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Produkty amerykaƒskiej firmy Balanced Audio
Technology, kierowanej przez Victora Khomenk´ 
(czyli Wiktora Chomenk´), by!y ju˝ parokrotnie
testowane na !amach „Magazynu Hi-Fi”. BAT to
producent cieszàcy si´ du˝à renomà, dzia!ajàcy 
w bran˝y od lat 90. Zab!ysnà! odkryciem dla celów
domowego hi-fi lamp 6C33C-B (trioda mocy) oraz 
6H30 (podwójna trioda). Obie lampy majà genez´
radzieckà, militarnà i Êwiat pierwszy raz zobaczy! je
w!aÊnie we wzmacniaczach BAT-a. Nasz drogi 
Wiktor musia! mieç dobre dojÊcia… 
Dostarczona do testu kombinacja dzielona 
nie korzysta wprawdzie z triod mocy, ale 
w przedwzmacniaczu pracujà „trzydziestki”.
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VK-52SE to obecnie drugi od gó-
ry preamp w katalogu; prze-
wy˝sza go jedynie dzielony

REX. Jest to urzàdzenie bardzo zaawanso-
wane i mimo lampowego rodowodu wy-
pchane ró˝norodnà elektronikà.

Przednia Êcianka niezbyt przypomi-
na typowy przedwzmacniacz wykonany 
w technice pró˝niowej, a ju˝ w ˝adnym
razie taki z lampami za siatkà, w stylu Au-
dio Innovations. Wyglàda raczej na du˝à
integr´. Czytelny wyÊwietlacz, oprócz po-
ziomu wzmocnienia, pokazuje dodatko-
we funkcje, nazwy wejÊç i wyjÊç i u!at-
wia regulacj´ parametrów. Tradycyjna
ga!ka kr´ci si´ w kó!ko, sygnalizujàc obec-
noÊç nietradycyjnego systemu regulacji. 
W istocie, steruje nim procesor. Po lewej
stronie p!yty czo!owej znajdujà si´ przyci-
ski wejÊç, stand by, prze!àcznik fazy oraz
menu. Korzystajàc z tego ostatniego,
mo˝na zrobiç u˝ytek z dodatkowych
funkcji, na przyk!ad ponazywaç wejÊcia
albo zmieniç przypisane im wzmocnienie.

Widok ty!u budzi pewne zaskoczenie.
Rozleg!a Êcianka w zasadzie ca!a jest po-
kryta gniazdami XLR. BAT zrezygnowa! 
z transmisji niesymetrycznej. Wszystkie
pi´ç wejÊç, a tak˝e dwa wyjÊcia regulowa-
ne i jedno sta!e zrealizowano na XLR-ach.
Nie ma ˝artów. Z powa˝nych akcentów
mamy jeszcze pilot: typowy dla swojej kla-
sy cenowej uczciwy kawa! metalu, obs!u-
gujàcy wszystkie funkcje. Odnios!em si´
do niego z szacunkiem, chocia˝ osobiÊcie
wol´ l˝ejszà kawaleri´ – na bandytów
mam pod !ó˝kiem kij golfowy, który jest
d!u˝szy i w sumie wa˝y wi´cej.

Ârodek wype!niajà elementy wzmacnia-
jàce w postaci czterech lamp 6H30 na ka-
na!. Spora bateria. Du˝e wra˝enie robià
te˝ szeÊciopaki kondensatorów olejowych,
przynale˝ne wersji SE, a tak˝e dwa spore
toroidy, umieszczone przy przedniej
Êciance. Z przodu widaç p!ytk´ obs!ugujà-
cà rozbudowane sterowanie; na wejÊciach
znajdujà si´ przekaêniki. Regulacj´ g!o-

ÊnoÊci oparto na uk!adzie oporników 
i prze!àczników, za!àczanych mikroproce-
sorem. Zakres wynosi 140 kroków, co 
0,5 dB. W Êcie˝k´ sygna!u nigdy nie jest
w!àczony wi´cej ni˝ jeden rezystor, co ma
zapewniaç wymierne korzyÊci brzmienio-
we. Warto dodaç, ˝e przewidziano mo˝li-
woÊç upgrade’u VK-52SE do szczytowego
modelu REX.

Nowa koƒcówka mocy BAT-a to du˝a
rzecz, nawet w porównaniu z pokaênym
przedwzmacniaczem. 55 kilo netto to ci´-
˝ar nawet dla dwóch m´˝czyzn, zw!aszcza
˝e przedmiot jest wielki i niepor´czny.
Producent na tym nie poprzesta!, oferujàc
klientom swego behemota równie˝ w po-
staci monobloków. Testowanà wersj´ SE
wyposa˝ono w Super-Pak – bateri´ kon-
densatorów olejowych, umieszczonych
pod górnà pokrywà.

