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N
azwa jest myl!ca, a korzenie 
"rmy tkwi! w holenderskiej de-
presji. Przedsi#biorstwo za$o%y$ 

Herman van den Dungen, pochodz!cy 
ze starej arystokratycznej rodziny. Karie-
r# rozpoczyna$ jako sprzedawca hi-endu. 
Od m$odo&ci fascynowa$y go lampy i ju%  
w 1975 roku zadebiutowa$ pod szyldem 
Durob Audio jako producent. Jego kolejna 
"rma zajmowa$a si# dystrybucj! ró%nych 
marek, ale to jej w$asne projekty zwróci$y 
uwag# miejscowych melomanów. By$y to 
m.in. odtwarzacze CD, równie% lampowe. 
Herman udoskonala$ tak%e istniej!ce kon-
strukcje, a jego upgrade’owane Philipsy  
i Marantze cieszy$y si# sporym wzi#ciem. 

Prze$om nast!pi$ w 2003 roku, kiedy 
zwróci$ si# o pomoc do Kevina Deala, 

ameryka'skiego guru &wiatka lampowe-
go, a ten pokierowa$ jego poczynaniami. 
Podsy$a$ mu gotowe projekty, a Herman 
mia$ si# zaj!( ich wykonaniem. Znalezie-
nie zaplecza w Europie okaza$o si# trud-
ne. Zw$aszcza %e wzmacniacze mia$y by( 
dost#pne dla &rednio zamo%nego miesz-
ka'ca Starego Kontynentu. Jak nietrud-
no przewidzie(, van den Dungen swoje 
kroki skierowa$ do Chin. PrimaLuna  
w materia$ach promocyjnych podkre&la, 
%e d$ugo szukano wykonawcy spe$nia-
j!cego wy&rubowane kryteria jako&ci  
i powtarzalno&ci. My&l# jednak, %e to 
stworzona na potrzeby „pijaru” legenda, 
bo lataj!cy Holender nie b$!dzi$ po bez-
kresach Pa'stwa )rodka, tylko od razu 
tra"$ do Shenzen, gdzie rozpisa$ ofert#, 
któr! wygra$ producent wzmacniaczy 
Spark. 

Nie oznacza to, %e klasa wykonania 
musi ust#powa( europejskim konkuren-
tom. Nie od dzisiaj wiadomo, %e Chi'-
czycy potra"! zrobi( produkt tak, jak si# 

klientowi podoba. A wi#c: niechlujnie 
albo perfekcyjnie. Wszystko zale%y od 
tego, ile si# im zap$aci. Klasa wykonania 
to tak%e specy"kacja towaru, podob-
nie jak jego ilo&( i stopie' komplikacji 
produkcji. Wzmacniacze PrimaLuny s! 
zrobione starannie, co da si# oceni( ju% 
na pierwszy rzut oka. Je%eli kto& chce za-
p$aci( mniej, mo%e wybra( drug! mark# 
spod skrzyde$ Hermana – Mystere.

Ostatnimi czasy Kevin zako'czy$ 
deal z PL, wi#c nasz bohater zwróci$ si#  
o pomoc do Marcela Croese, nadworne-
go konstruktora Goldmunda. Jego dzie-
$em jest odtwarzacz CD ProLogue Eight, 
do niedawna jedyne *ród$o w katalogu. 
Obecnie doszed$ jeszcze dro%szy cedek  
z serii Premium, tak%e lampowy. Resz-

ta to wzmacniacze: integry, preampy, 
ko'cówki mocy i monobloki. Ceny wa- 
haj! si# od 5000 do 15000 z$. Opisywa- 
ny ProLogue Premium jest najdro%sz! 
konstrukcj! zintegrowan!. Mo%na j! 
rozbudowa( o modu$ phono, za kolejne  
790 z$.

Budowa

W przypadku wzmacniaczy lampo-
wych jako&( wykonania bywa ró%na. Cza-
sami producenci s! przekonani, ze sama 
magia lamp wystarczy, aby wysoko wyce-
ni( dany model. Poza tym niedok$adno-
&ci mog! podkre&la( „rustykal” r#cznej 
roboty. Na szcz#&cie Premium si# od tej 
grupy odcina. Z zewn!trz mo%e nie jest 
pi#kny, ale wygl!da jak m!drze zaprojek-
towany wzmacniacz, w którym akcenty 
wzornicze dostosowano do wymogów 
konstrukcji. Nie ma tu chromów, z$oce' 
ani wodotrysków. Ale z drugiej strony – 
po co? I tak o jego urodzie b#d! decydo-
wa( lampy. Tak samo prezentuje si# Jolida,  
a i najta'szy Audio Research nie odsta-
je od kanonu. Lampowiec to lampowiec, 
tak jak s$o' to s$o'.

