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ego typu spotkania nie s! niczym 
niezwyk"ym, ale tym razem mo#liwo$% 
pokazania nowych urz!dze& nie by"a 

najwa#niejsza. Prawdziwym powodem zor-
ganizowania tej konferencji by"o przej$cie 
marki pod skrzyd"a nowego dystrybutora. 

O'cjalnie Marantz zmieni" polskiego re-
prezentanta na pocz!tku pa(dziernika. Od 
razu og"oszono pe"n! gotowo$% serwisow! 
i przedstawiono list) kilkudziesi)ciu auto-
ryzowanych sklepów. Uruchomiono tak#e 
stron) internetow! po polsku.

Na pocz!tku skupiono si) na statysty-
kach sprzeda#y. Ciekawie wygl!da sytu-
acja Polski na tle innych krajów europej-
skich. Podobno kryzys nas nie dotkn!", 
ale s"upki obrazuj!ce procentowy udzia" 
poszczególnych krajów w ilo$ci sprzeda-
nych urz!dze& Marantza pokazywa"y co$ 
innego. W ostatnim roku by"o to tylko  
2,1 %. Ambicje 'rmy s! wi)ksze, dlate- 

go konferencj) potraktowano bardzo po- 
wa#nie.

Specjalnie na t) okazj) do Warszawy 
przyjecha" Ken Ishiwata. Przed rozpocz)-
ciem prezentacji skorzysta"em z mo#liwo$ci 
zadania mu kilku pyta& i rozwiania w!tpli-
wo$ci na temat relacji mi)dzy Marantzem 
a Denonem. Obie 'rmy nale#! do koncer-
nu D&M, podobnie jak McIntosh i Boston 
Acoustics. Odbiorcy mog! si) zastanawia%, 
czy produkty obu marek nie staj! si) takie 
same. Ishiwata odpowiedzia", #e zdecydo-
wanie nie. Wszystkie marki w ramach hol-
dingu dzia"aj! niezale#nie, a ich dzia"y pro-
jektowo-badawcze nie s! ze sob! powi!zane. 
Istnieje jednak centralna jednostka, w której 
powstaj! podstawowe podzespo"y wykorzy-
stywane pó(niej przez trzy 'rmy (Boston 
Acoustics, jako producent kolumn, rzadko 
korzysta z tej pomocy). Je#eli na przyk"ad 
kilka 'rm zg"asza zapotrzebowanie na trans-

port do odtwarzaczy CD, zlecenie tra'a do 
centralnego dzia"u projektowego. Po jego 
opracowaniu ka#da 'rma mo#e korzysta%  
z gotowego podzespo"u. Nie mówimy jednak 
o projektowaniu ca"ego odtwarzacza. In#y-
nierowie w centralnym dziale projektowym 
zajmuj! si) tylko podstawowymi elementa-
mi. Reszta jest w r)kach konstruktorów Ma-
rantza, Denona lub McIntosha. Dzi)ki temu 
zachowano charakter ka#dej z 'rm. Nie ma 
mo#liwo$ci, aby ca"e wn)trza odpowiadaj!-
cych sobie urz!dze& Denona i Marantza by"y 
takie same. Obie marki maj! rywalizowa% ze 
sob! w coraz mniejszym stopniu dzi)ki moc-
niejszemu podzia"owi obowi!zków. Denon 
ma pój$% bardziej w stron) kina domowego, 
a Marantz – w kierunku stereo.

Swoj! cz)$% prezentacji Ken Ishiwata za-
cz!" od podró#y w czasie. Historia zacz)"a 
si) w 1948 roku, kiedy na rynku pojawi"y si) 
pierwsze p"yty LP. Cztery lata pó(niej Saul B. 
Marantz za"o#y" w"asn! 'rm) i zaprezentowa" 
swój pierwszy produkt – przedwzmacniacz 
Consolette. Aby przenie$% uczestników spo-
tkania w tamte czasy, Ishiwata si)gn!" po na-
granie z 1956 roku. Nie wiem, co dok"adnie 
mia" udowodni% ods"uch na systemie KI Pearl 
Lite po"!czonym z monitorami Boston Acou- 
stics, ale mnie sk"oni" do wniosku, #e technika 
nagraniowa by"a w tamtych czasach niewiele 
gorsza ni# obecnie. Brzmieniu niczego nie 
brakowa"o. Pojawi"a si) nawet romantyczna 
otoczka, któr! kojarzymy ze wzmacniaczami 
lampowymi i g"o$nikami z najlepszych lat 
BBC. S"uchaj!c takiego nagrania, nietrudno 
sobie wyobrazi%, dlaczego Saul Marantz po-
szed" za ciosem i zaprojektowa" przedwzmac-
niacz 7C, ko&cówk) mocy 8 i monobloki 9. 
Takie nazewnictwo przetrwa"o zreszt! do 
dzi$, a wska(niki wychy"owe umieszczone  
w pod$wietlanych okienkach sta"y si) jednym 
ze znaków rozpoznawczych 'rmy.

