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ATC ma pono! specy"czn# "lozo"$. Na rynku profesjonalnym walczy o miejsce lidera  
w%ród dostawców monitorów i nie przejmuje si$ konkurencj#. Nie ma fanów – raczej wyznawców.  
Ludzi, którzy na inne konstrukcje patrz# niech$tnie. 
Na audio"lskim poletku ATC traktuje klientów z nonszalancj#. Nie podoba Ci si$ nasz monitor  
– twój problem. Je%li kupi&e% i doceni&e%, to mo'e zechcesz mie! "rmowy wzmacniacz?  
Jest jeden. Mocniejszy, &adniejszy? Ten jest optymalny.
SCM40 wygl#daj#, jakby mia&y odstrasza! klienta. Kiedy zechcemy dobra! wzmacniacz,  
musimy poszuka! naprawd$ wydajnego tranzystora.  
Jakby tego by&o ma&o  
– do s&uchania po cichutku  
te' nadaj# si$ %rednio.
Ale kiedy damy czadu  
i w&#czymy trudne nagranie,  
pojawia si$ Moc.
Ta Moc b$dzie z Wami w czasie  
s&uchania wszystkiego, co si$ 
na szu(ad$ nawinie.  
Bas jest spektakularny –  
tak pod wzgl$dem pot$gi,  
jak kontroli i tempa.  
Skala d)wi$ku – koncertowa,  
a jego precyzja i rysunek  
– studyjny. Jedyne, co mo'e  
przeszkadza!, to troch$  
krzykliwe wysokie tony.
Kto pos&ucha ATC i je polubi,  
zostanie wyznawc# tej marki.  
I nie przestraszy go nawet to,  
'e "rma traktuje swoich klientów  
jak z&o konieczne.  
Ale uwierzcie mi, ma do tego  
lepsze podstawy ni' Apple.
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Nagrody roku NROXPQ\

Monitor Audio MR4
test: 12/2011, cena: �����]ï
Po ataku na wy!sze segmenty cenowe Monitor Audio wykonuje uk"on  
w stron# audio$lów, którzy nie cierpi% na nadmiar gotówki.  
Na pierwszy rzut oka MR4 wygl%daj% jak dro!sze pod"ogówki  
Bronze BX. To nie przypadek, poniewa! w"a&nie na nich  
si# wzorowano. Tu i ówdzie zaoszcz#dzono par# funtów,  
inne elementy po!yczono z dro!szych konstrukcji,  
a ca"o&' zamkni#to w tradycyjnej obudowie.
D(wi#k, za te pieni%dze, super! MR4 graj% rzetelnie i sprawdz% si#  
w ka!dym repertuarze. Nie b#d% te! wymagaj%ce wobec  
towarzysz%cej elektroniki. A co najwa!niejsze, wytrzymaj% nie tylko  
krótkie porównanie z konkurencj%, ale te!  
d"ugie ods"uchy. 

MR4 nie stawiaj% wszystkiego na jedn% kart#, utrzymuj%c  
wszystkie aspekty prezentacji na wysokim poziomie.  

Mimo przyst#pnej ceny graj% dojrzale. A !e naturalny d(wi#k  
szybko si# nie nudzi, wiadomo nie od dzi&.

Xavian XN125 Evoluzione Speciale 
test: 4/2011, cena:������]ï�

W 1997 roku Xavian pokaza" monitory XN125, które otworzy"y  
mu drzwi do wielkiego &wiata. Za niewygórowan% cen# male)ka  
$rma z Kladna oferowa"a wybitn% jako&' wykonania i brzmienie,  
które pozytywnie zaskakiwa"o stereofoni% i reprodukcj% &rednicy.
Po latach Xavian rozrós" si# do o&miu pracowników, a my  
doczekali&my si# wersji XN125 Evoluzione Speciale z nowymi 
kopu"kami Morela i zmodernizowan% zwrotnic%. Efekt jest nawet 
lepszy ni! w oryginale. Pierwsze XN125 brzmia"y wy&mienicie, 
 ale najnowsza wersja podnosi poprzeczk# do poziomu  
niedost#pnego dla konkurencji w podobnej cenie. Dodajmy  
do tego wybitn% klas# wykonania, a otrzymamy audio$lskie  
monitory b#d%ce prawdziw% ozdob% ka!dego salonu.  

Congratulazioni, signore Barletta!

JBL 4312 E
test: 12/2011, cena: �����]ï

Na pierwszy rzut oka 4312 E wygl%daj% jak wyci%gni#te  
z muzeum techniki. Jest w tym troch# prawdy, bowiem  

pierwowzór najnowszych (!) JBL-i powsta" ponad 40 lat 
temu. Wtedy to, na bazie studyjnych monitorów,  

opracowano seri# zestawów do u!ytku domowego.  
Poddane licznym mody$kacjom, dotrwa"y do dzi&.

Wspó"czesne 4312 E "%cz% archaiczne wzornictwo  
z nowoczesn% technik%. Rezultat zaskakuje.  

Spektakularne mo!liwo&ci dynamiczne podparte  
g"#bokim i zdyscyplinowanym basem nasuwaj%  

skojarzenia z dro!szymi pod"ogówkami,  
a przejrzysto&' daje wgl%d w struktur# nagra).  

Do tego ujmuj%ca muzykalno&' i mamy g"o&nik,  
który ani troch# si# nie zestarza".
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Nagrody roku NROXPQ\

Audium  
Comp 5
test: 4/2011, cena:������]ï

Je!eli s%dzicie, !e wysokiej klasy zestawy g"o&nikowe mog% produkowa' tylko wielkie 
$rmy, jeste&cie w b"#dzie. Audium to niemiecka manufaktura zatrudniaj%ca pi#' osób, 
co nie przeszkadza jej rywalizowa' z uznanymi markami jak równy z równym. 
Niewielkie pod"ogówki Comp 5 od pocz%tku nam si# podoba"y, a to dzi#ki "adnie  
zakrzywionym obudowom, wyko)czonym egzotycznym fornirem, i ciekawemu  
uk"adowi g"o&ników. Zastosowano jeden szerokopasmowy przetwornik o &rednicy 9 cm, 
wspomagany eliptycznym wooferem przykr#conym w podstawie.
Po oryginalnej konstrukcji spodziewaliby&my si# d(wi#ku mo!e nie do ko)ca  
naturalnego, ale na pewno ciekawego i w pewnych aspektach – wyj%tkowego.  
Comp 5 potra$% przekroczy' te oczekiwania. Nie do&', !e nie sposób im zarzuci'  
ewidentnych odst#pstw od neutralno&ci, to jeszcze czaruj% przestrzeni%, wci%gaj%c%  
&rednic% i spójno&ci%. Graj% bezpo&rednio i namacalnie. Maj% w sobie jaki& magnes,  
a przy tym nie kosztuj% maj%tku.

Vandersteen 1C
test: 6/2011, cena: �����]ï

Vandersteeny to zestawy o niepowtarzalnej urodzie. Nie przypominaj%  
!adnej konkurencyjnej konstrukcji. Z przodu wygl%daj% jak promienniki  

dipolowe, ale s% na to za grube. Za materia"em, a raczej maskownic%  
okalaj%c% rusztowanie, kryje si# uk"ad modu"owy – dwudro!na piramida 

przypominaj%ca budowle Inków. Tak naprawd# s% to tradycyjne g"o&niki  
dynamiczne o wysokiej skuteczno&ci, "atwe do wysterowania i oswojenia  

w systemie. Jedyna wskazówka to dobiera' mocne i przejrzyste tranzystory.  
W ich towarzystwie 1C czuj% si# najlepiej.

