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Kiedy sytuacja zacz!"a si! zmienia#, 
na polski rynek $mia"o wkroczy"o 
kilku rodzimych wytwórców. Jed-

nym z nich by" Power Audio Laboratories, 
który trzy lata temu przekszta"ci" si! w Gi-
gawatta.

Najliczniejsz% grup! w katalogu sta-
nowi% listwy i kondycjonery sieciowe. 
Mo&na pomy$le#, &e okablowanie stanowi 
jedynie dodatek, ale producent zapewnia, 
&e traktuje sieciówki bardzo powa&nie,  
o czym $wiadczy pojawienie si! opisywa-
nego modelu.

LS-1 to bezkompromisowy 'agowiec, 
zaprojektowany jako partner najwy&-
szego w ofercie kondycjonera PC-4.  
W momencie premiery tego ostatniego 
sieciówka nie by"a jeszcze gotowa. Po-
niewa& ta(sze kable podcina"y czwórce 
skrzyd"a, projekt szczytowej sieciówki po-
traktowano priorytetowo i bez ogl%dania 
si! na koszty. Ubocznym skutkiem by"o 
to, &e po opracowaniu LS-1 mi!dzy nim, 
a jego rodze(stwem pojawi"a si! luka ce-
nowa. W niedalekiej przysz"o$ci ma ona 
zosta# uzupe"niona nowymi modelami  
z serii LC (Link of Copper).

LS-1 zosta" przez Gigawatta opracowa-
ny od podstaw. Nie znajdziemy w nim 
gotowych elementów, z których korzy-
staj% inni producenci kabli. Nie jest te& 
sieciówk% z"o&on% metod% prób i b"!dów 
na podstawie testów ods"uchowych. Jego 
narodziny wygl%da"y inaczej.

Najpierw spisano wymagania tech-
niczne i jako$ciowe, a nast!pnie do$# 
d"ugo szukano wykonawców gotowych 
je spe"ni#. Poniewa& sieciówka mia"a by# 
produkowana r!cznie, sporym wyzwa-
niem okaza"o si! znalezienie materia"ów 
zapewniaj%cych powtarzalno$# parame-
trów ka&dego egzemplarza. Nie mówimy 
o r!cznym monta&u wtyków do gotowego 
przewodu odcinanego ze szpuli; chodzi  
o wszystkie etapy powstawania sieciówki, 
w"%cznie z uporz%dkowaniem splotu le&%-
cych luzem, pojedynczych przewodników, 
na"o&eniem warstwy ekranuj%cej, izolacji 
i elementów kszta"tuj%cych geometri! ka-
bla, izolacji zewn!trznej oraz elementów 
)ltra pasywnego. Projektant wiedzia", 
&e r!czne wykonanie b!dzie skompliko-
wanym procesem, dlatego chcia" zadba#  
o utrzymanie powtarzalno$ci ju& na etapie 
doboru podzespo"ów.

Po kilku nieudanych próbach uda"o 
si! znale*# dostawc! wtyków. Firma nie 
ujawnia szczegó"ów, chroni%c si! przed 
podchodami konkurencji. Dowiedzia"em 
si! jedynie, &e chodzi o dalekowschod-
ni zak"ad, specjalizuj%cy si! w produkcji 

ró&nego rodzaju z"%czy, w którym wytwa-
rzane s% te& wtyki dla kilku innych audio-
)lskich marek. Po akceptacji przes"anych 
próbek materia"ów oraz gotowych wyro-
bów prace ruszy"y na dobre. Specy)ka-
cje okre$lone przez Gigawatta zawiera"y 
m.in. tolerancje elementów wtyku, opor-
no$# izolacji, wytrzyma"o$# elektryczn% 
na przebicie, materia" na styki, jako$#  
i grubo$# z"ocenia, materia", z którego wy-
konuje si! $ruby, a tak&e raport z procesu 
demagnetyzacji.

Jako$# materia"ów i technologia pro-
dukcji przewodników okaza"y si! barier% 
nie do pokonania dla polskich wykonaw-
ców, wi!c zadanie to powierzono niemiec-
kiej )rmie, która produkowa"a wcze$niej 
na potrzeby Gigawatta. Druciki wykonano 
ze srebrzonej miedzi beztlenowej. Podob-

ne przewodniki, lecz o wi!kszym prze-
kroju wykorzystuje si! do wewn!trznego 
okablowania listwy PF-2 i najdro&szych 
kondycjonerów. Ró&ni% si! przekrojem, 
ilo$ci% splecionych drucików i materia"em 
izolacyjnym, którym tutaj jest czysty FEP. 
Konstrukcja LS-1 wymaga"a zastosowa-
nia kilku takich przewodników w jednej 
&yle roboczej. Gigawatt nie bierze udzia"u  
w wy$cigu na czysto$# miedzi twierdz%c, 
&e liczba dziewi%tek po przecinku to tylko 
chwyt marketingowy. Uda"o mi si! jed-
nak dowiedzie#, &e w LS-1 stosowana jest 
mied* 6N.

