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od wzgl!dem jako"ci wyko-
nania jest to po prostu kolej-
ny Ampli#kator; tutaj nie ma  

o czym dyskutowa$. Konstrukcja z so-
lidnych p%yt, pogrubiony aluminiowy 
front i dopracowane szczegó%y. Sk&d-
in&d wiadomo, 'e w wi!kszo"ci urz&-
dze( elektronicznych najwi!ksze kosz-
ty poch%ania obudowa. Je'eli chodzi  
o obudow! w stylu Ampli#katora, %a-
two w to uwierzy$.

PreAmpli#kator II w porównaniu  
z poprzedni& wersj& zyska% m.in. nowy 
prze%&cznik na froncie, pozwalaj&cy na 
prac! z zasilaczem akumulatorowym 
albo ze standardowym zasilaczem we-
wn!trznym (gniazdo IEC). Oczywi"cie 
oprócz tego pomocniczego w ko(cu 
gad'etu PreAmpli#kator II zyska% te' 
ca%y zasilacz akumulatorowy, ze wska)-
nikiem poziomu na%adowania baterii, 
stosownymi prze%&cznikami, w%asnym 
zasilaczem wtyczkowym (%adowar-
k&) i kablem, ozdobionym wielopi-
nowym wtykiem. Phono stage z tym 
zasilaczem kojarzy mi si! z piekielnie 
drogimi urz&dzeniami manufaktur ja-
po(skich. Bo akumulatorowy stopie( 
gramofonowy to fantastyka czystej 
wody. Co" idealnie w stylu audio#la 
z Kraju Kwitn&cego Wiadomo Czego. 
Móg%by to zaprojektowa$ kto" z 47 lab  
albo jeszcze bardziej ezoterycznej 
manufaktury. Jest to, prosz! Pa(stwa, 
odjazd na maksa, i ja zdejmuj! przed 
tym kapelusz. Nie wymy"lono jeszcze 
lepszego zasilania do stopnia gramofo-
nowego.

Inn& nowo"ci& jest gniazdo zdalne- 
go sterowania. W znanej mi wersji 
kabel wpina%o si! w improwizowane 
z%&cze umieszczone wewn&trz urz&-
dzenia (obs%uga wymaga%a zdj!cia 
pokrywy obudowy). By%o to rozwi&za- 
nie eksperymentalne. W testowanej 

dzi" wersji znajduje si! nadajnik z re-
gulacj& parametrów obci&'enia dla obu 
typów wk%adek, ulokowany na d%ugim 
cienkim przewodzie, wpinanym do 
portu na tylnej "ciance przedwzmac-
niacza.

Niewiele (i tylko bardzo drogich) 
#rm oferuje phono stage’e ze zdaln& 
regulacj& parametrów. Zgoda, mo'na 
uzna$, 'e pilot na kablu to rozwi&za-
nie z czasów telewizorów Wis%a, ale 
po pierwsze, sama technika analogowa 
jest jeszcze starsza, wi!c rozwi&zania 
retro tu pasuj&; po drugie za" (i naj-
wa'niejsze) to dzia%a. A wcale )le nie 
wygl&da.

Poza tymi nowo"ciami PreAmpli#-
kator II dysponuje szeregiem rozwi&-
za( wzi!tych z poprzednika. Na tylnej 
"cianie mo'na znale)$ a' dwa kom-
plety wej"$, co pozwala na sta%e wpi&$ 
dwa ramiona gramofonowe. S& te' dwa 
wyj"cia. W obu przypadkach istnieje 
wybór mi!dzy RCA a XLR-em (syme-
tryzowanymi).

Górna p%yta niczym by si! nie wyró'-
nia%a, gdyby nie mikropokr!t%a z na-
stawami obci&'enia wk%adek – jedno 
do pojemno"ci, drugie do impedancji.  
Te pokr!t%a zdublowano na pilocie, któ-
ry po pod%&czeniu niejako przejmuje 
stery. Tu mog! zg%osi$ zastrze'enie: po-
kr!t%a opisano tak drobnym drukiem, 
'e nie ka'de okulary pozwalaj& odczy-
ta$ aktualne wskazanie. Dla niektó- 
rych starszych panów mo'e to stano-
wi$ problem.

