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P rzygod´ z konstrukcjami lam-
powymi zaczà! jako nastolatek,
tworzàc wzmacniacz oparty na

6V6 GT. Doros!à karier´ zwiàza! ze 
studiami nagraniowymi – najpierw 
w Brazylii, póêniej w USA. W Ameryce
zdobywa! równie˝ wiedz´ z zakresu
elektroniki i uzyska! dyplom RCA
School of Electronics. Pod koniec lat
80. znów postanowi! zmieniç otoczenie
i przeniós! si´ do Australii, gdzie miesz-
ka i konstruuje do dziÊ.

Robiàc „research” do recenzji, po-
szukiwa!em w Internecie informacji 
o Silvie i firmie Cymer. Wynik mo˝na
podsumowaç nast´pujàco: Elson budu-
je wzmacniacze oparte na ró˝nych lam-
pach. Nikt nie narzeka ani na konstruk-
tora, ani na jego produkty, a sporo osób
po zakupie jednego z Cymerów stwier-
dza, ˝e definitywnie zakoƒczy!o poszu-
kiwania wzmacniacza. 

Robi´ si´ podejrzliwy, gdy czytam 
same pozytywy na temat danej firmy,
ale jak zawsze – ods!uch b´dzie osta-
tecznà weryfikacjà.

Po testowanych monoblokach widaç,
˝e Silva wk!ada w nie serce. Jego propo-
zycja to elegancja i prostota formy.
Czarny front ozdabia jedynie niebieska
dioda oraz z!ota tabliczka z napisem
„Cymer by Elson Silva”. Górna cz´Êç
wzmacniacza to lustrzana powierzch-
nia, na której Êwiecàce lampy (po jednej
300B, 12AX7 i 12BH7) prezentujà si´
bardzo elegancko. Ogromne niebieskie
kondensatory Nippon oraz wielkie
transformatory w czarnych obudowach
uzupe!niajà krajobraz. Boki wykonano
z drewna. 

Na tylnej Êciance znajdziemy gniazdo
IEC i wejÊcie RCA oraz odczepy dla 
kolumn 4 i 8 !. Rzut oka do wn´trza
nie powiedzia! mi zbyt wiele. Prawd´
powiedziawszy, prawie nic tam nie ma.
Wzmacniacze Silvy nie wykorzystujà
p!ytek drukowanych. Elementy sà !à-
czone metodà „punkt-punkt”.

G!ównym elementem konstrukcji,
który ma zapewniç najwy˝szà jakoÊç
dêwi´ku, sà transformatory, nawija-
ne r´cznie z najlepszych materia!ów
dost´pnych w Australii. Siedmiokrot-
ny przeplot (interleaving) ma pozwo-
liç na uzyskanie niskiej pojemnoÊci 
i wysokiej indukcyjnoÊci, a tak˝e bar-
dzo niskich przecieków indukcyj-
nych pomi´dzy zwojami. Kolejnym
istotnym elementem jest uziemienie 
z p!ywajàcà masà, które poprowadzo-
no w taki sposób, ˝eby szum i przy-
dêwi´k zosta!y zupe!nie wyelimino-
wane. 

Ods!uch wykaza!, ˝e nie sà to puste
s!owa – kolumny o skutecznoÊci 96 dB
dobitnie pokazujà wszelkie problemy 
z przydêwi´kiem. W tym przypad-
ku panowa!a jednak absolutna cisza. 

I jeszcze jeden wa˝ny szczegó!: gap-
ping, czyli dopasowanie transformato-
ra do pozosta!ych cz´Êci uk!adu. Kon-
struktor deklaruje, ˝e doprowadzi! go
do absolutnej perfekcji. Ma to pomóc
w uzyskaniu szerokiego pasma, czyste-
go, g!´bokiego basu oraz nieprzeci´t-
nej dynamiki.

Na wyjÊciu wzmacniacza znajdujà si´
metalizowane polipropylenowe kon-
densatory Mundorf silver/oil. Wszyst-
kie oporniki poddano oksydacji w celu
uzyskania wysokiej stabilnoÊci. We
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wzmacniacz lampowy Cymer 
300B SE 9.1, przedwzmacniacz pasywny
Cymer PA 3.1, zestawy g!oÊnikowe 
WHT PR1 MkII Falcon, okablowanie PSC

Dystrybucja: 300B
Ceny: 
kolumny WHT PR1 MKII 70000 z!
monobloki CYMER 300B SE 9.1 
z przedwzmacniaczem pasywnym 68000 z!

