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 zwi!zku z wymian! lamp 
poprzedni i obecny model 

VSi60 ró"ni! si# moc!. Wcze-
$niejszy oferowa% oko%o 50 W na kana%. 
Teraz osi!gi wzros%y do 2 x 57 W. Po-
siadacze starszych egzemplarzy mog! 
si# zaopatrzy& w dwie dobierane pary 
KT120 i zainstalowa& je w dotychczas 
u"ytkowanym urz!dzeniu. Operacja nie 
wymaga specjalistycznej wiedzy; wystar-
czy stanowczo, ale z wyczuciem wyj!& 
stare lampy z podstawek, a na ich miej-
sce wcisn!& nowe. Pó'niej ustawi& pr!d 
spoczynkowy zgodnie ze wskazówkami 
podanymi poni"ej i cieszy& si# nowym 
wzmacniaczem. 

Koszt upgrade’u zamyka si# kwot!  
1920 z%. Za kwartet KT120 to sporo, ale 
lampy kupowane od Audio Researcha ni-
gdy nie nale"a%y do tanich. Wysoka cena 
nie wynika z nadprzyrodzonych w%a-
$ciwo$ci ani sekretnych metod produk-
cji. Przeciwnie – jest efektem 
przyziemnie rzetelnej selekcji 
oraz "mudnej, ale skutecz-
nej procedury pomiarowej. 
Spora cz#$& ka"dej dostawy 
przychodz!cej od producenta 
lamp nie nadaje si# do wyko-
rzystania i l!duje w koszu. To, 
co zostaje, jest mierzone wed%ug 
zasad opracowanych przez ARC,  
a nast#pnie dobierane w pary. Mo"na ku-
pi& lampy gdzie indziej i zap%aci& mniej. 
Nie ma jednak gwarancji, "e b#d! równie 
dobre. Poza tym i tak trzeba dop%aci& za 
parowanie. ARC deklaruje, "e pierwsze-
go etapu selekcji nie przechodzi od 40 do 
60 % z ka"dej dostawy. Musi jednak za 
nie zap%aci&, podobnie jak za kilkadzie-
si!t godzin wygrzewania i pomiarów.  
I te koszty przerzuca na odbiorc# deta-
licznego. P%acimy wi#c za dobre i z%e lam-
py, prac# techników i energi# elektrycz-
n!, ale w zamian otrzymujemy towar 
najwy"szej jako$ci.

Budowa
VSi60 to skromnie wygl!daj!cy wzmac-

niacz zintegrowany o mocy 2 x 57 W. Jest 
dost#pny ze srebrnym albo czarnym pa-

nelem frontowym. Do poprzedniej wer-
sji producent oferowa% klatk# ochronn!, 
która zakrywa%a lampy. KT120 s! na tyle 
du"e, "e stara konstrukcja nie pasuje,  
a nowej na razie nie ma. Nale"y mie& na-
dziej#, "e Audio Research wkrótce uzu-
pe%ni ten brak. Klatka nie wygl!da mo"e 
$licznie, ale bez niej u"ytkowanie VSi60 
wymaga wi#kszej uwagi. Troch# strach 
zostawi& ods%oni#te lampy, kiedy maj! do 
nich dost#p dzieci i zwierz#ta. W takim 
przypadku o nieszcz#$cie – w najlepszym 
razie oparzenie – nietrudno.

Przednia $cianka zawiera w%!cznik, 
wybierak 'róde%, regulacj# g%o$no$ci, 
przyciski trybów „mute” i „mono” oraz 

odpowiadaj!cy im 
zestaw zielonych diod. 
Wskazuj! aktualnie aktywne 'ród%o  
i poziom wysterowania. Zrezygnowano 
ze sterowania mechanicznego. Wszystkie 
funkcje aktywujemy przyciskami, które 
wspó%pracuj! z uk%adem logicznym ba-
zuj!cym na mikroprocesorze. Kontroluje 
on nie tylko uruchamianie prostych ko-
mend, ale te" czuwa nad prawid%owo$ci! 
dzia%ania wzmacniacza. We wspó%pracy  
z przeka'nikiem realizuje m.in. opó'nio-
ne za%!czanie napi#cia anodowego, które 
korzystnie wp%ywa na "ywotno$& lamp. 

