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M arantza kojarzà nie tylko au-
diofile, ale te˝ tak zwani nor-
malni ludzie. To wiele znaczy,

ale na dojÊcie do dzisiejszej pozycji firma
mia!a niemal 60 lat. Przez ca!y ten czas
trzeba by!o podejmowaç wiele wa˝nych
decyzji, a to, ˝e obecnie Marantz ma si´
dobrze, nie oznacza, ˝e zawsze mia! z gór-
ki. Przez ponad 20 lat by! w!asnoÊcià Phi-
lipsa, a w 2002 roku trafi! w r´ce funduszu
inwestycyjnego DM Holdings, który sku-
pia producentów sprz´tu audio/wideo 
(w tym Denona i McIntosha).

Vienna Acoustics to z kolei jedna z naj-
bardziej niedocenianych firm w segmen-
cie zestawów g!oÊnikowych. Stoi w cieniu
takich marek, jak B&W czy ProAc. Szko-
da, bo spotkania z austriackimi kolumna-
mi zawsze pozostawia!y wiele pozytyw-
nych wra˝eƒ.

Elektronika
Pi´tnastki to prawie szczyt katalogu

Marantza. JeÊli chodzi o wzmacniacze
zintegrowane, wy˝ej stoi tylko PM-11S1
oraz limitowana wersja KI Pearl. Podob-
nie sytuacja przedstawia si´ w segmencie
odtwarzaczy, natomiast opisywany tuner 
i gramofon sà modelami topowymi. Jak
by nie patrzeç, mamy do czynienia z po-
wa˝nym systemem.

Choç stylistyka japoƒskich klocków nie
uleg!a zmianie od kilku !adnych lat, wcià˝
nie mo˝na jej niczego zarzuciç. Sprz´t wy-
glàda nowoczeÊnie i elegancko. No, mo˝e

tylko niebieskie pod-
Êwietlenie mog!oby
byç delikatniejsze.
Kiedy ustawimy na
sobie wzmacniacz,
odtwarzacz i tuner, 
a na samej górze gra-

mofon, wie˝a prezentuje si´ naprawd´
ekskluzywnie.

Ju˝ same gabaryty urzàdzeƒ sugerujà,
˝e nie sà to zabawki za kilkaset z!otych.
Uwag´ zwraca te˝ jakoÊç u˝ytych materia-
!ów. W!aÊciwie wszystkie elementy sà 
metalowe, przy czym w centralnych cz´-
Êciach przednich Êcianek jest to drapane
aluminium, a wygi´te boczki i górne 
pokrywy sà chropowate. Obudowy nie sà
zwyk!ymi blaszanymi pude!kami, ale 
o wiele bardziej skomplikowanymi kon-
strukcjami. Wszystkie elementy pasujà do
siebie idealnie.

Gdyby system Marantza stanà! w moim
pokoju, mo˝liwe ˝e w ogóle nie korzy-
sta!bym z pilotów. Bynajmniej nie dla
zdrowotnoÊci, bo wielkiego dystansu nie
musia!bym pokonywaç. Chodzi o to, ˝e 
w ostatnich latach wielu producentów
stara si´ nas w pewnym sensie odizolowaç
od sprz´tu. Pokr´t!a g!oÊnoÊci sà wypiera-
ne przez przyciski i ma!e wyÊwietlacze, 
w tunerach dzieje si´ to samo, wi´c w!a-
Êciwie jedyny fizyczny kontakt z urzàdze-
niami  nast´puje w momencie zmiany
p!yty w odtwarzaczu. Gdzie si´ podzia!a
dopracowana mechanika, gdzie du˝e
prze!àczniki, pokr´t!a i wskaêniki wychy-
!owe? W wie˝y Marantza odnajdziemy
cz´Êç tych elementów. We wzmacniaczu
sà dwa pokr´t!a i okienko, w którym wi-
daç wybrane êród!o i poziom g!oÊnoÊci.
W odtwarzaczu nap´d mo˝e nie zachwy-
ca, ale pracuje ca!kiem sprawnie. W tune-

rze mamy pi´kne poziome pokr´t!o, przy-
wodzàce na myÊl kultowe konstrukcje
Marantza, a obs!uga gramofonu mo˝e
wprowadziç w b!ogostan. 

