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Hi-end wzmacniacz zintegrowany

Odtwarzacze CD: SoundArt Sarah, 
Grundig CD3000

Kolumny: ATC SCM-35
Przewody sygna!owe: Fadel Coherence IC One,

DH Labs Air Matrix
Przewody g!oÊnikowe:Fadel Coherence SC One
Przewody zasilajàce: Fadel Coherence PC One
Listwa: Fadel Hotline Coherence
Stoliki: StandArt STO, SSP

Nazw´ T+A mo˝na rozwinàç do formu!y 
„Teoria i zastosowanie” – kwintesencji filozofii producenta. 
Po sukcesach na niemieckim rynku 
nadszed! czas na high-endowy 
„Drang nach Osten”.

Pawe! Go!´biewski

Teoria i… 
muzyka
T+A V10

System

Teoria i… 
muzyka
T+A V10
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Budowa
Zostaƒ poetà i pisz wiersze… O metro-

polis na przyk!ad. Pe!nym cylindrycznych
wie˝, rozÊwietlonym lampami; o odbi-
ciach zwielokrotnionych w lustrzanych
ulicach. Tak naprawd´ to tylko obudowy
transformatorów, kondensatorów i lamp
– wkomponowane w dwupoziomowe
p!aszczyzny akrylu – tworzà futurystyczny
efekt.

Do testu trafi! egzemplarz w kolorysty-
ce szaro-zielonej, z czerwonym wyÊwietla-
czem i akrylem podobnym do przydy-
mionego szk!a. Dost´pna jest te˝ wersja
bia!o-srebrna, z podÊwietleniem niebie-
skim i takim˝e zabarwieniem akrylu.

Sztywnà ram´ wzmacniacza wykona-
no ze stali, a obudow´ – z aluminium. 
W centrum przedniej Êcianki znalaz! si´

panel z wielofunkcyjnym wyÊwietlaczem.
Przy pomocy diod i ikon wskazuje on stan
urzàdzenia (tryb czuwania, za!àczone na-
pi´cie ˝arzenia i anodowe, aktywne wyj-
Êcie g!oÊnikowe lub s!uchawkowe). Po-
nadto informuje o stopniu zu˝ycia oraz
nastawach pràdu spoczynkowego lamp
(biasu). Odczyt wyÊwietlanych informacji
trudno nazwaç intuicyjnym, ale dobrze
napisana instrukcja obs!ugi pozwala 
w krótkim czasie poznaç tajemniczy kod.

Po lewej stronie wyÊwietlacza umiesz-
czono wielozadaniowe pokr´t!o obs!ugi
zasilania i wyboru êród!a. Aby uruchomiç
V10, nale˝y przejÊç z pozycji „Off” przez
etapy stanu wstrzymania, za!àczenia na-
pi´cia ˝arzenia (Heat), do za!àczenia 
napi´cia anodowego (HV). To samo po-
kr´t!o s!u˝y do wyboru êród!a sygna!u
spoÊród czterech wejÊç liniowych i p´tli
magnetofonowej. Pokr´t!o mo˝na obra-

caç dooko!a, ale urzàdzenie zawsze 
przechodzi przez kolejne sygnalizowane
ikonami etapy za!àczania. Proces urucha-
miania trwa oko!o pó!torej minuty.
Brzmi to doÊç skomplikowanie, ale
sprawdza si´ w codziennym u˝ytkowaniu.

Po prawej zamontowano pokr´t!o g!o-
ÊnoÊci. Oznaczenia jego pozycji sà ma!o
czytelne, szczególnie przy ciemnym kolo-
rze obudowy. Pod wyÊwietlaczem umiesz-
czono rzàd przycisków obs!ugujàcych 
wybrane funkcje: ods!uchu p´tli rejestra-
tora, szybkiego wyciszania, aktywacji wyj-
Êcia s!uchawkowego, sprawdzenia pràdu
podk!adu. Przycisk „Info” wywo!uje gra-
ficznà informacj´ o stopniu zu˝ycia lamp
oraz regulator balansu. Po jego wciÊni´ciu
wysuwa si´ pokr´t!o potencjometru, po-
dobnie jak w sprz´cie samochodowym. 

