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est przeprowadzili!my w komplet-
nym systemie Soulution, zawiera-
j"cym stereofoniczn" ko#cówk$ 

mocy, przedwzmacniacz oraz odtwarzacz 
CD 540. Okablowanie pochodzi%o od 
Jormy (dobre szwedzkie kable), z wyj"t-
kiem sieciówek HMS, standardowo do%"-
czonych do urz"dze# Soulution. Do tego 
mieli!my do dyspozycji dwie pary znacz-
nie ró&ni"cych si$ brzmieniem kolumn, 
co zdecydowanie ubarwi%o ods%uchy.

Recenzowany system by% dla mnie no-
wo!ci", jakkolwiek przelotnie uda%o mi 
si$ go pos%ucha' na Audio Show 2011. 
Pami$tam wielkie srebrne kolumny 
Hansen Audio i niewiele mniejsze bry%y 
srebrnej elektroniki. Nie zapami$ta%em  
z d(wi$ku wiele, ale jako &e nasz ods%uch 
mia% si$ równie& odby' z udzia%em Han-
senów )e Prince V2, obieca%em sobie 
to powetowa'.

Soulution robi" ogromne wra&enie 
wygl"dem zewn$trznym i ergonomi". 
S" to skrzynie tak ci$&kie, &e wszelkie 
manipulacje i regulacje musz" by' wy-
konywane bez ruszania ich z miejsca. 
Raz gdzie! postawione, Soulution ju& 
tam pozostan". Ko#cówka mocy wa&y 
80 kg. Czasy, kiedy co! takiego bra%em 
pod pach$ i wbiega%em na najbli&szy pa-
górek, albo dawno min$%y, albo jeszcze 
nie nadesz%y.

G%ównym punktem programu by%a 
stereofoniczna ko#cówka mocy 710. 
Du&a skrzynia w kolorze naturalnego 
aluminium ze sporym wy!wietlaczem, 
pokazuj"cym aktywne wej!cia i dzia%anie 
zabezpiecze#. W czasie ods%uchu par$ 
razy pojawi% si$ tam jaki! piktogram, ale 
poniewa& nie znam si$ na stenogra*i, 
postanowi%em si$ nie przejmowa'.

Na tylnej !ciance zaskakuje widok 
elektrycznego wentylatora: nie przy-
puszcza%em, &e taka koby%a, w dodatku 
nie pracuj"ca w klasie A, potrzebuje ak-

tywnego ch%odzenia. Okaza%o si$ jednak, 
&e wzmacniacz nagrzewa si$ zaskakuj"co 
mocno. Oprócz kratki z ty%u wida' wej-
!cie sieciowe, gniazda sygna%owe RCA  
i XLR, zaciski g%o!nikowe oraz prze%"cz-
niki wyboru trybu pracy wy!wietlacza, 
ustawienia startu i aktywnego wej!cia.

Wzmacniacz to tranzystory pracuj"ce 
w klasie AB, po siedem par bipolarów 
na kana%. +eby je zasili', potrzeba elek-
trowni. Tworz" j" dwa transformatory 
po kilowacie plus osobne trafa dla uk%a-
dów wej!ciowych i pomocniczych. Masa 
wzmacniacza zaczyna si$ powoli wyja-
!nia' – w tej bran&y nic nie wa&y wi$cej 
ni& dobre trafo. Do tego oczywi!cie du&a 
bateria kondensatorów. Z kolei na wej-
!ciu znajduje si$ bufor i co!, co nazwano 
error-amp. Wbrew nazwie, nie ma on 
generowa' b%$dów sygna%u, tylko je ko-
rygowa'. Dopiero za tym uk%adem znaj-
duje si$ w%a!ciwy stopie# wej!ciowy.

Na przekór modzie, 710 wyposa&ono 
w uk%ad sprz$&enia zwrotnego. Projek-
tanci za cel stawiaj" sobie jak najsku-
teczniejsz" likwidacj$ zak%óce#, trudno 
si$ zatem dziwi' obecno!ci tego rozwi"-
zania.