Ameryka)skie monitory brzmi% nies"ychanie muzykalnie, z ciep"em i okr%g"o&ci% 
analogu. Sprawiaj% rado&' wszystkim, którzy w muzyce poszukuj% relaksu  

i harmonii. Dynamik% mo!e nie zachwyc%, za to zbuduj%  
obszern% i namacaln% scen#.

Cena, jak na jedn% z legend &wiata hi-$, jest niemal okazyjna.  
Dla wyrobionych s"uchaczy.

B&W CM 9
test: 1/2011, cena: �����]ï

CM 9 to B&W z wy!szej pó"ki, czyli efektowne, starannie wykonane skrzynie,  
naszpikowane technologi%. Kewlar to nie tylko materia" na kamizelk# kuloodporn%  

dla Rambo, ale te! na doceniony przez recenzentów i u!ytkowników g"o&nik  
&redniotonowy. Konkurencja ch#tnie kopiuje dokonania Bowersa, ale znawcy kupi% 

tylko orygina". S"usznie, bo d(wi#k B&W jest od lat przewidywalny  
i stanowi ukoronowanie wszechstronnych bada) rynku  

– ma si# podoba' wszystkim i tak jest w praktyce.
Do niczego nie mo!na si# przyczepi'. Energiczne i czytelne g"o&niki wydobywaj%  

z nagra) mnóstwo niuansów i pozwalaj% rozebra' muzyk# na czynniki  
pierwsze. Jednocze&nie uprzywilejowano &rednic# tak, aby podkre&la"a partie 

wokalistów i solistów w muzyce akustycznej. Do tego to, co tygrysy  
lubi% najbardziej – mocny i kontrolowany bas. Jedynie stereofonia  

mog"aby by' bardziej realistyczna.
Wystarczy jedno spojrzenie na zdj#cie  

– czy nie chcieliby&cie mie' takiej pi#knej rzeczy?
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Dynaudio Special 25
test: 12/2011, cena: ������]ï

Dynaudio Special 25 graj% lepiej, ni! wskazywa"aby na to ich cena  
i powinny pracowa' w dopieszczonych kon$guracjach. 

Klasyczny dwudro!ny monitor powsta" w oparciu o przedniej klasy komponenty. 
Wysokie tony odtwarza Esotar 2 – jedwabna kopu"ka, której pierwsza wersja  

rozs"awi"a mark# Dynaudio na ca"ym &wiecie. Nisko-&redniotonowiec to w prostej linii 
spadkobierca driverów montowanych we *agowych Evidence Master. Zwrotnica  

1. rz#du sk"ada si# z cewek powietrznych i polipropylenowych kondensatorów.  
Metalizowane oporniki oddaj% ciep"o do tylnej p"yty z grubego aluminium.  

Do tego gniazda WBT i wyko)czenie brzozowym fornirem. Za nieca"e 17000 z"  
wk"ad technologiczny i materia"owy jest zaskakuj%cy. Jednak kolumn nie kupujemy  

na cz#&ci, tylko ze wzgl#du na brzmienie.
Dynaudio nie rozczarowuj%. Je!eli lwi% cz#&' Waszej p"ytoteki stanowi% nagrania  
fortepianowe – mo!ecie si# nawet nie fatygowa' na ods"uch. Podajcie sprzedawcy adres  

do wysy"ki i wy&lijcie przelew. Inny repertuar równie! wypada ponadprzeci#tnie. Special 25  
potra$% gra' "agodnie, ale te! ostrzej  

i dosadniej. Bas schodzi g"#boko,  
góra pokazuje wielk% klas#, &rednica 

jest namacalna i wiarygodna.  
No i ta przestrze) – budowana nie-

jako od niechcenia. Swobodna  
i sugestywna. Wybitny monitor.  

Bra', póki daj%!

Nagrody roku NROXPQ\

Spendor SP3/1R2
test: 5/2011, cena:������]ï
Nie ma si# co czarowa' – Spendor przesadza z cenami.  
Anglicy szybko si# zorientowali, !e seria R2 uda"a im si# jak rzadko  
i postanowili zarobi' wi#cej ni! przyzwoito&' i kupiecka rzetelno&'  
pozwalaj%. S#k w tym, !e trzeba b#dzie si# z tym pogodzi' i przyj%'  
ofert# nie do odrzucenia. +aden Urz%d Ochrony Konsumenta  
ani Audio$lski S%d Arbitra!owy nic tu nie pomog%. 
Monitorki z serii Classic graj% po prostu &wietnie. Je!eli szukacie  
g"o&nika do niewielkiego pokoju, jedyn% rad%, jakiej mo!emy  
Wam udzieli', jest: p"aczcie i p"a'cie. Za ten d(wi#k warto.

Zestawienie mi#kkiej kopu"ki z polipropylenowym sto!kiem  
nisko-&redniotonowym da"o wy&mienity rezultat. Brzmienie jest harmonijne, spójne i oparte  
na zaskakuj%co mocnym i nisko rozci%gni#tym basie. Je!eli estetyka BBC kojarzy Wam si# z lekko  
ocieplonym i &lamazarnym graniem, Spendor to zmieni. Gra !wawo, &wie!o i z biglem,  
daj%c nieprzeci#tn% rado&' ze s"uchania.

Audio Physic Virgo 25
test: 6/2011, cena: ������]ï

Kolejne Virgo jest, jak zwykle, sporo dro!sze od poprzedniego. Ale te!  
okazalsze i bardziej luksusowe. W"a&nie w stron# oferty dla najbardziej  
zamo!nych i wymagaj%cych klientów idzie niemiecka $rma,  
sprawnie omijaj%c rafy kryzysu.
Virgo 25 wygl%daj% jak milion dolarów. Graj% spójnie, przejrzy&cie, a do tego,  
chcia"oby si# powiedzie', kremowo. W klasyce tworz% obrazy, których  
nie powstydzi"by si# Musorgski. Od siebie dodaj% ujmuj%c% kultur# i przestrze),  
co akurat w przypadku Audio Physika jest norm%. W dobrych realizacjach  
stereofonia jest niemal tak spektakularna, jak w magneto- i elektrostatach.  

W tych kolumnach jest co&, co mo!na nazwa' rado&ci% grania.  
One oddychaj% muzyk% i potra$% przyku' do fotela.
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Prawdziwy klasyk BBC albo, jak by powiedzia"a m"odzie!:  
oldskul. Podstawkowy monitor wielko&ci bieli(niarki  
z ogromniastym wooferem promieniuj%cym  
do przodu. A gdzie w%ska przednia &cianka?  
A gdzie nowoczesne wzornictwo? Gdzie g"o&niki basowe  

wstydliwie pochowane na bokach? Przecie! to konstrukcja  
nie z tej epoki.
Ano w"a&nie. Paradoksalnie mo!e to by' kluczem  

do brzmieniowego sukcesu SP100 R2.  
Korzenie tej konstrukcji si#gaj% prze"omu lat 1960/70,  
kiedy to opracowano du!y monitor do u!ytku  
w studiach rozg"o&ni. Priorytetem nie by"y kompaktowe 
rozmiary ani "adny wygl%d. Mia"o by' lepiej s"ycha',  
!eby do odbiorców programów radiowych dociera"  
jak najbardziej naturalny d(wi#k.
Wspó"czesne SP100 R2 uwzgl#dniaj% post#p,  
jaki si# dokona" w technice g"o&nikowej, wi#c  
zastosowane w nich rozwi%zania s% bardziej  
zaawansowane ni! cztery dekady temu.  
Filozo$a pozosta"a jednak bez zmian.  
D(wi#k ma by' mo!liwie bliski temu, co s"ycha'  
na !ywo. Tylko tyle i a! tyle. Zrozumiecie,  
o co chodzi, kiedy fala powietrza poruszona  

30-cm wooferem "agodnie rozmasuje  
Wam mi#&nie brzucha. Kiedy zobaczycie  

fenomenalnie u"o!on% stereofoni#,  
której podobno tak szerokie  
obudowy nie maj% prawa generowa'.  

