
N elson Pass za!o˝y! swojà firm´ 
w 1991 roku. By! ju˝ wtedy
uznanym propagatorem idei

DIY (sprz´t, w tym przypadku wzmacnia-
cze, do samodzielnego monta˝u). Jego
ambicje si´ga!y jednak wy˝ej ni˝ rola guru
majsterkowiczów. Pod w!asnym szyldem
móg! realizowaç najlepsze pomys!y, ale 
w wi´kszych seriach. Sukces bazujàcych
na wczeÊniejszych eksperymentach
wzmacniaczy Aleph (tranzystorowe sin-
gle-ended o niewielkiej mocy) poprzedzi-
!o opatentowanie w 1994 roku uk!adu 
Super-Symmetry.

W „zwyk!ym” uk!adzie symetrycznym
sygna! ka˝dego kana!u jest tworzony
przez dwie po!ówki. Ka˝da generuje w!a-
sne zniekszta!cenia i w efekcie na wyjÊciu
nast´puje ich podwojenie. Ideà Super-
-Symmetry jest takie sparowanie obu po-
!ówek, aby oddzieliç ich zniekszta!cenia
od fazy sygna!u. Wtedy bez problemu

mo˝na je zneutralizowaç. Odprowadzone
na boczny tor zostanà „zignorowane” na
wyjÊciu.

Uk!ad Super-Symmetry by! stosowany
w urzàdzeniach z oznaczeniem X, które od
2003 roku zastàpi!a obecna seria X.5. Na-
tomiast wspomniany Aleph przeszed! do
historii rok wczeÊniej. Jego miejsce zaj´!a
seria XA, wzbogacajàca zalety klasy A 
o wi´kszà moc. Aktualna linia XA.5 cha-
rakteryzuje si´ z kolei wi´kszà wydajnoÊcià
pràdowà, której wczeÊniej mog!o brako-
waç. I mimo ˝e w!aÊnie ta seria wydawa!a-
by si´ bardziej presti˝owa, to cenowo jest
„równoleg!a” do X.5. Za najdro˝szy zestaw
monobloków zap!acimy w obu przypad-
kach po oko!o 115 tysi´cy z!. Seria X.5 bra-
kujàcy dystans w „klasie” nadrabia bo-
wiem monstrualnà mocà. Z najwi´kszego
monobloku XA.5 mo˝na wycisnàç „zaled-
wie” 200 W, podczas gdy flagowiec serii
X.5 wed!ug specyfikacji oddaje 1000 W
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Wzmacniacz zintegrowany 
w high-endzie to produkt
szczególny. Producenci 
rozp´dzajà si´ dopiero 
w konstrukcjach dzielonych.
W jednej obudowie uk!ad 
o odpowiednio du˝ej mocy
si´ po prostu nie mieÊci. 
A jednak flagowe integry 
cieszà si´ popularnoÊcià, 
a niektóre nawet obrastajà 
legendà. Mo˝e zatem 
troch´ dziwiç, ˝e jeden 
z amerykaƒskich gigantów 
– Pass – dopiero teraz 
zdecydowa! si´ na wzi´cie
udzia!u w tej konkurencji.

Mocne uderzenie
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przy 8 omach. Wi´kszy presti˝ serii XA.5
mo˝e sugerowaç jej sk!ad. Znajdziemy tu
tylko jednà koƒcówk´ stereo, za to mono-
bloki a˝ cztery. X.5 sk!ada si´ z dwóch
wzmacniaczy mono i trzech stereo. Ofert´
uzupe!niajà dwa przedwzmacniacze linio-
we, jeden phono, jedna integra oraz jeden
model kolumn pod!ogowych. Nominalna
moc wzmacniaczy jest u Passa dla u!atwie-
nia orientacji zawsze wpisana w symbol.

