
Jak co roku – pierwszy dzieƒ by! bran-
˝owy, pozosta!e – otwarte dla pu-
blicznoÊci. Organizatorzy zach´cajà

do zwiedzania ca!ymi rodzinami, oferujàc
wejÊciówk´ 2 plus 3 w cenie 20 euro. Bilet dla
jednej osoby kosztuje 10 euro za dzieƒ. Nie
przewidziano karnetów na ca!oÊç. 

W czwartkowe po!udnie organizowana
jest konferencja prasowa, która w lwiej cz´-
Êci sk!ada si´ z omówienia rosnàcej rangi im-
prezy oraz zainteresowania klientów bizne-
sowych i audiofilów. 

Zapewnienia znajdujà potwierdzenie 
w statystykach, weryfikowanych przez nieza-
le˝nà organizacj´ zajmujàcà si´ badaniem
imprez handlowych. High-End 2010 odwie-
dzi!o 14869 osób, z czego 3849 zwiàzanych 
z bran˝à. Liczba ta nie obejmuje 258 wy-
stawców wraz z zatrudnionym przez nich
personelem oraz 446 akredytowanych
dziennikarzy. 

PublicznoÊç stawi!a si´ liczniej ni˝ przed
rokiem, choç w piàtek nie by!o tego widaç.
Ziàb i deszcz za oknem nie sk!ania do wycie-
czek i kto móg!, wola! wracaç z pracy prosto
do domu. Poza tym nie mo˝na by!o liczyç
na pracowników sektora bankowego, którzy
wolne mieli dopiero za tydzieƒ. Organizato-
rzy High-Endu zdecydowali si´ przyspieszyç

tegorocznà edycj´, ˝eby uniknàç nak!adania
si´ z koÊcielnymi spotkaniami ekumenicz-
nymi. Skala obu wydarzeƒ !àcznie mog!aby
spowodowaç windowanie cen biletów lotni-
czych i pokoi hotelowych, nie wspominajàc
o korkach. 

Sobota i niedziela przynios!y popraw´ po-
gody i skokowy wzrost liczby sprzedanych
biletów. Podobno w sobot´ w M.O.C.-u
zrobi!o si´ naprawd´ t!oczno. W porówna-
niu z poprzednim rokiem przysz!o o 40 %
wi´cej zwiedzajàcych. 

Wàtkiem ciekawszym ni˝ ranga wystawy
by!o omówienie badaƒ nad niemieckim
rynkiem audio, zleconych firmie TNS przez
High-End Society. Wywiad, przeprowadzo-
ny 19 i 20 lutego 2010 na grupie 1001 osób,
mia! pomóc zrozumieç, jak przeci´tny Nie-
miec podchodzi do sprz´tu grajàcego i jakà
rol´ pe!ni on w jego ˝yciu. 

Okazuje si´, ˝e Êredni wiek systemu stereo
u˝ytkowanego za Odrà jest porównywalny 
z leciwoÊcià samochodu eksploatowanego
nad Wis!à i wynosi 10 lat. Blisko 16 % na-
szych sàsiadów zadeklarowa!o, ˝e ich sprz´t
ma 11-19 lat, a 13 % - ˝e jest starszy ni˝ 20
lat. Konfiguracje nowe stojà w 7,6 % nie-
mieckich domów, a Êwie˝e – od 2 do 5 lat –
w blisko 20 % gospodarstw. Prawie 11 %

Niemców nie ma w ogóle sprz´tu stereo. Jak
oni ˝yjà?

Optymistyczne wnioski p!ynà z odpowie-
dzi na drugie pytanie: jaka jest najwa˝niejsza
cecha systemu stereo? A˝ 63 % odpowie-
dzia!o, ˝e jakoÊç dêwi´ku. Na drugim miej-
scu znalaz!a si´ d!ugowiecznoÊç (29 %), 
a dopiero na trzecim – 5 % – wyglàd. W tym
momencie mo˝na si´ zaczàç zastanawiaç,
czy aby grupa naprawd´ by!a reprezentatyw-
na, czy raczej dobrana do potrzeb zamawia-
jàcego badanie. Zaledwie 5 % wskaza!o wy-
glàd, a 63 % jakoÊç dêwi´ku?! JeÊli tak, to
mamy do czynienia ze spo!eczeƒstwem bez-
kompromisowych koneserów i audiofil-
skich purystów, a firmy stawiajàce na efek-
towny design – b!àdzà. Nasuwa si´ wniosek,
˝e sprz´t mo˝e byç paskudny jak, nie przy-
mierzajàc, Wavac (kto widzia!, ten wie), ale
je˝eli b´dzie dobrze gra! – jest skazany na
sukces. Za pi´kne, ˝eby by!o prawdziwe, ale
s!upki w prezentacji wyglàdajà !adnie. Jest
te˝ inne wyt!umaczenie: mo˝e wyglàd sprz´-
tu na tyle si´ poprawi!, ˝e jego uroda zaczy-
na byç ju˝ traktowana jako coÊ oczywistego.
Niewykluczone. Ale nawet jeÊli nie i wyniki
badaƒ rzeczywiÊcie podrasowano, to odse-
tek ludzi zwracajàcych uwag´ na jakoÊç
dêwi´ku nadal pozostaje niebagatelny. I oby
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Tegoroczna edycja High-Endu by!a 29. w historii tej najwi´kszej w Europie 
wystawy sprz´tu grajàcego. Nikt nie ma wàtpliwoÊci, ˝e strategia organizatorów,
polegajàca na ustawieniu si´ w opozycji do berliƒskiej IF-y, by!a s!uszna.
IFA jest masowa, High-End – wyspecjalizowany, z nutkà elitarnoÊci. Odkàd w Berlinie
pojawi!y si´ lodówki i opiekacze do kanapek, tylko najwytrwalsi audiofile 
wyruszajà tam na poszukiwanie dobrego dêwi´ku. Reszta przeprogramowa!a 
nawigacje w samochodach na Monachium i wyglàda na to, ˝e tak ju˝ zostanie.

High-End
Monachium
2010
Jacek K!os

High-End 2010 
odbywa! si´ 

w dniach 6-9 maja. 
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Konferencja prasowa z udzia!em
przedstawicieli High-End Society. 
PodkreÊlano mi´dzynarodowà rang´ wystawy 
i omówiono wyniki badaƒ nad wiekiem 
i rolà systemów hi-fi w Niemczech.

Statyczna ekspozycja Sonus Fabera.
Amati sà pi´kne, nawet kiedy nie grajà.

O subtelnoÊci nie mo˝e byç mowy. 
Kruszàcy mury, dwudro˝ny subwoofer
Velodyne o wiele mówiàcym symbolu 
Digital Drive 1812 Signature Edition. 
18- i 12-calowy g!oÊnik, ka˝dy sterowany
wzmacniaczem o mocy dynamicznej 3000 W. 
Czyste szaleƒstwo!

ich przybywa!o, bo hi-fi to ciekawe i rozwi-
jajàce hobby.

Subiektywnych refleksji wyniesionych ze
zwiedzania wystawy mam kilka. 

Po pierwsze, ma!o nowoÊci. Bran˝a si´
okopa!a i czeka. Kumuluje gotówk´ i ogra-
nicza wydatki na badania i rozwój. Tak to
wyglàda. Nowe produkty oczywiÊcie si´ po-
jawiajà, ale na pewno nie mo˝na mówiç 
o ich zalewie. Mo˝na natomiast zaryzyko-
waç stwierdzenie, ˝e je˝eli ktoÊ ju˝ pokazuje
coÊ nowego, to stara si´ zaoferowaç dobrà
wartoÊç w przyst´pnej cenie, nierzadko na-
wet wchodzàc w ni˝szy segment cenowy.
Bud˝etowa linia Krella, nowa marka Argen-
tum, „tanie” pod!ogówki YG czy podstawo-
wy gramofon Montegiro to kilka przyk!a-
dów z brzegu. Widaç nieÊmia!à tendencj´,
by odchodziç od urzàdzeƒ przeznaczonych
dla garstki wybranych i wracaç do uczciwych
wycen i rzetelnego rzemios!a. Nie róbmy so-
bie z!udzeƒ, ˝e rozpoczyna si´ rewolucja,
która obejmie ca!à bran˝´, ale faktem pozo-
staje, ˝e marki przyzwyczajone do ˝ycia ze
„z!otych strza!ów” mogà si´ ju˝ zaczàç nie-
pokoiç tym uk!onem w stron´ mniej zamo˝-
nych odbiorców. 