Kiedy us"yszycie t# naturalnie ciep"%  
&rednic# i jedwabiste wysokie tony.

SP100 R2 potra$ da' wiele frajdy  
ze s"uchania. A !e wygl%da ciut staro&wiecko?  
Przecie! klasyka nigdy si# nie starzeje.

Nagrody roku NROXPQ\

Spendor SP100 R2
test: 7-8/2011, cena: ������]ï
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Nagrody roku Z]PDFQLDF]H

test: 5/2011, cena: ������]ï�

Wy!wietlacz, guziki, gniazdo s"uchawkowe… A ja si# pytam,  
prosz# Pa$stwa: gdzie jest ga"a? Cisza…
Ale ju% si# powoli przyzwyczajam, %e samochód mo%e wygl&da'  
jak mikrofalówka, a mikrofalówka jak nowa kolekcja bielizny Atlantica.
Wzornictwo to jedno (kwestia gustu), a elektronika – drugie.  
Tutaj mamy do czynienia z tradycyjn& i rzeteln& integr&. Na pewno jedn&  
z najlepszych w zbli%onej cenie.
Muzykalno!', przestrze$ i wzorowa neutralno!'. Nie ma chyba  
pozytywnego okre!lenia, które by nie pasowa"o do tego wzmacniacza.  
Pod wzgl#dem brzmienia jest to wzór do na!ladowania, a jednocze!nie  
recepta na zbli%enie si# do muzyki. Trudno znale(' odpowiedni&  
dawk# komplementów, aby Wam t# integr# poleci' ze szczerego serca.  
Po prostu musicie uwierzy' – to jest killer. 
W tej sytuacji mo%na nawet przebole' brak pokr#t"a g"o!no!ci.

MBL 7008
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Accuphase E-560 test: 9/2011, cena: ������]ï

Zgodnie z u!wi"con# tradycj# ka$dy nowy Accuphase powinien by% troch" lepszy  
od poprzedniego. Nie za du$o, nie za ma&o, lecz w sam raz. Dla skrupulatnych: jakie! 10-15 %.
E-550 by& bardzo dobry, E-560 jest troch" lepszy. Nawet bli$ej 15 procent. Bas sta& si"  
bardziej punktowy. Szczegó&y nabra&y precyzji; poprawi& si" rytm. Nadal jednak nie mówimy  
o rewolucji, a o ewolucji – systematycznym szlifowaniu dobrego projektu, tak aby z ka$d#  
kolejn# generacj# zbli$a& si" do doskona&o!ci. 
E-560 to w&a!nie taka kolejna generacja 30-watowego wzmacniacza pracuj#cego w czystej  
klasie A i kolejny krok Accuphase’a w d#$eniu do doskona&ego d'wi"ku. Gdyby nie szale(stwa  
na rynku walutowym, cena by&aby tylko troch" wy$sza od poprzedniej wersji i piecyk mia&by 
szans" zyska% wi"ksz# popularno!%. Z pewno!ci# na ni# zas&uguje, bo to wyj#tkowo  
wdzi"czna integra. Niby tylko 30 watów, a wielkie serce do muzyki! Nasycona barwa,  
miodop&ynna !rednica i wyrazista góra. Je$eli Was sta%, kupujcie, dobierajcie dobre g&o!niki  
i s&uchajcie na zdrowie. B"dziecie tak zadowoleni, $e szybko zapomnicie o zwy$ce ceny  
spowodowanej przez ró$nice kursowe.

Nagrody roku Z]PDFQLDF]H

ModWright KWA 150  
Signature Edition test: 6/2011, cena: ������]ï

To mo$e by% okazja dekady. Dan Wright, zaprawiony w lampowym tuningu odtwarzaczy CD, 
postanowi& zbudowa% wzmacniacz… w pe&ni tranzystorowy. Zakochany w lampowej g&adko!ci  
i przejrzysto!ci uzna&, $e mo$na je zachowa% w uk&adzie solid-state, do&#czaj#c wysok# kompa- 
tybilno!%, moc, kontrol" basu i niski poziom zniekszta&ce(. Zbyt ambitnie? Mo$e, ale si" uda&o.
Pierwszym efektem prac Wrighta by&a ko(cówka KWA 150, która za oceanem szybko zyska&a  
status „best buy”. Pó'niej z udanym uk&adem Dan zrobi& to, co lubi najbardziej – podda& tuningowi.
W rezultacie powsta& wzmacniacz oferuj#cy brzmienie przekraczaj#ce oczekiwania wywo&ane  
cen#. KWA 150 Signature gra pi"knym, g&adkim i przejrzystym d'wi"kiem. Detali jest pod  
dostatkiem, ale s# p&ynnie wtopione w struktur" nagra(. Równowaga tonalna nie budzi  
zastrze$e(, a bas schodzi tak nisko, jak w danej chwili potrzeba. Dopiero zawodnicy  
ze znacznie wy$szej pó&ki cenowej mog# poprawi% który! z aspektów. 
KWA 150 SE rozsadza klasy)kacj". Warto go pos&ucha% z Harbethami, Dynaudio albo  
Avalonami, $eby si" przekona%, jaki potencja& drzemie we wzmacniaczu za nieca&e 30 tysi"cy.  
A do tego ta swoboda sterowania kolumnami i pe&na uniwersalno!%. *y% nie umiera%!
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Nagrody roku Z]PDFQLDF]H�ODPSRZH

Audio Research 
VSi60/KT120
test: 10/2011, cena: ������]ï

Audio Researcha najlepiej s"ucha' z zamkni#tymi oczami; dla wygl&du nikt go raczej nie kupi.  
Kiedy jednak si# prze"amiemy, czeka nas mi"a niespodzianka. Ze stalowej skorupy ozdobionej  
aluminiowym panelem wystaj& dwie lampy ma"e (6N30) i cztery du%e. W poprzednim  
VSi60 by"y to 6550, teraz Amerykanie montuj& KT120. Na tym ró%nice si# ko$cz&.  
To nadal stary dobry Audio Research. 
Czy aby na pewno? Nie, ten jest lepszy. VSi60 obsadzony KT120 to doskona"a ilustracja  
efektywnego podej!cia do projektowania urz&dze$ hi-). Jak si# nie narobi', a zrobi' i jeszcze  
%eby dobrze gra"o. Nowa wersja sze!'dziesi&tki jest tylko troch# mocniejsza od poprzedniej,  
ale brzmi zauwa%alnie lepiej. S"ycha' mniej zniekszta"ce$ przy pracy z wysok& g"o!no!ci&.  
Poszerzy" si# zakres dynamiczny, poprawi"a kontrola basu i panowanie nad detalami stereofonii. 
Nie by"o rady. Skoro VSi60 na 6550 by"a bardzo dobra, a na KT120 jest lepsza,  
to druga nagroda roku jej si# po prostu nale%y i szlus!
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Nagrody roku Hi-end