Testowana integra INT-150 oddaje zatem
150 W na kana! przy 8 omach. Mimo ˝e
nie ma tu ˝adnego „iksa”, technologiczne
pokrewieƒstwo wskazuje na przynale˝noÊç
do serii X.5. 

Tu˝ przed oddaniem tego tekstu do
sk!adu na stronie Passa pojawi!a si´ 
nowoÊç – druga integra INT-30 A o mocy
30 W, jak sama nazwa wskazuje, oddawa-
nych w czystej klasie A.

Nelson Pass nigdy si´ nie odcià! od ko-
rzeni. Do dzisiaj aktywnie wspomaga 
audiofilskie „zrób to sam”. Redaguje stro-
n´ „Pass DIY” z projektami i artyku!ami
dla elektroników amatorów. Ma!o tego,
pod nazwà „First Watt” produkuje limi-
towane serie tranzystorowych wzmacnia-
czy ma!ej mocy, przeznaczonych do
wspó!pracy z g!oÊnikami o wysokiej sku-
tecznoÊci. 

Budowa
Mimo ˝e INT-150 jest pierwszà integrà

w historii firmy, nie zosta!a zaprojekto-
wana od zera. Uk!ad z pewnymi zmiana-
mi przeniesiono z dwóch istniejàcych ju˝
urzàdzeƒ: koƒcówki stereo X.150 oraz
preampu XP-10. 

Spód obudowy wykonano ze stali;
reszta to aluminium. Frontowy p!at ma
a˝ 17 mm gruboÊci. W porównaniu 
z urzàdzeniami serii X.5 i XA.5 nie ozdo-
biono go jednak charakterystycznà dla
Passa dodatkowà warstwà profilu two-
rzàcego na Êrodku owalne wyci´cie. 
Wyglàd jest doÊç zachowawczy: pokr´t!o
wzmocnienia, wyÊwietlacz oraz rzàd
przycisków, umieszczonych w pod!u˝-
nym wci´ciu, niczym szczególnym si´ nie
wyró˝niajà. Po bli˝szej inspekcji dostrze-
˝emy w tym stylu stonowanej elegancji
ma!y szczegó! spotykany rzadziej: wyste-

rowanie ka˝dego z kana!ów zosta!o na
wyÊwietlaczu wyskalowane oddzielnie.

Na tylnej Êciance znajdujà si´ pojedyn-
cze zaciski g!oÊnikowe. Nie przystosowa-
no ich do instalacji koƒcówek banano-
wych. Dystrybutor dostarczy! do testu
specjalne nak!adki (widoczne na zdj´-
ciu), które u!atwiajà ˝ycie. Z ty!u
umieszczono równie˝ g!ówny wy!àcznik.
Sygna! z przedwzmacniacza wyprowa-
dzajà dwa wyjÊcia: RCA i XLR. Oba stan-
dardy zastosowano równie˝ w sekcji
wejÊç.

Do INT-150 mo˝emy pod!àczyç dwa
êród!a XLR i cztery RCA. CoÊ mnie 
intrygowa!o przy ogl´dzinach tylnej
Êcianki: Passa nie wyposa˝ono w p´tl´
magnetofonowà. Widaç w Kalifornii ju˝
zmàdrzeli i teraz nowa moda w high-en-
dzie powinna si´ przetoczyç na wschód.
Wprawdzie p´tla mo˝e si´ przydaç nie
tylko do pracy z magnetofonami kaseto-
wymi, o których s!uch ju˝ zaginà!, ale nie
!udêmy si´: je˝eli ktoÊ kupuje taki
wzmacniacz, to nie po to, by potem ko-
rzystaç z cyfrowej nagrywarki czy innych
atrakcji wciskanych nam na si!´ przez
rzekomy post´p cywilizacji.

Radiatorów niczym nie os!oni´to. Ich
pióra u!o˝ono poziomo wzd!u˝ bo-
ków, a zewn´trzne kraw´dzie skierowano 
ku górze. JeÊli intencjà projektanta by!o
wymuszenie skojarzenia z ptakiem zry-
wajàcym si´ do lotu – to niech mu 
b´dzie. 

