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Pierwszą pozycją w katalogu był 
wzmacniacz lampowy MC4, 
z wbudowaną stacją dokującą. 

Później powstał kompletny system ALFiE, 
który odtwarza CD i DVD, pozwala słuchać 
radia i jest kompatybilny z iPodem. Na-
stępnie pojawiły się głośniki OLi, dedyko-
wane pamięci Iana Curtisa z Joy Division. 
W katalogu Rotha znajdziemy także bez-
przewodową stację dokującą RothDock 
oraz multimedialne systemy 2.0 i 2.1. 
Wymienione urządzenia powstały w od-
powiedzi na rosnące zainteresowanie od-
twarzaniem plików, zarówno ze sprzętu 
przenośnego, jak i z komputera. Czy ich 
połączenie z ideą wzmacniaczy lampo-
wych ma sens?

Budowa
Po otwarciu pudełka trzymamy w rękach 

wzmacniacz o skromnych gabarytach, ale 
relatywnie ciężki. Obudowę MC4 wyko-
nano z zaokrąglonych na dole metalowych 
płyt i grubej warstwy pleksi. Przezroczysta 
osłona chroni dwa spore kondensatory 
oraz lampy (dwie 12AX7 i dwie 12AU7). 
Jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany – Roth 
dołącza w zestawie bawełniane ręka-
wiczki. Szklanych baniek nie należy 
dotykać palcami.

Górną część stacji podświet-
lono czerwonymi diodami. To 
oczywiście kwestia gustu, ale 
moim zdaniem wygląda to nie-
co tandetnie. Szczególnie, że wi-
doczny jest wtedy głównie napis 
„China” na lampach (nie znajdzie-
my tam oznaczenia producenta, 
więc raczej nie są to audio( lskie 
rarytasy). Intensywne światło nie 
ma nic wspólnego z delikatnym 
żarem lamp, ale rzuca się w oczy. 
Znajomi na pewno zauważą nowy 
nabytek.

Front wzmacniacza zajmują dwa 
pokrętła. Szkoda, że nie wykonano 
ich z metalu. Obsługa jest intuicyjna. 
Lewa gałka to potencjometr siły głosu 
- różnica pomiędzy kolejnymi stopnia-
mi wzmocnienia jest tak mała, że nawet 
w nocy można dokładnie ustawić żądaną 
wartość. Prawa to wybierak źródeł. Poza 
dokiem iPoda mamy do dyspozycji jed-
no wejście RCA (w domyśle: dla odtwa-
rzacza CD) i 3,5-mm jacka dla innych 
przenośnych odtwarzaczy. W praktyce 
oba gniazda pozwalają podłączyć rozma-
ite urządzenia, w tym laptop. Instalację 
ułatwia dołączony do zestawu kabelek 
jack-jack oraz przewody głośnikowe, za-
kończone porządnymi wtykami banano-

wymi. Zmontowanie całego systemu jest 
dziecinnie proste.

MC4 został podklejony antypoślizgo-
wymi nóżkami, co w połączeniu ze sporą 
masą zapewnia mu stabilność nawet na 
gładkich powierzchniach. Obsługę stacji 
ułatwia cienki metalowy pilot. Wyglądem 
nawiązuje do wzmacniacza – tutaj również 
postawiono na surowość. Układ przyci-
sków przypomina listek tabletek. Skojarze-
nie to pogłębia grzechot, który sterownik 
wydaje przy każdym ruchu. Umożliwia 
za to szybką i precyzyjną obsługę. Za jego 
pośrednictwem uruchomimy wszystkie 
funkcje. Pilot będzie też udogodnieniem 
dla posiadaczy iPodów, ponieważ obsłu-
guje funkcje tego odtwarzacza.

Wzmacniacz jest konstrukcją hybry-
dową o mocy 2 x 13 W/8 Ω. Oprócz wi-
docznych z zewnątrz lamp zastosowano 

tranzystory MOS-FET. W czasie pracy 
urządzenie mocno się nagrzewa, więc 
warto zostawić mu trochę miejsca do-
okoła. Na wypadek, gdyby użytkownik 
nie spełnił tego wymogu, producent wy-
posażył wzmacniacz w zabezpieczenie 
termiczne. Jest także układ chroniący 
przed zwarciem na wyjściu głośnikowym. 
Wszystko w tak maleńkiej obudowie? 

