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Vacuum Tube Logic z siedzibà w Chino w Kalifornii 
to firma o studyjnym rodowodzie i 23-letniej 

tradycji projektowania i produkcji sprz´tu hi-fi. 
Aktualna oferta jest skierowana 
do audiofilów ceniàcych sobie 
klasyczne lampowe brzmienie. 

VTLTP-2.5
V TL nie kryje, ˝e swoje kon-

strukcje opiera na rozwiàza-
niach sprawdzonych w latach

40. i 50. ubieg!ego stulecia, które okre-
Êla mianem z!otego wieku lamp. Nie
jest to jednak zwyk!e powielanie staro-
˝ytnych uk!adów. Podlegajà one sta!ym
modyfikacjom z wykorzystaniem no-
woczesnych metod projektowania oraz
zastosowaniem najnowszych kompo-
nentów. Celem jest uzyskanie lepszego

brzmienia, wi´kszych mocy, zapewnie-
nie !atwoÊci obs!ugi i niezawodnoÊci
urzàdzeƒ.

W poprzednim wydaniu „Magazynu
Hi-Fi” recenzowaliÊmy zestaw z!o˝ony 
z przedwzmacniacza TL-2.5 oraz koƒ-
cówki mocy ST-85. Zwróci!em wtedy
uwag´ na Êwietne brzmienie zainstalowa-
nego w preampie gramofonowego stop-
nia korekcyjnego. Tym razem otrzymali-
Êmy do recenzji wersj´ „stand alone”.

VTL TP-2.5, wyceniony na 7400 z!,
wydaje si´ atrakcyjnà propozycjà dla
u˝ytkowników gramofonów Êredniej 
i wy˝szej klasy.

Urzàdzenie wyglàda skromnie. Do
testu trafi!a wersja z czarnà p!ytà czo!o-
wà. Podobnie jak w przypadku pozosta-
!ych VTL-i, dost´pna jest tak˝e wersja
srebrna.

Obudow´ wykonano z aluminio-
wych blach. Przednia Êcianka ma gru-
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boÊç 10 mm. Po prawej stronie
umieszczono nieco toporny w!àcznik
g!ówny. Obok niego znajduje si´ he-
belkowy prze!àcznik szybkiego wyci-
szenia (mute) oraz niebieska dioda.
Kiedy b!yska – sygnalizuje nagrzewa-
nie lamp lub w!àczony tryb wyciszenia.
Sta!e Êwiecenie oznacza gotowoÊç do
pracy.

P!aszczyzn´ frontu prze!amuje ukoÊny
asymetryczny frez. Po jego lewej stronie
mamy z!ote logo VTL-a - namiastk´ luk-
susu na ascetycznej bryle. Brakuje nato-
miast oznaczenia modelu. 

Tylna Êcianka zapewnia wi´cej atrak-
cji. Dwa wejÊcia (oddzielne dla wk!adek
MM i MC), zrealizowane na dobrej kla-
sy gniazdach RCA, zainteresujà posia-
daczy gramofonów z dwoma ramiona-
mi. Zestaw uzupe!nia jedno wyjÊcie. Do
tego dochodzi pojedynczy zakr´cany
terminal uziemienia oraz gniazdo zasi-
lajàce IEC. 

Perforowana górna pokrywa za-
pewnia ch!odzenie. Obudowa jest

sztywna dzi´ki licznym wkr´tom !àczà-
cym jej elementy. TP-2.5 stoi na nó˝-
kach z twardego tworzywa.

Wn´trze TP-2.5 skrywa dwie p!ytki
drukowane oraz transformator toro-
idalny. Zawiera on odczepy dla trzech
sekcji zasilania: napi´cia ˝arzenia, na-
pi´cia anodowego oraz uk!adów ste-
rujàcych zasilaniem lamp i trybem 
wyciszenia. Na wi´kszej p!ytce umiesz-
czono tor sygna!owy oraz pozosta!e ele-
menty zasilacza. W stopniu wzmocnie-
nia wst´pnego (MC) pracuje podwójna
trioda 12AX7 sygnowana przez ARS
(Van Nuys California). Dwie takie same
triody (po jednej na kana!) obs!ugujà
stopieƒ MM i korekcj´ RIAA. Na wyj-
Êciu zastosowano jeszcze podwójnà 
triod´ 12AT7 – tym razem jest to lampa
ECC81 s!owackiego JJ-a. 