Osoby, które czujà dyskomfort, gdy
majà p!aciç za audiofilskie powietrze we
wn´trzu urzàdzenia, przy ogl´dzinach
Passa b´dà zachwycone. Rozbudowany,
pi´trowy uk!ad rozmieszczono na oÊmiu
p!ytkach drukowanych, a wolne miejs-
ce pozostawiono tylko w najbli˝szym 
sàsiedztwie cz´Êciowo ekranowanego,
ogromnego transformatora toroidalne-
go. Reszta zasilania jest schowana na ni˝-
szym poziomie, zas!oni´tym p!ytkà ze
stopniem wejÊciowym. Mo˝na tam po-
dejrzeç 12 kondensatorów elektrolitycz-
nych i rzàd stabilizatorów napi´cia.
Wszystko z wyraênym podzia!em na dwa
kana!y. 

Po wejÊciu sygna! za poÊrednictwem
przekaêników NAiS i taÊmy trafia do 
sekcji sterujàcej przy Êciance frontowej. 
W regulacji si!y g!osu wykorzystano 
obrotowy koder optyczny z zapadkami
HRPG AD32 firmy Agilent Techno-
logies, który steruje drabinkà rezysto-
rowà. Do dyspozycji mamy 65 kro-
ków. Nast´pnie sygna! jest rozdzielany
na dwie koƒcówki. P!ytki drukowane za-
instalowano pionowo – równolegle do 
powierzchni tworzàcych Êcianki bocz-
ne radiatorów. IloÊç przytwierdzonych
do nich tranzystorów zadowoli najwi´k-
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szych malkontentów: to w sumie 40
MOSFET-ów! Na ka˝dy kana! przypada
rzàd 10 IRFP240 i tyle˝ samo IRFP9240. 

Integra Passa nagrzewa si´ jak elek-
tryczny piecyk. W tym kontekÊcie dekla-
racja producenta o pierwszych 10 watach
oddawanych w klasie A staje si´ jak naj-
bardziej wiarygodna.

W ods!uchu wykorzysta!em odtwa-
rzacz Naim 5X plus Flatcap 2X oraz mo-
nitory Dynaudio Contour 1.3 mkII. 

Wra˝enia ods!uchowe
Solidna budowa Passa zapowiada 

solidny dêwi´k. I w!aÊnie okreÊlenie 

„solidnoÊç”, w high-endowym wydaniu,
najlepiej pasuje do brzmienia tego pieca.
Nie ma tu miejsca na niedoróbki. Ka˝dy
atrybut brzmienia dopracowano z dba-
!oÊcià i klasà odpowiadajàcà cenie urzà-
dzenia.

Pierwsze, co zwróci!o mojà uwag´, to
wyczucie rytmu. Mo˝na si´ w tym dopa-
trzyç pewnego pokrewieƒstwa z filozofià
p-- przez Naima. Wzorcowy rytm taktu-
je melodi´, ale pomimo wyraênie akcen-
towanej dynamiki przekaz pozostaje
p!ynny i kontrolowany. Âwietnie to s!y-
chaç na p!ycie „The Soul Sessions” Joss
Stone. Praca sekcji rytmicznej przywodzi
na myÊl porównanie z pomrukiem po-
t´˝nego silnika benzynowego, s!yszalne-
go pomimo wyciszenia kabiny. To taki
naoliwiony muzyczny nap´d, gotowy do
zagrania na dowolnych obrotach, zawsze
z równà pewnoÊcià siebie, precyzjà i ti-
mingiem.

Ten wyraênie zaznaczony i zdyscypli-
nowany rytm bardzo si´ przydaje, bo in-
tegra Passa uwielbia ˝ywio!owy repertu-
ar. Fani rocka na pewno si´ nie zawiodà.