Po drugie, pies z kulawà nogà nie traktuje
powa˝nie Blu-raya jako êród!a wysokiej kla-
sy dêwi´ku. Gdzie nie spojrzeç: gramofony,
odtwarzacze CD/SACD, wzgl´dnie „serwe-
ry”. Ale ˝eby ktoÊ gra! z Blu-raya? Nie ma
mowy. Mo˝e to jeszcze nie czas? Ale je˝eli
nie teraz, to kiedy? Zdanie zespo!u redak-
cyjnego od dawna pozostaje w tej kwestii
niezmienne i wyglàda na to, ˝e znów si´ nie
pomylimy. Nie wierzyliÊmy w komercyjny
sukces DVD-Audio i nie wierzymy w Blu-
-ray, który przejmie rol´ CD. Nic takiego si´
nie stanie. 

Po trzecie, brak cz´Êci wielkich marek, by
wymieniç Accuphase’a, Avalona, B&W czy
Wilsona (ten ostatni wynajà! pokój w doÊç
odleg!ym hotelu Renaissance, wi´c si´ nie li-
czy), sk!ania!, by skierowaç uwag´ na te
mniej znane, przyzwyczajone do ̋ ycia w cie-
niu. Paradoksalnie bardzo mnie ten fakt
ucieszy!. Pozna!em kilka firm, porozmawia-
!em z nowymi ludêmi i dowiedzia!em si´
ciekawych rzeczy. Absencja s!aw sprawia, ˝e
zaczynamy szukaç g!´biej, a to rozwija i po-
zwala wyjrzeç poza zakl´ty kràg wcià˝ tego
samego. Takie doÊwiadczenie rozszerza ho-
ryzonty i umo˝liwia porzucenie perspekty-
wy in˝yniera Mamonia, któremu si´ podoba
tylko to, co zna. Mi!a odmiana.

I wreszcie po czwarte, jakoÊç dêwi´ku.
Pierwszy dzieƒ bywa trudny, ale drugiego
s!ychaç ju˝ wi´cej. Dwa-trzy systemy
spodoba!y mi si´ bardzo. Kilka innych
uzna!em za co najmniej poprawne. Zdarzy-
!o si´ kilka dziwnych, zupe!nie nie w moim
guÊcie, ale pewne cechy ich dêwi´ku si´ bro-
ni!y. Obiektywnie z!ego dêwi´ku nie stwier-
dzi!em. Wyglàda na to, ˝e wystawcy oswoili

nowe miejsce. Prawdopodobieƒstwo, ˝e
s!uchacz odwiedzajàcy wystaw´ wyjdzie 
z niej zniesmaczony – dà˝y do zera. Zawsze
b´dà lepsze i gorsze momenty, ale kiedy
udaje si´ uniknàç oczywistych wpadek –
mo˝na si´ cieszyç.

A teraz ju˝ przechodzimy do opisu wybra-
nych systemów i urzàdzeƒ. Jest spora szansa,
˝e o cz´Êci z nich przeczytacie na naszych !a-
mach po raz pierwszy.

Ciekawie wypad!a prezentacja Progressive
Audio. Ta nieznana u nas niemiecka firma
dzia!a od 1994 roku (pierwsze produkty 
ujrza!y Êwiat!o dzienne trzy lata póêniej).
Wyglàda na to, ̋ e nieêle sobie radzi na zmie-
niajàcym si´ dynamicznie rynku hi-fi. Ca!a
produkcja odbywa si´ pod jednym dachem
w Essen. Firmà kieruje Ralf Koenen, z któ-
rym mia!em okazj´ chwil´ porozmawiaç.
Przygotowany przez niego system sk!ada! 
si´ z kolumn Transformer, wzmacniacza 
A1 MkII i odtwarzacza CD2. 

Integra oddaje 60 W na kana! przy obcià-
˝eniu 4 1. Zbalansowany uk!ad dual mono
pracuje w czystej klasie A w pe!nym zakresie
mocy. Konstruktor nie zastosowa! globalnej
p´tli sprz´˝enia zwrotnego, poniewa˝ jego
zdaniem powoduje ona, ˝e dêwi´k jest, ow-
szem, dok!adny, ale pozbawiony ˝ycia.
Wzmacniacz przystosowano do pracy z do-
wolnym obcià˝eniem, co nale˝y rozumieç
dos!ownie. A1 MkII pozostaje stabilny 
nawet przy spadku impedancji do 1 oma!
Niestraszne mu te˝ kable i zwrotnice kolum-
nowe charakteryzujàce si´ wysokà pojem-
noÊcià. Konstruktor deklaruje, ˝e jego
wzmacniacz to nic innego jak pompa pràdu.
Dostarcza go tyle, ile w danych warunkach
potrzeba, bez ograniczeƒ. Pasmo przenosze-
nia wynosi 1 Hz – 1 MHz, a cena – 9700 eu-
ro. Przewidziany do kompletu odtwarzacz
CD2 wyceniono na 10500 euro. Jego stopieƒ
analogowy równie˝ pracuje w klasie A. Na-
p´d !adujemy od góry, przy czym pokrywa
stabilizujàca p!yt´ jest sterowana silnikiem.
Mechanizm dzia!a p!ynnie i podkreÊla eks-
kluzywny charakter urzàdzenia. 

Kolumny wykonano w oparciu o dwa
przetworniki Accutona i wysokotonowà 
kopu!k´ Focala. Ralf Koenen podkreÊla, ˝e
obudow´ robi si´ z akrylu. Dzi´ki temu
skrzynie pozostajà akustycznie martwe, a je-
dynym elementem wytwarzajàcym dêwi´k
sà g!oÊniki. Je˝eli chodzi o te ostatnie, to bas
w Transformerach reprodukuje najnowszy
Accuton o Êrednicy 28 cm. Poziom znie-
kszta!ceƒ w porównaniu z innymi driverami
obni˝ono w nim o 10 %, co powoduje, ̋ e ni-
skie sk!adowe majà byç jeszcze czystsze i
wolne od podbarwieƒ. Taki w!aÊnie by!
dêwi´k na wystawie. Klarowny, bogaty 
w szczegó!y, ale nie zimny. Z dobrà kon-
trolà, ale bez ograniczenia swobody. Cera-
miczne membrany potrafià daç w koÊç, a ich
nieumiej´tne u˝ycie albo z!a konfiguracja

EMT JPA-66 – zaawansowany
przedwzmacniacz korekcyjny i liniowy.
Prosta bry!a i surowe wykoƒczenie
lakierem m!otkowym na ˝ywo robià
doskona!e wra˝enie.
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systemu dajà nierzadko efekt przeciwny do
zamierzonego. CzystoÊç przeradza si´ w kli-
nicznoÊç, a kontrola w odfiltrowanie niskich
sk!adowych. System Progressive Audio nie
cierpia! na ˝adnà z tych przypad!oÊci. Nie-
wykluczone, ˝e zadzia!a!a zasada, ˝eby
ch!odno brzmiàce kolumny rozgrzaç gorà-
cym piecem w klasie A. 

