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dziedzinie turystyki po- 
no! te" sporo, chocia" le-

piej pami#ta!, "e to diabel-
nie drogi kraj. By! mo"e dlatego zbyt 
wielu naszych rodaków nie penetruje 
tamtych okolic.

Za to nasz rynek okazuje si# atrakcyj-
ny dla norweskich producentów sprz#-
tu hi-fi. Electrocompaniet w Polsce  
jest obecny od zamierzch$ych czasów. 
Teraz przysz$a pora na kolejn% firm# – 
Hegel.

Oferta Hegla obejmuje wy$%cznie elek- 
tronik#, a opisywane urz%dzenia na-
le"% do najbardziej przyst#pnych ce-
nowo. Mimo to trudno je nazwa! bu-
d"etowymi. Konkuruj% z segmentem 
„entry level” MBL-a czy Krella i w na-
szym kraju zapewne zostan% uznane  
za wst#p do luksusowego hi-fi. Hegel 
jednak konkurencji si# nie boi, czego 
dowodz% entuzjastyczne opinie w pra-
sie i rekomendacje od producentów  
kolumn z najwy"szej pó$ki, jak chocia"-
by Wilson Audio, Magico czy Audio 
Physic. Na wystawach zasilaj% je wzmac-
niacze Hegla i nikt nie narzeka na 
rozbie"no&! cen elementów sys-
temu.

Czy"by&my mieli do czy-
nienia z okazj%? W$a&ci-
ciel marki, Bent Holter, 
podkre&la, "e jego g$ów-
nym za$o"eniem by$o do-
starczy! klientom sprz#t  
o jako&ci hi-endu w roz-
s%dnej cenie i w ten sposób 
dotrze! do bardziej pragmatycznej 
grupy melomanów. Brzmi rozs%dnie.  
O ile oczywi&cie nie jest to kolejna czcza 
gadanina z folderów reklamowych.

Budowa
Je"eli porównamy klocki Hegla do 

wspomnianych konkurentów, to id% $eb 
w $eb. Jako&! wykonania obudów nie od-
biega od Krella czy MBL-a. S% zrobione 

w ca$o&ci z blachy aluminiowej, szczot-
kowanej z obu stron. Monta" jest sta- 
ranny, co wida! po równiutkich szcze-
linach i pewnym dzia$aniu przycisków.  
W estetyce postawiono na skromn% ele-
gancj# i symetri#. Dzi#ki temu istnieje 
du"e prawdopodobie'stwo, "e urz%dze-
nia b#d% si# $adnie starze!. 

Prostota jest przyjacielem ergonomii. 
Na p$ytach czo$owych pozostawiono 
tylko niezb#dne funkcje. Na aluminio-
wym pilocie te" nie wida! t$oku (iden-
tyczny dostajemy do odtwarzacza i do 
wzmacniacza. Kupuj%c komplet mamy 
wi#c zapasowy. Je"eli i ten zgubimy, 
czeka nas wydatek 250 z$). Sterownik 
jest solidny, a jedyn% niedogodno&ci% s% 
ma$e guziczki. Aby nauczy! si# obs$u-
gi, nie potrzeba instrukcji. Warto tylko 
wiedzie!, "e szuflad# zamykamy przez 
przytrzymanie guzika „play”, a otwiera-
my „stopem”.

Klocki opieraj% si# na trzech nó"kach. 
W odtwarzaczu podniesiono je na gu-
mowych podstawkach, aby poprawi! 
wentylacj#, gdy zechcemy u"ywa! wie-

"y Hegla. Niewykluczone, "e maj% tak"e 
zadanie poch$aniania drga'.

Wszystkie urz%dzenia norweskiej fir-
my s% dost#pne w dwóch wariantach 
kolorystycznych: srebrnym i czarnym.  
W obu aluminiowe fronty s% piaskowa-
ne, a nast#pnie anodowane.

Je"eli chodzi o budow# wewn#trz-
n%, szczegó$y zamieszczamy w obszer-
nej prezentacji w tym numerze. Warto 
wspomnie!, "e tor sygna$owy wzmac-
niacza i odtwarzacza jest symetrycz-
ny, dlatego producent poleca korzysta!  
z po$%czenia XLR. W H100 do dyspo-
zycji mamy tak"e cztery gniazda RCA 
dla (róde$ liniowych, trzy wyj&cia z pre-
ampu i wej&cie kina domowego, które 
mo"na te" traktowa! jako bezpo&red-
nie pod$%czenie do ko'cówki mocy. 
Ciekawostk% jest USB, zintegrowane  
z kart% d(wi#kow% Hegla. Wspó$pracuje 
ze wszystkimi systemami operacyjnymi.