P$yta czo$owa to gruby p$at aluminium. 
Równo wyci#ty i wyszlifowany. Wida( tu-
taj dwie ga$ki. Pierwsza to potencjometr 
si$y g$osu (z lewej), druga – wybierak 
*róde$. Do dyspozycji mamy pi#( wej&( 
liniowych, w tym Home +eater (cie-
kawa opcja dla lampiaka…). Pilot jest 
prosty (ma sze&( przycisków), metalowy  
i odporny na g$upot# u%ytkownika, a przy 
tym por#czny. Po kilku sekundach nauki 
mo%na z niego korzysta( w ciemno&ci. 

Prac# urz!dzenia sygnalizuje ma$a 
dioda na froncie. Kiedy wzmacniacz si# PremiumProLogue

�
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nagrzewa, &wieci na czerwono. Zmiana 
koloru na zielony sygnalizuje gotowo&( 
do pracy. S$uchanie najlepiej jednak roz-
pocz!( po kilkunastu minutach, kiedy 
szklane ba'ki si# nagrzej!. Ró%nica jest 
du%a i warto poczeka(.

Obudowa wygl!da bardzo dobrze. 
Emaliowana na b$ysk blacha przykrywa 

elektronik# i transformatory wyj&ciowe. 
Z ty$u mamy komplet z$oconych wyj&(  
i wej&( dobrej jako&ci. Jest 5 par czinczy  
i solidne gniazda kolumnowe. Przewi-
dziano odczepy dla 4 i 8 omów.

W$!cznik sieciowy umieszczono z le-
wej strony. Z prawej znalaz$ si# podob-
ny prztyczek. S$u%y on do zmiany pr!du 
spoczynkowego dla lamp, które zechcemy 
zastosowa(. Mo%na wybiera( pomi#dzy  
EL 34 i KT 88. Z EL 34 integra kosztuje 
9120 z$, a KT 88 – 10320. Dystrybutor nie 
pozostawia nas potem w szczerym polu, 
bo oferuje lampy oznaczone logiem PL 
(nie znam ich pochodzenia, ale obsta-
wiam, %e s! chi'skie) na wymian#. Je%eli 
si# zu%yj!, za KT przyjdzie zap$aci( 500 z$  
(sztuka), za EL 34 – 140 z$. Drogo, ale 
producent zapewnia, %e komponenty s! 
starannie selekcjonowane. 

Jak nietrudno policzy(, op$aca si# za-
inwestowa( we wzmacniacz w dro%szej 
wersji i… dokupi( komplet EL 34, a po-
tem wybiera(. Wed$ug osób obeznanych 
z tematem, EL 34 to propozycja bardziej 
„audio"lska”, o ile lampy zostan! w$a&ci-
wie zaaplikowane i nie pojawi si# „przy-
mulenie” góry. Wówczas mo%emy oczeki-
wa( typowej dla szklanych baniek magii. 
KT 88 to z kolei lampa bardziej wydajna, 
lepiej steruj!ca kolumnami. Zdania na te-
mat obu typów zawsze b#d! podzielone, 
warto wi#c zabawi( si# w test na w$asny 
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u%ytek i sprawdzi(, co ch#tniej wetknie-
my w ceramiczne gniazda. 

Moment wymiany zu%ytych lamp mo%-
na odwleka( w niesko'czono&(, bo wyda-
tek jest spory. Nale%y jednak pami#ta(, %e 
ba'ka trac!ca pró%ni# ma znacznie gor-
sze parametry od nowej i spadek jako&ci 
brzmienia b#dzie stopniowy, ale znacz!-
cy. W przypadku wzmacniacza ProLo-
gue nie musimy si# przygl!da( kolorowi 
po&wiaty, bo o agonii lampy informuje 
umieszczona tu% przy niej dioda. 

Lampy wej&ciowe i steruj!ce to 12AU7. 
Te b#d! pracowa( znacznie d$u%ej, a ich 
wymiana nie b#dzie ju% kosztowna (80 z$ 
za sztuk#).

Ca$! szklan! mena%eri# zabezpiecza 
przez w&cibskimi paluchami siatka z szy-
bami na bokach. Mo%na j! zdj!( i przy-
gl!da( si# %arz!cym si# ognikom. To re-
laksuj!cy i mi$y dla oka obrazek.

