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rzedwzmacniacz SL1 Legend 
to najdro!sza pozycja w ka-
talogu. Jego pierwsza wer- 

sja powsta"a 25 lat temu i wci#! jest  
oferowana pod nazw# SL1 Renais- 
sance i w cenie o po"ow$ ni!szej od 
%agowca. 

Budowa Legenda wzbudza podziw. 
Konstrukcja jest masywna, ci$!ka i sta-
rannie wykonana. Z"o!ona z grubych 
blach, dok"adnie spasowa- 
nych i skr$conych &ru-
bami. Front ufor-
mowano z grubego 
szczotkowanego alu-
minium z wyfrezo-
wanymi dwiema po-
ziomymi szczelinami,  
w których umieszczo-
no hebelkowe prze"#czniki 
'ród"a, p$tli magnetofonowej i wy-
ciszenia. Po&rodku znajduj# si$ dwa 
potencjometry regulacji g"o&no&ci, 
oddzielnie dla prawego i lewego ka-
na"u. Zbudowano je na drabinkach 
rezystorowych. To rozwi#zanie znaj-
dziemy tylko w wersji Legend. Leniwi 
audio(le o zdalnej regulacji g"o&no&ci 
pilotem mog# tylko pomarzy).

Testowana wersja oprócz wzmoc-
nienia liniowego ma wbudowany sto-
pie* gramofonowy dla wk"adek MM  
i MC. Wzmocnienie MM zrealizo-
wano na lampach, natomiast stopie* 
MC obs"uguje specjalny transformator  
o stosunkowo niskim wzmocnieniu. 
Producent deklaruje, !e takie para-
metry zapewniaj# najbardziej liniowe 
przetwarzanie.

Zaskakuje sposób regulacji obci#-
!enia wk"adki MC. W osobn# par$ 
gniazd RCA wpina si$ wtyczki ozna-
czone ró!n# impedancj#. Kondensa-

tory nale!# do najlepszych na &wiecie 
(w"asne polipropylenowe oraz Black 
Gate) i znalaz"y si$ zarówno w zasi-
laczu, jak i &cie!ce sygna"owej. Klasa 
podzespo"ów jest istotn# cech#, któ-
ra odró!nia wersje Legend i Renais-
sance. Uk"ad elektroniczny bazuje na  
podwójnych triodach 12AX7 i 6922. 

Regulowane jest zarówno wzmocnie-
nie sekcji liniowej, jak i phono. 

Obudow$, poza &ciank# frontow#, 
pokryto matowym lakierem proszko-
wym, twardym i odpornym na zary-
sowania. Wida) dba"o&) konstrukto-
ra o mo!liwie najbardziej efektywne 
t"umienie drga* urz#dzenia (zasto-
sowanie w obudowie dwóch warstw).  
W instrukcji CAT wiele pisze o odpo-
wiednim posadowieniu przedwzmac-
niacza, ale jak wida), nie przerzuca 
ca"ej pracy na nabywc$, bo maszyna 
jest piekielnie masywna. 

Górna i dolna &cianka sk"adaj# si$  
z dwóch stalowych p"yt. Wn$trze rów-
nie! wy"o!ono p"ytkami t"umi#cymi.

Z ty"u umieszczono gniazda RCA. 
Trzy wej&cia liniowe, p$tl$ magneto-
fonow# i z"#cze A/V, umo!liwiaj#ce 
stosowanie przedwzmacniacza w kinie 
domowym. Gniazda rozmieszczono 

daleko od siebie, dzi$ki czemu korzy-
stanie z nich jest komfortowe.

Bardzo ci$!ki zasilacz ulokowano  
w osobnej obudowie, wykonanej ze 
stalowych blach, pokrytych czarnym 
lakierem. Z przedwzmacniaczem "#czy 
go gruby i bardzo sztywny przewód. 

Nie mo!na go od"#czy), co znacznie 
utrudnia ustawienie. W"#cznik sie-
ciowy znajduje si$ z przodu zasilacza  
i jest pod&wietlany na czerwono. Pro-
fesjonalny szyk.

