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lampowców budowanych „na paj!- 
ku” i obudowanych r"cznie gi"t! 
blach!.

Inn! ergonomiczn! cech" stanowi 
du#a liczba wej$%, w tym p"tla rejes-
tratora, a tak#e spore, dobrej jako$ci 
zaciski g&o$nikowe.

Wzmacniacz stoi na gumowych 
stopach i nie zdradza sk&onno$ci do 
przesuwania si". W trakcie eksploatacji 
nieco si" nagrzewa. Najcieplejsze 
s! masywne os&ony lamp mocy. 
Rozruch i eksploatacja przebiegaj! 
bez niespodzianek. Nie s&ycha% brumu  
w g&o$nikach, transformatory s! ciche, 
a funkcje dzia&aj!. Wra#enie z ogl"dzin 
jest bardzo dobre, o ile komu$ nie 
przeszkadza wzornictwo w stylu 
scence-fiction.

Jerzy Mieszkowski

ds&uch rozpocz!&em od  
klasyki. „II koncert for- 
tepianowy” Rachmani- 

nowa w wykonaniu Lang Langa uwa- 
#am za nagranie wybitne, zarówno pod 
k!tem realizacji, jak i wirtuozowskie- 
go wykonania. Od pierwszych taktów 
KR gra& zjawiskowo. By& dynamiczny 
i pe&en werwy. W miar" rozgrzewania 

si" lamp d'wi"k &agodnia&, nabiera& 
p&ynno$ci i plastyczno$ci. Ró#nica 
nie by&a jednak znaczna i zapewne 
nie wychwyci&bym jej, gdybym 
nie s&ucha& uwa#nie od momentu 
w&!czenia. Rozgrzewka trwa oko&o 
20 minut. W jej trakcie barwy si" 
nasycaj!, pog&"bia bas, a wysokie 
tony &agodniej!. Uderzenia lewej r"ki 
pianisty by&y wyraziste, a dr#enie strun 
w najni#szych rejestrach odczuwa&o si" 
cia&em. Do tego $rednica – namacal- 
na i kremowa. Takiego fortepianu  
w swoich warunkach domowych dot!d 
nie s&ysza&em.

Po do$wiadczeniu z Rachmanino-
wem zastanawia&em si", jak wypadn! 
wokale. Nie rozczarowa&em si". Atmo- 
sfera „Requiem” Mozarta przyku&a 
mnie do fotela. Plastyczno$% $rednicy 
i naturalne, barwne g&osy zadziwia&y. 
Niskie cz"stotliwo$ci by&y obecne, 
ale nie w nadmiarze. Mia&em obawy 
co do tego zakresu, poniewa# wy- 
korzystane w ods&uchu kolumny s! 
wyposa#one w, teoretycznie nie&atwy 
do wysterowania, 26-cm przetwornik 
Scan-Speak Revelator. Nic bardziej 
mylnego. Wzmacniacz zapanowa& nad 
g&o$nikami bez trudu. Bas by& i szybki, 
i majestatyczny, bez spowolnienia, 

ie spodziewa&em si", #e  
VA 340 sprawi tak po- 
wa#ny problem w tran- 

sporcie. We wk&adaniu go do 
baga#nika, nawet bez opakowania 
w drewnian! skrzyni", pomaga& mi 
kolega, a po przywiezieniu do domu 
okaza&o si", #e sam nie jestem w stanie 
go wyj!%. Sprz"t wa#y 36 kg i kr"gos&up 
powiedzia& „nie”. Jest to powód do 
optymizmu; wszak wiadomo, #e ci"#ki 
wzmacniacz lampowy powinien gra% 
dobrze niejako z natury. Ten jest 
jednak lampowy tylko cz"$ciowo – to 
hybryda z tranzystorowym preampem 
na MOS-FET-ach i lampami mocy 
równie# sterowanymi krzemem. Ca&o$% 
dzia&a bez p"tli sprz"#enia zwrotnego. 
Zarówno stopie( przedwzmacniacza, 
jak i wyj$ciowy pracuj! w klasie A.

Wzmacniacz otrzyma&em obsadzony 
lampami 82VHD, przypominaj!cymi 
nieco pomniejszone 845 . Z nimi 
te# przeprowadzi&em ods&uch. Jest 
to firmowe opracowanie KR Audio, 
s&yn!cego z lamp niespotykanych  
u innych wytwórców, produkowanych 
na w&asny u#ytek i na sprzeda#. 
Jednym z ciekawych projektów firmy 
jest KR 300B XLS, dysponuj!ca moc! 
dwukrotnie wy#sz! od pierwowzoru 
– 300B.

VA 340 ma surow! form" i wygl!dem 
nie wyró#nia si" spo$ród innych 
produktów KR Audio. Surowa nie 
oznacza jednak topornej. Wzmacniacz 
wykonano z dba&o$ci! o detale. Zdalne 
sterowanie g&o$no$ci! i wyborem 'ród&a 
u&atwia obs&ug". Plastikowy pilocik jest 
skromny, ale wygodny. Pod wzgl"dem 
u#ytkowym recenzowany wzmacniacz 
jest urz!dzeniem zdecydowanie no- 
woczesnym, bardzo ró#nym od 
klasycznych nonkonformistycznych 
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d lampowego pieca re-
nomowanej firmy mo#-
na oczekiwa% wiele. 

