
Test system stereo

Audio Analogue to jeden z najlepiej rozpoznawalnych 
w!oskich producentów sprz´tu hi-fi. 

W Polsce urzàdzenia tej marki by!y jednak 
zawsze troch´ niedoceniane. 

Koneserzy wiedzà, ˝e nie wszystko z!oto, 
co si´ Êwieci i czasem warto 

zwróciç uwag´ na coÊ, 
co nie bije po oczach. 

Dwa lata temu recenzowa!em system 
Puccini Settanta/Paganini 192/24. 

Teraz pora 
na dro˝szy komplet Maestro.

Kàcik 
hedonisty

Tekst i zdj´cia:
Tomasz Karasiƒski
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A udio Analogue powsta! w Toska-
nii, tote˝ na firmowej witrynie
zobaczymy dzie!a Galileo Galilei 

i Leonarda da Vinci wplecione w opisy 
i zdj´cia produktów. Katalog podzielono
na trzy linie: Primo, Compositori i Ma-
estro. Opisywany dzisiaj zestaw nie jest
jeszcze szczytem mo˝liwoÊci w!oskiej ma-
nufaktury. W najwy˝szej serii znajdziemy
takie cuda, jak dwucz´Êciowy przed-
wzmacniacz i wielka koƒcówka mocy pra-
cujàca w klasie A.

W!osi wprowadzili specyficzny system
produkcji. Ka˝dy pracownik jest zaanga-
˝owany w ca!y proces powstawania urzà-
dzenia i mo˝e obserwowaç, jak powstaje
ono od poczàtku do koƒca, nawet je˝eli
jego podstawowe zadanie polega na luto-
waniu kabli albo skr´caniu obudowy. 

W ods!uchach i strojeniu dêwi´ku
uczestniczà wszyscy pracownicy – in˝ynie-
rowie, mened˝erowie i styliÊci. Jak
to W!osi – wk!adajà w sprz´t nie
tylko tranzystory i kondensa-
tory, ale te˝ dusz´ i troch´
niepowtarzalnego klimatu.

Budowa
Pierwsze wra˝enia wi-

zualne i organoleptyczne
okazujà si´ bardzo pozy-
tywne. Naj!adniejszymi
urzàdzeniami AA sà moim
zdaniem klocki z serii Com-
positori – pi´kne w swojej
prostocie. Tutaj mamy do
czynienia z bardziej zwali-
stymi i kanciastymi bry!ami,
ale trzeba przyznaç, ˝e szcze-
gó!y dopracowano perfek-
cyjnie. 

W!osi bardzo si´ przy!o˝yli do projek-
tu i wykonania obudów. Wszystkie alu-
miniowe elementy idealnie do siebie 
pasujà. Przyciski, pokr´t!a czy gniazda
dajà poczucie obcowania ze sprz´tem 
z wysokiej pó!ki. Rozmiary i masa rów-
nie˝ budzà respekt. CzegoÊ mi jednak 
zabrak!o. Mo˝liwe, ˝e oryginalnego
smaczku; odrobiny ekstrawagancji. Alu-
miniowe klocki ju˝ si´ troch´ opatrzy!y.
Chyba niewiele zosta!o ju˝ w tej materii
do wymyÊlenia. Sà minimalistyczne Den-
seny, po!yskujàce cudeƒka Jeffa Rowlan-
da, odtwarzacze Audio Aero, kojarzàce
si´ ze skrzyd!ami samolotów, i ca!a masa
chiƒszczyzny. Trudno si´ wyró˝niç w ra-
mach tego nurtu.

Fantastyczne sà natomiast piloty Audio
Analogue’a. Po prostu ma!e dzie!a sztuki.
Denerwujà troch´ grzechoczàce przyciski
oraz fakt, ˝e sterownik nie dzia!a pod do-
wolnym kàtem. Ale jeÊli chodzi o stylisty-
k´, kszta!t i rozmiary – och, ach i nagroda
publicznoÊci.

