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Ja ju˝ nie wiem, o co chodzi 
z tymi s!abymi wzmacniaczami. 
Odkàd 8 watów z triody 300B 
wysterowa!o moje supermonitory, 
oficjalnie og!aszam, 
˝e wszystko jest mo˝liwe. 
Najlepiej jednak b´dzie, 
jeÊli zaczn´ od poczàtku.
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A ir Tight to jedna z wielkich ma-
rek hi-endu – japoƒski specjali-
sta od lamp. W tym kraju dzia-

!a kilku wytwórców, zwykle drogich lub
bardzo drogich, którzy mogà si´ poszczy-
ciç d!ugà tradycjà. Wynika ona z faktu, ˝e
wzmacniacze lampowe w Japonii w!aÊci-
wie nigdy nie zosta!y odes!ane na strych,
w zwiàzku z czym nie trzeba ich by!o
stamtàd z powrotem znosiç.

Dla audiofilów z Kraju Kwitnàcej 
WiÊni trioda single-ended to kwintesen-
cja muzyki. Mo˝e ma to jakiÊ zwiàzek 
z niewielkim metra˝em mieszkaƒ? Furda
powody! Wa˝ne, ˝e wzmacniacze na
300B i jej jeszcze s!abszych kuzynach 
2A3 wychodzà Japoƒczykom wspaniale.
Najlepszym dowodem testowany dziÊ
Air Tight.

ATM-300 to koƒcówka mocy z regulo-
wanà czu!oÊcià wejÊcia. Praktycznie jest
to wzmacniacz zintegrowany z pasyw-
nym przedwzmacniaczem, przy czym 
regulacji wzmocnienia dokonuje si´ dwo-
ma potencjometrami – audiofilski sa-
dyzm ma!o mo˝e rozpowszechniony, ale
niekiedy spotykany. W praktyce jest to
koszmar, bowiem pokr´t!a sà mikre, 
a podzia!ka s!abo widoczna (o zdalnym
sterowaniu nie ma co marzyç). Co cieka-
we, dystrybutor wr´cz zaleca wykorzysty-
wanie tego urzàdzenia jako pe!noprawnej
amplifikacji. Jak widaç, nie tylko wygoda
si´ liczy.

Pierwszy stopieƒ wzmocnienia oparto
na dwóch podwójnych triodach 12AU7A
Electro-Harmonixa. Stopieƒ sterujàcy 
to 12BH7A tego samego producenta. 
W zasilaczu zastosowano lamp´ 5U4GB,
natomiast stopnie mocy to triody 300B.
Wersja standardowa zawiera Electro-
-Harmonixy, jednak w testowanym eg-
zemplarzu by!y to wspania!e KR Audio.
Wszystkie lampy E-H w tych wzmacnia-
czach pochodzà ze specjalnej selekcji.

Obudowa ma proporcje zwyk!e dla 
tego typu wzmacniaczy. Transformatory
zapuszkowano i po!o˝ono nieco z ty!u, 
a lampy mocy zgromadzono z prawej
strony od frontu. SpoÊród innych

wzmacniaczy o podobnej konstrukcji
ATM-300 wyró˝nia si´ wysokà jakoÊcià
wykonania i ciekawym, charakterystycz-
nym dla Air Tighta odcieniem stalowo-
niebieskim. Niektóre detale sà z!ote, co
wcale nie wyglàda jarmarcznie.

Front ozdabiajà trzy ga!ki. Dwie to ju˝
wspomniane pokr´t!a potencjometrów;
trzecia s!u˝y do sprawdzania pràdu spo-
czynkowego lamp (razem ze wskaêni-
kiem wychy!owym). Kolejne pokr´t!o
umieszczono na górnej p!ycie. Reguluje-
my nim g!´bokoÊç sprz´˝enia zwrotnego,
co wp!ywa mi´dzy innymi na moc wyj-
Êciowà. Po paru wst´pnych próbach od-
s!uchy prowadzi!em z pokr´t!em na po-
zycji trzeciej.

