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Flagowce odgrywajà istotnà rol´ 
w katalogu ka˝dej firmy. 

Pokazujà, na co staç projektantów, kiedy 
nie stoi im nad g!owà ksi´gowy 

i mogà si´ poÊwi´ciç opracowaniu jak najlepszego sprz´tu. 
Stosujà wtedy zaawansowane rozwiàzania, które póêniej, 

w uproszczonej formie, znajdujemy w taƒszych modelach. 
Kto wie, czy najwa˝niejszym zadaniem flagowców 

nie jest w!aÊnie oddzia!ywanie na klientów, 
którzy kupujàc bardziej przyst´pny sprz´t, 

mogà pomyÊleç, ˝e ma on w sobie coÊ z high-endu.
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M arantz dobrze rozumie ten spo-
sób myÊlenia. Wprowadzone
niedawno klocki z dolnej pó!ki

do z!udzenia przypominajà najdro˝sze
modele. Bud˝etowy odtwarzacz CD5003,
postawiony obok flagowego SA-7S1, wy-
glàda jak Lamborghini Gallardo przy swo-
im du˝ym bracie – Murcielago, a kosztuje
szesnaÊcie razy mniej. Wszystkie odtwa-
rzacze prezentujà si´ niemal identycznie
(wyró˝nia si´ tylko CD6002). Ze wzmac-
niaczami jest podobnie. Oprócz PM6002
wszystkie majà podobne obudowy z wy-
gi´tymi boczkami. Im wy˝ej si´ wspinamy,
tym mniej przycisków i pokr´te!.

Budowa
System z!o˝ony z przedwzmacniacza

SC-7S2, dwóch monobloków MA-9S2 
i odtwarzacza SA-7S1 wyglàda dok!adnie
tak, jak powinien: powa˝nie i drogo. Ko-
lor szampana niweluje wra˝enie ch!odu, 
a podÊwietlane na niebiesko oczka sà mo-
˝e nieco szpanerskie, ale daleko im jesz-
cze do wskaêników McIntosha. Mnie ten
system od razu si´ spodoba!, ale jed-
noczeÊnie pomyÊla!em, ˝e chyba niewy-

starczajàco wyró˝nia si´ na tle taƒszych
serii Marantza. 

Obudowy wykonano jednak inaczej, bo
zamiast pude!ka z pokrywà i ozdobnym
frontem mamy skomplikowane kon-
strukcje z metalowych bloczków. Ale
wzornictwo nie zaskakuje, bo bud˝etowe
klocki tej marki wyglàdajà podobnie.

SA-7S1
Dwie pierwsze litery w symbolu odtwa-

rzacza oznaczajà, ˝e czyta on krà˝ki CD
oraz SACD. Marantz to jeden z producen-
tów, którzy zaanga˝owali si´ w promocj´
tego formatu. DziÊ nie ma to jednak wi´k-

szego znaczenia, bo pewnie nied!ugo fi-
zyczne noÊniki osiàgnà status p!yty winy-
lowej i b´dzie je mo˝na kupiç tylko w skle-
pach dla zapaleƒców. JeÊli zapiszecie si´ do
tego klubu, SA-7S1 mo˝e wystarczyç na
ca!y okres cz!onkostwa, czyli do˝ywotnio.

Obudow´ wykonano z metalowych
bloczków. Na zewnàtrz - g!ównie alumi-
nium. Niektóre p!ytki pokryto warstewkà
miedzi. Widaç to z ty!u i, jak si´ domyÊlam
(a mog´ si´ tylko domyÊlaç, poniewa˝
urzàdzeƒ nie da!o si´ rozkr´ciç), wewnàtrz.
Skomplikowana obudowa okazuje si´
zwarta i masywna. Wa˝y a˝ 22 kg i sprawia
wra˝enie jednolitej bry!y aluminium.

WyÊwietlacz i transport zamontowano
centralnie. Po bokach znajdziemy szeÊç
przycisków do obs!ugi podstawowych
funkcji. Na dole przyczai! si´ w!àcznik 
i kilka opcji, których b´dziemy u˝ywaç
rzadko albo wcale. Trzy ma!e przyciski

s!u˝à do odwracania fazy sygna!u na wyj-
Êciach analogowych, zmiany ustawieƒ 
filtra i... pod!àczenia zewn´trznego zegara
taktujàcego. Na tylnym panelu, oprócz
wyjÊç analogowych (RCA i XLR), cyfro-
wych (koaksjalne i optyczne) i gniazda

sieciowego, znajduje si´ z!àcze BNC oz-
naczone jako „Ext. Clock Input”. Produ-
cent argumentuje, ˝e zegar znaczàco
wp!ywa na brzmienie odtwarzacza i pod-
!àczenie zewn´trznego elementu mo˝e
wiele poprawiç. 