Brzmienie jest na!adowane takà ekspre-
sjà i energià, ˝e !atwo si´ wczuwamy 
w atmosfer´ koncertu. Gitarowe granie
stanowi chyba wizytówk´ tego urzàdze-
nia, i to niezale˝nie od klimatu czy zes-
tawu instrumentów towarzyszàcych.
Âwietnie wypadli Mick Jagger („Wande-
ring Spirit”), Titiyo („Come Along”), jak
i The Doors („Morrison Hotel”).

Ale to nie wszystko. Sà p!yty, których
rzadko u˝ywam do testowania sprz´tu,
bo ich styl (tak nagrania, jak i muzyki)
jest mniej czu!y na jakoÊç toru ods!u-
chowego. Czasami ekspresja wokalu
wprowadza mnie w specyficzny stan

nadpobudliwoÊci, która
wymyka si´ spod kontro-
li. I mimo ˝e jestem sta-
tecznym panem w Êred-
nim wieku, to zdarza 
mi si´ wtedy przywaliç 
w oparcie fotela. W takiej
sytuacji trudno mówiç o ch!odnej
ocenie liniowoÊci pasma akustycznego.
Wiem, ˝e operuj´ tutaj argumentacjà
skrajnie subiektywnà, ale pos!uchajcie 
na przyk!ad utworu „Fifteen Feet of Pure
White Snow” z p!yty „No More Shall 
We Part” Nicka Cave’a, a zrozumiecie, 
o co mi chodzi. Albo jeszcze lepiej – 
wywrzeszczanej przez Toma Waitsa
uwertury do troch´ niedocenianej, a mo-
jej ulubionej p!yty „The Black Rider”.
Oba nagrania pokazujà, ˝e Pass potrafi 
i lubi byç niegrzeczny. ˚e nie przys!o-
dzi, kiedy ma byç gorzko ani nie wyg-
!adzi, gdzie ma byç chropowato. Chce-
cie Êciany dêwi´ku? Przesterowanego
brudu i jazdy bez trzymanki? INT-150
oferuje to wszystko w pakiecie pod-
stawowym. 

B!´dem by!oby jednak przypisanie
Passowi rozrywkowych preferencji. Oka-
zuje si´, ˝e w klasyce równie˝ wymiata,
a˝ mi!o. Szczególnie tej z fortepianem 
w roli g!ównej. Ju˝ po pierwszych tak-
tach sonaty nr 1 Beethovena (Daniel 
Barenboim, DGG) wiedzia!em, ˝e od 
tego instrumentu nie uwolni´ si´ przez
kilka kolejnych wieczorów. I nie zawio-
d!em si´, a brzmieniem ka˝dej p!yty 
by!em w pe!ni usatysfakcjonowany. 
KlarownoÊç dêwi´ków, unoszàca melo-
di´ niczym dostojne fale oceanu (jak np. 
w czwartym preludium e-moll Chopina
granym przez Rafa!a Blechacza) wypada
równie przekonujàco co chwile zadumy
w „10 !atwych utworach na fortepian”
Preisnera w wykonaniu Leszka Mo˝d˝e-
ra. Z drugiej strony Pass bez pasów 
bezpieczeƒstwa rzuca si´ w otch!aƒ 
romantycznego galopu z nieÊmiertelne-
go pierwszego koncertu na fortepian 
i orkiestr´ Czajkowskiego i porywa s!u-
chacza ze sobà. Choç akurat solista na-

Hi-end wzmacniacz zintegrowany

Wysterowanie oddzielne dla ka˝dego kana!u. 
Balans dost´pny tylko z pilota.

W sumie Pass ma 
40 tranzystorów mocy.