VK-600SE jest w pe!ni zbalansowa-
nà konstrukcjà dual-mono (od wejÊcia 
do wyjÊcia, plus dwa kable zasilajàce 
– osobny dla ka˝dego kana!u), pozbawio-
nà globalnego sprz´˝enia zwrotnego, 
o dwóch stopniach wzmocnienia. W koƒ-
cówkach mocy zastosowano tranzystory
MOS-FET.

Ze wzgl´du na du˝y pobór mocy
wzmacniacz wyposa˝ono w system se-
kwencyjnego w!àczania zasilania. Kana!y
w!àczane sà kolejno, aby zmniejszyç jed-
norazowe obcià˝enie sieci, powstajàce 
w momencie !adowania wielkich baterii
kondensatorów w zasilaczach. Musz´ jed-
nak stwierdziç, ˝e to s!uszne rozwiàzanie
niewiele pomog!o w czasie pierwszych
prób uruchomienia wzmacniacza.

Alek Rachwald

Opinia 1
System
Odtwarzacz CD: Advance MCD

403/MDA-503

Przedwzmacniacz liniowy: Flying 

Mole PA-S1

Wzmacniacz: SoundArt Jazz

Kolumny: Avcon ARM

Przewody g!oÊnikowe: Argentum 6/4

¸àczówki: Zu Audio Wylie XLR

Przewody zasilajàce: Zu Audio Mother

Podstawki: Ostoja

T est zaczà! si´ weso!o, bo od wy-
miany bezpieczników. Koƒcówka
BAT-a, pod!àczona do dwóch od-

dzielnych linii, z których ka˝da by!a za-
bezpieczona szesnastoma amperami,
strzela!a korkami niczym pary˝anie na
Placu Bastylii. W!àczenie wzmacniacza
okaza!o si´ niemo˝liwe. Dopiero przejÊcie
na dwudziestki pozwoli!o wzmacniaczowi
w ogóle si´ rozgrzaç. Nawiasem mówiàc,
VK-600SE grzeje si´ jak smok. Radiato-
rów nie da si´ dotknàç, a licznik energii
wiruje jak wiewiórka w klatce.

Taki poczàtek zwykle podpowiada, ˝e 
w ods!uchu b´dzie armagedon. Stawiajàc
wielkà koƒcówk´ obok poskromnia!ego
nagle Jazza, pomyÊla!em, ˝e oto wreszcie
b´d´ Êwiadkiem pogn´bienia mojego ulu-
bieƒca, przynajmniej w dziedzinie dyna-
miki. Przypuszcza!em te˝, ˝e muskularna
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wzmacniacz BAT

Przedwzmacniacz VK-52SE,  

Koƒcówka mocy VK-600SE
Wzmacniacz Balanced Audio Technology
Przedwzmacniacz VK-52SE
Koƒcówka mocy VK-600SE

Dystrybucja: Voice
Ceny: 
VK-600SE 53400 z!
VK-52SE 41100 z!
Razem 94500 z!
Dane techniczne

VK-600SE
Moc wyjÊciowa (THD <0,2 %): 300/600 W 

(8/4 1)
Pasmo przenoszenia: 2 Hz – 250 kHz 
Impedancja wejÊciowa: 100 k1
Wzmocnienie: 26 dB
Wymiary (w/s/g): 24/48/58 cm 
Masa: 55 kg

VK-52SE
WejÊcia: 5 XLR
WyjÊcia – g!ówne 2 XLR, tape: 1 XLR 
Wzmocnienie: 17 dB 
Pasmo przenoszenia: 2 Hz – 200 kHz 
Sygna!/szum: -110 dB 
Zniekszta!cenia przy 2 V: 0,005 % 
Wymiary (w/s/g): 15/48/40 cm
Masa: 20,4 kg

!ƒAlek Rachwald i Pawe! Go!´biewski  !
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koƒcówka na tranzystorach oznacza 
koniec lampowego brzmienia BAT-a. 
W obu przypadkach si´ myli!em.

