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becnie Aesthetix oferuje dwie 
główne linie produktów. We "a-
gowej serii Jupiter znalazły się 

przedwzmacniacze: liniowy Callisto Eclip- 
se oraz gramofonowy Io Eclipse, oba z od-
dzielnymi lampowymi zasilaczami. Testo-
wane urządzenia pochodzą z serii Saturn. 
Jedynemu w ofercie wzmacniaczowi mocy 
Atlas, dostępnemu w kon%guracji dwuka-
nałowej oraz monobloków, towarzyszą 
przedwzmacniacze – uniwersalny Janus, 
liniowy Calypso i gramofonowy Rhea. 
We wszystkich tych konstrukcjach zasto-
sowano lampy elektronowe. Nowościami 
są odtwarzacz CD Romulus i przetwornik 
c/a Pandora.

Budowa
Przedwzmacniacz  
Janus Signature

Przedwzmacniacz Aesthetix Janus wy-
stępuje w dwóch wersjach. Podstawowa 
kosztuje 25000 zł. Jednak do testu tra%ła 
wersja Signature, wyróżniająca się innymi 
parametrami i modelami zastosowanych 
kondensatorów sprzęgających w stop-
niach gramofonowym i liniowym oraz na 
innych nóżkach. Wzrost ceny do 36000 zł 
ma znaleźć odzwierciedlenie w uzyska-
nych efektach dźwiękowych.

Obudowę wykonano z anodowanych na 
czarno aluminiowych płyt. Dolna prze-
chodzi w tylną ściankę i stanowi podsta-
wę montażową. Przednia i boczne mają 
grubość 1 cm. Konstrukcję wzmocniono 
szyną, będącą jednocześnie kanałem dla 
przewodu zasilającego.

Z przodu ulokowano dwa osłonięte 
transformatory, po jednym dla każdego 
kanału. W pobliżu znajduje się płytka 
z układami sterującymi i wyświetlacz. 
Kontynuacją pełnej separacji kanałów 
jest zastosowanie w kolejnych stopniach 
oddzielnych płytek. Poszczególne sekcje 
rozbudowanych zasilaczy mają schod-
kową stabilizację napięć oraz oddzielne 
tory przeznaczone do zasilania układów 
sterujących, lamp, przedwzmacniacza ko-
rekcyjnego i liniowego oraz wejść/wyjść.  
W sekcji phono pracują po trzy lam-
py ECC83 (Teslovak) i pojedyncza 6922 
EH na kanał, a w sekcji liniowej po jed-
nej ECC83 i 6922 EH. Uwagę zwracają 
pospinane w pakiety duże kondensatory 
sygnałowe. Zabudowa wnętrza jest eks-
kluzywna – wykorzystuje selekcjonowane 
komponenty najwyższej jakości i pozwala 
nabywcy Janusa Signature przygotować 
się na wysoką cenę.

Skarby Aesthetiksa skrywa gruba płyta 
aluminiowa z wielkimi otworami wenty-

lacyjnymi osłoniętymi metalową siatką. 
Dociśnięta pokrywa wskakuje z wyraź-
nym kliknięciem. Do jej mocowania uży-
to… krawieckich rzepów. Dzięki temu na 
widocznych powierzchniach uniknięto 
szpecących wkrętów.

Przednią ściankę wzmocniono grubym 
płatem aluminium w kolorze naturalnym. 
Mniejsze wymiary oraz zaokrąglone na-
rożniki nadają urządzeniu elegancki wy-
gląd, odciążając optycznie jego bryłę. 

Sam front może wzbudzić konsternację. 
Ile tu żagielków! Każdy z "otylli przełącz-
ników ma trójkątny kształt, nawiązujący 
do logo Aesthetiksa. Dzięki nim można 
wybudzić przedwzmacniacz ze stanu czu-
wania, odwrócić fazę, ominąć stopnie pre-
ampu w kon%guracji z procesorem kina 
domowego, uaktywnić odsłuch z pętli 