Wzmocnienie toru MM wynosi 
45 dB przy typowej impedancji 47 k!.
Dla wk!adek MC wartoÊci te to, odpo-
wiednio, 60 dB i 150 omów, bez mo˝li-
woÊci regulacji przez u˝ytkownika.

Przed gniazdami wyjÊciowymi sygna!
jest buforowany przez kondensatory bi-
polarne Rel-Cap. Mniejsza p!ytka za-
wiera uk!ady obs!ugi wejÊç i wyjÊcia.
Wysokiej jakoÊci elementy oraz trady-
cyjny monta˝ przewlekany dobrze ilu-
strujà kunszt VTL-a.

Niestety, na przedniej Êciance TP-2.5
nie przewidziano prze!àcznika trybu
MM/MC. Wyboru wzmocnienia doko-
nujemy poprzez prze!o˝enie ozna-
kowanych zworek we wn´trzu. A to
oznacza ni mniej, ni wi´cej tylko ko-
niecznoÊç odkr´cenia 20 wkr´tów. Nie
bardzo znajduj´ usprawiedliwienie dla
takiego rozwiàzania.

Pawe! Go!´biewski

Opinia 1
System
Gramofon: Garrard 401

Ramiona: SME 312, Origin Live Silver

Wk!adki: AT OC-9ML/II, AT440MLa

Przedwzmacniacz korekcyjny: 
GSP Elevator/Revelation

Wzmacniacze: SoundArt Jazz, 

Krell Evolution 22 /402

G!oÊniki: ATC SCM-35

Przewody sygna!owe: 
Fadel Coherence IC One, VPI-JMW Phono

Przewody g!oÊnikowe: 
Fadel Coherence SC One

Przewody zasilajàce, listwa: 
Fadel Coherence PC One, 

Fadel Hotline Coherence

Akcesoria: StandArt STO, 

StandArt SSP, VPI HW-17

9

VTL TP-2.5
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 7400 z!

Dane techniczne:
WejÊcia/wyjÊcia: 2 x RCA 

(MM, MC) /1 x RCA
Lampy: 1 x 12AX7 (stopieƒ MC),

2 x 12AX7 (stopieƒ MM),
1 x 12AT7 (stopieƒ wyjÊciowy)

Wzmocnienie MM: 45 dB
Wzmocnienie MC: 60 dB
Impedancja MM: 47 k!
Impedancja MC: 150 !
Impedancja wyjÊciowa: 400 !
Wymiary (w/s/g): 18/40/30 cm
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Najpierw TP-2.5 zaprezentowa!
si´ z ramieniem SME 312 
i wk!adkà MC AT-OC9ML/II,

pasujàcà do jego zalecanej impedancji
obcià˝enia 100 omów. G!oÊniki zasila!a
pot´˝na dzielona kombinacja Krell
Evolution 222/402. 

Od pierwszych chwil VTL zaznaczy!
swój lampowy charakter, wnoszàc do
prezentacji pierwiastek muzykalnoÊci.
Brzmienie zaskakiwa!o rozbudowanà
g!´bià i szerokà stereofonià. Wspaniale
zabrzmia!o „Eine kleine Nachtmusik”
Mozarta (Tacet). Instrumenty aku-
styczne cechowa!a g!´boka naturalna
barwa i w!aÊciwe proporcje. Nagrania
rockowe Radiohead z LP „In Rain-
bows” (45 RPM) okaza!y si´ popisem
mo˝liwoÊci dynamicznych VTL-a i po-
kaza!y umiej´tnoÊç odtworzenia tak˝e
ostrej, okraszonej elektronikà muzyki.
Brzmienie by!o docià˝one, bas mocny 
i niski, o lekko zaokràglonych kraw´-
dziach. Nie odbiera!o mu to zamierzo-
nej szorstkoÊci; w niektórych utworach
potrafi! groênie zawarczeç. Do tego
Êrednie tony w najlepszym lampowym
stylu – czyste, rozdzielcze i delikatnie
ocieplone – zaprasza!y do wielogodzin-
nych ods!uchów (J. Ian „Breaking 
Silence”). Znajàc charakter przetworni-
ka oraz mo˝liwoÊci Krella obawia!em
si´ o równowag´ wysokich tonów. So-
prany jednak idealnie dopasowa!y si´
do charakteru prezentacji. By!y szcze-
gó!owe i dêwi´czne, nie narzucajàc si´
przy tym.