Na produkcj´ wszystkich elementów pod
jednym dachem postawi!o tak˝e Argento.
Duƒska manufaktura dzia!a od pi´tnastu lat
i specjalizuje si´ w wytwarzaniu wysokiej
klasy okablowania. Ulrik Madsen do!àczy!
do firmy w roku 2000, a przed szeÊcioma la-
ty sta! si´ jej jedynym w!aÊcicielem. Wtedy
te˝ rozpocz´to prace nad konstrukcjami,
które Argento oferuje obecnie. 

We wszystkich modelach Duƒczycy sto-
sujà srebrne przewodniki oraz wtyczki opra-
cowane i produkowane w!asnym sumptem.
Nie kupujà na zewnàtrz ˝adnego typu z!àcz,
wychodzàc z za!o˝enia, ˝e tylko autorskie
opracowania b´dà pasowa!y do projektowa-
nych od podstaw kabli. Wa˝ny jest tak˝e
fakt, ˝e wszystkie elementy przewodzàce sà
wykonane z czystego srebra, a system !àcze-
nia ich z przewodnikami zosta! przez firm´
opatentowany w Danii i oczekuje na patent
w USA. 

Dielektryk to równie˝ autorskie rozwiàza-
nie, okreÊlane jako VDM. To skrót od an-
gielskiego Vibration Damping Material 
– kompozytu wtryskiwanego do kabli pod
ciÊnieniem i w podwy˝szonej temperaturze.
W warunkach pokojowych materia! jest ela-
styczny i nieaktywny akustycznie, dzi´ki cze-
mu t!umi wibracje, które mog!yby dzia!aç
na przewodnik i powodowaç efekt mikrofo-
nowy. Ma tak˝e w!aÊciwoÊci antystatyczne,
co ró˝ni go od tworzyw sztucznych po-
wszechnie stosowanych w przemyÊle kablar-
skim. Gromadzàce si´ na izolacji !adunki

elektrostatyczne negatywnie wp!ywajà na
przesy! sygna!u. Zdaniem Madsena VDM
pozwala tego uniknàç i uzyskaç prawdziwà
cisz´ w muzyce. 

Niedawno firma powo!a!a nowà mark´ –
Organic Audio – pod którà b´dà sprzedawa-
ne taƒsze produkty. Wiele wykorzystanych
w nich pomys!ów ma pochodziç z drugiej 
linii Argento, z tà ró˝nicà, ̋ e w roli przewod-
nika srebro zastàpi miedê. Wtyki nadal b´dà
mocowane bez u˝ycia cyny, a do izolacji fir-
ma chce u˝ywaç powietrza. W!ókna b´dà
tylko utrzymywa!y prawid!owà geometri´
przewodnika. Na wystawie prezentowano
pierwsze egzemplarze !àczówek Organic Au-
dio. Ceny rzeczywiÊcie nie szokujà. Konfek-
cjonowany fabrycznie interkonekt RCA 
b´dzie w detalu kosztowa! 550 E, a XLR –
600 E. Dla porównania: oferta Argento za-
czyna si´ od oko!o 1200 E, a koƒczy na 6-7
tysiàcach za metrowy odcinek. Kable g!oÊni-
kowe Organic nie sà jeszcze dost´pne, ale
równie˝ nale˝y oczekiwaç stosunkowo przy-
st´pnych cen. W Argento ceny dwumetro-
wej pary zaczynajà si´ od 2800 E, a koƒczà
na 30-40 tysiàcach. W tym roku firma roz-
pocznie tak˝e produkcj´ gniazd przy!àcze-
niowych, przeznaczonych do monta˝u na
tylnych Êciankach urzàdzeƒ. Najpierw jej
srebrne gniazda zobaczymy w komponen-
tach Tidala i ASR-a. Niewykluczone, ˝e póê-
niej pojawià si´ tak˝e w produktach innych
firm. Najwi´ksze rynki zbytu dla Argento to
USA, Chiny, Korea Po!udniowa i Hong
Kong, a w Europie – Grecja. 

Z tego ostatniego kraju pochodzi Ypsilon
– intrygujàca high-endowa marka, kierujàca
swà ofert´ do wyjàtkowo zamo˝nych audio-
filów. Zwiedzajàc wystaw´, warto zwracaç
uwag´ na sprz´t, który pojawia si´ na kilku
prezentacjach. Mo˝e to byç znak, ̋ e jego wa-
lory doceni! nie tylko dystrybutor, ale tak˝e
inni wystawcy, nie zainteresowani bezpo-
Êrednio sprzeda˝à. Je˝eli si´gajà po „obce”
urzàdzenia, to prawdopodobnie dlatego, ˝e
dobrze brzmià. 

Ypsilona mo˝na by!o zobaczyç w dwóch
lub trzech miejscach. Firma produkuje zale-
dwie kilka urzàdzeƒ, ale sàdzàc po uznaniu,
jakim si´ cieszà, zna si´ na swojej robocie.
Katalog obejmuje odtwarzacz CD, DAC,
przedwzmacniacz liniowy i korekcyjny,
transformatory dopasowujàce do wk!adek
MC, symetryzator sygna!u oraz monobloki.
Niby nic nadzwyczajnego, ale np. odtwa-
rzacz CDT-100 jest uk!adem !adowanym 
od góry, wyposa˝onym w transport Philips
CD-Pro II oraz autorskà sekcj´ przetwor-
nika c/a. Nie zastosowano w nim oversam-
plingu, a sàdzàc po doÊç wysokiej impedan-
cji wyjÊciowej (2,5 k1), w stopniu wyjÊcio-
wym pracuje lampa. Dzi´ki aluminiowej
obudowie oraz wspornikom odtwarzacz ce-
chuje si´ solidnà konstrukcjà mechanicznà 
i mo˝e pe!niç tak˝e rol´ transportu CD.
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Virgo 25 – drugi i ostatni model 
z jubileuszowej linii Audio Physica. 
Przetworniki i konstrukcja obudowy 
nawiàzujà do flagowego Cardeasa. 
Cena – na szcz´Êcie nie.

Terry Dorn z dumà prezentuje wzorcowy
przedwzmacniacz Audio Researcha.
Opracowana na 40. urodziny firmy 
konstrukcja sk!ada si´ z cz´Êci sygna!owej 
i zasilajàcej – ka˝da w osobnej obudowie.
Cena w Stanach: 25000 USD. 
Dost´pnoÊç: na pewno do kwietnia 2011. 
Póêniej si´ zobaczy.

Krell rozwija bud˝etowà seri´ S. 
Do wzmacniacza S-300i do!àczy!
odtwarzacz S-350. Dzi´ki modu!owej
konstrukcji nowe êród!o mo˝e pe!niç
zarówno rol´ tradycyjnego CD, jak i DVD.
Nap´d to uniwersalny sloat-loader Teaca.

Pi´knie zbudowany i bardzo lampowy
wzmacniacz w!oskiej firmy Angstrom
Research. Taki widok rozpromieni 
ka˝dego audiofila.
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Suono – Êwie˝utki i stosunkowo niedrogi
gramofon Montegiro. Z ramieniem 
i silnikiem Kleina kosztuje 4700 euro. 
W ten sposób firma chce zach´ciç odbiorców 
do zapoznania si´ z jej ofertà. Je˝eli 
dêwi´k si´ spodoba, w przysz!oÊci si´gnà 
po bardziej zaawansowane konstrukcje.

Ciekawostka przyrodnicza, czyli kolumny
debiutujàcej w Monachium niemieckiej wytwórni
Klangfluss. Charakter wysokich tonów
modyfikujemy, wymieniajàc… kulk´, która 
rozprasza dêwi´k promieniujàcego w nià 
tweetera. Mo˝e byç drewniana, metalowa 
albo kamienna. Dobieramy wedle w!asnego 
uznania albo stosownie do repertuaru.