Takiej wie˝y nie kupuje si´ tylko po to,
˝eby sta!a gdzieÊ w kàcie i cieszy!a oko
(choç z tego zadania wywiàzuje si´ znako-
micie). Pozwala ona czerpaç wiele przy-
jemnoÊci z samego prze!àczania êróde! 
i zmiany stacji radiowych. W wielu urzà-
dzeniach, nawet tych z najwy˝szej pó!ki,
tego elementu po prostu brakuje.

Ostatnio w recenzjach próbuj´ produ-
centom coÊ doradziç. W tym przypadku
nie b´dzie inaczej. Kiedy patrz´ na system
Marantza, jak bumerang powraca jedna
myÊl: zróbcie do niego stolik! Oparty np.
na konstrukcji gramofonu, z akrylowymi
pó!kami, dopasowanymi kszta!tem do
przednich Êcianek urzàdzeƒ i takimi sa-
mymi b!yszczàcymi nó˝kami. Albo niech
nó˝ki stanowià przed!u˝enie wygi´tych
paneli bocznych. Tylna podpora niech 
b´dzie na tyle szeroka, ˝eby mo˝na by!o 
w niej poprowadziç kable. To by wyglàda-
!o naprawd´ kosmicznie. Panie Ishiwata –
pomys! pod rozwag´.

Odtwarzacz
Poprzednie wersje odtwarzacza i wzmac-

niacza opisywaliÊmy w „HFiM 11/08”. 
Z zewnàtrz zmiany sà niewielkie, jednak
producent deklaruje, ˝e najwi´ksze ró˝ni-
ce dotyczà konstrukcji uk!adów elektro-
nicznych. Wiele komponentów mia!o zo-
staç zastàpionych lepszymi, co powinno
si´ prze!o˝yç na jakoÊç brzmienia. Spo-
strzegawczy czytelnicy zauwa˝à te˝ trzy
modyfikacje zewn´trzne. Pierwsza to
kszta!t szuflady – teraz jest ona znacznie
lepiej dopasowana do przedniej Êcianki 
i idealnie si´ z nià stapia. Druga to doda-
nie wejÊcia cyfrowego, niestety – tylko
optycznego. Trzecia wià˝e si´ z drugà – to
dodatkowy przycisk w miejscu, w którym 
u poprzednika znajdowa! si´ czujnik 
podczerwieni. Oznaczono go jako „DAC
mode” i s!u˝y w!aÊnie do aktywacji wej-
Êcia cyfrowego. Odtwarzacz pracuje wów-
czas jako przetwornik c/a.

Z wewn´trznych ró˝nic w oczy najbar-
dziej rzucajà si´ transformator i nap´d.
Trafo, podobnie jak w SA-15S1, pochodzi
od firmy Bando i zosta!o umieszczone na
niewielkiej platformie. Zamiast kanciastej
pokrywy otacza je puszka ekranujàca. Na-
p´d SACD-10 przykryto aluminiowà p!y-
tà i zamontowano na skomplikowanej
podstawie zmniejszajàcej wp!yw wibracji.
Szuflad´ napylono substancjà t!umiàcà, 
a jej chropowata powierzchnia poch!ania
odbicia Êwiat!a, zwi´kszajàc precyzj´ od-
czytu. Kultura pracy mechanizmu nie
wprawia w ekstaz´, ale te˝ przy tej cenie
nie mo˝na narzekaç. ZawartoÊç p!yt jest
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Wie˝a w ca!ej okaza!oÊci.
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rozpoznawana szybko, a pracy towarzyszy
tylko lekki szum. Punktowy wyÊwietlacz
jest czytelny i nie razi, a gdyby komuÊ
przeszkadza!, mo˝e go wy!àczyç. Z wypo-
sa˝enia warto wymieniç wyjÊcie s!uchaw-
kowe z regulacjà g!oÊnoÊci. Znajdziemy je
tak˝e we wzmacniaczu.