Wilson Audio 
Sophia 3
test: 12/2011, cena: ������]ï

W opisach Sophii pojawiaj! si" okre#lenia „entry level”  
albo „Wilson dla ubogich”. Trudno nie dostrzec  
ich ironicznego podtekstu, bo nadal jest to produkt  
dla zamo$nych.
Obudowy Wilsonów wykonuje si" z kompozytów,  
b"d!cych w%asnym opracowaniem &rmy.  
W nich le$y tajemnica sukcesu, chocia$ g%o#niki  
tak$e s! mody&kowane wedle #ci#le  
okre#lonej specy&kacji.
Kolumny s! wymagaj!ce wobec elektroniki  
i trudne do ustawienia (przy okazji ci"$kie  
i niepor"czne), jednak z redakcyjnym MA7000  
zagra%y ol#niewaj!co. Zdrowy, naturalny  
i niezwykle efektowny d'wi"k wype%ni% pokój  
do ostatniej szpary mi"dzy deskami parkietu.  
Towarzyszy% mu podkre#lony i g%"boki bas,  
który w pe%ni zrekompensowa% brak  
subwoofera w projekcjach &lmowych.  
Mimo zapieraj!cej dech w piersiach pot"gi  
zakres ten nie wchodzi% na #rednic".  
Dzi"ki temu muzyka pozosta%a  
krystalicznie czysta i przejrzysta. 
W%a#nie tak powinien gra( sprz"t  
najwy$szej klasy – bez wydziwiania,  
maksymalnie poprawnie i normalnie.  
A je#li ju$ dodaje atrakcje,  
których oczekuje wi"kszo#( audio&lów,  
to ze smakiem i bez  
„skutków ubocznych”. 
Jako#( przez wielkie „J”.
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Burmester 911 Mk3
test: 9/2011, cena: ������]ï

Burmester 911 Mk3 to !cis"a !wiatowa czo"ówka w segmencie  
wzmacniaczy mocy. Konstrukcja, która sprawia, #e dywagacje „lampa  

czy tranzystor” trac$ sens. Ten d%wi&k jest tak dobry, #e jego wyj$tkowo!' 
doceniamy od pierwszej chwili, niemal intuicyjnie. Bajecznie g"adka barwa, 
odrobina naturalnego ciep"a w !rodku pasma, przepi&kna i dok"adna scena  

z wyra%nie lokalizowanymi %ród"ami, a do tego bas, który nie ma chyba  
#adnych ogranicze(. Burmestera mo#na s"ucha' godzinami i wci$#  

mie' ochot& na wi&cej. )adnego podskórnego niepokoju,  
#adnych niepo#$danych przesuni&' w dziedzinie czasu ani zafa"szowa( barwy. Uk"ad elektroniczny 

wydaje si& w sumie prosty, ale do tej prostoty Dieter Burmester dochodzi" latami. To wybitne urz$dzenie,  
godne arystokratycznego towarzystwa. I pomy!le', #e w trybie monobloku gra jeszcze lepiej. Co! niebywa"ego!

Nagrody roku Hi-end

Ascendo System F
test: 4/2011, cena: ������]ï
Norbert Heinz z Ascendo kariery w marketingu raczej nie zrobi. Zamiast snu'  
opowie!ci o kosmicznych technologiach i u#ywa' wymy!lnych terminów  
na okre!lenie prostych rozwi$za(, nazywa rzeczy po imieniu i… konstruuje  
!wietne kolumny.
Przetworniki kupuje u pierwszoligowych dostawców. Wybiera z bogatego  
katalogu to, co mu potrzebne, a pó%niej komponuje z tego pi&knie brzmi$cy uk"ad.
System F to zaledwie najta(szy model w topowej serii Ascendo, ale s"uchaj$c go  
mo#emy doceni' kunszt i wra#liwo!' projektanta. To po prostu !wietnie zestrojony 
zespó" g"o!nikowy, który nie tylko przetwarza cz&stotliwo!ci, ale przede wszystkim 

potra* gra' muzyk&. S"ucha si& tego !wietnie. Z zaanga#owaniem i ciekawo!ci$  
podsycan$ bogactwem nowych szczegó"ów. System F przekazuj$ morze  

informacji, zupe"nie przy tym nie m&cz$c. Balans jest optymalny.  
Przestrze( robi wra#enie, ale nie ociera si& o przesad&, a dynamika…  
jak nie gruchnie! Ca"o!' dope"nia basisko. Solidne, mocne,  
chcia"oby si& powiedzie': na schwa". 

Je#eli pominiecie System F w ods"uchach,  
b&dziecie sobie pluli w brod&.

Modelem 540 Soulution postanowi"o tra*' pod strzechy.  
Pomys" cokolwiek oryginalny, zwa#ywszy na fakt, #e cena tego 
„przyst&pnego” odtwarzacza CD/SACD przekracza bud#et  
niejednego audio*lskiego systemu.
Przy ustalaniu cen Szwajcarzy nie znaj$ lito!ci, ale,  
niestety, maj$ do tego podstawy. 540 to mechaniczny  
i elektroniczny majstersztyk. Wszystko jest tu z najwy#szej  
pó"ki. Nawet wzornictwo zlecono zewn&trznej pracowni,  
odpowiedzialnej za projekt serii 700. Widok wn&trza zaskakuje 
chyba samego konstruktora. Soulution bardziej  
przypomina zaawansowany komputer ni# odtwarzacz CD. 
Znajomo wygl$daj$ tylko nap&d Esoterica i upsampler Anagram 

Technologies S2, stosowane w najlepiej brzmi$cych  
odtwarzaczach na !wiecie. Ale reszta – jak z Marsa. 
Nie dowiecie si& jednak, czy to ca"e technologiczne  
wyra*nowanie ma sens, dopóki nie pos"uchacie. A kiedy ju#  
pos"uchacie – zadzwonicie do banku, #eby sprawdzi' swoj$ 
zdolno!' kredytow$. Otwieraj$cy ofert& Soulution 540  
prezentuje najwy#szy !wiatowy poziom i z zimnym spokojem 
zawodowca wytrzymuje porównania nawet z tak fantastycznymi 
konstrukcjami, jak dCS Puccini. „Gra jak dobry winyl” to  
najbardziej lakoniczna, a zarazem najlepiej oddaj$ca jego  
charakterystyk& konkluzja. I pomy!le', #e z cyfrowych formatów 
mo#na wycisn$' a# tyle muzyki.

Soulution 540
test: 5/2011, cena: ������]ï
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Nagrody roku RGWZDU]DF]H�&'

test: 11/2011, cena: ������]ï

Francuzi z Audio Aero wyspecjalizowali si" w produkcji 'róde% cyfrowych. Dzi# s! mark! tak uznan!,  
$e za topowy model La Source mog! $!da( kwot grubo przekraczaj!cych 100000 z%. Ale dzi# nie o tym.
Capitole to najta)szy odtwarzacz w katalogu. Najprostsz! wersj" mo$na kupi( za oko%o 33 kz%. Reference  
kosztuje blisko 40 kz%, poniewa$ zawiera przedwzmacniacz, wej#cia c/a oraz regulacj" g%o#no#ci. Du$a wygoda.
To jednak nie walory funkcjonalne przes!dzi%y o wyró$nieniu Capitole’a. Przekona% nas swoim brzmieniem, 
wynikaj!cym z udanego maria$u techniki DSP z lampow! tradycj!. Dane, które odczyta nap"d CD-2Pro 
Philipsa, tra&aj! do upsamplera STARS, opracowanego wspólnie przez Anagram Technologies i Audio Aero. 
Pó'niej sygna% w"druje do przetwornika Burr Browna, gdzie jest zamieniany na analogowy. 
Trudno okre#li(, czy na rezultat brzmieniowy bardziej wp%ywaj! skomplikowane  
algorytmy obróbki, czy te$, pracuj!ce w klasie A, miniaturowe triody 6021 W.  
W ka$dym razie Capitole Reference zapewnia d'wi"k wyj!tkowo spójny,  
przejrzysty i muzykalny. Jego s%uchanie daje wiele rado#ci. Ma%o tu z góry  
zaplanowanej estetyki, za to du$o muzyki. Swobodnej, bogatej w niuanse,  
pulsuj!cej energi! i niezmanierowanej. Ten odtwarzacz b"dzie wdzi"cznym  
kompanem w podró$ach przez p%ytotek". Je$eli szukacie cyfrowego 'ród%a  
w zbli$onej cenie, koniecznie rzu(cie uchem.

