
Sceptycy uwa!aj", !e #ltry ani kable 
zasilaj"ce nie zmieni" brzmienia 
wzmacniacza czy odtwarzacza, 

bo w ka!dym z nich siedzi transformator, 
któremu budowa sieciówki nie mo!e robi$ 
ró!nicy. Zwolennicy twierdz", !e wp%yw 
akcesoriów zasilaj"cych jest s%yszalny,  
a pr"d poruszaj"cy cewkami g%o&ników 
jest tym samym strumieniem elektronów, 
który u%amek sekundy wcze&niej p%yn"%  
w kablach zasilaj"cych; ich jako&$ musi 
wi'c mie$ znaczenie. W rozja&nieniu te-
matu nie pomagaj" producenci, którzy za-
zwyczaj unikaj" konkretów i zabezpieczaj" 
swoje produkty przed rozkr'ceniem. S" 
jednak #rmy, które nie stosuj" rozwi"za(  
z pogranicza czarnej magii. Jedn" z nich 
jest Gigawatt.

Marka jest jeszcze m%oda, ale my&l 
techniczn" i pierwsze produkty dosta%a  

w spadku po poprzedniej #rmie jej wspó%-
w%a&ciciela – Power Audio Laboratories. 
Oprócz rozwijania starszych konstrukcji 
stopniowo wprowadzane s" nowe. W&ród 
nich znajduj" si' kondycjonery oznaczo-
ne dopiskiem „Evo”. Mo!e to sugerowa$ 
zastosowanie tylko kilku drobnych popra-
wek, ale tak naprawd' Gigawatt ca%kowicie 
zmieni% #lozo#' projektowania i rozpocz"% 
nowy etap rozwoju.

Do testu tra#% kondycjoner PC-2 Evo, 
a wraz z nim kable zasilaj"ce – do%"czany 
standardowo LC-1 MkII oraz )agowe LS-1.

Budowa
Urz"dzenie wygl"da ca%kiem zwyczaj-

nie. Proste pude%eczko z niebiesk" diod" 
na przednim panelu i rz"dkiem gniazd na 
zapleczu. Nie wy&wietla nawet warto&ci 
napi'cia w gniazdku. Ten gad!et znajdzie-

my dopiero w wy!szych modelach. Z ty%u 
znalaz%o si' z%"cze IEC, w%"cznik oraz sze&$ 
gniazd schuko umo!liwiaj"cych obrócenie 
wtyków i uzyskanie w%a&ciwej polaryzacji 
zasilania. Gniazda po%"czono w pary, ka!-
d" dla innego rodzaju urz"dze(.

Pierwsza obs%uguje *ród%a cyfrowe; dru-
ga – analogowe z wy%"czeniem du!ych 
wzmacniaczy zintegrowanych i pr"do!er-
nych ko(cówek mocy. Dla nich przezna-
czono trzeci" par'. Z zewn"trz to w%a&ciwie 
wszystko. Poza sprawdzeniem polaryzacji 
i pod%"czeniem sprz'tu do w%a&ciwych 
gniazd u!ytkownik nie b'dzie mia% wiele 
roboty.

Wykonanie PC-2 Evo jest perfekcyjne, 
jakby ka!dy element wydosta% si' z wn'-
trza komputerowej symulacji, a ca%o&$ 
zosta%a zmontowana przez roboty w ste-
rylnym laboratorium. Obudow' z%o!ono  
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I w%a&nie na tym polega najwi'ksza 
zmiana w stosunku do wcze&niejszych 
konstrukcji Gigawatta. Dotychczas #rma 
budowa%a kondycjonery z trafami, któ-
rych zadanie polega%o na galwanicznej 
separacji zasilanych urz"dze( od sieci. 
Rozwi"zanie wydaje si' korzystne, ale ma 
kilka wad. Mo!e ogranicza$ dynamik' 
wzmacniacza, szczególnie je&li wykazuje 
on du!e zapotrzebowanie na pr"d. Pro-
blem starano si' wyeliminowa$, ale je&li 
by%a taka mo!liwo&$, wielu u!ytkowników 

wola%o wpi"$ wzmacniacz do gniazda nie-
separowanego. Poza tym trafa niekiedy 
bucza%y, skutecznie utrudniaj"c ods%uch 
z niskim poziomem g%o&no&ci. Niedogod-
no&ci mia%o usun"$ wprowadzenie no-
wego typu transformatorów, pracuj"cych  
o wiele ciszej. Zdecydowano si' jednak na 
rozwi"zanie ostateczne i z separacji gal-
wanicznej zrezygnowano ca%kowicie.

