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Mariusz Malinowski

Z∏oty Êrodek

Audio Research VS115
Audio Research
to absolutny klasyk
lampowego
wzmacniania. Na ∏amach „HFiM”
przyglàdamy si´ tej firmie w logicznej kolejnoÊci:
zaczynajàc od êród∏a (CD5),
poprzez przedwzmacniacz (LS26),
by teraz dojÊç
do wzmacniacza mocy.
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T

amte stanowi∏y dopiero przedsmak dzisiejszych emocji. Nie ulega bowiem wàtpliwoÊci, ˝e w∏aÊnie
koƒcówki stanowià najwi´kszà dum´
amerykaƒskiego producenta.
Wystarczy rzut oka na ceny. Obecnie
w ofercie znajduje si´ tylko jedna integra,
VSi60, która wraz z koƒcówkà VS60
zamyka skromnà grup´ wzmacniaczy
poni˝ej 20 tysi´cy z∏. Powy˝ej znajdziemy jednà koƒcówk´ tranzystorowà, nast´pnie testowane w∏aÊnie urzàdzenie,
koƒcówk´ hybrydowà, a na samym szczycie – koƒcówk´ Reference 110 za 43 tysiàce z∏. Jednak dla ARC, podobnie jak
dla innych graczy hi-endu dopiero teraz
rozpoczyna si´ prawdziwa zabawa.
Wkraczamy bowiem w Êwiat monobloków. Dost´pne sà dwa modele, a jeÊli
przysz∏aby nam ochota na komplecik flagowy (77 kg sztuka), to musielibyÊmy si´ pogodziç z wydatkiem rz´du 170 tys. z∏.

˝e mi∏oÊnicy pró˝niowego czaru nie po
to kupujà lampy, ˝eby je potem zas∏aniaç. Inni natomiast sugerujà, ˝e producenci zza oceanu powinni si´ liczyç
z normami rynku europejskiego i nie
zmuszaç klienta, aby o takà klatk´ prosi∏
ani tym bardziej za nià p∏aci∏. Nawet
Ken Kessler, testujàc t´ koƒcówk´

próby wyj´cia nie da∏y rezultatu), w ods∏uchu korzysta∏em z wide∏ek. JeÊli
preamp pod∏àczamy kablem RCA, to
w gniazda XLR nale˝y w∏o˝yç zaÊlepki.
Nietypowym elementem tylnej Êcianki
jest 20-amperowe gniazdo zasilajàce, do
którego nie w∏o˝ymy sieciówki ze zwyk∏ym wtykiem.

Budowa
VS115 to nast´pca modelu
VS110. W stosunku do poprzednika wprowadzono kilka zmian. Zmieniono producenta lamp mocy i rodzaj
lamp sterujàcych (oraz dodano jednà sztuk´). Moc wzros∏a
o 20 W/kana∏, a na tylnym
panelu zamontowano gniazda XLR. Te
szczegó∏y mogà sugerowaç, ˝e zmiana
symbolu nie by∏a wynikiem ma∏ego liftingu, lecz gruntownego przeprojektowania.
Przy wyjmowaniu urzàdzenia z pud∏a
nale˝y bardzo uwa˝aç, gdy˝ rozk∏ad mas
w 28-kilogramowej bryle jest nierównomierny. Byç mo˝e dlatego producent
podpar∏ ty∏ obudowy nietypowo, bo
a˝ trzema elastomerowymi nó˝kami
(z przodu sà jeszcze dwie). Nie mog´ si´
jednak powstrzymaç od komentarza, ˝e
jakoÊç stópek w urzàdzeniu za blisko
30 tys. z∏ mog∏aby byç wy˝sza.
Obudowa jest p∏aska i g∏´boka –
z przodu lampy, z ty∏u trafa. Pod wzgl´dem wzornictwa ARC niczym specjalnym si´ nie wyró˝nia spoÊród innych
urzàdzeƒ tego typu. Mo˝e poza szeregiem oÊmiu elektrolitycznych kondensatorów Nichicona (po 470 µF ka˝dy),
wystajàcych tu˝ przy tylnej kraw´dzi.
Obudow´ wykonano w ca∏oÊci z grubych p∏yt anodowanego na czarno aluminium. Tylko szczotkowany panel
górny jest srebrny.
Na zamówienie dost´pna jest klatka
os∏aniajàcà lampy. Jest jednak ma∏y
szkopu∏ – taka przyjemnoÊç kosztuje
2463 z∏. Przeglàdajàc w Internecie recenzje produktów ARC, natrafi∏em na
dwa rodzaje komentarzy. Jedni mówià,