Po w%!czeniu wzmacniacz nie od razu 
jest gotowy do pracy. Nale"y odczeka&  
30 sekund, poniewa" w tym czasie ba(-
ki s! wst#pnie ogrzewane. Potem te" nie  

nast#puje pe%na aktywacja, ale prze%!cze-
nie urz!dzenia w tryb czuwania. To typo-
we dla Audio Researcha. Producent chro-
ni w ten sposób u"ytkownika przed… 
nim samym. VSi60 zapami#tuje wej$cie 
i poziom g%o$no$ci, z którym ostatnio 
s%uchali$my. Je"eli wy%!czyli$my go nie 
$ciszaj!c, po ponownym uruchomieniu 
kolumny mog%yby od razu dosta& bardzo 
g%o$ny sygna%. Automatyczne wyciszenie 
eliminuje przykre niespodzianki. 

Regulacja g%o$no$ci jest sygnalizowana 
20 diodami, ale w rzeczywisto$ci odbywa 
si# w 103 krokach. Przyda%aby si# lepsza 
rozdzielczo$& na pocz!tku skali. VSi60 
pracuje z bardzo wysokim wzmocnie-

niem 32,5 dB (0,47 V dla pe%nego wy-
sterowania), w zwi!zku 
z czym szybko robi si# 
g%o$no. W normal-
nej eksploatacji to nie 
przeszkadza, ale wie-

czorem dobrze by by%o nieco zwolni&. 
Wszystkie funkcje zdublowano na pilocie. 
Cho& skromny i plastikowy, wygodnie si# 
go u"ywa.

Do VSi60 pod%!czymy pi#& 'róde% li-
niowych. Posiadacze gramofonów mu-
sz! dokupi& osobny przedwzmacniacz 
korekcyjny. Przewidziano za to mono-
foniczne wyj$cie sygna%u do aktywnego 
subwoofera. 

Wszystkie gniazda s! solidne, z%ocone, 
z te)onow! izolacj!. Bez problemu mo"-
na zainstalowa& nawet masywne ko(ców-
ki kabli. Mniej wygodne, zw%aszcza dla 
u"ytkowników z Europy, okazuj! si# ter-
minale g%o$nikowe. W zasadzie przyjmu-
j! tylko wtyki wide%kowe. Teoretycznie 
da si# w nich te" umie$ci& go%e przewody, 
ale dziurka jest na tyle ma%a, "e opera-
cja b#dzie przypomina& nawlekanie ig%y.  
O bananach mo"na zapomnie&. Nawet 

Audio Research VSi60  
RG�OLVWRSDGD������GRVWÚSQ\�
z lampami KT120.
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je$li w gniazdach tkwi! tylko za$lepki, to 
s! nieusuwalne.

Z transformatorów wyprowadzono od- 
czepy dla kolumn 4- i 8-omowych.  
W przypadkach nieoczywistych warto 
wypróbowa& obie opcje i wybra& t#, która 
brzmi lepiej. Nic si# nie zepsuje. 

Gniazdo zasilania to standardowe IEC. 
*atwo wypróbowa& sieciówki inne ni" fa-
bryczna. Pami#tajmy, "e prawid%ow! polary-
zacj# zachowamy, pod%!czaj!c "y%# gor!c! do 
lewego styku w gnie'dzie wzmacniacza (nad 
falk! oznaczaj!c! pr!d zmienny). 

