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Przed kilkoma laty widzia!em 
w Monachium wie˝´, z!o˝onà z ma!ych
komponentów Jeffa Rowlanda. 
Ta bud˝etowa (w pewnym sensie) linia
zachowuje g!ówne cechy firmowego
wzornictwa, po!àczone z wykorzystaniem
popularnych modu!ów ICEpower, 
co wraz z zasilaczami 
impulsowymi pozwala 
wpakowaç wysokà 
moc w obudowy, 
które w czasach 
minionych 
okreÊlono by 
zapewne jako 
„midi”, a mo˝e 
nawet „mini”.

Przed kilkoma laty widzia!em 
w Monachium wie˝´, z!o˝onà z ma!ych
komponentów Jeffa Rowlanda. 
Ta bud˝etowa (w pewnym sensie) linia
zachowuje g!ówne cechy firmowego
wzornictwa, po!àczone z wykorzystaniem
popularnych modu!ów ICEpower, 
co wraz z zasilaczami 
impulsowymi pozwala 
wpakowaç wysokà 
moc w obudowy, 
które w czasach 
minionych 
okreÊlono by 
zapewne jako 
„midi”, a mo˝e 
nawet „mini”.

16-19 Jeff  6/1/10  1:05 PM  Page 16



J u˝ widz´ oczami duszy zestawienie
wzmacniacza JR ze srebrnym ma-
gnetofonem Unitra 9010. O ile pa-

mi´tam, tej wielkoÊci piecyki dysponowa-
!y wówczas mocà rz´du 15-20 W. Czas
doprawdy p!ynie szybko – „stodwójka”
oddaje 100 W przy 8 omach.

Recenzowany dziÊ zestaw to typowa
kombinacja przedwzmacniacza i stereo-
fonicznej koƒcówki mocy. Obudowy 
wykonano z niezwyk!à pieczo!owitoÊ-
cià w firmowym warsztacie. Stano-
wiàce niemal logo JRDG frontowe 
Êcianki „pofalowane bez pofalowania”
(co uzyskano drogà niezwykle kunsztow-
nego frezowania) mienià si´ t´czowo.
Górnà i boczne powierzchnie, choç te sà
ju˝ czarne, poddano podobnemu proce-
sowi. W efekcie wzmacniacze przypo-
minajà raczej kosztowne szkatu!ki ni˝
coÊ z dziedziny nazywanej potocznie
„RTV”.

Front Capri mieÊci wyÊwietlacz nume-
ryczny o kolorze i kszta!cie cyfr, które 
polubi!em ju˝ w czasach, gdy by!em po-
siadaczem odtwarzacza Linna. Znajduje
si´ tam równie˝ pokr´t!o g!oÊnoÊci i ma!e
przyciski zmiany êróde! oraz diody sygna-
lizujàce. Pomimo niewielkiej Êcianki fron-
towej tak zaprojektowany przód przed-
wzmacniacza sprawia wra˝enie propor-
cjonalnie zasiedlonego. Koƒcówka mocy
nie ma nawet tego, gdy˝ mieÊci si´ na niej
jedynie malutka dioda wskazujàca stan
urzàdzenia.

Przedwzmacniacz wyposa˝ono w wej-
Êcia i wyjÊcia zbalansowane (oraz typowe
wejÊcia i wyjÊcia RCA). Zdublowane 
wyjÊcia pozwalajà pod!àczyç wi´cej koƒ-
cówek mocy, natomiast gniazda pomija-
jàce przedwzmacniacz znajdà zastoso-
-wanie w instalacjach wielokana!owych.
Zasilacz jest impulsowy, podobnie jak 
w koƒcówce mocy. Regulacja wzmocnie-
nia odbywa si´ za pomocà potencjome-
tru z optycznym odczytem po!o˝enia.
Do zestawu do!àczono zgrabny i funk-
cjonalny pilot; mo˝na te˝ zainstalowaç

opcjonalnà kart´ przedwzmacniacza ko-
rekcyjnego MM/MC.

Niewielkà koƒcówk´ mocy zdobià
znakomite (mówi´ to z doÊwiadczenia)
gniazda zaciskowe Cardasa. Umieszcza-
nie wide!ek w czymÊ takim to poezja. 
Z ty!u widniejà te˝ wejÊcia XLR i standar-
dowe gniazdo IEC. Na nic innego w zasa-
dzie nie ma ju˝ miejsca. Jako ˝e wzmac-
niacz zawiera dwa kompletne modu!y
(po jednym na kana!, wraz z oddziel-
nymi zasilaczami), mo˝na go okreÊliç ja-
ko dual-mono.

