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Hi-end system stereo

F irma doczeka!a si´ fan-klubu, co 
z pewnoÊcià bardzo cieszy jej za!o-
˝yciela. JakoÊç produktów odegra-

!a tu zapewne znaczàcà rol´, ale nie mniej
wa˝ne okaza!o si´ podejÊcie do klientów.
Charles zawsze traktowa! ich powa˝nie,
doceniajàc wysi!ek, z jakim wià˝e si´ za-
kup produktów Ayre. Bo do tanich na
pewno nie nale˝à.

W swojej dzia!alnoÊci Ayre kieruje si´
kilkoma za!o˝eniami. Najwa˝niejsza wyda-
je si´ ogólna wizja firmy przyjaznej nabyw-
com. Równie˝ tym, którzy majà ju˝ zakup
za sobà. Przewa˝nie wytwórcy traktujà ich
jako z!o konieczne i najch´tniej montowa-
liby mechanizm niszczàcy urzàdzenie po
kilku, kilkunastu latach od daty zakupu.
Ile˝ to k!opotów by!oby z g!owy…

Ayre stawia na d!ugowiecznoÊç. Dlate-
go zmiany w katalogu zachodzà opornie.
Wzmacniacze i odtwarzacze produkuje
si´ latami, a ka˝dy model jest projekto-
wany tak, by opiera! si´ up!ywowi czasu 
i w kolejne dekady wchodzi! z m!odzieƒ-
czà werwà. Choç technika idzie do przo-
du, a Charles ma g!ow´ pe!nà pomys!ów,
posiadacze starszych wersji nie muszà si´
martwiç. Aby iÊç z duchem czasu, udajà
si´ do serwisu, który wprowadza zmiany.
Nie by!oby w tym nic dziwnego, bo cz´Êç
brytyjskich producentów stosowa!a t´
technik´ w przesz!oÊci, gdyby nie zasadni-
cza ró˝nica. Ayre cz´sto oferuje us!ug´ 
za darmo, dzi´ki czemu klienci ch´tniej 
z niej korzystajà, a potem… ˝arliwie dys-
kutujà o zmianach spowodowanych przez
modernizacje, robiàc przy okazji firmie
znakomità reklam´. Obs!uga i poziom
serwisu sà podobno wzorcowe. 

Efekt takiej polityki jest dla przysz!ego
klienta jednoznaczny: teraz kupi´ drogi
klocek, ale za kilka lat b´dzie on nadal na
czasie. A i wspó!czeÊnie produkowane b´-
dà wyglàdaç tak samo.

Od strony in˝ynierii Hansen tak˝e po-
zostaje wierny swoim za!o˝eniom. Od
1993 roku w Boulder (Colorado) sprz´t
wykonuje si´ r´cznie. Wszystkie urzàdze-
nia sà zbalansowane, dzi´ki czemu elimi-
nuje si´ szumy i zak!ócenia. Nie tylko 
pochodzàce z okablowania, ale tak˝e z li-
nii zasilajàcej. Sygna!y niezbalansowane, 
z wejÊç RCA poddaje si´ symetryzacji. Ko-
lejne atrakcje to: brak globalnej p´tli
sprz´˝enia zwrotnego oraz zasilanie opar-
te na zaawansowanej filtracji.

Oferta Ayre jest stosunkowo wàska.
WÊród kilkunastu pozycji najwi´cej jest
wzmacniaczy dzielonych. Najdro˝sza
kombinacja to wydatek rz´du 200 tys z!,
ale na szcz´Êcie mo˝na taniej. Opisywany
system to Êrednia pó!ka. Mo˝na tak˝e wy-
braç wzmacniacz zintegrowany, przypo-
minajàcy wyglàdem raczej odtwarzacz
CD. A propos êróde!, do wyboru mamy

bohatera testu, czyli uniwersalny odtwa-
rzacz stereo, oraz CD-7 – jednoformato-
wà maszyn´ wyposa˝onà w mechanizm
Teaca. Dla m!odszego pokolenia przewi-
dziano przetwornik QB-9, radzàcy sobie 
z plikami podanymi przez wejÊcie USB;
dla starszych – gramofon DPS. Je˝eli ze-
chcemy zbudowaç system kina domowe-
go, pomo˝e nam w tym 6-kana!owa koƒ-
cówka mocy V-6. Ka˝dy zestaw mo˝na
wzbogaciç filtrem sieciowym P-5xeAC.
Jego najwa˝niejszà cechà jest brak ograni-
czeƒ wydajnoÊci pràdowej (zachowuje si´
jak zwyk!a listwa). Trudno o nim mówiç
„kondycjoner”, ale producent utrzymuje,
˝e jego u˝ycie zdecydowanie poprawia
dêwi´k. Urzàdzenie dopasowano wzorni-
czo do opisywanego systemu. Symbol
wskazuje, ˝e mo˝e stanowiç jego cz´Êç. Je-
˝eli ktoÊ zechce je zastosowaç, dop!ata
wyniesie 6600 z!.

Budowa
Gabaryty odtwarzacza i przedwzmac-

niacza sà identyczne. Koƒcówka mocy jest
znacznie wy˝sza i g!´bsza. To zrozumia!e,
bo pomieszczono w niej dwa pot´˝ne mo-
nobloki. W przypadku wzmacniaczy mi-
niaturyzacja wià˝e si´ najcz´Êciej z ograni-
czeniem rozmiarów zasilacza, a to nigdy
nie wychodzi na dobre. Wszystkie urzà-
dzenia mo˝na postawiç na sobie i b´dà
stanowi!y optycznà ca!oÊç. Jedyne, co mi
troch´ przeszkadza, to przesuni´cie loga
Ayre na koƒcówce do centrum. Wymu-

szajà je ozdobne elementy aluminiowe na
bokach p!yty czo!owej.