Ogromny toroid. 
Reszta zasilania pod p!ytkà
przedwzmacniacza.
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grania, którym dysponuj´ (Âwiatos!aw
Richter z akompaniamentem Berliƒczy-
ków pod batutà Karajana), nie porywa
si´ na zb´dne efekciarstwo. Beethove-
nowska sonata „Burza” ze wspomniane-
go ju˝ kompletu Barenboima utwierdzi-
!a mnie w przekonaniu, ˝e Passa nale˝y
zaliczyç do najciekawszych wzmacnia-
czy, jakie kiedykolwiek zagra!y fortepian
w moim pokoju ods!uchowym.

Kropk´ nad „i” postawi! Keith Jarrett.
Od dawna jestem wielbicielem jego solo-
wych improwizacji i wymagam od siebie
wi´kszej koncentracji przy tych p!ytach.
Nie wystarczy zgasiç Êwiat!o i zamknàç
oczy. Nie wystarczy pod wp!ywem im-
pulsu powiedzieç sobie – a teraz kolej 
na Jarretta. Te nagrania trzeba sobie wy-
czekaç; trzeba si´ przed nimi wyciszyç 
i odpowiednio nastawiç. I nie przesadz´
mówiàc, ˝e integra Passa swoim zaanga-
˝owaniem i sugestywnoÊcià znacznie
u!atwia podtrzymanie stanu muzycznej
hipnozy. 

Nietrudno wystawiç laurk´ wzmacnia-
czowi za 25 tysi´cy z!. Wi´kszà sztukà
jest na tym pu!apie cenowym tak opisaç
podejÊcie do muzyki, ˝eby czytelnik nie
poczu! si´ zdezorientowany serià kon-
kluzji, ˝e „wszystko zagra!o Êwietnie”.
Istotnie, mamy tu do czynienia z odbi-
ciem preferencji konstruktora. Nie cho-
dzi bynajmniej o jakieÊ zaburzenie
proporcji. B´dziemy mówiç raczej
o filozofii podejÊcia do obrazu mu-
zycznego jako ca!oÊci.

Najwa˝niejsze walory brzmienia
amerykaƒskiego pieca, jak si´ mo˝na
zorientowaç po pierwszych p!ytach,
opierajà si´ na dynamice. Âwietny rytm,
kontrolowany, ale i dobrze nasàczony
bas, sprawnoÊç, si!a, konkret – na tym
polu Pass podejmie ka˝de wyzwanie.
Nieuniknionà konsekwencjà tego podej-
Êcia jest wra˝enie ogromnej masy mu-
zycznej, jaka nas otacza. Tsunami dêwi´-
ku redukuje jednoczeÊnie inne cechy, 
cenione przez wielu audiofilów: tajemni-
czoÊç, eterycznoÊç i zwiewnoÊç. Pass nie
bawi si´ w niedopowiedzenia. Wszystkie

atuty odkrywa od razu, jakby chcia! no-
kautujàcy cios zadaç ju˝ w pierwszych 
sekundach walki.

Sposób oddania przestrzeni podà˝a 
w podobnym kierunku. Scena jest nie-
wàtpliwie obszerna, ale du˝e sà równie˝
instrumenty. I mimo ˝e bez problemu
wska˝emy ustawienie muzyków, to mo˝-
na odnieÊç wra˝enie, ˝e pokój ods!ucho-
wy ledwo ich wszystkich mieÊci. Tutaj
nieoceniona okazuje si´ umiej´tnoÊç
swobodnego wychodzenia dêwi´ku poza
zewn´trzne kraw´dzie kolumn, a tak˝e
g!´bia, si´gajàca daleko za lini´ bazy. 
W innym przypadku by!oby po prostu 
za ciasno. Na pewno warto spróbowaç
ods!uchu w pomieszczeniu wi´kszym ni˝
moje 23 m2. Podejrzewam, ˝e obfitoÊç
muzyki, pompowanej do kolumn przez
Passa, zosta!a dostosowana do wi´k-
szych, amerykaƒskich kubatur.

