
rion nale!y do mniejszych 
i ta"szych wzmacniaczy 
Ayona. Jest to stosunkowo 

prosta integra z par# popularnych 
tetrod strumieniowych KT-88 na kana$. 
Uzyskano z nich moc 50 W, wystarczaj#c# 
do wysterowania wi%kszo&ci kolumn. 
Lampy steruj#ce i odwracania fazy to 
popularne rosyjskie 12AU7A. 

Wzmacniacz jest ci%!ki, przy czym 
wi%kszo&' masy jest ulokowana z ty$u. 
Mieszcz# si% tam zapuszkowane tran-
sformatory wyj&ciowe i zasilaj#cy. Z og- 
l%dzin wynika, !e s# to du!e i solidne 
podzespo$y, co dobrze rokuje, bo we 
wzmacniaczach lampowych od trans-
formatorów g$o&nikowych zale!y je&li nie 
wszystko, to z pewno&ci# jako&' basu.

Ayon 
■ ■
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musi tam siedzie' jaki& utajony DAC, bo 
USB jest przecie! standardem przesy$u 
cyfrowego. Wzmacniacz jest dosy' nowy 
i wprawdzie w sieci jest du!o wzmianek 
na jego temat, ale gniazda USB nikt nie 
tkn#$. Ja te! nie (nie mia$em czego tam 
pod$#czy'), jednak mo!liwo&' pod$#czania 
no&nika plików jest wspó$cze&nie zalet#. 
Tak czy inaczej, mamy tu sporo atrakcji, 
nawet bez USB. Widok tylnej &cianki 
nie kojarzy si% z bud!etowym sprz%tem; 
wskazuje raczej na spore ambicje tego 
urz#dzenia.

Wi%kszo&' elektroniki rozmieszczono 
na p$ytkach drukowanych, chocia! jest te! 
sporo kabli. Przewody do potencjometru 
Alpsa i selektora (róde$ obiegaj# wewn#trz 
ca$# obudow%, co nie jest rozwi#zaniem 
szczególnie zalecanym. Wej&cia zabez-
pieczono hermetycznymi 

przeka(nikami. Elementy bierne s# 
dobrej jako&ci, wida' na przyk$ad spo-
ro kondensatorów polipropylenowych. 
W zasilaczu zastosowano m.in. d$awik. 
)ywotno&' lamp mocy przed$u!a uk$ad 
opó(nionego za$#czania anody. 

Wzmacniacz przystosowano do pracy 
w dwóch trybach: standardowym – 
pentodowym oraz triodowym. Wybiera 
si% go prze$#cznikiem na górnej &ciance 
obudowy. Oczywi&cie, kiedy lampy pracuj# 
jako triody, moc spada, ale nadal jest to 
przyzwoite 30 W. Ogólnie Orion robi 
wra!enie bardzo solidnie wykonanego 
i bogato wyposa!onego. Taka budowa 
pozwala oczekiwa' równie porz#dnego 
d(wi%ku.

Alek Rachwald

te&cie porównywa$em oba 
tryby pracy. Mo!liwo&' 
wyboru znacz#co roz-

szerza kompatybilno&' Oriona, tak 
w odniesieniu do repertuaru, jak i urz#-

dze" towarzysz#cych.

Do pierwszej próby Ayon przyst#pi$ 
z pokr%t$em ustawionym na liter% P. 
W tym trybie oferuje maksymaln# moc, 
w pe$ni wykorzystuj#c mo!liwo&ci 
czterech KT-88. Us$ysza$em naprawd% 
dobry d(wi%k.

Od pocz#tku uwag% zwracaj# rozmach 
i swoboda. Scena jest du!a i oderwana 
od kolumn. Panuje na niej umiarkowany 
porz#dek, a ka!dy instrument pilnuje 
swojego, powiedzmy, rewiru. Zachowuj#c 
si% w nich bardzo odpowiedzialnie, by nie 
przekroczy' granic „bon ton”, eksponuje 
swoj# atrakcyjno&'. 

W sekcji wysokich tonów nacisk po-
$o!ono na $agodno&'. Skrz%tnie unika si% 
ostro&ci, a mimo to nie gubi szczegó$ów. 
Gdyby do$#czy' do tego odrobin% aksa-
mitno&ci, soprany by$yby jeszcze lepsze. 

Na przedniej &ciance znalaz$o si% 
pokr%t$o selektora (róde$, si$y g$osu, 
a tak!e wyj&cie s$uchawkowe i czujnik 
podczerwieni (do zdalnego sterowania 
wzmocnieniem s$u!y zgrabny, a przy 
tym solidny pilocik). Z ty$u - komplet 
z$oconych gniazd: trzy wej&cia liniowe, 
wyj&cie z przedwzmacniacza, z$#cze USB, 
odczepy dla kolumn 4- i 8-omowych, 
a tak!e rz#d czterech diod i czterech 
mikropotencjometrów, s$u!#cych do 
regulacji biasu lamp mocy. Jest te! gniaz-
do IEC z wy$#cznikiem i wska(nikiem 
polaryzacji zasilania. 