Jerzy Mieszkowski

Convergent 
Audio Technology
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'wi$k CAT-a nie wpisuje 
si$ ani w tradycyjny kanon 
brzmienia lampowego, ani 

tranzystorowego. +#czy w sobie naj-
lepsze cechy obu estetyk. Stwierdzenie 
takie nie jest mo!e &cis"e, bo przecie! 
d#!ymy do jak najwierniejszego od-
twarzania muzyki bez wzgl$du na 
zastosowan# technik$, ale przemawia 
do audio(lskiej wyobra'ni. A ta pod-
powiada, !e brzmienie tranzystora jest 
szybkie, detaliczne, z eksponowany- 
mi kra*cami pasma i nie zawsze barw-
ne, natomiast lampa czaruje nasyce-
niem &rednicy i p"ynno&ci#. Dó" jest  
w my&l tego stereotypu zaokr#glo-
ny, nie si$ga piekie" i troch$ brak mu 
kontroli, za& góra jest najcz$&ciej nieco  

wycofana i si$ nie narzuca. S# to ste-
reotypy, od których, na szcz$&cie, po-
jawia si$ coraz wi$cej odst$pstw. Nie 
inaczej si$ dzieje w przypadku SL1 
Legend.

Chcia"oby si$ rzec, !e mamy do czy-
nienia z produktem idealnym. Barwa 
jest w du!ej mierze lampowa, natomiast 
dynamika, zarówno w skali mikro, jak 

i makro – godna najlepszych tranzy-
storów. Przekaz jest g"adki, pozba-
wiony wyostrze*, rozdzielczy i bogaty  
w wybrzmienia. Barwy nasycone, ale 
nie nadmiernie kremowe, co uzna"-
bym za odst$pstwo od neutralno&ci. 
Najni!sze rejestry – g"$bokie, nieco 
zaokr#glone, a przy tym zró!nicowa-
ne, tak jak &rodek pasma, w pewnym 
sensie analogowy.

Podobnie s# prezentowane wysokie 
tony. G"adkie, a przy tym szczegó"owe 
i nie wycofane. Ani bas, ani soprany 
nie dominuj# w odtwarzanej muzyce. 
S# takie, jakie by) powinny.

D'wi$k jest szybki i dynamiczny. 
Nie odczuwa"em niedosytu; prze- 

ciwnie, mog"em si$ delek-
towa) muzyk#; zag"$bi) si$ 
w wygodnym fotelu i za-

pomnie) o troskach dnia co-
dziennego. Czy nie o to w"a&nie 

chodzi?
W I koncercie skrzypcowym 

Mozarta w wykonaniu Anne-So-
phie Mutter zachwyci"a mnie bar-
wa skrzypiec – g"adka i plastyczna, 
ale te! momentami szorstka. Taki 
w"a&nie jest ten instrument. ,ad-
nych uk"u) czy ostro&ci znanych 
mi z innych systemów. Podobne 
odczucia towarzyszy"y ods"u-
chowi koncertów skrzypcowych 
Vivaldiego w wykonaniu Nigela 
Kennedy’ego. Brzmienie forte-
pianu Lang Langa w II koncercie 
Rachmaninowa by"o niezwy-
kle realistyczne. Fortepian mia" 
wiarygodne rozmiary. Mocne 

uderzenia w struny, zw"aszcza te  
po lewej stronie klawiatury, nios#  
charakterystyczne wibracje, które 
zosta"y wiernie przekazane. Dla po-
równania w"#czy"em ten sam koncert  
w wykonaniu Marthy Argerich. W tym  
przypadku poza wirtuozeri# pia- 
nistki s"ycha) by"o wi$cej emocji  
i mo!e nieco mniej agresji. Ró!nice  
te zosta"y uchwycone.

I koncert Czajkowskiego i koncert 
a-moll Schumanna w wykonaniu tej 
samej artystki w nagraniu na !ywo  
z Filharmonii Narodowej zosta"y  
odtworzone realistycznie. Atmosfera 
koncertu, akustyka sali koncertowej, 
jak i odg"osy dobiegaj#ce z widowni, 
które znam na pami$), zosta"y do-
pieszczone. Do tego wykonania wra-
cam zawsze z du!ym sentymentem. 
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Audiophile Voices” czy prawdziwsze-
go brzmienia pog"osu sali w nagra- 
niu „Missa criolla”. Te z osobna nie-
wielkie zmiany daj# na koniec skok  
jako&ciowy. Ju! po napisaniu tej opinii, 
przeszukuj#c internet w poszukiwa- 
niu danych technicznych, natra("em  
na recenzj$ Legenda w „SoundStage”. 
Mark Mickelson napisa": „A whole 
bunch of little-betters put together”. 
Otó! to.