magnetofonowej, wybrać jedno z wejść li-
niowych lub gramofonowe, włączyć układ 
demagnetyzacji wkładki gramofonowej, 
wejść do menu ustawień wzmocnienia, 
impedancji wejściowej stopnia gramofo-
nowego i jasności wyświetlacza oraz uak-
tywnić tryb szybkiego wyciszenia. Umiesz-
czony centralnie niebieski wyświetlacz 
wskazuje wybrane funkcje, a ponadto sam 
jest „zamaskowanym” przełącznikiem. 
Naciskając jego boczne krawędzie, regulu-
jemy głośność oraz wybieramy ustawienia 
poszczególnych podmenu. Wzmocnienie 
dla wkładek można regulować w krokach: 
38, 44, 50, 56, 62 i 75 dB, a obciążeniom 
nadać wartości: 75, 125, 250, 500, 1 k, 2,5 k,  
5 k, 10 k lub 47 kΩ. Jest w czym wybie-
rać. Gramofonowy stopień korekcyjny po-
winien sobie poradzić z przetwornikami  
o napięciu niższym niż 0,2 mV. 

Janusa wyposażono w układ demagne-
tyzujący wkładkę MC. Producent radzi 

stosować go co tydzień lub za każdym 
razem, gdy dźwięk traci przejrzystość. Po 
załączeniu układu w trakcie odtwarzania 
płyty dźwięk zostaje wyciszony i nie dzia-
łają żadne przełączniki. Po zakończeniu 
demagnetyzacji przedwzmacniacz wraca 
do normalnej pracy.

Całą powierzchnię tylnej ścianki zajmu-
ją gniazda. Ich rozlokowanie jednoznacz-
nie wskazuje na budowę dual mono. Sześć 
wejść liniowych oraz dwa wyjścia regulowa-
ne zdublowano w standardach RCA i XLR. 
Postać niezbalansowaną mają wejście gra-
mofonowe oraz wyjście wysokopoziomowe 
(rec out). Gniazda sygnałowe przylutowano 
do płytek ustawionych pionowo za tylną 
ścianką. Pośrodku umieszczono gniazdo 
zasilające IEC, włącznik główny oraz zacisk 
uziemienia dla ramienia gramofonowego.

Wśród zaawansowanych funkcji obsłu-
gi znalazła się regulacja balansu, jasności 
wyświetlacza oraz jasności diod na przed-
niej ściance. Dołączony w wyposażeniu 
plastikowy pilot jest nikczemnej urody 
i wielkiej funkcjonalności. Mnie bardzo 
pasował. Obsługuje wszystkie funkcje do-
stępne z przedniej ścianki (poza zmianą 
jasności wyświetlacza) oraz dodatkowo 
balans kanałów. Praktyczny niuans, nie 
wymagający dalszego uzasadnienia.

.RñFöZND�PRF\�$WODV
Wzmacniacz mocy umieszczono w obu-

dowie o podobnej konstrukcji i estetyce 
co preamp. Również tutaj pokrywa jest 
mocowana na rzepy, ale dodatkowo stabi-
lizowana niewidocznymi z przodu małymi 
wkrętami.

Na przedniej ściance znajduje się wy-
świetlacz, spełniający także funkcję selek-
tora. Obok niego mamy przycisk wygasza-
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jący display oraz wyciszający końcówkę 
mocy, a poniżej – aktywujące wybór wejść, 
przejście w stan czuwania oraz wejście do 
menu ustawień aktywnej zwrotnicy. Wy-
boru rodzaju wejścia sygnałowego oraz 
parametrów (ltra dokonuje się przełącz-
nikiem ukrytym w wyświetlaczu.

Z tyłu widać cztery wejścia sygnało-
we do każdego z kanałów. Gniazda XLR  
i RCA uzupełniono takim samym kom-
pletem wejść do wbudowanej w Atlasa 
zwrotnicy z (ltrem górnoprzepustowym  
o nachyleniu 6 dB na oktawę, regulowa-
nym w 16 krokach w zakresie od 40 Hz 
do 200 Hz. Dzięki niej końcówka może 
pracować z kolumnami zawierającymi ak-
tywny moduł basowy oraz w instalacjach 
wykorzystujących aktywne subwoofery.

Zespolone wyjścia głośnikowe Cardasa 
przyjmują jedynie przewody zakończo-
ne widełkami. Przy ich montażu należy 
zwrócić uwagę na odwrócone polary-
zacje. Plus kanału prawego znajduje się  
w górnej części zacisku, a lewego w dolnej. 
Zostało to dobrze oznakowane, jednak  
w czasie instalowania przewodów na pa-

mięć można podłączyć kolumny w prze-
ciwfazie. Pomiędzy gniazdami sygnało-
wymi umieszczono zasilające IEC oraz 
włącznik główny. Jest też złącze RS232 
oraz wyzwalacz 12 V.