Po rozkr#ceniu obudowy widzimy sta-
rann! robot#. Zastosowano monta% prze-
strzenny, chocia% tu i ówdzie ulokowano 
te% p$ytki drukowane. Warto zauwa%y(, 
%e kabelki poprowadzono precyzyjnie,  
a na komponentach nie oszcz#dzano. Za 
regulacj# g$o&no&ci odpowiada b$#kitny 

Alps sterowany silniczkiem. W selekto-
rze wej&( znalaz$y si# przeka*niki Taka-
misawy. Pr!du spoczynkowego nie trze-
ba ustawia(; zrobi to za nas Auto Bias, 
nieustannie monitoruj!cy i koryguj!cy 
punkt pracy lamp. Wed$ug producenta 
jest dok$adniejszy ni% regulacje wyko-
nane r#cznie. Za nim umieszczono dwa 
pot#%ne elektrolity francuskiego Solena 

i szybkie diody prostownicze. Kolejn! 
atrakcj! jest uk$ad wej&ciowy na 12AU7, 
podobno charakteryzuj!cy si# znikomy-
mi zniekszta$ceniami.

Wzmacniacz ma szereg zabezpiecze'. 
Bad Tube Indication to nic innego, jak 
wspomniana wcze&niej dioda, sygnali-
zuj!ca zu%ycie lampy. Nast#pne – Po-
wer Transformer Protection – powoduje 

Į�NRPSOHW�(/�����
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odci#cie zasilania, gdy wzmacniacz si#  
przegrzeje. Output Transformer Protec-
tion chroni transformatory wyj&ciowe 
przed skutkami uszkodzenia lamp albo 
b$#dem u%ytkownika. Przeka*nik +B za-
st#puje bezpieczniki i podobno mniej ni% 
one ingeruje w tor sygna$owy. Ma te% t# 
przewag#, %e po powrocie w$a&ciwych 
parametrów pracy nie trzeba go wymie-
nia(. Do tego dochodzi uk$ad mi#kkiego 
startu.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX

Warto poszuka( $atwych do wyste-
rowania kolumn, bo u$atwi! PrimaLu- 
nie %ycie. Wzmacniacz sprawdza si# jed-
nak tak%e w ekstremalnych warunkach. 
Na krótko (i na prób#) pod$!czy$em go 
(z KT 88) do ATC SCM 40 i… zagra$ 
w miar# przyzwoicie. Szacunek, bo to 
po$!czenie po prostu nie mia$o prawa 
dzia$a(. Dlatego szybko wróci$em do 
Tempo VI Audio Physica, kabli Har-
moniksa i *ród$a Gamuta.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

.7���

Z KT 88 integra zachowuje si# 
nadzwyczaj neutralnie jak na lamp#.  
Z kontrol! niskich cz#stotliwo&ci 
mocny tranzystor poradzi sobie le-
piej, ale nie na tyle, %eby&my z Pri-
maLun! odczuwali dyskomfort.  
W tym aspekcie jest podobna do 
najlepszych modeli konkurencji, 
chocia%by chwalonej na naszych 
$amach Jolidy 502. Oczywi&cie, na 
p$ytach Marcusa Millera przyda$o-
by si# wi#cej tempa i energii, ale efekt, 
który us$yszycie, nie powinien sprawi( 
zawodu. 

Bas nie schodzi mo%e zbyt g$#boko, ale 
jest stosunkowo mocny i – jak nietrudno 
odgadn!( – nosi cechy przyjemnej mi#k-
ko&ci, przedk$adanej cz#sto przez audio-

"lów nad konturowo&( rysunku. Na „Py-
ramid” Alan Parsons Project i albumach 
Dream +eater (fantastyczny jest ten 
Japo'czyk!) czujemy mi#kk! i spr#%yst! 
podstaw# harmoniczn!. W podobnym 
repertuarze mo%na si# spodziewa( wi#-
cej, ale warto zauwa%y(, %e po pierwsze,  

w symfonice proporcje s! wywa%one,  
a po drugie, to jednak lampa o mocy 
40 W. Nie mo%na od niej te% oczekiwa( 
powalaj!cej dynamiki. Ta okazuje si#  
w wi#kszo&ci przypadków wystarczaj!ca, 
a co wa%niejsze, odczuwalna tak%e przy 
cichym s$uchaniu. 