Skon(gurowanie CAT-a do ods"u-
chu z gramofonem nie by"o szcze-
gólnie trudne, jednak sprawdzi"em 
wszystkie dost$pne opcje obci#!e-
nia, zanim wybra"em 300 omów. Nie 
zdecydowa"em si$ s"ucha) SL1 z po-
mini$ciem jego transformatora MC,  

bo wymaga"oby to wy"#czenia go na 
p"ycie g"ównej, natomiast wykorzy-
sta"em wybór wzmocnienia dla sekcji 
MC. Producent wskazuje, !e dla wk"a-
dek niskoomowych lepsze jest wzmoc-
nienie wi$ksze o 6 dB.

D'wi$k CAT-a z przetwornikiem 
MC jest w szczegó"ach odmienny od 
tego, co us"ysza"em z odtwarzaczem 
CD. W pewnym sensie – bli!szy ste-
reotypowi lampy i analogu. Stosun- 
kowo "agodny, subtelny, mi$kki i nie- 

"uchany ze 'ród"em cyfrowym 
CAT wp"ywa na d'wi$k sys-
temu w sposób zjawiskowy. 

Na ka!dej p"ycie odczuwa"em wr$cz 
pokus$ tropienia &ladów tego przed-
wzmacniacza w postaci powietrz-
no&ci, zwiewno&ci, mikrodynamiki,  
a tak!e niebia*sko pi$knej i nasyconej 
&rednicy.

Stereofoni$ wype"ni"o mnóstwo sub- 
telnie rezonuj#cych 'róde" d'wi$-
ku. Gdybym po prostu napisa", !e 
nie ma si$ do czego przyczepi), by-
"aby to &wi$ta prawda, ale jednocze-
&nie nie powiedzia"bym nic o tym,  
co us"ysza"em. S"ucha"em tego systemu  
z inn# ampli(kacj#, z samymi mono-
blokami sterowanymi odtwarzaczem 

CD i wreszcie z CAT-em. Ró!nic$ 
po pod"#czeniu tego ostatniego mam 
ochot$ okre&li) jako przepa&). Mo!e 
to troch$ zbyt wiele, ale takie wów-
czas odnios"em wra!enie. Wszystkie 
aspekty, mo!e poza dynamik# w skali 
makro, która i bez tego by"a bardzo 
dobra, uleg"y poprawie. Wys"ucha- 
"em wielu p"yt, które zwykle wydaj#  
mi si$ trudne lub nudne (najcz$&ciej  
i to, i to): „Secret Story” Metheny’ego, 
sporo Jordi Savalla, a tak!e albumu  
z muzyk# orkiestrow# nagran# przez 
Bokszczanina. CAT robi" dla tych  
nagra* w sumie niewiele: tylko tchn#"  
w nie !ycie. Sumowa"y si$ drobne plu- 
siki, w rodzaju dzwonka nieco dalej 
i bardziej na lewo w „Pie&ni Sybilli”, 
szczególnie d'wi$cznych i wr$cz pe- 
rlistych miote"ek perkusji u Methe- 
ny’ego, odrobiny g"adko&ci w wyeks-
ponowanym wokalu z p"yty „Best  

S"ucha"em go wielokrotnie. Tym ra-
zem zapadnie mi w pami$) jako co& 
wyj#tkowego i w wymiarze dotychczas 
mi nieznanym.

Fortepian i kontrabas w ma"ych 
sk"adach jazzowych (p"yty „Viaticum” 
i „Tuesday Wonderland” Esbjorn  
Svenson Trio; „Land Of -e Sun” 
Charlie Hadena) zabrzmia"y spekta-
kularnie. Szarpni$cia i wibrowanie 
strun kontrabasu by"y czyste i wy-
j#tkowo czytelne. Nie maskowa" ich  
rezonans pud"a instrumentu. Sak- 
sofon tenorowy w „Soultrane” Johna  
Coltrane’a mia" naturalnie ciep"#  
barw$. Ka!de dmuchni$cie w ust-
nik i wibrowanie powietrza by"o wy- 
ra'ne i dodawa"o nagraniu realiz- 
mu. W nagraniach „Out of Towners”  
i „Whisper Not” tria Keitha  
Jarretta, gdzie instrumenty 
perkusyjne s# wr$cz ekspo-
nowane, otrzymujemy dawk$ 
czystych i zró!nicowanych wy-
sokich tonów.