Z$#cze USB nie jest z tych, które 
pozwalaj# na wpi%cie pendrive’u. Nie ma 
te! !adnych informacji o przetworniku 
na pok$adzie Oriona, ale chyba faktycznie 
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jest mniej pompatyczny i ra(nie nad#!a 
za reszt#. W tym trybie trio jazzowe 
zyskuje lepszy atak i d(wi%czno&', wokale 
wi%ksz# bezpo&rednio&', a orkiestra sym-
foniczna porz#dek i w$a&ciwe proporcje 
pomi%dzy sekcjami. Pojawia si% lepsza 
mikrodynamika, mimo !e wzmacniacz, 
ze wzgl%du na mniejsz# moc, gra ciszej.

Przy próbie pod$#czenia Beyerdyna-
mików DT-150 okaza$o si%, !e zaj%cie 
wyj&cia s$uchawkowego nie odcina wyj&' 
g$o&nikowych. Nici z nocnych ods$uchów 
w tajemnicy przed domownikami. Chyba 
!e zdecydujecie si% za ka!dym razem 
od$#cza' przewody g$o&nikowe.

Brzmienie stopnia s$uchawkowego jest 
analogiczne do prezentacji na g$o&nikach. 
Mo!na korzysta' z dobrodziejstwa wyboru 
trybów P/T. W pierwszym DT-150 zagra$y 
za t$usto; w drugim – zupe$nie przyjemnie. 
U!yteczno&' tej opcji pozostaje jednak 
ograniczona.

Jako najta"szy wzmacniacz w ofercie 
Ayona Orion z $atwo&ci# pozycjonuje 
si% w lampowym mainstreamie. Nie za-
skakuje nowym spojrzeniem na odtwa-
rzanie muzyki. Jest dobrym wyborem dla 
poszukuj#cych lampowego wzmacniacza 
o atrakcyjnym wygl#dzie i sporych mo!li-
wo&ciach, przy zachowaniu korzystnej 
ceny. 

Na co dzie" pozostawi$bym go w try-
bie triodowym. Wyobra!am sobie jed-
nak sytuacje, w których cieplejsze 
i doci#!one brzmienie pentod b%dzie si% 
lepiej komponowa' z hiszpa"skim winem 
i okoliczno&ciami przyrody. Ayon jednak 
potrafi zrozumie' potrzeby cz$owieka.

Pawe$ Go$%biewski

ds$uch rozpocz#$em od 
trudnej do odtworzenia 
p$yty tria Thomasa Chapina 

„Sky Pieces”. Trudnej, bo ma$o melodyjnej 
i wype$nionej d(wi%kami perkusji. Od 
razu sta$o si% jasne, !e brz%kliwe odg$osy 
wypadaj# bardzo dobrze. Ukaza$a si% te! 
dobra g$%bia sceny, szeroko&' i lokalizacja 
uderze". 

Równie! barwa nie pozostawa$a 
w tyle. D(wi%ki nie by$y suche ani p$askie, 
lecz mieni$y si% odcieniami. Cechowa$a 
je swego rodzaju naturalna twardo&', 
dynamika. Mia$y wyra(nie zarysowane 
kraw%dzie. Saksofon brzmia$ mi%kko 
i przyja(nie, a bardzo istotny na tej p$ycie 
kontrabas prezentowa$ spor# mas%, 
dobr# dynamik% oraz tempo narastania 
i wygasania d(wi%ków. Zachowywa$ 
równowag% mi%dzy pud$em a strun#. Tego 
nagrania mo!na by$o s$ucha' g$o&no.

Na p$ycie Jordi Savalla „Dziesi%' lat 
pó(niej” Ayon &wietnie odda$ rozmach 
pierwszego utworu, który bez odpowiednio 
dynamicznej elektroniki wypada nudno. 
Nast%puj#ce potem kompozycje na viol% 
da gamba zabrzmia$y zajmuj#co; &ledzenie 
d(wi%ku okaza$o si% emocjonuj#cym 
zaj%ciem. Do barwy d(wi%ku trudno si% 
by$o przyczepi'. Wprawdzie mo!liwe jest 

Pojawiaj#ce si% czasem chropowate 
podbarwienie zdradza lekki fa$sz takiej 
ekspozycji. 

*rednica w wykonaniu Oriona ma 
bardzo lampowy charakter, jest ciep$a, 
ale nie grozi samozap$onem. Wokale 
kobiece i instrumenty smyczkowe s# 
nieco pogrubione – jakby wyst%powa$y w 
wersji zimowej. W niektórych nagraniach 
pojawia si% lekkie „nosowanie” – zjawisko 
znane w &wiecie pentod. 