Najciekawszym elementem 'agowej 
sieciówki jest )ltr zamkni!ty w metalowej 
puszce. Ma t"umi# zak"ócenia elektroma-
gnetyczne wyst!puj%ce w sieci energetycz-

nej. Jest on drugim elementem uk"adu 
poch"aniania szumu (pierwszy to geome-
tria splotu przewodników, która zapewnia 
ograniczenie indukcyjno$ci kabla przy 
zachowaniu korzystnej, stosunkowo du&ej 
pojemno$ci w"asnej). Miejsce jego mon-
ta&u nie jest przypadkowe. Zosta"o okre-
$lone na podstawie pomiarów. W puszce 
kryje si! niskostratny )ltr bierny ze sto-
pów nanokrystalicznych. Jego zadanie po-
lega na wst!pnej redukcji do$# szerokiego 
pasma zak"óce( oraz t"umieniu oscylacji 
na wyj$ciu kabla. Kiedy$ Gigawatt (jeszcze 
pod mark% PAL) stosowa" )ltry oparte na 
elementach ferrytowych, które s% ju& ma-
teria"em przestarza"ym, o du&ych stratach 
i nie sprawdzaj% si! jednakowo dobrze  
w ka&dej aplikacji. Ich bol%czk% jest tak&e 
negatywny wp"yw na brzmienie. 

Stop nanokrystaliczny ma by# pozba- 
wiony tych wad. Otrzymuje si! go w pro- 
cesie kontrolowanej obróbki termicz- 
nej, przez gwa"towne sch"adzanie metalu 
i formowanie go w cienk% ta$m!. Surow-
cem jest tu stop amor)czny na bazie ko-
baltu i &elaza. Materia" powstaj%cy w tym 
procesie charakteryzuje si! drobnoziarni-
st% mikrostruktur%. Ziarna maj% wielko$# 
10 nanometrów, czyli zawieraj% mniej  
ni& kilkadziesi%t tysi!cy atomów. Dla po-
równania mikrometryczne ziarna ferrytu 
(7-8 mikrometrów) s% utworzone z mi-
liardów atomów. Dzi!ki nanometrycz-
nym rozmiarom kryszta"ów materia" 
magnetyczny pozwala osi%ga# unikalne 
w"a$ciwo$ci, jak du&a przenikalno$# ma-
gnetyczna czy minimalne straty. Obwód 
magnetyczny mo&na zminimalizowa#, 
zachowuj%c efektywno$# dzia"ania. Wad% 
tego stopu jest wysoki koszt wykonania.

Mimo ca"ego zaawansowania LS-1 wy- 
gl%da zwyczajnie, by nie powiedzie#: 

Szczytowa sieciówka  
Gigawatta  
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skromnie. Nie ma chromowanych wtyków, 
karbonowych dekoracji, skórzanej ko-
szulki ze z"otym oplotem ani zewn!trznej 
puszki z bateriami. +rednica przewodu te& 
jest znacznie mniejsza ni& wysokich mo-
deli Shunyaty, Acoustic Zena czy Ansae. 
Wra&enie robi tylko obudowa )ltra, a tak&e 
ogólna dok"adno$# wykonania. Mimo to 
LS-1 prezentuje si! jak zwyczajna sieciów-
ka z du&ymi wtykami i metalow% puszk%. 

Do testu przewód dostarczono w zwyk"ej 
foliowej koszulce. Producent by" w"a$nie 
w trakcie zmiany opakowa( i do redakcji 
dotar"o nowe, tym razem ju& drewniane 
pude"ko, wy"o&one g%bk%. Tak czy inaczej, 
drogiej sieciówki nie kupuje si! ze wzgl!du 
na opakowanie. LS-1 musi dowie$# swojej 
warto$ci w te$cie ods"uchowym.

.RQğJXUDFMD

Sieciówka Gigawatta zosta"a w"%czona 
w system z"o&ony z McIntosha MA6600, 
Audio Physików Tempo VI i Accuphase’a 

DP-500. Wzmacniacz i kolumny "%czy-
"y kable Argentum GCG-10/4, a sygna"  
z odtwarzacza p"yn%" "%czówk% SCG 6/4E 
Silver tej )rmy. Je$li chodzi o zasilanie, 
do dyspozycji mia"em listw! Fadel Art 
Hotline IEC, dwie sieciówki Ansae Mu-
luc Supreme i dwa kable DIY (Lapp/Bals/
Wattgate). System by" pod"%czony do 
osobnej linii zasilaj%cej poprowadzonej od 
bezpiecznika podtynkowym kablem An-
sae i zako(czonej )rmowym gniazdkiem 
$ciennym. Ca"o$# gra"a w 18-metrowym 
pokoju o przyjaznej akustyce.