Audio Research VS115

(„HiFi News” z ubieg∏ego roku) dosadnie stwierdzi∏, ˝e os∏ona „powinna byç
do∏àczana za darmo i kropka”. To pod
rozwag´ dzia∏u marketingu ARC.
Montujàc lampy (na czas transportu znajdujà si´ w piankowej os∏onie)
u˝ytkownik musi zwróciç uwag´ na
oznaczenia. Na ka˝dej widaç opisany
flamastrem symbol parowania, odpowiadajàcy oznaczeniom na górnym
panelu. Ka˝dej parze lamp mocy przyporzàdkowano otwór umo˝liwiajàcy
regulacj´ pràdu spoczynkowego za pomocà Êrubokr´ta. W∏aÊciwe ustawienie kontrolujemy za poÊrednictwem
umieszczonych z ty∏u gniazd diagnostycznych.
Z przodu znajduje si´ w∏àcznik sieciowy, a o gotowoÊci do pracy informuje
zielona dioda. Je˝eli posiadamy przedwzmacniacz ARC, to za poÊrednictwem
12-woltowego wyzwalacza mo˝emy w∏àczaç oba urzàdzenia firmowym pilotem.
Po ka˝dym uruchomieniu zalecana jest
godzinna rozgrzewka, zanim przystàpimy do krytycznego ods∏uchu.
Terminale g∏oÊnikowe majà zatkane
otwory na wtyczki bananowe. Nie chcàc
ryzykowaç uszkodzenia gniazd (zwyk∏e

Trudno przeceniç znaczenie, jakie dla
Êwiata hi-endu mia∏ koniec zimnej wojny. Wystarczy spojrzeç na lampy w amerykaƒskich wzmacniaczach – to cz´sto
towar prosto z Rosji. W testowanej koƒcówce pochodzi stamtàd ca∏y komplet.
Sk∏ada si´ on z czterech 6N30 Sovteka
oraz oÊmiu popularnych lamp mocy
6550 dostarczonych przez Svetlan´ „C”
(jest jeszcze Svetlana „S”, nie nale˝y ich
myliç). 6550 (odpowiednik KT88) to
konstrukcja 5-elektrodowa, ale pracuje
jako tetroda strumieniowa. Natomiast
spopularyzowana przez BAT-a 6N30 to
podrasowana wersja podwójnej triody
6922 (nie sà jednak kompatybilne). Czas
pracy lamp, po jakim nale˝y zaczàç myÊleç o ich wymianie, producent szacuje
na 2 tysiàce godzin.
Ogl´dziny Êrodka przynoszà ma∏à niespodziank´: bufor wejÊciowy oparto na
tranzystorach J-FET. Dopiero w stopniu
sterujàcym zaczyna si´ uk∏ad lampowy;
taki jest równie˝ stopieƒ wyjÊciowy. Mamy zatem do czynienia z nietypowà
hybrydà, choç producent tak jej nie nazywa. Mianem hybrydy okreÊli∏ jedynie
koƒcówk´ HD220, gdzie ca∏y stopieƒ
wyjÊciowy zbudowano w technice pó∏przewodnikowej. Je˝eli bylibyÊmy rzeczywiÊcie dociekliwi, to z czystej oferty
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ARC u˝y∏ transformatorów rdzeniowych. Zasilajàcy jest poÊrodku, po bokach widaç dopasowujàce. Za nimi rzàd
elektrolitów, umieszczonych na osobnej
p∏ytce.
Zauwa˝my, ˝e firma nie szuka rozwiàzaƒ w Êwiecie mocy rz´du kilkunastu watów wy˝ebranych z uk∏adu SET. Tutaj
mamy do czynienia z konstrukcjami
push-pullowymi, pracujàcymi w klasie
AB1, gdzie moc jest porównywalna ze
specyfikacjami uk∏adów solid-state. Deklarowane przez ARC 120 W/kana∏ zapowiada du˝e emocje.