Po zdj#ciu pokrywy wzmacniacza 
uwag# zwraca solidne zasilanie – pot#"-
ny toroid i bateria kondensatorów o po-
jemno&ci 60000 µF. Trudno si# dziwi!, 

skoro dostajemy solidne 120 W, a przy 
4 omach moc si# podwaja. W uk$adzie 
elektronicznym zastosowano kilka au-
torskich rozwi%za' (szczegó$y w pre-
zentacji). Ko'cówk# mocy zbudowano 
w oparciu o cztery pary tranzystorów 
przykr#conych do radiatora w centrum. 
Producent chwali si#, "e H100 $%czy za-
lety klasy A z moc% klasy AB.

Zasilanie w odtwarzaczu jest zas- 
kakuj%co solidne i mog$oby wystar- 

czy! dla ca$kiem mocnego wzmac-
niacza. Zastosowano m.in. in-

dywidualne stabilizatory na-
pi#cia. Hegel zaznacza, "e 
wielk% wag# przywi%zano 
do elektroniki obs$ugu-
j%cej nap#d. Ta, podobnie 
jak zegar, wyj&cie i wie- 
lopoziomowy przetwornik 
24 bity/192 kHz, jest w$as-
nym opracowaniem Nor-
wegów.

Odtwarzacz.  
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Zaawansowana technologia, autor-
skie rozwi%zania, bardzo dobre kom-
ponenty i staranne wykonanie – to 
wszystko z nawi%zk% uzasadnia cen#. 
Hegel nie jest jeszcze znan% mark%  
w Polsce, ale wiele wskazuje na to, 
"e klienci doceni% podej&cie Benta 
Holtera.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

2GWZDU]DF]

CDP2A mk2 to jeden z najbar- 
dziej „analogowych” odtwarzaczy, ja-
kie s$ysza$em. W jego d(wi#ku panu-
je wszechobecny spokój. W pierw-
szej chwili my&la$em, "e gra ciszej 
od Gamuta, ale wra"enie wynika  
z charakteru prezentacji. Hegel po 
prostu nigdy nie ha$asuje. Nie ocie-
ra si# o ostro&! ani agresj#. Trzeba 
si# do tego d(wi#ku przyzwyczai!, 
aby dostrzec jego zalety. A tych jest 
mnóstwo.

Wysokie tony w pierwszej chwili 
wydaj% si# lekkie i nie tak dos$ow-
ne jak w Gamucie, ale szybko docenimy 
ich d(wi#czno&!. Miote$ki na talerzach 
brzmi% delikatnie, $agodnie, czasem 
s$odko, ale maj% odpowiedni% no&no&! 
i wybrzmienie. Dok$adniejsza obserwa-
cja góry pasma prowadzi te" do wnio-
sku, "e jest ona rozdzielcza, pe$na szcze-

gó$ów i przejrzysta. Najbardziej jednak 
urzeka jej spójno&! z centrum pasma. 
Elektroniczne „wokale” na japo'skim 

wydaniu „Cluthing At Straws” Marillion 
zabrzmia$y prawie jak "ywe chórki. To 
bardzo szlachetna i czysta górna &red-

nica. Tam, gdzie wiele cyfrowych (róde$ 
cyka i szele&ci, Hegel pokazuje klas#. 
S$uchanie muzyki operowej to praw-
dziwa przyjemno&! – ze zrozumieniem 
tekstu nie b#dzie mie! problemu na- 
wet osoba o przyt#pionym s$uchu.  
A wszystko bez "adnych ekspozycji. 

Przeciwnie – przy odczuciu aksa-
mitno&ci i wszechobecnej kulturze 
brzmienia.

Basu jest dok$adnie tyle, ile trze-
ba. Na pewno znajdziecie odtwarzacz 
bardziej efekciarski, jednak ten utrzy- 
muje kontrol# i precyzyjnie dozuje  
wybrzmienia. Podstawa harmonicz-
na nie zdradza tak"e tendencji do 
zabarwiania reszty pasma. W ogóle, 
pomimo bardzo dobrej przejrzysto-
&ci d(wi#k pozostaje spójny i stanowi 
jednorodn%, plastyczn% ca$o&!. Je"eli 
ju" mieliby&my okre&li! jego tem-
peratur#, to bli"ej jej do ciep$a ni"  
do ch$odu. Ale to tylko minimalne 
zabarwienie, dodaj%ce instrumentom 
okr%g$o&ci. Zdarza si#, "e ta cecha 
niesie ze sob% zamazanie konturów, 
ale nie tutaj. Rodzi za to skojarzenie 
z analogiem.

Filozoficzny wr#cz spokój i dy-
stans $%cz% si# z rzadko spotykan% 
prezentacj% sceny. Najcz#&ciej kon-
centrujemy si# na pierwszym pla-
nie i to on decyduje o efektowno&ci 

i dynamice odtwarzanej muzyki. 
Wiele firm dostrzega t# zale"-
no&! i przybli"a do nas obraz  

:]PDFQLDF]��6ROLGQH�]DVLODQLH� 
RELHFXMH�GXĝÈ�GDZNÚ�SUÈGX�

Odtwarzacz.  