Wn!trze jest równie pi!knie zapro- 
jektowane i uporz&dkowane jak w po- 
przedniku. Zastosowano pasywn& 
korekcj! charakterystyki cz!stotliwo-
"ciowej. Warto zwróci$ uwag!, 'e za 
ko(cowe wzmocnienie odpowiadaj& 
tranzystory JFET, cenione ze wzgl!-
du na brzmienie; niekiedy okre"lane 

wr!cz jako lampowe. Swoj& drog&, nie 
wiem, czy s%usznie, ale kiedy widz! 
"rodek Ampli#katora, nasuwaj& mi si! 
skojarzenia militarne. W ko(cu Ra-
dicon ma w pewnym sensie korzenie  
w gdy(skim Radmorze, #rmie znanej  
z produkcji elektroniki wojskowej.

I jeszcze uwaga na marginesie: pami!-
tam, jak pewien konstruktor, ogl&daj&c 
wn!trze którego" z urz&dze( Radicona, 
skrzywi% si! profesjonalnie i stwierdzi%, 
'e zastosowano tu drogie podzespo%y. 
S&dz!, 'e dla nabywców tych urz&dze( 
nie jest to z%a wiadomo"$.

Alek Rachwald
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zmacniacze Ampli#ka-
tora (swoj& drog&, czy 
to nie pleonazm?) nie 

zawodz&. Pami!tam dobre wyniki, 
jakie uzyskiwa% w testach zintegro-
wany G. Pami!tam te', jak "wietnie 
radzi% sobie poprzednik recenzowa-
nego dzi" modelu, PreAmpli#kator 
w wersji z zasilaniem z sieci. Wszyst-
kie urz&dzenia pod t& mark&, które 
zdarzy%o mi si! s%ysze$, cechowa%o 
brzmienie, które nazw! najch!tniej 
d)wi!kiem „dojrza%ego tranzysto-
ra”. Jak wiadomo (z relacji dziadów  
i ojców, ale niekiedy te' z w%asnych do-
"wiadcze() brzmienie wczesnych urz&-
dze( pó%przewodnikowych cechowa%o 
si! brakiem spokoju, sygnatur& odbie-
ran& jako ostro"$. Wychodzi%o to na jaw 
zw%aszcza w porównaniu z ówczesnym 
sprz!tem lampowym. Mija%y jednak 
lata i oto teraz, gdy inne technologie  

w postaci wzmacniaczy cyfrowych stra-
sz& zza rogu, a i lampy jako" nie chc& 
odej"$ na emerytur!, tranzystor gra ju' 
dojrzale.

D)wi!k tego urz&dzenia jest, owszem, 
czysto-przejrzysty, ale przy tym jedwa-
bi"cie g%adki. Nie przypominam sobie, 
aby w jakimkolwiek nagraniu (mo'e  
z wyj&tkiem okropnych t%ocze( muzy-
ki elektronicznej z lat 80.) da% si! od-
czu$ dyskomfort wywo%any ostro"ci& 
lub szorstko"ci&. Tutaj takie rzeczy si! 
po prostu nie zdarzaj&. Pami!tam, 'e 
d)wi!k poprzedniego Ampli#katora 
odebra%em jako spokojny, a w dalszej 
kolejno"ci – przezroczysty i detaliczny. 
S%ysza%em ró'ne opinie na ten temat  
z rozmaitych )róde%, jednak dla mnie 

bardziej przezroczystym i szybszym 
przedwzmacniaczem by% u'ywany 
przeze mnie na co dzie( RCM. Pod tym 
wzgl!dem nie zmieni%em zdania, na-
tomiast brzmienie obecnej wersji Pre-
Ampli#katora jest, wed%ug mnie, lepiej 
wype%nione i 'ywsze. By$ mo'e to efekt 

lekkiej poprawy mikrodynamiki, wyni-
kaj&cej z zastosowania zaawansowanego 
zasilacza, ale nowy PreAmpli#kator wy-
da% mi si! nie tylko poprawny i neutral-
ny, nie tylko przyjemny, ale równie' zaj-
muj&cy. Nie ma tu wprawdzie ci&gni!cia 
s%uchacza za uszy za po"rednictwem 
nadnaturalnej rytmiki ani wyra)nego 
nacisku na dynamik!, ale wszystko za-
chowuje w%a"ciwe proporcje. Te pro-
porcje za" s& takie, 'e chce si! s%ucha$ 
d%ugo i si!ga$ po kolejne nagrania. Jak 
tak dalej pójdzie, to obok „magii lamp” 
dorobimy si! nowego okre"lenia: magia 
baterii.