Jak na Jeffa Rowlanda Capri i dedyko-
wane wzmacniacze sà rzeczywiÊcie nie-
drogie. Pami´tam wr´cz monstrualne 
ceny szczytowych monobloków JRDG 
z ery analogowej. Równie˝ wspó!czesne
topowe modele pod tym wzgl´dem nas
nie oszcz´dzajà. To moje drugie spotka-
nie ze wzmacniaczem tej firmy od czasu,
kiedy przesz!a na amplifikacj´ cyfrowà
(lub pó!cyfrowà, jeÊli ma byç ÊciÊle). Test
najwy˝szej integry Continuum pozosta-
wi! jak najlepsze wra˝enia. By!em zasko-
czony, ˝e z popularnych modu!ów mo˝-
na uzyskaç brzmienie tej klasy. Jednak
Continuum to bardzo du˝e pieniàdze 
i du˝y wysi!ek konstrukcyjny – z orygi-
nalnych elementów wzmacniajàcych 
pozosta!o tam niewiele; zw!aszcza stan-
dardowe zasilanie zastàpiono zupe!nie
innym. W efekcie Continuum nie tylko
pi´knie gra!o, ale i wa˝y!o jak diabli. Ca-
pri i model 102 to przy nim piórka. Ile 
z dêwi´ku referencyjnego Jeff Rowland
zawar! w znacznie taƒszej, za to dzielonej
kombinacji?      

Alek Rachwald

Opinia 1
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade/Zu 103

Przedwzmacniacz korekcyjny: 
RCM Prelude

Wzmacniacz zintegrowany: 
SoundArt Jazz

Kolumny: Avcon ARM

¸àczówki: Argentum 6/4 Silver, Zu Wylde

Przewody g!oÊnikowe: Argentum 6/4

Przewody zasilajàce: Zu Mother, 

IsoTek Optimum

Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

J est duet Capri/model 102 od-
powiednikiem Continuum dla
oszcz´dnych czy te˝ nie? Zale˝y…

na czym nam zale˝y. S!uchajàc testowanej
kombinacji z kolumnami, które !atwo wy-
steruje nawet lampa, szybko doszed!em
do wniosku, ˝e Capri/102 sà bliskimi
krewnymi Continuum. JednoczeÊnie
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Jeff Rowland 
pre Capri/power model 102  

Wzmacniacz Jeff Rowland 
pre Capri/power model 102 

Dystrybucja: LPI
Ceny: 
Przedwzmacniacz Capri 9905 z!
Koƒcówka mocy model 102: 5512 z!

Dane techniczne

Przedwzmacniacz Capri:
Wzmocnienie: 14 dB
Krok wzmocnienia: 0,5 dB 

(+/- 0,03 w ca!ym zakresie)
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 350 kHz 

(-3 dB/8 1)
Maksymalny poziom 
na wejÊciu: 13,5 V (RMS)/0 dB
THD+N: < 0,001 %/2 V 

(RMS, wyjÊcie, 20 Hz - 20 kHz)
Sygna!/szum: > 100 dB
Separacja kana!ów: > 105 dB (20 Hz - 20 kHz)
Impedancja wejÊciowa: 48 k1 (XLR i RCA)
Impedancja wyjÊciowa: 80 1 (XLR), 40 1 (RCA)
WejÊcia: 2 x XLR, RCA unity gain (bypass), 2 x RCA
WyjÊcia: RCA, XLR
Phono MM/MC: opcja
Masa: 4,26 kg
Wymiary (w/s/g): 7,4/3,48/19,2 cm

Koƒcówka mocy model 102:
Moc wyjÊciowa: 100 W/8 1, 200 W/4 1
Zakres cz´stotliwoÊci: 5 Hz - 65 kHz, -3 dB/8 1
Szczytowy pràd wyjÊciowy: 11 A
Zalecana impedancja g!oÊników: 3-16 1
Impedancja wejÊciowa: 48 k1
THD+N: 0,02 %/1 kHz
IMD CCIF 14/15 kHz: < 0.0005%, 10 W, 4 1
Wspó!czynnik t!umienia/1 kHz: > 1000
Wzmocnienie: 27 dB
WejÊcia: XLR
Masa: 3,4 kg
Wymiary: (w/s/g): 7,4/34,8/18,5 cm

!ƒAlek Rachwald i Aleksandra Chiliƒskaƒ!
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dzieli je ró˝nica, która byç mo˝e uspra-
wiedliwia ró˝nic´ w cenie.

