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Limitowane i specjalne edycje pro-
duktów pojawiaj! si" w katalogach 
z ró#nych powodów. G$ównie dla 

uczczenia okr!g$ych rocznic dzia$alno-
%ci &rmy lub produkcji danego modelu; 
czasami tak#e jako ho$d dla konkret-
nych osób. Rzadko si" zdarza, #eby takie 
urz!dzenia by$y projektowane od pod-
staw. Najcz"%ciej s! to mniej lub bar- 
dziej przerobione wersje modeli znajdu-
j!cych si" w regularnej ofercie. Niektórzy 
id! na $atwizn", wypuszczaj!c na przy-
k$ad s$uchawki z muszlami pomalowa-
nymi innym lakierem lub kolumny, które  
od normalnej wersji ró#ni! si" tylko  
oklein! i tabliczk! przy gniazdach.  
U Marantza wygl!da to inaczej. To 
Ken Ishiwata zajmuje si" tuningiem fa- 
brycznych urz!dze'. Z Marantzem s!  
jak AMG i Mercedes. Konstruktor bierze 
na warsztat zwyk$e wzmacniacze i od-
twarzacze, wydobywaj!c z nich najlepsze 
cechy. Dobrze wie, jakie zmiany przy- 
nios! popraw" brzmienia. Podstawowe  
modele nie s! z$e, ale ich kostrukto- 
rzy zwykle musz! oszcz"dza(.  
Wi"kszo%( urz!dze', prze-
chodz!cych upgrade Ishi- 
waty, pochodzi ze %red-
niej pó$ki cenowej. Japo'- 
czyk wybiera te powa#-
nie wygl!daj!ce, w któ- 
rych mo#na znale)( ogni-
wa ograniczaj!ce jako%( 
brzmienia. A wszystko, 
czego si" dotknie, zamie-
nia si" w mied). Wn"trza, 
tylne %cianki, a nawet %ruby 
mocuj!ce. Miejmy nadzie-
j", #e pewnego dnia nie po-
dzieli losu króla Midasa.

W ubieg$ym roku Ma-
rantz i Ken Ishiwata uczcili 
30 lat wspó$pracy, wprowa-
dzaj!c na rynek system KI Pearl. 
Zestaw bazowa$ na serii 15 i z zewn!trz 
nie ró#ni$ si" od niej prawie niczym za 
wyj!tkiem ma$ych pere$, wkompono-
wanych w panele frontowe. Problem  
w tym, #e, jak wiele jubileuszowych pro-
duktów, urz!dzenia KI Pearl by$y dro-
gie, wi"c niewielu klientów mia$o oka-
zj" si" z nimi zapozna(. Cena stawia$a 
je poza zasi"giem wielu melomanów. 
Marantz poinformowa$ wi"c, #e w od-
powiedzi na g$osy klientów skonstru-
owa$ urz!dzenia wykorzystuj!ce podob-
ne rozwi!zania, ale ta'sze. Oczywi%cie 
mistrz Ishiwata do$o#y$ do nich swoje 
trzy grosze. Tak narodzi$ si" system  
KI Pearl Lite.

Budowa

Pierwsze wra#enia po wyj"ciu sprz"tu  
z pude$ek s! znakomite. Nowe wzornic-
two, z wyra)nym podzia$em na proste pa-
nele frontowe i lekko wygi"te skrzyd$a po 
bokach, zawsze mi si" podoba$o. Testowa-
ne urz!dzenia wygl!daj! jeszcze lepiej za 
spraw! wygi"tych p$yt bocznych, pokry-
tych b$yszcz!cym czarnym lakierem. Je%li 
komu% nie podoba si" wersja prezentowana 
na zdj"ciach, mo#e zamówi( kolor szam-
pa'ski. Boki pozostan! jednak czarne.

W katalogu Marantza serie KI Pearl  
i KI Pearl Lite to oddzielne zak$adki, ale 
wiadomo, #e nie zosta$y zaprojektowane 
od podstaw. Jak wi"kszo%( modeli sygno-
wanych nazwiskiem Ishiwaty s! zmody&-
kowanymi wersjami klocków z regularnej 
oferty. Producent nie podaje dok$adnie, 
które modele wzi"to na tapet", ale z po-

równania per$owego systemu ze zwyk$ymi 
Marantzami wynika, #e baz! wzmacnia-
cza by$ PM7004, a odtwarzacza – SA8003.  
Z wyj!tkiem bocznych paneli i drobnych 
zmian na tylnych %ciankach prezentuj! si" 
tak samo.