Kalibracja
VSi60 wyposa"ono w manualny system 

regulacji pr!du spoczynkowego. Nic strasz-
nego. Wystarczy dysponowa& miernikiem. 
Cyfrowy multimetr jest najwygodniejszy, 
ale analogowy zrobi to samo. Na tylnej 
$ciance znalaz%y si# cztery wyprowadze-
nia, a przy podstawce ka"dej lampy mocy 
ulokowano precyzyjny trymer. Plastikowy 
$rubokr#t otrzymujemy w wyposa"eniu 
standardowym. Metalowych lepiej nie 
u"ywa&, "eby nie indukowa& pr!dów, które 

mog%yby zniekszta%ca& odczyt. Ko(cówki 
multimetru nale"y umie$ci& w gniazdach 
opisanych jako V3 i ustawi& $rubokr#tem 
napi#cie 0,60 VDC trymerem przyporz!d-
kowanym lampie V3. T# sam! czynno$& 
powtarza& dla pozosta%ych. Kalibracj# 
przeprowadzamy bez sygna%u na wej$ciu, 
"eby nie modulowa% wskaza(. Warto to ro-
bi&, gdy ba(ki porz!dnie si# rozgrzej!, po 
oko%o godzinie ods%uchu. Po dwóch tygo-
dniach czynno$& powtarzamy. Pó'niej wy-
starczy kontrola co trzy miesi!ce. Cz#$ciej 
to ju" lekkie natr#ctwo, bo trymery s! do-
bre i b#d! utrzymywa& zadane warto$ci. 

VSi60 jest konstrukcj! lampow!… w 80 
procentach. Na wej$ciu, zamiast szklanych 
baniek, zastosowano bowiem równolegle 
%!czone tranzystory J-FET – po trzy na 
ka"d! po%ówk# sygna%u. Prawdopodob-
nie to w%a$nie im zawdzi#czamy wysokie 
wzmocnienie. Lampy zaczynaj! si# dalej. 
W ka"dym kanale podwójna trioda 6N30 
(rosyjski zapis: 6H30) steruje dwiema tetro-
dami strumieniowymi KT120. Ma%e lamp-
ki Sovteka przed mikrofonowaniem chro-
ni! gumowe pier$cienie. KT120 dostarcza 
Tung-Sol (wszystko produkcja rosyjska). 
Za ba(kami znajduj! si# transformatory  
w czarnych obudowach. Po bokach – sy-
gna%owe, w $rodku zasilaj!cy. Za nimi, bar-
dzo rozs!dnie, umieszczono kondensatory 
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IRWRJHQLF]QLH��3RU]ÈGQH�SRGVWDZNL��
GREUH�NRPSRQHQW\�L�IROLRZH� 
NRQGHQVDWRU\�����PDï\FK� 
WUDQ]\VWRUNöZ�WR�ZHMĂFLRZH�-�)(7�\�

*UXE\�GZXVWURQQ\�ODPLQDW�� 
JUXEH�ĂFLHĝNL�L�WURFKÚ�NDEOL�

40-45 VSi60-KT120.indd   42 9/26/11   6:21:46 PM



Hi-end wzmacniacz lampowy

43+Lľ)L�L�0X]\ND������

+ltra anodowego (4 x 470 µF/450 V). Mimo 
kategorii termicznej 105°C zdecydowano 
si# je odizolowa& od bezpo$redniego 'ró-
d%a ciep%a, co tylko b#dzie korzystnie wp%y-
wa& na ich d%ugowieczno$& i stabilno$& pa-
rametrów w czasie. 

Konstrukcja wewn#trzna jest prosta, 
ale nie oczywista. Pierwszym elementem 
kszta%tuj!cym brzmienie s! wej$ciowe 
J-FET-y. Dalej mamy sprz#gaj!ce konden-
satory polipropylenowe Rel-Cap pomi#-
dzy triodami steruj!cymi a lampami mocy. 
Zdejmuj! napi#cie sta%e, ale przy okazji 
wykorzystano je do strojenia d'wi#ku.