Najpierw cechy wspólne: ma!e combo
Jeffa gra podobnie przyjaznym, bogatym
tonalnie dêwi´kiem co zintegrowany fla-
gowiec. Nawiasem mówiàc, dêwi´k tego
rodzaju coraz bardziej kojarzy mi si´ 
z modu!ami ICEpower, chocia˝ zdarzajà
si´ odst´pstwa. Pi´knie lÊniàc i Êwiecàc,
ma!a parka wype!ni!a pokój spokojnym,
!agodnym i doÊç neutralnym brzmie-
niem. Kameralistyka, zw!aszcza klasyczna,
wypada!a bardzo dobrze, je˝eli nie we
wszystkich aspektach, to przynajmniej 
w dziedzinie barwy wszystkich rejestrów 
i wykoƒczenia wysokich tonów. Instru-
menty drewniane pozosta!y drewniane.
Blachy prezentowa!y si´ ÊwietliÊcie, choç
w nieco ciep!ym odcieniu, kojarzàcym si´
raczej ze z!otem ni˝ srebrem. Z instru-
mentami strunowymi bywa!o ró˝nie, 
bowiem pojawia!o si´ lekkie pogrubienie,
zaÊ w przypadku gitary – „unylono-
wienie” stalowych strun. OczywiÊcie nie
przekracza!o to granic neutralnoÊci, ale 
w porównaniu ze sprz´tem odniesienia –
by!o zauwa˝alne.

Ods!uch du˝ych grup wykonawczych
(big bandy, orkiestry symfoniczne) wzbu-
dzi! mieszane uczucia. Z jednej strony 
nale˝y doceniç ciep!o i naturalnoÊç dêwi´-
ku, a tak˝e dobrà separacj´ w górnych 
rejestrach i zadowalajàcà scen´ stereofo-
nicznà. Z drugiej – efekt cz´Êciowo psu!
pewien brak motoryki, „drajwu” obecne-
go w dêwi´ku wy˝szego modelu. Zanim
dochodzi!o do du˝ych spi´trzeƒ dêwi´ku,
zanim orkiestra zaczyna!a gnaç na !eb na
szyj´, gra!o przyjemnie, ale kiedy wcho-
dzi!o tutti, dêwi´k si´ sp!aszcza!, a niskie
tony eksponowa!y swà mi´kkoÊç. Nie jest
to efekt po˝àdany, choç byç mo˝e u!atwia
s!uchanie niektórych utworów. Dosze-
d!em do wniosku, ˝e du˝y g!oÊnik odtwa-
rzajàcy du˝e sk!ady, a tak˝e najni˝sze tony
kontrabasu to nie ˝ywio! tego ma!ego
wzmacniacza.

Na podstawie tych doÊwiadczeƒ mog´
przypuszczaç, ˝e zestaw Capri/model 102
mo˝e si´ sprawdziç z niewielkimi, szybki-

mi monitorami na podstawk´. Taki eks-
peryment zaplanowa!a Ola dla potrzeb
drugiej recenzji i ciekaw jestem, co z niego
wyniknie. 

Na pewno combo Jeffa Rowlanda nie
jest wzmacniaczem zaprojektowanym 
do wype!niania dêwi´kiem du˝ych po-
mieszczeƒ. W pokoju o powierzchni 
poni˝ej 20 m2, nap´dzajàc ma!e g!oÊniki,
duet JRDG powinien pokazaç te same za-
lety, które w nim odkry!em, jednoczeÊnie
nie punktujàc wad.

Wracajàc do pytania zadanego na po-
czàtku recenzji: co ró˝ni ma!ego Jeffa
Rowlanda od du˝ego? Sà to wzmacniacze
przeznaczone do innych pomieszczeƒ 
i systemów. W przypadku Continuum
ró˝nica w cenie wzi´!a si´ najwidoczniej 
z mocy oraz wydajnoÊci pràdowej zasi-
lacza. Zdaje si´, ˝e po obudowie to zasi-
lacz jest najdro˝szà cz´Êcià wzmacniacza
mocy.

Alek Rachwald

Opinia 2

Odtwarzacz CD: Advance Acoustic 

MCD-403/MDA-503

Wzmacniacz zintegrowany: 
SoundArt Jazz

Kolumny: Avcon ARM, ESA Triton 1

¸àczówki: Argentum 6/4 Silver, Zu Wylde

Przewody g!oÊnikowe: Argentum 6/4

Przewody zasilajàce: Zu Mother, 

IsoTek Optimum

Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas
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JRDG to firma, której produktów
nie da si´ pomyliç z niczym. Panele
czo!owe to duraluminium frezowa-

ne z takà precyzjà, ˝e powierzchnia wyda-
je si´ za!amana, pozostajàc jednoczeÊnie
praktycznie g!adkà w dotyku. Zegarmi-
strzowska robota. Efekt jest szalenie przy-
jemny dla oka, dajàc wra˝enie lekkoÊci 
i niewymuszonej elegancji.