Wra˝enia ods∏uchowe

lampowej w katalogu ARC niewiele
by zosta∏o. Tranzystory znajdujà si´ na
przyk∏ad tak˝e w preampie LS26, a nawet
w koƒcówce Reference 110. MyÊl´ jednak, ˝e akurat w tym przypadku nie warto si´ spieraç o pryncypia. Lwia cz´Êç
uk∏adu to lampy.
Widok od spodu zaskakuje iloÊcià kabli. Wprawdzie konstrukcje lampowe

cz´sto tak majà, ale tutaj g∏ówny uk∏ad
rozlokowano na p∏ytce drukowanej. Nie
zapominajmy jednak, ˝e znaczàca cz´Êç
tego okablowania rozprowadza zasilanie
oraz ∏àczy lampy z gniazdami diagnostycznymi. Na p∏ytce znajdujà si´ grube
Êcie˝ki po∏àczeniowe oraz m.in. wysokiej
jakoÊci polipropylenowe kondensatory
Rel-Capa oraz Wimy.

Koƒcówka ARC zagra∏a z dwoma
przedwzmacniaczami: BAT-em VK3iX
SE oraz ARC LS26. Reszt´ toru tworzy∏y
odtwarzacz Naim 5X z zewn´trznym zasilaczem Flatcap 2X oraz monitory Dynaudio Contour 1.3 mkII. Do porównaƒ
przyda∏y si´ dwie koƒcówki z ni˝szej pó∏ki: Conrad-Johnson MF2250 oraz Usher
R-1.5. Obie tranzystorowe, chocia˝ ta
pierwsza oferujàca brzmienie o wspania∏ej muzykalnoÊci.
Koƒcówk´ ARC testowa∏em tu˝ po
ods∏uchu KR Audio Kronzilli, reprezentujàcej lampowy hard core (zarówno
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w wyglàdzie, jak i brzmieniu). To ciekawe doÊwiadczenie uwydatni∏o istnienie
dwóch wyrazistych frakcji w Partii Zagorza∏ych Lampowców. Kronzilla to kwintesencja lampowych cech brzmienia,
podniesionych do n-tej pot´gi. Natomiast VS115, choç nie stara si´ na si∏´
zamaskowaç swego technologicznego
rodowodu, prezentuje zdecydowanie
bardziej neutralny profil dêwi´kowy.
Owszem, otrzymamy dostojny bas,
barwnà Êrednic´, spokojnà gór´
oraz delikatnà poÊwiat´ rozmarzenia. Ale to wszystko bez zasadniczego odst´pstwa od neutralnoÊci.
Lampowà p∏ynnoÊç dope∏niajà
starannie dopracowane proporcje
pasma akustycznego. Nie doszukamy si´ rozgrzanych do czerwonoÊci barw i lepkiej Êrednicy.
W przypadku lamp SET zdarza
si´, ˝e za cen´ s∏odyczy i romantyzmu tolerujemy maÊlany bas,
okrojonà gór´ albo zbità scen´.
Tutaj takiego niebezpieczeƒstwa
po prostu nie ma.
W brzmieniu lamp zastrze˝enia zwykle budzi dynamika.
ARC nie ∏amie barier prawdopodobieƒstwa. Brzmienie od
samego poczàtku emanuje spokojem. Po d∏u˝szym ods∏uchu
stwierdzamy jednak, ˝e dost´pny w ka˝dej chwili zapas mocy
tworzy solidnà podstaw´ harmonicznà, a dêwi´k, kiedy trzeba,
charakteryzuje si´ pot´gà i rozmachem.
Bas jest zaskakujàco konkretny, z delikatnym zmi´kczeniem tylko na samym
dole. VS115 potrafi zró˝nicowaç niskie
tony. Nie sà to jednostajne pomruki;
ARC sugestywnie rozdziela kilka warstw
o ró˝nym stopniu spr´˝ystoÊci. Pewien
kompromis dostrze˝emy dopiero w mikrodynamice. Ostre szarpni´cia strun,
atak uderzeƒ w kot∏y czy tempo wygaszania pog∏osu nie nale˝à do priorytetów
tego urzàdzenia. To jednak nie spowolnienie, a raczej efekt bezstresowoÊci
i luzu, który dodaje brzmieniu powabu
i zalotnoÊci.
Moc, pot´ga i rozmach – to elementy,
którymi VS115 dysponuje w ka˝dej chwili, choç ich nie nadu˝ywa. Gdy nagranie
tego wymaga, potrafi z zaanga˝owaniem
oddaç gitarowe klimaty Lenny’ego Kravitza czy eksperymenty Davida Bowie.
Nie b´d´ si´ jednak sili∏ na wmówienie
komukolwiek, ˝e VS115 to urzàdzenie
w stu procentach uniwersalne. Po kilku
p∏ytach sami dojdziemy do wniosku, ˝e
pewne preferencje repertuarowe kupujemy z dobrodziejstwem inwentarza.
Ja pierwszego zawrotu g∏owy dozna∏em, s∏uchajàc sk∏adanki hitów Dave’a