Dane techniczne

WHT PR1 MkII Falcon
Pasmo przenoszenia: 28 Hz-42 kHz (± 3dB) 
SkutecznoÊç: 96 dB (2,83 V/1 m)
Nominalna impedancja: 10 ! (minimalna 8 !)
Cz´stotliwoÊç zwrotnicy: woofer bez

zwrotnicy, odci´cie tweetera 1700 Hz 
Zalecana moc wzmacniacza: 1-350 W 
Wymiary (w/s/g): 109/28/35,5 cm 
Masa: 42 kg/szt. 

Cymer 300B SE 9.1
Moc: 9 W 
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 KHz (± 2 dB)
Odczepy: 4 !, 8 !
Impedancja wejÊciowa: 50 k!

(dla ca!ego zakresu mocy 9 W) 
Czu!oÊç wejÊciowa: 550 mV 
Sygna!/szum: 90 dB
Lampy: 300B, 12AX7, 12BH7 
Wymiary (w/s/g): 20/32/43,5 cm 
Masa: 19,7 kg/szt.

O firmie Cymer w Europie
s!ysza!o niewielu. 
Nazwisko w!aÊciciela 
i konstruktora – Elsona Silvy 
– równie˝ niewiele mówi. 
A przecie˝ ten Brazylijczyk 
jest obecnie najwi´kszym
lampowym guru 
na najmniejszym 
z kontynentów. 
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Cymer 300B SE 9.1, 

Cymer PA 3.1,  

WHT PR1 MkII Falcon, 

okablowanie: Transparent PSC
!ƒMarek Dyba i Alek Rachwaldƒ!
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wzmacniaczach u˝yto elektronicznego
zasilacza Nippon. 

Przedwzmacniacz pasywny PA 3.1 
to tak naprawd´ potencjometr Alpsa 
i selektor wejÊç, zamkni´te w ma!ej me-
talowej obudowie. Mo˝emy go pod!à-
czyç do trzech êróde! i regulowaç g!o-
ÊnoÊç. Takie rozwiàzanie jest zgodne 
z najwyraêniej preferowanym przez 
Elsona podejÊciem, mówiàcym, ˝e im
mniej elementów w torze, tym lepiej dla
dêwi´ku.

WHT nie jest tak enigmatycznà firmà
jak Cymer. Ma swojà stron´ interneto-
wà, mo˝na tak˝e znaleêç recenzje pro-
duktów. Powsta!a w 1994 roku, a wÊród
za!o˝ycieli sà zawodowi muzycy. Posta-
wili sobie za cel opracowanie kolumn,
które b´dà gra!y naturalnie – tak by
dêwi´k maksymalnie zbli˝a! si´ do tego,
co znali z w!asnych koncertów.

Konstruktorzy znaleêli w!asnà drog´
do osiàgni´cia za!o˝onego efektu i na-
zwali jà „reflektorem”. W PR1 MkII
mamy wi´c konstrukcj´ dwudro˝nà: 
8-calowy woofer w!asnej produkcji 
z papierowà membranà oraz wst´g´
Neo o d!ugoÊci 4,3 cala – ta jest zama-
wiana w firmie zewn´trznej, ale sk!a-
dana w WHT, gdzie dokonuje si´ 
modyfikacji dostosowujàcych g!oÊnik
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do wymogów tej konstrukcji. We-
wn´trzne okablowanie to srebrne 
taÊmy. Nie sà do g!oÊników lutowane,
ale zaciskane. Wst´ga obs!uguje teore-
tycznie pasmo od 1350 Hz do 42 kHz,
ale jest odci´ta od do!u przy 1700 Hz.
Woofer pracuje bez zwrotnicy, a wi-
doczny grzybek w jego centrum pe!ni
rol´ mechanicznej blokady wy˝szej
Êrednicy.

Na czym polega konstrukcja typu 
reflektor? Ca!a kolumna to, de facto,
monitor na podstawie stanowiàcej 
tzw. „scoop” lub „J-bin”, wykonany 
z rzadkiego drzewa jarrah (odmiana
eukaliptusa). „J-bin” lepiej okreÊla 
zastosowane rozwiàzanie,

jako ˝e jest to tylna Êcianka 
w kszta!cie litery „J”, od któ-
rej odbija si´ dêwi´k, wytwa-
rzany przez membran´ w cza-
sie ruchu do ty!u (stàd „re-
flektor”). To ustrojstwo odbi-
ja i kieruje w przód dêwi´k
generowany przez g!oÊnik ba-
sowy. Nie jest to wi´c ani
konstrukcja z bas-refleksem,
ani tuba, ani TL. Z braku lep-
szej nazwy pozostaƒmy wi´c
przy reflektorze.

