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cze!niej mia"em ju# do 
czynienia z podobnym 
zewn$trznie modelem 

PC-2 Evo. Ci$#ka obudowa z grub% 
przedni% !ciank% i reszt% z solidnej 
blachy. Wyt"oczone na wierzchu logo, 
a z ty"u sze!& gniazd pogrupowanych 
po dwa. W !rodku – wszystko pokry-
te ekranami i widoczne tylko nieliczne 
elementy (np. szyny dystrybucyjne). 

Sze!& gniazd dla odbiorników o ró#-
nym zapotrzebowaniu na energi$ po-
winno wystarczy& w ka#dym systemie. 
Cennym elementem jest umieszczony  
z ty"u wska'nik polaryzacji, który !wie-
ci w przypadku niew"a!ciwego pod"%-
czenia. Podobnie jak pozosta"e kondy-
cjonery z serii Evo, PC-3 nie zawiera 
transformatorów separuj%cych. To wy-
nik ewolucji pogl%dów konstruktora 
(wcze!niejsze kondycjonery Gigawatta 
by"y wyposa#one w trafa).

Na froncie PC-3 Evo !wieci cyfro-
wy wska'nik napi$cia. To ca"kiem 
przydatny gad#et, dzi$ki któremu do-
wiedzia"em si$, #e zwykle wyst$puje  
u mnie napi$cie zbli#one do 240 V. Wy-
!wietlacz mo#e by& zielony, czerwony 
albo niebieski. Sam wybra"bym chyba 
zielony i czarn% obudow$. 

W porównaniu z ta(szym PC-2 Evo 
„trójka” ma dwukrotnie szersze !cie#- 
ki obwodów drukowanych, dwustron-
ne p"ytki, kilkakrotnie grubsz% war-
stw$ miedzi na !cie#kach, przy czym 
mied' jest dodatkowo posrebrzana. 
Wykorzystano grubszy laminat, a oka-
blowanie zmieniono z 2,5 mm) w PCW 
na 4 mm) w PTFE. Zmieniono te#  
materia" rdzeni w cewkach *ltruj%cych. 
Poprawiono jako!& miedzi w szynach 
dystrybucyjnych, a tak#e zastosowa- 
no dodatkowo wi$kszej pojemno!ci 
uk"ad buforuj%cy. To du#e ró#nice  
i powinny si$ przek"ada& na lepsze 
dzia"anie.

Na koniec opisu warto doda&, #e 
kondycjoner przyszed" do testu z do-
brej klasy przewodem zasilaj%cym. 
Niby ma"a rzecz, ale robi odpowiednie 
wra#enie tym bardziej, #e Gigawatty 
s% sprzedawane z kablem sieciowym  
w cenie urz%dzenia.

Alek Rachwald
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ie przepadam za testowa-
niem kondycjonerów. To 
paskudna mitr$ga, nie-

koniecznie dlatego, #e musz$ wyt$#a& 
s"uch w poszukiwaniu ró#nic, ale ze 
wzgl$du na konieczno!& ci%g"ego wy"%-
czania systemu z sieci. A przecie# nawet 
dziecko audio*la wie, #e po od"%czeniu 
z sieci system musi dochodzi& do siebie 
przez pewien czas i w efekcie nie da si$ 
wykona& natychmiastowych porów-
na( w stylu „przed i po u#yciu”. A je!li  
w dodatku ma si$ wzmacniacz z lampo-
wym przedwzmacniaczem i odtwarzacz 
z lampowym wyj!ciem (a ja mam), to 
ca"a zabawa zaczyna przypomina& po-
lowanie na kwiat paproci w nocy bez 
latarki. Dlaczego wi$c testuj$ to, co te-
stuj$? Po pierwsze, dlatego #e sam u#y-
wam kondycjonera i jestem przekonany 
o u#yteczno!ci tych urz%dze(. Po dru-
gie natomiast dlatego, #e gdy dzwoni$ 
do Gigawatta z pytaniem, czy maj% co! 
ciekawego, to *rma kilka dni pó'niej 
przysy"a mi to co! ciekawego do testu. 