Audio Aero  
Capitole Reference

Bladelius Syn
test: 2/2011, cena: �����]ï

W #wiecie przesyconym elektronicznymi 
gad$etami jednorazowego u$ytku klasyczne 
odtwarzacze kompaktowe za blisko osiem 
tysi"cy z%otych wydaj! si" dziwad%ami.  
Nabywcy tych$e powinni by( poddani  
wnikliwym badaniom psychiatrycznym  
i odizolowani od zdrowego spo%ecze)stwa. 
Mimo to szcz"#liwi posiadacze urz!dze) 
Bladeliusa pozostaj! w #wietnej formie  
umys%owej.
Odtwarzacz CD nosz!cy imi" mitycznej  
bogini Syn zosta% wykonany solidniej  
ni$ wrota skarbca w Forcie Knox. Pod  

timing i energia emanuj!ce z nagra) zdaj! 
si" $yw! ilustracj! powiedzenia „pozory 
myl!”. Na szczególne podkre#lenie zas%uguje 
budowa sceny d'wi"kowej, której obserwacja 
potra& poch%on!( s%uchacza. Okazuje si",  
$e osiem tysi"cy za kompakt to bardzo  
atrakcyjna cena.

pancern! obudow! kryj! si" rozbudowany 
zasilacz i symetryczny tor sygna%owy.  
Cho( ascetyczne wzornictwo i szwedzkie 
pochodzenie Bladeliusa mog! sugerowa( 
brzmienie z ch%odnej strony neutralno#ci, 
pod srebrzyst! pokryw! Syn bije gor!ce, 
niemal latynoskie serce. Muzykalno#(,  
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Dr Amar Bose niejednokrotnie zaskakiwa! "wiat audio i wideo, ale tym razem  
naprawd# uda!o mu si# skonstruowa$ urz%dzenie rewolucyjne. Pod nazw% VideoWave  
zaproponowa! 46-calowy telewizor LCD zintegrowany z projektorem d&wi#ku przestrzennego.  
I to jakim projektorem! Z d!ugimi liniami transmisyjnymi za ekranem  
i tajemniczymi modu!ami PhaseGuide, kieruj%cymi d&wi#ki w dowolne miejsce pomieszczenia. 
Efekt przechodzi naj"mielsze oczekiwania. Poza wy"mienitym obrazem  
i jedynymi w swoim rodzaju efektami surround VideoWave oferuje  
mnóstwo funkcji przydatnych nie tylko kinomanom. Tani nie jest, fakt,  
ale potra' zafascynowa$ nawet do"wiadczonych znawców domowych projekcji. 

Bose 

VideoWave

Nagrody roku NLQR�GRPRZH
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Nagrody roku NLQR�GRPRZH

Velodyne  

CHT-10Q
test: 1/2011, cena: �����]ï

Velodyne zacz!"a zabaw! z subwooferami w czasach, kiedy o kinie  
domowym nie #nili nawet autorzy powie#ci science $ction.  
Przez lata dorobi"a si! opinii eksperta, ale jej szefom woda sodowa  
nie uderzy"a do g"owy.
CHT-10Q to jeden z najta%szych modeli w katalogu ameryka%skiej  
wytwórni, ale ju& on daje poj!cie o tym, co mog' zaoferowa( wy&sze 
pozycje w cenniku. W standardzie otrzymujemy pilot, kilka trybów  
pracy oraz system automatycznej kalibracji, wspó"pracuj'cy  
z do"'czonym mikrofonem. W tym segmencie cenowym  
to prawdziwa sensacja. 
Pod wzgl!dem jako#ci niskich tonów CHT-10Q nawi'zuje do  
znacznie wi!kszych i dro&szych konstrukcji. Nie tylko pot!g'  
brzmienia, lecz tak&e kultur' pracy. P"ac'c blisko 2500 z" za  
CHT-10Q zwyczajnie okradamy $rm! Velodyne, bo ta cena  
w &adnym stopniu nie odzwierciedla jako#ci wykonania  
ani brzmieniowego potencja"u subwoofera.

Bridge Connect 

Reference HDMI  

BWV102
test: 4/2011, cena: ����]ï���P������]ï���P

W 2011 roku w Polsce zadebiutowa"a $rma Bridge Connect,  
specjalizuj'ca si! w produkcji kabli do systemów AV. Jej za"o&yciel,  
Ray Philips, jest uznawany za jednego z twórców sukcesu Ixosa. 
Wi!kszo#( kabli Bridge wykonuje ze srebrzonej miedzi beztlenowej  
o czysto#ci 4N. Model HDMI BWV102 nie jest tu wyj'tkiem.  
Jego konstrukcja umo&liwia przesy" sygna"ów 3D w rozdzielczo#ci  
4k x 2k oraz jednoczesne korzystanie z urz'dze% AV i pod"'czonych  
do Internetu. Referencyjny Bridge sprawdzi si! jako "'cznik pomi!dzy  
odtwarzaczem Blu-ray a p"askim telewizorem. Jest niezwykle szybki  
i przejrzysty, co pozwoli si! delektowa( wszystkimi detalami $lmów  
wydanych na b"!kitnych kr'&kach. Zdecydowanie warto  
do"o&y( te 500 z" do systemu AV i przekona( si!, 
jak naprawd! wygl'daj' dobrze znane obrazy. 
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Monitor Audio 

Gold GX �V\VWHP�����

test: 7-8/2011, cena: ������]ï�

W roku 2012 Monitor Audio b#dzie obchodzi$ 40. rocznic# powstania.  
Je"li wierzy$ kalendarzowi Majów, b#dzie to rocznica ostatnia, ale szefowie MA  
nic sobie z tego nie robi% i od"wie(aj% ofert#. W najnowszej serii Gold GX  
znajdziemy najnowocze"niejsze C-CAM-owe nisko-"redniotonowce  
oraz wst#gi z tego samego materia!u. Ca!o"$ zapakowano w obudowy,  
których klasa wykonania przewy(sza nawet produkty s!ynnych  
w!oskich manufaktur. 
Pod wzgl#dem jako"ci brzmienia „z!ote” Monitor Audio s% rasowymi  
audio'lskimi kolumnami i mo(na by przypuszcza$, (e w kinie domowym  
zwyczajnie si# marnuj%. Do czasu, bo gdy w odtwarzaczu  
wyl%duje pierwszy z brzegu 'lm, nawet najwi#ksi wrogowie systemów  
wielokana!owych dostan% wypieków.