Z przyjemno$ci! stwierdzam, #e si" nie 
zawiod&em. Wzmacniacz jest szybki 
i przezroczysty, jak to czasem bywa 
z konstrukcjami SET. Nie przesa-

dza jednak z nadmiern! ana-
lityczno$ci!, dzi"ki czemu prezen-
tacj" odebra&em jako zrówno-
wa#on!. Swobodnie wysterowa& 
kolumny ARM, znane zreszt! 
z dobrej wspó&pracy z uk&adami 
lampowymi. Wyk&ada& si" na nich 
niejeden tranzystorowiec, lampa 

natomiast jeszcze #adna. 
Uznanie wzbudzi&a tak-

#e jego uniwersalno$% 
repertuarowa. Pi"knie 
oddawa& subtelne tony 
klarnetu w kameralnym 
nagraniu A. Michael-

minimalnie zaokr!glony. Na 
koniec ods&uchów klasyki si"-
gn!&em po „Uwertur" 1812” 
Czajkowskiego (JVC XRCD). 
VA 340 przekaza& emocje, 
dynamik" i liryzm, subtelnie 
zaokr!glaj!c kraw"dzie ins-
trumentów. Doda& nieco 
lampowej s&odyczy, która 
czarowa&a, ale by&a wyba-
czalnym odst"pstwem od 
prawdy. 

Jazz – zarówno w ma-
&ych sk&adach, jak Esbjörn 
Svenson Trio czy Keith 
Jarrett/Gary Peackock/Jack 
DeJonette, jak te# w nieco 
wi"kszym The Modern Jazz 
Quartet – nie pozostawia& pola do do-
mys&ów. Brzmienie kontrabasu sta&o 
na wysokim poziomie. S&ycha% by&o 
zarówno strun", jak i rezonans pud&a, 
z przewag! brzmienia strun. To lubi". 
Jedynie do najwy#szych cz"stotliwo$ci 
móg&bym mie% zastrze#enia. By&y nieco 
wycofane, przez co gubi&y drobniej-
sze niuanse zawarte w nagraniach. 
A mo#e po prostu przywyk&em do 
nieco bardziej wyeksponowanej góry 
pasma, któr! jest w stanie przetworzy% 
g&o$nik wst"gowy?

KR Audio VA 340 to wzmacniacz 
o znakomitych walorach brzmie-
niowych. )!czy dynamik" tranzysto-
ra i barw" lampy. Móg&by zago$ci%
u mnie na sta&e.

Jerzy Mieszkowski

minimalnie zaokr!glony. Na 
koniec ods&uchów klasyki si"-
gn!&em po „Uwertur" 1812” 
Czajkowskiego (JVC XRCD). 
VA 340 przekaza& emocje, 

wi"kszym The Modern Jazz 
Quartet – nie pozostawia& pola do do-
mys&ów. Brzmienie kontrabasu sta&o 
na wysokim poziomie. S&ycha% by&o 
zarówno strun", jak i rezonans pud&a, 
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sona, a zaraz potem realistycznie 
stopniowa& dynamik" w symfonice  
z organami (Bokszczanin). Na ta- 
kie zdolno$ci nale#y zwróci% uwag". 
Wielu melomanów ceni wzmacnia- 
cze lampowe za ich bogaty ton, jed- 
nak obawiaj! si" niedostatków 
dynamicznych w symfonice i rozrywce. 
KR zdecydowanie nie cierpi na 
niedow&ad w tym zakresie. To uczciwe 
i uniwersalne urz!dzenie.

Mimo #e VA 340 nie jest purys- 
tyczn! konstrukcj! triodow!, to sym- 
patycznie oddawa& wszystkie efekty 

uwa#ane za domen" uk&adów SE  
o niewielkiej mocy. Kameralistyka  
z nim to przyjemno$%. Barwa instru- 
mentów d"tych jest prawid&owa,  
z odrobin! niezb"dnego rozmarze- 
nia, ale i b&yskiem metalu, kiedy trze- 
ba. Fortepian ma odpowiedni ci"#ar 
i barw", a jazzowa perkusja d'wi"czy 
naturalnie, od miote&ek pocz!wszy, 
a na najwi"kszych b"bnach ko(cz!c. 
Kron w kameralistyce jest po prostu 
mocny.

G"stsze sk&ady równie# pokaza&y 
czeski wzmacniacz z dobrej strony. 

D'wi"k jest dojrza&y i nasycony, ale 
nie ci"#ki. Masa wystarcza jednak 
do wiernego oddania symfoniki  
i organów. Dodajmy do tego atrakcyjn! 
barw" oraz dobr! rozdzielczo$%  
i uzyskamy uniwersaln! maszyn" bez 
preferencji. Zarówno wykopu, jak  
i rozdzielczo$ci wystarczy&o KR Audio 
do naturalnego oddania „Intrady” 
ze „Strasznego dworu” Moniuszki, 
a tak#e industrialnych fragmentów 
„Pi!tego elementu” Erica Serry. Je$li 
chodzi o moje potrzeby, to ten poziom 
uznaj" za satysfakcjonuj!cy. Równie# 
mój nowy nabytek – p&yta z muzyk! 
symfoniczn! na organy, zabrzmia& 
bardziej ni# przyzwoicie.

Stereofonia nie pozostawia niedosytu, 
a jednocze$nie nie odwraca uwagi 
od muzyki. Nie mam zastrze#e( do 
tego d'wi"ku. VA 340 to neutralno$%  
i panowanie nad sygna&em, a wszystko 

w interesuj!cym industrialnym 
opakowaniu. Czas sp"dzony  
z tym wzmacniaczem uwa#am 
za dobrze wykorzystany.

Alek Rachwald
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