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Po  
swojemu
Hegel H70

Primare,  
Electrocompaniet,  
Densen, Copland  
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atalog skonstruowano tak, !eby na-
wet pocz"tkuj"cy audio#l si$ w nim 

nie pogubi%. Je&li chodzi o ampli#-
kacj$, do wyboru mamy tylko trzy wzmac-
niacze zintegrowane: H70, H100 i H200. 
Liczba w symbolu oznacza moc.

Budowa
Najta'sza norweska integra wygl"da 

jak wzór ascezy. Jedyne urozmaicenie to 
wybrzuszenie w &rodkowej cz$&ci fron-
tu. Spasowanie elementów jest wzorowe. 
Wzmacniacz wa!y swoje, ale obudowa 
jest zwarta i sztywna. Wykonano j" z do-
sy( grubych blach stalowych, natomiast 
przednia &cianka to aluminiowa p%yta wy-
ko'czona lakierem o chropowatej struk-
turze. Dost$pne s" wersje czarna i srebr-
na. Ca%o&( opiera si$ na trzech wysokich 
nó!kach.

Dwa pokr$t%a s%u!" do wyboru )ród%a 
i regulacji g%o&no&ci. O aktywno&ci urz"-
dzenia informuj" niebieskie diody – jedna 
nad w%"cznikiem; druga przy lewym po-
kr$tle. Potencjometr jest analogowy, wi$c 
teoretycznie mo!na wyczu( jego pozycj$, 
ale jedna dioda w miejscu ma%ego wg%$-
bienia na pewno by nie zaszkodzi%a.

Brak trybu czuwania i umieszczenie 
g%ównego w%"cznika na przedniej &ciance 
s" albo uk%onem w stron$ ekologów, dla 
których zu!ycie energii rz$du 2 W to mar-
notrawstwo, albo sugesti", by zostawia( 
wzmacniacz w%"czony przez ca%y czas. 
Wygrzany H70 rzeczywi&cie gra nieco le-
piej, ale nie przesadzajmy – w pierwszych 
minutach brzmienie nie jest tak tragiczne, 
!eby z tego powodu bezsensownie zu!y-
wa( pr"d dzie' i noc. Szkoda, !e po wy%"-
czeniu urz"dzenie nie zapami$tuje ostat-
nio u!ywanego )ród%a.

Z ty%u H70 prezentowa%by si$ równie 
skromnie, gdyby nie dodatek w postaci 
trzech wej&( cyfrowych: USB, koaksjal-
nego i optycznego. Nale!y je traktowa( 
raczej jako mi%y bonus, ni! przetwornik 
z prawdziwego zdarzenia. Gniazdo kom-
puterowe ograniczono do 16 bitów, a ob-
s%ugiwane przez nie cz$stotliwo&ci prób-
kowania to 32, 44,1 i 48 kHz. Koaksjalne 
radzi sobie z sygna%ami 24/192, ale ma%o 
kto dysponuje komputerem z takim wyj-
&ciem lub konwerterem przyjmuj"cym 
24-bitowy sygna% z USB i podaj"cym go 
do cyfrowego wyj&cia RCA. Dobra wia-
domo&( jest taka, !e DAC wspó%pracuje 
ze wszystkimi komputerami i systemami 
operacyjnymi.

Poza tym na zapleczu znalaz%o si$ trój-
bolcowe gniazdo zasilaj"ce, pojedyncze 
terminale g%o&nikowe wysokiej jako&ci 

oraz trzy wej&cia RCA i jedno XLR. H70 
nie jest zbalansowany, a sygna% zaraz za 
gniazdami jest desymetryzowany Przy-
da%oby si$ wyj&cie analogowe. W%a&ciciele 
wzmacniaczy s%uchawkowych na pewno 
chcieliby je pod%"czy( do p$tli magneto-
fonowej, tym bardziej, !e H70 nie ma w%a-
snego gniazda dla nauszników. Zabrak%o 
te! pre-outu.