Wzornictwo jest z jednej strony skrom-
ne, z drugiej zaÊ widaç w nim odrobin´
szaleƒstwa. Obudowy wykonano w ca!o-
Êci z aluminium. Fronty to szlifowane
p!aty o gruboÊci 1 cm, pomalowane na
czarno. O ile koƒcówka stanowi studium
prostoty (widzimy tylko w!àcznik siecio-
wy i diod´ sygnalizujàcà prac´), to jedno-
lite bry!y odtwarzacza i przedwzmacnia-
cza zgrabnie z!amano dwiema wn´kami.
W centrum znajdujà si´ niebieskie wy-
Êwietlacze (mo˝na je wy!àczyç pilotem)
oraz szuflada nap´du. Z prawej strony
preamp ma standardowà ga!k´ g!oÊnoÊci,
a odtwarzacz – okràg!y panel, sterujàcy
podstawowymi funkcjami.

Pokryw´ przykr´cono dziesi´cioma
Êrubami. Ich !ebki sà srebrne i odcinajà
si´ od czerni; tak samo na bokach. Nada-
je to urzàdzeniom industrialny wyglàd,
chocia˝ pewnie lepiej wyglàda!yby czarne,
stapiajàce si´ z blachà.

Troch´ dziwnie wyglàdajà miniaturowe
nó˝ki. Unoszà obudowy na nieca!y centy-
metr. Mo˝na mieç nadziej´, ˝e zapewnià
wystarczajàce ch!odzenie, nawet jeÊli po-
stawimy elementy na sobie. Koƒcówk´
umieÊci!bym jednak na osobnej pó!ce, bo
na górnej p!ycie wyci´to otwory wentylu-
jàce, zabezpieczone oryginalnà kratowni-
cà ze stalowego drutu.

Wie˝a za blisko 70 tysi´cy.
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To jednak szczegó!y. Wa˝ne, ˝e jakoÊç
wykonania nie pozostawia z!udzeƒ co do
klasy komponentów. Poza wszelkà kryty-
kà pozostaje tak˝e wygoda u˝ytkowania 
i funkcjonalnoÊç.

W komplecie ze êród!em otrzymujemy
estetyczny, solidny i wodoodporny pilot.
Ma du˝e, podÊwietlane na fioletowo
przyciski, wi´c jego obs!uga w ciemnoÊci
nie stwarza problemów. IloÊç guzików te˝
jest rozsàdna, bez nadmiaru atrakcji. Do
przedwzmacniacza do!àczany jest zwyk!y,
plastikowy sterownik z niemal iden-
tycznym uk!adem funkcji. Posiadaczom
samego wzmacniacza Ayre oferuje alumi-
niowy gad˝et za dop!atà. Mo˝na zainwe-
stowaç, bo jest to jeden z najbardziej 
ergonomicznych i g!upotoodpornych le-
niuchów, jakie widzia!em. Inna sprawa to
cena. Za 1700 z! mo˝na kupiç Piano Cra-
fta do sypialni. A plastikowy pilot? 
Ot, zwyk!a, tania produkcja. Nie pasuje
do systemu; bardziej do telewizora 
w kuchni.

Odtwarzacz C-5xeMP
Odtwarzacz C-5xeMP jest wieloforma-

towy. Dla mnie oznacza to niekoniecznie
wi´kszà uniwersalnoÊç, bo p!yt SACD
mam tyle, co kot nap!aka!. Uwa˝am, ˝e
wysoka rozdzielczoÊç jest przysz!oÊcià fo-
nografii, tyle ˝e… nie w postaci p!yty 
o Êrednicy 12 cm. Ju˝ nawet najbardziej
zadufani w sobie specjaliÊci od marketin-
gu w wielkich koncernach pogodzili si´ 
z pora˝kà superp!yty, najpierw wsadzajàc
jà do miniwie˝, które nie potrafià zagraç
dobrze nawet z kasety, a potem zaprzesta-
jàc wzbogacania katalogów takimi wyda-
niami. P!yty by!y od poczàtku za drogie,
repertuar skandalicznie wàski, a remaste-
ry nawet audiofilów nie przekona!y. Bo
nie tà drogà posz!y starania. Zamiast za-
mieÊciç na krà˝kach oryginalne, studyjne
pliki w formie 24/48 (bo si´ mieszczà),
serwowano nam nieudane przeróbki, 
w dodatku rozbite na 5+1 kana!ów. Po-
tem ktoÊ poszed! po rozum do g!owy (by-
!o daleko) i zorientowa! si´, ˝e wysoka
rozdzielczoÊç sprawdza si´ tak˝e w stereo.
Ale nadal nikt nie si´gnà! po dyski i taÊmy
w studiach, ˝eby pokazaç, jak brzmia!y
naprawd´, tylko sztucznie rozszerzano 
i pompowano. Naiwni decydenci sàdzili,

˝e ludzie kupià jeszcze raz to samo, a na-
graƒ dokonanych w nowym formacie po-
wstawa!o tyle, co diamentu z w´gla. I tak
pogrzebano p!yt´ SACD. Ale nie nagrania
wysokiej rozdzielczoÊci.

