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Tanie wzmacniacze lampowe  
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atman to marka za!o"ona w 2006 
roku przez TL Audio – producen-

ta lampowych mikserów, preampów 
i korektorów. Firma mo"e si# pochwali$ 
ponad 20-letnim sta"em na rynku pro-
fesjonalnym. Jej dzia!alno%$ pod mark& 
Fatman rozpocz#!a si# od prostych stacji 
dokuj&cych po!&czonych z lampowymi 
wzmacniaczami zdolnymi jako tako wy-
sterowa$ przeci#tne g!o%niki. Z czasem  
w katalogu zacz#!y si# pojawia$ bardziej 
rozbudowane konstrukcje. Szczytem am-
bicji by! komplet o nazwie iTube Mother-
ship – przedwzmacniacz i dwa monoblo-
ki o mocy 200 W i masie 51 kg. Obecnie 
dzielonka, która przynajmniej na zdj#-
ciach wygl&da high-endowo, to ju" pro-
dukt archiwalny. Fatman skoncentrowa! 
si# na rozbudowie gamy stacji dokuj&cych 
i skromniejszych wzmacniaczy.

Wzmacniacz iTube 302
iTube 302 to jeden z najdro"szych mo-

deli w katalogu. Oprócz niego audio'lów 
mo"e zainteresowa$ mocniejsza integra 
iTube 452 oraz ciekawie wygl&da-
j&cy model iTube Red-i. Je%li 
komu% do szcz#%cia wystarczy 
20 watów – mo"e wybra$ iTu-
be’a 202. Nazewnictwo mo"e si# 
wyda$ skomplikowane, 
ale obecnie bez litery  
„i” ani rusz. Wymienione 
modele !&czy wzornictwo 
– zdecydowanie dyskret-
niejsze ni" w starszych Fat-
manach. Nie u%wiadczymy tu 
chromowanych p!yt czo!owych 
z wizerunkiem weso!ego grubaska  
w okularach. Testowany wzmacniacz nie-
co przypomina wczesne konstrukcje Da-
reda (kto% je jeszcze pami#ta?) i polskiej 
manufaktury Delta Studio. Zaokr&glo-
na obudowa prezentuje si# znakomicie. 
Aby nie zaburza$ krzywizny, z przodu 
umieszczono tylko okr&g!y, pod%wietlany 
na pomara(czowo wska)nik wychy!owy, 
a pokr#t!a przeniesiono na górn& p!yt#. 
Jedno s!u"y do wyboru )ród!a; drugie – 
do regulacji g!o%no%ci. G!ówny w!&cznik 
sieciowy znalaz! si# z boku. Umieszczenie 
pokr#te! na górnej %ciance mo"e si# wyda-
wa$ niebezpieczne, ale producent przewi-
dzia! ochronn& metalow& krat#. Poza tym 
potencjometr pracuje tak lekko, "e nie 
trzeba go chwyta$ ca!& d!oni&. Wystarczy 
musn&$ palcem. Demonta" kratownicy 
wymaga u"ycia bardzo d!ugiego %rubo-
kr#tu i odrobiny delikatno%ci. Wzmac-
niacz wygl&da lepiej bez os!ony, ale czasa-
mi wzgl#dy bezpiecze(stwa bior& gór#.

Wiele tego typu produktów to tak na-
prawd# wzmacniacze hybrydowe z ma-
le(kimi triodami wystaj&cymi z obudowy 
troch# na pokaz. iTube 302 jest natomiast 
prawdziwym lampowcem. Oczywi%cie nie 
%miem go porównywa$ do konstrukcji 
BAT-a czy Audio Researcha, bo to zupe!-
nie inny poziom, ale je%li przyjrzymy si# 
niedrogim Jolidom albo Cayinom, zauwa-
"ymy podobie(stwa. Z obudow& o szero-
ko%ci 37 cm wa"&cy 13 kg Fatman nie jest 
znów taki malutki.

W podobnych konstrukcjach w roli 
lamp mocy dominuj& EL34 i KT88. Tym-
czasem Fatman si#gn&! po mniej popu-
larn& tetrod# strumieniow& 6L6G, b#d&c& 
blisk& krewn& 6V6 z 1937 roku. W stopniu 
steruj&cym zobaczymy trzy znane i lubia-
ne podwójne triody 12AX7. Co ciekawe, 
tylko jedn& z nich wystawiono na widok 
publiczny, zatapiaj&c na dodatek do%$ g!#-
boko w b!yszcz&c& powierzchni# górnej 
p!yty. Wyeksponowano tak"e czerwony 

kondensator, co budzi skojarzenia z Pa-
thosem.

Lampy mocy dostarczy!a 'rma Ruby, 
natomiast o producencie 12AX7 trud-
no cokolwiek powiedzie$. Jedyna, któr& 
wida$, wystaje ponad obudow# tak nie-
znacznie, "e trudno j& pewnie chwyci$  
i zdemontowa$.