Z niecierpliwo"ci& czeka%em na oka-
zj! i teraz w ko(cu powiem: zdalne ste-
rowanie dzia%a nad podziw. Wiadomo 

powszechnie, 'e wp%yw ustawie( 
wk%adki na d)wi!k jest bardzo 
istotny. Jednak stosowana zazwy-
czaj metoda zmiany parametrów 
(prze%&cznikami na tylnej "ciance 
lub nawet wewn&trz obudowy) 

utrudnia dokonanie optymalnych 

ustawie(. Pami!$ d)wi!ku nie jest 
szczególnie trwa%a. Prosz! sobie zatem 
wyobrazi$, jak wygl&da wybieranie 
optymalnego ustawienia, kiedy dla do-
konania ka'dej zmiany trzeba podbie-
ga$ do urz&dzenia i wyt!'aj&c wzrok 
poprzesuwa$ par! ma%ych duperelków 
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na tylnej p%ycie. Potem wraca si! do fo-
tela i zastanawia: jest inaczej, czy tylko 
si! wydaje? A mo'e to szumi w uszach 
po nag%ej zmianie pozycji? Rozwi&zanie 
zaproponowane przez Radicona za%a-
twia problem raz na zawsze. By%em za-
skoczony, jak dobrze s%yszaln& ró'nic! 
mo'e spowodowa$ zmiana obci&'enia 
wk%adki o jedn& pozycj!, je"li czynno"$ 
ta zostanie pozbawiona dotychczaso-
wych elementów kucania, gmerania  
i przechadzki.

Barwa jest naturalna, bez oznak roz-
ja"nienia i w 'adnym razie przyciem-
niona. Szczegó%owo"$ zdecydowanie 
dobra. Odbierana subiektywnie szyb-
ko"$ d)wi!ku – naturalna. Brzmienie 
okre"li%bym jako pewne, nie nerwowe. 
Warto chwilk! si! ws%ucha$ w t! pre-
zentacj!, bo nie przyci&ga zmanipu-
lowan& dynamik& czy podbit& barw& 
"rednicy. Jednak ju' krótki ods%uch po-
zwala doceni$ jej jako"$ i prawdziwo"$. 
Nie zrzuca%bym wszystkiego na baterie; 
ten zasilacz to troch! wisienka na tor-
cie: jeszcze troch! zmniejszy szumy, 
ciut poprawi mikrodynamik!. Nada hi-
gh-endowy szlif. Ale zasadnicza jako"$ 
d)wi!ku jest pochodn& ca%ego projektu, 
o czym si! przekona%em ju' przy ods%u-
chu poprzedniego modelu. 

Przedwzmacniacze Ampli#katora to 
bardzo mocna pozycja w katalogu do-
st!pnych w Polsce urz&dze( analogo-
wych. Teraz, gdy #rma dorobi%a si! tak 
wyszukanego zasilania, ka'dy, kto po-
szukuje najwy'szej jako"ci preampu ko-
rekcyjnego, powinien go przynajmniej 
wypróbowa$.

Alek Rachwald

u' wcze"niejsze spotkania z przed- 
wzmacniaczem gramofonowym 
Ampli#kator zwróci%y na( moj& 

uwag!. Tym razem mia%em okazj! 
osobi"cie przetestowa$ jego najnowsz& 
wersj!, rozbudowan& o zasilacz akumu-
latorowy.

Podporz&dkowany funkcji i bardzo 
m!ski projekt plastyczny, z ostrymi kra-
w!dziami i ma%o przyjaznym rozmiesz-
czeniem manipulatorów (wynikaj&cym 
z u%o'enia uk%adów elektronicznych 
we wn!trzu) od razu nasun&% mi my"l 
o bezkompromisowym podej"ciu kon-
struktora do swego dzie%a. Wcale mnie 
to nie zaskoczy%o, gdy' znam inne pro-
jekty Tomasza Burskiego.