Odtwarzacz  

SA-KI Pearl Lite

Per$owy odtwarzacz wygl!da na zwy-
czajne minimalistyczne )ród$o, przezna-
czone dla zatwardzia$ych zwolenników 
p$yt kompaktowych. W rzeczywisto%ci 
SA-KI Pearl Lite potra& wi"cej. I nie cho-
dzi tu o mo#liwo%( odczytu p$yt SACD. 
Wkraczamy w er" plików i Marantz zda$ 

sobie z tego spraw". Na przedniej %ciance, 
oprócz szu*ady transportu, wy%wietlacza, 
sze%ciu przycisków i wyj%cia s$uchaw-
kowego z potencjometrem, znajdziemy 
z$!cze USB i przycisk „Disc/Input”. Do 
odtwarzacza mo#na pod$!czy( pendrive 
z plikami muzycznymi, cho( musimy si" 
zadowoli( formatami MP3 i WMA (urz!-
dzenie nie obs$uguje bezstratnych forma-
tów takich jak np. FLAC).

Z ty$u ulokowano jeszcze trzy wej%cia 
cyfrowe – koaksjalne, optyczne i kolejne 
gniazdo USB do pod$!czenia komputera. 
Wypróbowa$em obie mo#liwo%ci ods$u-
chu plików i to rozwi!zanie bardzo mi si" 
spodoba$o. Obs$uga w przypadku pod$!-
czenia pendrive’u jest wyj!tkowo prosta, 
a wspó$praca z pecetem to ju# bana$. Wy-
starczy wpi!( przewód i zmieni( urz!dze-
nie wyj%ciowe w panelu sterowania. Plug 
and play.

Odtwarzacze CD z gniazdami USB 
mog! by( odpowiedzi! na problem od-
s$uchu plików na audio&lskich systemach  

hi-&. Dotychczas poruszali%my si" w gru-
pie serwerów, streamerów, zewn"trznych 
kart d)wi"kowych i przetworników, ale 
skoro w odtwarzaczu CD mamy dobrej 
jako%ci konwerter c/a, to wystarczy doda( 
kilka gniazd cyfrowych, aby jego mo#li-
wo%ci mo#na by$o wykorzysta( tak#e do 
odtwarzania plików z komputera. Rozsze-
rzenie funkcjonalno%ci odtwarzacza CD 
nie powinno wp$yn!( na jako%( odczytu 
srebrnych kr!#ków.

Wyposa#enie SA-KI Pearl Lite obejmu-
je te# dwa wyj%cia cyfrowe (koaksjalne  
i optyczne), wyj%cie analogowe w posta-
ci szeroko rozstawionych gniazd RCA  
i dwubolcow! sieciówk".

System KI Pearl Lite  
Z�FDïHM�RND]DïRĂFL�
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Skoro mówimy o p$ytach, ich odczytem 
zajmuje si" znany z dro#szej serii KI Pearl 
transport Xylon. Jego chropowata br!zo-
wa szu*ada ma poch$ania( niepo#!dane 
odbicia %wiat$a lasera. W czasie testu zda-
rza$o mu si" jednak „zamy%la(” przed od-
czytaniem zawarto%ci kr!#ka. Chwilami 
s$yszalne by$o równie# specy&czne cyka-

nie, ale na szcz"%cie na tyle ciche, #eby nie 
przeszkadza$o w ods$uchu.

Wn"trze podzielono na trzy sekcje. +rod-
kow! zaj"$y transport oraz spory trans- 
formator toroidalny. Po bokach zamon-
towano dwie p$ytki drukowane. Pierwsza 
zawiera elementy zasilacza, przetwornik  
i uk$ady cyfrowe, obs$uguj!ce wej%cia 
pendrive’ów i komputerów. Konwersj" c/a 
powierzono 24-bitowemu Cirrus Logico-
wi CS4398. Druga p$ytka to uk$ady ana-
logowe, w których zastosowano &rmowe 
modu$y HDAM-SA2 (Hyper Dynamic 
Ampli&er Module). Wszystko spoczywa  
w obudowie pokrytej miedzi!. Dodatko-
wo, w celu ochrony uk$adów elektronicz-
nych przed zak$óceniami transformatora, 
otoczono go metalow! puszk! ekranuj!c!.

Wzmacniacz  

PM-KI Pearl Lite

Per$owy wzmacniacz to kwintesencja 
stylu Marantza. Ortodoksyjni audio&le 
b"d! go obs$ugiwa( tylko w$!cznikiem 
sieciowym (nie przewidziano trybu czu-
wania) i dwoma du#ymi pokr"t$ami. 
Lewe s$u#y do wyboru )ród$a, a prawe to 
regulator g$o%no%ci, po$!czony z mecha-
nicznym potencjometrem. Poziom wy-
sterowania oznaczono ledwie widocznym 

wci"ciem. Nawet w %wietle dziennym 
mo#na mie( problemy z okre%leniem wy-
chylenia ga$ki. Warto wi"c przed ods$u-
chem upewni( si", czy ko'cz!c poprzed-
ni, nie zostawili%my potencjometru na 
godzinie dwunastej.