Zaraz po w!àczeniu, zanim wzmacniacz
ustabilizowa! si´ termicznie, oczekiwa!em
dêwi´ku z gatunku „zimny tranzystor”.
Nic podobnego. Us!ysza!em brzmienie
mi´kkie, o spowolnionym ataku i dyna-
mice ograniczonej pod ka˝dym wzgl´-
dem. Ze zdziwienia bra!em si´ za szper-
klapy, a do dalszych prac przystàpi!em 
dopiero po dobie wygrzewania. Poniewa˝
wzmacniacz gra! ju˝ wczeÊniej, uzna!em,
˝e tygodnie „formowania” nie sà potrzeb-
ne. Przeprowadzony ods!uch goràcego
pieca ujawni!, ˝e rozgrzany jak samo pie-
k!o BAT troch´ si´, owszem, zdynamizo-
wa! i nabra! przejrzystoÊci, jednak ogólny
charakter w ka˝dej sytuacji pozostawa! 
raczej flegmatyczny. Zaskakujàce.

Ods!uch bachowskiej p!yty „Musikali-
sche Opfer” Savalla wykaza!, ˝e spokojny
charakter wzmacniacza pasuje do tej mu-
zyki. Tony klawesynu okaza!y si´ bogate,
bez „pocienienia”. Instrumenty smyczko-
we schodzi!y g!´boko, a d´te drewniane
mia!y w!aÊciwà drewnianà barw´. Dyna-
mik´ okreÊli!bym jako wystarczajàcà, aby
uczyniç ods!uch zajmujàcym, choç by!o
jednak troch´ beznami´tnie. Da!o si´ 
zauwa˝yç, ˝e muzyka Bacha to jednak
matematyka, co mo˝e byç komplemen-
tem lub nie. Ten ods!uch pozostawi! mnie
w rozterce.

Nast´pna p!yta zawiera!a muzyk´ Ger-
shwina. Wys!ucha!em „B!´kitnej rapso-
dii”, „Amerykanina w Pary˝u” i „Uwertu-
ry kubaƒskiej”. Mojà uwag´ zwróci!a 
zaskakujàca mi´kkoÊç klarnetu, otwiera-
jàcego „Rapsodi´” i grajàcego motyw 
bluesowy w „Amerykaninie”. Spodziewa-
!em si´ wi´cej blasku, jeÊli wr´cz nie ostro-
Êci. Dêwi´k orkiestry by! bezpieczny, g!ad-
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ki i troch´ ubogi w pog!osy. Ciekawie
przedstawia!y si´ efekty stereofoniczne.
Muzycy wychodzili poza baz´, przejawiali
tak˝e pewne zró˝nicowanie w pionie.
Odebra!em to stare nagranie jako bardzo
przyjemne, ale nieco pozbawione otwar-
cia i noÊnoÊci.

Nie jest !atwo oceniaç stereofoni´ w no-
wym i nie do koƒca znanym jeszcze 
pomieszczeniu. Wspomniane nagranie
Gershwina z serii Living Stereo RCA, 
jakkolwiek nienaturalne (lata 50.!), to jed-
nak ukaza!o zdolnoÊç wzmacniacza do
tworzenia obrazów szerokich i wysokich,
zaÊ na p!ycie Theloniusa Monka z Johnem
Coltrane’em s!abe odg!osy publicznoÊci
dobiega!y z bardzo daleka, prawd´ mó-
wiàc w moim przypadku – z gara˝u. Przy-
znaj´, ˝e to jest coÊ.

Analiz´ wokali rozpocz´!a „Garota de
Ipanema”. Joao Gilberto brzmia! bardzo
elegancko, realnie i ciep!o. Astrud, prawi-
d!owo podpierajàca Êcian´ po prawej stro-
nie, zaÊpiewa!a nieco inaczej, ni˝ jestem
przyzwyczajony – bardziej matowo i ciut
ni˝ej. Joao by! najwidoczniej zadowolony
po dobrym Êniadaniu, zaÊ Astrud prze-
ciwnie: nie w humorze. Równie˝ takie 
wokalistki, jak Jacintha, Rebecca Pidgeon,

Kiri Te Kanawa czy Esther Ofarim
brzmia!y raczej ciep!o i welwetowo ni˝
dêwi´cznie i przenikliwie. Ogólnie jednak
muzyka wokalna przekazywana za po-
Êrednictwem testowanego wzmacniacza
sprawia!a du˝à przyjemnoÊç.