Odtwarzacz CD
Odtwarzacz 192/24 rev 2.0 to jedyne

êród!o w linii Maestro. Przednia Êcianka
stanowi przyk!ad minimalizmu. Nie spo-
sób jednak nazwaç urzàdzenia skrom-
nym, bo jest wi´ksze od niejednego
wzmacniacza z wysokiej pó!ki. 

Pojawia si´ jedno zastrze˝enie praktycz-
ne – przyciski sà na tyle ma!e, ˝e korzysta-
jàc z nich, nie unikniemy Êladów na alu-
miniowym froncie. Co wi´cej, czyszczenie
okazuje si´ bardzo trudne. W ods!uchu to
jeszcze nie przeszkadza, ale kiedy przygo-

towujemy si´ do zdj´ç, sprz´t
musi zostaç dok!adnie

oczyszczony, bo w Êwie-
tle studyjnych lamp

wszystkie zabrudze-
nia widaç jak na
d!oni. M´czy!em si´
dobre pó! godziny 
i wcià˝ zauwa˝a!em
odciski palców i in-
ne niedoskona!oÊci.

Wewnàtrz uwag´
zwraca dopracowane
zasilanie. Zastosowa-
no dwa transforma-
tory, z których po-
prowadzono osiem
oddzielnych linii zasi-
lajàcych. Przetwornik
to Analog Devices

AD1955 (192 kHz/24
bity), wspó!pracujàcy z konwerterem cz´-
stotliwoÊci próbkowania AD1896 tego 
samego wytwórcy. JakoÊç monta˝u elek-
troniki jest wzorcowa. Pozytywny obraz
psuje transport. Wyglàda jak wzi´ty 
z komputera, a jego prac´ nale˝a!oby
uznaç za przeci´tnà nawet w grupie odtwa-
rzaczy ze Êredniej pó!ki. Za takie pieniàdze
chcia!oby si´ zobaczyç coÊ lepszego.

Wzmacniacz
Na przedniej Êciance wzmacniacza zna-

laz!y si´ tylko trzy elementy: wyÊwietlacz 
i dwa pokr´t!a. Lewym wybieramy êród!o
dêwi´ku, natomiast prawym ustawiamy
g!oÊnoÊç; a kiedy przekr´cimy je poni˝ej
poziomu zero – urzàdzenie przechodzi 
w tryb czuwania. Aby je wybudziç, wystar-
czy ruszyç ga!kà w prawo. Obraca si´ lek-
ko, co jest w pewnym sensie niebez-
pieczne, bo wystarczy tràciç jà palcem, aby
rozkr´ciç wzmacniacz prawie do maksy-
malnego poziomu. Skala od 0 do 51 oka-

Test system stereo

Metalowe bry!y 
budzà respekt. A to dopiero
wst´p do serii Maestro.
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za!a si´ niewystarczajàco precyzyjna do
ods!uchu póênym wieczorem. Na pierw-
szym poziomie ledwie coÊ cyka!o – czyli 
w porzàdku – ale ju˝ przeskoki mi´dzy np.
piàtym a szóstym by!y zbyt du˝e. Z u˝yt-
kowego punktu widzenia to jedyny man-
kament w!oskiej integry. 

Uk!ad tylnej Êcianki jest w!aÊciwie idealny.
Gniazda g!oÊnikowe po bokach, w centrum
cztery wejÊcia liniowe, wejÊcie gramofonu 
z zaciskiem uziemiajàcym, a obok – dwa
wyjÊcia RCA: magnetofon i pre-
-out. Jest jeszcze wejÊcie zbalan-
sowane (XLR) oraz trójbolcowa
sieciówka i gniazdo komunika-
cyjne RS232.

Brzmienie
W materia!ach informa-

cyjnych, na stronie interne-
towej, a nawet na opakowa-
niach w!oskich urzàdzeƒ
mo˝na znaleêç s!owo niero-
zerwalnie zwiàzane z nazwà
firmy: Audio Analogue –
soundpleasure. Spodziewali-
byÊmy si´ wi´c ocieplonej
Êrednicy, wyg!adzonej i nie-
Êmia!ej góry, pogrubionego
basu i niekoniecznie wyczy-
nowej dynamiki. Okazuje si´,
˝e W!osi definiujà przyjem-
noÊç nieco inaczej.