Jak na wzmacniacz lampowy, niecodzien-
ny widok stanowi rozbudowana sekcja ste-
ruj!co-kontrolna z osobnym odczepem na 
transformatorze. VSi60 trudno nazwa& tra-
dycyjn! konstrukcj!. Jego prac# kontroluje 
mikroprocesor z autorskim oprogramowa-
niem Audio Researcha. Wybierak 'róde% 
zrealizowano na przeka'nikach Zettlera, 
za%!czanych wed%ug komend uk%adu elek-
tronicznego. Potencjometr g%o$no$ci to rów-
nie" nie Alps czy Noble, ale sterowana elek-
tronicznie drabinka oporników zamkni#ta  
w uk%adzie scalonym. Obwody zmontowano 
na grubym, dwustronnym laminacie bez sol-
der maski. Elementy metody punkt-punkt 
wida& tylko $ladowo, g%ównie do po%!cze(, 
których prowadzenie na p%ytce by%oby nie-
wskazane.

Wzmacniacz pracuje z p%ytkim, 7 dB 
sprz#"eniem zwrotnym. Niewielki, osob-
ny transformator przeznaczono do obs%ugi 

sekcji logicznej i trybu standby. Dzi#ki nie-
mu dzia%a te" mi#kki start. Podstawki pod 
lampy s! kompozytowe, co nie umniejsza 
ich klasy. Wykonanie i sposób dzia%ania ele-
mentów metalowych maj!cych bezpo$redni 
kontakt z podstawk! lampy gwarantuje pew-
ne mocowanie nawet po wielu wymianach. 
Jedynym skutkiem intensywnej eksploatacji 
urz!dzenia b#dzie konieczno$& cz#stszej wy-
miany lamp. Nie dojdzie jednak do pogor-
szenia w%asno$ci mechanicznych. 

A propos wymian: Audio Research prze-
widuje, "e komplet KT120 powinien opty-
malnie pracowa& przez oko%o 2000 godzin. 
Po tym czasie mo"e nast!pi& pogorszenie 
walorów brzmieniowych. Zbyt cz#stych  
i kosztownych wymian lamp pozwoli unik-
n!& rozs!dna eksploatacja. Wzmacniacza 
nie nale"y pozostawia& w%!czonego przez 
ca%y czas, poniewa" b#dzie temu towarzy-
szy& niepotrzebna emisja elektronów. Z dru-
giej strony, nie nale"y go zbyt cz#sto w%!cza&  

i wy%!cza&. Po pierwsze , nie s%u"y to lam-
pom (napr#"enia w szkle, emisja z niedo-
grzanej katody), a po drugie brzmienie,  
o które chodzi, otrzymujemy dopiero po  
30-40 minutach od uruchomienia, a i to 
tylko wtedy, gdy nasz egzemplarz ma od-
powiednio du"y przebieg. Nowe Audio Re-
searche graj! z pocz!tku mocno tak sobie  
i potrzebuj! jeszcze d%u"szej rozbiegówki.

.RQğJXUDFMD
System gra% w 16,5-metrowym pokoju, 

delikatnie zaadaptowanym akustycznie. 
Audio Research podkre$la kompatybil-
no$& VSi60. Twierdzi, "e wzmacniacz nie 
by% projektowany do sterowania kompak-
towych monitorów, ale pe%nopasmowych 
pod%ogówek, niekoniecznie %atwych we 
wspó%pracy. T! deklaracj! +rma zach#ca 
do eksperymentów z szerok! gam! mode-
li i wybierania d'wi#ku, który po prostu 
nam si# podoba, bez uprzedze(. Wiado-
mo, "e nie ma sensu przesadza&, ale po 
tym, co us%ysza%em z Harbethami Super 

HL5, nie obawia%bym si# %!czy& VSi60 
nawet z Monitorami 40.1 czy Spendorami 
SP100R2. Wa"niejsza od wielko$ci kolumn 
wydaje si# ich barwa i charakterystyka 
tonalna. Audio Research gra neutralnie  
i przejrzy$cie, wi#c nale"y unika& zestawów 
zbyt jasnych, pozbawionych cia%a i oparcia  
w basie. *atwiej b#dzie uzyska& dobry efekt 
z du"! kolumn! obdarzon! wype%nionym 
do%em ni" brzmi!c! zbyt lekko, kliniczn! 
miniaturk!. Warto si# zainteresowa& np. 
Audio Physicami Tempo VI czy którym$  
z Xavianów, Dynaudio z nowej serii Fo-
cus, a ju" zdecydowanie – Special 25.