Góra pasma jest taka, jak lubi´: do-
k!adna, bogata i bez tendencji do wycho-
dzenia na pierwszy plan. Nie ma mowy 
o przerysowaniu sopranów. Szlif sybi-
lantów nie dra˝ni uszu; nie pozostawia
te˝ niedosytu. MyÊl´, ˝e ca!a góra ozdo-
biona bardzo dobrà szczegó!owoÊcià nie-
bezpiecznie zbli˝a si´ do wzoru neu-

tralnoÊci. Gdyby rozjaÊnienie by!o
o krok wi´ksze, chyba uzna!-

bym, ˝e konstrukto-

rzy przesadzili z podkreÊlaniem ekspre-
syjnoÊci. A tak otrzymujemy wywa˝ony
obraz ca!oÊci, gdzie potencja! agresji nie
przejawia si´ w ekspozycji wysokich to-
nów, ale w precyzji ataku – w Êrednicy 
i podstawie harmonicznej.

Najbardziej kontrowersyjnà cechà 
w przypadku Passsa okaza!a si´ muzykal-
noÊç. Wiadomo, ˝e jest to poj´cie umow-
ne i dla ka˝dego mo˝e oznaczaç co inne-
go. Nie b´d´ jednak ukrywa!, ˝e moje
wyobra˝enie zdecydowanie si´ rozbiega 
z wizjà konstruktorów tego urzàdzenia.
Amerykaƒski wzmacniacz charakteryzu-
je si´ pulsujàcym rytmem, p!ynnoÊcià 
w ca!ym paÊmie, woli te˝ tworzyç obraz
ca!oÊci bez rozk!adania na czynniki
pierwsze i szokowania analitycznoÊcià.
Ârednica jest neutralna i g´sta; barwy
g!´bokie. W tym wszystkim zabrak!o mi
jednak pierwiastka emocjonalnego – cze-
goÊ trudnego do zdefiniowania i bardzo
subiektywnego. Granie z rozmachem, 
si!à i konkretem nie pozwala na rozma-
rzenie, zdziwienie i oczarowanie. Trudno
temu wzmacniaczowi przypisaç nadmiar
powabu, zmys!owoÊci czy delikatnoÊci.
JeÊli ktoÊ preferuje wi´cej subtelnoÊci, 
to nale˝y si´ nastawiç na dalsze poszuki-
wania. Pass stawia na ekspresj´. Wszyst-
ko podaje bez niedopowiedzeƒ, z rzadko
spotykanà pewnoÊcià siebie. Zamiast
rozmarzenia i wpó!przymkni´tych oczu
oczekuje podziwu z otwartymi ustami. 
I co tu du˝o mówiç – osiàga swój cel.

Konkluzja
Pierwsza integra w his-
torii Passa robi wra˝enie.
Szczególnie zwolennicy
dobrego wykopu poczu-
jà si´ usatysfakcjono-

wani. Doskona!e w!aÊci-
woÊci dynamiczne i ekspre-

sja sprawdzà si´ w niejednym
repertuarze. Nie jest to jednak

urzàdzenie uniwersalne. Do jazzo-
wego plumkania i klimatów chilloutowych
warto chyba poszukaç czegoÊ innego.
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Pass INT-150 
Dystrybucja: Hi-Fi Sound Studio 
Cena: 24700 z! 

Dane techniczne
Moc: 150 W/8 !
Pasmo przenoszenia: 1,5 Hz – 60 kHz (-3dB)
Zniekszta!cenia: 0,003%
Sygna!/szum: b.d.
WejÊcia liniowe: 2 x XLR, 4 x RCA
WejÊcia phono: -
WyjÊcia: RCA, XLR, g!oÊn.
Regulacja barwy: -
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 17,8/48,2/48,2 cm

Porzàdny pilot.

Na terminalach nak!adki 
do wsuwania bananów. 
Praktyczne, jeÊli 
nie dysponujemy kablami 
z wide!kami.