Grusina. W pami´ci zachowa∏em jà, cz´sto s∏uchanà w czasach testowania bud˝etówki, jako esencj´ syntezatorowego
konkretu, którà niejeden tranzystor potrafi∏ dok∏adnie wyczyÊciç z emocji.
I okaza∏o si´, ˝e ten sposób realizacji jest
wprost stworzony dla lampy. Dopiero
teraz pojawia si´ magia i audiofilskie
czary. Subtelne zmi´kczenie konturów,
wype∏nienie Êrodka, zwinnie si´ porusza-

Z ty∏u rzàd kondensatorów,
z przodu p∏ytka drukowana
z uk∏adem elektronicznym
i podstawkami 12 lamp.

Odczepy dla 4 i 8 omów,
wejÊcia RCA i XLR,
wyzwalacz i zestaw
gniazd diagnostycznych.
JeÊli zechcemy wymieniç
sieciówk´, musimy
zamówiç specjalny wtyk.

jàca masa dêwi´ku – wszystko to nadaje
nagraniu muzykalnoÊci, której trudno
si´ oprzeç.
Drugà p∏ytà, przy której odlecia∏em,
okaza∏o si´ „Carmelite Vespers” Haendla
(Andrew Parrott, Taverner Choir & Players). To mo˝e nie jest a˝ tak niezwyk∏e,
bo trudno mi sobie wyobraziç Êmiertelnika odpornego na pierwsze szeÊç minut
„Dixit Dominus”. Te fragmenty zawierajà
si∏´ zdolnà nawróciç na klasyk´
nawet najbardziej zatwardzia∏ych fanów rocka (wiem, co
mówi´, widzia∏em to ju˝ dwa
razy). Ma∏o tego, Emma Kirkby swoim hipnotyzujàcym
sopranem mnie osobiÊcie
potrafi∏aby wmówiç wszystko,
nawet to, ˝e jestem kl´cznikiem. To prawdziwa uczta
duchowa, a koƒcówka ARC
idealnie pasuje to tych uniesieƒ.
Po dawce emocji wy˝szego
rz´du postanowi∏em sprawdziç wokale w muzyce rozrywkowej. Zaczà∏em od Sade, której chyba wszystkim
nagraniom przyda∏oby si´
nieco wi´cej szlifu. VS115
wykona∏ t´ robot´ za realizatorów. Niedociàgni´cia
mistrzów konsolety z∏agodzi∏, a g∏os wokalistki
nabra∏ dzi´ki niemu dodatkowej urody. Nie jest go
wcale wi´cej ni˝ w wielu innych systemach, ale mimo to przykuwa uwag´
z niezwyk∏à si∏à. Dostarcza estetycznego
komfortu, a jego p∏ynnoÊç scala wszystkie elementy obrazu muzycznego w jednolità, podporzàdkowanà wàtkowi wiodàcemu ca∏oÊç.
Nagrania Cassandry Wilson to tak˝e
dobry materia∏ testowy. Nie kwestionujàc jakoÊci realizacji jej p∏yt, odnosz´