Przedni! %ciank" wyposa#ono jeszcze 
w cztery mniejsze pokr"t$a, s$u#!ce do 

regulacji barwy i balansu. Znajdziemy tu 
tak#e cztery niedu#e przyciski aktywu-
j!ce wyj%cia g$o%nikowe (A i B), funkcj"  
„Source Direct” (omini"cie regulacji barwy)  
i bezpo%rednie wej%cie do ko'cówki mocy. 
Dla amatorów nauszników przewidziano 
du#e gniazdo s$uchawkowe.

Z ty$u uwag" zwracaj! masywne ter-
minale g$o%nikowe. Nawet we wzmacnia-
czach z tej pó$ki rzadko widuje si" takie 
rarytasy. Gniazda umo#liwiaj! wygodny 
monta# dowolnego typu wtyczek. W te-
%cie korzysta$em z zako'czonych wide$-
kami kabli g$o%nikowych Albedo Mono-
lith. Oprócz kompletu wej%( liniowych 
mamy do dyspozycji wej%cie gramofonu  
z wk$adk! MM z zaciskiem uziemiaj!cym, 
wyj%cie z przedwzmacniacza, wej%cie do 
ko'cówki mocy, dwie p"tle magnetofono-
we i z$!cze zdalnego sterowania.

Wn"trze, podobnie jak w odtwarzaczu, 
dos$ownie ocieka miedzi!. W zasilaczu 
zastosowano poka)nych rozmiarów trans-
formator toroidalny, otoczony ekranuj!c! 
puszk! i drugi, mniejszy transformator  
z rdzeniem E-I, obs$uguj!cy prawdo-
podobnie uk$ady niezwi!zane z cz"%ci! 
sygna$ow!. Zasilanie oddzielono od 
elektroniki blokiem radiatorów odpro-
wadzaj!cych ciep$o z tranzystorów mocy. 
Integra dostarcza 70 W na kana$ przy 
o%mioomowym obci!#eniu i 100 W przy 
czterech omach. Producent zapewnia, 
#e wzmacniacz jest konstrukcj! w pe$ni 
dyskretn!, a gdzie% na p$ytkach druko-
wanych czaj! si" modu$y HDAM-SA3. 
Nie uda$o si" ich jednak zlokalizowa(, bo 
ca$e wn"trze obudowy zosta$o do%( %ci%le 
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zabudowane, a p$ytki miejscami u$o#ono 
pi"trowo.

.RQğJXUDFMD
System Marantza zagra$ z Audio Physi-

cami Tempo VI, ustawionymi w 18-me-
trowym pokoju o przyjaznej akustyce. 
Okablowanie pochodzi$o od Albedo i Tary 
Labs, a zasilanie sk$ada$o si" z sieciówek 
Ansae Muluc Supreme oraz listwy Fadel 
Art Hotline IEC. Elektronika stan"$a na 
stoliku Base z granitowymi blatami i t$u-
mieniem olejowym.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Niektórzy mówi!, #e pierwsze wra#enie 

jest najwa#niejsze. Rzeczywi%cie co% w tym 
jest, ale w przypadku sprz"tu graj!cego 
pierwszy ods$uch potra& by( z$udny. Dla-
tego je%li testowany sprz"t ju# od pierw-
szych minut wypada korzystnie, niektórzy 
audio&le traktuj! go nieufnie. Tak by$o  
w przypadku Marantza. 

Zagra$ czysto, z werw! i pewno%ci! sie-
bie. Pomy%la$em, #e po kilku minutach ten 
styl prezentacji mo#e zacz!( m"czy(. Sta$o 
si" inaczej. Marantz w d$ugim ods$uchu 
dowiód$ swojej warto%ci i zamiast dener-
wowa(, jeszcze bardziej do siebie przeko-
nywa$.

Gra$ dostojnie, powa#nie. Czysto, ale 
kulturalnie. Kiedy po kilku dniach lista 
wad wci!# %wieci$a pustkami, podda$em 
si" i zacz!$em u#ywa( KI Pearl Lite jak 
w$asnego systemu.

Jubileuszowy zestaw nie stawia na jeden 
aspekt prezentacji, ale utrzymuje równy, 
wysoki poziom w ka#dym z nich. Trudno 
wskaza( jaki% s$abszy punkt. Za to najwi"k-
sz! zalet! jest umiej"tno%( dostosowania 

si" do odtwarzanego repertuaru. Marantz 
radzi sobie z ka#d! muzyk! i z ka#dej po-
tra& wydoby( to, co najlepsze. 