Na tylnej %ciance znajdziemy trój-
bolcowe gniazdo sieciowe, zatopione  
w pó!przezroczystym plastiku, terminale 
g!o%nikowe z odczepami dla kolumn 4-  
i 8-omowych, dwa wej%cia liniowe, dodat-
kowe wej%cie w formie ma!ego jacka i wyj-
%cie do subwoofera (pojedyncze RCA).

Zgodnie z obowi&zuj&cymi trendami, 
obok wej%$ liniowych znalaz!o si# USB. 
iTube 302 ma wbudowany przetwornik 
c/a. Co ciekawe, na stronie Fatmana nie 
znalaz!em informacji na ten temat, a zdj#-
cie tylnej %cianki przedstawia!o integr#  
z trzema wej%ciami RCA, ale bez kompu-
terowego z!&cza. 

Wi#kszo%ci u"ytkowników takie wypo-
sa"enie w zupe!no%ci wystarczy. Jedyne 
ma!e niedoci&gni#cie to umieszczenie 
gniazda zasilaj&cego zbyt blisko wyj%$ 
prawego kana!u. Mo"e to stanowi$ niedo-
godno%$ w trakcie instalacji okablowania 
z masywnymi wtykami.

Wielu potencjalnych klientów, którym 
podoba si# brzmienie szklanych baniek, 
rezygnuje z zakupu ze wzgl#du na kwe-
stie eksploatacyjne. Problemu ograni-
czonej "ywotno%ci lamp przeskoczy$ si# 
nie da, ale mo"na u!atwi$ klientom "y-
cie, uwalniaj&c ich od konieczno%ci re-
gulacji biasu. iTube’a 302 wyposa"ono 
w uk!ad automatycznej regulacji pr&du 

spoczynkowego lamp mocy. Ich "y-
wotno%$ pozostaje zagadk&, ale 
komplet nowych 6L6G nie powi-
nien kosztowa$ wi#cej ni" 400 z!.  
Kwartet baniek pracuj&cych  

w push-pullu daje moc 
30 W na kana!. W praktyce ozna-

cza to, "e wybór kolumn nie b#dzie bar-
dzo ograniczony. Wystarczy unika$ pr&-
do"ernych zestawów i wszystko powinno 
by$ dobrze.

Stacja FatDock
iTube 302 nie wyst#puje jako samo-

dzielne urz&dzenie. Kupimy go tylko  
w komplecie ze stacj& dokuj&c& FatDock. 
Jest to niewielkie i lekkie ustrojstwo, które 
oprócz odtwarzania muzyki z iPodów na 
niewiele si# przyda. Nie wiem, sk&d za-
!o"enie, "e wszyscy maj& odtwarzacz lub 
telefon z jab!uszkiem. Stacja ma w!asny 
zasilacz wtyczkowy, wyj%cie stereo i dwa 
wyj%cia wideo.

Zastanawiaj&ca jest kwestia zdalne-
go sterowania. W opakowaniu FatDoc-

iTube 302  
jest sprzedawany  
w komplecie ze  
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ka znajdziemy plastikowy pilot, zasilany 
p!ask& bateri&. Oprócz wyboru )ród!a  
i sterowania g!o%no%ci& ulokowano na 
nim przyciski regulacji ilo%ci niskich  
i %rednich tonów, wyciszenie, regulacj# 
pod%wietlenia, tryb czuwania oraz kilka 
funkcji typowo „)ród!owych”. Problem  
w tym, "e za pomoc& pilota obs!u"ymy 
tylko FatDocka, a w!a%ciwie pod!&czonego 
do niego iPoda. iTube 302 na komendy nie 
reaguje, wi#c je%li pod!&czymy odtwarzacz 

CD lub komputer, w celu regulacji g!o%no-
%ci b#dziemy musieli wsta$ z fotela.

Mi!ym gestem jest do!&czenie do zesta-
wu niemal wszystkich potrzebnych kabli. 
W pude!ku znajdziemy !&czówki RCA oraz 
jack-jack dla przeno%nego odtwarzacza, 
sieciówk#, kabel USB, a nawet pojedynczy 
interkonekt RCA do subwoofera. Zabrak!o 
natomiast instrukcji obs!ugi. Ze strony pro-
ducenta mo"na pobra$ materia!y na temat 
wielu urz&dze(, ale opisywanego modelu 
akurat w%ród nich nie by!o.