Budowa wewn$trzna robi ogromne 
wra&enie. Wielkie pud%o jest wypchane 
cz$!ciami i samo zastosowanie elemen-
tów dyskretnych wszystkiego nie wy-
ja!nia. Konstruktor Soulution najwy-
ra(niej nie wyznaje zasady: „im mniej, 
tym lepiej” i gdy pragnie rozwi"za' ja-
ki! problem, buduje w%asny uk%ad, nad 
którym pracuje dot"d, a& b$dzie dzia%a% 
optymalnie. 

Wzmacniacz wype%niaj" kosztowne 
podzespo%y. Szczegó%owy opis budowy 
zaj"%by wi$cej miejsca, ni& mamy do 
dyspozycji w ca%ym numerze, a przecie& 
trzeba jeszcze opisa' brzmienie. Porzuc$ 
wi$c ten temat, wspominaj"c tylko na 
koniec, &e budowa przedwzmacniacza 

w niczym nie ust$puje ko#cówce mocy. 
Urz"dzenie jest symetryczne, wyposa-
&one w sze!' wej!', w tym jedno przed-
wzmacniacza gramofonowego i dwa 
XLR-y. Ma niezwykle szerokie mo&li-
wo!ci regulacji i programowania wej!'  
i wyj!'. Moj" uwag$ zwróci%o zastosowa-
nie najnowszych gniazd WBT NextGen.

Alek Rachwald

a etapie wyboru kolumn 
do!' szybko wy%oni% si$ dy-
lemat. Pocz"tkowo elektro-

nika by%a pod%"czona do trójdro&nych 
Hansenów )e Prince V2, co, s"dz"c po 
prezentacji na Audio Show, jest kon*gu-
racj" lubian" przez dystrybutora. S" to 
piekielnie kosztowne, z nieprawdopo-
dobnym pietyzmem wykonane zestawy, 
o których trudno powiedzie' co! z%ego.

Od razu spodoba%o mi si$ brzmienie 
fortepianu Keitha Jarretta na koncercie 
w Kolonii. To by%o co!, prosz$ Pa#stwa. 
Czapki z g%ów. Jednak po pewnym cza-
sie i po zapoznaniu si$ z kilkoma innymi 
albumami doszed%em do wniosku, &e 
system chwilami gra zbyt jasno. Doty-
czy%o to na przyk%ad niezbyt dobrze zre-
alizowanych nagra# Metalliki, a tak&e 
niektórych p%yt z muzyk" wokaln". Sybi-
lanty by%y wyra(ne i musz$ powiedzie', 
&e nie jestem przyzwyczajony do a& tak 
mocnych akcentów. Barwa i g%adko!' 
pozosta%y w%a!ciwe, natomiast nat$&enie 
ju& nadmierne. Z drugiej strony, !redni-
ca i kontrola basu by%y nienaganne. Na 
ka&dym nagraniu, które nie ob*towa%o 
w wysokie tony, efekt by% rewelacyjny.

Na razie jednak przeszli!my na 
Ascendo M-S. To faktycznie du&a sztu-
ka, z wielk" wst$g" wysokotonow" (s"-
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dz"c po rozmiarze, wchodz"c" 
równie& w zakres !rednicy), 
sporym papierowym !rednio-
tonowcem, a tak&e z ogromn" 
obudow" basow", zawieraj"c" 
ukryty wewn"trz woofer.

Ró&nica od pierwszej chwi-
li by%a wyra(na, niestety. 
Dlaczego niestety? Bo i jed-
no, i drugie brzmienie sta%o na 
bardzo wysokim poziomie, a mimo to 
ró&ni%y si$ jak chleb razowy od pszenne-
go. Góra pasma si$ uspokoi%a, co ode-
bra%em jako popraw$ jako!ci. Jednocze-
!nie brzmienie sta%o si$ obszerniejsze, 
bardziej zamaszyste, z wi$kszym basem 
i ciut mi$ksze. Czy to dobrze? Jak zwy-
kle, to zale&y. Niezwykle pozytywnie 
odebra%em barw$ wokali: by%y g%$bo-
kie, organiczne jak miód pitny p$dzony  
z miodu pszczó% wypasanych na polanie 
w Puszczy Bia%owieskiej. Nasycenie, c’est 
le mot.