W klasyce stawia na równowag" mi"-
dzy zakresami i rzetelne odwzorowanie 
barwy instrumentów. Umie odda( relacje 
przestrzenne i informacje o akustyce sali, 
w której dokonano nagrania. Nie dodaje 
nic od siebie, a je%li podkre-
%la niuanse, to robi to z klas!. 
Potraktowany muzyk! elek-
troniczn!, pokazuje pazur  
i dynamik". Sekretem jest nie 
tyle mocny atak, co umiej"t-
no%( b$yskawicznego uci-
nania impulsów i kontrola 
niskich tonów. Pearl Lite 
potra& gra( rzeczowo i po 
m"sku. A pod$ogowe Au-
dio Physiki Tempo VI nie 
s! naj$atwiejszymi partne-
rami. Tylko naprawd" do-
bre wzmacniacze zapanuj! 
nad basowymi membrana-
mi. Marantz sprawdza$ si" 
tu znakomicie. Oczywi%cie mi"dzy nim 
a u#ywanym przeze mnie na co dzie' 
McIntoshem MA6600 istnieje ró#nica 
kilku klas, ale charakter prezentacji wy-
daje si" zbli#ony. Nawet w karko$omnych 
nagraniach elektronicznych i trip-hopo-
wych KI Pearl Lite nie da$ si" przy$apa( 
na zmi"kczeniu najni#szego basu b!d) 
uwypukleniu wybranej cz"%ci pasma. Na-
tomiast w muzyce akustycznej i wokalnej 
najwa#niejsze miejsce zyska$a %rednica. 
Nie by$o w niej wprawdzie lampowego 
os$odzenia, ale jednak troch" przyjaznego 
ciep$a uda$o si" zlokalizowa(. Jego ilo%( 
okaza$a si" wystarczaj!ca, #eby nie mo#-
na by$o pos!dzi( Marantza o brzmienie 
wyprane z emocji. Jak w ka#dym innym 
aspekcie, równie# i tutaj japo'ski system 
d!#y do obiektywizmu, ale nie odbywa si" 
to kosztem przyjemno%ci s$uchania. Tem-
peratur" barw nale#a$oby umie%ci( tu#  

powy#ej umownego zera. Wa#niejsza wy-
daje si" umiej"tno%( jej zró#nicowania,  
a z tym zadaniem jubileuszowy zestaw ra-
dzi sobie naprawd" %wietnie. Instrumenty 
maj! bogat! faktur". Nic nie jest sprowa-
dzane do wspólnego mianownika. Ma-
rantz stara si", aby muzyka nie zlewa$a si" 

w papk" i nawet w ci"#kim rocku 
pozostaje rozdzielczy.

Do stereofonii tak#e nie mam 
uwag. System swobodnie kre%li 
kontury d)wi"ków i zostawia 
mi"dzy nimi odpowiedni! ilo%( 

powietrza. Audio Physikom 
bardzo si" to spodoba$o. Nie 
ukrywam, #e mi równie#. Do 
tego stopnia, #e zrezygnowa$em  
z rozdzielania systemu i opisy-
wania jego elementów osobno. 

Pewnie zrobi$bym tak, gdybym przeczu-
wa$, #e jedno z urz!dze' ogranicza jako%( 
brzmienia. Ale poniewa# ods$uchy by$y 
bardzo przyjemne, uzna$em to za bez- 
celowe.

.RQNOX]MD
Czy systemowi KI Pearl Lite mo#na co% 

zarzuci(? Raczej nie. KI Pearl Lite nie ofe-
ruje lampowego ciep$a ani trudnego do 
opisania pierwiastka magii, dzi"ki które-
mu mo#na by si" by$o w nim zakocha(. 
Jednak takie sytuacje zdarzaj! si" rzadko 
i zwykle dotycz! sprz"tu klasy hi-end.  
W swojej cenie testowany system pokazu-
je bardzo wiele zalet. Ken Ishiwata mo#e 
by( z niego dumny.
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Odtwarzacz: 

5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy

=QLHNV]WDïFHQLD��� �������
6\JQDï�V]XP��� ����G%
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� �������������FP
0DVD��� ����NJ 

Wzmacniacz: 

0RF��� 70 W/8Ω, 100 W/4Ω
6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP���>100 dB

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0002 %

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 6

:HMĂFLH�SKRQR��� MM

:\MĂFLD��� ��SDU\����[�WDSH�RXW
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 12,9/44/37,9 cm

0DVD��� 12 kg


