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ermin kaizen (dos!ownie: lep-
szy sposób) t!umaczy si" jako 
ci#g!e doskonalenie. Istot# tej 

strategii (w odró$nieniu od strategii 
innowacji, czyli poszukiwania nowe- 
go sposobu) jest koncentracja na ma-
!ych, ale kumuluj#cych si" ulepszeniach. 
Najprawdopodobniej pod japo%skim 
s!o%cem nie ma takiej rzeczy, której nie 
da!oby si" poprawi&.

Wydawa!o si", $e wysoko oceniana 
E-450 to szczyt mo$liwo'ci Accuphase’a 
w klasie AB. Nic bardziej mylnego. Dzi"-
ki kaizen pojawi! si" kolejny szczebel  
w ewolucyjnej drabinie – model E-460.

Wizualnie nie ró$ni si" od poprzed-
nika. Jest tak samo elegancki, dopraco-
wany i szlachetny. Chassis wykonano  
z gi"tych lakierowanych blach stalowych 
i usztywniono dokr"canymi ozdobnymi 
panelami bocznymi. (cianka przednia 
to anodowane aluminium w kolorze 
szampa%skiego z!ota. Uk!ad dobrze 
znamy z poprzednich modeli – po pra-
wej stronie du$e pokr"t!o regulacji g!o-
'no'ci; po lewej – identyczny wybierak 
)ród!a sygna!u. Wszystko pracuje p!yn-
nie i bezszelestnie. 

Elementem przykuwaj#cym uwag" s# 
wychy!owe wska)niki mocy o bezdysku-
syjnej urodzie i w odró$nieniu od E-450 
– cyfrowy wska)nik poziomu g!o'no'ci 
(taki sam jak w A-560). Przypatrzyw-
szy si" dok!adniej, znajdziemy jeszcze 
„Attenuator”, s!u$#cy do cz"'ciowego 
wyciszenia, wyj'cie s!uchawkowe oraz 
guzik „Open”. Po jego naci'ni"ciu ma-
jestatycznie opada aluminiowa klapka  
w kolorze z!otym. Pod ni# kryje si" sze-
reg manipulatorów umo$liwiaj#cych 
obs!ug" ró$norakich funkcji.

Trzy pokr"t!a na 'rodku s!u$# do 
regulacji niskich i wysokich tonów 
oraz balansu. Dwa przyciski po pra-
wej to wybór pary g!o'ników, a kolejne 

dwa – aktywacje nagrywania. „Phase” 
umo$liwia zmian" fazy i ustawienie 
jej indywidualnie dla ka$dego wej'cia. 
„Ext Pre” pozwala niezale$nie u$ywa& 
przedwzmacniacza i ko%cówki. Do tego 
dochodzi sze'& guzików do w!#cza- 
nia trybu mono, od!#czenia korekcji 
tonu, wygaszenia wy'wietlacza, pod-
bicia basu (Comp) i zmiany wej'cia 
z MM na MC (o ile zamontowali'my 
p!ytk" przedwzmacniacza korekcyjnego 
AD-20 ). U*, to chyba tyle. Dla docie-
kliwego u$ytkownika moc atrakcji do 
wyboru, do koloru. Konserwatywnym 
proponuj" klapk" zamkn#& i cieszy& oko 
klasycznym wzornictwem.

Z ty!u umieszczono gniazda wszel-
kiego autoramentu. Na dzie% dobry 
dostajemy pi"& wej'& RCA, dwa XLR  
i p"tl" magnetofonow#. Do tego wej'cie 
do ko%cówki mocy i wyj'cie z przed-
wzmacniacza – oba niezbalansowane.  
S# te$ dwie pary solidnych i wygodnych 
terminali g!o'nikowych, przyjmuj#-
cych banany, wide!ki, jak i zwyk!e go!e 
kable.

Producent umo$liwi! rozszerzenie 
urz#dzenia, pozostawiaj#c dwa wolne 
sloty na instalacj" opcjonalnych p!ytek. 
Mo$na doda& przetwornik c/a DAC-30/
DAC-20 oraz przedwzmacniacz korek-
cyjny AD-20. Mo$na równie$ zwi"kszy& 
ilo'& wej'& liniowych za pomoc# modu-
!u Line-10. Monta$ jest prosty niczym 
budowa cepa – wystarczy odkr"ci& za-
'lepki i w!o$y& p!ytk". Ciche „klik” in-
formuje o poprawnej instalacji.