Dane z nap´du trafiajà do ma!ej p!ytki 
z uk!adami cyfrowymi, a lwià cz´Êç wn´-
trza zajmujà sekcja analogowa i zasilacz.
Wszystko po!àczono krótkimi odcinkami
komputerowej taÊmy, a w niektórych
miejscach jeszcze krótszymi wiàzkami
sztywnych drucików.

Konwersji dokonuje 24-bitowy uk!ad
CS4398, a wÊród komponentów widzimy
m.in. kondensatory Elna For Audio oraz
firmowe modu!y HDAM SA i SA2. Od-
twarzacz, oprócz p!yt CD i SACD, radzi
sobie równie˝ z plikami WMA i MP3. Ale
jeÊli ktoÊ planuje kupiç ta-
kie êród!o, ˝eby s!uchaç
empetrójek, to równie
dobrze mo˝e kupiç 
Audi Q7 z 12-cylin-
drowym dieslem i za-
laç go do pe!na ole-
jem po frytkach. Tuner

Wi´kszoÊç producentów traktuje tu-
nery jako uzupe!nienie „w!aÊciwego” ka-
talogu. Tak te˝ jest w tym przypadku.
ST-15S1 nie jest ˝adnym cudem techni-
ki, ale poniewa˝ kosztuje o wiele mniej
ni˝ wzmacniacz czy odtwarzacz, do ma-
rudzenia nie ma podstaw. Dostajemy ta-
kà samà, znakomità obudow´ i pi´kne
poziome pokr´t!o Gyro Touch Tuning.
Obs!uga jest prosta, a ju˝ szczególnie, je-
Êli skupiamy si´ na zakresie FM. Urzà-
dzenie odbiera te˝ DAB, ale to akurat
przyda si´ tylko za granicà, bo w Polsce
system nie jest rozpowszechniony i nie
wiadomo, czy w ogóle b´dzie. Niezale˝-
nie od tego ST-15S1 to bardzo przyjem-
ne urzàdzenie i od strony technicznej
nie mo˝na mu nic zarzuciç.

Wzmacniacz
W porównaniu do poprzedniej wersji

we wzmacniaczu dodano Direct In, czyli
bezpoÊrednie wejÊcie do koƒcówki mocy.
Z przodu – po staremu: dwa du˝e pokr´-
t!a (wybór êród!a i g!oÊnoÊç), centralne
okienko z wyÊwietlaczem, du˝y w!àcznik
sieciowy, gniazdo s!uchawkowe, pokr´t!a
regulacji niskich i wysokich tonów oraz
szeÊç mniejszych przycisków, wkompo-
nowanych w podÊwietlane na niebiesko
wci´cia. Regulatory barwy aktywujemy
przyciskiem „Tone”. Podobnie z wyjÊcia-
mi g!oÊnikowymi (ich od!àczenie si´
przydaje, jeÊli korzystamy tylko ze s!ucha-
wek), wspomnianym wejÊciem Direct In 
i przedwzmacniaczem gramofonowym
MM. Jest te˝ „attenuator”, czyli skokowe
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Do wzmacniacza i odtwarzacza
do!àczono bardzo podobne 
piloty. W pude!ku z tunerem
sterownika nie by!o.

Ka˝de urzàdzenie z osobna 
wyglàda bardzo dobrze, 
a wszystkie razem... Mniam. 
Przyda!by si´ jeszcze 
firmowy stolik.

Wyposa˝enie 
bez wi´kszych zastrze˝eƒ.
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obni˝enie poziomu g!oÊnoÊci oraz przy-
cisk wy!àczajàcy wyÊwietlacz i niebieskie
lampki z boku.