Wnętrze Atlasa podzielono na cztery 
sekcje. Pod znajdującym się w centrum 
ekranem ukryto zasilacz z dwoma trans-
formatorami Mercury Magnetics (USA) 
typu E-I oraz trzema dławikami. Oddziel-
ne sekcje zasilają część lampową oraz sto-
pień mocy. Układy wejściowe ulokowano 
tuż za tylną ścianką. Zastosowano w nich 
rosyjskie lampy 6N8S, będące odpowied-
nikiem 6SN7, po jednej na kanał. Pozosta-
łe elementy to także wysoka półka, m.in. 
kondensatory Rel-Cap, zasilane z układów 
zamontowanych na oddzielnych płytkach. 
W stopniach wzmacniających pracują ele-

menty bipolarne. W końcowych to osiem 
par tranzystorów na kanał. Ich montaż 
uniemożliwia odczytanie oznaczeń. Wspie-
ra je bateria kondensatorów Nichicona.

Atlas jest hybrydowym wzmacniaczem 
mocy. To rozwiązanie nieczęsto spotyka-
ne, a w Aesthetiksie zdumiewa solidnością 
wykonania. Układ pracuje bez globalnego 
sprzężenia zwrotnego, dostarczając moc 
200 W na kanał przy obciążeniu 8 Ω i 400 W  
przy 4 Ω. Jest więc czym poczęstować nawet 
najbardziej wymagające głośniki.

Oba urządzenia wyposażono w mięk-
kie gumowe pierścienie pełniące funkcję 
nóżek. Po ustawieniu na gładkim podłożu 
działają jak przyssawki.

Podobnie jak w przypadku wszystkich 
urządzeń lampowych niezbędne jest za-
chowanie wolnej przestrzeni nad Aesthe-
tiksami. W czasie pracy ich obudowy 
znacznie się nagrzewają.

Janus Signature.  
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.RQğJXUDFMD
W te!cie wzmacniacz sta" na stolikach 

StandArtu STO i SSP. Jako #ród"o cyfrowe 
pos"u$y" odtwarzacz Audio Research CD7. 
Gramofon Garrard 401 wyposa$ony w ra-
miona SME 312 z wk"adk% Audiotechnica 

AT-33PTG oraz Origin Live Silver z prze-
twornikiem Audiotechnica AT440MLa 
pracowa" w kon&guracji ze stopniem ko-
rekcyjnym Janus Signature oraz preampem 
gramofonowym Manley Steelhead. Do 
po"%cze' sygna"owych u$y"em przewodów 
Fadel Coherence IC One (RCA), Fadel 
Aero(ex Plus (XLR), DH Labs Air Matrix 
(RCA) oraz Cordial (XLR). Sygna" do ko-
lumn ATC SCM-35 przesy"a"y przewody 
Fadel Coherence SC One. Zasilanie zapew-
nia"a listwa sieciowa Fadel Hotline Cohe-
rence i przewody Fadel Coherence PC One 
oraz Argentum Su-2,5/3E Silver.

Przy"%czaj%c interkonekty, nale$y pa-
mi)ta* o asymetrycznym rozmieszczeniu 
gniazd sygna"owych. Odleg"o!* pomi)-
dzy nimi mo$e utrudnia* stosowanie 
przewodów z po"%czonymi $y"ami obu 
kana"ów.

W trakcie ustawiania parametrów dla 
wk"adek przedwzmacniacz automatycz-
nie przechodzi w tryb wyciszenia. Dzi)ki 
temu unikamy niespodziewanych strza-
"ów w g"o!nikach.

Atlasa wyposa$ono w cztery wej!cia  
i ich selektor. Warto jednak pami)ta*, $e 
jednorazowo mo$na pod"%czy* tylko je-
den przedwzmacniacz, gdy$ w czasie pra-
cy wszystkie gniazda pozostaj% aktywne. 
U$ycie selektora nie odcina pozosta"ych 
wej!*, a jedynie dopasowuje parametry 
ko'cówki mocy do sygna"u. Przy pod"%-
czonych dwóch #ród"ach us"yszycie oba 
jednocze!nie. Nie spotka"em dotychczas 
takiego rozwi%zania. Wydaje si) ono nie-
potrzebn% komplikacj%, pozostaje zatem 
wierzy*, $e zosta"o przemy!lane.