Cardeas zasilany monoblokami Burmestera.
Manfred Diestertich wykorzystuje 
amplifikacj´ tej firmy w czasie prac 
nad nowymi modelami Audio Physica. 
Je˝eli chcecie s!uchaç dok!adnie tak
jak on – skopiujcie system odniesienia.

Premierowa prezentacja hybrydowego
monobloku T+A M10. Lampowe wejÊcie 
i wzmacniacz napi´ciowy wspó!pracujà
ze stopniem pràdowym z tranzystorów
MOS-FET. Efektem ma byç po!àczenie
lampowego czaru z wydajnoÊcià uk!adów
solid-state. Moc 550 W/8 1 ujarzmi 
ka˝de kolumny.

CD-77 i AM-77 – referencyjny wzmacniacz 
i kompakt Abbingdon Music Research.

Audio Resolution Concave, czyli
kolumnowy hi-end ze S!owacji. Kolumny 
sà aktywne i majà wbudowane
przetworniki c/a. Produkcja odbywa si´
r´cznie, a czas oczekiwania na realizacj´
zamówienia wynosi 6-8 tygodni. 
Cena: od 24900 euro.

Wtedy sygna! cyfrowy wyprowadzimy ze
standardowego wyjÊcia SPDiF albo skorzy-
stamy z transmisji pràdowej w ramach 5-pi-
nowego interfejsu Ypsilona. W drugim
przypadku kompatybilnym konwerterem
b´dzie dedykowany DAC-100 ze stosow-
nym wejÊciem. Preamp PST-100 wyst´puje
w dwóch odmianach. „TA” jest pasywna –
wzmocnienie wynosi 1 – ale wyposa˝ono jà
w transformatorowy system regulacji g!o-
ÊnoÊci. W wersji „MkII” dochodzi aktywny
stopieƒ wzmacniajàcy (x 7, 17 dB), a u˝yt-
kownik mo˝e wybraç, czy w danej konfigu-
racji i repertuarze bardziej odpowiada mu
brzmienie wersji pasywnej czy z aktywnym
wzmocnieniem. 

Phono stage VPS-100 (sklasyfikowany
przez „Stereophile’a” w kategorii A+) ma
wbudowany transformator dla sygna!u MC
i autorski uk!ad korekcji RIAA. Firma oferu-
je te˝ gam´ czterech transformatorów „step
up”, przeznaczonych do wk!adek MC o ró˝-
nym poziomie napi´cia wyjÊciowego. 

Ukoronowaniem oferty sà monobloki 
– hybrydowe SET-100 o mocy 120 W/8 1
i czysto lampowe SET 100VS, oddajàce 
40 W/8 1. Wyboru jednej z wersji doko-
nujemy w zale˝noÊci od posiadanych g!o-
Êników. 

Przed tym dylematem stanà jednak tylko
najbardziej zamo˝ni audiofile, bowiem za-
kup pary takich wzmacniaczy to wydatek
rz´du 72000 euro. A to dopiero poczàtek, 
o ile spodoba! nam si´ prezentowany na wy-
stawie system. 

Grecka elektronika wspó!pracowa!a 
w nim z egzotycznymi kolumnami Cessaro
Beta 1. Zestaw sk!ada! si´ z dwóch pe!nowy-
miarowych trójdro˝nych satelitów oraz
dwóch subwooferów. EfektywnoÊç mocowa
wynosi!a w tym przypadku 105 dB, a im-
pedancja 8 1. Maksymalne ciÊnienie aku-
styczne: 124 dB. Z wysterowaniem tak sku-
tecznych kolumn poradzi sobie nawet ma!a
trioda single-ended, jednak dyskusje na te-

mat wra˝eƒ ods!uchowych pozostanà przy-
wilejem wàskiej grupy odbiorców. Beta 1 to
druga od góry pozycja w katalogu Cessaro, 
a wyceniono jà na 140000 euro. O szczytowà
Gamm´ I nawet nie spyta!em, ale przypusz-
czalnie musia!bym na nià zaciàgnàç 50-letni
kredyt hipoteczny. Niemcy przekonujà, ˝e
oferujà prawdziwie luksusowy towar, wyko-
nany z dba!oÊcià o szczegó!y. Trudno z tym
dyskutowaç, poniewa˝ tuby wytwarzane sà
r´cznie z wielokrotnie polerowanej i lakiero-
wanej sklejki brzozowej. To odmienne po-
dejÊcie ni˝ np. w Avantgarde Acoustic, która
u˝ywa tworzyw sztucznych. Przetworniki
pochodzà albo z japoƒskiej wytwórni TAD
albo sà wytwarzane r´cznie przez specjali-
styczne warsztaty i wyposa˝one w papierowe
membrany i tradycyjne magnesy Alnico
(glin, nikiel, kobalt). Modu!owa koncepcja
sprawia, ˝e wraz z rosnàcym apetytem na
brzmienie i przyp!ywami gotówki mo˝na
upgrade’owaç g!oÊniki do coraz wy˝szych
specyfikacji. Z Alphy I mo˝na przejÊç na 
Bet´ I, a dalej na Gamm´ I. Ta ostatnia scho-
dzi z basem do 28 Hz i potrafi wytworzyç 
ciÊnienie akustyczne przekraczajàce 126 dB! 

Je˝eli chodzi o charakter dêwi´ku na wy-
stawie, to by! odczuwalnie… tubowy, choç
inaczej ni˝ u wspomnianej wczeÊniej Avant-
garde Acoustic. Tutaj barwa wydawa!a si´
cieplejsza, ale te˝ z wi´kszà zawartoÊcià paty-
ny. Mo˝na powiedzieç, ˝e Avantgardy grajà
nowoczeÊniej, Cessaro zaÊ – bardziej trady-
cyjnie. Wcale nie jest przesàdzone, które
okreÊlenie zwolennicy dêwi´ku tubowego
uznajà za wi´kszy komplement. 

Gdyby jednak tubowy charakter nie przy-
pad! nam do gustu, a nadal czulibyÊmy nie-
odpartà potrzeb´ rozstania z kilkuset tysià-
cami euro, moglibyÊmy si´ wybraç na zaku-
py do Kharmy. Holendrzy prezentowali
swój flagowy system, z!o˝ony z symetrycz-
nych kolumn Grand Exquisite (140000 L), 
dedykowanego subwoofera Exquisite Sub
(25 kL) oraz monobloków Exquisite M 1000
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(40000 L). èród!em sygna!u by! dzielony
nap´d Metronome Kalista Reference, pod!à-
czony do DAC-a Kondo KSL. Ca!oÊç spi´to
kablami Kharmy i ustawiono w doÊç obszer-
nej sali. Podobno pierwszego dnia system
nie gra! najlepiej, ale kiedy niepomny ostrze-
˝eƒ postanowi!em rzuciç na niego uchem
nazajutrz – nie pozostawi! wàtpliwoÊci do
swej wartoÊci. Wolna od podbarwieƒ Êred-
nica, lekka i noÊna góra, a przede wszystkim
nieskr´powana dynamika i soczysty, zebra-
ny bas pozwoli!y odbieraç przekaz nie tylko
s!uchem, ale ca!ym cia!em. Od tak ekstre-
malnego systemu, zbudowanego na bazie
bardzo du˝ych kolumn oczekuj´, ˝e poza
oddaniem subtelnoÊci po prostu urwie mi
!eb. I Kharmie si´ to uda!o. Kiedy mia!o byç
grzecznie, by!o grzecznie – z wyczuciem at-
mosfery i bez nadmiernego pompowania
akustyki. Ale kiedy ma gruchnàç – muszà za-
dr˝eç mury, a kolumny ani przez sekund´
nie powinny straciç rezonu. Moje ˝yczenia
zosta!y spe!nione, co jest godne odnotowa-
nia o tyle, ̋ e wyjÊciowy poziom g!oÊnoÊci by!
stosunkowo wysoki, wobec czego gwa!-
towny skok dynamiki móg! si´ zakoƒczyç
kompresjà. Nic takiego si´ nie sta!o. Dêwi´k
pozosta! swobodny, na swój sposób lekki 
i wolny od choçby Êladowych oznak niepo-
koju. To si´ mog!o podobaç. 