Potencjometr pozwala dok!adnie usta-
wiç g!oÊnoÊç nawet w nocy. Skala ma 
a˝ 200 stopni (od -100 do 0 w krokach 
co 0,5 dB). Niezrównowa˝enie kana!ów 
nie wyst´puje. JeÊli dodamy do tego mo˝-
liwoÊç podkr´cenia niskich tonów, 
PM-15S2 oka˝e si´ wzmacniaczem do-
brze przystosowanym do cichego s!u-
chania w nocy. Na dodatek potencjometr
zaprojektowano tak sprytnie, ˝e po przy-
trzymaniu przycisku na pilocie, „przy-
spieszenie” od poziomu -100 do -60 zaj-
muje dos!ownie chwilk´, po czym skoki
stajà si´ coraz mniejsze. Obs!uga pokr´-
t!em jest jeszcze wygodniejsza. W niektó-
rych wzmacniaczach z cyfrowà regulacjà
trzeba si´ sporo nakr´ciç, ˝eby dojÊç do
po!owy skali. Tutaj mo˝na to zrobiç jed-
nym mocnym ruchem, nie obawiajàc si´
przy tym, ˝e przypadkowo potràcona ga!-
ka doprowadzi do wyrwania membran 
z g!oÊników.

Widok wn´trza przypomnia! mi spo-
tkanie z PM-11S1. Wielki transforma-
tor toroidalny, zamkni´ty w ekranujàcej
puszce, dwa pot´˝ne kondensatory i dwa
masywne radiatory, zwrócone do siebie

plecami. W pozosta!ej przestrzeni znala-
z!o si´ wiele p!ytek z elektronikà; widaç
np. modu! przedwzmacniacza korek-
cyjnego, wzi´ty prosto z dro˝szej „jede-
nastki”. Ze wzgl´du na plàtanin´ kabli
ca!a kompozycja wyglàda jednak cha-
otycznie i ma!o audiofilsko. Jedyny plus
jest taki, ˝e jeÊli (odpukaç!) coÊ si´ ze-
psuje, serwisantom zapewne !atwiej
b´dzie wymieniç jednà ma!à p!ytk´, ni˝
wyjmowaç ca!e wn´trznoÊci w poszuki-
waniu usterki. Ta zresztà jest ma!o praw-
dopodobna – w koƒcu Marantz jest
„Made in Japan”.

PM-15S2 dysponuje mocà 90 W na 
kana! przy oÊmioomowym obcià˝eniu 
i 140 W przy 4 omach. Z ty!u znajdziemy
wejÊcie phono z zaciskiem uziemiajà-
cym, pi´ç wejÊç i dwa wyjÊcia liniowe,
wyjÊcie z przedwzmacniacza, wejÊcie do
koƒcówki mocy oraz terminale g!oÊniko-
we i gniazdo zasilajàce.

Gramofon
Ju˝ opakowanie gramofonu skojarzy!o

mi si´ z innym producentem. Podejrzenia
ostatecznie si´ potwierdzi!y, gdy zaj-
rza!em do Êrodka. Marantz TT-15S1 to 
w rzeczywistoÊci lekko zmieniona wersja
gramofonu Clearaudio Emotion. Naj-

wi´ksze ró˝nice to kszta!t podstawy, którà
uformowano tak, aby pasowa!a do urzà-
dzeƒ serii Premium, oraz nó˝ki, na któ-
rych owa podstawa si´ opiera. W bazowej
wersji Clearaudio Emotion mamy sto˝ki.
Tutaj – du˝e metalowe stopy podklejone
filcem. Co ciekawe, niemiecki specjalista
oferuje równie˝ edycj´ Emotion SE, 
w której zastosowano nó˝ki bardzo po-
dobne do tych z Marantza. Bioràc pod
uwag´, ˝e dostajemy praktycznie taki sam
lub nawet odrobin´ lepszy gramofon, 
a p!acimy mniej ni˝ za odpowiednik 
(a w!aÊciwie orygina!) ze znaczkiem Clear-
audio, TT-15S1 nale˝y uznaç za bardzo
rozsàdnà propozycj´.