Pilot ma posta( cieniutkiej karty z mem-
branowymi przyciskami i p%ask" bateri". 
Oprócz wzmacniacza obs%uguje odtwa-
rzacz lub DAC. Do rozmieszczenia przy-
cisków trzeba si$ przyzwyczai(. Sterow-
nik jest odporny na zachlapanie. W razie 
upadku z biurka nie powinna mu si$ sta( 
krzywda, bo jest tak lekki, !e nie ba%bym 
si$ go zrzuci( nawet z Pa%acu Kultury. 
Jest jednak inne niebezpiecze'stwo. Je&li 
wpadnie za komod$ albo mi$dzy papiery, 
pr$dzej kupicie nowy ni! go znajdziecie.

Widok wn$trza nie rozczarowuje. Mamy 
tu spory transformator toroidalny z trze-
ma uzwojeniami wtórnymi – osobno dla 
przedwzmacniacza i ko'cówek mocy pra-
wego i lewego kana%u. Potencjometr to 

zmotoryzowany czarny Alps, umieszczony 
tu! przy przedniej &ciance. G%ówna p%ytka 
z elektronik" znalaz%a si$ w tylnej cz$&ci 
obudowy, oddzielona od zasilania i stero-
wania aluminiowym radiatorem.

Przetwornik oparto na ko&ci AKM 
PCM1754. Najwa!niejsze rozwi"zanie za-
stosowane w H70 to Sound Engine – sys-
tem eliminacji zniekszta%ce' opracowany 
przez za%o!yciela Hegla – Benta Holtera. 
Chodzi o takie rozdzielenie poszczegól-
nych sekcji wzmacniacza, !eby w ka!dej 
z nich mo!na by%o wykorzysta( najlepsze 
dla niej rozwi"zania i elementy. Stopie' 
ko'cowy zbudowano w oparciu o tran-
zystory Toshiby. Co ciekawe, w radiato-
rze wywiercono otwory przygotowane do 
monta!u dwóch kolejnych par. Wida( to 
tak!e na p%ytce drukowanej. Prawdopo-

dobnie dodatkowe elementy zobaczymy 
w dro!szym H100.

.RQğJXUDFMD
H70 pracowa% z Audio Physicami Tem-

po VI ustawionymi w 18-metrowym 
pokoju o dobrej akustyce. W roli )ród%a 
wyst"pi% gramofon Pro-Ject Debut Esprit 
z wk%adk" Sumiko Pearl, pod%"czony do 
Creeka Desiny 2 z kart" Sequel 40. Drugim 
)ród%em by% przetwornik Hegel HD11, 
pod%"czony do netbooka HP Mini 210  
z systemem Ubuntu 10.04. Pr"d #ltrowa% 
Gigawatt PF-2 z trzema sieciówkami LC-2 
mkII. Okablowanie stanowi%y Audioquest 
Forrest USB i Van den Hul *e Orchid.

%U]PLHQLH
Zanim norweski wzmacniacz dotar% do 

testu, nas%ucha%em si$ i naczyta%em opinii, 
!e H70 to jeszcze nic wystrza%owego. +e 
prawdziwa zabawa zaczyna si$ od wy!sze-
go modelu, a tu dostajemy jedynie przed-
smak tamtych wra!e'. Je!eli rzeczywi&cie 
tak jest, to od jutra zaczynam namawia( 
dystrybutora, !eby dostarczy% do testu ,a-

gow" integr$. H70 bardzo mi przypad% do 
gustu.

Rozpracowanie jego charakteru by%o  
o tyle trudne, !e od pocz"tku nie mia%em 
ochoty analizowa( p%yn"cego z kolumn 
d)wi$ku. Zamiast tego oddawa%em si$ 
s%uchaniu dla przyjemno&ci. Zagra%o zna-
komicie, a uszy nie musia%y si$ do niczego 
przyzwyczaja(.

Sekretem norweskiej integry jest udane 
po%"czenie typowo tranzystorowej dyna-
miki ze zró!nicowan" barw". Nie wiem, 
w jaki sposób konstruktorom uda%o si$ 
wydoby( z tranzystorowego uk%adu tak 
przyjemn", naturalnie g$st" &rednic$, 
ale mog$ si$ domy&la(, !e na tym m.in. 
polega dzia%anie uk%adu Sound Engine. 
Dot"d s%ysza%em co& podobnego jedynie  
w wydaniu Electrocompanieta. H70 ma, 
co prawda, wi$cej charakteru tranzystora, 
ale estetyka podobna.