Z nieco bli˝szych ziemi systemów warto
wspomnieç o flagowym modelu Davisa.
Karla to trójdro˝na, czterog!oÊnikowa ko-
lumna, bazujàca na w!asnych przetwor-
nikach francuskiej wytwórni. Wysokich to-
nów nie odtwarza tradycyjna kopu!ka, ale
membrana sto˝kowa z du˝ym aluminio-
wym korektorem fazy w centrum. Podobne
rozwiàzanie, choç z mi´kkà nak!adkà prze-
ciwpy!owà, stosuje od pewnego czasu Audio
Physic. Z flagowych Cardeasów trafi!o do
jubileuszowych Tempo 25, a teraz do Virgo
25 – prezentowanych premierowo, choç 
statycznie, na wystawie. WLM tak˝e od
dwóch lat stosuje tweetery Visatona wed!ug
tej samej koncepcji. Ka˝da wytwórnia robi
to po swojemu, ale wszystkie chcà wykorzy-
staç te same zalety: du˝à powierzchni´ pro-
mieniowania, szerokà dyspersj´, niskie znie-

kszta!cenia i !atwoÊç !àczenia z g!oÊnikiem
Êredniotonowym, pomocnà w uzyskaniu
jednolitej barwy dêwi´ku. 

W Karli lwià cz´Êç pasma reproduku-
je 21-cm g!oÊnik kewlarowy, poruszany 
37-mm cewkà. Zakres jego efektywnej pracy
jest bardzo szeroki: 90-4000 Hz, co oznacza,
˝e uk!ad jest w zasadzie monitorem z do-
danym subwooferem. Ten zbudowano 
w oparciu o dwa 21-cm g!oÊniki z w!ókien
w´glowych, po!àczone w uk!adzie push-
-pull. Ca!oÊç ma 1,5 m wzrostu i wa˝y 
142 kg. EfektywnoÊç 93 dB korci, by pod!à-
czyç s!abà lamp´, ale impedancja 4 1 naka-
zuje zachowaç ostro˝noÊç. Na wystawie Kar-
la gra!a z monoblokami Pass X260.5 i by!o
to zestawienie udane. W mniejszym po-
mieszczeniu wystarczy!by zapewne mniej
wydajny wzmacniacz, ale mimo wszystko
dwa woofery w push-pullu b´dà wymagaç
du˝o pràdu. 

Karla jest dost´pna w wykoƒczeniu czar-
nym albo bia!ym lakierem, z czarnymi ma-
skownicami. Za par´ zap!acimy 15000 euro. 

Tylko o 1000 euro dro˝szy jest najnowszy
zintegrowany odtwarzacz Chorda. CD Red
Reference MkII, w kosmicznej obudowie, 
z wyeksponowanymi zawiasami mocujàcy-
mi pokryw´ nap´du, wyglàda zabójczo. Me-
talowa konstrukcja wsparta na czterech fila-
rach ze specjalnym systemem odprz´gania
wibracji kryje nap´d Philips CD-Pro II i au-
torski uk!ad przetwarzania cyfrowo-analo-
gowego, wspó!pracujàcy z upsamplerem.
Chord nie stosuje scalaków dost´pnych 
z pó!ki, ale buduje przetworniki wed!ug w!a-
snej koncepcji, wykorzystujàc programo-
walne modu!y i elementy dyskretne nano-
szone powierzchniowo. Do FPGA (od ang.
Field Programmable Gate Array), czyli  pro-
gramowalnych uk!adów logicznych, pisze
unikalny software. Upsampling, filtrowanie,
konwersja i przesy! sygna!u odbywajà si´
wed!ug algorytmów opracowanych przez
Brytyjczyków. Red Reference umo˝liwia po-
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Pewniak 
– Ascendo System F zasilane 
monoblokami Convergent Audio 
Technology. Ten zestaw gra 
dobrze na ka˝dej wystawie.

Red Reference MkII, czyli szczytowy
odtwarzacz CD Chorda. Nap´d Philips 
CD-2Pro, upsampler do 176 kHz oraz to,
czego nie znajdziecie nigdzie indziej 
– zrobiony w wi´kszoÊci na piechot´,
autorski przetwornik c/a. 16000 euro 
to niema!o, ale za t´ cen´ nabywacie
konstrukcj´ unikalnà w skali Êwiatowej.

Kolumny EL 150 A SL Tower z najnowszà
kopu!kà Êredniotonowà ATC. W komplecie
otrzymujemy dedykowany wzmacniacz 
6-kana!owy. Niestety, mimo wysokiej 
mocy piecyk nie poradzi! sobie 
z wysterowaniem 37,5-cm wooferów.

Beyerdynamiki T 50 p powsta!y 
specjalnie z myÊlà o sprz´cie 
przenoÊnym. Kosztujà 250 euro.

Plinius Concept, czyli nowozelandzka 
wie˝a w rozmiarze midi. W tym roku 
firma obchodzi 30. urodziny. Z tej okazji
przygotowa!a zintegrowany wzmacniacz 
i odtwarzacz CD w limitowanej serii.

Referencyjny regenerator pràdu Isoteka
b´dzie przeznaczony do zasilania urzàdzeƒ
o niewielkim zapotrzebowaniu na moc.
Proces przywracania napi´ciu idealnych
parametrów doprowadzono tu ponoç do
perfekcji. Urzàdzenie to na razie prototyp
bez nazwy. Nieznana jest tak˝e ostateczna
cena, choç na pewno nie b´dzie to mniej
ni˝ kilka tysi´cy funtów.
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nadto wys!anie na zewnàtrz sygna!u z cz´-
stotliwoÊcià próbkowania 176 kHz. Nie-
zb´dne sà dwa kable cyfrowe AES/EBU, ale
dzi´ki takiemu po!àczeniu mo˝na skonwer-
towaç dane w jeszcze bardziej zaawansowa-
nym przetworniku z katalogu tej ambitnej
firmy. W projektowaniu odtwarzacza bra!
udzia! Robert Watts, dzia!ajàcy przez chwil´
pod w!asnym nazwiskiem w firmie Watts, 
a wczeÊniej znany jako wspó!twórca DPA.
Jak ka˝dy nieprzeci´tny intelekt, nie zwraca!
uwagi na przyziemne szczegó!y, czego skut-
kiem by!y na przyk!ad „kopiàce” obudowy
DPA; urzàdzenia te nie s!yn´!y równie˝ 
z bezawaryjnoÊci. Je˝eli jednak chodzi o pro-
blematyk´ konwersji c/a, to jest to niewàtpli-
wie jeden z najzdolniejszych projektantów,
jacy obecnie dzia!ajà w bran˝y hi-fi. Watts
pracuje z Chordem jako wolny strzelec 
i konsultant i ta wspó!praca nie ma chyba
s!abych stron. Firma otrzymuje oryginalne
projekty, a jednoczeÊnie dba o ich staran-
nà implementacj´, stabilnoÊç parametrów 
i d!ugowiecznoÊç urzàdzeƒ. Jej pomys! na
brzmienie wzmacniaczy uwa˝am za mocno
dyskusyjny. Przywiàzanie do zasilaczy im-
pulsowych – tak˝e. Je˝eli jednak chodzi 
o êród!a cyfrowe i przetworniki, sà to jedne
z najciekawszych, a niewykluczone, ˝e rów-
nie˝ najlepszych komponentów na B!´kitnej
Planecie. Ch´tnie pos!ucha!bym Red Refe-
rence II we w!asnym systemie. Niewyklu-
czone, ˝e fantastyczny wyglàd to jedynie
przedsmak wra˝eƒ ods!uchowych. 