Najwi´ksze wra˝enie robi górna, g´sto
zabudowana cz´Êç wzmacniacza, przykry-
ta akrylowà p!ytà o zaokràglonych rogach.
Wszystkie wystajàce elementy rozmiesz-
czono tak, aby zajmowa!y jak najmniej
miejsca. Na toroidalne transformatory za-
silajàcy i g!oÊnikowe oraz kondensatory
na!o˝ono puszki z aluminium, lakierowa-
ne na kolor obudowy. Ka˝dà z czterech
lamp mocy (EL509S produkcji JJ) os!o-
ni´to cylindrami ze srebrno-szarej siatki,
zapewniajàc im prawid!owà wentylacj´.
Lampy przedwzmacniacza i stopnia ste-
rujàcego (pary 6N3P oraz ECC99 JJ)
umieszczono pomi´dzy du˝ymi baƒkami
mocy i równie˝ os!oni´to z przodu siatkà.
Wierzch klatki stanowi druga, mocowana
do pokryw transformatorów g!oÊniko-
wych, akrylowa p!yta, przez którà przebi-
jajà si´ os!ony EL509S. Zaokràglone
szczyty du˝ych baniek odbijajà si´ w g!ad-
kiej powierzchni akrylu, sprawiajàc wra-
˝enie zawieszonych w powietrzu Êwietli-
stych kul. Intrygujàcy widok.

Z ty!u rozlokowano wejÊcia liniowe 
i wyjÊcie wysokopoziomowe na solidnych
gniazdach RCA. Nie przewidziano wyjÊcia
pre-out ani wejÊcia do koƒcówki mocy
(main in). Dwie pary zacisków g!oÊniko-
wych to oblewane plastikiem WBT, jed-
nak ich pionowe i ciasne rozmieszczenie
utrudnia instalacj´ przewodów zakoƒczo-
nych wide!kami. Wyboru impedancji do-
konujemy prze!àcznikiem hebelkowym.
Obok gniazd lewego kana!u umieszczono
wyjÊcie s!uchawkowe 6,3 mm oraz gniaz-
do R-Link do komunikacji pomi´dzy 

Hi-end wzmacniacz zintegrowany

Flagowa integra T+A V10 
w ca!ej okaza!oÊci.

Lampy mocy EL509S 
pochodzà od JJ-a, 
podobnie jak sterujàce 
triody ECC99. Pomi´dzy 
nimi rosyjskie 6N3P.
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firmowymi komponentami. Kompletu
dope!nia wejÊcie zasilania IEC, zintegro-
wane z w!àcznikiem g!ównym.

Wn´trze
V10 opiera si´ na czterech wystajàcych

poza obrys obudowy kolumnach, zakoƒ-
czonych elastycznie umocowanymi alu-
miniowymi stopkami antywibracyjnymi.
Tak˝e one sà powodem dumy konstruk-
torów.

Wn´trze wzmacniacza nie kojarzy si´ 
z technikà lampowà. Jest g´sto zabudowa-
ne. Tu˝ za gniazdami sygna!owymi umiesz-
czono p!ytk´ drukowanà z obs!ugà wejÊç 
i wyjÊç. Dalej sygna! biegnie taÊmà kompu-
terowà do przedniej Êcianki, gdzie znajdu-
je si´ potencjometr g!oÊnoÊci (czarny
Alps). 2/3 powierzchni wype!nia p!ytka

drukowana z rozbudowanymi obwodami
elektroniki i zasilania. Zastosowano ele-
menty dobrej jakoÊci, bez audiofilskiej 
bi˝uterii – solidna in˝ynierska robota. We-
wnàtrz czeka jeszcze jedna niespodzianka
w postaci umieszczonej poziomo pary
lamp 12AX7 LPS Sovteka, pracujàcych 
w przedwzmacniaczu. Ich ch!odzeniem
zajmuje si´ wentylator. Lampy mocy
EL509S pracujà w konfiguracji push-pull,
zmodyfikowanej przez T+A poprzez zasto-
sowanie dodatkowych uk!adów i nazwanej
SPPP (Single Primary Push Pull). 

Du˝à wag´ przywiàzuje si´ do doboru
lamp. Do monta˝u kwalifikowane sà eg-
zemplarze o ÊciÊle okreÊlonej tolerancji.
Nad ich dzia!aniem czuwajà uk!ady cyfro-
we, monitorujàce parametry i czas pracy,
okreÊlajàc na tej podstawie stopieƒ zu˝y-
cia. Producent podkreÊla, ˝e optymalny
czas dzia!ania kompletu wynosi 3000-

5000 godzin. Po tym okresie charaktery-
styki mogà ulegaç zmianie, wp!ywajàc na
jakoÊç brzmienia. Mogà, ale nie muszà 
i nie oznacza to, ˝e lampy koniecznie trze-
ba wymieniç.