Wróçmy jednak do rzeczy. Zanim roz-
pocznie odczyt, mechanizm wieloforma-
towy musi rozpoznaç p!yt´. Transport
Ayre dzia!a sprawnie, ale i tak jest to ˝ó!w
w porównaniu ze standardowym odtwa-

rzaczem CD. Mo˝na wybraç taƒszy C-7,
ale to nie to samo. Wystarczy spojrzeç do
wn´trza obu urzàdzeƒ. „Piàtka” jest
znacznie bardziej rozbudowana, co po-
zwala oczekiwaç, ˝e jakoÊç dêwi´ku te˝
b´dzie wy˝sza. Cena jest. Zdecydowanie.

Obs!uga okazuje si´ intuicyjna. C-5
czyta wszystkie standardy stereo: CD,
SACD, DVD-Audio, DVD-Video (tylko
Êcie˝ka dêwi´kowa) i MP3.

Wewnàtrz najwa˝niejsze jest zasilanie.
CzegoÊ takiego jeszcze w odtwarzaczu nie
widzia!em. Za trójbolcowym gniazdem
IEC znajdujà si´ dwa filtry RFI. Zrezygno-
wano z dodatkowego w!àcznika sieciowe-
go – jedyny prze!àcza urzàdzenie w tryb
standby. Dalej pràd p!ynie do dwóch
ogromnych transformatorów EI firmy
Mercury Magnetics. Niebieska elektrow-
nia przesy!a napi´cie do kondensatorów, 
a nast´pnie zasila osobno sekcj´ analogo-
wà i cyfrowà. Na p!ytce analogowej
umieszczono stabilizatory napi´cia, w tym
diody prostownicze i kondensatory elek-
trolityczne. Wszystkie elementy w zasila-
niu pochodzà z USA i zosta!y wybrane
specjalnie do tej konstrukcji. 

Sekcja analogowa jest w pe!ni dyskret-
na; w cyfrowej zastosowano przetworniki
PCM1738. Najwa˝niejsza jest jednak fil-
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Preamp nie ma wy!àcznika
sieciowego. Przyciski 
opisano dosyç oryginalnie,
ale nawet nierozgarni´ty
samiec szympansa powinien
si´ nauczyç ich obs!ugi 
w kilka minut.

Zielone Êwiate!ko sygnalizuje
tryb standby, niebieskie 
– pe!nà gotowoÊç 
do posy!ania watów.

Prosta i jednoczeÊnie
elegancka forma. Urzàdzenie
jest wzorem funkcjonalnoÊci,
nie ma ˝adnych zb´dnych
przycisków. Obudowa 
w ca!oÊci z aluminium.
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tracja, czyli MP w symbolu. Charaktery-
styka filtra Minimal Phase zaczyna opa-
daç ju˝ przy 10 kHz, osiàgajàc wartoÊç
0,75 dB przy 20 kHz. Bardzo wa˝na jest
te˝ odpowiedê impulsowa. Filtr MP two-
rzy oscylacje tylko po impulsie, w liczbie
podwojonej. To ponoç tajemnica brzmie-
nia odtwarzacza.

Oprogramowanie pochodzi od Ayre.
Format PCM jest poddawany upsamplin-
gowi do postaci 24-bitowej, a nast´pnie
32-krotnie przeliczany przy 24-bitowej
d!ugoÊci s!owa. 

Nie zastosowano sprz´-
˝enia zwrotnego. Ca!oÊç
elektroniki mieÊci si´ na
dwóch p!ytkach. Gniaz-
da wyjÊciowe wlutowano 
w nie bezpoÊrednio. Do
wyboru mamy po parze
RCA i XLR. WyjÊcie do
zewn´trznego przetwor-
nika jest symetryczne.
Nie przewidziano Êwia-
t!owodu ani koaksjalne-
go. Do byle czego C-5 nie
pod!àczycie, o ile ktoÊ 
w ogóle b´dzie mia! takà
potrzeb´. Oprócz wspo-
mnianego garnituru jest
tak˝e port sterujàcy,
umo˝liwiajàcy pod!àcze-
nie zewn´trznego kontro-
lera (Creston lub AMX). Do ca!kowitego
opadni´cia szcz´ki zabrak!o mi tylko 
w pe!ni metalowego mechanizmu albo
silnika z nap´dem paskowym. Ale kto dzi-
siaj robi takie rzeczy…

JakoÊç wykonania, komponenty i topo-
logi´ uk!adu mo˝na podsumowaç jednym
s!owem: brawo!

Przedwzmacniacz K-5xe
Na p!ycie czo!owej znalaz!o si´ szeÊç

przycisków. Cztery s!u˝à do wyboru êró-
d!a dêwi´ku. Zamiast
standardowych opisów
u˝yto symboli graficz-
nych, takich jak gwiazd-
ka, ksi´˝yc czy kometa.
Zawsze chcia!em pole-
cieç w kosmos, wi´c ta-
kie oznaczenia mi si´
podobajà. KtoÊ mo˝e
im zarzuciç infantyl-
noÊç, ale jakie to ma
znaczenie w codzien-
nej eksploatacji? Wy-
Êwietlacz pokazuje po-
ziom wzmocnienia 
w skali od 0 do 66.
Ga!ka g!oÊnoÊci po-
rusza si´ lekko, ale na
szcz´Êcie nie na tyle,
by spowodowaç przy-

kre nast´pstwa po energicznym obróceniu
w prawo.