Podstawa to 2 cm akrylu. Z tego samego
materia!u wykonano 3-cm talerz. Do jego
produkcji u˝yto precyzyjnych obrabiarek
CNC. Nap´d jest paskowy, a silnik odizolo-
wany od reszty konstrukcji. Jest to oddziel-
ny modu! z przewodem sieciowym i w!àcz-
nikiem. Nale˝y go ustawiç w specjalnym
otworze, natomiast fizycznie opiera si´ na
pod!o˝u, a podstawa gramofonu jedynie go
otacza, nie stykajàc si´ w ˝adnym punkcie.
Zmiana pr´dkoÊci obrotowej nast´puje po-
przez prze!o˝enie paska.

Mechanika w TT-15S1 jest znakomita.
Talerz wprawiony w ruch r´kà b´dzie si´
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obraca! chyba przez dwa dni. Wszystkie
cz´Êci wykonano z wyjàtkowà precyzjà.
U˝ytkownik musi oczywiÊcie z!o˝yç gra-
mofon z ma!ych elementów, ale nawet 
jeÊli nie macie doÊwiadczenia z takim
sprz´tem, przy odrobinie cierpliwoÊci 
i zastosowaniu si´ do instrukcji powinno
si´ udaç. 

W materia!ach informacyjnych prze-
czyta!em, ˝e urzàdzenie wyposa˝ono 
w autorskà wk!adk´ MM Marantz w he-
banowej obudowie. Nie do koƒca. W pu-
de!ku znalaz!a si´ bowiem oryginalna
wk!adka Clearaudio Virtuoso Wood. 

¸àczówkà nie musimy si´ przejmo-
waç, bo szlifierka ma w!asny prze-
wód, wychodzàcy bezpoÊrednio 
z podstawy ramienia. W pude!ku
znajdziemy filcowà mat´, któ-
rej nie polecam, oraz plasti-
kowy docisk, którego u˝y-
wa!em w teÊcie.

Kiedy wszystko jest
ju˝ przykr´cone i usta-
wione, obs!uga TT-15S1
jest prosta i przyjemna.
W!àczamy silnik, opuszczamy ra-
mi´ i to wszystko. A oto dobra wia-
domoÊç: jeÊli zabawa z gramofonem
Wam si´ spodoba, b´dzie mo˝na rozwi-
nàç temat, pozostajàc przy tym samym
urzàdzeniu i np. poszukaç modyfikacji 
w katalogu Clearaudio, nie wspominajàc
ju˝ o wymianie wk!adki lub zaopatrzeniu
si´ w oddzielny phono stage.

Kolumny
W katalogu wiedeƒskich akustyków

Beethoven Baby Grand zajmuje drugà po-
zycj´ od góry. Zestawy nie sà jednak przy-
t!aczajàco wielkie. WysokoÊç skrzynek
ustawionych na kolcach wynosi niewiele
ponad metr, a szerokoÊç 17 cm nadaje im
smuk!e, nowoczesne proporcje. W odró˝-
nieniu od wielu producentów, którzy 
stosujà wygi´te boczne Êcianki lub jeszcze
bardziej skomplikowane formy, Austriacy
pozostajà wierni prostopad!oÊcianom.
Cywilizowanego wyglàdu dodajà im 
zaokràglone kanty i wysoka jakoÊç wy-
koƒczenia.

Do wyboru mamy naturalny fornir klo-
nowy, ró˝any, czarny lakier fortepianowy
oraz widocznà na zdj´ciach czereÊni´. 
Na co byÊmy si´ nie zdecydowali, kolum-
ny b´dà wyglàda!y znakomicie, a w kolo-
rze drewna ró˝anego (dost´pnym za do-
p!atà) Vienny prezentujà si´  wr´cz luksu-
sowo. Niedawno na witrynie producenta
pojawi!a si´ równie˝ nowa seria wykoƒ-
czona bia!ym lakierem. To skutek pogoni
za modà zapoczàtkowanà przez iPody.
Najwyraêniej ch´ç malowania wszystkie-
go na bia!o jeszcze Europejczykom nie
przesz!a.