Póki takie zwyczaje nie rozpowszech-
ni% si$ równie# u innych producentów 
i dystrybutorów, Gigawatt b$dzie mia"  
u mnie zapewnione miejsce.

Zadaniem kondycjonera czy te# *l-
tra, jak go zwa", jest ochrona sprz$tu 
graj%cego przed przepi$ciami i zak"óce-
niami z sieci. Koncepcja wp"ywu takich 
urz%dze( na brzmienie wydaje si$ ju# 
bardziej rewolucyjna, cho& wiem, #e 
cz$sto taki wp"yw ma miejsce. Sam go 
jednak nie wymagam. Kondycjoner ma 
powodowa&, #e startuj%ca w s%siednim 
pomieszczeniu lodówka nie przebije si$ 
na foni$. Ma zapobiega& zdarzeniom 
typu, #e ja tu sobie s"ucham, jak Maria 
Callas bierze wysokie „C”, a w s%sied-
nim pomieszczeniu bliska mi osoba 
w"%cza czajnik i z „C” robi si$ „des”.  
I tak dalej, chwytacie ju# Pa(stwo, o co 
chodzi. Wp"yw na brzmienie (zak"a-
dam, #e pozytywny) to bonus. Dlatego 
zawsze najpierw sprawdzam, jak jest  
z czajnikiem.

Gigawatt da" czajnikowi odpór.  
W przypadku testu uzdatniacza pr%du 
porównuj$ zwykle brzmienie systemu 
pod"%czonego do gniazdka w !cianie 
za po!rednictwem nie*ltrowanej li-
stwy z supermarketu z efektem uzy-
skanym przy pomocy recenzowanego 

Gigawatt
■ ■
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*ltra. +eby u"atwi& sobie prac$, czajnik 
pod"%czam do dedykowanego obwo-
du audio w domu. No i psiejsko-cza- 
rodziejsko: bez Gigawatta trzask jest,  
a z Gigawattem nie ma. 

Wyja!niam przy okazji: *ltracja sieci 
zwykle nie wychwyci ca"ego impulsu, 
zw"aszcza takiego, który ma 'ród"o  
w pobli#u, bo jego cz$!& nie idzie prze-
wodami, tylko powietrzem, mówi%c 
potocznie. Jednak z tym, co posz"o 
przewodem, Gigawatt poradzi" sobie od 
r$ki. Wszystko w porz%dku, oznacza to, 
#e nie dosta"em do testu pustego pude"-
ka. Mog"em wi$c sko(czy& z torturami  
i odes"a& czajnik na miejsce.

Testowanie tego typu sprz$tu wymaga 
wyt$#enia zmys"ów. S"ucha"em niezbyt 

d"ugich fragmentów utworów i porów-
nywa"em je w miar$ mo#liwo!ci na go-
r%co po prze"%czeniu systemu. D'wi$k 
po pod"%czeniu przez plastikow% listw$ 
z bylek%d nie wymaga opisu. Rzeczywi-
!cie, by" lekko pogorszony i w"a!ciwie 
nic w tym dziwnego, skoro na ten efekt 
dzia"a" nie tylko brak *ltracji, ale i pod"y 
fabryczny kabelek, zamocowany na sta-
"e. Jak wida&, brzmienie da si$ zepsu& za 
pomoc% akcesoriów sieciowych, a to ju# 
konkretny wynik. S"absze by"o wszyst-
ko, niby tylko po trochu, cho& dynami-
ka i stereofonia ucierpia"y najbardziej.  
W czasie ods"uchu nasuwa" mi si$ bon 

mot twórcy *rmy Quad, ten o kopaniu 
w kartonowe pud"o. Po takim zde*nio-
waniu warunków wyj!ciowych, zacz%-
"em prze"%cza& system na kondycjoner 
Gigawatta. 