Zamiast tradycyjnego potencjometru
Ayre stosuje regulacj´ elektronicznà. To
rozwiàzanie coraz bardziej powszechne.
U!atwia zdalnà obs!ug´ i zapewnia równo-
miernoÊç narastania sygna!u, zw!aszcza na
poczàtku skali. W K-5xe analogowe prze-
!àczniki FET sterujà drabinkami, zbudo-
wanymi z metalizowanych oporników.

Panel sterowania wyposa˝ono w funk-
cj´, którà warto pochwaliç z punktu wi-

dzenia audiofilskiej dba!oÊci o brak zak!ó-
ceƒ, pochodzàcych ze zb´dnych obwo-
dów. W momencie, kiedy koƒczymy za-
baw´ z pilotem i zaczynamy si´ skupiaç na
muzyce, logika preampu si´ od!àcza i sy-
gna! p!ynie tak, jakby potencjometry 
i prze!àczniki nie istnia!y. 

W prawym dolnym rogu jest jeszcze je-
den przycisk. Przyzwyczajenie podpowia-
da, ˝e to w!àcznik sieciowy. Efekt jego
u˝ycia jest podobny, bo… robi si´ cicho.
Klawisz steruje funkcjà „mute”. Wy!àcz-

nika zasilania w K-5 po
prostu nie ma. Wtyka-
jàc przewód sieciowy 
w gniazdo, w!àczamy
urzàdzenie, nie mo˝emy
go natomiast wy!àczyç
ani pilotem, ani w ˝a-
den inny nieinwazyjny
sposób. Nie jest to nie-
dopatrzenie, poniewa˝
Hansen uwa˝a prztyczki
za niepotrzebny element
w torze. Pobór mocy
preampu jest niewielki,
a urzàdzenie najlepiej
zagra wygrzane.

Na tylnej Êciance 
widaç cztery wejÊcia 
– dwa zbalansowane 
i dwa RCA. WyjÊcia

do koƒcówki mocy sà
tak˝e w dwóch standardach. Jest jeszcze
wyjÊcie p´tli magnetofonowej, chocia˝
coraz mniej osób u˝ywa takiego sprz´-
tu. Zabrak!o natomiast gniazda gramo-
fonu. Nie przewidziano te˝ mo˝liwoÊci
instalacji modu!u korekcyjnego za do-
p!atà. Mi!oÊnicy winylu b´dà si´ musieli
zaopatrzyç w osobne urzàdzenie. Ayre
ma takie w ofercie. Je˝eli zechcemy po!à-
czyç stereo z kinem domowym, mo˝e-
my przepuÊciç przez K-5 sygna! z proce-
sora do koƒcówki mocy.

Wewnàtrz najwi´cej uwa-
gi poÊwi´cono zasilaniu.
Poprzez filtr cz´stotliwoÊci
radiowych, które sieç ener-
getyczna zbiera jak antena,
pràd p!ynie do wielkiego
transformatora EI, który
spokojnie móg!by wystar-
czyç 100-watowej integrze.
Do tego momentu oba ka-
na!y sà po!àczone. Dalej
si´ rozdzielajà. W sekcji
zasilajàcej znajdujà si´
dwa kondensatory elek-
trolityczne Cornell Du-
blier (USA) o pojemnoÊci
18000 µF ka˝dy. Elektro-
nika mieÊci si´ na nie-
wielkiej p!ytce, zajmujà-
cej jednà trzecià wn´trza.

Hi•Fi i Muzyka 10/09 51
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Preamp. W Êrodku 
ani jednego kabelka, 
oprócz linii z uk!adu
logicznego. Dual-mono,
symetryczne prowadzenie
sygna!u i gniazda
wlutowane w p!ytki.

Zasilacz w odtwarzaczu 
jest jednym z najlepszych, 
jakie zobaczycie. 
Bez wzgl´du na cen´.
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Panuje na niej wzorcowy porzàdek. Gniaz-
da wlutowano bezpoÊrednio w p!ytk´.
Oprócz linii zasilajàcej i taÊmy z uk!adu lo-
gicznego wewnàtrz nie ma ani jednego ka-
belka. Uk!ad jest, oczywiÊcie, symetryczny,
bez p´tli sprz´˝enia zwrotnego.

Koƒcówka mocy V-5xe
Na du˝ej p!ycie czo!owej znajduje si´

tylko dioda i w!àcznik trybu standby. Zie-
lone Êwiate!ko sygnalizuje tryb uÊpienia,
niebieskie – pracy. Tyle mo˝na powiedzieç
o obs!udze koƒcówki. Je˝eli pojawiajà si´
inne funkcje, sà najzwyczajniej niepo-
trzebne. Z uwagi na prac´ z du˝ymi pràda-
mi nie uda!o si´ uniknàç mechanicznego
w!àcznika. Jest toporny, plastikowy, ale
spe!nia swojà rol´. Za nim zamontowano,
jak zwykle, filtr RFI i pot´˝ny transforma-
tor rdzeniowy, przykryty charakterystycz-
nym niebieskim kapturem. Szkoda, ˝e nie
zastosowano po jednym dla ka˝dego ka-
na!u. ZmieÊci!yby si´ w obudowie, ale
znajàc podejÊcie Hansena do zasilania,
mo˝emy przyjàç, ˝e mia! swoje powody.
Zasilanie rozdziela miedziana szyna. Ko-
lejne jego elementy, czyli kondensatory 
(2 x 18000 µF/36 V na kana!) i bezpieczni-
ki przytwierdzono do p!ytek koƒcówek
mocy. Oparto je na 16 tranzystorach bipo-
larnych, ale na wejÊciu pracujà FET-y.
Monofoniczne bloki zamontowano pio-
nowo i przykr´cono do pot´˝nych radia-
torów. Gniazda wlutowano w p!ytki.