Beethoven Baby Grand to czterog!o-
Ênikowy uk!ad trójdro˝ny. Wysokimi 
tonami zajmuje si´ 28-mm jedwabna ko-
pu!ka. VA podaje, ˝e to autorska kon-
strukcja, opracowana we wspó!pracy ze
Scan-Speakiem. Znajdujàcy si´ pod nià
Êredniotonowiec i dwa umieszczone 
o wiele ni˝ej woofery sà do siebie bardzo
podobne. Majà takie same metalowe 
kosze, magnesy zamkni´te w ekranujà-
cych puszkach, wkl´s!e gumowe resory 
i przezroczyste membrany, przy czym 
w niskotonowcach wzmocniono je „pa-

j´czynà”. Par´ 15-cm basowców wspo-
maga umieszczony z ty!u bas-refleks, 
elegancko wkomponowany w metalowà
p!yt´ z pojedynczymi gniazdami. Z ty!u
natomiast znajduje si´ doÊç skompliko-
wana zwrotnica, zbudowana z elemen-
tów wysokiej jakoÊci.

W austriackich kolumnach warto zwró-
ciç uwag´ na dwa detale. Po pierwsze ma-
skownice: nie sà to plastikowe sitka, ale
sztywne aluminiowe rameczki. Z ze-
wnàtrz widaç tylko czarny materia!, 
a dzi´ki tak sprytnej konstrukcji maskow-
nice praktycznie nie wp!ywajà na 
jakoÊç brzmienia. Drugi dopracowany
szczegó! to nó˝ki. W podstawy kolumn
mo˝emy wkr´ciç wysokie kolce albo sko-
rzystaç z bardzo solidnych coko!ów, pola-
kierowanych na czarny mat. W nó˝ki
równie˝ mo˝emy wkr´ciç te same kolce 
– wtedy ich rozstaw b´dzie nieco wi´kszy, 
a kolumny stabilniej stanà na pod!o˝u.

Konfiguracja
System zagra! w 18-metrowym pokoju 

o dobrej akustyce. Zasilanie sk!ada!o si´ 
z listwy Fadel Art Hotline IEC i sieciówek
Ansae Muluc. Wykorzysta!em !àczówki 
Argentum i kable g!oÊnikowe Nordost
Red Dawn. Sprz´t stanà! na stoliku Osto-
ja T4 z pó!kami z hartowanego szk!a.

Brzmienie
Elektronika

Ka˝dy element systemu Marantza,
w!àcznie z gramofonem, prezentuje
podobny charakter brzmienia. Japoƒscy
(i niemieccy) konstruktorzy postawili na
Êwie˝oÊç, detalicznoÊç i swobod´. Nie
oznacza to, ˝e elektronika sieje wysokimi 
tonami na prawo i lewo. Dêwi´k jest 
jasny, ale zdrowy i naturalny. Dynamika
(szczególnie w skali mi-
kro), rozdzielczoÊç, pa-
nowanie nad sk!adowy-

mi i szybkoÊç to aspek-
ty, w których Marantz wypada bardzo do-
brze. Taki charakter mo˝e nie przypaÊç do
gustu amatorom ciep!ej Êrednicy i ro-
mantyzmu, ale nikt nie powiedzia!, ˝e do-
bry sprz´t to taki, który spodoba si´ ka˝-
demu. Srebrna wie˝a nie ukrywa swoich
intencji. Bez skr´powania gra tak, jak jej
si´ podoba – czysto, konkretnie, z energià
i powietrzem mi´dzy dêwi´kami.