Wn"trze E-460 to równie$ przyjem-
ny widok. Potrójny, równoleg!y uk!ad 
push-pull w ko%cówce mocy oparto na 
tranzystorach MOS-FET. W zasilaczu 
wida& transformator toroidalny i du$e 
kondensatory zapewniaj#ce zapas ener-
gii niezb"dny do pracy z wymagaj#cymi 
kolumnami.

Podobnie jak w poprzedniku, w E-460 
zastosowano topologi" MCS+, pr#dowe 
sprz"$enie zwrotne, a w przedwzmac-
niaczu – uk!ad AAVA-II (Accuphase 
Analog Vari gain Ampli+er), czyli pr#-
dowy regulator g!o'no'ci. Sygna! napi"-
ciowy zamieniany jest na pr#dowy, któ-
ry nast"pnie regulowany jest za pomoc# 
mikroprocesora, zale$nie od ustawienia 
pokr"t!a si!y g!osu, z dok!adno'ci# do 
65536 (2 do pot"gi 16) kroków. Po re-
gulacji nast"puje ponowna zamiana na 
napi"cie. Rozwi#zanie nie jest nowe, ale 
sprawdza si" w praktyce. Stale te$ pod-
lega kaizen.

Zastanawia mnie, czy to ci#g!e ulep-
szanie wyjdzie Japo%czykom na zdro-
wie. Jak dot#d radz# sobie dobrze. Oby 
tylko kiedy' nie skonstruowali superu-
lepszonej, ale zupe!nie niegraj#cej hy-
brydy. Ale mo$e odsun" ten czarny sce-
nariusz na bok i przejd" do przyjemnej 
cz"'ci ods!uchowej.

Aleksandra Chili%ska
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o!#czenie E-460 z Dynaudio 
Special Twenty Five SE okaza!o 
si" trafne. Znam dobrze cha-

rakterystyk" tych monitorów, szczególnie 
w po!#czeniu z ko%cówkami w klasie A. 
Zestawienie z Accuphase’em by!o pierw-
szym kontaktem Special Twenty-Five  
z klas# AB.

Na pierwszy rzut ucha ca!o'& jawi!a 
si" jako zwarta i dynamiczna. Po nieco 
d!u$szym s!uchaniu da!o si" zauwa$y& 
ró$nic" w brzmieniu pomi"dzy testo-
wan# integr#, a np. E-560 czy E-550. 
Brakowa!o tego ciep!ego, lampopodob-
nego aksamitu. Brzmienie by!o g!"bokie  
i do'& pe!ne, jednak bez wra$enia lampy 
w przedwzmacniaczu. Tranzystor pe!n# 
g"b#, ale taki z wysokiej pó!ki. Nie jest 
to obiektywn# wad#, jednak u ka$dego 
s!uchacza o sk!onno'ciach lampowych 
pozostawi ma!y niedosyt.

E-460 poradzi!a sobie z ka$dym reper-
tuarem. Trzyma!a fason i wysoki poziom 
sprawiaj#c, $e s!ucha!o si" przyjemnie. 
Z ka$d# p!yt# mo$na by!o doceni& do-
k!adno'& i szybko'& tego urz#dzenia. 

Skomplikowane utwory zosta!y odda-
ne dok!adnie, bez gubienia drobnych 
elementów. Du$e sk!ady symfoniczne  
w „Weselu Figara” czy „Requiem” Mo-
zarta zabrzmia!y dynamicznie. S!ycha& 
by!o stopniowe narastanie d)wi"ku  
i budowanie napi"cia, a silne wybuchy 
kot!ów w kulminacyjnej cz"'ci utworu 
pokaza!y dobr# kontrol" basu. Tra+a! 

w punkt, bez zb"dnej otoczki i ci#gni"-
cia si". Barwa instrumentów nie zosta!a 
zaokr#glona ani wyg!adzona. Drewnia-
ne instrumenty by!y drewniane, blachy, 
dzwonki i trójk#ty wybrzmiewa!y bez 
ciep!ych odcieni; bardziej srebrne ni$ 
z!ote. Smyczki, klarnety czy oboje gra!y 
d)wi"cznie i naturalnie, podobnie jak 
wokale operowe.