Konstrukcja jest prosta i przejrzysta. 
Je˝eli ktoÊ zarzuci Ayre, ˝e w Êrodku zo-

sta!o du˝o miejsca, warto przypomnieç,
˝e najdro˝sze monobloki MBL-a wyglà-
dajà podobnie. Jedynà ró˝nicà pomi´dzy
Ayre i wi´kszoÊcià high-endowych koƒcó-
wek jest transformator rdzeniowy. Wi´k-
szoÊç producentów woli toroidy.

Z ty!u mamy zdublowane wejÊcia
RCA/XLR, wybierane miniaturowym prze-
!àcznikiem. Jest te˝ wyjÊcie do nast´pnej
koƒcówki i gniazdo wyzwalacza. Zaciski
kabli g!oÊnikowych to dla mieszkaƒca Eu-
ropy zaskoczenie. Zwyk!e, niklowane bolce,
dociskane plastikowà sztabà, nie przyjmujà
po!àczeƒ innych ni˝ wide!ki. Czy nie mo˝-
na by!o zastosowaç innych gniazd, jak 
w znakomitej wi´kszoÊci koƒcówek? Ano,
mo˝na, ale nie jest to wynikiem zaniedba-
nia, tylko tradycji. Amerykanie przewa˝nie

u˝ywajà w high-endowych systemach gru-
baÊnych niczym w´˝e ogrodowe drutów.
Bywa!o, ˝e banany i szpilki w takich sytu-
acjach si´ !ama!y, wi´c standardem sta!y
si´ wide!ki. Wielu audiofilów zza Wielkiej
Wody nawet nie wie, do czego s!u˝à
otwory, których nieobecnoÊç troch´
skomplikowa!a mi ˝ycie. Przy pod!àcza-
niu kolumn nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.
Zanim wzmacniacz odpalimy, powinni-
Êmy sprawdziç, czy kabelki tkwià w zaci-
skach i nie stykajà si´ z obudowà. Wzmac-
niacz jest w pe!ni zbalansowany, a wi´c
nie ma odczepu pod!àczonego do masy.
Koƒcówka opiera si´ na trzech nó˝kach, 
a nie na czterech, jak w przypadku pozo-
sta!ych cz´Êci systemu.

Konfiguracja
W tym przypadku system mamy skon-

figurowany. Pozostaje tylko kwestia do-
boru kolumn i okablowania. W teÊcie 
do zestawu Ayre pod!àcza!em kolumny 
Audio Physic Tempo VI i Caldera. Oka-
blowanie pochodzi!o od Fadela. U˝ywa-
!em te˝ zwyk!ych przewodów studyjnych.
Opisujàc poszczególne elementy, posi!ko-
wa!em si´ wzmacniaczami McIntosh 
MA7000, Gryphon Atilla, a tak˝e kombi-
nacjà McIntosh C22/MC75 oraz odtwa-
rzaczem Gamut CD3. 

Wra˝enia ods!uchowe
Odtwarzacz

Na poczàtek Prince. „Incense and Can-
dles” zabrzmia!a mi´siÊcie i goràco. Od-

twarzacz koncentrowa! si´ na Êrednicy
pasma, akcentujàc ciep!à barw´ naszpiko-
wanych elektronikà wokali. Dzieje si´ tam
tyle, ˝e po pierwszym przes!uchaniu nie
da si´ ogarnàç wszystkich linii, dope!nia-
jàcych przebieg harmoniczny i emocjo-
nalny utworu. Ayre ujmujàco zrobi! 
z nich g!ównà atrakcj´, nie wycofujàc
skrajów pasma. Nie wiem, jak si´ to uda-
!o, ˝e bez ekspozycji nabra!y okràg!oÊci 
i czytelnoÊci, zbli˝ajàcej nas do wra˝enia
towarzyszàcego s!uchaniu dobrej lampy. 

Podobnie góra pasma – mimo lekkiego
ocieplenia i zaokràglenia nie zosta!a po-
zbawiona czytelnoÊci. Wydaje si´, ˝e od-
twarzacz pozostaje ca!kowicie neutralny,
a podniesienie temperatury stanowi coÊ 
w rodzaju przyprawy, zaostrzajàcej potra-
w´, ale bez zmiany jej smaku. Bas jest
mocny i mi´kki. Wystarczajàco szybki,
nawet jak na wymagania albumu „3121”.
Nie jest to dominujàca fala. I dobrze, bo
nadmiar mo˝e zak!óciç przyjemnoÊç s!u-
chania. Ayre zachowuje umiar, przez to
jest te˝ wyrównany w proporcjach.

Kultura i muzykalnoÊç tego odtwarza-
cza zrobià wra˝enie na ka˝dym os!u-
chanym audiofilu. Cz´sto szukamy sprz´-
tu efektownego, zabijajàcego wra˝eniem
w pierwszych minutach. Potem zwykle
wracamy do urzàdzeƒ, które sprawiajà
nam przyjemnoÊç. Tutaj mamy esencj´
radoÊci z muzyki, jej humanistyczny wy-
miar. Po wnikliwej analizie dochodzimy
do wniosku, ˝e tak naprawd´ w dêwi´ku
niczego nie brakuje.