Kolumny
Austriackie kolumny prezentujà zu-

pe!nie innà estetyk´. W!àczone najpierw
do systemu odniesienia Beethoveny wy-
pe!ni!y pokój atmosferà ciep!a i spokoju.
Zbudowa!y dêwi´k na obszernym, nieco
zmi´kczonym fundamencie basowym, 
a w zakresie Êrednich i wysokich tonów
priorytetem pozostawa!a dla nich barwa.
Jest to dok!adnie ten charakter dêwi´ku,
który sprawdza si´ w d!ugim ods!uchu.
Poczàtkowo nie uderza i nie wywo!uje
spontanicznych reakcji, ale z up!ywem
czasu coraz bardziej nam si´ podoba.
Mimo ˝e w pewnym sensie Vienny trak-
tujà ka˝dy materia! po swojemu – za-
wsze przyozdobià Êrednic´ odrobinà 
ciep!a, bas troszeczk´ napompujà, a ich
jedwabna kopu!ka nawet najgorszy ja-
zgot przeka˝e tak, ˝e nie rozbolà nas
uszy. Nie sà pewnie wzorem neutralno-
Êci, za to dajà si´ lubiç. Grajà organicz-
nie, tak po ludzku. Bez zgrzytów, bez
szwów ani jakiegokolwiek elementu,
który móg!by nam zepsuç przyjemnoÊç
s!uchania.

Test system stereo

TT-15S1 to nie zabawka, 
ale sprz´t 
dla wtajemniczonych.
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Ca!oÊç
Czytelnicy zapewne ju˝ si´ domyÊlajà,

do czego zmierzam. Tak jest – charaktery
elektroniki i kolumn idealnie si´ uzupe!-
niajà. Na tym polega sens audiofilskiej
zabawy. Czasami trzeba z!amaç regu!y,
spróbowaç czegoÊ nietypowego. Tutaj
efekt jest doskona!y. Otrzymujemy goto-
wà recept´ na sukces. Je˝eli tylko nie wy-
stàpi konflikt kolumn z pomieszczeniem,
to ten system mog´ w ciemno poleciç
w!aÊciwie ka˝demu.

Mo˝na si´ zastanawiaç, czy to Ma-
rantz zdominowa! kolumny i przyspie-
szy! bas, czy mo˝e raczej Vienny uzu-
pe!ni!y brzmienie japoƒskiej elektroniki
swoim ciep!em i kulturà. Wszystko 
jedno. Wa˝ne, ˝e ostateczny rezultat 
jest mieszankà zalet jednego i drugiego.
Niedociàgni´cia si´ znios!y i przesta!y
istnieç.

Od pierwszych mi-
nut wiedzia!em, ˝e b´-
d´ s!ucha! tego syste-
mu godzinami i nie
usiàd´ do pisania, do-
póki dystrybutor si´ 
o niego nie upomni. 
W tym dêwi´ku jest
wszystko. PrzejrzystoÊç
nie k!óci si´ z barwà, 
a kultura nie oznacza
nudy ani braku ener-
gii. Nawet bas zacho-
wuje balans pomi´-
dzy g!´bià a kontrolà.
Gdyby nie koniecz-
noÊç napisania kilku
akapitów, nawet bym
tego dêwi´ku nie pod-
dawa! analizie.

Na koniec jeszcze
s!ówko o uniwersal-
noÊci. Przes!ucha!em
mnóstwo p!yt z bardzo
zró˝nicowanym reper-
tuarem i japoƒsko-au-
striacka wie˝a ani razu
nie kr´ci!a nosem. Nie-
co s!abiej radzi!a sobie
jedynie z bardzo g´s-
tym metalem, ale nie
zaskoczy!o mnie to, bo
takà muzyk´ najlepiej
prezentujà systemy na-
stawione na szybkoÊç 
i dynamik´. Ale nawet
jeÊli planujecie od
czasu do czasu wsu-
nàç do odtwarzacza
album Godsmacka
czy Sepultury, nie
skreÊlajcie tego ze-
stawu z listy kandy-
datów do zakupu. 