Póki nie nadarzy si´ po temu okazja, jed-
no mo˝na stwierdziç na pewno. Red Refe-
rence II jest zbudowany jak nic innego na
Êwiecie i tak te˝ powinien zagraç. Od kon-
wersji cyfrowo-analogowej zaczyna!a dzia-
!alnoÊç tak˝e inna obecna na wystawie firma
– Orpheus. Jej pierwszym produktem by!
w!aÊnie DAC. Niewielka specjalistyczna wy-
twórnia z siedzibà w Lozannie dzia!a od
2001 roku. Jej aktualna oferta dzieli si´ na
trzy serie. Linia klasyczna jest kierowana do
odbiorców z Europy. Tworzy jà siedem
urzàdzeƒ: odtwarzacz CD, DAC, przed-
wzmacniacz liniowy, wzmacniacze mocy –
stereo i mono – przedwzmacniacz i wzmac-
niacz zintegrowany. Jej wzornictwo jest

skromne, obudowy niedu˝e, a ceny umiar-
kowane (integra kosztuje 8000 franków,
reszta: 8-10 tys. CHF – pami´tajmy, ˝e mo-
wa o high-endzie ze Szwajcarii). Do budowy
u˝ywa si´ komponentów, których ceny nie
przyprawiajà o zawrót g!owy, ale jakoÊç jest
wi´cej ni˝ przyzwoita. Filozofia firmy za-
k!ada bowiem nieschodzenie poni˝ej pew-
nego poziomu, a odbiorca ma za okreÊlonà
cen´ otrzymaç najwy˝szà dost´pnà jakoÊç. 
W podstawowej serii nie dostaniemy buti-
kowych komponentów, poniewa˝ nie zmie-
Êci!yby si´ w kalkulacji. Ale je˝eli dane urzà-
dzenie nosi logo Orpheusa, musi spe!niaç
wysokie wymagania jakoÊciowe. Tallant Fa-
bien – syn w!aÊciciela lozaƒskiej manufaktu-
ry t!umaczy, ˝e w urzàdzeniu kosztujàcym
7000 franków firma nie zamontuje kompo-
nentów po 200 franków za sztuk´. U˝yje jed-
nak takich, które pozwolà jej z czystym su-
mieniem umieÊciç na obudowie jej logo.

Wy˝ej w hierarchii stoi linia Privilede. To
nowoÊç w ofercie, kierowana do dobrze 
sytuowanych odbiorców, którzy ch´tnie si´-
gajà po elektroniczne gad˝ety i nowe tech-
nologie. Odtwarzacz SACD zawiera wejÊ-
cie USB do pod!àczenia przenoÊnego êród-
!a plików muzycznych albo komputera.
Zwi´ksza si´ przez to jego funkcjonalnoÊç, 
a odbiorca, któremu zale˝y na wysokiej ja-
koÊci dêwi´ku, nie musi rezygnowaç z uni-
wersalnoÊci systemu.

W szczytowej, kierowanej do purystów se-
rii Heritage, znalaz! si´ tylko jeden produkt.
Kosztujàcy 38000 franków przetwornik 
Heritage DAC to zaawansowany uk!ad 
z upsamplerem, zwi´kszajàcym cz´stotli-
woÊç próbkowania do 768 kHz. Zasilacz
umieszczono w osobnej obudowie. Aby
uniknàç niepo˝àdanych interferencji, u˝yto
dwóch transformatorów po 150 VA i naj-
wy˝szej klasy regulatorów napi´cia. W sekcji
upsamplera pracujà trzy procesory 800
MMAC, które osobno kontrolujà sygna! 
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Na ka˝dej edycji High-Endu mo˝na uzupe!niç
kolekcj´ p!yt. Jest w czym wybieraç, jednak
na okazje cenowe lepiej si´ nie nastawiaç.

W ofercie Davone pojawi! si´ g!oÊnik 
centralny Ray. Nazw´ zawdzi´cza ponoç
podobieƒstwu do… kszta!tu okularów
przeciws!onecznych.

Magico V3 zasilane wzmacniaczem
Devialet zagra!y naturalnie, swobodnie 
i z zapasem dynamiki. Francuski piecyk,
mimo niepozornej aparycji, robi! 
z wymagajàcymi kolumnami, co chcia!.

Ujmujàca subtelnoÊç i muzykalnoÊç, 
która chwyta za serce. MBL Extreme
móg!by zapewne wstrzàsaç domostwem 
w posadach. Tylko po co? Prawdziwà klas´
docenimy w wymagajàcych nagraniach
akustycznych, a z nimi niemiecki system
radzi sobie Êpiewajàco.

Absoluta produkuje cztery urzàdzenia.
Wszystkie w drewnianych obudowach 
i wszystkie ze s!onecznej Italii.

Tak b´dà wyglàda!y MBL-e serii Classic.
Na wystawie prezentowano prototypy,
poniewa˝ prace projektowe jeszcze
trwajà. Wzmacniacz, kompakt i tuner
trafià do sprzeda˝y pod koniec roku.
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zegarowy i interpolujà dane. Cztery koÊci
Analog Devices AD1955 na kana! zamienia-
jà sygna! cyfrowy na analogowy. Dok!ad-
noÊç przesy!u danych kontroluje najwy˝szej
klasy zegar taktujàcy o minimalnym jitterze. 

Orpheus nie planuje produkcji wzmac-
niaczy w klasie D ani stosowania zasilaczy
impulsowych. Wychodzi bowiem z za!o˝e-
nia, ˝e te rozwiàzania na razie nie brzmià
najlepiej.

Terry Dorn – prezes Audio Researcha –
opowiedzia! mi o najnowszej propozycji
swojej firmy. „Przedwzmacniacz liniowy
Anniversary Edition powsta! dla uczczenia
40. rocznicy dzia!alnoÊci ARC. Zosta! roz-
dzielony na dwie obudowy. W pierwszej
znajduje si´ zasilacz, w drugiej – cz´Êç sygna-
!owa. Konstrukcja to pe!ne dual mono od
wejÊcia do wyjÊcia. Zasilacz jest dwukrotnie
wi´kszy ni˝ w dotychczasowym flagowcu
Reference 5. Podwójna jest pojemnoÊç fil-
trujàca i liczba lamp w sekcji regulacji napi´-
cia. W torze audio pracujà cztery podwójne
triody 6N30 na kana!. U˝yliÊmy te˝ wykony-
wanych na zamówienie teflonowych kon-
densatorów sprz´gajàcych. Konfiguracja
wejÊç i wyjÊç jest identyczna jak w Referen-
ce 5. DodaliÊmy kilka nowych funkcji wska-
zywanych na wyÊwietlaczu. W standardzie
b´dzie akrylowa pokrywa. Ods!uchy wykaza-
!y, ˝e w porównaniu z aluminiowà zapewnia
nieco lepsze brzmienie. Pierwsze dostawy AE
trafià do sklepów na poczàtku czerwca. 

W tej konfiguracji przedwzmacniacz b´-
dzie dost´pny przez rok – do koƒca kwietnia
2011. Póêniej zdecydujemy, czy kontynu-
owaç produkcj´, czy coÊ zmieniç. Przed-
wzmacniacz b´dzie kosztowa! w Stanach
25000 dolarów. Dla porównania, cena Refe-
rence 5 wynosi 12000 USD. 

Pod koniec czerwca pojawi si´ tak˝e bu-
d˝etowy lampowy phono stage PH 6 oraz
nast´pca DAC-a 7 – DAC 8. B´dzie wyposa-
˝ony w podwójne 24-bitowe przetworniki
stereo po!àczone w trybie monofonicznym
dla uzyskania lepszej dynamiki, a ponadto w
wi´ksze zasilanie oraz wejÊcie USB High
Speed z mo˝liwoÊcià podniesienia cz´stotli-
woÊci próbkowania sygna!u wejÊciowego do
192 kHz”.