Forma i proporcje tej niewielkiej kon-
strukcji nadajà jej powa˝ny wyglàd, szcze-
gólnie w prezentowanej kolorystyce. Wra-
˝enie masywnoÊci pot´guje masa 25 kg,
wynikajàca gównie z zastosowania pot´˝-
nych transformatorów. Oglàdana na zdj´-
ciach wersja jasna sprawia wra˝enie bar-
dziej eterycznej.

W komplecie otrzymujemy ergono-
miczny pilot, obs!ugujàcy podstawowe
funkcje wzmacniacza i inne elementy sys-
temu (po zastosowaniu R-Linku), a tak˝e
przewód zasilajàcy. Wzmacniacz porzàd-
nie zabezpieczono na czas transportu,

umieszczajàc w dopasowanych formach 
z twardej pianki oraz podwójnym karto-
nie. Lampy sà montowane w fabryce. 
Instrukcja obs!ugi dok!adnie informuje,
w jaki sposób bezpiecznie wydobyç ci´˝-
kie urzàdzenie z opakowania.

Konfiguracja
V10 jest konstrukcjà niezbalansowanà 

i w takich po!àczeniach zagra!. Oprócz
odtwarzacza CD SoundArt Sarah, b´dà-
cego êród!em symetrycznym, wystàpi!…
Grundig CD3000. Elektronika sta!a na
stolikach StandArt. Trójdro˝ne kolumny
ATC SCM-35 lepiej zabrzmia!y przy usta-
wieniu impedancji wzmacniacza w pozy-
cji 8 omów.

Postawiony na pó!ce T+A V10 odró˝nia
si´ od pozosta!ych komponentów, jakby
pochodzi! z innej planety. Odwa˝na este-
tyka pasuje do nowoczesnych wn´trz.
Przykuwa uwag´ i mo˝e stanowiç powód
dumy w!aÊciciela. Czy brzmienie równie˝?

Wra˝enia ods!uchowe
Ju˝ pierwsze ods!uchy zapowiadajà nie-

spodzianki. To wzmacniacz o wielu obli-
czach, nie!atwych do jednoznacznego
okreÊlenia. Lampa, a chwilami gra jak
mocny tranzystor. Nawet bardziej ni˝ nie-
jeden tranzystor… 

Szczególne wra˝enie robi bas. Jest mocny
i soczysty, a przy tym zró˝nicowany. Pi´knie
s!ychaç pasa˝e kontrabasu na tle b´bnów
(Empire Brass Quintet „Hopper Dance”).
Przyznaj´, ˝e us!ysza!em je po raz pierwszy.
W nagraniach na ˝ywo tria Keitha Jarretta
„Up For It” kontrabas nie zginà! w tle. Po-
zostawa! namacalny, a w partiach solowych
Êmia!o wychodzi! przed inne instrumenty.
Âwietnie odtwarza! rytm i kipia! dynamikà.
Odczuwalny zapas mocy zach´ca! do pod-
kr´cania g!oÊnoÊci.

Drugi skraj pasma kusi! delikatnoÊcià 
i zwiewnoÊcià, zaczerpni´tà z bardziej
lampowej estetyki. Chwilami skromny,
nawet nieÊmia!y, kiedy indziej mieni! si´
odcieniami. ZdolnoÊç ró˝nicowania i se-
parowania dêwi´ków powodowa!a, ˝e na-
wet niewielkie sk!ady potrafi!y wype!niç
przestrzeƒ bogactwem muzyki. W  s!ab-
szych realizacjach pojawia!a si´ monoto-
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Lampy mocy wystajà 
ponad górny pok!ad. Pod nim 

lampy przedwzmacniacza i sterujàce.

Gniazda sygna!owe !atwo
dost´pne. Zaciski g!oÊnikowe
zbyt blisko siebie. Pomi´dzy
nimi prze!àcznik impedancji.
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nia. Uderzenia talerzy stawa!y si´ ma!o
dêwi´czne. Ubywa!o przestrzeni. Scena
ulega!a sp!aszczeniu. Natomiast w dobrych
wzmacniacz prezentowa! prawdziwà klas´,
przeÊwietla! nagrania i pokazywa! zamys!y
autora z iÊcie studyjnà precyzjà. Potrafi!
przekazaç z!o˝onoÊç ascetycznych z pozo-
ru aran˝acji. Poszczególne warstwy i zamy-
s!y monta˝u na p!ycie Talk Talk „The Spi-
rit of Eden” by!y wyraênie s!yszalne, bez
uÊredniania czy zamazywania szczegó!ów.
Neurotyczny wokal Yorke’a pi´knie si´
odcina! na tle faktur akompaniamentu. 