Bas bierze przyk$ad ze &rednicy. Popisuje 
si% masywno&ci#, jest roz$o!ysty i soczysty, 
przyjemnie otula s$uchacza. Czyni to 
jednak z wartym docenienia wyczuciem 

i kontrol#. Przek$adaj#c to na konkretny 
repertuar, uzyskujemy atrakcyjne brzmie-
nie. W trio jazzowym – mocno i odwa!-
nie uderzany rytm, g$%biej na scenie 
umieszczony fortepian i nienatarczywe 
talerze. Okre&lony charakter prezentacji 
nie przeszkadza czerpa' przyjemno&ci 
i informacji z porównywania d(wi%ku 
ró!nych fortepianów. Errard z 1849 roku 
zdecydowanie si% ró!ni od wspó$czesnego 
koncertowego Steinwaya. W nagraniach 
symfonicznych, gdzie du!o si% dzieje, rewiry 
maj# delikatny problem ze wspó$prac#. 
W ekosystemie pojawia si% wtedy lekka 
nerwowo&', zauwa!alna w porównaniu 
z wy!szej klasy amplifikacj#.

W trybie triodowym nadle&niczy ma 
wolne. Wychodzi to wszystkim na 
dobre. W rewirach pojawia si% wi%ksza 
swoboda. Sprawy traktowane s# l!ej, ale 
rado&niej. Wysokie tony wybrzmiewaj# 
pewniej i odwa!niej. Lepiej odwzorowana 
jest akustyka nagra". Naturalno&ci nie 
brakuje tak!e &rednicy. G$osy odrzucaj# 
gorset i odzyskuj# swobod% oddechu. Bas 
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nieco wi%ksze podgrzanie, ale czy by$oby 
to z po!ytkiem? Nie wiem. Ta p$yta to 
w znacznej mierze test na dynamik%, 
opracowany do pokazywania przewagi 
starych wzmacniaczy Naima nad reszt# 
&wiata. Ayon wyst#pi$ bardzo dzielnie  
i nie da$ si% pokona'.

Skoro tak, to przysz$a pora na crash test: 
„Pi#ty element” Erica Serry. Po pierwsze, 
Orion nie $agodzi$. Ostre wokale i nieco 
kliniczny d(wi%k pozosta$y, jakie by$y. 
Dynamika i rozci#gni%cie pasma sta$y na 
dobrym poziomie, chocia! przyznam, 
!e w najni!szych rejestrach, w scenie 
l#dowania statku, Jazz d$u!ej porusza$ 
membranami. Jednak „ma$y” Ayon wali  
w $eb bez pardonu i w tego rodzaju 
muzyce radzi sobie dobrze.

Do&wiadczenie z inn# p$yt#, s$u!#c# 
zasadniczo do testów stereofonii, by$o 
jeszcze lepsze, bo i p$yta lepiej nagrana. Nie 
zauwa!y$em agresji w wysokich tonach, 
zosta$ natomiast wci#gaj#cy d(wi%k. 
Stereofonia na „Amused to Death” sta$a 
na poziomie, do jakiego przyzwyczai$y 
mnie kolumny ARM, czyli dobrym, cho' 
nie holograficznym, natomiast uwag% 
zwraca$a dynamika, wsparta g$%bokim  
i kontrolowanym basem.

Po prze$#czeniu w tryb triodowy pow-
tórzy$em ca$y cykl (nawiasem mówi#c, 
takich prze$#cze" dokonuj% minimum 
minut% po wy$#czeniu wzmacniacza, od 
kiedy lampowiec ASL, wyposa!ony  
w podobn# opcj%, o ma$o nie wystrzeli$ mi 
w kosmos membran g$o&nikowych  
za jednym przerzuceniem hebelka). Wy- 

nik tej zmiany na niektórych 
p$ytach okaza$ si% ewidentny. 
Na „Pi#tym elemencie” wy- 
ra(nemu ograniczeniu uleg$a 
nadmierna szorstko&' wokali. 

Da$o si% jednak zauwa!y' 
równie! lekkie spowolnie-
nie w porównaniu z pen-
tod#. Wzmacniacz wolniej 
„podchodzi$” do ka!dego 

d(wi%ku. Sybilanty by$y mniej suche,  
co zw$aszcza w tym przypadku by$o 
samym dobrem, a bas – nie tak pot%!ny. 
Zauwa!y$em równie! mniej „strza$u” 
g$o&nikiem, za to minimalnie wi%cej 
barwy. W muzyce kameralnej brzmie- 
nie instrumen-tów by$o bardziej dostoj-
ne, ale – mimo urody d(wi%ku – w moim 
odczuciu ogólnie gorsze ni! w trybie 
pentodowym. Tak czy inaczej, wzmac-
niacz na braki w barwie i plastyczno&ci nie 
narzeka. Jednak musz% przyzna', !e  
w moim systemie wol% pentod%.

Moja ogólna opinia o Orionie jest jak 
najlepsza. Ayon by$ $askaw zej&' sporo 
poni!ej pu$apu 10 kz$, nie trac#c przy 
tym wiele z jako&ci brzmienia. W efekcie 
powsta$ wzmacniacz, który uwa!am 
za bardzo korzystn# ofert% dla osób 
poszukuj#cych „normalnej” amplifikacji, 
zdolnej wysterowa' typowe kolumny,  
a jednocze&nie pragn#cych sp%dzi' swoje 
!ycie przy blasku lamp elektronowych. 
Albowiem !ycie jest krótkie, sztuka 
d$uga, Ayon za& sztuk% muzyki przybli!a  
z du!ym talentem.

Alek Rachwald
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