.RQğJXUDFMD
Fatman pracowa! w systemie z!o"onym 

z Audio Physiców Tempo VI i McIntosha 
MA6600, który nie tylko by! wzmacnia-
czem odniesienia, ale pó)niej pracowa! 
jako przedwzmacniacz korekcyjny, po-
!&czony z Pro-Jectem Esprit z wk!adk& 
Ortofon Alpha. Drugim )ród!em by! od-
twarzacz Marantz CD6003, a trzecim – 
komputer wyposa"ony w profesjonaln& 
kart# ESI Juli@. Kolumny ze wzmacnia-

czem spina!y ta%my Nordost Red Dawn, 
do tego !&czówki QED Qunex 1, Tara Labs 
Prism 300a i Albedo Beginning. Zasilanie 
sk!ada!o si# z listwy Fadel Art Hotline IEC 
i kompletu sieciówek Audioquest NRG-2. 
Elektronika sta!a na stoliku Base. Do od-
s!uchów stacji dokuj&cej wykorzysta!em 
iPhone’a 4.

%U]PLHQLH

Lampowa elektronika zwykle potrze-
buje rozgrzewki, aby osi&gn&$ pe!ni# 
mo"liwo%ci. Fatman nie stanowi pod tym 
wzgl#dem wyj&tku. Nie mówimy o kilku 
tygodniach docierania nowego nabytku, 
cho$ to pewnie te" mu si# przyda, ale  
o obowi&zkowej grze wst#pnej przed ka"-

dym ods!uchem. Dopiero co w!&czony, 
b#dzie gra! ostro, a z basu zostanie tylko 
odchudzone pukanie. Je%li wybierzecie 
si# na ods!uch, a sprzedawca o tym zapo-
mni, w!&czcie muzyk# i wdajcie si# z nim  
w kilkunastominutow& pogaw#dk#. Ró"-
nic# w brzmieniu mo"na wychwyci$ 
nawet jednym uchem. Po pó! godzinie 

3RNUÚWïD�Z�SREOLĝX�ODPS��3UDFXMÈ�
WDN�OHNNR��ĝH�QLH�MHVW�WR�SUREOHP�

To zwolennikom iPoda  
SRZLQQR�Z\VWDUF]\Ê�

W zasilaczu transformator  
WRURLGDOQ\��=�SU]RGX�GZLH� 
dodatkowe 12AX7, których  
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d)wi#k prawie ca!kiem si# wype!ni i zyska 
szlachetno%$.

Je"eli obawiali%cie si#, "e 30-watowa 
lampka nie poradzi sobie z trójdro"nymi 
pod!ogówkami, przygotujcie si# na mi!e 
zaskoczenie. Fatman pokaza! dynamik#,  
o jakiej nawet cz#%$ wzmacniaczy tran-
zystorowych mo"e tylko pomarzy$. Wy-
starczy!o lekko musn&$ potencjometr, by 
Audio Physiki zagra!y z w!a%ciw& sobie 
werw& i energi&. Przekroczenie godziny 
dziesi&tej dawa!o ju" realistyczny poziom 
g!o%no%ci. Zniekszta!cenia, owszem, poja-
wia!y si#, ale dopiero wtedy, kiedy poziom 
decybeli by! ju" nie do wytrzymania.

Na wygrzewaniu najbardziej zyskuje 
bas. Fatman zdecydowanie nie jest lam-
powcem, który w tej dziedzinie sobie od-
puszcza. Niskie tony potra'& pow#drowa$ 
po pod!odze pot#"n& fal& i zej%$ w rejony 
niemal subwooferowe. Potraktowa!em 
wzmacniacz %cie"kami d)wi#kowymi  
z „American Beauty” i „Incepcji” – naj-
ni"sze pomruki by!y tam, gdzie powinny 
i nie da!o si# odczu$, "eby pasmo by!o 
ograniczone. Niektórzy b#d& narzekali na 
kontrol# i pewnie b#d& mieli racj#. Rzecz  
w tym, "e w odbiorze znakomitej wi#k-
szo%ci p!yt w niczym to nie przeszkadza, 
a czasami wr#cz wprowadza atmosfe-
r# ods!uchu dla przyjemno%ci. Je%li kto% 
chce %ledzi$ basowe solówki, mo"e kupi$ 
Exposure’a albo Primare’a. Tutaj bas ma 
by$ g!#boki, barwny i g#sty. Kontrola nie 
jest dla Fatmana priorytetem. Basowe po-
mruki nie wlok& si# jednak godzinami; s& 
po prostu troch# zaokr&glone.

Kto nadal wierzy w stereotyp mówi&cy, 
"e wszystkie wzmacniacze lampowe maj& 
przyci#t& gór#, powinien pos!ucha$ tego 
zawodnika. Wysokie tony s& zdecydowa-
ne i rozdzielcze, a na niektórych p!ytach 

staj& si# wr#cz g!ówn& atrakcj& przedsta-
wienia. Gdybym mia! narysowa$ wykres 
pasma przenoszenia na podstawie ods!u-
chu, by!aby to linia prosta z delikatnym 
wzniesieniem z prawej strony. Mimo lek-
kiego uwypuklenia najwy"szego zakresu 
brzmienie pozostaje spójne. Klasa wyso-
kich tonów nie pozostawia pola do kryty-
ki, na pewno nie w tej cenie.