Na albumie S.M.V. „Thunder” Ayre
podkreÊla! mi´kkoÊç linii, nie pompowa!
ogromnych iloÊci powietrza, ale pozosta!
nie mniej czytelny ni˝ u˝yty do porównaƒ
Gamut. Nadal mo˝na by!o Êledziç popisy
mistrzów wiose!. Przy tym pojawi!o si´
wi´cej szczegó!ów w wy˝szym zakresie 
pasma. Jak si´ okazuje, basówka ma wiele
do powiedzenia w kwestii artykulacji 
i kszta!towania dêwi´ku na obszarze mili-
sekund. PodkreÊlenie alikwotów spowo-
dowa!o, ˝e technika gry sta!a si´ bardziej
oczywista i przez to – imponujàca.
Sztuczki Marcusa Millera, drobiazgi, któ-
re czynià go rozpoznawalnym po pierw-
szej frazie, wychodzi!y jak na d!oni. Co
ciekawe, basu nie brakowa!o, choç wiele
urzàdzeƒ w tej cenie dozuje go zdecydo-
wanie mniej oszcz´dnie. Umiar i akurat-

Preamp. Tu tak˝e nie ma
w!àcznika sieciowego.
Rozstawienie gniazd zdradza
konstrukcj´ dual-mono.

Oprócz wejÊç i wyjÊç XLR 
sà tak˝e gniazda 
dla zewn´trznego kontrolera.
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noÊç podoba!y mi si´ tym bardziej, im
d!u˝ej s!ucha!em.

Góra na tym albumie tak˝e nie prze-
szkadza i jest czysta zarazem. Odci´cie si´
od efekciarstwa i wyczynowych osiàgów
powoduje, ˝e na pierwszy plan wysuwa si´
muzyka. Amerykaƒskie êród!o pokazuje
wielkà kultur´ i swobod´, które pozwalajà
mu zaprezentowaç wymagajàcy materia!
bez wysi!ku, a jednoczeÊnie wciàgajàco.
Po raz pierwszy da!em rad´ przes!uchaç
ca!à p!yt´ bez zm´czenia.
Mo˝e dlatego, ze zauwa˝y-
!em w niej nowe elementy.
Jak choçby solówka na
kontrabasie („Milano”),
grana smyczkiem. Instru-
ment brzmia! aksamit-
nie ciep!o, wr´cz czarujà-
co. Prze!om basu i Êred-
nicy to cz´sto miejsce,
gdzie dêwi´k si´ zamula 
i wszelkie ekspozycje lub
nieumiej´tne „grzebanie
w paÊmie” sprawiajà, ˝e
brzmienie staje si´ ci´˝-
kie i nabiera niemi!e-
go, matowego nalotu.
Producenci cz´sto wy-
cofujà ten zakres, aby
dodaç przejrzystoÊci 
i lekkoÊci. To jednak
powoduje wra˝enie
osuszenia. W Ayre ni-
ski Êrodek potrakto-
wano priorytetowo.
Mimo to dêwi´k nie
traci Êwie˝oÊci i czystoÊci
w wy˝szych rejestrach.

Ale tak naprawd´ us!yszymy to dopiero 
w materiale akustycznym. Odtwarzacz
rozwija skrzyd!a w klasyce i jazzie. Orkie-
stra symfoniczna i big-bandy brzmià pla-
stycznie i spójnie. Owszem, mo˝na si´ do-
patrywaç oznak ocieplenia, ale przez to
dêwi´k staje si´ tylko bardziej nasycony.
Wspaniale brzmià d´te drewniane: p!yn-
nie i bez krzykliwoÊci. Podobnie blacha.
To „umuzykalnienie” nie odbiera jednak
blasku alikwotom na górze. Jasne, ˝e takie
êród!a jak szczytowy Audio Research po-
trafià zagraç równie muzykalnie i jeszcze
bardziej otworzyç skraj pasma, ale ju˝ 
tutaj mamy przedsmak tej aksamitnoÊci,
jakà spotkamy w najbardziej udanych 
i najdro˝szych odtwarzaczach.

Przestrzeƒ zosta!a zarysowana na tej sa-
mej zasadzie: umiaru po!àczonego z per-
fekcyjnym podejÊciem do aspektów, które
zazwyczaj si´ pomija. W tej cenie na pew-
no znajdziecie obszerniejszà scen´, ale t´
wype!nia metafizyczny spokój. StabilnoÊç
êróde!, nasycenie pog!osem i scalenie pla-
nów powodujà, ˝e muzyk´ odbieramy ja-
ko jeden obszar. OczywiÊcie, wskazanie

poszczególnych instrumentów nie spra-
wia problemu, ale nie odczuwamy tu
sztucznych dziur i wyraênych linii, na
których nast´pujà podzia!y. Przy okazji
zwróçcie uwag´ na talerze i perkusjonalia.
Uderzenia w blachy sà wystarczajàco me-
taliczne, a k!ujà w uszy tylko tam, gdzie
b´bniarz da upust agresji.

C-5 mistrzowsko tworzy niepowtarzalnà
atmosfer´. Stawia na muzykalnoÊç i kultu-
r´, a jednoczeÊnie nie brakuje mu basu, 

dynamiki i odrobiny szaleƒstwa, gdy 
przyjdzie na nie pora. Dla mnie to jedno 
z najlepszych êróde! w tym segmencie ce-
nowym. JednoczeÊnie ma w sobie tyle
wdzi´ku i zdecydowania w tworzeniu w!a-
snej wizji, ˝e jeÊli przypadnie Wam do gu-
stu ta estetyka, to ju˝ nie b´dzie odwrotu.