Gniazda zajmujà wàski pas górnej
Êcianki za puszkami transformatorów.
MieÊci si´ tam jedna para wejÊç RCA 
(w koƒcu to koƒcówka mocy), niewy-
godne terminale WBT (plastik powa˝nie
utrudnia u˝ycie wide!ek) oraz z!àcze
IEC. WyjÊcia g!oÊnikowe mo˝na dosto-
sowaç do impedancji 4, 8 lub 16 omów,
ale jest to czynnoÊç dla serwisu. Trans-
formatory to osobna historia. Du˝e,
mocno grzejàce si´ trafo zasilacza pocho-
dzi od Air Tighta, natomiast niezwykle
istotne wyjÊciowe wytwarza inny japoƒ-
ski specjalista – Tamura. Wiadomo skàd-
inàd, ˝e transformatory wyjÊciowe sà nie
tylko kluczowym elementem, wp!ywajà-
cym na brzmienie uk!adu SET, ale bywa-
jà tak˝e najdro˝sze. Mo˝na przypuszczaç,
˝e mamy tu do czynienia w!aÊnie z takim
przypadkiem.

Alek Rachwald

Opinia 1
System
Odtwarzacz CD: Advance MCD

403/MDA-503

Wzmacniacz: SoundArt Jazz

Kolumny: Avcon ARM

Przewody g!oÊnikowe: Argentum 6/4

¸àczówka: Zu Audio Wylie XLR

Przewody zasilajàce: Zu Audio Mother

Podstawki: Ostoja

P rzyjmowa!em t´ koƒcówk´
z obawami. Moje kolumny, no-
minalnie !atwe do wysterowania

(6 omów, 90 dB), ju˝ z niejednego moc-
nego wzmacniacza wyciàgn´!y to, co naj-
gorsze. Ostatecznie postanowi!em spró-
bowaç, zw!aszcza ˝e wiem, i˝ prototyp
ARM-ów by! strojony w!aÊnie na wzmac-
niaczu triodowym (choç by!y to znacznie
mocniejsze 845). Ju˝ minut´ po w!àczeniu
wiedzia!em, ˝e podjà!em dobrà decyzj´.

ATM-300 z kolumnami ARM to kwin-
tesencja muzyki. Gra dêwi´cznie, swo-
bodnie i z bardzo dobrà barwà. Na po-
czàtku wykluczy!em g!ównà obaw´: czy
oÊmiowatowy wzmacniacz, sterujàc du˝y-
mi kolumnami, nie zabrzmi niemrawo 
i dychawicznie. Nic podobnego. Lampo-
we waty znowu górà, a na dodatek mam
wra˝enie, ˝e waty z triody sà jeszcze sku-
teczniejsze od pentodowych.

Sà trzy g!ówne objawy „niewyrabiania
si´” wzmacniacza z danymi kolumna-
mi. Pierwszy to koniecznoÊç rozkr´ce-
nia wzmocnienia ponad przyzwoitoÊç. 
W przypadku Air Tighta pozycje pokr´-
te! nie przekracza!y zwykle po!owy skali, 
a co za tym idzie – wzmacniacz pracowa!
poni˝ej maksimum mo˝liwoÊci i bez nad-
miernych zniekszta!ceƒ.

Drugi objaw to ospa!oÊç, swoista muli-
stoÊç dêwi´ku. W tym przypadku: nie by-
!o. Wreszcie trzeci stanowi brak kontroli
basu. Tutaj wiele zale˝y od kolumn.
ARM-y sà pod tym wzgl´dem bardzo po-
zbierane i nie zdradzajà sk!onnoÊci do

13

Wzmacniacz Air Tight ATM-300

Dystrybucja: Soundclub
Ceny: 32000 z! (z lampami E-H) 

36000 z! (z lampami KR Audio) 

Dane techniczne
Moc wyjÊciowa: 8 W/8 1
Zniekszta!cenia harmoniczne: < 1 % (6 W)
Czu!oÊç wejÊciowa: 230, 300, 

450 mV (zmienna)
T!umienie wyjÊcia: 0, 4, 6 dB (zmienne)
Wymiary (w/s/g): 24,5/43/27,5 cm
Masa: 24 kg
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wzmacniacz

Air Tight ATM-300
! Alek Rachwald i Pawe! Go!´biewski !
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niechcianych wyczynów w tym zakresie.
Niskie tony w wykonaniu tandemu ATM-
-300/ARM okaza!y si´ udane. Bas nie by!
tak piorunowy jak z Jazzem, ale wcià˝
spr´˝ysty i trzymany w ryzach. Przyjemnie
uzupe!nia! reszt´ pasma. Na podstawie
ods!uchu „Requiem” Mozarta (Herrewe-
ghe), „Piàtego elementu” Erica Serry, p!yt
Eleanor McEvoy i Patricii Barber ostatecz-
nie uzna!em, ˝e ATM nie ma k!opotów 
z kontrolà niskich rejestrów.