cz´sto wra˝enie, ˝e realizatorzy Êwiadomie igrali z ogniem. Analitycznie
i dynamicznie zestrojony system ∏atwo
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W celu redukcji
mikrofonowania na lampy
sterujàce na∏o˝ono
pierÊcienie antywibracyjne.

wpadnie w pu∏apk´ przerysowanych
sybilantów, a wolnà przestrzeƒ wokó∏
instrumentów odczyta jako suchoÊç;
szczególnie w górnym zakresie Êrednicy.
Do Cassandry trzeba umieç podejÊç.
ARC zrobi∏ to doskonale. G∏oski syczàce
zosta∏y wyg∏adzone. Zamiast wiwisekcji
sopranów otrzymujemy ich aksamitny
po∏ysk i swingujàcà p∏ynnoÊç. Górna
po∏owa pasma zosta∏a potraktowana
bezpiecznie. Jedni odczytajà to jako wad´ – szczególnie, gdy lubià wyrazisty
rysunek pozamuzycznych szczegó∏ów.
Melomani natomiast b´dà zachwyceni.
I wcale im si´ nie dziwi´.
ARC rysuje efektownà scen´. Rozciàgni´cie na boki jest bardzo dobre,
a zamiast milimetrowej precyzji lokalizacji wzmacniacz stawia na ogólny
porzàdek i wyraêny rozk∏ad planów. Jest
to mo˝liwe dzi´ki zdolnoÊci generowania przejrzystej g∏´bi.
Wydaje mi si´, ˝e przepustkà do Êwiata hi-endu nie jest ani cena, ani wyÊrubowana jakoÊç poszczególnych elementów brzmienia, lecz sposób zestrojenia
ca∏oÊci. Dzi´ki dekadom doÊwiadczeƒ
Audio Research wypuszcza na rynek
niemal same pewniaki. Zbudowa∏ w∏asnà filozofi´ brzmienia i zdoby∏ wier-

ne grono wielbicieli. Gdybym mia∏
wolne trzy dychy, te˝ bym si´ zapisa∏ do
klubu.

Konkluzja
VS115 to produkt skierowany do s∏uchaczy o sprecyzowanym guÊcie. Do
tych, którzy lubià lampy, ale ani im
w g∏owie rezygnowaç dla nich z podstawowych atrybutów neutralnoÊci. Taki
lampowy z∏oty Êrodek.
Gdyby Arystoteles by∏ audiofilem, kupowa∏by ARC.

Audio Research
VS115
Dystrybucja:
Cena:

Audio Fast
28300 z∏

Dane techniczne
Stopieƒ koƒcowy:
Moc:
Odczepy dla kolumn:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
WejÊcia:
WyjÊcia:
Wymiary (w/s/g):

Te/PP
120 W
4i8Ω
8 Hz – 100 kHz
b.d.
b.d.
RCA, XLR
g∏oÊn.
20,1/44,5/48,3 cm

Ocena
Ocena brzmienia:

hi-end