%U]PLHQLH
Ka$demu recenzentowi $ycz), aby móg" 

jak najcz)!ciej opisywa* urz%dzenia, po-
wiedzmy, udane. Po rozstaniu z nimi po-
zostaje dobre wra$enie, ale rzadko t)sk-
nota. Gdy natra&am na pere"k), tak% jak 
zestaw Aesthetiksa, to najch)tniej zaszy"-
bym si) w zaciszu pokoju ods"uchowego 
i nie przypomina" dystrybutorowi ani re-
dakcji, $e ci)$ko pracuj). Bo tak naprawd) 
wcale ci)$ko nie pracuj), tylko z wielk% 
przyjemno!ci% i dzieci)c% rado!ci% wertu-
j) swoj% p"ytotek).

W pierwszych godzinach s"uchania nie 
dozna"em $adnych ol!nie'. D#wi)k by" 
normalny. Nic mnie nie zaskoczy"o, nic nie 
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mami"o. By"o spójnie, aksamitnie i konse-
kwentnie. I tak przez ca"y czas. A jednak 
d#wi)k coraz bardziej mnie anga$owa".  
W czasie d"ugiego testu urz%dzenia wyra#-
nie dojrzewa"y. To pewnie efekt wygrzewa-
nia. Ale jaki efekt! Poprawie ulega"y roz-
dzielczo!* i przejrzysto!*. Ka$dy d#wi)k 
nabiera" precyzji i zdecydowania. Im d"u-
$ej s"ucha"em, tym wi)cej s"ysza"em.

Aesthetix reprezentuje brzmienie, które 
na d"ugo pozostaje w pami)ci. Daje pew-
no!* swojej klasy i gwarantuje niezmien-
no!* wra$e'. Du$a moc hybrydowej 
ko'cówki po"%czona z wyra&nowaniem 
lampowego przedwzmacniacza w ka$dym 
repertuarze pokazuje pe"ne opanowanie, 
rozwag) w prezentacji, naturaln% barw) 
i najwy$sz% muzykalno!*. Brzmienie po-
zostaje wysublimowane, a jednocze!nie  
w pe"ni kontrolowane. Nie szuka"em lep-
szej rozdzielczo!ci, bo ka$dy znany mi 
detal by" dobrze s"yszalny. Nie szuka"em 
lepszej makrodynamiki, bo ka$dy jej skok 
wybrzmiewa" wyra#nie. Wzmacniacz po- 

tra&" bez problemu utrzyma* w ry-
zach do!* wymagaj%ce kolumny ATC. 
Co wi)cej, zaspokoi" je, cho* s% zdolne 

do bezwzgl)dnego obna$enia znie-
kszta"ce' wnoszonych przez elek-
tronik), tak$e lampow%. Muzyka 
gra"a p"ynnie i cieszy"a ucho. Bez 

nadawania zb)dnych „&rmowych” 
sygnatur, bez silenia si) na charakterne 
brzmienie. Nie tak "atwo zachwycam si) 
recenzowanymi urz%dzeniami, ale Aesthe-
tiksa trudno przy"apa* na potkni)ciach. 
Ostatecznie uzna"em, $e nie ma sensu na 
nie czeka*. Czas testu po!wi)ci"em wi)c 
na przypomnienie sobie ulubionych p"yt.

Wiem, które z nich s% zrealizowane s"abiej, 
a które referencyjne. Janus Signature/
Atlas równie$ si) w tym oriento-
wa". Jednak wspania"omy!lnie po-
zwala" s"abszym nagraniom od$y* 
i zaprezentowa* si) z jak najlep-
szej strony. Jak mentor chwal%cy 
s"abszego ucznia. Muzyka nabie-
ra wtedy sensu.