Tak, ponieważ zasilacz zamknięto w osob-
nym ciężkim, metalowym pudełku, które 
trzeba postawić w pobliżu, nie zapomina-
jąc o zapewnieniu mu prawidłowej wen-
tylacji.

Music Cocoon MC4 występuje w kata-
logu jako samodzielny produkt. Wiado-
mo jednak, że bez głośników nie zagra. 
Roth nie skazuje nas na kupno zestawów 
ze swojej oferty. Wyposażając system 
w gniazda i kable, daje klientom duże 
pole manewru. Teoretycznie można tu 
podłączyć dowolne kolumny, ale przy tak 
niskiej mocy wzmacniacza nie pozwoli-
my sobie na szaleństwa. MC4 powinien 
prawidłowo współpracować z niewielkimi 
monitorami lub łatwymi do wysterowania 
zestawami podłogowymi. 

Do testu tra( ły podstawkowe Roth OLi2. 
Ich katalogowa cena to 759 zł za parę. Zna-
lezienie porządnych monitorów w podob-
nej cenie jest obecnie nie lada wyczynem. 
Tymczasem pierwsze wrażenia z oględzin 
OLi2 były zachęcające. Do monitorów do-

łączono uchwyty ścienne z możliwością 
regulacji kąta dogięcia i solidnymi śruba-
mi. W przypadku konstrukcji z wylotem 
bas-re+ eksu na tylnej ściance ustawienie 
w odległości kilku centymetrów od ściany 
może nie być najlepszym rozwiązaniem, 
ale niektórzy klienci z racji warunków lo-
kalowych nie mają innego wyboru. Może 
skoro producent dodał takie uchwyty do 

wartość. Prawa to wybierak źródeł. Poza 
dokiem iPoda mamy do dyspozycji jed-
no wejście RCA (w domyśle: dla odtwa-
rzacza CD) i 3,5-mm jacka dla innych 
przenośnych odtwarzaczy. W praktyce 
oba gniazda pozwalają podłączyć rozma-
ite urządzenia, w tym laptop. Instalację 
ułatwia dołączony do zestawu kabelek 
jack-jack oraz przewody głośnikowe, za-
kończone porządnymi wtykami banano-
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lakierowane powierzchnie 
zabezpieczono folią, któ-
ra niechętnie odchodzi od 
kolumn i zostawia ślady 
kleju. Najwyraźniej Roth 
kleju nie żałuje, bo żółte 
ślady zobaczymy również 
przy gumowych resorach 
wooferów. 

Przednia ścianka to 15-mm 
kanapka, złożona z dwóch 
płyt wiórowych o różnej gę-
stości. Pozostałe mają praw-
dopodobnie zbliżoną grubość. 
Konstruktorzy zastosowali też 
wzmocnienia, w tym prosto-
kątne klocki wklejone w kra-
wędziach oraz grubą poprzecz-
kę łączącą boczne ścianki. 
Wytłumienie to dwa kawałki 
waty mineralnej. Z tyłu znalazł 

się wylot bas-re+eksu, gwinty do montażu 
uchwytów ściennych i plastikowy pro(l 
z gniazdami, do którego przytwierdzo- 
no minimalistyczną zwrotnicę. Termina-
le przyjmą dowolny rodzaj końcówek, ale 
najwygodniej skorzystać z bananów. Ko-
lumny lepiej wyglądają z maskownicami. 
Na szczęście ich wpływ na brzmienie jest 
niewielki.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

W gronie audio(lów poruszających się 
w świecie lamp i dyskutujących o wyższo-
ści triody SE nad push-pullowym KT-88 
miniaturowa stacja dokująca może wy-
wołać mieszane reakcje. W kilka minut 
okazało się jednak, że MC4 to coś więcej 
niż świecąca zabawka nadająca się co naj-
wyżej na komunijny prezent.

Estetyka brzmienia MC4 stanowi prze-
ciwieństwo jej szpanerskiego wyglądu. 

kompletu, to w jakiś sposób za-
dbał o ich prawidłową pracę w ta-
kich warunkach? W instrukcji nie napisa-
no nic na ten temat. Wskazówki odnośnie 
ustawienia kolumn dotyczą odległości od 
ścian bocznych, kąta między głośnikami  
a słuchaczem oraz wysokości, na jakiej 
powinny się znaleźć kopułki wysokoto-
nowe.