Porzucaj"c wszystkie Patrycje i Dia-
ny, wzi"%em si$ od razu do Cassandry 
Wilson na mojej p%ycie wszech czasów – 
„New Moon Daughter”. G%os zabrzmia% 
optymalnie. G%$bia, g%adko!' i odpo-
wiednia przewaga tego, co wydaj" stru-
ny g%osowe nad tym, co wydaj" wargi. 
„Love is Blindness” brzmia%o kusz"co. 
Uwagi? Kontrabas, podkre!lony w tych 
nagraniach, momentami by% nieco zbyt 
wielki. Ten efekt z Hansenami nie wyst$-
puje. Tam niskie tony w ka&dych warun-
kach s" idealnie kontrolowane.

Brzmienie z Ascendo M-S ogól-
nie jest du&e. ,ród%a pozor-

ne s" nieco wi$ksze, ni& 
w rzeczywisto!ci. To 
taka sala koncertowa  
w pokoju. Rozmach, sze-
roka scena i du&y pog%os. 
Dobrze si$ tego s%ucha, 
pod warunkiem, &e kto! 
nadmiernie nie podkr$ci 

g%o!no!ci. Osobi!cie nie w pe%ni prze-
padam za takim d(wi$kiem (zw%aszcza 
za przesadnymi reprezentantami tej 
szko%y, z którymi zbyt cz$sto mo&na si$ 
zapozna' na wystawach i pokazach), 
jednak tutaj trudno by%o mie' zastrze-
&enia. Mój pozytywny odbiór wynika% 
zapewne z bardzo dobrej barwy i wci"& 
dobrej kontroli, a tak&e (mimo wszyst-
ko) z w%a!ciwych proporcji mi$dzy za-
kresami pasma. Obszerny bas nie by% 
karykaturalny, tylko w%a!nie…obszerny. 
Poziom satysfakcji ze s%uchania by% bar-
dzo wysoki, bo taki te& by% ca%o!ciowy 
poziom brzmienia, wierno!' muzyce,  
a nie jej poszczególnym atrybutom.

Wrzucona nast$pnie Jacintha („Au-
tumn Leaves”) zabrzmia%a idealnie! Po-
trzebna jest p%yta XRCD, nagranie, które 
nie podkre!la basu i, jak za dotkni$ciem 
czarodziejskiej ró&d&ki, wszystko tra*a 
na w%a!ciwe miejsce. Po d%u&szym cza-

sie doszed%em do wniosku, &e g%ówna, 
ideologiczna wr$cz ró&nica mi$dzy tymi 
zestawami polega na tym, &e Ascendo 
nie maskuj" nadmiaru niskich tonów,  
a Hanseny nie maskuj" nadmiaru wyso-
kich. To brzmi jak politycznie poprawne 
stwierdzenie, &e jedne maj" za du&o basu, 
a drugie za du&o góry, ale wydaje mi si$, 
&e jednak lepiej oddaje rzeczywisto!'. 
Po czym przychodzi kto! z elektronik" 
Soulution i wszystko staje si$ widoczne 
jak na d%oni. Zaczyna si$ od ró&nic mi$-

dzy kolumnami, a potem dochodzimy 
do ró&nic pomi$dzy nagraniami.  

O kablach nie wspominam, 
bo nie próbowali!my ich 
zmienia', ale nie zdziwi%bym 
si$, gdyby s%ycha' by%o nawet 
ró&nice w kolorze izolacji.

Zauwa&y%em w tym mo-
mencie, jak niewiele  

zwracam uwagi na brzmie-
nie samej elektroniki. Co!  

w tym jest. Z ka&dymi g%o!nikami 
gra inaczej, ale te& z ka&dymi bardzo, 

bardzo dobrze. Dojrza%y d(wi$k bez s%a-
bych punktów, a przy tym nies%ychana 
przejrzysto!' dla reszty toru, w%"czaj"c 
w to tor rejestracji nagrania. „Les feu-
illes mortes” (czyli jak to u nas mówi" 
„Jesienne li!cie”) brzmia%y „cudni!cie”. 
W efekcie wys%ucha%em ca%ej p%yty do 
ko#ca, niew"tpliwie marnuj"c czas, 
który powinienem by% po!wi$ci' na od-
s%uch krytyczny. Na tym etapie by% ju& 
bezkrytyczny.