%U]PLHQLH

W pierwszym ods"uchu postanowi"em 
pod"%czy# Gigawatta do odtwarzacza. Moj% 
uwag! zwróci"y czysto$# i selektywno$# 
przekazu. Brzmienie wydawa"o si! nieco 
odchudzone, poniewa& poszczególne in-
strumenty by"y od siebie bardziej oddalo-
ne, a stereofonia wype"niona ogromnymi 

ilo$ciami $wie&ego powietrza, co w sys-
temie z Audio Physikami Tempo VI za-
owocowa"o nawet nie spektakularnymi, co 
wr!cz dziwnymi wra&eniami przestrzen-
nymi. Niemieckie kolumny graj% punkto-
wo. Maj% naturaln% zdolno$# lokowania 
d*wi!ków na niewielkim obszarze i kre-
$lenia konturów wyra*n% kresk%. Flagowa 
sieciówka Gigawatta pozwoli"a wynie$# t! 
umiej!tno$# na wy&szy poziom. Efekt by" 
ju& nieco kosmiczny i przywo"ywa" wspo-
mnienia z ods"uchu Avanti III, który kilka 
lat temu zrobi" na mnie du&e wra&enie.  
O takim d*wi!ku czasami mówi si!: „wycyze-
lowany” – ka&dy detal jest podany osobno.

Jako &e mia"em do dyspozycji dwie 
sztuki LS-1, po kilkunastu minutach 
pod"%czy"em drug% do wzmacniacza. By" 
to kolejny krok w tym samym kierunku, 
ale skala zmian ju& znacznie mniejsza ni&  
w przypadku odtwarzacza. Rozdzielczo$# 
stanowi jedn% z najbardziej spektakular-

nych zalet 'agowego Gigawatta. Ta sie-
ciówka dokonuje radykalnego oczyszcze-
nia d*wi!ku, a na przestrze( dzia"a tak, jak 
zapowied* wizyty sanepidu na w"a$ciciela 
restauracji. W muzyce panuje matema-
tyczna precyzja. Ka&dy d*wi!k znajduje 
si! na swoim miejscu i nie wchodzi innym 
w parad!.

Nie mniej znakomicie wypad"a pre- 
zentacja niskich tonów. W"%czenie LS-1 
do testowego systemu zaowocowa"o po-
g"!bieniem basu i jednoczesnym przyspie-
szeniem jego reakcji. To rzadko spotykana 
mieszanka. Trzeba jednak zaznaczy#, &e  
w przypadku Audio Physików po raz 
kolejny by"a to cecha "atwa do wykrycia. 
Tempo VI niskich tonów nie &a"uj%, ale 
jeszcze nie s"ysza"em, &eby wydobywa"y 
z siebie a& tak subsoniczne pomruki. Zu-
pe"nie, jakby pasmo przenoszenia rozsze-
rzy"o si! o kilka herców w dó", a w tym 
przypadku to ju& du&a ró&nica.

Kiedy pewnego dnia zast%pi"em LS-1 
innymi sieciówkami, doceni"em kilka 
innych zalet Gigawatta. Zafascynowany 
detaliczno$ci%, przestrzeni% i zasi!giem 
niskich tonów, najwyra*niej nie zwróci-
"em wcze$niej uwagi na spójno$# i barw!. 
Ta by"a nawet cieplejsza ni& w Mulucu Su-
preme. Oba modele nale&% do ekstraklasy 
i jako$# brzmienia okaza"a si! porówny-
walna. Natomiast przeskok z LS-1 na ka-
ble DIY by" zupe"nie nie do przyj!cia.

Po wielu zmianach kon)guracji zasila-
nia, nabra"em szacunku do szczytowego 
Gigawatta. Jest produktem dopracowa-
nym w szczegó"ach i skomponowanym  
ze znawstwem. A cena? Niektórych od-
straszy, ale je$li kto$ cierpliwie budowa" 
system przez kilka lat i osi%gn%" brzmie-
nie, które mu odpowiada, powinien do-
ceni# udoskonalenie, które nie wywróci 
d*wi!ku do góry nogami, a jedynie po-
prawi go w kilku aspektach. Je&eli wiecie, 
jakie to uczucie, zach!cam do wypróbo-
wania LS-1 u siebie.

.RQNOX]MD

Gigawatt znów nie zawodzi. 
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