Dzia%a& b#d! zestawienia, które nie 
wymagaj! doci!"enia w basie i nie graj! 
zimno. VSi60 nie nale"y do lamp klucho-
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watych, z niedostatkiem wysokich tonów, 
wi#c lepiej nie liczy& na to, "e wyg%adzi gór-
k# albo uzupe%ni niedobory basu. Lepiej 
szuka& g%o$ników graj!cych prawid%owo, 
ewentualnie nieco ocieplonych. Wzmac-
niacz jest mocny i kompatybilny, wi#c ka"-
dy powinien znale'& co$ dla siebie.

W te$cie VSi60 zasila% monitory Har-
beth Super HL5, ustawione na podstaw-
kach Stand Art SHL5. Jak mo"na si# by%o 
spodziewa&, d'wi#k z odczepu 8-omowe-
go okaza% si# lepszy. Rol# g%ównego 'ró-
d%a pe%ni% Accuphase DP-500. Go$cinnie 
wyst!pi% Burmester CD 089. Sygna% do 
wzmacniacza przesy%a% Nordost Quat-
tro-Fil, a do g%o$ników Fadel Coherence  
Duo II. Elektronika sta%a na stoliku Sro-
ki. Pr!d oczyszcza% Gigawatt PC3 Evo SE,  
a przesy%a%y sieciówki Harmonix Studio 
X-DC 350, Acrolink P-6100 i Gigawatt LS-1.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Nie ma si# nad czym rozwodzi&. W tych 

samych warunkach VSi60 gra o wiele lepiej 
obsadzony KT120. Z 6550 to dobry wzmac-
niacz, ale kiedy raz si# spróbuje KT120, 
nie ma si# ochoty wraca& do poprzedniej 
kon+guracji. 6550 graj! w nim bardziej 

dostojnie, cieplej; eksponuj! ciep%o $rodka  
i mi#kki dó%. To si# mo"e przyda&, kiedy 
kolumny cierpi! na anoreksj#. Wzmacniacz 
doda im wtedy cia%a i z%agodzi wyostrzon! 
gór# pasma. Je"eli jednak z systemem jest 
wszystko w porz!dku i nie potrzebuje on 
uspokojenia ani pog%#bienia barwy, KT120 

zagraj! obiektywnie lepiej. W bezpo$red-
nim porównaniu obsadzony nimi VSi60 
brzmia% dok%adniej, bardziej rytmicznie. 
Odnosi%o si# wra"enie, "e muzyka p%ynie 
szybciej; ma wi#cej energii i entuzjazmu, 
zachowuj!c jednocze$nie porz!dek w pa-
$mie i przestrzeni. Nie sklasy+kowa%bym 
tego jako zwyk%ej zmiany estetyki. Doko-
na% si# istotny post#p. Nale"y jednak wy-
ra'nie zaznaczy&, "e KT120 by%y zupe%nie 
$wie"e. Dostarczony do recenzji kwartet 

2GF]HS\�GOD�NROXPQ����L���RPRZ\FK��
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nigdy przedtem nie pracowa%. Inaczej 6550 
– te mia%y ju" za sob! wiele godzin grania,  
a jedna straci%a prawie ca%y geter (srebrzysta 
warstwa widoczna od góry to napylany od 
wewn!trz ba(ki metaliczny bar niezb#dny 
do utrzymania pró"ni). Niewykluczone, "e 
gdyby wszystkie lampy by%y nowe, wyniki 
porównania nie by%yby tak jednoznaczne. 
Dlatego zamiast dzia%a& pochopnie, lepiej 
spokojnie zaczeka& do kolejnej wymiany 
lamp i si#gn!& po KT120. 