OLi2 to klasyczne dwudrożne monitory. 
Niskimi tonami zajmuje się przetwornik 
z 9-cm membraną z włókna szklanego, 
z metalowym koszem i magnesem za-
mkniętym w ekranującej puszce. Wysokie 
tony są domeną 25-mm miękkiej kopułki 
polimerowej z napędem neodymowym. 
Najbardziej interesująca jest konstrukcja 
obudowy. Zaokrąglone boczki pokryto 
czarną folią drewnopodobną, a ścianki 
górną i dolną wykończono błyszczącym 
czarnym lakierem. Wygląda ciekawie. 
Szkoda jedynie, że na czas transportu  
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Miniaturowa, podświetlana na czerwo-
no orgia z metalu i pleksi w połączeniu  
z (rmowymi monitorami zapre-
zentowała brzmienie zaska-
kująco dojrzałe i muzykalne. 
Równowaga tonalna została 
delikatnie przesunięta w stronę 
niskich tonów, a barwę dźwięku 
w całym paśmie można określić 
jako przygaszoną. Dzięki takie-
mu strojeniu słuchacz nie jest na 
dzień dobry atakowany nadmierną 
ilością szczegółów i ostrymi sybilan-
tami. Charakter brzmienia MC4 sko-
jarzył mi się z mikrowieżami Denona  
i kolumnami Mission. Lekko przyciem-
niony, ale przyjemnie spokojny i głęboki.

W zakresie niskich tonów można po- 
chwalić miłe dla ucha wypełnienie i umie-
jętność różnicowania barwy mimo sły-
szalnego bas-re+eksowego nalotu. Czego 
jak czego, ale basu podstawkowe OLi2 nie 
żałują. Opcja montażu na ścianie wydaje 
się więc ryzykowna. Użytkownikom sys-
temu Rotha proponuję nawet wypróbo-
wanie zatyczek tuneli rezonansowych. Bas 
powinien zyskać na kontroli. Monitory 
mają go o wiele więcej, niż sugerują ich 
gabaryty. Bez problemu poradziły sobie  
z nagłośnieniem 18-metrowego pomiesz-
czenia. 

MC4 najlepiej sprawdza się w spo-
kojnym repertuarze. Wydaje się, że jego 
żywiołem są jazzowe ballady z miękkim 
basem i przyjemnym wokalem. Dopiero 
w mocniejszym repertuarze udało się go 
przyłapać na zadyszce. Kiedy najdzie nas 
ochota na słuchanie większych składów, 
będziemy się musieli pogodzić z tym, że 
wzmacniacz może się pogubić. 

Brzmienie zestawu Rotha zasługuje na 
pozytywną ocenę. Jedynym minusem jest 
nieco rozbujany bas. Jego intensywność 
robi wrażenie, ale na dłuższą metę może 
się okazać męcząca. Problem nie jest jed-
nak na tyle poważny, żeby go nie rozwią-
zać odpowiednim ustawieniem czy dopa-

sowaniem kolumn do rozmiarów pokoju 
(w ofercie Rotha znajdziemy głośniki OLi1 
– mniejsze i tańsze o 200 zł). Nie zapomi-

najmy też, że MC4 jest przeznaczony do 
współpracy z urządzeniami, które za-

zwyczaj są wyposażone w korektor,  

a korzystanie z tej opcji niko-
mu nie przynosi wstydu. Je-
śli audio(l używający na co 
dzień systemu wysokiej kla-
sy może słuchać MC4 przez 

kilka dni bez znużenia, a nawet 
czerpać z tego przyjemność, to jest 

naprawdę dobrze.
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Roth Audio to poważna alternatywa 
dla mikrozestawów, głośników kompu-
terowych i innych rozwiązań biurkowo-
sypialnianych. Można go traktować jako 
pierwszy system hi-( z możliwością póź-
niejszej rozbudowy. Najpierw zmienicie 
kable głośnikowe, potem (rmowe moni-
tory zastąpicie Focalami lub Xavianami  
i zanim się obejrzycie, będziecie się przy-
mierzać do zakupu wzmacniacza lampo-
wego z prawdziwego zdarzenia.

Roth Audio MC4/OLi2
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0RF�Z\MĂFLRZD�� 2 x 13 W

:HMĂFLD��� iPod, RCA, jack 3,5 mm
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