 

dzy  
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test: 10/2011, cena: �����]ï 

Arcam nie bez powodu jest uznawany  
za wspó!twórc" sukcesu brytyjskiego hi-#.  
Ortodoksyjni wyznawcy dwóch kana!ów  
wybaczyli mu nawet poszerzenie katalogu  
o urz$dzenia AV, co nie zdarza si" im cz"sto.  
Cho% projektanci angielskiej #rmy pracuj$  
nad coraz nowocze&niejszymi konstrukcjami,  
w g!"bi duszy pozostaj$ konserwatystami. Taki te' jest AVR400.  
Mimo 'e zastosowano w nim najnowsze rozwi$zania  
techniczne, np. rozbudowan$ sekcj" cyfrow$ z wbudowanym  
odtwarzaczem plików FLAC, jako&ci$ wykonania  
oraz charakterem brzmienia nawi$zuje do najlepszych  
tradycji hi-#. Je&li jakikolwiek wielokana!owy amplituner  
zas!uguje na miano audio#lskiego,  
bez w$tpienia jest nim AVR400. 

Arcam  

AVR400
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Przez blisko 60 lat dzia!alno"ci 
Harman/Kardon zaprezentowa! kilka 
prze!omowych rozwi#za$, jak np.  
pierwszy na "wiecie amplituner  
czy stereofoniczny odbiornik radiowy. 
Wielokana!owy amplituner AVR365 
trudno jednak zaliczy% do rewolucyjnych. 
Dlaczego wi&c znalaz! si& w"ród  
wyró'nionych urz#dze$? Z powodu  
wyj#tkowych w!asno"ci brzmieniowych.
Amplituner Harmana gra tak, jakby 
jedynym jego celem by!o dostarczanie 
s!uchaczowi przyjemno"ci. Ogromna 

przestrze$ jest zde(niowana z rzadko 
spotykan# precyzj#. Mo'liwo"ci  
dynamiczne AVR365 przypominaj#  
wielokana!ow# ko$cówk& mocy, ale tym, 
co najsilniej dzia!a na s!uchacza,  
jest "rednica pasma. Delikatnie  
ocieplona, zmys!owa, kusi odbiorców 
niczym mityczne syreny zagubionych 
marynarzy. Jednak w przeciwie$stwie  
do morskich stworów Harman nikogo 
nie skieruje na podwodne ska!y, cho%  
z pewno"ci# na jego obecno"ci ucierpi# 
domowe obowi#zki.

Na pocz#tku roku 2011 Yamaha pokaza!a 
now# seri& Aventage. Stara!a si& w niej 
zogniskowa% ca!e dotychczasowe  
do"wiadczenie w budowie urz#dze$ hi-( 
i wielokana!owych. Zajmuj#cy "rodkow# 
pozycj& w serii amplituner RX-A1010  
jest tego dobrym przyk!adem.
Pod wzgl&dem wizualnym zdecydowanie  
zrywa ze stereotypowym wizerunkiem  
amplitunera AV, a mo'liwo"ci jego  
kon(guracji daleko wykraczaj# poza 
potrzeby przeci&tnego gospodarstwa 
domowego. Solidna obudowa,  
z dodatkowymi elementami t!umi#cymi  

wibracje, kryje rozbudowan# sekcj& 
cyfrow#, z!o'on# z podzespo!ów  
stosowanych w znacznie dro'szych  
modelach innych (rm. Z kolei uk!onem  
w stron& audio(lskiej tradycji jest  
rozdzielenie ko$cówek mocy na dwie 
p!ytki, osobne dla lewych i prawych 
kana!ów, oraz ich odseparowanie. 
Efekt brzmieniowy jest wy"mienity. 
Je"li znajdziecie lepiej wykonany i lepiej 
brzmi#cy amplituner kosztuj#cy tyle,  
co RX-A1010, gotów jestem publicznie 
zje"% w!asn# brod& na najbli'szym  
Audio Show.

Nagrody roku DPSOLWXQHU�$9

Harman AVR365
test: 11/2011, cena: �����]ï�

Yamaha RX-A1010
test: 11/2011, cena: �����]ï�
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Norweska #rma niedawno zadebiutowa!a w Polsce, ale jej urz$dzenia ciesz$ si"  
dobr$ opini$ zarówno w&ród recenzentów, jak i klientów. Trudno si" dziwi%,  
bo jako&% wykonania nie odbiega od standardów wyznaczonych przez legendy  
&wiata hi-#. Wzmacniacze dysponuj$ wysok$ moc$ i wydajno&ci$. S$ przez to  
uniwersalne i mog$ sterowa% kolumnami z najwy'szej pó!ki. Odtwarzacze za&  
s!yn$ z analogowego d(wi"ku. Charakter brzmienia kompletu Hegla przywodzi  
na my&l udane konstrukcje lampowe, oferuj$c jednocze&nie zalety najlepszych  
tranzystorów. Dla osób, które chc$ po!$czy% ogie) z wod$, to idealny kompromis.
Równie' ceny mo'na uzna% za atrakcyjne. Przedsionek hi-endu po 10 kz!  
za klocek to rzecz obecnie rzadko spotykana.
Je'eli Wasz *wi"ty Miko!aj ma norweskie mo'liwo&ci #nansowe,  
to zastanówcie si" powa'nie, czy w li&cie 'ycze) nie uj$%  
systemu Hegla. Dzi"ki niemu w przysz!ym roku kol"dy mog$  
zabrzmie% z wyj$tkowym ciep!em i emocjami  
zapisanymi mi"dzy liniami partytury.

Hegel  

H100/CDP2A 

Mk2  

Nagrody roku V\VWHP�VWHUHR
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Nagrody roku V\VWHP�VWHUHR

Exposure 3010S2
test: 3/2011,  

ceny:  �����]ï�(odtwarzacz),  

�����]ï (wzmacniacz) 

Exposure to jeden ze stra!ników brytyjskiej  
tradycji hi-". Zamiast wielokana#owych  
amplitunerów i wzmacniaczy cyfrowych  
oferuje minimalistyczne wzmacniacze  
i odtwarzacze CD.
Komplet 3010S2 to $rodkowa pó#ka.  
Z zewn%trz – zero ekstrawagancji. Ale kiedy  
zacznie gra&, to zupe#nie inna bajka. Ci, którzy  
szukaj% d'wi(ku #agodnego i )egmatycznego,  
odejd% niezadowoleni. Tutaj dostajemy szybko$&  
i dynamik(, której nie powstydzi#yby si( wzmacniacze 
dzielone kosztuj%ce tyle, co ca#y ten system.
Wzmacniacz 3010S2 to istny wulkan energii.  
Ma kopa lepszego ni! BMW M3 nap(dzane mieszank% 
Red Bulla i sosu tabasco. Równocze$nie wszystko  

Bose SoundLink
test: 11/2011, cena: �����]ï

Ameryka*scy specjali$ci od wyciskania pot(!nego d'wi(ku  
z ma#ych g#o$ników tym razem przeszli samych siebie.  
Kto by pomy$la#, !e urz%dzenie zaprojektowane  
do wspó#pracy z telefonami komórkowymi mo!e sprawi&  
tyle frajdy?
Prostopad#o$cienne pude#eczko mo!na porówna&  
do $redniej wielko$ci ksi%!ki. Wa!y troch( wi(cej,  
ale równie! ma ok#adk(. Wbudowany akumulator  
litowo-jonowy wystarcza na ponad trzy godziny g#o$nego  
i do o$miu godzin normalnego s#uchania. Trzeba si(  

odbywa si( zgodnie z naczeln% zasad% hi-" –  
wysok% wierno$ci%. System nie ingeruje  

w równowag( tonaln% nagra*. Nie dodaje w#asnego 
charakteru, a jedynie stara si( wydoby& z muzyki  

maksimum energii. P#yty, które dobrze znamy, brzmi%  
niby tak samo, ale zarazem tak, jakby od tego ods#uchu zale!a#o, 
czy do nich wrócimy, czy wyniesiemy w pude#ku na strych.  
Z tym systemem raczej im to nie grozi.

tylko skomunikowa& z laptopem lub telefonem  
przez Bluetooth i ju! mo!na s#ucha& muzyki. 
Cienki d'wi(k? Nie tym razem. Dzi(ki liniom transmisyjnym  
i membranom biernym Bose potra" wycisn%&  
du!y bas nawet z tak ma#ego urz%dzenia.  
Je!eli nigdy nie s#uchali$cie sprz(tu tej "rmy, czeka Was  
zaskoczenie. Jako$& d'wi(ku dorównuje miniwie!om.  
Kiedy postawimy SoundLinka na biurku, jedyne,  
czego mo!e nam brakowa&, to przestrze*. Ale zaraz …  
Przecie! mo!emy od#%czy& go od zasilacza i i$&,  

gdzie nam si( podoba.  
A takiej „przestrzeni” nie zapewni%  
nawet high-endowe elektrostaty.