VSi60 obsadzony nimi jest dok%adny  
i muzykalny. Równowaga tonalna okazuje 
si# bardzo dobra, a lampy s%ycha& tyle, co 
do smaku – bez rozmi#kczania i +ltrowa-
nia góry. Przez wi#kszo$& pasma skromnie 
wygl!daj!ca integra nie odpuszcza. Dopiero  
w bardzo niskim basie pojawia si# zaokr!-
glenie, ale to nie b#dzie przeszkadza%o na-
wet wymagaj!cym audio+lom. Wzmac-
niacz tylko lekko zaokr!gla kontury, nie 
trac!c kontroli nad d'wi#kiem i nie 
wprowadzaj!c do muzyki niepokoju. 
Jak wida&, nieca%e 60 watów z lampy 
w zupe%no$ci wystarczy, "eby odtwo-
rzy& niski bas i zagwarantowa& mu-
zyce stabilny fundament. Wystarczy 
równie" do uzyskania realistycznych 
poziomów g%o$no$ci z niezbyt efek-
tywnymi kolumnami. 

Dawno tak dobrze si# nie bawi%em, 
s%uchaj!c Rage Against the Machine. 
VSi60 nie tylko wytworzy% wysokie ci-
$nienie akustyczne w pomieszczeniu, 
ale , co wa"niejsze , gra% selektywnie  
i nie gubi% si# nawet w g#stniej!cej faktu-
rze. Pierwszy album RATM to arcydzie%o 
gatunku – materia% wyj!tkowo energe-
tyczny, przemy$lany w szczegó%ach, a przy 
tym trudny do prawid%owego odtworzenia. 
Przewa"nie brzmi jazgotliwie i prowokuje, 
by jak najszybciej wyj!& p%yt# z odtwarza-
cza. Z Audio Researchem i Harbethami 
wys%ucha%em w ca%o$ci sze$ciu utworów; 
z g%o$no$ci! dalek! od cywilizowanej. 
Brzmienie by%o tak pe%nokrwiste i kontro-
lowane, "e z przyjemno$ci! koncentrowa-
%em si# na fragmentach, na które wcze$niej 
nie zwraca%em uwagi. W „Killing in the 
Name of” gitara gra agresywn!, piskli-
w! solówk# na tle pracuj!cego przez ca%y 
czasw tle basu. Atrakcj# stanowi fakt, "e 
bas gra w%asn! lini# melodyczn!, zdobion! 
dwud'wi#kami niczym tort szwarcwaldzki 
wi$niami, która poza z grubsza zgodnym 
metrum nie ma nic wspólnego z parti! gi-
tary. Kiedy sobie to u$wiadamiamy, stwier-
dzamy z uznaniem, "e basista musi mie& 
du"! podzielno$& uwagi. W studiu nie ma 
problemu, bo nagrywa $lad osobno, ale 
na koncercie musi si# zamkn!& w sobie, 

"eby tra+a& w%a$ciwe d'wi#ki. Drugie, co 
przychodzi nam na my$l, to du"e uznanie 
dla Audio Researcha, który pi#knie wy%a-
puje podobne niuanse. Niby przy okazji, 
bez wysi%ku, a z zaskakuj!cym wyczuciem  
i bogactwem informacji. Gdyby ten efekt 
zaprezentowa%a ko(cówka Reference 150, 
nie by%oby w tym nic nadzwyczajnego. Ale 
szkrab z podstawowej serii? To ju" mi%a 
niespodzianka. 

Postanowi%em kontynuowa& ekspery-
menty z niestandardowym materia%em  
i si#gn!%em po „Nothing but the Beat” Davi-
da Guetty. M%odzie" s%ucha, pos%ucham i ja. 
Nagranie zosta%o skompresowane na etapie 
masteringu, "eby dobrze brzmia%o w radiu, 
na komputerowych g%o$niczkach i z empe-
trójek. Zazwyczaj takich produkcji nie da 
si# s%ucha& na audio+lskich systemach, które 
dysponuj! szerok! skal! dynamiki. Z Guett! 

tak 'le nie by%o, chocia" ograni-
czenia skali dynamicznej i specy-
+czna sucho$& d'wi#ku dawa%y 
si# we znaki. Nie brakowa%o 

natomiast energii klubo-
wego miksu ani bardzo 
nisko schodz!cego basu. 
To dosy& dziwny test dla 
konstrukcji lampowej, 
ale Audio Research tak 
mile mnie zaskoczy%  
w RATM, "e chcia%em 
sprawdzi&, gdzie le"y 
kres jego mo"liwo$ci. 