Procedura jest skomplikowana, ale nie
to jest najwa˝niejsze. Po pierwsze, nie po
to kupuje si´ najdro˝szy odtwarzacz tak
zacnego producenta, ˝eby pod!àczaç do
niego zewn´trzny zegar. Bo czy to zna-
czy, ˝e ten w Êrodku jest s!aby? Flagowy
produkt ma byç najlepszy pod ka˝dym
wzgl´dem. Gdybym sam by! szefem ta-
kiej firmy i zauwa˝y!, ˝e pod!àczenie ze-
wn´trznego zegara poprawia dêwi´k, to
albo opakowa!bym takie ustrojstwo 
w pi´kne pude!eczko i oferowa! jako
opcjonalny upgrade, albo siedzia! cicho 
i z wrodzonej pró˝noÊci pisa!, ˝e we-
wn´trzny zegar jest najlepszy na Êwiecie,
podobnie jak pozosta!e elementy.

W przypadku SA-7S1 s!owo-klucz to
„separacja”. Elektroniki od zasilania; ob-
wodów analogowych od cz´Êci cyfrowej;
obudowy od wibracji pod!o˝a i nap´du
itd. Marantz nie poszed! na !atwizn´ 
i zbudowa! w!asny mechanizm o symbolu
FGSA7. Metalowa szuflada i obudowa –
brzmi dobrze, ale w bezpoÊrednim kon-
takcie mechanizm nie zachwyca. Porusza
si´ jak nap´d w odtwarzaczu Êredniej kla-
sy i d!ugo rozpoznaje zawartoÊç p!yt. 
Z jednym krà˝kiem, praktycznie nowym,
w ogóle sobie nie poradzi! i wyÊwietli! ko-
munikat „no disc”. Nie chc´ s!uchaç t!u-
maczenia, ˝e high-endowe odtwarzacze

Hi-end system stereo 

Magiczne oko w koƒcówce mocy 
nie mniej efektowne ni˝ w McIntoshach.

Odtwarzacz 
i przedwzmacniacz 

pasujà do siebie 
jak ula!.
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odrzucajà niektóre p!yty, bo sà tak niesa-
mowicie precyzyjne, ˝e nawet niewidzial-
na ludzkim okiem ryska czy drobinka 
kurzu mo˝e im si´ nie spodobaç. Mo˝e
trafi!em na z!y moment, ale mój Primare
CD31 przez dwa lata u˝ytkowania ani ra-
zu si´ tak nie zachowa!, a jest od Maran-
tza trzykrotnie taƒszy.

Konwersj´ c/a powierzono koÊciom
SM5866AS, a w cz´Êci analogowej pracujà
modu!y HDAM SA2. Harmonijne brzmie-
nie ma zapewniaç rozwiàzanie o nazwie
Dynamic Digital Filtering, a w zasilaczu
u˝yto toroidalnego transformatora Super
Ring. Cz´Êç cyfrowà ca!kowicie oddzielono
od analogowej, a technik´ tej separacji pro-
ducent okreÊla jako GMR (Giant Magneto
Resistor).

SC-7S2
Przedwzmacniacz ma bardzo podobnà

obudow´ z metalowych bloczków i wa˝y
21,8 kg. Jest urzàdzeniem w pe!ni zbalan-
sowanym. Do dyspozycji mamy pi´ç wejÊç
liniowych (z czego jedno symetryczne),
jedno wyjÊcie liniowe i trzy wyjÊcia do
koƒcówek mocy (2 pary RCA i para XLR).
Oznacza to, ˝e jeÊli dwa pot´˝ne mono-
bloki oka˝à si´ niewystarczajàce, b´dzie
mo˝na pod!àczyç kolejne i skorzystaç 
z dobrodziejstw bi-ampingu, a jeÊli kolum-
ny na to pozwalajà – nawet tri-ampingu.

Podobnie jak odtwarzacz, SC-7S2 zo-
sta! wyposa˝ony w kilka firmowych roz-
wiàzaƒ. W zasilaczu pracuje toroidalny
transformator Super Ring, który zaekra-
nowano, aby zak!ócenia nie wp!ywa!y na
delikatne uk!ady elektroniczne. Przed-
wzmacniacz wykorzystuje równie˝ jeden 
z najlepiej rozpoznawalnych wynalazków
Marantza – modu!y HDAM (Hyper Dy-
namic Amplifier Module). Nie sà one ta-
kie same, jak w urzàdzeniach z ni˝szych
serii – mamy tu najnowsze uk!ady, zapro-
jektowane z myÊlà o nowych formatach,
g!ównie SACD. Mo˝e  dlatego producent
chwali si´ pasmem przenoszenia rozcià-

gajàcym si´ od 3 Hz do 150 kHz (+/-3
dB)? Za regulacj´ g!oÊnoÊci odpowiadajà
cztery koÊci Wolfson WM8816.