CAT SL1 Legend zrobi" na mnie 
du!e wra!enie. Mia"em wobec 
niego wysokie oczekiwania, nie 
tylko ze wzgl$du na cen$. Pocz#t-
kowo obawia"em si$ po"#czenia  
z tranzystorow# ko*cówk# mocy 
Bryston 4B SST. Wszak wiadomo, 
!e takie maria!e nie zawsze si$ 
sprawdzaj#. Nie zawiod"em 
si$. Hi-end pe"n# g$b#.

Jerzy Mieszkowski
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mal zawoalowany, chocia! przy wi$k-
szym wzmocnieniu ten efekt maleje. 
Trudno by"o jednoznacznie oceni) 
ten d'wi$k. Z jednej strony, brzmia" 
naturalnie i estetycznie; z drugiej, po 
ods"uchach ze 'ród"em cyfrowym od- 

nios"em wra!enie leciutkiego ogra-
niczenia dynamiki i szczegó"owo&ci, 
zw"aszcza w porównaniu z wcze&niej 
s"uchanym po"#czeniem RCM Pre- 
lude/Lyra Erodion. Klasa tego d'wi$-
ku wyra!a si$ g"ównie w p"ynno&ci, 

stopieniu muzyki w ca"o&). Z drugiej 
strony przyznaj$, !e to nie jest w pe"ni 
moja bajka.

Im d"u!ej s"ucha"em gramofonu 
z phono CAT-a, tym naturalniej-
szy i przyjemniejszy wydawa" mi si$ 
d'wi$k. Jednak s"uchany wcze&niej 
przedwzmacniacz solid-state z trans-
formatorem Lyry te! mia" swoje za-
lety. W tamtym przypadku bardziej 
wyeksponowane by"y mikrodynami-
ka i spr$!ysto&); tutaj raczej p"ynno&) 
i romantyzm muzyki. Chocia! przy 
Franku Zappie („Shut up’n Play Yer 
Guitar”) jazda by"a na ca"ego, zupe"nie 
jak z tranzystorowej ko*cówki mocy. 
Czy!by phonostage CAT-a wola" mu-
zyk$ elektryczn# od akustycznego 
ciurkania? 

Do ko*ca testu nie wy"oni"a mi si$ 
ostateczna decyzja na temat stopnia 
korekcyjnego w tym preampie. Czy jest 
równie dobry jak liniowy, czy jednak 
troch$ mu ust$puje? Przypuszczam, 
!e do ostatecznej konkluzji koniecz-
ne by"oby pos"uchanie SL1 Legend  
z kilkoma wk"adkami gramofonowy-
mi bardzo wysokiej klasy. Widzia"bym 

tu przynajmniej Lyr$, Trans(guration, 
mo!e Sheltera. Mam nadziej$, !e jesz-
cze nadarzy si$ taka okazja.

Gdy s"ucham w swoim systemie 
szczególnie drogiego urz#dzenia, naj- 
cz$&ciej dochodz$ do wniosku, !e 
jest dobre, ale dlaczego za takie pie-
ni#dze? W przypadku CAT-a trudno 
mi zastosowa) t$ formu"$. Cena jest 
w zasadzie skandaliczna, ale post$p, 
jaki ten przedwzmacniacz wnosi do 
muzyki, okazuje si$ wielki. Mo!e na-
wet jest wart a! tyle, ile !#da za niego 
producent? Ju! nigdy nie b$d$ lekce-
wa!y" tego elementu systemu. Wady? 
Wy"#cznik sieciowy móg"by dzia"a) 
lepiej. Poza tym nic nie przychodzi mi 
do g"owy.

,a"uj$, !e nie sta) mnie na tak wy-
ra(nowany sprz$t. Czasem porównuje 
si$ ceny urz#dze* hi-( do samocho-
dów. Powiem przewrotnie, !e przed-
wzmacniacz CAT SL1 Legend jest 
wart wi$cej ni! samochód w tej samej 
cenie.

Alek Rachwald
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