Ale i tym razem si# nie 
uda%o. Co wi#cej, wy%apa% 

niewyczyszczony brud w wysokich tonach, 
który najwyra'niej studio masteringowe 
przeoczy%o. To si# nazywa wysoka wierno$& 
odtwarzania!

Uniwersalno$& repertuarowa VSi60/KT120  
optymistycznie nastraja do zakupów p%yt.  
Z równ! przyjemno$ci! s%ucha%em Keana, 
Johna Lee Hookera, remiksów Depeche 
Mode, King Crimson, Metalliki i Fever 
Ray. Raz by%o wi#cej, raz mniej powietrza. 
Raz bardziej eterycznie, raz g#$ciej, ale za-
wsze da%o si# przyjemnie s%ucha& muzyki  
i wy%apywa& ubarwiaj!ce j! niuanse. Z Har-
bethami i Accuphase’em DP-500 zintegro-
wany Audio Research stworzy% system tak 
dobrze brzmi!cy i pe%en bezpretensjonal-
nego wdzi#ku, "e gdybym mia% z nim zo-
sta&, wcale bym si# nie zmartwi%. Owszem, 

dodatki, które pozwoli%y uzyska& tak dobry 
efekt, kosztowa%y krocie (zw%aszcza Fadele 
Coherence Duo za 26700 z%), ale prawda jest 
taka, "e 'le dobranym komponentom nawet 
cudowne kable nie pomog!. Nadaj! si# na-
tomiast do podkre$lania zalet i dok%adnie to 
zrobi%y. Gra%o $wietnie. Po prostu $wietnie!

Audio Research na KT120 brzmi nowo-
cze$nie w najlepszym sensie tego s%owa. Jego 
barwa jest nasycona, ale czysta; $rednica pa-
sma – g%#boka, ale wolna od podkolorowa(. 
Bas jest mocny, pewny i g#sty, a przestrze( 
dok%adna nie tylko w centrum, ale tak"e po 
bokach. G%#bia nie osi!ga rozmiarów stadio-
nu, ale wystarcza do zachowania porz!dku 
w orkiestrze. Dobre wzmacniacze z wysokiej 
pó%ki oferuj! wi#kszy rozmach i swobod#. 
Nasycaj! przestrze( wi#ksz! ilo$ci! szcze-
gó%ów i przekazuj! jeszcze wi#cej informacji  
o strukturze harmonicznej wybrzmie( i aku-
styce. No i w ogóle s! lepsze, ale kiedy s%u-
chamy VSi60/KT120 z Harbethami, niczego 
nam nie brakuje. Wiemy, "e mo"na lepiej  
i pewnie kiedy$ przyjdzie czas na zmian#, ale 
tymczasem zamiast wymy$la& kolejn! kon-
+guracj#, wk%adamy p%yt# do odtwarzacza, 
siadamy wygodnie i s%uchamy. Pó'niej ko-
lejn! i jeszcze jedn!. I wszystko nam pasuje,  
i wszystko si# zgadza. 

Czy to równa faza, czy swoboda dyna-
miczna, a mo"e prawid%owo u%o"one pasma? 
Pewnie wszystko razem. Ale to te" specjalnie 
nas nie interesuje. Ten wzmacniacz anga"uje 
nas w muzyk# i pozwala si# jej przygl!da&, 
a gdy na to zas%uguje – podziwia& jej pi#k-
no. VSi60/KT120 to istne brzydkie kacz!tko. 
Wygl!da jak pó%tora nieszcz#$cia, a gra tak, 
"e trudno si# oderwa&. I jak tu nie lubi& Au-
dio Researcha?

Konkluzja
Nieca%e 20000 z% to dobra cena za tyle mu-

zyki. VSi60 z KT120 jest $wietny. Nie ma co 
gada&, trzeba pos%ucha&.
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