Przy ws"uchaniu si$ w szczegó"y, 
ró#nice okaza"y si$ mo#liwe do wy-

chwycenia. Wróci"o to, co straci"em na 
wcze!niejszej zmianie. Z jednej strony, 
zauwa#y"em popraw$ aury pog"oso- 
wej, d'wi$czno!ci, d"ugo!ci wybrzmie(; 
z drugiej, odnios"em wra#enie poprawy 
dynamiki. Wiem, #e brzmi to do!& po-
wa#nie, dlatego chcia"bym wyra'nie 
podkre!li&, #e zmiany mia"y charakter 
subtelny, nieporównywalny zw"aszcza 
z wymian% wzmacniacza. Warto tak-
#e pami$ta&, #e nast%pi"y po przej!ciu  
z mizernego zasilania, jakiego nie zafun-
duje sobie #aden szanuj%cy si$ audio*l.

Suma drobnych zmian zwykle daje 
jak%! ca"o!&, i ta ca"o!& z udzia"em Gi-

gawatta (oraz jego sieciówki) okaza"a 
si$ korzystna. Do tego stopnia, #e nie 
by"o mowy, by wróci& do plastikowego 
rozga"$ziacza. Brzmienie z kondycjo-
nerem przyjmuje si$ jako oczywiste,  
a ponowne przej!cie na s"aby drut daje 
d'wi$k anemiczny. Podobny rezultat 

mo#na uzyska&, w"%czaj%c w system 
s"abszej klasy 'ród"o. Gigawatt szcze-
gólnie si$ przys"u#y" muzyce akustycz-
nej, gdzie !ledzi si$ subtelniejsze wy-
brzmienia, d'wi$k strun czy brzmienie 
klawesynu.

Po stwierdzeniu, #e pewne ró#ni-
ce po pod"%czeniu kondycjonera wy-
st$puj%, powstaje pytanie, jaki jest 
charakter tych zmian. Jak opisa& jego 
wp"yw? Otó# nie wiem. Jak wspomnia-
"em, ró#nica jest subtelna, cho& niekie-
dy wyra'na. Dla mnie muzyka przez 
Gigawatta brzmi naturalniej. ,atwiej 
„wchodzi”. 
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I t% uczon% konkluzj% pozwoli"bym 
sobie zako(czy&, gdyby nie jedna uwa-
ga. Prosz$ Pa(stwa, wp"yw kondy-
cjonera na brzmienie w najwi$kszym 
stopniu zale#y od rodzaju i stanu in-
stalacji domowej. W instalacji typo-
wej, gdzie energia jest prowadzona 
s"abymi, niekiedy wyeksploatowanymi 
przewodami, a system zasilany z tego 
samego odga"$zienia, co sprz$t AGD, 

wp"yw b$dzie wi$kszy, ni# w dedy- 
kowanej instalacji. Ale niezale#nie 
od wp"ywu na d'wi$k (lub jego brak)  
pozostaje jeszcze zasadnicza rola ta-
kiego urz%dzenia, jak% jest ochrona 
sprz$tu hi-*.

Alek Rachwald

adaniem *ltra Gigawatta jest 
skuteczne t"umienie zak"óce( 
ró#nicowych oraz wspólnych 

w mo#liwie jak najszerszym zakre-
sie cz$stotliwo!ci. +adna instalacja 
domowa nie jest idealna, za to ka#da 
jest obci%#ona mnóstwem domowych 
sprz$tów. Pralka, lodówka, czajnik 
elektryczny czy mikrofalówka wpro-

wadzaj% do sieci zak"ócenia i szumy. 
Filtr sieciowy powinien si$ zaj%& ich 
redukcj% tak, aby system hi-* otrzyma" 
mo#liwie czysty pr%d.