Wzmacniacz dzielony
Wzmacniacz wpisuje si´ w t´ samà es-

tetyk´, konsekwentnie powtarzajàc nie-
mal wszystkie obserwac-
je dotyczàce kompaktu.
Jednak rozpatrujàc go ja-
ko osobny komponent,
nie da si´ ju˝ powie-
dzieç, ˝e jest oszcz´dny
w basie. W porównaniu
do McIntosha MA7000
serwowa! go obficiej,
jakby starajàc si´ zre-
kompensowaç umiar-
kowanie C-5. Dla
wi´kszoÊci audiofilów
to zdecydowana zale-
ta. Niskie cz´stotliwo-
Êci majà identyczny
charakter. Sà mi´kkie,
okràg!e i pulsujàce.
Nie zaskakujà ja-
kàÊ szczególnà szyb-
koÊcià czy energià.
Tworzà mocnà pod-
staw´ i pasujà do
reszty pasma.

Ci´˝ar dêwi´ku 
w kombinacji pre/

/power jest przesuni´ty
w dó!, z zaznaczeniem ni˝-

szej Êrednicy. Najwa˝niejsze jest ciep!o 
i muzykalnoÊç. 

Centrum pasma traktowane jest prio-
rytetowo. Znowu najlepiej b´dzie si´gnàç
po klasyk´ i akustyczny jazz, bo tam Ayre
czuje si´ jak ryba w wodzie. O ile odtwa-
rzacz stara! si´ pozostaç ca!kowicie neu-
tralny w prezentacji przestrzeni, o tyle 
ju˝ wzmacniacz wysuwa saksofon,
skrzypce i g!osy ludzkie lekko do przodu,
przypominajàc wra˝enia, jakie daje s!u-

Zdublowane standardy wejÊç.
Jest tak˝e wyjÊcie 
do nast´pnej koƒcówki.
Gniazda g!oÊnikowe 
akceptujà tylko wide!ki.

Zasilanie, dwa monobloki 
i… tyle. Szkoda, ˝e w Êrodku 
nie zamontowano dwóch
transformatorów. Na pewno by
to koƒcówce nie zaszkodzi!o.
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chanie lampy, ewentualnie brytyjskich
monitorów. Zapewnia to z!udzenie
wi´kszego realizmu i obecnoÊci na kon-
cercie. Wiele osób uwielbia taki sposób
prezentacji; nie jest on ani wadà, ani 
zaletà. Spora cz´Êç amerykaƒskich g!oÊ-
*ników oddala scen´ i stara si´ przesunàç
jej skraje jak najdalej od nas i to te˝ jest
efektowne i ciekawe. Zaznaczenie pierw-
szego planu jest jednak bardziej oczywi-
ste w kontekÊcie brzmienia kreowanego
przez Ayre, bo dodatkowo podkreÊla
muzykalnoÊç i ciep!o. O ile w materiale
elektrycznym wa˝niejsze oka˝à si´ holo-
graficzne g!´bie, to w akustycznym na-
st´puje to, co recenzenci lubià okreÊlaç
jako koncert w pokoju ods!uchowym.
Poniewa˝ wi´kszoÊç instrumentów ope-
ruje w Êrednicy, czujemy, ˝e przybli˝ajà
si´ do nas, wr´cz wychodzà z g!oÊników
na Êrodek pokoju. Wydajà si´ przy tym
powi´kszone, jak byÊmy im si´ przyglà-
dali przez lup´. Zyskujà na tym przej-
rzystoÊç i czytelnoÊç. O ile w muzyce
elektronicznej nie by!y wybitne, to tutaj
nast´puje przemiana. Dêwi´k si´ otwie-
ra, nabiera szczegó!ów. Ka˝de przesu-
ni´cie szczoteczki po membranie wer-
bla, inicjacja ruchu smyczkiem po
strunach skrzypiec czy wiolonczeli,
praca klapek klarnetu i saksofonu
wychodzà z t!a i dajà znaç, ˝e istniejà 
w nagraniu, chocia˝ nie s!yszeliÊmy ich
wczeÊniej.

Nie to jest jednak najwa˝niejsze. Istotà
kombinacji Ayre jest pokazanie emocjo-
nalnej strony muzyki; odcieni, drobia-
zgów. No i koncentracja na pi´knie barw.
Nie jest to mo˝e spojrzenie w pe!ni
obiektywne, ale ciep!o, otwartoÊç Êredni-
cy i po!àczenie subtelnoÊci i delikatnoÊci
góry z jej przejrzystoÊcià tworzy nastrój
intymnoÊci i skupienia. Podobnie wciàga
atmosfera, jakà tworzà triody. Hansen
poszed! mniej wi´cej w tym kierunku.
Nie dos!ownie, bo to przecie˝ solidne 150
watów, ale czuç ten smaczek i trudno mu
si´ oprzeç. PodkreÊlam jednak, ˝e aby to 
zaobserwowaç, trzeba si´gnàç po odpo-
wiedni materia! muzyczny. Wokale, for-
tepian, gitara, orkiestra symfoniczna, 
big-band to najlepszy wybór. O uniwer-
salnoÊci po!àczonej z goràcym sercem
Êwiadczy to, jak wzmacniacz prezentuje
nagrania oper. Tutaj mamy do czynienia
bodaj z najwi´kszym i najbardziej zró˝ni-
cowanym sk!adem instrumentalnym,
który Ayre po!yka na dzieƒ dobry, jak kot 
wàtróbk´. Pavarottiemu !atwiej przycho-
dzi wycisnàç nam !zy z oczu; nie trzeba
si´ te˝ martwiç o potencja! dynamiczny.
Wzmacniacz wprawdzie nie jest w tym
wzgl´dzie mistrzem Êwiata, ale jego zdol-
noÊç wytwarzania wysokich poziomów
g!oÊnoÊci, jak i kontrasty mo˝emy z an-