Nie ˝yjemy oczywiÊcie w Êwiecie ideal-
nym, ani ATM-300 z takiego Êwiata nie
pochodzi. OÊmiowatowy Air Tight, steru-
jàc moje zestawy, si!à rzeczy nie oddawa!
w basie du˝ych mocy. Ust´powa! pod
wzgl´dem nat´˝enia niskich tonów nie-
którym silnym konstrukcjom. W miar´
schodzenia w dó! pasma mo˝na by!o spo-
strzec lekki spadek g!oÊnoÊci, basu by!o
nieco mniej, choç pozostawa! dobry jako-
Êciowo. Wzmacniacz kontrolowa! g!oÊni-
ki; nie rozp´dza! ich jedynie do niebez-
piecznych wychyleƒ. Ten sposób radzenia
sobie z ograniczeniami wyró˝nia lampo-
wà pierwszà lig´.

A reszta pasma? Cechuje jà coÊ (has!o
„mieç to coÊ” powinno si´ znaleêç w en-
cyklopedii audiofilstwa). W tym przy-
padku „cosiem” jest wdzi´k. Ten wzmac-
niacz zaleca si´ do s!uchacza. Wysokie
tony sà g!adkie, migotliwe. Bez przesad-
nego wyciàgania sybilantów potrafià po-
kazaç delikatne szczegó!y blach, ka˝de
zad´cie tr´bacza. Oddajà atmosfer´ i du-
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˝o powietrza. S!uchanie zarówno ma!ych
sk!adów jazzowych, jak i big bandów
dzi´ki bogactwu harmonicznych to ra-
doÊç dla uszu. Podobnie Êrednie tony:
s!ucha!em kolejno ca!ych albumów Elli
Fitzgerald, Kiri Te Kanawy, wspó!cze-
snych nagraƒ jazzowych, Okud˝awy,
M!ynarskiego, s!ucha!em te˝ Stinga, 
Grace Jones i wszystkiego, co by!o pod
r´kà. Bo kiedy si´ wreszcie nadarza oka-

zja postudiowaç „czar triody”, to trzeba
korzystaç.

Dzi´ki tym zabawom czytelnicy mogà
dodaç do listy potencjalnych zakupów
wzmacniacz SET, który nie kosztuje tyle,

wzmacniacz

co du˝y dom na wsi i który robi te czary 
z 300B, o których przy szklance smaczne-
go napoju opowiadajà starzy audiofile.
Wzmacniacz, który jeêdzi s!uchaczowi po
uczuciach jak niektórzy po nerwach, tylko
przyjemniej. 

ATM-300 to relaks bez usypiania, do-
k!adnoÊç bez pedanterii, kawa z cukrem,
whisky z kawà i cygaro na dok!adk´. Air
Tight to satysfakcjonujàcy wzmacniacz,
który w dodatku wyglàda dok!adnie tak,
jak gra. Klejnocik.             

Alek Rachwald

Opinia 2
System
Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah

Przetwornik: Zagra Audio DAC

Gramofon/rami´/wk!adka: Garrard

401/SME 312/AT-OC9ML/II

Przedwzmacniacz gramofonowy: 
Goldenote Phono 1

Przedwzmacniacz liniowy: Zagra 

Audio Pre

Kolumny: ATC SCM-35

Okablowanie: Fadel Coherence One

Akcesoria: StandArt SSP, STO

A ir Tight ATM-300 jest pi´kny.
Japoƒczycy potrafià nie tylko
nadaç wzornictwu unikalny

charakter, ale te˝ perfekcyjnie wcieliç
go w ˝ycie. Po!àczenie kolorów i odcie-
ni, idealne wykoƒczenie powierzchni 
i bateria lamp z parà triod 300B rozbu-
dzajà wyobraêni´.

Mojà g!ównà obawà by! problem
kompatybilnoÊci triody SE z kolum-
nami ATC SCM-35. Wzmacniacz pra-
cowa! w kilku konfiguracjach. Po serii
prób zrezygnowa!em z aktywnego przed-
wzmacniacza liniowego. ATM-300 zosta!
wyposa˝ony w regulacj´ g!oÊnoÊci. Za-
równo ze êród!em cyfrowym (odtwa-
rzacz z lampowym stopniem wyjÊcio-

12-15 AIR TIGHT   6/1/10  12:57 PM  Page 14



wym), jak i gramofonem (przedwzmacniacz korekcyjny solid
state) pod!àczonymi bezpoÊrednio uzyska!em lepszà odpo-
wiedê na impuls oraz pe!niejszy i bardziej noÊny dêwi´k. Im
mniej elementów w torze przed Air Tightem, tym lepiej poka-
zuje on swoje mo˝liwoÊci.