JeÊli natomiast si´ nim zainteresujecie,
pami´tajcie o kablach i zasilaniu. W te-
Êcie u˝ywa!em g!oÊnikowych Nordostów
Red Dawn i srebrnych !àczówek Argen-
tum, a skoro brzmienie okaza!o si´ tak
dobre, jest to chyba w!aÊciwa droga. 
Zasilanie – tu ju˝ zdecydujecie sami.
Warto próbowaç i wcale si´ nie zdziwi´,
jeÊli w!aÊciciel tego systemu wy!o˝y 
kilkanaÊcie tysi´cy na listw´ lub kondy-
cjoner i komplet sieciówek. Ten dêwi´k
nie wymaga wi´kszych poprawek, ale
warto wydobyç maksimum jego mo˝-
liwoÊci.

Konkluzja
Bardzo mi si´ podoba!o. Niektórzy 

powiedzà, ˝e to nic dziwnego w przy-
padku zestawu za blisko 30 kz!. Zwróç-
cie jednak uwag´, ˝e jest to system bar-
dzo rozbudowany, a podobny efekt
mo˝na osiàgnàç za mniejsze pienià-
dze. Potrzebujecie tunera i gramofonu?
Ja nie. W kilkunastometrowym pokoju
mo˝na te˝ sprawdziç, jak na miejscu
Beethovenów spiszà si´ mniejsze Mozar-
ty. JeÊli chcecie zaoszcz´dziç jeszcze 
troch´, proponuj´ poszukaç nieco taƒ-
szego odtwarzacza. Wówczas cena zesta-
wu spadnie do 17-18 tysi´cy. Póêniej 
b´dziecie mogli zainwestowaç w oka-
blowanie i zasilanie z wy˝szej pó!ki, co
powinno si´ op!aciç. A potem – kto wie?
Mo˝e high-endowy odtwarzacz, mo˝e
dzielonka Marantza? Na co byÊcie si´ 
nie zdecydowali, pami´tajcie – Marantz

plus Vienna Acoustics to recepta
na sukces!

Test system stereo

Austriackie kolumny 
w ka˝dym wykoƒczeniu 
b´dà cieszyç oko.

System Marantz 15 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 
Marantz PM-15S2: 7000 z!
Marantz SA-15S2: 7000 z!
Marantz ST-15S1: 4000 z!
Marantz TT-15S1: 5500 z!
Vienna Acoustics 
Beethoven Baby Grand: 12500 z!

Dane techniczne

Wzmacniacz Marantz PM-15S2:

Moc: 90 W/8 !
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 100 kHz
Sygna!/szum: 89 dB
Zniekszta!cenia: 0,05 %
WejÊcia liniowe: 6
WejÊcie phono: MM/MC
WyjÊcia: 1 para, pre-out, 

2 x tape-out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 12,3/44/42 cm

Odtwarzacz Marantz SA-15S2:

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: 2 Hz - 20 kHz (CD), 

2 Hz - 100 kHz (SACD)
Zniekszta!cenia: 0,0015 %
Sygna!/szum: 110 dB
WyjÊcie s!uchawkowe: + reg.
Wymiary (w/s/g): 12,3/44/41,9 cm

Tuner Marantz ST-15S1:

DAB/FM/MW: +/+/+
Przetwornik DAB: 192 kHz/24 bit
Liczba stacji w pami´ci: 100
Zniekszta!cenia 
(FM stereo): 0,3%
Wymiary (w/s/g): 12,4/44/41,6 cm

Gramofon Marantz TT-15S1:

Nap´d: paskowy
Pr´dkoÊci obrotowe: 33 1/3, 45 rpm
Wk!adka: MM
Wymiary (w/s/g): 11/44/35 cm

Kolumny Vienna Acoustics
Beethoven Baby Grand:

SkutecznoÊç: 91 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 22 kHz
Rekomen. moc wzm.: 40-250 W
Wymiary (w/s/g): 98,7/17/32,8 cm
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