Od pierwszych taktów wiado-
mo, ˝e nie b´dziemy mieli do
czynienia z dêwi´kiem md!ym i nienatu-
ralnym. Raz, ˝e proporcje mi´dzy za-
kresami sà prawid!owe; dwa, ˝e ju˝ na ni-
skich poziomach g!oÊnoÊci czuje si´ 
zapas mocy, a szczegó!y z górnego skraju
pasma nie sà maskowane. I dobrze, bo je-
Êli masywny, tranzystorowy
piec gra bardziej lampowo ni˝
najs!odsze lampowce, to zazwy-
czaj robi si´ z tego karykatura
muzyki.

Jako pierwsze uwag´ zwra-
cajà niskie tony. Zosta!y lek-
ko podkreÊlone, ale w gra-
nicach rozsàdku. Brzmienie
nie jest zwaliste ani przesad-
nie docià˝one, ale nagrania
uzyskujà nieco wi´kszà g!´-
bi´ ni˝ zazwyczaj. Electro-
companiet ECI-5, którego
u˝ywam na co dzieƒ, nie
cierpi na niedobór basu, 
a spr´˝ystoÊç i wype!nienie sà
dla niego wa˝niejsze ni˝ szyb-
koÊç i bezwzgl´dna kontrola.
Audio Analogue w zakresie
basu idzie w tym samym kie-
runku, choç niskie pomruki 
w jego wykonaniu okazujà si´
jeszcze bardziej efektowne. 

SzybkoÊç reakcji nale˝y uznaç za wystar-
czajàcà. Mo˝e jedynie fani metalowego 
!upania i podwójnej stopy uderzajàcej 
w tempie zdolnym zawstydziç m!ot pneu-
matyczny nie b´dà do koƒca usatysfakcjo-
nowani. Ale ich ulubione p!yty sà z regu!y
nagrywane tak, ˝e owa stopa traci wi´k-
szoÊç masy, wi´c tutaj równie˝ nie powin-
no byç problemów. 

W!oski system stawia na wype!nienie,
barw´ i g!´bi´. W wielu nagraniach to

Dwa transformatory, 
osiem linii zasilajàcych 
i kolejny przyk!ad symetrii.
Tylko nap´d 
wyglàda zwyczajnie.

Symetria jest pi´kna.
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w!aÊnie bas nadawa! ca!oÊci przyjemny
smak. Porusza! si´ dostojnie, elegancko,
ale z energià. JeÊli trzeba by!o zejÊç na-
prawd´ nisko, zapuszcza! si´ tam bez wa-
hania.

OglàdaliÊcie kiedyÊ mecz Venus Wil-
liams? Uderza mocno, wydziera si´ wnie-
bog!osy i biega po korcie, a˝ si´ za nià ku-
rzy. A pami´tacie Pete’a Samprasa? Nawet
trudne pi!ki odbija! tak elegancko, jakby
nagrywa! film instrukta˝owy dla poczàt-
kujàcych tenisistów. Porusza! si´ spokoj-
nie i nie t!uk! z ca!ej si!y, jeÊli nie by!o po-
trzeby. Wystarczy!o, ˝e przeciwnik nie
dobiegnie. 

Tak w!aÊnie zachowuje si´ bas Maestro.
S!uchajàc, mamy ÊwiadomoÊç, ˝e móg!by
startowaç szybciej, ale w!aÊciwie nie ma
takiej potrzeby. Po co? ˚eby coÊ udowod-
niç, zrobiç wi´ksze wra˝enie na znajo-
mych? W!osi osiàgn´li tu znakomity
kompromis mi´dzy g!´bià a kontrolà. Ich
najwi´kszym zwyci´stwem jest to, ˝e choç
niskich tonów nie brakuje, nie odbija si´
to negatywnie na ich jakoÊci.