Gramofonowy specjalista – Montegiro –
pokaza! nowy model Suono. To stosunkowo
niedrogie êród!o, kierowane do odbiorców,
którzy dopiero rozpoczynajà swojà przygod´
z wysokiej klasy analogiem. Firma ma na-

dziej´, ˝e zach´ceni brzmieniem podstawo-
wego modelu z czasem si´gnà po te z wy˝szej
pó!ki. Kszta!tem i konstrukcjà Suono nawià-
zuje do modelu Mondo. Talerz wycina si´ 
z bloku aluminiowego precyzyjnà obrabiar-
kà CNC. Chassis ma konstrukcj´ kanapko-
wà. Aluminiowe p!yty sà od spodu drà˝one,
a nast´pnie wype!niane niezasychajàcym
klejem. To rozwiàzanie gwarantuje nie tylko
bardzo dobrà sztywnoÊç, ale te˝ odpornoÊç
na rezonanse i t!umienie niepo˝àdanych
drgaƒ. Struktura jest akustycznie martwa, co
!atwo sprawdziç, uderzajàc w nià palcem. 

Gramofon sk!ada si´ z dwóch oddziel-
nych poziomów. Górny stanowi podstaw´
dla talerza i ramienia. Dolny izoluje od
drgaƒ pod!o˝a, czemu sprzyja zastosowanie
ceramicznych nó˝ek. Silnik nie ma styczno-
Êci z ̋ adnym z poziomów. Jest zamkni´ty we
w!asnej obudowie, która przechodzi przez
stosownie ulokowane otwory. Montegiro
nie wytwarza nap´du samodzielnie, ale 
zaopatruje si´ w niemieckiej firmie Klein. Je-
dyny kontakt gramofonu z silnikiem odby-
wa si´ poprzez pasek.

W Suono mo˝na zamontowaç ramiona
wielu producentów (np. SME, Jelco). Mak-
symalna d!ugoÊç wynosi 10,5 cala. Dost´p-
na jest zmiana pr´dkoÊci obrotowej oraz
p!ynna regulacja pr´dkoÊci odtwarzania
(pitch control). Suono bez ramienia kosztu-
je w Niemczech 4000 euro. Wersja prezen-
towana na wystawie – z ramieniem, bez
wk!adki – 4700 euro.

Uk!on w stron´ mniej zamo˝nych klien-
tów zrobi! tak˝e Krell. Amerykanie rozwijajà
bud˝etowà seri´ „S”. Teraz do wzmacniacza
zintegrowanego S-300i do!àczy! odtwarzacz
S-350. Dzi´ki konstrukcji modu!owej urzà-
dzenie b´dzie dost´pne w dwóch wersjach –
jako CD (amerykaƒska cena 2500 dolarów)
oraz jako odtwarzacz DVD (4500 dolarów).
W wyposa˝eniu wersji AV znalaz!o si´
HDMI, wspó!pracujàce ze skalerem 1080p,
wyjÊcie i wejÊcie cyfrowe oraz analogowe z!à-
cza komponent i kompozyt. 

Zarówno integra, jak i êród!o sà produ-
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Kolumny Hansen Audio z elektronikà
Soulution. Kanadyjsko-szwajcarski zestaw
gra! tyle˝ dok!adnie, co beznami´tnie.

WLM Viola. Austriacka wytwórnia
stworzy!a w!asnà szko!´ brzmienia 
i najnowszy monitor nie stanowi wyjàtku.
Pasmo mo˝e nie najrówniejsze, 
za to du˝o zabawy i koncertowy smak.

Kolumny Finite Elemente 
plus elektronika Trigon 
potraktowana akcesoriami 
Resonator 1000 Hz.

Aktywne kolumny i serwery muzyczne
AudioNec. M!odziutka firma pochodzi 
z Francji i wykorzystuje g!ównie przetworniki
elektrodynamiczne, budowane wed!ug
w!asnego opracowania. Tylko wysokie tony
przetwarza wst´ga. Konstrukcja nietypowa, 
ale wcale nie gra!o to êle. Ca!e szcz´Êcie, 
bo ceny zaczynajà si´ od 28000 euro.

Isophony Tofana zasilane jubileuszowà
elektronikà Octave da!y spektakl 
pe!en szczegó!ów i emocji.

Jedna z najciekawszych high-endowych
marek w Europie. Ypsilon Audio buduje
starannie, sprzedaje drogo, ale przede
wszystkim dobrze gra. Na zdj´ciu monoblok
SET-100. Za par´ zap!acimy 72000 euro.
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kowane w Chinach. Obecny na wystawie 
wiceprezes ds. eksportu – Peter Mackay –
podkreÊla, ˝e nie odbywa si´ to na zasadzie
zlecenia zewn´trznej fabryce. Krell wykupi!
kompletnà lini´ produkcyjnà i zatrudni! pra-
cowników, których nast´pnie gruntownie
przeszkoli!. Dzi´ki temu personel nie ulega
ciàg!ej rotacji i nie ma ryzyka, ˝e monta˝em
zajmà si´ niewykwalifikowani robotnicy. 
W ten sposób firma stara si´ zagwarantowaç
jakoÊç produktów. Mimo staraƒ o zachowa-
nie wysokich standardów w Chinach po-
wstaje tylko seria S. Pozosta!e komponenty
sà produkowane w Stanach i nic nie wskazu-
je, by w przysz!oÊci mia!o si´ to zmieniç.

Isotek prezentowa! prototyp najnowszego
regeneratora pràdu. Urzàdzenie nie ma jesz-
cze nazwy, ale prawdopodobnie trafi do
sprzeda˝y po wakacjach. Jako flagowy mo-
del b´dzie bardzo drogie. Cena nie zosta!a
jeszcze ustalona, ale nale˝y oczekiwaç, ̋ e si´-
gnie kilku tysi´cy funtów. Pierwszy regene-
rator napi´cia brytyjska firma opracowa!a 25
lat temu. Na bazie gromadzonych od tamtej
pory doÊwiadczeƒ powsta! najnowszy mo-
del. Przeznaczono go do zasilania urzàdzeƒ
o niewielkim poborze pràdu – odtwarzaczy
CD, nap´dów, procesorów i przedwzmac-
niaczy. Do wzmacniaczy i koƒcówek mocy
lepiej stosowaç listw´ Titan, której maksy-
malna obcià˝alnoÊç wynosi 32 A. Do dyspo-
zycji mamy cztery wyjÊcia o obcià˝alnoÊci
150 W ka˝de. Konstrukcja zak!ada ca!kowi-
tà separacj´ pod!àczanych urzàdzeƒ. Aby
zrealizowaç ten cel, do ka˝dego gniazda jest
pod!àczona jedna linia regenerujàca, która
nie ma kontaktu z pozosta!ymi. W efekcie
Isotek zawiera cztery kompletne uk!ady re-
generujàce. 

Poziom zniekszta!ceƒ na wyjÊciu nie prze-
kracza 0,05 %, a odchy!ka napi´cia od wzor-
ca – 2 % (dla porównania standard IEC do-
puszcza wahania +/-10 %). Zwrócono tak˝e

uwag´ na izolacj´ obwodów elektronicznych
od drgaƒ zewn´trznych. Obudowa ma
struktur´ kanapkowà, z!o˝onà z materia!ów
o ró˝nej g´stoÊci. Dzi´ki temu t!umienie re-
zonansów odbywa si´ równomiernie w ca-
!ym zakresie cz´stotliwoÊci.

Optymalna konfiguracja zasilania wed!ug
Isoteka zak!ada u˝ycie regeneratora razem 
z listwà Titan. Tak pod!àczony system b´-
dzie mia! zapewnione optymalne parametry
zasilania. Problemem mo˝e si´ jednak oka-
zaç cena, przewy˝szajàca koszt zakupu do-
brego zestawu hi-fi.