Porównujàc charakter brzmienia ze
znanymi mi wzmacniaczami o wysokiej
mocy, odnios!em wra˝enie z!agodzenia
przenikliwoÊci. Niektóre instrumenty
(jak choçby jazzowe tràbki) powinny
momentami brzmieç ostrzej, ni˝ to pre-
zentowa! amerykaƒski zestaw. Tropiàc
coÊ, co okreÊli!bym jako ospa!oÊç BAT-a,
wykona!em bezpoÊrednie porównanie 
z Jazzem na wymagajàcym materiale, ja-
kim jest „Straszny dwór” Moniuszki
(EMI). Uwertura, a nast´pnie fragment
pierwszego aktu zosta!y odtworzone naj-
pierw na jednym, a nast´pnie na drugim
wzmacniaczu. Amerykaƒska amplifi-
kacja spisa!a si´ lepiej, ni˝ przypusz-
cza!em. Pewne oznaki powolnoÊci pozo-
sta!y zauwa˝alne, ale nie by! to efekt 
dominujàcy. Troch´ doskwiera! flegma-
tyczny atak, ale nie by!o krymina!u. 
Raczej odmiennoÊç podejÊcia.

W przypadku testu dzielonych wzmac-
niaczy oczywistym pytaniem jest, który
element dominuje w brzmieniu kom-
pletu. Szerszà odpowiedê na to pytanie
znajdziecie Paƒstwo w publikowanym po
sàsiedzku teÊcie monitorów APS. Z powo-
dzeniem wykorzysta!em w nim przed-
wzmacniacz VK-52SE. Ogólnie mog´
stwierdziç, ˝e przedwzmacniacz dyspo-
nuje barwà i charyzmà tego zestawu, na-
tomiast za dynamik´ odpowiada w wi´k-
szym stopniu koƒcówka mocy.

W sumie ods!uchy do tej recenzji przy-
pomina!y mi polowanie, podczas którego
stara!em si´ przy!apaç BAT-a na czymÊ
konkretnym. Od Eleonor McEvoy, przez
Patrycj´ Barber, po Harrego Belafonte, 
i od Bacha, przez Moniuszk´, do Szyma-
nowskiego, trwa!a ta jazda ca!ymi dniami.
Niektóre p!yty (np. „Modern Cool” Bar-
ber) wypada!y bardzo dobrze, inne,
zw!aszcza te z du˝ymi sk!adami ins-
trumentalnymi, bli˝ej okreÊlenia „po-
prawne”. 

Album Barber zawiera du˝o mocnego
akustycznego basu, a jednoczeÊnie wiele
szczegó!ów, w tym blisko nagrany wokal.
Nie mia!em ˝adnych zastrze˝eƒ. Bas by!
kontrolowany, zwarty i nie dominowa!. 
Z kolei wokal mia! naturalnà barw´, a licz-
ne detale dêwi´cza!y i otacza!y wokalistk´.
Dêwi´k nie by! ostry, ale to bardzo dobrze
– wi´ksza ostroÊç by!aby tu zb´dna. Nato-
miast s!uchajàc du˝ych dynamicznych
spi´trzeƒ orkiestrowych, zauwa˝a!em
spowolnienie, jakby BAT robi! podejÊcie
do ka˝dego dêwi´ku. Zgoda, nie ka˝dy

wzmacniacz BAT
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O ile VK-600SE wymaga specjalnej 
troski, wynikajàcej z ogromnego poboru
pràdu przy uruchamianiu, a tak˝e z po-
wodu pot´˝nej iloÊci ciep!a wydzielanego
w czasie pracy, o tyle z pozycji s!uchacza
okazuje si´ jednym z najlepszych wzmac-
niaczy, jakich mog!em z uwagà pos!uchaç. 

Zapowiedzià mo˝liwoÊci BAT-a by! test
aktywnych monitorów APS. Preamp 
VK-52SE wyniós! ich brzmienie bardzo
wysoko. W po!àczeniu z pod!ogowymi
kolumnami ATC uzyska!em jeszcze lep-
szy efekt.

Pierwsze wra˝enie mo˝e wprowadziç
s!uchacza w zak!opotanie – brzmienie wy-
daje si´ delikatnie przyciemnione. Po-

Êwi´cajàc ods!uchowi wi´cej czasu, odkry-
wa!em zamys! nadania prezentacji w!a-
Ênie takiego charakteru. Celem jest 
uzyskanie dêwi´ku mocnego, soczystego,
barwnego i akustycznego. To unikalne
po!àczenie delikatnoÊci wysokich tonów 
z umiej´tnoÊcià zachowania ich pe!nej
przejrzystoÊci. Nie odnalaz!em tu ani
krzty nerwowoÊci. Jakby wbrew swojej
brutalnej aparycji BAT gra! z nieogra-
niczonymi pok!adami spokoju. Z pe!nà
kontrolà prezentuje poszczególne zakre-
sy pasma.