Nagrody roku SU]HQRĂQH�KL�IL
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Jak oni to zrobili? W jednej obudowie zmie!ci" si# 50-watowy  
wzmacniacz z porz$dnym zasilaczem, odtwarzacz z wysuwanym  
po "uku nap#dem, tuner, 24-bitowy przetwornik c/a i pe"nowarto!ciowy  
streamer, pozwalaj$cy odtwarza% muzyk# z komputera lub sieci bezprzewodowej.
Wiele razy mieli!my do czynienia z podobnymi klockami, którym do pe"nej  
uniwersalno!ci zazwyczaj czego! brakowa"o. Tym razem mo&na narzeka%  
chyba tylko na brak wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego.  
W zamian dostajemy rozbudowane menu.
Uniti sprawia wra&enie prostszego ni& jest w rzeczywisto!ci.  
Widz$c nagromadzenie elektroniki wewn$trz kanciastej obudowy,  
niektórzy zaczn$ si# obawia% o jako!% brzmienia i zdolno!%  
wysterowania kolumn. Nic bardziej mylnego.  
Uniti z wi#kszo!ci$ zestawów zaprezentuje naturalne  
brzmienie z soczyst$ !rednic$ i bardzo dobr$  
mikrodynamik$. Do tego doda to, co w Naimach najlepsze  
– znakomite wyczucie rytmu.

Naim Uniti

Nagrody roku ]LQWHJURZDQ\�V\VWHP�KL�IL
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Rotel RCX-1500
test: 1/2011, cena: �����]ï�

W dobie gad&eciarstwa Rotel proponuje urz$dzenie, które idealnie tra'a w najnowsze trendy.  
W okaza"ej obudowie zamkni#to odtwarzacz CD, tuner radiowy FM i DAB, odtwarzacz plików  

muzycznych (w tym bezstratnych), wzmacniacz stereo oraz kart# sieciow$ umo&liwiaj$c$  
przewodow$ i bezprzewodow$ "$czno!% z komputerem.  

A to otwiera drog#  
do zasobów zgromadzonych na twardym dysku 

oraz internetowych rozg"o!ni radiowych.  
W"asno!ci u&ytkowe czyni$ z RCX-1500  

urz$dzenie wyj$tkowe, ale czy nie odby"o si#  
to kosztem brzmienia? 

Zdecydowanie nie. Cho% RCX-1500 jest  
po brzegi wype"niony uk"adami cyfrowymi,  

to w jego d(wi#ku uda"o si# zachowa% analogowy 
charakter. Muzyka ma dusz#, a nie jest tylko  

zlepkiem bitów przetworzonych przez uk"ad c/a.
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Nagrody roku ]DVLODQLH

test: 7-8/2011, cena:������]ï

Dobre, bo polskie? W przypadku Gigawatta to powiedzenie sprawdza si# !wietnie. W modelu PC-2 Evo 
zamiast transformatora separuj$cego zastosowano wielostopniowy system 'ltracji. Oznacza to,  
&e w jednym urz$dzeniu mamy trzy wysokiej klasy listwy. Oddzielne 'ltry pasywne  
izoluj$ od zak"óce) generowanych przez same urz$dzenia, a kondycjoner  
chroni je dodatkowo przed niespodziankami z sieci. 
Co to kogo obchodzi? W"a!ciwie to nic, ale mimo wszystko zapami#tajcie  
cho% cz#!% opisu. Gdy us"yszycie, jak na d(wi#k systemu wp"ywa  
PC-2 Evo z kablem LC-2 MkII, trzeba b#dzie jako! uzasadni% spory  
wydatek. Ró&nica jest porównywalna do zast$pienia zwyk"ych kabli  
g"o!nikowych ta!mami Nordosta. Gigawatt  
wprowadza do muzyki now$ dawk# energii.  
Poprawia dynamik#, przejrzysto!%,  
stereofoni# i kontrol# basu.  
A gdyby kto! Was zapyta",  
do kogo przemawiaj$ takie  
okre!lenia, powiedzcie,  
&e PC-2 Evo chroni to,  
co najlepsze.

Gigawatt PC-2 

Evo/LC-2 MkII

Swoj$ topow$ sieciówk# X-DC Studio Master Harmonix uplót"  
z miedzi 4N i zako)czy" wysokiej jako!ci wtykami Wattgate 350.  
Ko)cówki s$ zaciskane, &eby unikn$% waha) impedancji  
w miejscach lutowania, a ca"o!% opleciona niepozorn$ czarn$ 
otulin$. Tylko opaska z nadrukiem „Studio Master” daje  
do zrozumienia, &e co! tu mo&e by% na rzeczy. Oprócz tego wiado-

Harmonix X-DC 350 Studio Master
test: 3/2011, cena:������]ï

mo niewiele, a mówi$c szczerze: nie wiadomo nic. Mo&e  
poza tym, &e ma by% drogo i dobrze. Co do tego pierwszego  
– na pewno si# uda"o. 5500 z" za pó"torametrowy odcinek kabla 
zasilaj$cego to dla rozs$dnie my!l$cego Kowalskiego suma  
niemal absurdalna. A czy jest dobrze?
Nawet bardzo. Harmonix nie spowoduje, &e d(wi#k systemu  

nagle zacznie zrywa% tynk ze !cian.  
Nie podwieje nawet letniej sukienki  
towarzysz$cej Wam w ods"uchach damy. 
Obie czynno!ci b#dziecie musieli  
wykona% sami, z w"a!ciwym ka&dej  
zaanga&owaniem. Na Harmoniksa  
mo&ecie liczy% w innej kwestii – &e je 
uprzyjemni. Ten kabel to chodz$ca kultura  
i naturalno!%. Sprawia, &e d(wi#k si#  
dope"nia, szczegó"y zyskuj$ na znaczeniu, 
a t"o staje si# o kolejny ton ciemniejsze. 
Taka nie narzucaj$ca si# prezentacja  
!wietnie pasuje do high-endowych  
systemów. Nie s"u&y temu, &eby co!  
poprawia%, ale &eby wydoby% zalety  
drzemi$ce w sprz#cie.
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Nagrody roku ZLQ\O