Aesthetix móg" si) zmierzy* 
w te!cie z legendarnym przed-
wzmacniaczem korekcyjnym 
Manleya. Mimo wspólne-
go transatlantyckiego po-
chodzenia obu urz%dze' 
bez trudno!ci potra&"em 
rozró$ni* ich brzmienie. 
Gramofonowy stopie' ko-
rekcyjny Janusa Signature 
zas"uguje na pochwa"y. 
Uniwersalnie kon&gurowal-
ny, pozostaje ortodoksyjnie 
lampowy w najlepszym tego 
s"owa znaczeniu. Nie wysila si) na spekta-
kularne popisy. W prostolinijnie natural-
ny sposób odtwarza ka$dy repertuar z LP.  
W klasyce !piewny i dynamiczny, w jazzie 
po"owy ubieg"ego wieku – aksamitny i no-
stalgiczny, w rocku – d#wi)czny i odwa$ny. 
W takim przypadku warto od razu zainwe-
stowa* wy$sz% kwot) w przedwzmacniacz 
uniwersalny, ni$ liczy* na równie udane 
kon&guracje z urz%dzeniami dzielonymi.

Mo$e troch) ryzykuj) t% opini%. Nie 
s"ucha"em przecie$ (poza Audio Show) 
osobnych przedwzmacniaczy korekcyj-
nych Aesthetiksa. W ka$dym razie rzad-
ko spotyka si) tak udane funkcjonalnie  
i brzmieniowo stopnie gramofonowe zin-
tegrowane z preampem liniowym. Na my!l 
przychodzi mi jedynie modu" Accuphase 
AD-2800 do"o$ony do przedwzmacniacza 
C-2410.

.RQNOX]MD
Po$egnanie z ameryka'skim wzmac-

niaczem prze$y"em tak jak inne trudne 
rozstania. +atwo nie by"o. Zaskakuj%ce 
pocz%tkowo krawieckie rzepy zdaj% si) 
sugerowa* brzmieniow% &lozo&) Aesthe-

tiksa. Ten d#wi)k przyczepia si)  

do s"uchacza i trudno si) od nie-
go bezbole!nie oderwa*. To ze-
staw dopracowany w najdrobniej-
szych szczegó"ach konstrukcyjnych, 
brzmieniowych i funkcjonalnych. 
Idealny przyk"ad zdrowego hi-endu. 

Najwy$sza pó"ka.

.DĝGH�]�F]WHUHFK�ZHMĂÊ�$WODVD�
MHVW�FDï\�F]DV�JRWRZH� 
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Aesthetix  
Janus Signature/
Aesthetix Atlas
'\VWU\EXFMD��� Soundclub
&HQD�� �������]ï�������]ï

Dane techniczne:
Aesthetix Janus Signature: 
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� ���+]�ļ����N+]�

� ����������G%�

:]PRFQLHQLH��� ����G%�5&$� 
L����G%�;/5��OLQLRZH��� 
���ļ����G%��SKRQR�

,PSHGDQFMD�ZHMĂFLRZD��� ���N1��5&$��� 
� ���N1��;/5�
,PSHGDQFMD�Z\MĂFLRZD��� ��N1��5&$�������1��;/5�
:HMĂFLD��� ���[�OLQLRZH�5&$�;/5��

SKRQR�00��0&��5&$�

:\MĂFLD��� ���[�5&$����[�;/5�� 
UHF�RXW��5&$�

/DPS\��� ���[���$;���(��&&6��� 
��[��������'-��

5HJXODFMD�EDUZ\��� �

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
:\PLDU\��Z�V�J���� ���������������FP

0DVD��� �����NJ

Aesthetix Atlas:
0RF��� ��[�����:���1��
� ��[�����:���1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� ��+]�ļ�����N+]

6\JQDï�V]XP��� ����G%

=QLHNV]WDïFHQLD�7+'��� < 1 %
:HMĂFLD��� ��[�5&$����[�;/5

/DPS\��� ��[��1�6���61��

=GDOQH�VWHURZDQLH��� �

:\PLDU\��Z�V�J���� ���������������FP

0DVD��� �����NJ�

Ocena:
%U]PLHQLH��� KL�HQG

5R]PLHV]F]HQLH�JQLD]G� 
RGSRZLDGD�DUFKLWHNWXU]H� 
GXDO�PRQR�

3ODVWLNRZ\�SLORW�QLH�]DFKZ\FD� 
Z\JOÈGHP��DOH�SURJUDPRZDï� 
JR�NWRĂ�PÈGU\�
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