Ârednica to kwintesencja estetyki lam-
powej. Ka˝de uderzenie strun, pociàg-
ni´cie smyczka czy artykulacja g!osu po-
zostajà zró˝nicowanie i precyzyjnie 
wykoƒczone. Wybrzmienia instrumen-
tów do samego koƒca wiszà w rozedr-

wzmacniacz musi byç szybki jak z!odziej.
Ale koƒczàc test, zastanawia!em si´, czy
aby moja instalacja elektryczna zapewni!a
mu dosyç pràdu.               

Alek Rachwald

Opinia 2
System
Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah

Przetwornik: Zagra Audio DAC

Przedwzmacniacz liniowy: Zagra 

Audio Pre

Kolumny: ATC SCM-35

Przewody: Fadel Coherence One,

Fadel Aeroflex Plus

Akcesoria: StandArt SSP, STO

ganym powietrzu. ZdolnoÊç do odtwarza-
nia akustyki pomieszczenia i oddania
kunsztu realizacji studyjnych jest wprost
zdumiewajàca. BAT przekazuje brzmienie
w ujmujàco naturalny sposób. Szybko
mo˝na zapomnieç, ˝e gra êród!o cyfro-
we. Tak˝e dzi´ki temu, ˝e wysokie tony,
pozostajàc na swój sposób delikatne, 
zachowujà zró˝nicowanie, czystoÊç i per-
listoÊç.

Brzmienie nie by!oby tak plastyczne bez
pewnego oparcia w dole pasma. A bas 
w wykonaniu zestawu to czysta radoÊç.
Schodzi w czeluÊci, pozostaje wyraêny,
bezb!´dnie zró˝nicowany i kontrolowany.
Na takim fundamencie powstaje brzmie-

nie dynamiczne i jednoczeÊnie opanowa-
ne. Nawet najwi´ksze zag´szczenia faktury
nie powodujà zadyszki ani kompresji. JeÊli
ktoÊ ma wàtpliwoÊci, po co budowaç
wzmacniacze o takiej mocy, tutaj znajdzie
ostatecznà odpowiedê. 

BAT posiad! zdolnoÊç dowolnego kre-
owania stereofonii i wra˝eƒ trójwymiaro-
wych. Im d!u˝ej s!ucha!em tego systemu,
tym bardziej ekscytowa!a mnie ta mie-
szanka brzmienia cudownie akustycznego
i plastycznego, a jednoczeÊnie dynamicz-
nego i opanowanego. A przecie˝ do granic
jego mo˝liwoÊci nie dotar!em.

Próba wyeliminowania z toru sygna!o-
wego lamp i umieszczenia w nim innego
przedwzmacniacza zakoƒczy!a si´ fia-
skiem. Opcja lampowa jednoznacznie
zwyci´˝y!a.

Kombinacja VK-52SE/VK-600SE to
idealnie uzupe!niajàcy si´ duet. Przed-
wzmacniacz daje od siebie muzykalnoÊç, 
a koƒcówka mocy buduje przed nami nie-
ograniczony dynamicznie spektakl.

Po˝egna!em wzmacniacz, a jeszcze nie
przesta!em t´skniç za odtwarzaczem 
VK-5SE. Teraz trudno mi ˝yç bez bata. 
O przepraszam, z ca!ym szacunkiem, bez
BAT-a.                           Pawe! Go!´biewski
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Zmordowany po ustawieniu ko-
losa na stoliku i pod!àczeniu
przewodów, wcisnà!em g!ówny

w!àcznik koƒcówki mocy i us!ysza!em 
jedynie trzask bezpiecznika w przedpoko-
ju. Po kilku nieudanych próbach startu
pogodzi!em si´ z myÊlà, ˝e pozostanie mi
podzieliç si´ z czytelnikami wra˝eniami 
z ods!uchu samego przedwzmacniacza.
Na szcz´Êcie rozwiàzaniem okaza!a si´ 
listwa przeciwprzepi´ciowa i zwyk!e sie-
ciówki. W tej konfiguracji wskaênik suk-
cesu procedury startowej wynosi! blisko
50 %. Poczàtki nie by!y wi´c !atwe, za to
przyjemnoÊci, jakich doÊwiadczy!em 
w trakcie kolejnych dni sp´dzonych 
z BAT-em, okaza!y si´ warte d!ugu tleno-
wego, zaciàgni´tego w czasie wnoszenia
go po schodach.
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