test: 6/2011, cena: ������]ï

Transrotor to 'rma konsekwentna – bezb"#dnie porusza si# w kanonie ci#&kich gramofonów  
i rozwa&nie poszukuje miejsca dla w"asnych rozwi$za) technicznych. Wygl$da na to, &e taka  
optymalizacja ma s"u&y% ich udost#pnianiu w coraz przyst#pniejszych cenach. 
Tak powsta" Rondino – najta)szy gramofon z nap#dem Full Magnetic Drive. System FMD  
to sposób przekazania momentu obrotowego silnika na talerz poprzez uk"ad magnesów,  
bez bezpo!redniego mechanicznego kontaktu pomi#dzy elementami. Silnik i ko"o zamachowe  
z wie)cem magnesów stanowi$ oddzielny modu", nad którym rozstawia si# w"a!ciw$ podstaw#  
gramofonu. Umieszczony na niej subplater tak&e wyposa&ono w magnesy. FMD w po"$czeniu 
z du&$ bezw"adno!ci$ talerza zapewnia stabilno!% obrotów blisk$ idea"owi. Jak wiele znaczy to  
przy odtwarzaniu winyli, doceni ten, kto raz pos"ucha. 
Rondino jest przystosowany do monta&u dwóch ramion. To obiecuj$ca perspektywa dla posiadaczy  
du&ych kolekcji czarnych p"yt. Dystrybutor zadba" o wyposa&enie gramofonu w rami# TR 5009.  
Podana cena obejmuje tak&e wk"adk# typu MC TR Merlo Reference. Brzmienie uzyskane  
w tej kon'guracji niewiele ust#puje nawet trzykrotnie dro&szym konstrukcjom. Na czarnym tle  
wspaniale podkre!la najdrobniejsze  
kontrasty dynamiczne i ukazuje  
naturaln$ barw#  
d(wi#ku.

Transrotor 

Rondino
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Nagrody roku ZLQ\O

Manley Steelhead RC

test: 5/2011, cena: ������]ï
Troch! to ekscentryczne, typowa" do nagrody roku 2012 urz#dzenie, 
które przez lata ugruntowa$o swoj# pozycj! w%ród najlepszych  
przedwzmacniaczy gramofonowych. Manley dba w rozwój  
Steelheada i przedstawia jego drug# generacj!. Wyposa&ono j#  
w regulacj! g$o%no%ci sterowan# pilotem na fale radiowe. 
Oddzielny pot!&ny zasilacz to sposób na unikni!cie zak$óce'.  
We wn!trzu króluj# lampy i ameryka'ska fantazja. Nostalgicznie  
wygl#daj#ce klasyczne fronty Manleya maj# równ# zdolno%"  
rzucania na kolana, jak i wywo$ywania zniecierpliwienia  
nawi#zaniami do estetyki studyjnej. 
Brzmienie okazuje si! efektowne i nastawione na prze$amywanie 
barier. Przekraczaj#c te wyznaczone przez niewierz#cych  
w mo&liwo%ci dynamiczne winylu, mo&e zaskoczy" zwolenników  
równowagi i komfortu. Nie ulega w#tpliwo%ci, &e bliski kontakt  
z ameryka'skim przedwzmacniaczem pozostawi niezatarte wra&enia  
i b!dzie podstaw# do wielu dyskusji nad tera(niejszo%ci# analogu.

VTL TP-6.5 Signature

test: 10/2011, cena: ������]ï
Szczytowy w ofercie VTL-a stopie' korekcyjny jest jak idealny 
amalgamat tradycyjnych technik i nowoczesnego podej%cia  
do funkcjonalno%ci. Nie sposób przeceni" przygotowania  
do obs$ugi dwóch ramion czy pe$nego zakresu ustawie'  
parametrów. Do tego wybór krzywej korekcji i, zdawa$oby si!, 
archaiczna – a w przypadku du&ych kolekcji winylowych wprost 
niezb!dna – opcja monofoniczna. W %rodku przyk$ad najwy&szej 
klasy in&ynierii oraz zrozumienia zalet i ogranicze' technologii 
lampowej. Dlatego w stopniu MC bez wahania wykorzystano  
tranzystory JFET. Tak powsta$ jeden z najlepszych  
przedwzmacniaczy gramofonowych na naszej planecie. Nie tylko  
ze wzgl!du na uniwersalno%" kon)guracji, ale przede wszystkim  
na idealnie wywa&one brzmienie, $#cz#ce naturaln# barw!  
z triodow# mikrodynamik#.
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test: 4/2011, cena: �����]ï

Quincy Jones pisze o Q701: „To jedyne s!uchawki, jakie s!ysza!em, które potra"# przenie$%  
prawdziwe brzmienie nagra& takich, jak „Billie Jean” czy „Give me the Night”. To najlepszy 
d'wi(k, jaki kiedykolwiek s!ysza!em”. Zapewne na tym ko&czy si( wk!ad s!ynnego producenta  
w opracowanie nowego modelu AKG, ale nie zmienia to faktu, )e mamy do czynienia  
z produktem nietuzinkowym. W porównaniu z poprzednikiem – K701 – ró)nice s# niewielkie  
i w dodatku owiane tajemnic#. Trudno te) powiedzie%, czy nowe s# lepsze brzmieniowo.  
Ale po co zmienia% co$, co i tak jest doskona!e?
Takiej neutralno$ci, prawid!owo$ci, precyzji i lokalizacji mo)ecie szuka% ze $wiec#.  
Na 701 (niewa)ne – Q czy K) us!yszycie prawd( o nagraniach. Równie) to,  
)e wspomniane przez Mistrza wcale nie s# wybitne.
701 to $wietny wybór dla audio"la i narz(dzie pracy dla d'wi(kowca.  
A czy warto dop!aci% ró)nic( w cenie pomi(dzy K i Q?  
Warto, cho%by by!y to tylko od!#czane kable  
z solidnym wtykiem.  
To newralgiczny element s!uchawek.
Je)eli chodzi o jako$% wykonania, to patrzenie na Q701 sprawia  
równie wielk# przyjemno$%, jak podziwianie drogiego szwajcarskiego zegarka.  
Niewykluczone, )e 701 prze)yj# swojego posiadacza.

AKG Q701
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Tara Labs  

The Omega Edge
test: 11/2011, cena: ������]ï���[�����P

The Zero Edge
test: 11/2011, cena: ������]ï���P

Nagrody roku NDEOH
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Zestaw *e Edge to wst(p  
do presti)owej serii Extreme Tary Labs. W !#czówce  

dielektrykiem jest powietrze. W przewodach g!o$nikowych  
mamy do czynienia ze skomplikowan# geometri#  

te+onowej rury g!ównej z doplecionymi do jej wn(trza rurkami „air-tube”.  
W tych z kolei znajduj# si( pojedyncze przewodniki izolowane  

polietylenem i powietrzem. Filozo"a polegaj#ca na zmniejszaniu zak!óce& 
 poprzez nisk# pojemno$% i wi(ksze odleg!o$ci pomi(dzy przewodnikami  

oznacza du)# grubo$% gotowego kabla. W przypadku interkonektu  
zastosowano dodatkowo rozwi#zanie polegaj#ce na od!#czeniu ekranu  

od masy i pod!#czeniu kabla do urz#dzenia za po$rednictwem zewn(trznego "ltra.
Od pierwszych chwil ods!uchu  

Tara szokuje nieprawdopodobn# czysto$ci# przekazu.  
D'wi(ki zostaj# obrane z matowo$ci, z której istnienia nie zdawali$my  
sobie wcze$niej sprawy. Niepowtarzalne soprany, bajeczna przestrze&,  

powietrze, dok!adno$% basu – list( brzmieniowych  
walorów mo)na ci#gn#% d!ugo. Tylko zaporowa cena sprawia,  

)e przekona si( o nich jedynie garstka wybranych.
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