Z u˝ytkowego punktu widzenia SC-7S2
wydaje si´ dopracowany pod ka˝dym
wzgl´dem. Uk!ad przedniej Êcianki jest
wzorcowy, a obs!uga – intuicyjna. Regula-
cja g!oÊnoÊci jest tak precyzyjna, ˝e nawet
w Êrodku nocy w odizolowanym po-
mieszczeniu nie powinno byç problemów
z ustawieniem ˝àdanego poziomu. Roz-
staw i jakoÊç gniazd na tylnej Êciance – bez
zastrze˝eƒ. Nawet !àczówki z masywnymi
wtykami i grube jak pyton sieciówki b´dà
mia!y wokó! siebie wolne miejsce. Wy-
Êwietlacz jest czytelny, a gdyby komuÊ
przeszkadza!, mo˝na go wy!àczyç.

MA-9S2
JeÊli przyjmiemy, ˝e standardowym wy-

posa˝eniem koƒcówki mocy jest w!àcz-
nik, to przednie Êcianki monobloków
MA-9S2 wyposa˝ono bardzo bogato.
Wzrok przyciàga okràg!e okienko z pod-
Êwietlonym na niebiesko wskaênikiem
wychy!owym. Oprócz w!àcznika znaj-
dziemy tu pokr´t!o wyboru wejÊcia i przy-
cisk wy!àczajàcy niebieskie podÊwietlenie,
jeÊli by komuÊ przeszkadza!o. WejÊcia sà
trzy: jedno zbalansowane (XLR) i dwa
niesymetryczne (RCA). Tym, którzy
chcieliby w!àczyç MA-9S2 do systemu, 
w którym ju˝ pracuje jakaÊ koƒcówka
mocy (na przyk!ad lampowa, obs!ugujàca
zakres Êrednio-wysokotonowy), przyda
si´ umieszczone nad wejÊciami pokr´t!o
zmiany czu!oÊci wejÊciowej. Terminale
g!oÊnikowe znajdujà si´ w centrum tylne-
go panelu. Podwójne „wubety” rozsta-
wiono szeroko. Posiadacze kolumn z po-
dwójnymi gniazdami nie muszà kupowaç
drugiej pary monobloków, ˝eby wyelimi-

nowaç zworki, które nawet w high-endo-
wych kolumnach nie sà najlepsze i psujà
dêwi´k. Wystarczy si´ zaopatrzyç w drugà
par´ kabli.

Najwa˝niejszym parametrem jest oczy-
wiÊcie moc. Tutaj wynosi ona 300 W przy
obcià˝eniu 8 ! i dwukrotnie wi´cej przy 
4 !. Ale wed!ug Marantza jeszcze wa˝-
niejsza jest wydajnoÊç pràdowa, która 
w tym przypadku si´ga 150 A. JeÊli nie-
wiele Wam to mówi, niech wystarczy, ˝e
40 A to ju˝ bardzo dobry wynik. Równie
dobrze prezentuje si´ na papierze wspó!-
czynnik t!umienia: 200.

Konfiguracja
System zagra! w du˝ej, przygotowanej

do ods!uchów sali, z kolumnami Vienna
Acoustics Klimt The Music oraz B&W
800D. Okablowanie, a jak˝e, w adek-
watnej cenie. Zaczynajàc od sieciówek:
Nordost Shiva (do CD) i Magus (reszta).
Z odtwarzacza do preampu sygna! p!ynà!
Audioquestem Sky (XLR), a monobloki 
z przedwzmacniaczem spi´to interkonek-
tami Nordost Frey (XLR). Monobloki 
by!y po!àczone z kolumnami Audio-
questami Volcano. System stanà! na stoli-
ku, a w!aÊciwie kawa!ku Êciany z kamien-
nym blatem.

Wra˝enia ods!uchowe
W brzmieniu wi´kszoÊci urzàdzeƒ cz´-

sto mo˝na wskazaç jakieÊ cechy charakte-
rystyczne. O jakim charakterze mo˝na
mówiç w przypadku Marantza? Neutral-
noÊç i czytelnoÊç – to dwie cechy, które 
w urzàdzeniach tej firmy niemal zawsze
sta!y na wysokim poziomie.