Porównanie przeprowadzone na tym
samym materiale z p!ytà CD pot-
wierdzi!o, ˝e TP-2.5 k!adzie nacisk 
na analogowà p!ynnoÊç i wype!nienie
dêwi´ku. Podobne wra˝enie odnios!em
w konfiguracji z hybrydowà integrà 
SoundArtu. W tym zestawieniu porów-
nywa!em brzmienie VTL-a ze stopniem
korekcyjnym GSP. Kombinacja Ele-
vator/Revelation charakteryzuje si´
dêwi´kiem bardziej ˝ywio!owym i wy-
czynowym. Przejrzysty, neutralny i nie-
co ch!odniejszy charakter GSP wyraênie
ró˝ni! odmienne koncepcje konstruk-
cyjne i pozwoli! przeprowadziç testy 
z ró˝nymi przetwornikami. Po!àczenie
AT-OC9ML/II i TP-2.5 mo˝na uznaç
za synergiczne. Pot´˝ny charakter oraz
czyste Êrednie i wysokie tony przed-
wzmacniacza równowa˝y!y precyzyjny 
i otwarty charakter wk!adki. Efektem
by!o brzmienie wype!nione, soczyste, 
a jednoczeÊnie o˝ywcze i pe!ne dynami-
ki. Zdrowe m´skie granie. 

Po wk!adce AT440MLa (MM), wy-
posa˝onej w ten sam szlif ig!y (Micro-
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Line), zamontowanej na
stosunkowo ci´˝kim ramie-
niu Origin Live Silver spo-
dziewa!em si´ jeszcze wi´ksze-
go wykopu, mo˝e kosztem
zwiewnoÊci góry. A tymcza-
sem… zaskoczenie. Zestawie-
nie, z którym obcuj´ na co
dzieƒ, przepuszczone przez
goràce baƒki VTL-a, da!o
dêwi´k jasny, ch!odny i z wy-
raênym przesuni´ciem ak-
centu na wy˝szà Êrednic´.
Trudno powiedzieç, by po-
zosta!e cz´Êci pasma kula!y.
Stereofonia pozosta!a zna-
komita, dynamika – bar-
dzo dobra. Jednak odst´p-
stwo od naturalnoÊci zmu-
si!o mnie do ws!uchiwania si´
w poszczególne cz´Êci pasma, zmie-
niajàc wyraz mojej twarzy z roza-
nielonego na skupiony. Kto mnie
zna, ten wie, który bardziej do mnie
pasuje. 

Gdybym porównywa! brzmienie
VTL i GSP, majàc do dyspozycji 
jedynie AT440MLa, musia!bym skre-
Êliç wszystko, co napisa!em powy˝ej 
i uznaç wy˝szoÊç uk!adów scalonych.
Obie wykorzystane w teÊcie Audio-
-Techniki majà zbli˝ony charakter. 
W tym kontekÊcie TP-2.5 wydaje si´
stworzony do obs!ugi przetworni-
ków MC.

Zwolennikom koncepcji MM/HOMC
sugeruj´ wypróbowaç po!àczenia 
z wk!adkami o mniej detalicznym 
i „ci´˝szym” brzmieniu. Przychodzà 
mi na myÊl np. AT120E, DL-160, Sumi-
ko Blue Point No2 oraz Blackbird.

Przedwzmacniacz gramofonowy 
TP-2.5 to kolejna propozycja VTL-a
dla melomanów oczekujàcych od 
systemu przekazania emocji i serca
wk!adanego przez mu-
zyków w dzie!a mi-
strzów. Nie jest uni-
wersalny u˝ytkowo, ale
zdecydowanie wart od-
s!uchu, szczególnie przez
posiadaczy wk!adek MC.

Pawe! Go!´biewski
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melomana lubiàcego d!ugo s!uchaç
ulubionej muzyki, szukajàcego bardziej
harmonii ni˝ zgrzytów. 

Organiczne brzmienie, sugerujàce
obecnoÊç po drugiej stronie lustra nor-
malnego Êwiata istot ˝ywych, a nie su-
chej przestrzeni studia nagraniowego.
Bardzo !adnie w tej stylistyce prezento-
wa!y si´ nagrania koncertowe, np. recital
Ralpha Townera (ECM). Owszem, gita-
ra ma to do siebie, ˝e zawsze potrafi za-
brzmieç !adnie, ale z drugiej strony, nie
zawsze z pe!nià dêwi´ku, wybrzmie-
niami, drganiami powietrza i z wra˝e-
niem ca!ej akustyki pomieszczenia. 
W p!ynnym, lekko ciemnym graniu
VTL-a to wszystko jest, a przede wszyst-
kim jest pe!nia barw i przyjemnoÊç 
s!uchania. P!yty ECM-u (Towner, Jar-
rett) nie brzmia!y tu nadmiernie 
powietrznie ani sucho; zachowa!y barw´
i potrzebnà mas´ dêwi´ku. A ˝e stalowa
struna mo˝e czasem zagraç troch´ jak
nylon? Có˝, bywajà gorsze rzeczy. Warto