Marek Dyba

Opinia 1

W ielu audiofilów,
s!yszàc: „300B
plus tuby”, my-

Êli od razu o graniu Êrednicà
bez basu i z kiepskà górà. Ja na-
le˝´ do tych, którzy kocha-
jà brzmienie SET-a na 300B 
i tub z szerokopasmowcem.
Za przestrzeƒ, barw´, nama-

system

calnoÊç i granie niezwykle anga˝ujàcym
dêwi´kiem.

W tym przypadku mamy kolumny 
o skutecznoÊci 96 dB, które w!aÊciwie
nie sà tubà, choç z konstrukcji tubowej
si´ wywodzà. Na górze WHT zastoso-
wa!o wst´g´, a na dole – g!oÊnik 
z membranà papierowà w reflektorze,
co wed!ug deklaracji producenta po-
zwala na zejÊcie basu do 28 Hz. S!ucha-
my wi´c pe!nopasmowych kolumn 
o wysokiej skutecznoÊci, z których 
nap´dzeniem SET na 300B nie powi-
nien mieç problemu.

Jak ju˝ napisa!em, ten system pre-
zentuje rodzaj dêwi´ku, którego s!u-
cham na co dzieƒ. Tylko lepiej. 
W „Companion” Patricii Barber nie-
mal natychmiast us!ysza!em wst´g´ 
w najlepszym tego s!owa znaczeniu.
OtwartoÊç i detalicznoÊç dêwi´ku plus
hektary precyzyjnie

budowanej wszerz i w g!àb przestrzeni
mnie zaskoczy!y. Do tej pory nie mia-
!em zastrze˝eƒ do moich g!oÊników,
ale wst´gi WHT pokaza!y, ˝e mo˝e byç
lepiej. DetalicznoÊç, o której wspo-
mnia!em, to nie tylko wi´cej szczegó-
!ów, ale równie˝ ich lepsza separacja 
i dok!adniejsza definicja. Na tej p!ycie
pojawia si´ mnóstwo „przeszkadzajek”
i czasem trudno zgadnàç, w co w da-
nym momencie uderzy! perkusista.
Dzi´ki zaletom WHT znacznie !atwiej
sobie wyobraziç, z czego owo „coÊ” zo-
sta!o zrobione, a wyobraênia sama
podsuwa rozmaite kszta!ty.

Dó! pasma jest równie˝ znakomity,
choç pewnie nie doceniliby go mi!o-
Ênicy bas-refleksu. Zdaniem produ-
centa „reflektor” dzia!a jak 18-calowa,
bardzo szybka membrana bierna. Efekt
jest s!yszalny np. przy reprodukcji
kontrabasu – zarówno na „Compa-
nion”, jak i w „Arcoluz” Garcii-Fonsa.
Brzmienie tego instrumentu to niero-
zerwalne po!àczenie dêwi´ków strun 
i ogromnego pud!a rezonansowego.
Ka˝de szarpni´cie struny wybrzmiewa
w pudle, co daje efekt, który mo˝na 
uznaç za coÊ w rodzaju pog!osu, albo
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raczej: pe!nym wybrzmieniem, które
poma!u wygasa. Kolumny WHT nap´-
dzane Cymerami pokazujà to ge-
nialnie, dok!adajàc do tego barw´, do-
st´pnà niemal wy!àcznie najlepszym
SET-om. Bez problemu radzà te˝ sobie
z zejÊciem w dó!. Sprawiajà, ˝e kontra-
bas staje si´ kolorowym, bogatym 
instrumentem.

Wed!ug stereotypu 300B to lampa,
która „nadaje si´ g!ównie do plum-
kania”. Choç niezwykle dynamicz-
ne granie Garcii-Fonsa trudno naz-
waç plumkaniem, postawi!em przed
wzmacniaczem ostateczne wyzwanie 
w postaci wydanej niedawno na winy-
lu p!yty „The Power of The Orche-
stra”. Analogue Productions wznowi!o
genialne nagrania Royal Philharmo-
nic Orchestra pod dyrekcjà René Lei-
bowitza, zarejestrowane w 1962 dla
RCA Victor. Pierwsza strona to
„Noc na ¸ysej Górze” Musorg-
skiego, zagrana z pe!nà dynamikà 
i pot´gà wielkiej orkiestry sym-
fonicznej. Pozwol´ sobie tutaj na
kolokwializm – to nagranie
„urywa !eb”. WHT nie by!y, co
prawda, w stanie oddaç skali