Powszechnie panuj!cym stereotypem 
w odniesieniu do lampy jest wycofanie 
góry. W ProLogue’u zjawisko to nie wy-
st#puje. Przeciwnie, wysokich tonów jest 
du%o; mo%na si# nawet doszuka( ich eks-
pozycji. Dla wielu osób b#dzie to dobra 
wiadomo&(, bo obawiaj! si# utraty bo-
gactwa harmonicznego perkusji. Wzmac-
niacz podkre&la szczegó$y, ale nie kaleczy 
uszu, bo góra jest dobrej jako&ci. No&na, 
nasycona alikwotami i wybrzmieniami. 
W starszych nagraniach nie da si# jed-
nak unikn!( lekkiego cykania, ale to ju% 
nie jest win! KT 88, tylko d*wi#kowców.  
Z dwojga z$ego wol# to ni% poprawia-
nie rzeczywisto&ci przez elektronik#. 
Tym bardziej, %e w dobrych realizacjach 
brzmienie talerzy jest po prostu wci!ga-
j!ce.

)rednica, jak na lamp# przysta$o, 
jest ciep$a i lekko podkre&lona. Jednak 

3UHF\]\MQ\�L�VWDUDQQ\�PRQWDĝ�
SU]HVWU]HQQ\�
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wzmacniacz nie buduje magicznych kli-
matów. Stara si# by( rzetelny i obiektyw-
ny. Wada to czy zaleta? To ju% zale%y od 
indywidualnych preferencji i oczekiwa'. 
Je%eli szukacie czarodziejskiego &wiata 
triody, to raczej nie ten adres.

Za to na same pochwa$y zas$uguje prze-
strzenno&( d*wi#ku. Zarówno szeroko&(, 
jak i g$#boko&( sceny okazuj! si# bardziej 
przekonuj!ce ni% u wi#kszo&ci tranzysto-
rowych konstrukcji z tego przedzia$u ce-
nowego. Za wybitn! nale%y uzna( czytel-
no&(. Dotyczy to ka%dego zakresu pasma. 
Brzmienie jest nies$ychanie szczegó$owe 
i pozostaje takim nawet w skompliko-
wanych fakturach i sk$adach. Rozebra-
nie orkiestry symfonicznej na czynniki 
pierwsze jest $atwe, a wraz ze wzrostem 
poziomu g$o&no&ci nie zauwa%amy za-
mazywania konturów grup instrumental-
nych ani zlewania si# *róde$ operuj!cych 
w podobnym zakresie cz#stotliwo&ci. 
Nawet przy bardzo g$o&nym s$uchaniu 
nie tracimy komfortu i przekonania, 
%e mamy do czynienia z urz!dzeniem 
wysokiej jako&ci.

PrimaLuna stawia na przejrzy-
sto&(, przestrze' oraz zachowanie 
naturalnych proporcji pomi#dzy 
zakresami i planami nagrania.  
Z KT 88 to mo%e jeszcze nie 
wybitny, ale na pewno udany 
wzmacniacz, któremu nie mo%-
na niczego zarzuci( i którego 
s$ucha si# z przyjemno&ci!.

(/���

Z EL 34 dysponujemy 
mniejsz! moc!. Czy to s$y-
cha(? Szczerze mówi!c: 
nie bardzo. By( mo%e dla-
tego, %e Tempo VI s! $atwe 
do wysterowania i 35 watów im  
w zupe$no&ci wystarcza. Dopiero po d$u%-
szym czasie zauwa%amy, %e dynamika jest 
mniej przekonuj!ca, bas l%ejszy i jeszcze 
mi#kszy, misiowaty. W mocniejszym re-
pertuarze „braki” te s$ycha( wyra*niej 
i wiele osób zapewne na tej podstawie 
wybierze KT 88. Trudno si# b#dzie z tak! 
decyzj! nie zgodzi(, bo d*wi#k dro%szej 
opcji jest bardziej efektowny i uniwer-
salny. Czego na nich nie pos$uchacie 
– zabrzmi poprawniej i… w$a&nie. Czy 
lepiej?

Wcale nie by$bym tego pewny. W kate-
goriach „obiektywnych” – tak. Problem 
jednak w tym, %e przy wyborze sprz#tu 
kierujemy si# subiektywnymi odczucia-
mi. A trudno znale*( co& bardziej „su-
biektywnego” ni% wzmacniacz lampowy. 

Z za$o%enia szukamy w nim innej estetyki 
i – nie owijaj!c w bawe$n# – ProLogue  
z EL 34 jest bli%ej stereotypowych oczeki-
wa'. Ale realizuje je z wdzi#kiem.