przedwzmacniacz gramofonowy

Opinia 2
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade

Wk!adka: Zu DL-103

Przedwzmacniacz korekcyjny:
RCM IC Prelude, Amplifikator, ModWright

Wzmacniacze: SoundArt Jazz, 

Belles IA-01

G!oÊniki: B&W 801 Matrix, 

Dynaudio Confidence C1

Przewody sygna!owe: 
Argentum SCG 6/4E Silver, Velum, 

Zu Audio, VPI-JMW Phono

Przewody g!oÊnikowe: Legacy

Przewody zasilajàce, filtr sieciowy: 
Zu Mother, IsoTek Sigmas

Akcesoria: StandArt STO, StandArt SSP

D êwi´k VTL-a TP-2.5 ode-
bra!em jako p!ynny i nieco
„miodny”. To niekoniecz-

nie brzmienie dla recenzenta oraz 
poszukiwacza sprzecznoÊci. Raczej dla
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nà otoczk´. Towarzyszàce Êpiewakom
instrumenty brzmià jedwabiÊcie i g!ad-
ko. Wra˝enie robi zw!aszcza naturalny
ton tràbek i saksofonów.

Zauwa˝y!em, ˝e VTL ma stosunkowo
wysoki poziom szumu, jakkolwiek pod
tym wzgl´dem ró˝ne gramofony ró˝nie
si´ sprawowa!y. Z VPI by!o g!oÊniej ni˝
z wyjàtkowo cichym Pro-Jectem. Od
czego to zale˝y, nie wiem, jednak stop-
nie gramofonowe solid state okaza!y si´
nieco cichsze. 

W porównaniu z konkurencjà (Mod-
-Wright, Amplifikator) VTL ma pewne
cechy charakterystyczne – jest nieco
ciemniejszy, s!odszy, jakby ciut „wilgot-
ny”, jednak przede wszystkim ofertuje
sugestywny, wciàgajàcy dêwi´k, który
Êwietnie wypada w niektórych syste-
mach, zw!aszcza tych potrzebujàcych
wi´cej cia!a. To bardzo !adnie, eleganc-
ko brzmiàce urzàdzenie, które nie mo-
˝e si´ nie podobaç.

Rozpatrujàc zakup wysokiej klasy
stopnia gramofonowego, warto wziàç
pod uwag´ TP-2,5. Wypo˝yczyç do do-
mu, porównaç z innymi, sprawdziç, jak
si´ dopasuje do reszty systemu. Bardzo
prawdopodobne, ˝e oka˝e si´, i˝ w!a-
Ênie tego potrzebowa! nasz gramofon,
aby zaÊpiewaç pe!nym g!osem.

Alek Rachwald

zwróciç uwag´ na bas, który nie jest jed-
nolity, lecz pulsujàcy i lekko „wilgotny”.
Podobnie oklaski, bez efektu p!askoÊci 
i suchoÊci, jak w niektórych systemach.

„Kind of Blue” Davisa (stare t!ocze-
nie) nie brzmi szczególnie dobrze, co by
nie napisali recenzenci zachwyceni
kunsztem Milesa. W tym przypadku
VTL by! raczej wierny ni˝ pob!a˝liwy.
Zagra!, owszem, doÊç sucho, z odrobin´
natarczywymi miote!ki i archaicznà ste-
reofonià, zgodnie z orygina!em. Jednak
scena stereo zwróci!a mojà uwag´ g!´-
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bokoÊcià i wielowarstwowoÊcià i na
przyk!ad odg!os klawiszy Evansa dobie-
ga! wyraênie z oddalenia, podobnie jak
dêwi´k saksofonów. Ten aspekt wyraê-
nie wybija! si´ ponad przeci´tnoÊç.

Wys!ucha!em potem p!yty doÊç mo˝e
nietypowej dla testów: „One from The
Heart” z wokalami Toma Waitsa i Cry-
stal Gayle. Warto si´ czasem oderwaç
od lubianego i do znudzenia znanego
repertuaru. VTL bardzo dobrze oddaje
wokale. Pokazuje nie tylko zró˝nicowa-
nie barwy, g!´bi´ g!osów, ale i akustycz-
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