Ponowne przej!cie na kolumny Han-
sena zasugerowa%o, &e ró&nica mi$dzy 
nimi a Ascendo nie le&y tylko w ilo!ci, 
ale równie& w charakterze wysokich to-
nów. Inna jest ich barwa. Na Hansenach 
odbiera%em je jako zimniejsze, srebrne, 
podczas gdy wst$ga Ascendo gra%a bar-
dziej z%oto. Soulution ró&nic$ mi$dzy 
tymi dwiema parami strasznie drogich 
zestawów stawia% w !wietle re-ektorów. 
Jak wida', d(wi$k szwajcarskiej elektro-
niki jest ca%kowicie „g%o!niko-zale&ny” 
(z Hansenami wzmacniacz gra te& g%o!- 
niej). Jak ma by' cieplej, jest cieplej, jak 
ch%odniej, jest ch%odniej. Bas kontrolo-
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wany jak trzymany obc$gami – prosz$ 
bardzo. Obszerny i mi$kki – te& nie ma 
problemu. 

Soulution to recenzencki system do 
testowania g%o!ników. Szkoda, &e mnie 
na niego nie sta' – ani teraz, ani w daj"-
cej si$ przewidzie' przysz%o!ci.

Zanim przeszli!my z powrotem do 
Ascendo, wrzuci%em p%yt$ Jacques’a  
Loussiera z muzyk" Erica Satie. Te na-

grania wr$cz &"daj" kolumn o oszcz$d-
nej ekspresji; zestawy z tzw. high-endo-
wym rozmachem wyrzucaj" s%uchacza  
z pokoju. Zw%aszcza kontrabas, na któ-
rym gra jaki! arystokrata, zosta% na-
grany przez Telarca z nadmiernym en-
tuzjazmem. Na Hansenach Soulution 
pokaza% t$ p%yt$ z najlepszej strony: po-
wietrze, spokój… Wybitne odtworzenie 
przepi$knej muzyki.

Co ciekawe, przej!cie na Ascendo po-
kaza%o t$ muzyk$ z jeszcze innej, równie 
dobrej strony. D(wi$k, owszem, sta% si$ 
wi$kszy, ale równie& bardziej liryczny. 
Wydarzenia rozgrywa%y si$ w szerszej 
przestrzeni. Wybrzmienia by%y subtel-
ne i d%ugie. W pewnym momencie z%a-
pa%em si$ na my!li, &e mojemu gustowi 
idealnie mog%oby odpowiada' po%"cze-
nie elektroniki Soulution z mniejszymi 
Ascendo. Kiedy! b$d$ musia% wypróbo-
wa' t$ kombinacj$.

Nie po&a%owa%em sobie równie& tego, 
czego s%ucham czasem dla czystej przy-
jemno!ci, czyli piosenek Brassensa. By%y 
p%yty w wykonaniu Zespo%u Reprezen-
tacyjnego, instrumentalne z zespo%em 

jazzowym i nagrania oryginalne. Z ca-
%ym przekonaniem mog$ stwierdzi', &e 
nigdy nie s%ysza%em lepiej odtworzonego 
„Goryla”. Do pe%nej satysfakcji brako- 
wa%o mi tylko fajki.

Wzmacniacz Soulution to imponu-
j"cy przedmiot, i sam w sobie mo&e 
stanowi' co! w rodzaju wyzywaj"cej 
ozdoby. Postawiony w salonie, b$dzie 
przyci"ga% uwag$, a informacja o jego 
cenie wzbudzi oburzenie go!ci. Jednak 
poza aparycj" jest to wspania%e urz"dze-
nie do odtwarzania muzyki, najlepszy 
wzmacniacz, jaki s%ysza%em w kontro-
lowanych warunkach. Jak gra? Tak jak 
to, co do niego pod%"czymy, a nawet 
lepiej. Najch$tniej zainstalowa%bym go 
teraz we w%asnym domu i przynajmniej 
przez miesi"c przys%uchiwa% si$, jak gra-
j" z nim moje kolumny, (ród%a i p%yty. 
Nie zrobi$ tego, bo i tak musia%bym go 
pó(niej odda'.