Kiedy wpinamy sprz$t bezpo!rednio 
do gniazdka, s"ycha& wy"%czaj%c% si$ 
lodówk$ czy czajnik. Objawia si$ to 
charakterystycznym trzaskiem w g"o!- 
nikach, a w przypadku lodówki do-
chodzi jeszcze delikatne buczenie.  
Nie s% to najlepsze warunki do od-
s"uchu. Szcz$!liwy ten, kto mia" mo#-
liwo!& poprowadzenia separowanej 
linii, przeznaczonej tylko do sprz$tu 
hi-*. Tu ilo!& szumów i zak"óce( jest 
minimalna. Rzeczywisto!& pozostaje 
brutalna i na ogó" trzeba sobie radzi&  
z jedn% sieci% do wszystkiego. A je-
!li co! jest do wszystkiego, to jest do  
niczego.

Po pod"%czeniu systemu do Gigawat-
ta mój czajnik z lodówk% mog"y si$ wy-
"%cza& do woli – nie s"ysza"am #adnych 
trzasków ani buczenia. Warystory, re-
zystory i inne „story” spe"ni"y swoje 
zadanie. Filtr wyeliminowa" krótko-
trwa"e impulsy (nawet te mocne), spo-
wodowane za"%czaniem i od"%czaniem 
odbiorników energii. Od*ltrowa" za-
k"ócenia pochodz%ce ze 'róde" emisji 
radiowej, by& mo#e i tych indukuj%-
cych si$ instalacji.

Urz%dzenie spe"ni"o swoje podsta-
wowe zadanie. Aby si$ cieszy& nie-
zak"óconym odtwarzaniem muzyki, 
jednocze!nie dbaj%c o dobr% kondycj$ 
sprz$tu, powinno si$ koniecznie pomy!le&  
o jakiej! *ltracji. Jednak najprostszy 
*ltr sieciowy kupiony w hipermarke-
cie spe"ni"by podobne zadanie. Pytanie 
tylko, w jakim stopniu. Innymi s"owy: 
co takiego jest w PC3-Evo, co czyni go 
lepszym?

W"a!nie to, #e oprócz powy#szej 
obserwacji nie uda"o mi si$ zauwa#y& 
wielu zmian, a te zauwa#alne pozosta"y 
subtelne. Komu! mo#e si$ wyda& nie-
logiczne, #e co! jest dobre, bo niewie-
le zmienia. Ale w"a!nie na tym polega 
w"a!ciwa praca pasywnego *ltra siecio-
wego – usuwa, co trzeba i je!li co! od 
siebie dodaje, to niewiele. Transparent-
no!& to niezwykle po#%dana cecha.

Zmiany s% subtelne, ale jednoznacz-
nie pozytywne i "atwo de*niowalne. 
Brzmienie sta"o si$ czystsze i jakby 
bardziej rozdzielcze. Nie mog"am si$ 
oprze& wra#eniu wi$kszej klarowno-
!ci d'wi$ku. Poprawi"a si$ de*nicja 
niskich tonów; w kontrabasie s"ycha& 
by"o bardziej drgaj%ce struny ni# re-
zonans pud"a. PC3-Evo poprawi" dy-
namik$ i da" wra#enie wi$kszej przej-
rzysto!ci. Brzmienie sta"o si$ g"adsze  
i wyra'niejsze. Poza tym – #adnej re-
wolucji w systemie.

PC3-Evo jest kierowany do w"a-
!cicieli dro#szych zestawów, którym 
wydatek blisko 10000 z" niestraszny. 
Je!li warto!& sprz$tu idzie w dziesi%t-
ki tysi$cy z"otych, to taka suma b$dzie 
dobr% inwestycj%.

Gigawatt PC3-Evo to urz%dzenie 
wdzi$czne i – co równie wa#ne – zna-
j%ce swoje miejsce w szeregu i bez am-
bicji przywódczych.

Aleksandra Chili(ska 
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