Ostatnià nowoÊcià, którà dziÊ odno-
tujemy, b´dà zestawy g!oÊnikowe Finite Ele-
mente Modul XP. Niemiecka firma, notabe-
ne majàca siedzib´ w Brilon, rzut beretem
od Audio Physica, jest kojarzona g!ównie ze
stolikami pod sprz´t hi-fi, ewentualnie z an-
tyrezonansowymi akcesoriami. Od pewnego
czasu na jej stoisku mo˝na si´ jednak na-
tknàç na kolumny. Ich obudowy wyglàdajà
pi´knie i sà wykoƒczone perfekcyjnie po!o-
˝onymi naturalnymi fornirami. Ale czy 
aby na tym ich zalety si´ koƒczà? Na szcz´-
Êcie nie. 

Najnowszy koncept Finite Elemente to
trójdro˝na kolumna zbudowana w formie
dwóch fizycznie odizolowanych modu!ów.
Sekcj´ Êrednio-wysokotonowà zamontowa-
no w p!ytkiej obudowie, b´dàcej frontem
konstrukcji. Za nià znajduje si´ subwoofer
promieniujàcy na boki. Oba modu!y roz-
dziela opatentowany system ceramicznych
kulek. Od drgaƒ pod!o˝a izoluje gruby 
cokó!, stopy, w które wyposa˝ono ka˝dy
modu! oraz sto˝ki oddzielajàce ca!oÊç od
pod!o˝a. W standardzie otrzymujemy stalo-
we kolce. Za dop!atà dost´pne sà firmowe
podstawki Cerabase. 

Modul XP to nie tylko interesujàca, ale
jeszcze bardzo markowa konstrukcja. Prze-
tworniki pochodzà od Scan Speaka. Zwrot-
nice dostarcza Mundorf, obsadzajàc je, rzecz
jasna, w!asnymi kondensatorami. Oka-
blowanie wewn´trzne poprowadzono prze-
wodami Silent Wire, a pojedyncze terminale
to WBT Nextgen. 

Na ˝ywo Finite Elemente prezentujà si´
naprawd´ dobrze i wcale si´ nie zdziwi´, je-
˝eli klienci b´dà je kupowaç tylko ze wzgl´-

Relacja

Triangle Quatour ze szczytowej linii
Magellan to rozbudowany uk!ad trójdro˝ny
o ciekawej konstrukcji. Trzy przetworniki
basowe pracujà do 400 Hz, Êredniotonowy
wyposa˝ono w plisowane zawieszenie,
natomiast wysokotonowe sà dwa. 
Jeden promieniuje do przodu, zaÊ drugi,
zamontowany na tylnej Êciance, 
poprawia wra˝enia przestrzenne.

KEF-y QX40 zasila! najnowszy Arcam Solo
Neo. Brytyjska firma prezentowa!a tak˝e
prototyp odtwarzacza Blu-ray, w którym
wiele uwagi poÊwi´cono jakoÊci toru audio.

Marantz M-ER803 zawiera odtwarzacz 
Blu-ray, wzmacniacz 2 x 50 W, tuner 
AM/FM i wejÊcie USB dla przenoÊnego
odtwarzacza. Jak na zgrabny system
do sypialni to a˝ nadto.

Wy˝yny high-endu, czyli kolumny Sunray,
bezkompromisowy, trójpude!kowy
przedwzmacniacz Presencio, aktywna
zwrotnica LPX oraz monobloki Impact 
– wszystko niemieckiej firmy Tidal.

Ulrik Madsen – szef i w!aÊciciel 
Argento podkreÊla, ˝e zarówno kable, 
jak i wtyki firma wykonuje r´cznie 
we w!asnej wytwórni.

Progressive Audio dzia!a od 1997 roku.
Katalog liczy zaledwie kilka modeli, 
ale mo˝na z nich zestawiç dobrze 
brzmiàcy system. Wzmacniacz A1 MkII 
jest zbalansowany, pracuje w klasie A 
i mimo braku globalnej p´tli sprz´˝enia
zwrotnego pozostaje stabilny 
z obcià˝eniem 2 1. Odtwarzacz CD2 
to konstrukcja !adowana od góry, 
z pokrywà sterowanà silnikiem. 
Komplet zdalnie sterowanej elektroniki
kosztuje 20000 euro z ma!ym groszem.
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Do kompletu drogaÊny gramofon DaVinci In Unison ze Szwajcarii, 
a wszystko okablowane duƒskim Argento Flow Master Reference.
Jeden z lepiej brzmiàcych systemów wystawy – szlachetny 
i arystokratyczny.

Tubowe kolumny Cessaro Beta 1 zasilane greckà elektronikà Ypsilon.
Sam system g!oÊników – „satelity” plus dedykowane subwoofery 
– to wydatek 140000 euro. W zamian otrzymujemy przykuwajàce
uwag´ wzornictwo, r´cznie wykonywane przetworniki z magnesami
alnico, tuby ze sklejki brzozowej – nie z plastiku – oraz efektywnoÊç
mocowà na poziomie 105 dB. W po!àczeniu z takimi zestawami
nawet oÊmiowatowa trioda zrobi Wam w domu huragan.

du na urod´. Nie b´dzie to b!´dna decyzja, poniewa˝ brzmienie tak-
˝e nie przynosi konstruktorowi wstydu. Da si´ w nim wychwyciç cha-
rakterystyczne „scan-spea-kowe” elementy, ale jest to po prostu pew-
na estetyka brzmienia, która cz´Êci s!uchaczy na pewno przypadnie
do gustu. Dodatkowà 
zach´t´ do zakupu stanowi rozsàdnie skalkulowana cena – 8700-
9400 euro, w zale˝noÊci od rodzaju wykoƒczenia. 

Je˝eli ju˝ si´ zdecydujemy, warto zadbaç o wydajny wzmacniacz.
Finite Elemente majà zaledwie 84 dB skutecznoÊci (2,83 V/1 m) i ˝e-
by by!o jeszcze trudniej – impedancj´ 4 1. Do ich poprawnego wy-
sterowania niezb´dny b´dzie porzàdny piec. Bez niego b´dà gra!y na
pó! gwizdka. 

Relacj´ z tegorocznego High-Endu mo˝na by ciàgnàç jeszcze d!u-
go, a i tak nie wyczerpalibyÊmy tematu. Warto si´ wybraç na wysta-
w´ samemu. Wystawcy z regu!y ch´tnie udzielajà wyjaÊnieƒ, a poko-
je sà wystarczajàco przestronne, ̋ eby w miar´ komfortowo pos!uchaç
interesujàcych nas systemów. 

Je˝eli nie b´dziemy próbowali si´ realizowaç reportersko, powinni-
Êmy opuszczaç M.O.C zrelaksowani i zachowaç si!y na zwiedzanie.
Mo˝na pojechaç na Marienplatz, skorzystaç z us!ug lokalnej gastro-
nomii albo po prostu przejÊç si´ bez celu. Naprawd´ warto, tym bar-
dziej, ˝e tak dobry pretekst do odwiedzenia Monachium zdarza si´
tylko raz w roku.

PPSS..  Rozmowy i notatki g!osowe do tego materia!u nagrywa!em cy-
frowym rejestratorem Nagra Ares-ML. Urzàdzenie by!o eksploato-
wane intensywnie, ale nie zawiod!o i z nawiàzkà spe!ni!o pok!adane
w nim oczekiwania. Zas!u˝ona rekomendacja, tym bardziej ˝e prze-
cie˝ tutaj równie˝ chodzi o wiernoÊç przekazu.

Obszernà fotorelacj´ opublikowaliÊmy równie˝ na naszej stronie internetowej
www.hi-fi.com.pl. Mo˝na wejÊç klikajàc banner na stronie g!ównej 
albo z przyklejonej zak!adki na forum stereo. Zapraszamy.
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