Zamiast niej Gigawatt poszed% w stro-
n' wielostopniowej #ltracji równoleg%ej. 
PC-2 Evo przypomina kilka listew sie-
ciowych umieszczonych we wspólnej 
obudowie. Zastosowanie kilku #ltrów dla 
ka!dej pary wyj&$ ma da$ lepsze rezultaty 
brzmieniowe ni! separowanie ich od sie-
ci i pod%"czenie do wspólnego zabezpie-
czenia. Autonomiczne uk%ady pasywne 

izoluj" od zak%óce( generowanych przez 
urz"dzenia wykorzystuj"ce t' sam" lini' 
zasilaj"c". Rozdzielenie uk%adu umo!li-
wi%o dostosowanie sposobu #ltracji danej 
ga%'zi do charakteru jej obci"!enia.

Za t%umienie zak%óce( odpowiadaj" 
metalizowane kondensatory poliestrowe 
o niskiej indukcyjno&ci. Wszystkie podze-
spo%y s" montowane srebrnym lutowiem 
na masywnej p%ytce drukowanej ze &cie!-
kami o du!ym przekroju. Zrezygnowano 
z elementów d%awi"cych przep%yw pr"-

du, takich jak bezpieczniki topikowe czy 
termiczne. Ochron' przed przepi'ciami  
i udarami zrealizowano za pomoc" wary-
storów i iskierników plazmowych. Prac' 
#ltrów wspomaga podwójny uk%ad bu-
foruj"cy z ogniwami kompensacyjnymi. 
Zwi'kszaj" one wydajno&$ pr"dow" urz"-
dzenia przy obci"!eniach nieliniowych 
(na przyk%ad w czasie pracy ze wzmacnia-
czami mocy) i zapobiegaj" powstawaniu 
ró!nic mi'dzy moc" na wej&ciu i wyj&ciu.

Rozwi"zaniem znanym ze starszych 
Gigawattów jest system wewn'trznej dys-
trybucji pr"du poprzez szyny. W PC-2 
u!yto polerowanych sztab z litej miedzi  
o przekroju poprzecznym 30 mm2 ka!da. 
Szyny zapewniaj" równomierny i stabilny 
rozk%ad mocy dla ka!dej ga%'zi, niezale!-
nie od obci"!enia wyj&$. Produkcja mie-
dzianych sztabek jest kosztowna ze wzgl'-
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z grubych blach stalowych, a przedni pa-
nel to aluminiowa p%yta o grubo&ci 1 cm. 
Precyzj' wykonania docenimy, przygl"da-
j"c si' takim detalom, jak frez, w którym 
osadzono ozdobn" szybk' albo nazwa #r-
my wygrawerowana w górnej pokrywie.

T' mocuj" zaledwie cztery &ruby. Pro-
ducent zabezpieczy% najwa!niejsze ele-
menty metalowymi puszkami. Mo!e  
w obawie przed konkurencj", a mo!e aby 
zmniejszy$ zak%ócenia. Prawdopodobnie 
jedno i drugie.

O powa!nym podej&ciu do ekranowa-
nia magnetycznego &wiadcz" te! piono-
we p%yty umieszczone mi'dzy modu%ami 
wyj&ciowymi. Na elementach metalowych 
nie oszcz'dzano, przez co kondycjoner 
wa!y a! 16 kg. Jest to tym bardziej godne 
uwagi, !e nie zawiera transformatora se-
paruj"cego.

Test kondycjoner
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du na jako&$ metalu i technologi' 
obróbki. Gigawatt wykorzystuje 
mied* katodow" Cu-OF (mied* 
beztlenowa o wysokiej przewod-
no&ci) i Cu-ETP (mied* ra#-
nowana sposobem hutniczym  
o wysokiej przewodno&ci). Oba 
gatunki charakteryzuj" si' czy-
sto&ci" przynajmniej 99,99 %. 
Metal poddaje si' emaliowa-
niu i wy!arzaniu, które zag'sz-
cza materia%, poprawiaj"c jego  
przewodno&$, plastyczno&$ i od-
porno&$ na korozj'. Aby zapobiec utlenia-
niu, obróbk' mechaniczn" szyn wykonuje 
si' w technologii nie wydzielaj"cej ciep%a.