Czas na najwa"niejsze pytanie. Czy 
ma!y Fatman ma to, za co kochamy lam-
py – wielobarwn& i naturalnie ciep!& 
%rednic#? Z ca!& pewno%ci& tak. Basowe 
t&pni#cia, detaliczna góra – to wszystko 
bardzo ciekawe, ale gdy na scenie po-
jawiaj& si# wokale, trudno si# oderwa$ 
od ich urzekaj&cej barwy i przyjemnej 
g#sto%ci. Nie ma mowy o kluchowa-
to%ci czy przes!odzeniu. Wszystko 
odbywa si# w granicach neutralno-
%ci, a lampowy charakter to tylko 
gustowny dodatek do bardzo po-
rz&dnej ca!o%ci.

Kszta!t i rozmiary sceny by!y 
ze wszech miar prawid!owe. 
Tempo VI kre%li!y j& z du"& 
precyzj& i swobod&. Pojawi! 
si# te" element, który wykra-
cza poza typowe pojmowanie 
przestrzeni. Podobny efekt 
towarzyszy ods!uchom Xa-
vianów XN250 Evoluzione. Od-
nosi si# wra"enie, "e ka"dy instrument 
znajduje si# w swojej w!asnej otoczce, jak-
by scena sk!ada!a si# z osobnych komór,  
a ka"da z nich by!a wype!niona innym  
klimatem. Po godzinach przerzucania p!yt 
staje si# jasne, "e mo"e w!a%nie ta cecha 
najbardziej przybli"a nas do prawdziwego 
kszta!tu muzyki. Czy mieliby%my dok!ad-
niejszy wgl&d w nagranie, gdyby odebrano 
ow& wielowarstwowo%$ w zamian za szyb-
szy bas? W&tpi#.

Na koniec dwie sprawy. Pierwsza: sta-
cja dokuj&ca. Nie nale"# do fanklubu 
produktów Apple’a, cho$ przyznaj#, "e  
w odpowiednich warunkach potra'& do-

brze zagra$. Niemniej uwa"am, "e ofe-
rowanie wzmacniacza z obowi&zkow& 
przystawk& dla odtwarzaczy z jab!kiem 
nie jest w porz&dku. Zamiast tego produ-
cent powinien dorzuci$ do wzmacniacza 
porz&dny pilot, a stacj# potraktowa$ jako 
opcj#. Sprawa druga to wbudowany DAC.  
W ods!uchu okaza! si# gorszy od Julii, wi#c 
na tym porównania si# sko(czy!y. USB  
w Fatmanie mo"na uzna$ za tymczasowe 
rozwi&zanie dla osób, które nie zdecydo-
wa!y si# na pe!nowymiarowy odtwarzacz 
plików albo traktuj& t# form# s!uchania 
marginalnie. Nic poza tym. Je%li nale"ycie 

do grupy audio'lów, której podo-
ba si# pomys! s!uchania plików 
na systemie hi-' i my%licie, "e 
kupuj&c iTube’a 302 upieczecie 

dwie pieczenie na jednym ogniu 
– zapomnijcie. Aby mie$ z tego 

prawdziw& frajd#, potrzebne b#dzie 
lepsze )ród!o.

Konkluzja
iTube 302 to bardzo dobry wzmac-

niacz. Udanie !&czy zalety lamp i tran-
zystorów. Jest porz&dnie skonstruowany, 
powinien dobrze wspó!pracowa$ z wie-
loma kolumnami i nie kosztuje maj&tku. 
Naprawd# mo"na si# z nim zaprzyja)ni$. 
Widz# tylko dwa problemy: brak pilota  
i konieczno%$ zakupu stacji dokuj&cej. To 
krótka lista minusów.
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Dane techniczne:
iTube 302: 
0RF��� 30 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB)
6\JQDï�V]XP��� > 90 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,1 %
/DPS\��� 12AX7 x 3, 6L6G x 4
:HMĂFLD��� 2 x RCA,  
 jack 3,5 mm, USB
:\MĂFLD��� 1 para, sub-out
=GDOQH�VWHURZDQLH�� -
5HJXODFMD�EDUZ\��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 16,2/37/28,5 cm
0DVD��� 13 kg

FatDock:
:HMĂFLD��� iPhone/iPod, jack 3,5 mm
:\MĂFLD��� �2 x RCA (audio), RCA 

(video), S-Video
:\PLDU\��Z�V�J���� 12,2/17/11 cm
0DVD��� 1,5 kg
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