Pewnym zaskoczeniem by!o dla mnie natomiast porów-
nanie brzmienia dostarczonych ze wzmacniaczem komple-
tów lamp 300B. Seryjnie sà to triody Electro-Harmonixa, 
ale test rozpoczyna!em od ekskluzywnych KR Audio. Wy-
glàdajà zabójczo, jednak w takiej konfiguracji nie uzyska!em
zachwycajàcego brzmienia ani optymalnej kontroli pod-
!ogowych ATC. Dêwi´k by! troch´ niespokojny. W ustawie-
niu bez p´tli sprz´˝enia zwrotnego rozedrgany, a przy mak-
symalnym t!umieniu – zauwa˝alnie ÊciÊni´ty. 

Rosyjskie triody wypad!y za to wspaniale. W optymalnej
konfiguracji, z prze!àcznikiem t!umienia ustawionym w po-
zycji 2, nie uda!o mi si´ zmusiç wzmacniacza do kapitulacji.
Znam mo˝liwoÊci ATC i wiem, ˝e potrafià bez mrugni´cia
okiem i bez zwa˝ania na cen´ urzàdzeƒ towarzyszàcych wy-
tknàç im b!´dy. Nic takiego si´ tutaj nie sta!o. ATM-300 
z lampami E-H zagra! zjawiskowo.

Barwa nagraƒ zosta!a przekazana bez najmniejszych 
odst´pstw od naturalnoÊci. Ka˝dy z instrumentów akus-
tycznych wybrzmiewa! z wyraênà aurà wokó! wykonawcy.
Fortepian, skrzypce, kontrabas solo czy gitara czarowa!y 
mikrodynamikà, szybkim atakiem i czystoÊcià dêwi´ku. Po-
dobnie g!osy – bezpoÊrednie, wyraziste, czyste. Tego oczy-
wiÊcie oczekiwa!em od lamp: przejrzystej i plastycznej Êred-
nicy oraz delikatnej i akustycznej góry. Nie spodziewa!em
si´ za to w tym starciu takich zapasów dynamiki. W Êredniej
wielkoÊci pomieszczeniu ATM-300 gra! g!oÊno, w pe!ni
kontrolujàc membrany kolumn. W sk!adach kameralnych
separacja instrumentów i rozmieszczenie na scenie pozosta-
wa!y dobrze zdefiniowane, a brzmienie nie ulega!o kom-
presji. W nagraniach symfonicznych ci´˝ar prezentacji prze-
sunà! si´ w g!´bszà perspektyw´ sceny, ale nadal by!a ona
naturalna i niewysilona. Sta!o si´ tak dzi´ki realistycznemu
odwzorowaniu akustyki. 

Nagrania rockowe okaza!y si´ wdzi´cznym materia-
!em do prezentacji umiej´tnoÊci basowych i dynamicznych
Air Tighta. Swoboda brzmienia pozwoli!a ca!kowicie za-
pomnieç o jego nominalnej mocy. Stopa perkusji uderza-
!a odwa˝nie, schodzi!a nisko i mia!a nale˝ytà g´stoÊç. Bas 
elektryczny ucieka! od monotonii, rysujàc w tle linie melo-
dyczne. Co niezaprzeczalnie charakteryzowa!o brzmienie 
w ka˝dym repertuarze, to skupienie na muzyce i niesio-
nych przez nià emocjach. Ca!y arsena! Êrodków wydo-
bywajàcych te cechy pozostaje oczywisty, jednak nie roz-
prasza s!uchacza. S!uchajàc urzàdzeƒ takich jak ATM-300, 
zapominam o analizowaniu i rozbijaniu brzmienia na 
kategorie do tabelki,
czy pozycjonowaniu
w odniesieniu do ce-
ny. To po prostu gra
jak marzenie, w kate-
goriach ludzkich.

Mi!oÊnikom triody
300B mog´ poleciç Air
Tighta jako pozycj´
obowiàzkowà. I nie
tylko im. To po prostu
Êwietny wzmacniacz! 

Pawe! Go!´biewski
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