W niewielkich sk!adach jazzowych 
nie brakowa!o niuansów. Ballady Sonny 
Rollinsa s#czy!y si" g!"boko i leniwie, ale 
te$ potra+!y pokaza& si!" i zdecydowanie 
w mocniejszych akcentach. Niskie tony 
nie przes!ania!y reszty pasma. By!y $ywe, 
dynamiczne i trzymane w ryzach. Bas 
jest mocn# stron# E-460. Pokaza! zarów-
no si!", jak i mi"kko'& najni$szych reje-

strów, zapisanych na p!ycie Alchemika 
„Dracula in Bucharest”.

Brakowa!o mi natomiast mi!ego ocie-
plenia wokali. S!odki g!os Beth Gibbons 
z Portishead, który niemal ws#cza si" 
przez skór", nie by! ju$ tak s!odki i nie 
ws#cza! si" tak ch"tnie.

Scena w „Amused to Death” Watersa 
okaza!a si" odpowiednio szeroka, ale nie 
monumentalna. Ca!o'& by!a przejrzy-
sta i oddaj#ca klimat misternie tkanych 
planów. Mo$e zabrak!o powietrzno'ci  
i wi"kszej przestrzeni, ale je'li nawet, to 
tylko odrobin".

Na deser zostawi!am sobie soundtrack 
z „Avatara”, którego z premedytacj# 
u$ywam do obna$enia niedoskona!o-
'ci sprz"tu. Rozczarowania nie by!o, bo 
testowana integra zachowa!a 'wietn# 

dynamik", zarówno w skali mikro, jak  
i makro. Kontrolowany bas schodzi! ni-
sko bez pow!óczystych kroków ani nad-
miernego ocieplenia.

Accuphase E-460 to naprawd" dobre 
urz#dzenie. W'ród jego licznych zalet 
g!ówn# stanowi uniwersalno'&, która 
przysporzy mu zapewne wielu zwolenni-
ków. Brzmienie wzmacniacza dostarcza 
niezapomnianych wra$e%, chocia$ nie  
o nat"$eniu tsunami. Z wieloma syste-
mami E-460 stworzy ciekaw# d)wi"kowo 
ca!o'&.

Jak wida&, kaizen sprawdza si" zna-
komicie. W ka$dym razie na pewno  
w przypadku Accuphase’a.

Aleksandra Chili%ska
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zmacniacze Accuphase’a 
maj# dwie twarze. Pierw-
sza z nich to cenione 

konstrukcje pracuj#ce w klasie A. Znam 
je i mog" stwierdzi&, $e graj# wybitnie, 
zw!aszcza je'li tra+# na „swój” system. 
Druga to mocne wzmacniacze w klasie 
AB, zajmuj#ce istotn# pozycj" w katalo-
gu, a przy tym ró$ni#ce si" brzmieniem 
od swych ciep!ych braci. Dlaczego Ja-
po%czycy utrzymuj# w ofercie dwie linie 
ró$ni#ce si" nie tylko technologi#, ale  
i charakterem d)wi"ku, tego nie wiem. 
Ale chyba )le na tym nie wychodz#.

Brzmienie E-460 z moimi kolumnami 
(stosunkowo !atwymi do wysterowania  
 o liniowej impedancji) ujawni!o si" jako 
przejrzyste i raczej szybkie. Stanowczo 
tranzystor, z tych nowoczesnych i na-
prawd" dobrych. Takie brzmienie mo$na 
okre'li& jako uniwersalne, a jednocze'nie 
nieco mniej wyra+nowane od tego, co 
oferuj# Accuphase’y w klasie A. Nie mu-
sz# one jednak przemawia& do wszyst-
kich; stawiaj# te$ wy$sze wymagania ze-
stawom g!o'nikowym. Natomiast E-460 
spodoba si" 90 % s!uchaczy, a ze swoj# 
wysok# moc# wzmacniacz powinien wy-
sterowa& kolumny znacznie trudniejsze 
od moich czere'niowych skrzy%.