Ampli#kator mia% mo'liwo"$ wyka-
zania swoich zalet ze )ród%ami analo-
gowymi i przetwornikami MC i MM, 
reprezentuj&cymi ró'ne klasy cenowe. 
W 'adnej aplikacji nie zawiód%.

Przedwzmacniacz udanie %&czy opa-
nowanie ze szczegó%owo"ci&. Rozdziel-
czo"$ brzmienia osi&ga bardzo wyso-
ki poziom. Ka'dy instrument, ka'da 
sekcja orkiestry symfonicznej, nawet  
w kulminacjach „Uwertury 1812” Czaj-
kowskiego (Kuzel, CSO), by%y %atwe 
do zlokalizowania i "ledzenia. Jedno-
cze"nie nagranie zosta%o odtworzone 
z rozmachem, swobod& oraz kontrol& 
skoków dynamiki. Ani przez moment 
d)wi!k nie ulega% zdudnieniu czy po-
sklejaniu. Bicie dzwonów w #nale wy-

ra)nie odcina%o si! od orkiestrowego 
tutti, a ka'dy z czterech wyra)nie ró'-
ni% si! od pozosta%ych. Ampli#kator 
podkre"li% wysok& jako"$ tej realizacji. 
Barw! okre"li%bym jako naturaln& dla 
analogu. Brzmienie nie nosi%o "ladu 
osuszenia czy ostro"ci. Cechowa%y je 
za to wype%nienie i soczysto"$. Tak'e 
dzi!ki idealnemu prowadzeniu niskich 
tonów. Huk wystrza%ów armatnich, za-
rejestrowany w nagraniu „Uwertury”, 
to niezapomniane doznanie. PreAm-
pli#kator II potra# rozdzieli$ d)wi!k 
wystrza%u na pocz&tkowy pik spowo-
dowany wybuchem %adunku procho-
wego oraz nast!puj&c& po nim kaskad! 
opadaj&cych cz!stotliwo"ci. Nie tylko 
pot!ga, ale i zró'nicowanie niskich to-
nów zas%uguj& na s%owa uznania.

Organowe nagrania „Sztuki fugi” 
Bacha (Koehler) w towarzystwie Pre-
Ampli#katora II to doznania niemal 
mistyczne. D)wi!k organów, zupe%nie 
oderwany od kolumn, wype%niaj&cy 
swobodnie zarysowan& trójwymiarow& 
przestrze(, pozwala% zapomnie$ o obo-
wi&zkach recenzenta. Linie melodyczne 
polifonii przeplata%y si!, pozostaj&c za-
wsze czytelnymi, a pot!'ny bas dawa% 
odczu$ wielko"$ ko"cio%a w Naumbur-
gu. Nagrania „Koncertów *etowych” 
Vivaldiego (Brueggen z Orkiestr& XVIII 
Wieku) uwidoczni%y perfekcj! urz&dze-
nia w zakresie "rednicy. Stare drewnia-
ne instrumenty d!te wybrzmiewa%y, jak 
gdyby znajdowa%y si! tu' przed s%ucha-
czem, wprost namacalnie. D)wi!k by% 
no"ny i g%adki. Dok%adna rejestracja 
umo'liwi%a "ledzenie szczegó%ów pracy 
ust i palców muzyków (zreszt& sam dy-
rygent je w tym macza%).

W nieco l'ejszym repertuarze (Ania 
D&browska „Movie”) przedwzmacniacz 
równie' wypad% dobrze, pokazuj&c tym 
samym sw& uniwersalno"$. Zarówno 
wokal, jak i instrumenty elektrycz-
ne cechowa%y analogowa naturalno"$  
i p%ynno"$. W ostrzejszych fragmentach 
nie brakowa%o opanowania i swobody  
w operowaniu dynamik&. By%y i punk-
tualny rytm perkusji, i zró'nicowana 
linia basu, i p%ynno"$ g%osu, i wreszcie 
drapie'no"$ gitar. Pe%nia.

W moim odczuciu akumulatorowy 
PreAmpli#kator to brzmieniowa rewe-
lacja. Wy"mienity w swojej klasie ce-
nowej stopie( korekcyjny, który nie boi 
si! znacznie znamienitszej konkurencji. 
Du'e uznanie.

Pawe% Go%!biewski
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