Charakter góry pasma, a w!aÊciwie jej
wp!yw na ca!okszta!t brzmienia, skojarzy!
mi si´ z kolumnami Xaviana. Gdyby by!a
nieÊmia!a i przyciemniona, mo˝na by by-
!o ten dêwi´k odebraç jako zamulony. Na
szcz´Êcie nie wstydzi si´ swojej obecnoÊci
i nie chowa w cieniu Êrednicy. Jest czysta,
czytelna i rozdzielcza. Gdyby mia!a nieco
!agodniejszy charakter, pewnie jej po!à-
czenie ze Êrednicà by!oby g!adsze. Ale czy
ca!okszta!t pozosta!by równie ciekawy?
Chyba nie. Wysokie tony troch´ kontra-
stujà ze Êrednicà, ale odbieramy to zja-
wisko pozytywnie. Ich naturalny blask
potrafi przykuç uwag´, a czasem nawet
sk!oniç do uruchomienia analizy – czy to
cykni´cie to by!o przypadkowe tràcenie
paznokciem struny gitary, czy sta!o si´ coÊ

innego? Najwa˝niejsze wydaje si´ jednak
wywa˝enie pasma i równy rozk!ad akcen-
tów. To w!aÊnie czytelna góra i prawdzi-
wie tranzystorowa dynamika sprawiajà, ˝e
has!o „soundpleasure” nie oznacza nudy
ani ciep!ych kluchów.

Rozdzielenie urzàdzeƒ nie pozwoli!o
wskazaç mocniejszego ogniwa recenzo-
wanego systemu. Odtwarzacz jest bardziej
neutralny, wzmacniacz ma wi´cej w!asne-
go charakteru, ale oba prezentujà wysokà
jakoÊç brzmienia. Spokojnie mo˝na zo-
staç przy firmowej konfiguracji. Je˝eli
chodzi o kolumny, to co kto lubi. Mnie
zestawienie z Audio Physicami Spark V
bardzo si´ spodoba!o. Wydaje si´, ˝e takie
przestrzenne, dynamiczne i szybkie g!o-
Êniki to dobry trop, ale pole manewru jest
du˝e. Liczy si´ przecie˝ tylko nasza przy-
jemnoÊç ze s!uchania.

Konkluzja
Lubi´ firmy, których konstruktorzy

projektujà urzàdzenia tak, jakby sami
mieli ich u˝ywaç. W domu, na co dzieƒ.
Sam przez kilka pierwszych dni testu ana-
lizowa!em dêwi´k i zapisywa!em obser-
wacje. W którymÊ momencie doszed!em
do wniosku, ˝e wiem ju˝ na temat dêwi´-
ku wystarczajàco du˝o, ˝eby napisaç 
recenzj´. I wtedy si´ odpr´˝y!em, od!o˝y-
!em obowiàzki na bok i s!ucha!em dla
przyjemnoÊci. W!aÊnie w tym w!oski sys-
tem jest najlepszy.

Test system stereo

G!ówny w!àcznik
wzmacniacza z ty!u.
Odtwarzacz nigdy 
nie jest ca!kowicie
wy!àczony. Pozostawiony
pod pràdem gra lepiej.

Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 
Maestro 192/24 rev 2.0: 11000 z!
Maestro Settanta rev 2.0: 12000 z!

Dane techniczne

Odtwarzacz 
Maestro 192/24 rev 2.0:

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: b.d.
Zniekszta!cenia: <0,001 %
Sygna!/szum: 98 dB
WyjÊcie 
niezbalansowane: 2 V (RMS)
WyjÊcie 
zbalansowane: 6 V (RMS maks.)
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 13,5/44,5/39,5 cm
Masa: 13,4 kg

Wzmacniacz 
Maestro Settanta rev 2.0:

Moc: 70 W/8!!,, 125 W/4!!
Pasmo przenoszenia: b.d.
Stosunek sygna!/szum: 104 dB
Zniekszta!cenia: b.d.
WejÊcia liniowe: 5
WejÊcie phono: +
WyjÊcia: 1 para g!., 

pre-out, tape-out
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 13,5/44,5/42,8 cm
Masa: 17,9 kg

Audio Analogue 
Maestro 192/24 rev 2.0,
Maestro Settanta rev 2.0 

Piloty Audio Analogue'a 
to ma!e arcydzie!a.

35-39 Audio Analogue Maestro  3/31/10  4:55 PM  Page 38