:�REXGRZLH�+HJOD�QLH�KXOD�ZLDWU��
:QÚWU]H�V]F]HOQLH�Z\SHïQLRQH� 
HOHNWURQLNÈ�

58-63 Hegel system.indd   60 10/28/11   12:41:11 PM



Test system

63+Lľ)L�L�0X]\ND������

nagrania. Hegel robi odwrotnie. Deli- 
katnie oddala od s$uchacza pierwszy 
plan i buduje scen# za nim. G$#bia jest 
wr#cz spektakularna i to chyba najwi#k-
sza atrakcja norweskiego kompaktu. 
D(wi#k, oderwany od g$o&ników prze-
suwa tyln% &cian# za lini# horyzontu. 
Najdalsze sygna$y b%d( pog$osy rysuj% 
granic#, któr% trudno dostrzec go$ym 
okiem.

Je"eli mia$bym znale(! $y"k# dzieg-
ciu w beczce miodu, b#dzie ni% dyna- 
mika. Konkurenci za podobne pieni%dze 
potrafi% zagra! bardziej koncertowo,  
z energi%. W CDP2A mk2 znajdziecie za 
to esencj# muzykalno&ci.

:]PDFQLDF]

H100 w zasadzie powtarza powy"- 
sze wra"enia. Bent Holter zaznacza, "e 
jego patenty wp$ywaj% g$ównie na brak 
zak$óce'. Faktycznie, d(wi#k jest aksa-

mitnie g$adki i nie po- 
pada w ostro&!. Cza-
sem ten spokój i elegan-
cja zdaj% si# przesadne, 
ale co z tego? Po d$u"szym 
zastanowieniu dochodzi-
my do wniosku, "e pod-
wy"szaj% komfort ods$uchu. 
Góra nie k$uje w uszy, cho! 
jest przejrzysta. )rednica nie-
sie mnóstwo informacji, bez 
nawet odrobiny chropowato&ci 
czy kanciasto&ci. Docenimy jednolito&! 
i spójno&!, tak jakby kolumny nie sk$a-
da$y si# z trzech odr#bnych torów, tylko 
jednego szerokopasmowego przetwor-
nika. Przestrze' w tej cenie jest chy-
ba nie do powtórzenia, no mo"e tylko  
z dobrze skonstruowanej lampy. Mimo 
to okre&lenie „lampowy” do H100 nie 
do ko'ca pasuje, bo wzmacniacz jest 
neutralny i nie ociepla &rednicy. Je"eli 
ju", to raczej robi to kompakt.

Jest za to jedna, zasadnicza ró"nica po-
mi#dzy komponentami norweskiej wie"y.

Integra ma kawa$ basu. Schodz%cego 
nisko i trzymanego w ryzach. Dzi#ki nie-
mu system graj%cy w ca$o&ci nabiera masy 
i pot#gi, a zbudowanie &ciany d(wi#ku 
nie jest dla niego problemem. Jednak nie 
jest to dynamika, która polega na b$yska-
wicznym pod%"aniu za zmianami tempa, 
a raczej spokojne oddanie wysokich na-
t#"e' g$o&no&ci. W tym wzgl#dzie czu! 
spory zapas. W ko'cu rzetelne 120 wa-
tów to nie w kij dmucha$. 

Na marginesie: na Waszym miejscu 
spróbowa$bym po$%czenia z kolumnami 
ATC, opisywanymi w tym numerze. To 
mo"e by! strza$ w dziesi%tk#!

.RQNOX]MD

Szukacie analogu i lampy, a jedno- 
cze&nie si# ich boicie? No to po strachu.  
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Dane techniczne:
Hegel H100
0RF�� 120 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD�� 19 Hz – 20 kHz  

 (+/- 0,1 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD�� 0,005% (20Hz – 20kHz)

6\JQDï�V]XP�� 100 dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH�� 4, main in (HT), USB

:HMĂFLH�SKRQR�� -

:\MĂFLD�� 1 para, 2 x pre out

5HJXODFMD�EDUZ\�� -

=GDOQH�VWHURZDQLH�� +

:\PLDU\��Z�V�J��� 10/43/43 cm

0DVD�� 16 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���

Hegel CDP2A mk2
5RG]DM�SU]HWZRUQLND�� 24 bity/192 kHz

3DVPR�SU]HQRV]HQLD�� 2Hz – 20kHz (+/- 0,1 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD�� 0,002%

6\JQDï�V]XP�� 120 dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH�� XLR/RCA (2,3 V)

:\MĂFLH�F\IURZH�� koaksjalne

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH�� -

:\PLDU\��Z�V�J��� 8/43/29 cm

0DVD�� 10 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���
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