.RQğJXUDFMD

PC-2 Evo jest wyposa!ony w 1,5-metro-
wy kabel LC-1 MkII, ale za dop%at" mo!na 
go wymieni$ na LC-2 MkII. Warto sko-
rzysta$ z tej opcji. Dro!sze sieciówki tak!e 
nie b'd" przesad". Do dyspozycji mia%em 
Gigawatta LS-1 oraz dwa przewody An-
sae Muluc Supreme (ups, konkurencja...) 
i wykorzysta%em chyba wszystkie kom-
binacje. Kondycjoner pozwala% szybko 
uchwyci$ zmiany w brzmieniu. Wyposa-
!enie PC-2 Evo w tak" sieciówk' znacznie 
podniesie koszt zakupu, ale inwestuj"c  
w kabel doprowadzaj"cy pr"d do kon-
dycjonera, poprawiamy jako&$ zasilania 
wszystkich pod%"czonych do niego urz"-

dze(. Niektórzy twierdz", !e lepiej wyda$ 
wi'cej pieni'dzy na sieciówk' do *ród%a, 
ale z kilku eksperymentów wynika, !e 
kabel pod%"czony do kondycjonera lub  
listwy jest jeszcze wa!niejszy.

System ods%uchowy sk%ada% si' z pod%o-
gowych kolumn Audio Physic Tempo VI  
i wzmacniacza McIntosh MA6600, po%"-
czonych kablami Albedo Monolith. +ró-
d%o to odtwarzacz CD Electrocompaniet 
ECC-1, z którego sygna% do wzmacniacza 
p%yn"% %"czówk" Tara Labs Prism 300a.

Druga kon#guracja obejmowa%a ten sam 
system, ale z monitorami Xavian XN250 
Evo, ustawionymi na podstawkach ST612 
Metallico. W roli kabli g%o&nikowych pra-
cowa%y ta&my Nordost Red Dawn.

Sprz't stan"% na stoliku Base. Do po-
równa( wykorzysta%em listw' Fadel Art 
Hotline IEC. System gra% w 18-metro-
wym pokoju zaadaptowanym akustycznie  

w stopniu nie utrudniaj"cym normalnego 
funkcjonowania. Kondycjoner by% pod%"-
czony do oddzielnej linii zasilaj"cej popro-
wadzonej podtynkowym kablem Ansae  
i zako(czonym gniazdkiem &ciennym tej 
samej #rmy.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Wp%yw PC-2 Evo na brzmie-
nie by% jednoznacznie pozy-
tywny i s%yszalny od razu. Ska-
l' ró!nicy mo!na porówna$ 
do zast"pienia zwyk%ych kabli 
g%o&nikowych ta&mami Nor-
dosta.

PC-2 Evo nie owija w bawe%-
n'. Jest jednym z nielicznych 
„rozga%'ziaczy”, które nie 
wymagaj" od odbiorcy wie-
logodzinnego ws%uchiwa- 
nia si' w niewielkie ró!-
nice. Wydaje si', !e nie 
zosta% zaprojektowany do  
jednoczesnego popra-
wiania wszystkich as-
pektów brzmienia, jak 

to ma miejsce w przy-
padku akcesoriów zasila-

j"cych Ansae czy Fadela. Stawia na czysto&$  
i dynamik', jasno daj"c do zrozumienia, !e 
w czasie s%uchania nie b'dziemy si' nudzi$. 

Wra!enie jest takie, jakby wzmacnia-
czowi nagle przyby%o watów, a z g%o&ni-
ków zsun'%a si' cienka zas%onka, której 
dot"d nie zauwa!ali&my. W te&cie brzmie-
nie systemu odniesienia sta%o si' bardziej 
bezpo&rednie, namacalne i realistyczne.  
A przecie! Tempo VI i Mak 6600 tworz" 
dynamiczny i rozdzielczy zestaw. Polski 
kondycjoner przesun"% granice jego mo!-
liwo&ci jeszcze wy!ej. Jakby powiedzia% je-
den z moich znajomych: „gra% bardziej”.

PC-2 Evo nie poprawia brzmienia deli-
katnie – on je kszta%tuje. Wp%ywa na cha-
rakter systemu w stopniu nie mniejszym 
ni! okablowanie czy wymiana *ród%a. Ma 
jasno okre&lone zadanie – wydoby$ wi'cej 
szczegó%ów, poprawi$ dynamik' i stereo-
foni', w miar' mo!liwo&ci staraj"c si' nie 
zgubi$ przy tym barwy. Do wielu zesta-
wie( b'dzie pasowa%, cho$ te najbardziej 
przejrzyste mo!e doprowadzi$ do granicy 
dyskomfortu. Dlatego mimo wszystkich 
zalet tego urz"dzenia zalecana jest ostro!-
no&$. To upgrade dla audio#lów, którzy 
wiedz", co robi".