W tym aspekcie przywodzi! skojarzenia 
z brzmieniem triody SE.

G!osy kobiece, po których mo˝na ocze-
kiwaç wi´kszej aksamitnoÊci i ciep!a, 
w wykonaniu T+A mia!y lekko odchu-
dzony charakter. Patrzàc na skupisko
lamp, oczekiwa!em bardziej stereotypo-
wego przekazu. Taki Êwietnie by pasowa!
do charakteru basu i !agodnoÊci wysokich
tonów. Tymczasem Êrednica w wykona-
niu V10 mia!a bardzo bezpoÊredni cha-
rakter. W zestawieniu z kolumnami ATC
o, bàdê co bàdê, studyjnym rodowodzie,
pozostawa!a daleka od podgrzania. Pre-
zentowa!a odczuwalne cechy utwardze-
nia, a chwilami nawet osuszenia (R. Jusis
„Iluzjon”, D. Rice „0”). Te niewielkie od-

st´pstwa od naturalnoÊci powodo-
wa!y, ˝e dêwi´k stawa! si´ niejed-
norodny. Dobre skraje pasma
przecina!a niedorównujàcà im
we wszystkich aspektach Êred-
nica. A mo˝e ten brak czarów 
wynika! ze zdolnoÊci do bezna-
mi´tnego przekazu sygna!u ze
êród!a? Trudno mieç pew-
noÊç.

V10 dobrze ró˝nicuje
êród!a i ma w tym sprecy-
zowane preferencje. Wy-
raênie s!ychaç ró˝nice

pomi´dzy wykorzystywanymi w teÊcie
odtwarzaczami. Wyposa˝ona w wyjÊcia
lampowe Sarah brzmia!a bardziej 
detalicznie i prezentowa!a lepszà makro-
i mikrodynamik´. Jednak niepozorny
Grundig CD3000 z TDA1543 na pok!a-
dzie (co mnie podkusi!o?), grajàcy dêwi´-
kiem bardziej skupionym i zognisko-
wanym na Êrednicy, nadawa! brzmieniu
namacalnoÊç. Po tym doÊwiadczeniu su-
geruj´ !àczenie integry T+A ze êród!ami 
o spójnym, jednorodnym brzmieniu.
Ch´tnie pos!ucha!bym jej z Lektorem V
Ancient Audio.

Odpowiednie zestrojenie systemu 
w przypadku V10 odgrywa decydujàcà 
rol´. Wzmacniacz wysteruje wi´kszoÊç
kolumn, ale okazuje si´ wymagajàcy w sto-
sunku do êród!a . Nie patrzy przy tym na
nominalnà klas´ towarzyszàcych kompo-
nentów, a raczej na ich podejÊcie do
muzyki. Taka to charakterna elektrownia.

Konkluzja
High-endowe aspiracje

T+A wyra˝one w kon-
strukcjach serii V osza!a-

miajà projektem plastycznym 
i budzà szacunek technicznym

zaawansowaniem. Flagowy V10
wpasowuje si´ w nisz´ nowocze-

snych konstrukcji lampowych. Nie
powali na kolana mi!oÊników kano-

nu, ale wydaje si´, ˝e zrobi sporo 
zamieszania poÊród audiofilów po-

szukujàcych nowych trendów. A wte-
dy napór na wschód mo˝e byç trudny

do odparcia.
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Por´czny i wielofunkcyjny, 
a mówià o nim „leniuch”. 
Obs!u˝y tak˝e 
inne urzàdzenia T+A.

T+A V10 
Dystrybucja: Dynamic Hi-End
Cena: 34000 z!

Dane techniczne

Moc: 80 W
Pasmo przenoszenia: 8 Hz – 100 kHz 

(+/- 3 dB)
Sygna!/szum: >100 dB
WejÊcia liniowe: 5 x RCA
WejÊcia phono: -
WyjÊcia: rec-out (RCA),

s!uchawki, 
kolumny 4, 8 !!
(prze!àczane)

Regulacja barwy: -
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 18/44/39 cm
Masa: 25 kg

Ocena

Brzmienie: hi-end

Jedno pokr´t!o do wyboru 
trybu zasilania i êród!a. 
Na wyÊwietlaczu graficzna
informacja o stopniu zu˝ycia 
lamp – z czasem b´dzie 
ubywa!o poziomych kresek.
„Spiralka” sygnalizuje 
napi´cie ˝arzenia, „piorunek”
za!àczone anodowe, 
a „g!oÊniczek” – wiadomo.

Pod obudowà 
jeszcze jedna niespodzianka: 
para 12AX7 LPS od Sovteka.
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