Kiedy w 1980 roku Marantz zosta" przej)-
ty przez Philipsa, w historii japo&skiej 'rmy 
rozpocz!" si) nowy rozdzia". Ken Ishiwata 
zapami)ta" pierwsz! wizyt) Holendrów. Naj-
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wi)kszym problemem by"o dla nich to, #e 
Japo&czyk nie mia" przypisanego o'cjalnie 
stanowiska. Ludziom pracuj!cym w wiel-
kim koncernie nie mie$ci"o si) to w g"owach; 
trzeba by"o mu nada% jak!$ funkcj). Zapytali 
wi)c, czym si) zajmuje. Gdy odpowiedzia", 
wci!# nie wiedzieli, jaki tytu" z korporacyj-
nej hierarchii mu przydzieli%. Ka#dy przecie# 
musia" by% menad#erem albo m"odszym/
starszym zast)pc! innego menad#era. Po-
niewa# Ishiwata wykonywa" wiele ró#nych 
zada&, znalezienie dla niego tytu"u do wy-
drukowania na wizytówce przeros"o pra-
cowników Philipsa. Wynaj)li wi)c zewn)trz-
n! agencj), która po tygodniach harówki 
znalaz"a rozwi!zanie. I tak sympatyczny Ja-

po&czyk zosta" mianowany ambasadorem 
marki, a jego dokumenty wreszcie mo#na 
by"o wsun!% do odpowiedniej szu*adki. 

Historia ta nie jest zupe"nie bez znaczenia. 
Pan Ishiwata traktowa" j! do$% powa#nie 
mówi!c, #e uzmys"awia, jak du#e przeobra-
#enia musia" przej$% Marantz. Sposób, w jaki 
dzi$ funkcjonuje, narodzi" si) w"a$nie za cza-
sów Philipsa.

W kontek$cie powy#szego nikogo nie 
zdziwi"a prezentacja rynkowych trendów  
i planów na przysz"o$%. Sposób projekto-
wania urz!dze& i strategia rozwoju zosta"a 
przedstawiona na wykresach tak skompli-
kowanych, #e nie chcia"bym by% z nich prze-
pytywany na egzaminie dyplomowym. Naj-

lepiej rozwijaj!ce si) produkty to urz!dzenia  
z serii Melody, najnowsze amplitunery AV, 
elementy systemu KI Pearl Lite, wszystkie 
modele przeznaczone do wspó"pracy z iPo-
dem oraz sieciowy odtwarzacz NA7004, 
który wyra(nie hamuje popyt na odtwarza-
cze CD. W zwi!zku z tym Japo&czycy chc! 
wprowadza% coraz wi)cej urz!dze& umo#li-
wiaj!cych s"uchanie plików.

Audio'lów najbardziej zainteresuj! dwie 
nowo$ci. Pierwsza to limitowana wersja 

systemu 15 – odtwarzacz CD i wzmacniacz 
zintegrowany w cenie 8995 z" ka#dy. Dla 
mniej zamo#nych amatorów stereo przygo-
towano komplet 6004. Wzmacniacz pozba-
wiono uk"adów scalonych, zast)puj!c je ele-
mentami dyskretnymi. +ród"o wyposa#ono  
w nowy tryb pracy Audio EX, gniazdo USB, 
dyskretny wzmacniacz s"uchawkowy, obwo-
dy HDAM i HDAM-SA2 oraz przetwornik 
c/a Cirrus Logic CS4398. Cen) ka#dego 
ustalono na 2195 z". 

Do ma"ych urz!dze& z serii Melody do-
"!czy amplituner z odtwarzaczem Blu-ray. 
M-ER803 b)dzie kosztowa" a# 4495 z", ale 
wygl!da na to, #e wiele potra'. Je$li cho-
dzi o odtwarzanie plików, Marantz wyra(-
nie skupia si) na funkcji Air Play. Jedyny  
w ofercie odtwarzacz sieciowy potra' jednak 
przesy"a% pliki z komputera lub dysku NAS. 
Nale#y doda%, #e mówimy tu g"ównie o for-
matach bezstratnych.

Zaprezentowane przez Marantza po-
mys"y i produkty nie s! rewolucyjne, ale  

w bran#y hi-' chyba nikt czego$ takiego 
nie oczekuje. Nastawienie si) na odtwa- 
rzanie plików dawno przesta"o by% po-
strzegane jako kontrowersja. Dobrze, #e 
'rma wprowadza te wszystkie unowocze-
$nienia nie tylko w kinowych amplitune-
rach, ale tak#e w urz!dzeniach dwukana-
"owych. 

Sposób prowadzenia prezentacji przez 
Kena Ishiwat) dawa" do zrozumienia, #e 
najwa#niejszymi modelami s! dla niego 
w"a$nie wzmacniacze i odtwarzacze z li-
mitowanej serii 15 S2, KI Pearl Lite i 6004. 
Stereo wróci"o na dobre.   ■
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