Testowany duet to przedwzmacniacz
Capri i koƒcówka mocy model 102. Ju˝ na
poczàtku ods!uchów stwierdzi!am, ˝e 
ma!y wzmacniacz nie powsta! z myÊlà 
o zasilaniu du˝ych g!oÊników. W przy-
padku monitorów Avconu dynamika 
balansowa!a na granicy akceptacji, a bar-
wa brzmienia by!a zbyt ciep!a i do przesa-
dy okràg!a. Brakowa!o precyzji i kontroli
basu, który - pomimo ˝e swà iloÊcià po-
wodowa! mrowienie w ˝o!àdku - prze-
szkadza! w odbiorze ca!oÊci.

Kontrabas Majora Holleya na p!ycie
„Midnight Blue” Kenny’ego Burrella
przyprawia! o smutek. Ballady Sonny’ego
Rollinsa wype!ni!y pokój g!´bokim, leni-
wym dêwi´kiem. Jednak có˝ z tego, ˝e by!
on g!´boki, skoro wszystko dzia!o si´ jak-
by wolniej. Mocniejszym akcentom 
brakowa!o si!y i energii. Ca!oÊç rozmywa-
!a si´, tworzàc bezkszta!tnà mas´. O ile
symfonika brzmia!a jako tako, to przy jaz-
zie z wydobywajàcego si´ z kolumn 
„misia” mo˝na by!o z powodzeniem zro-
biç kosmaty dywan. Odnios!am wra˝enie
obcowania z leniwymi kluskami. To
brzmienie znajdzie zapewne zwolenni-
ków, jednak dla mnie by!a to przesada –
gra!o zbyt nisko i zbyt niewyraênie.

Wokalom równie˝ brakowa!o natural-
noÊci – Cesaria Evora w „Besame Mucho”
brzmia!a jakoÊ m´sko, a charakterystycz-
ny niski, seksownie zachrypni´ty g!os 
Toma Waitsa przypomina! raczej Jana
Himilsbacha; sex-appeal wyparowa!.

Wysokotonowej wst´dze Rowland do-
syç si´ spodoba!. Delikatne dr˝enie blach
rozchodzi!o si´ dêwi´cznie; da!o si´ nawet
wyizolowaç ruch miote!ek po talerzach.
S!ychaç by!o, jak smyczek dotyka poszcze-
gólnych strun skrzypiec, tak jakby muzyk
sta! tu˝ obok. JakoÊç i precyzja wysokich
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dêwi´ków zaskakiwa!y tym bardziej, ˝e
zachowanie basu nie napawa!o optymi-
zmem. ¸àczne wra˝enie jednak pozosta!o
nie najlepsze i nie wydaje si´, by by! to od-
powiedni zestaw do tego typu g!oÊników.

Ró˝nica po pod!àczeniu niewielkich
monitorów ESA Triton1 okaza!a si´ dia-
metralna. Ca!oÊç jawi!a si´ niewiary-
godnie dynamicznie. Duet zagra!, jakby
zosta! dla siebie stworzony. Wszystko za-
cz´!o do siebie pasowaç i znalaz!o si´ na
swoim miejscu. Zniknà! md!y bas, 
a brzmienie sta!o si´ przyjemnie aksamit-
ne i ocieplone tylko tyle, ile trzeba.  Niskie
tony nie przes!ania!y reszty pasma, by!y
˝ywe, dynamiczne i trzymane w ryzach.

Tritony oddawa!y zarówno si!´, jak 
i mi´kkoÊç najni˝szych rejestrów basu 
i b´bnów zawartych na p!ycie Alchemika
„Dracula in Bucharest”. Test sceny i pla-
nów z „Amused to Death” Watersa rów-
nie˝ wypad! znakomicie. Scena by!a 
wyraêna, choç nie bardzo szeroka, a plany
– czytelne.

Z przyjemnoÊcià odda!am si´ ods!u-
chom repertuaru symfonicznego. Smycz-
ki, klarnety i oboje w „Weselu Figara”
brzmia!y dêwi´cznie i naturalnie, podob-
nie jak znakomite g!osy operowe. Test 
z repertuarem jazzowym by! ju˝ czystà
formalnoÊcià. Saksofon Coltrane’a rozpa-
la! zmys!y, tràbka Davisa p´ta!a umys!, 

a s!odki wokal Beth Gibbons z Portishead
niemal˝e wsàcza! si´ przez skór´.

Recenzowany zestaw to wyrafinowane
pi´kno zamkni´te w prostocie. Bardzo
dobrze pasuje do niewielkich g!oÊników 
o niezbyt analitycznym charakterze.
Sprawdzi si´ w systemie przeznaczonym
do nag!aÊniania niewielkich pomieszczeƒ,
gabinetu czy sypialni. W po!àczeniu z ko-
lumnami pokroju Tritonów zapewni 
wiele mi!ych doznaƒ. JeÊli zaÊ chodzi o ce-
n´, có˝, jest adekwatna do wyglàdu i jako-
Êci wykoƒczenia. Uroda kosztuje, czy si´
to komuÊ podoba, czy nie.

Aleksandra Chiliƒska
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