gielskà flegmà okreÊliç, jako „wystarczajà-
ce”. Kiedy b´dziecie si´ nad tym zastana-
wiaç i tak, pr´dzej czy póêniej, pojawi si´
solówka gitary albo saksofonu. Czasem
jedna wystarczy, abyÊcie wpisali wzmac-
niacz na list´ ˝yczeƒ do z!otej rybki.

Przedwzmacniacz s!uchany osobno
jest zbli˝ony brzmieniem do odtwarza-
cza; niemal jego odbiciem w lustrze.
Ocieplony w Êrednicy, ale zaskakujàco
przejrzysty, jak na swojà cen´ i charakter
zestawu. Koƒcówka daje osadzenie w ba-
sie i p!ynnoÊç wysokich tonów.

Razem
Zestawione razem komponenty Ayre

to po!àczenie synergiczne. Dêwi´k mnie 
zaskoczy!, poniewa˝ odtwarzacz Gamuta
lepiej kontrolowa! bas z kombinacjà 
K-5/V-5, podobnie jak integra McInto-
sha, kiedy pracowa!a z C-5. Spodzie-
wa!em si´ wi´c, ˝e pojawi si´ problem,
wynikajàcy z na!o˝enia si´ na siebie 
podobnego, misiowatego charakteru
wszystkich klocków. Tymczasem mi´k-
koÊç pozosta!a, ale dó! wyraênie przy-
spieszy!. Jest go sporo i czuç obni˝enie
Êrodka ci´˝koÊci, zw!aszcza kiedy s!ucha-
my dynamicznego popu, okraszonego
sporà iloÊcià elektroniki. W materiale
akustycznym mog´ jedynie powtórzyç
wszystkie obserwacje z poprzednich 
akapitów zaznaczajàc, ˝e jest jeszcze 
o w!osek cieplej, bardziej muzykalnie, 
a pierwszy plan przybli˝a si´ do s!ucha-
cza o dodatkowy krok.

Solówki saksofonu i gitary stajà si´
wr´cz namacalne i a˝ si´ nie chce wy!à-
czaç systemu. Za te z „The Individualism
of Gil Evans”, na samym poczàtku p!yty,
mo˝na oddaç wi´kszoÊç spektakularnych
decybeli, charakterystycznych dla innych
konstrukcji. Nawet w wielkich sk!adach
instrumentalnych dêwi´k jest plastyczny.

Ujmuje kulturà i wywa˝eniem. Scen´
nasyca nie tylko pog!os, ale i emo-
cje, których Ayre dostarcza pod do-
statkiem.

Konkluzja
Ten system nie odtwarza muzyki.

On si´ nad nià pochyla, wchodzi po-
mi´dzy linie partytury i odnajduje coÊ,
co zgubiliÊmy w codziennym poÊpiechu.
Dla ludzi wra˝liwych jest w pewnym sen-
sie groêny. Usiàdziecie w fotelu na pi´ç
minut, zostaniecie na dwie godziny. Od-
twarzacz wydaje si´ najbardziej udanà 
jego cz´Êcià, ale i tak Ayre najlepiej si´
s!ucha w komplecie.

Ksi´˝niczka i Kopciuszek.

Ayre Evolution 5
Dystrybucja: Audiofast
Cena: 
Odtwarzacz: 27300 z!
Przedwzmacniacz: 15400 z!
Koƒcówka mocy: 21700 z!
Razem: 64400 z!

Dane techniczne

Ayre C-5xeMP

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Napi´cie wyjÊciowe: 1 V (RCA), 2 V (XLR)
Pasmo przenoszenia: DC – 20 kHz (fs 44,1 kHz)

DC – 44 kHz (fs 96 kHz)
DC – 88 kHz (fs 192 kHz)
DC – 100 kHz 
fs 2,8224 MHz)

Zdalne sterowanie: +
Pobór mocy: 60 W (maks.)
Wymiary (w/s/g): 12/44/33 cm
Masa: 12 kg

Ayre K-5xe

Impedancja wejÊciowa: 20 k! (RCA), 
40 k! (XLR)

Impedancja wyjÊciowa: 55 ! (RCA), 
110 ! (XLR)

Pasmo przenoszenia: DC – 200 kHz
WejÊcia: 2 x RCA, 2 x XLR
WyjÊcia: RCA/XLR/tape
Pobór mocy: 10 W
Regulacja barwy: -
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 12/44/35 cm
Masa: 11,5 kg

Ayre V-5xe

Moc: 150 W/8 !,
300 W/4 !

Impedancja wejÊciowa: 100 k! (RCA), 
200 k! (XLR)

Pasmo przenoszenia: DC – 200 kHz
WejÊcia: RCA, XLR
WyjÊcia: 1 para g!, XLR
Pobór mocy: 20 W (standby),

120 W (bez sygna!u),
700 W (maks.)

Wymiary (w/s/g): 20/44/41 cm
Masa: 25 kg

Ocena

Brzmienie: hi-end
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