Alek Rachwald

laise Cendrars, 
francuski pro-
zaik i poeta, 

powiedzia%: „Mam za-
miar przenie!' si$ do 
Szwajcarii. Zawsze ma-
rzy%em o kraju, w któ-
rym góry s" wy&sze od podatków”. 
Przyznajcie Pa#stwo, &e to szalenie 
kusz"ca wizja. Jednak nie tylko podat-
ki, banki, zegarki i czekolada stanowi" 
atrybuty Szwajcarii. Do powy&szej wy-
liczanki nale&y doda' luksusowy sprz$t 
high-end, którego doskona%ym przy-
k%adem jest Soulution. Szwajcarzy znaj" 
si$ na d(wi$ku tak samo dobrze, jak na 
zegarkach.

Na pierwszy rzut posz%y zupe%ne skraj-
no!ci – „Black” Metalliki i „Requiem” 
Preisnera. O ile z „Unforgiven” Ascen-
do poradzi%y sobie !piewaj"co, oddaj"c 
zarówno drive, jak i charakter nagrania, 
to w przypadku „Lacrimosy” Preisnera 
by%o jakby zbyt ciemno. Mia%am nie-

odparte wra&enie !piewu troch$ „spod 
klosza”. Hanseny z kolei pokaza%y „Lacri-
mos$” pi$knie, d(wi$cznie z krystalicz-
no!ci" górskiego potoku. Metallica za! 
wypad%a s%abo, bardzo tranzystorowo. 
Blachy brzmia%y srebrnie, jako! tak sze-
leszcz"co.

U&yty repertuar tylko wprowadzi% za-
m$t. Dalszy ci"g ods%uchów by% absolut-
n" konieczno!ci".

„)e Division Bell” Pink Floyd Hanse-
ny odda%y szczegó%owo i dok%adnie. Je!li 
w utworze nie ma zbyt du&o wysokich 
tonów, wszystko zaczyna gra' lepiej. 
Mimo to szeroko!' sceny pozostawia%a 
wiele do &yczenia.

Na Ascendo Floydzi brzmieli pi$knie 
i pe%nie. W porównaniu z Hansenami 
d(wi$k wydawa% si$ bardziej wyg%adzo-
ny, ale jednocze!nie precyzyjny i do-

k%adny, a !rednica %adnie wyeks-
ponowana i kremowa.

Ascendo wykaza%y si$ odrobin" 
nonszalancji w przeciwie#stwie do 
pedantycznie dok%adnych Hanse-
nów. Spodoba%a mi si$ ich mi$sista, 
pe%na, a jednocze!nie nie za ciep%a 
barwa. Wszystkie elementy przecho-
dzi%y w siebie p%ynnie. D(wi$k by% 
%agodny, niewymuszony, mia% mas$  

i smakowa% doskonale. Mo&na by%o za-
obserwowa' !wietny rysunek instru-
mentów, naturalnie zaprezentowan" 
tr"bk$, nawet drganie wydobywaj"cego 
si$ z instrumentu powietrza.

Floydzi w ogóle s" do!' trudni do sa-
tysfakcjonuj"cego odtworzenia. Mister-
nie tkane przez Watersa plany stanowi" 
muzyczny galimatias. Sztuka polega na 
tym, &eby z tej pl"taniny bezstratnie wy-
%owi' poszczególne elementy. Soulution 
radzi sobie z tym znakomicie. 

Tymczasem do repertuaru dosz%a p%y-
ta Cassandry Wilson. Jej lekko ochryp%y 
g%os sprawia% wiele przyjemno!ci. Da%o 
si$ s%ysze' ka&de westchnienie, ka&dy 
haust nabieranego powietrza. W pa!mie 
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nie pojawi%y si$ &adne niespodziewane 
elementy. .agodna góra, pe%na !red- 
nica i nisko schodz"cy, kontrolowany 
bas. Scena wychodzi lekko poza lini$ 
kolumn. Wokal jest wysuni$ty do przo-
du, a instrumenty mo&na zlokalizowa' 
bez przeszkód. Do tego !wietna arty- 
kulacja i pe%na spójno!'. Je!li musia%a-
bym si$ do czego! przyczepi', to góra 
by%a troch$ ma%o d(wi$czna. Brakowa-
%o jej krystaliczno!ci, co wynika raczej  
z charakteru Ascendo ni& wzmac- 
niacza. 