Je!eli oczekujecie g%$bokiego basu, dy-
namiki zdolnej nap$dzi( niemal dowol-

Czy wzmacniacz  
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ne kolumny i przejrzysto&ci pozwalaj"cej 
wy%awia( z nagra' detale, Hegel spe%ni 
te wymagania. Jego najwi$ksza zaleta 
le!y jednak gdzie indziej. Ten d)wi$k jest 
sko'czony i harmonijny. Wszystkie za-
kresy s" na swoich miejscach i dobrze ze 
sob" wspó%pracuj". Wzmacniacz potra# 
przekaza( emocje. Szczególnie dobrze 
wychodzi mu to, gdy na scenie pojawiaj" 
si$ wokale. S" g$ste i naturalnie ciep%e; po 
prostu prawdziwe.

W czasie kilkudniowego testu trakto-
wa%em H70 ró!norodnym materia%em. 
Poradzi% sobie nawet z trudn" do odtwo-
rzenia elektronik". Bas chwilami zahacza% 
o rejony subwooferowe. S"dzi%em, !e u!y-
wany Creek daje w tym zakresie du!o, ale 
Hegel pokaza%, !e mo!na zej&( ciut g%$biej. 

Zapas mocy jest odczuwalny tak!e wtedy, 
kiedy s%uchamy ciszej.

Przeci"!eniu i przegrzaniu prezenta-
cji skutecznie zapobiegaj" wysokie tony.  
W tym zakresie Hegel stara si$ nie doda-
wa( nic od siebie, ale te! woli pokazywa( 
blask i naturaln" perlisto&( ni! zgrzyt i jaz- 
got. Je!eli nagranie b$dzie s%abe, wzmac-
niacz poka!e nam bolesn" prawd$. Nie 
zale!y mu jednak na wy!ywaniu si$ na 
p%ytach. Niektórzy twierdz", !e nie istnieje 
co& takiego, jak zbyt agresywna i rozdziel-
cza góra, bo to oznacza wi$cej prawdy  
o muzyce. Nie zgadzam si$ z tym. Mo!na 
t$ prawd$ pokaza( bez wwiercania si$ s%u-

chaczowi w g%ow$ i takie 
w%a&nie podej&cie prezen-
tuje Hegel.

Na koniec przestrze'. Odnios%em 
wra!enie, !e zamiast spycha( d)wi$ki 
do jednego wymiaru, Hegel oddziela od 
siebie pierwszy plan i ca%" reszt$. W nie-
których nagraniach wokali&ci wysuwali 
si$ nieco przed lini$ %"cz"c" kolumny,  
a towarzysz"ce im instrumenty l"dowa-
%y jakie& dwa metry za nimi i mog%y by( 
rozstawiane bardzo szeroko. Gdyby takie 
efekty serwowa% wzmacniacz dwukrotnie 
dro!szy, wcale bym si$ nie dziwi%, ale przy 
cenie 6000 z% by%o to mi%e zaskoczenie.

Zintegrowany przetwornik to mi%y 
dodatek. Oferuje d)wi$k zrównowa!ony  
i uniwersalny, ale ma%o wci"gaj"cy. Aby 
uzyska( lepsz" jako&( brzmienia z gniazda 

USB, trzeba zainwestowa( w DAC  
pokroju DacMagica Plus albo 

Hegla HD11.

.RQNOX]MD
H70 jest urz"dzeniem nietuzinko-

wym. Z jednej strony specy#cznym,  
z drugiej – nie boj"cym si$ !adnego re-

pertuaru. Szuka%bym dla niego kolumn 
o brzmieniu szybkim i zdecydowanym. 
Z systemem wykorzystanym na potrzeby 
recenzji Hegel zgra% si$ &wietnie. Stosunek 
ceny do jako&ci – &wietny!
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Hegel H70 
'\VWU\EXFMD��� Moje Audio 
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Dane techniczne:
0RF��� 70 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD�� 1 Hz – 100 kHz

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� > 100 dB

=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,005 %

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 3 x RCA, 1 x XLR

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

5HJXODFMD�EDUZ\��� -

:\PLDU\��Z�V�J���� 8/43/41,5 cm 
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