Ju˝ pierwsze minuty ods!uchu pokaza-
!y, ˝e flagowy system nie odcina si´ od fir-
mowej filozofii. Nie spotkamy tu s!odko-
Êci, kojarzonej z lampami, delikatnoÊci 
i atmosfery rozmarzenia. Kiedy odtwa-
rzacz poch!onà! pierwszà p!yt´, system
wystartowa! jak MiG-29. Choç na poczàt-
ku poziom g!oÊnoÊci nie by! najwy˝szy,
da!o si´ odczuç rezerw´ dynamiki. Jakby
w ka˝dym drobnym dêwi´ku Marantz
chcia! daç do zrozumienia, ˝e przy takim
normalnym graniu nie m´czy si´ wcale, 
a ogromny zapas energii pozwoli mu 
w ka˝dej chwili odpaliç wszystkie 300 wa-
tów. Odnios!em wra˝enie, ˝e dla koƒcó-
wek mocy takie granie to w!aÊciwie tryb
standby.

Sprowokowa!o mnie to do przeprowa-
dzenia próby ognia. Stopniowo zwi´ksza-
!em g!oÊnoÊç, a charakter dêwi´ku ani
troch´ si´ nie zmienia!. W koƒcu osiàgnà-
!em taki poziom, ˝e ca!a sala ods!uchowa
zacz´!a uczestniczyç w przedstawieniu. 
W utworze, którego linia basowa by!a
zbudowana na dêwi´kach D-B-F-E, odzy-
wa!y si´ kolejno: sufit, grzejnik, lampa 

Hi-end system stereo 

WyjÊcia s!uchawkowego 
nie przewidziano. Sà za to
przyciski do obs!ugi
zewn´trznego zegara.
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i stolik. Nie zwa˝ajàc na dezintegracj´
podwieszanego sufitu i rozmaite taƒczàce
przedmioty, konsekwentnie zwi´ksza!em
g!oÊnoÊç, a˝ doszed!em do momentu, kie-
dy sam skapitulowa!em. Uszy te˝ majà
granic´ wytrzyma!oÊci, a przecie˝ o narz´-
dzie pracy trzeba dbaç.

Wniosek z tego eksperymentu by! pro-
sty: monobloki MA-9S2 dysponujà pot´˝-
nà mocà. Nie trzeba nawet przeprowa-
dzaç próby ognia, ˝eby poczuç swobod´,
jakà daje taki zapas watów i amperów, ale
je˝eli ktoÊ si´ na to zdecyduje, nie b´dzie
zawiedziony. Po tym doÊwiadczeniu 
zaczà!em si´ zastanawiaç, czy komukol-
wiek potrzeba wi´cej. Nie wiem, czy ist-
niejà kolumny zdolne skropliç pot na
froncie MA-9S2. Najwi´ksze elektrostaty 
i magnetostaty? Nie sàdz´. Aby nap´dziç
flagowe Vienny potrzeba troch´ pràdu, 
a i B&W 800D nale˝à do bardzo wymaga-
jàcych. Tymczasem monobloki çwiczy!y
pokaêne membrany Bowersów, jak im si´
podoba!o. I Klimty, i 800D musia!y si´
poddaç woli Marantza. Taƒczy!y, jak im
zagra!.

Bardziej spodoba!o mi si´ zestawienie 
z Viennami, choç i Bowersy zaprezento-
wa!y si´ znakomicie. Kiedy si´ ich s!u-
cha z systemem zdolnym pos!aç do
cewek praktycznie dowolnà dawk´
pràdu, staje si´ jasne, dlaczego wy-
bra!o je tylu dêwi´kowców. Ale 
do domu wola!bym Klimty.

Na chwil´ zapomnia!em 
o systemie Marantza; w ogóle
zapomnia!em o teÊcie i za-
czà!em s!uchaç dla przy-
jemnoÊci. Czy Êwiadczy
to o moim roztargnie-
niu? To raczej kom-
plement pod adresem
testowanego sprz´tu. Je-
Êli jest na tyle rozdzielczy, ˝e 
jako pierwsze jego cechy wymie-
niamy neutralnoÊç i szczegó!o-
woÊç, a zarazem na tyle spójny 
i muzykalny, ˝e nawet w czasie testu
mo˝na przejÊç w tryb s!uchania muzyki, 
a nie sprz´tu, to znak, ˝e konstruktorzy
stworzyli coÊ naprawd´ wyjàtkowego.