Muzyka kameralna („Diana z Fon- 
tainebleau” Desmaresta) brzmia!a przej-

rzy'cie, z dobrym nasyceniem szcze-
gó!ami i organicznie. Zach"ca!o to do 
d!ugotrwa!ego wnikliwego s!uchania  
i nie powodowa!o zm"czenia. Ewentual-
ny post"p by!by tu mo$liwy nie poprzez 
dalsze „uprzejrzystnienie” przekazu, lecz 
przez dalsze ocieplenie, dodanie wi"kszej 
korzenno'ci, ziemisto'ci. E-460 troch" 
tego ma, ale ko%cówki w klasie A mia!y 
wi"cej. Jednak jak na swój segment i cen" 
testowany wzmacniacz spisa! si" w!a'ci-
wie bez zarzutu i, s!uchany solo, nie po-
zostawi! niedosytu.

Rozpoczynaj#ce p!yt" „Testament: 
Shepherd’s Delight” (wyd. Celestial Har-
monies) dzwonki ukaza!y zró$nicowan# 

scen" stereo, a tak$e przejrzysto'& d)wi"-
ku. Brzmienie harfy i mandoliny na 
czwartej 'cie$ce by!o doprawdy ujmuj#-
ce. S!uchaj#c tej p!yty, nagranej w Sydney 
przez australijski zespó! muzyki dawnej, 
kierowany przez W. Evansa, zastanawia-
!em si", dlaczego w!a'ciwie od tak daw-
na do niej nie zagl#da!em. Przestrze%, 
subtelno'& aury pog!osowej, naturalno'& 
barwy i uroda d)wi"ku sta!y na bardzo 
wysokim poziomie.

Wys!uchane dla kontrastu koncer-
ty Gershwina utrwali!y mój pogl#d na 
uniwersalno'& japo%skiego wzmacnia-
cza, jakkolwiek nie zawsze by!o ró$owo. 
E-460 jest przejrzysty i nie zawaha! si" 
pokaza& pewnej archaiczno'ci albumu 
RCA Living Stereo. Nagrania symfo-

niczne, takie jak „Requiem” 
Mozarta (i „Requiem” Ver-
diego), „Straszny dwór” 
Moniuszki w wydaniu EMI, 
wymagaj#cy pod wzgl"dem 
dynamiki „Król Roger” – 
wzmacniacz radzi! sobie  
z ka$dym wyzwaniem. Wy-
daje si", $e tego typu muzy-
ka – akustyczna, o du$ych 

wymaganiach dynamicznych – bardzo 
dobrze do E-460 pasuje.

Na tego typu g"stym materiale aku-
stycznym 'wiat si" jednak nie ko%czy. 
Konieczne by!o zaaplikowanie czego' 
sztucznego. Mój ulubiony „Pi#ty ele-
ment” nie)le si" sprawdzi! w tej roli,  
a w odwodzie pozosta!a muzyka Vange-
lisa (ze wzgl"du na archaiczn# ostro'& 
wi"kszo'ci nagra%, z któr# wiele sprz"tu 
sobie nie radzi). Accuphase nie)le prze-
szed! test na elektronik", cho& brzmienie 
nie by!o to pod ka$dym wzgl"dem ideal-
ne – troch" zabrak!o g!adko'ci. E-460 jest 
neutralny i w przeciwie%stwie do wzmac-
niaczy w klasie A nie wyg!adza kraw"dzi 

niezbyt przyjemnych d)wi"ków. Czy to 
)le, czy dobrze, mo$na dyskutowa&. By& 
mo$e na tym polega te$ ró$nica mi"dzy 
ró$nymi modelami tej +rmy, bo pami"-
tam, $e te same kawa!ki s!uchane za po-
'rednictwem wielkiej ko%cówki mocy  
w klasie A brzmia!y jednak strawniej. 
Czy prawdziwiej? Mo$e i nie. Wiele za-
le$y od upodoba%.

Accuphase E-460 to uniwersalna, 
pe!na zalet maszyna, która powinna si" 
sprawdzi& w wi"kszo'ci kon+guracji  
i w niemal ka$dym repertuarze. Co do 
mnie, 'wiata mi mo$e na lew# stron" nie 
wywróci!o, ale jestem pod wra$eniem. 
System testowy bardzo si" z Accupha-
se’em polubi! i ch"tnie widzia!bym go  
u siebie na sta!e. E-460 to udana zmiana 
w katalogu japo%skiej wytwórni.

Alek Rachwald

Inne testy produktów Accuphase:
Accuphase  
DP-700, C-2810, A-65 „MHF 1/2010"
Accuphase  
C2410, A30  „MHF 2/2008"
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