dêwi´ku a˝ tak fenomenalnie, jak 
g!oÊniki Hansen Audio King, których
ostatnio s!ucha!em, ale i tak to, co po-
kaza!y w warunkach domowych, spra-
wi!o, ˝e siedzia!em na kanapie, czujàc
si´ bardzo malutki. Po otrzàÊni´ciu 
si´ z pierwszego wra˝enia zaczà!em
analizowaç dêwi´k. Móg!bym tutaj 
pisaç o Êwietnym oddaniu akustyki,
precyzyjnej lokalizacji grup instru-
mentów, genialnych przejÊciach od
piano do forte, o mikro- i makrodyna-
mice… Ale zamiast tego podsumuj´
ca!à opini´ nast´pujàco – australijski
system nie zajmuje si´ odtwarzaniem
dêwi´ku – on po prostu gra ka˝dà 
muzyk´, a analiza traci sens w obliczu

spójnej, bogatej w barwy, 
dynamicznej i przestrzennej

prezentacji.
Marek Dyba

Opinia 2

D êwi´k pojedynczej triody
300B z kolumnà o wysokiej
skutecznoÊci to klasa sama

dla siebie. Dotàd kilkakrotnie zdarza!o
mi si´ s!uchaç tej s!awnej lampy w kon-
trolowanych warunkach i zawsze by!o
to zjawisko co najmniej ciekawe. Tym
razem chyba jednak na dobre zrozu-
mia!em, co majà na myÊli fanatycy
SET, uwa˝ajàcy to rozwiàzanie za nie-
doÊcignione.

Testowany system wydaje si´ bardzo
dobrze dobrany. 9 W ze wzmacniacza
sterowa!o kolumnami z !atwoÊcià, a po-
kr´t!o wzmocnienia rzadko przekracza-
!o godzin´ dziesiàtà. Pod wzgl´dem
barwy dêwi´ku równie˝ trudno mu coÊ

zarzuciç. Powlekany papier plus wyso-
kotonowa wst´ga (zresztà dziwnie 
znajoma) po raz kolejny okaza!y si´
Êwietnym zestawieniem, a SET nada!
g!oÊnikom ostateczny szlif. Nie ma
ocieplenia, jest za to przejrzystoÊç i je-
dwabistoÊç w najlepszym stylu.

W muzyce o pewnych wymaganiach
dynamicznych („La Stravaganza” itp.)
system sprawdzi! si´ bardzo dobrze.
Pod wzgl´dem nat´˝enia dêwi´ku go-
dzina 11 na potencjometrze wystarcza
do wype!nienia 20 m2 pokoju czystym,
g!oÊnym dêwi´kiem. Uwag´ przykuwa
naturalna, organiczna barwa, dobra
rytmika oraz wra˝enie poruszania du-
˝ych iloÊci powietrza przy niskich cz´-
stotliwoÊciach. W czasie s!uchania ko-
lumn WHT mia!em wra˝enie, jakby
pracowa!a du˝a membrana. Swoboda

basu przypomina!a moje kolumny
Avcon ARM i mimo ˝e jego ciÊnienie
nie by!o tak du˝e, to rozmach i dynami-
ka bardzo dobrze to maskowa!y. 

Kolumny nap´dzane triodà 300B gra-
jà dêwi´kiem du˝ym i swobodnym. 
Dominuje wra˝enie high-endowej nie-
wymuszonoÊci. Przy s!uchaniu wyma-
gajàcej muzyki, zawierajàcej wiele szcze-
gó!ów (np. barokowej kameralistyki),
warto zwróciç uwag´ na wysokie tony.
Subtelna praca instrumentów smyczko-
wych i dêwi´ki klawesynu sà oddawane
po mistrzowsku. By!em zadowolony ze
ÊwiadomoÊci, ˝e bardzo podobny twe-
eter pracuje w moich zestawach odnie-
sienia.

Znakomity, chwytajàcy za serce sys-
tem, oparty na kultowych lampach ni-
skiej mocy. Amator wzmacniaczy lam-
powych musi go pos!uchaç. Pozostali
audiofile przynajmniej powinni. Mo˝-
liwe, ˝e ich Êwiat nigdy ju˝ nie b´dzie 
taki, jak przedte

Alek Rachwald
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