. èród∏a pozorne zosta∏y poprawnie odseparowane;
jedynie w g∏àb sceny zauwa˝y∏em pewne mieszanie si´ êróde∏, jakkolwiek
wcià˝ dawa∏o si´ je zlokalizowaç i nie
czu∏o si´ dyskomfortu. Aby lekko
stonowaç naturalizm wzmacniacza
w zakresie góry i wy˝szej Êrednicy, zamiast Argentum zastosowa∏em wsz´dzie miedziane Velumy, które bardzo
dobrze sprawdzi∏y si´ w tym po∏àczeniu. Zaleca∏bym okablowanie brzmiàce
„okràg∏o” raczej ni˝ „kanciasto” (kab-

dym basem i przejrzystoÊcià. W rezultacie powsta∏ „all-rounder” – wzmacniacz oddajàcy dobrze ka˝dà muzyk´
(w tym pop i wszelkà rozrywkowà).
Jak wynika z dotychczasowego opisu,
Leben gra doÊç bezpoÊrednio; bez t∏umienia góry czy Êrednicy. Mo˝na to
lubiç albo nie, ale wydaje si´, ˝e jest
to prezentacja neutralna, co najwy˝ej
z lekkim uk∏onem w stron´ osuszenia
(zale˝nie od reszty toru). W ka˝dym
razie zarówno wokale, jak i jazzowe

larze wiedzà, co mam na myÊli). Z innych znanych mi przewodów dobrym
rozwiàzaniem mo˝e byç na przyk∏ad
Acoustic Zen albo miedziane Zu.
Leben to wzmacniacz brzmiàcy rzetelnie i neutralnie, dysponujàcy du˝ym potencja∏em dynamicznym. Z odpowiednimi kolumnami wype∏ni
pomieszczenie muzykà brzmiàcà sugestywnie i bezpoÊrednio. ˚adnych woali,
˝adnego Êlimaczenia si´. Jak dla mnie,
jest to wybitna maszyna o cechach wyczynowych, godna, by dobraç
do niej Êwietny system. Mo˝liwoÊç kszta∏towania brzmienia
przez dobór lamp (zarówno
w obr´bie jednego typu, jak i po
wymianie 6L6 na EL34) to bonus, z którego równie˝ warto
skorzystaç. Kto wie, o ile lepiej
mo˝e jeszcze zagraç?
Alek Rachwald
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