Balans tonalny przesuwa si# w kierunku 
&rednicy, a ona nie stara si# by( obiektyw-
na, tylko robi z wokalami to, co mi$o&ni-
cy lamp lubi! najbardziej. Ociepla, eks-
ponuje, wysuwa do przodu i tworzy co&  
w rodzaju spektaklu jednego autora. Wo-
kalista staje si# solist! i s$ycha( wszystkie 
problemy %yciowe, z jakimi boryka$ si# np. 
Jim Morrison pod koniec %ycia. Koncen-

tracja na centrum pasma po-
maga w wychwyceniu 
szczegó$ów i skupieniu 
si# na emocjonalnym 

przekazie. Temperatura 

nagra' podnosi si# o kilka 
stopni, a góra pasma $agod-

nieje. Lekko si# wycofuje, 
cho( nie traci przejrzysto&ci. 

Je%eli mieli&cie do czynienia  
z dobrze zaprojektowanymi 

uk$adami lampowymi, na pew-
no rozumiecie, o co chodzi. Nie 

trzeba eksponowa( wysokich 
tonów, %eby uderzenia pa$eczek  

w werbel i talerze pozosta$y czy-
telne. Wystarczy „przebrn!(” przez 

pierwsze wra%enie i nast#puje za-
skakuj!ce odkrycie, %e przecie% i tak 

wszystko s$ycha(. 
Kiedy& zastanawia$em si# nad tym 

zjawiskiem i pocz!tkowo uzna$em, %e 
lampy si# „otwieraj!”, wygrzewaj!. Ale 
to nie do ko'ca prawda, bo „otwiera si#” 
przede wszystkim g$owa, a uszy zaczynaj! 
odbiera( sygna$y nie podkr#cone korek-
torem, tylko podane „saute”.

Co z tego, %e bas b#dzie p$ytszy i wol-
niejszy, dynamika mniejsza, a ca$o&( 
mniej efektowna? Po prostu, trzeba si# 
da( ogarn!( nastrojowi i wy$!czy( aparat 
analizy. Niby gra na pierwszy rzut ucha 
gorzej, ale jednak trudno zrezygnowa(  
z bonusów i nastroju, do którego si# ch#t-
niej wraca. Pojawia si# mi#sisto&( i ci#%ar 
gatunkowy &rednicy, którego wcze&niej 
brakowa$o.

Po przeczytaniu tego akapitu b#dziecie 
oczekiwa( kolosalnej zmiany. Dla czytel-
ników prasy „lajfstajlowej” (nie ujmuj!c 
jej wydawcom) ró%nica b#dzie niewarta 
funta k$aków, bo jej „prawie” nie ma. Jed-
nak w przypadku osób czytaj!cych nasz 
magazyn, „prawie” robi du%! ró%nic#.

Mnie kon"guracja z EL 34 podoba$a si# 
bardziej. Czy podzielicie t# opini#? Nie 
jestem pewien.

.RQNOX]MD

Na poparcie moich s$ów si$acz pal-
nie pi#&ci! w stó$. Tak powiedzia$ kapral  
z „Kajka i Kokosza”. Ja mog# tylko doda(, 
%e z KT 88 otrzymujemy wzmacniacz 
bardziej uniwersalny i poprawny. Ale 
je%eli taki chcecie, to jest przecie% sporo 
udanych tranzystorów, jak Naimy, Krelle 
czy Brystony. Ich elastyczno&(, wydajno&(  
i „bezpiecze'stwo sumienia u%ytkow-
nika” stoj! na wy%szej pozycji, cho(by 
szklane ba'ki nad#$y si# jak balon. A jed-
nak ludzie kupuj! wzmacniacze lampo-
we, chocia% nikt ich do tego nie zmusza. 
PrimaLuna w wydaniu EL 34 jest bardziej 
lampowa w$a&nie. Trzeba si# tylko zdecy-
dowa(.

,eby unikn!( reklamacji w stosunku do 
tej recenzji ponownie sugeruj# zaopatrzy( 
si# w dwa komplety lamp. To zapewni 
u%ytkownikom (zw$aszcza niezdecydo-
wanym) i autorowi tekstu najwa%niejsz! 
rzecz na &wiecie. )wi#ty spokój.

0LVWU]RVWZR�HUJRQRPLL��
L�HOHJDQFML�

PrimaLuna  
ProLogue Premium
'\VWU\EXFMD��� Audiofast
&HQD��� �����]ï��(/����

� ������]ï��.7����

Dane techniczne:
/DPS\��� (/����.7������Z\MĂFLRZH�
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0RF��� ���:��(/�����
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Ocena (KT 88):
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Ocena (EL 34):
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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