Zmiana wzmacniacza na Krella FBI za-
owocowa!a przyspieszeniem basu bez
utraty masy i pot´gi, a tak˝e zmianà spo-
sobu kszta!towania przestrzeni. Poczàtko-
wo odnios!em wra˝enie, ˝e amerykaƒski
piec zaw´˝a stereofoni´, ale przes!uchanie
kilku albumów doprowadzi!o do wnio-
sku, ˝e Krell rzetelniej ukazuje efekty pra-
cy dêwi´kowców, podczas gdy Marantz
pomaga nagraniom si´ otworzyç. Dopra-
cowane p!yty na obu wzmacniaczach
brzmia!y Êwietnie, natomiast te gorzej na-
grane bardziej lubi!y Marantza. Obie 
konstrukcje stawiajà na neutralnoÊç, roz-

dzielczoÊç i dynamik´, ale pewne ró˝nice
okaza!y si´ wr´cz oczywiste. Prawda 
w wydaniu Marantza by!a w jakiÊ sposób
!atwiej przyswajalna, zaÊ Krell !adowa!
bez zahamowaƒ. Rozbie˝noÊci pozosta-
wa!y jednak w ramach tej samej estetyki.
Gdyby obok stanà! lampowy McIntosh
albo dzielony Electrocompaniet, dopiero
by!oby s!ychaç, w jak ró˝ny sposób mo˝-
na przedstawiaç muzyk´.

Konkluzja
Marantz to pewny wybór. Jego brzmie-

nie nie powinno nikogo rozczarowaç, 
a dobór kolumn i pozosta!ych elementów
b´dzie zale˝a! tylko od preferencji w!aÊci-
ciela. Nie trzeba nawet specjalnie znaç si´
na sprz´cie, porównywaç parametrów ani
zawracaç sobie g!owy podobnymi proble-
mami. Wystarczy wybraç te kolumny i ka-
ble, których brzmienie nam si´ spodoba. 

Marantz jest uniwersalny, równie˝ jeÊli
chodzi o odtwarzanà muzyk´. Ka˝dy gatu-
nek mu odpowiada. Nie ma takiego mate-

ria!u ani takich warunków, w których
by sobie nie poradzi!.

Wady mo˝-
na wskazaç, ale

troch´ na si!´. Je-
dyne niedociàgni´-

cie stanowià piloty.
Istnieje te˝ pewien pro-

blem natury wizerunko-
wej. Flagowy Marantz jest jak

Volkswagen Phaeton, Honda
NSX i Ford GT. Znakomite auta,

ale majà to samo logo, co golfy, civiki i fie-
sty. Niektórych potencjalnych w!aÊcicieli
szampaƒskiego Marantza mo˝e zniech´-
caç prawdopodobieƒstwo, ˝e odwiedzi ich
posiadacz systemu CD5003/PM5003 i po-
wie: „O, Marantz. Ca!kiem podobny do
mojego”. A cena? To nie wada, o ile od-
zwierciedla jakoÊç produktu, a nie jest 
tylko liczbà wzi´tà z sufitu. Szampaƒski
system Marantza udowodni!, ˝e jest uza-
sadniona.

Hi-end system stereo 

Z takimi zabawkami 
mo˝na sp´dziç 
bardzo du˝o czasu.

Marantz Reference
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 
SA-7S1: 27000 z!
SC-7S2: 27000 z!
MA-9S2: 26000 z!/szt.

Dane techniczne

SA-7S1:

WyjÊcia analogowe: RCA, XLR
WyjÊcia cyfrowe: koaksjalne, optyczne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Odtwarzane formaty: CD/CD-R/RW/SA-CD
Pasmo przenoszenia: 2Hz-50kHz 

(+0, -3dB, SACD)
Stosunek sygna!/szum: 114 dB (SACD), 

104 dB (CD)
Zniekszta!cenia: 0,0009 % (SACD),

0,002 % (CD)
Wymiary (w/s/g): 13,6/44,1/45,9 cm
Waga: 22,3 kg

SC-7S2:

WejÊcia liniowe: 5 (w tym 1 XLR)
WyjÊcia: rec-out, 3 x pre out 

(w tym 1 XLR)
Pasmo przenoszenia: 3 Hz – 150 kHz
Stosunek sygna!/szum: 105 dB
Zniekszta!cenia: 0,0015 %
Wymiary (w/s/g): 13,6/44,1/45,9 cm
Masa: 21 kg

MA-9S2:

WejÊcia: 2 x RCA, 1 x XLR
WyjÊcia: 2 pary
Moc: 300W/8!!, 600W/4!!
Zniekszta!cenia: 0,01 %
Wspó!czynnik t!umienia: 200
Stosunek sygna!/szum: 120 dB
Wymiary (w/s/g): 19,8/44,1/45,1 cm
Masa: 37 kg

Sterowniki jakieÊ takie... 
zwyczajne.
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