Mo!na odnie&$ wra!enie, jakby kondy-
cjoner delikatnie zwi'ksza% poziom g%o&-
no&ci. Brzmienie nabiera wyrazisto&ci. Po 
d%u!szym ods%uchu dochodz' do wniosku, 
!e Gigawatt osi"gn"% to, wprowadzaj"c do 

6]HĂÊ�JQLD]G�SRïÈF]RQR� 
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d*wi'ku wi'cej ciszy. Muzyczne t%o staje 
si' ciemniejsze, dzi'ki czemu instrumenty 
bardziej si' od niego odcinaj". To dlatego 
ka!dy d*wi'k zdawa% si' wylatywa$ z g%o&-
ników ze zdwojon" moc".

Równie ciekawy efekt mo!na obserwo-
wa$ w stereofonii. Na pierwszy rzut ucha 
d*wi'k wydaje si' odchudzony. W rzeczy-
wisto&ci kontury instrumentów si' wy-
ostrzaj", wi'c ka!dy z nich zajmuje mniej 
miejsca na scenie, a zarazem zwi'ksza si' 
ilo&$ powietrza oddzielaj"cego d*wi'ki 
od siebie. Ka!de *ród%o jest solidniej osa-
dzone w przestrzeni i lepiej zde#niowane.  
Gigawatt zach'ca system do grania punk-
tami, nie plamami. Rozrasta si' tak!e g%'-
bia. Nagrania zrealizowane tak, aby d*wi'k 
by% podawany blisko s%uchacza, staj" si' 
jeszcze bli!sze, a te operuj"ce dalekim pla-
nem odsuwaj" si' kolejny metr za lini' ko-
lumn. PC-2 Evo wprowadza w dziedzinie 
stereofonii now" dawk' &wie!o&ci i dodaje 
systemowi skrzyde%.

Je&li chodzi o rozdzielczo&$, kondycjo-
ner spowodowa%, !e Audio Physiki wy%a-
pywa%y z nagra( jeszcze drobniejsze detale. 
PC-2 Evo mo!na poleci$ audio#lom szu-
kaj"cym na p%ytach skrzypni'$, trzasków 

i szelestów. Znam zapale(ców, którzy po-
tra#" przekre&li$ system tylko dlatego, !e 
na jednym z dziesi'ciu testowych nagra( 
nie us%yszeli drobnego szmeru. Je&li rów-
nie! d"!ycie do osi"gni'cia maksymalnej 
detaliczno&ci, Gigawatt b'dzie strza%em  
w dziesi"tk'.

Czy jednak PC-2 Evo nie wysysa  
z d*wi'ku magii i uczu$? Powiedzia%bym, 
!e zamienia jeden rodzaj emocji na dru-
gi. Lekko sch%adza barw', wprowadza do 
d*wi'ku delikatny zapach klinicznej czy-
sto&ci, przyspiesza i utwardza bas, a tak!e 
lekko roz&wietla wysokie tony. Och%odze-
nia barwy nie nazwa%bym wad". Wszyst-
ko zale!y od potrzeb systemu i preferencji 
s%uchacza. PC-2 Evo sprawia, !e brzmienie 
staje si' realistyczne, a co za tym idzie – 
wci"gaj"ce. Jedyne, na co mo!na narzeka$, 
to fakt, !e po w%"czeniu w tor polskiego 
kondycjonera, jeszcze trudniej si' oderwa$ 
od s%uchania. Mo!na zapomnie$ nawet  
o wa!nych sprawach i zmarnowa$ mnó-
stwo czasu na tak bezproduktywn" dzia-
%alno&$ jak s%uchanie muzyki.

W materia%ach reklamowych Gigawatta 
przeczytamy, !e wszystkie produkty s" ob-
j'te polis" ochrony przy%"czonego sprz'tu, 

której wysoko&$ ubezpieczenia wynosi mi-
lion z%otych. ,eby tak jeszcze u!ytkownicy 
byli ubezpieczeni na okoliczno&$ zaspania 
do pracy...

.RQNOX]MD

Przy odrobinie dobrej woli mo!na za-
pomnie$ o tym drobnym mankamencie. 
Wielu producentów bardzo by chcia-
%o, !eby ich sprz't mia% podobne wady.  
A mówi"c powa!nie, PC-2 Evo jest jednym 
z najlepszych rozga%'ziaczy, jakie mia%em 
mo!liwo&$ wypróbowa$ w swoim systemie. 
Polecam.

Gigawatt PC-2 Evo
'\VWU\EXFMD��� Gigawatt
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