S%odka Jacintha z p%yty „Autum Lea- 
ves” wype%ni%a pokój lekko swingu-
j"cym naturalnym saksofonem teno-
rowym. Przyjemny kontrabas dawa%  
ukojenie, a delikatnie tr"cane miote%-
kami blachy dr&a%y, wybrzmiewaj"c 
migotliwie. Gra%o to niewymuszenie 
i organicznie. Po%"czenie z Ascendo 
okaza%o si$ niezwykle udanym ma- 
ria&em.

Hanseny pokaza%y Jacinth$ w lekko 
ubo&szym wydaniu. Scena by%a w$&-
sza i bardziej oddalona. D(wi$k bar-
dziej szklany i nie tak jednorodny, jak  
w przypadku Ascendo. Góra wyra(nie 
si$ wybija%a, dra&ni"c lekko uszy. 

Absolutnie nie mo&na jednak powie-
dzie', &e gra%o (le. Sk"d! Gra%o po pro-
stu inaczej. Jednak zegarmistrzowska 
precyzja Soulution i tu da%a si$ zauwa-
&y'. Pokazane zosta%o wszystko i jeszcze 
troch$ wi$cej. Lepiej uwa&a' ze s%abszy-
mi nagraniami, bo od nadmiaru mo&na 
dosta' rozstroju &o%"dka.

Przyszed% czas na symfonik$. „Carmi-
na Burana” wprowadzi%a zamieszanie. 
W przypadku Ascendo nast"pi%o ma%e 
rozczarowanie. Okaza%o si$, &e teraz 
kolumny brzmi" do!' ciemno, przez co 
soprany wydaj" si$ „obni&one”. Odnio-
s%am te& wra&anie, jakoby chór stanowi% 
zbit" mas$. Trudno by%o wy%uska' po-
szczególne g%osy.

Z Hansenami… nie dosy', &e zabra-
k%o przestrzeni, to na dodatek pojawi%y 
si$ sycz"ce jak &mije sybilanty. I tak (le, 
i tak niedobrze. Jednak w porównaniu 
do Ascendo gra%y o wiele ja!niej i w tym 
repertuarze wypad%y klarowniej. Soulu-
tion pokaza%o ich analityczno!'. Zbity 
poprzednio chór rozpad% si$ na poszcze-
gólnych solistów, stoj"cych w rz$dach na 
ró&nych wysoko!ciach.

Szwajcarski wzmacniacz jest bardzo 
neutralny i nie narzuca si$ reszcie sys-

temu. Z ka&dymi zestawami brzmia% 
inaczej, bez wprowadzania swoich na-
lecia%o!ci.

Okaza% si$ znakomitym miernikiem 
kolumn. Pokazywa% ich brzmienie ta-
kim, jakie faktycznie by%o, bez przeina-
czania czy zaciemniania. Pozwala% je 
us%ysze' ze wszystkimi zaletami i nie-
doskona%o!ciami.

Soulution to marzenie recenzenta. 
Pe%na precyzja urz"dzenia, które dosko-
nale nadaje si$ do testowania kolumn. 
Odziera je z kolorowych opakowa#  
i pokazuje ich prawdziwe brzmienie.  
A to bywa ró&ne.

Ten wzmacniacz to klasyczny tran-
zystor o zupe%nie nie tranzystorowym 
brzmieniu. Je!li jest si$ jego szcz$!li-
wym posiadaczem, to spokojnie mo&na 
usi"!' w fotelu i prze!wietla' wszyst-
kie kolumny !wiata, maj"c praktycznie 
gwarancj$ ich prawdziwego brzmienia.

Problem jest tylko jeden – trzeba 
sprzeda' mieszkanie, &eby sta' si$ w%a-
!cicielem tego cuda. To hi-end pe%n" 
g$b". Temu, kto mo&e sobie na niego 
pozwoli', nale&y tylko pogratulowa'.

Aleksandra Chili#ska

8-12 soulution.indd   12 3/1/12   2:54:41 PM


