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zas pokaza!, "e mia! racj#. Obec-
nie coraz wi#cej producentów 
poszerza ofert# o zaawansowane 

$ltry zasilaj%ce pozbawione transforma-
torów.

Budowa
Oferta kondycjonerów Shunyaty jest 

bogata i ci%gle ewoluuje. W obecnym 
katalogu wyró"niono dwie serie kon-
sumenckie: ta&sz% – Hydra-' i dro"sz% 
–  Hydra. Jest jeszcze profesjonalna Gu-
ardian Pro. W sumie osiem modeli. W ka-
talogu dla audio$lów rol# (agowca pe!ni 
Hydra Triton za 24 tys. z!. Prawdopodob-
nie jednak jest to model technologicznie 
to"samy z testowanym Talosem, tyle "e 
wyposa"ony w wi#ksz% ilo)* gniazd. 

W Shunyacie nie wiadomo jednak do 
ko&ca, jaka jest ró"nica pomi#dzy stanem 
faktycznym, a tym co ma wiedzie* klient. 
Z lektury materia!ów $rmowych wyni-
ka, "e wszystkie Hydry (Cyclops, Talos  
i Triton) dziel% te same rozwi%zania tech- 
nologiczne, a cena wy-
nika z ilo)ci gniazd.  
I tak do Cyclopsa 
mo"na pod!%czy* dwa 
urz%dzenia, do Talosa 
– sze)*, a do Tritona – 
dziesi#*. Jest jeden wy-
j%tek: Cyclops nie ma 
mosi#"nej szyny dys-
trybucyjnej przy wyj-
)ciach. Pozosta!e ró"nice to subtelno)ci: 
wielko)* komór poch!aniaj%cych szum,  
a co za tym idzie – ilo)* u"ytej substancji 
absorbuj%cej zak!ócenia.

Gabriel nie ustaje w dzia!alno)ci ba-
dawczej. Cz#)* jego rozwi%za& pozostaje 
tajemnic%. Inne s% o$cjalnie przedstawia-
ne, bo wszystkich ukrywa* nie sposób. 

Ogólny schemat konstrukcyjny wy-
gl%da do)* przejrzy)cie. Pr%d doprowa-
dzony do kondycjonera w#druje dalej 
przewodami o geometrii VTX (Virtual 
Tube Geometry). Istot% patentu jest ta- 
kie nawini#cie cienkich miedzianych "y-
!ek, aby tworzy!y w )rodku pust% prze-
strze&. Przewód ochronny z gniazdka 
wej)ciowego tra$a prosto do komory  
w kszta!cie tuby, a faza i zero – do sekcji 
ochrony przeciwprzepi#ciowej (elektro-
magnetyczny wy!%cznik w!asnej kon-
strukcji plus poka+ny warystor). Kiedy) 
$rma informowa!a o stosowaniu wa-
rystorów TMOV (,ermally Insulated 
Metal Oxide Varistor), które wraz z kon-
densatorami tworzy!y $ltr pojemno)cio-
wy Venom. Teraz Venomów ju" nie ma; 
kondensatorów równie" nie wida*, nato-

miast warystor pozosta! – zintegrowany  
z wy!%cznikiem. Nie wiemy jednak, czy 
to TMOV, czy co) innego.

Po przej)ciu przez ochron# przeciw-
przepi#ciow% ka"dy przewód tra$a do 
oddzielnej komory o wdzi#cznym skró-
cie NIC (Noise Isolation Chamber), po-
ch!aniaj%cej szum. Wiadomo, "e poch!a-
niaczem jest sypka substancja, o której 
producent mówi „ferromagnetyczny ma- 
teria! ZrCa 2000” – i musi chyba mie* 
ubaw, gdy recenzenci na tej podstawie 
rozszyfrowuj% rzekomy sk!ad chemiczny. 
Przypomnijmy, "e stosowanymw Hydrze 
8 materia!em by!o „FeSi 1002”, cokol-
wiek by to znaczy!o. Wa"ne, "e w )rodku  
co) si# przesypuje, gdy przenosimy urz%-
dzenie.

Prosto z komór pr%d tra$a do mosi#"-
nej szyny dystrybucyjnej nazwanej „Ze-
ropunktowym Systemem Dystrybucji 
Zasilania” (ZPP-DS – Zero-Point Power 
Distribution System). Celem jej zastoso-
wania by!o zmniejszenie liczby po!%cze& 

w uk!adzie. W praktyce rzeczywi)cie 
unikni#to rozdzielania napi#cia pomi#-
dzy gniazdami wyj)ciowymi za pomoc% 
kabli. W urz%dzeniach przygotowanych 
na rynek europejski (z gniazdami schu-
ko) szyny maj% zupe!nie inny kszta!t ni" 
w wersji ameryka&skiej.

W Talosie znajduje si# tak"e „Wielo-
fazowa Macierz Ró"nicowa” (MPDA – 
Multi-Phase Di-erential Array). Mówi%c 
pro)ciej – jest to niewielka p!ytka dru-
kowana (o powierzchni kilku centyme-
trów kwadratowych), mieszcz%ca oko!o 
30 elementów. W wersji ameryka&skiej 
wida* j% jako nak!adk# ulokowan% na 
szynie dystrybucyjnej. W wersji europej-
skiej zainstalowano j% na wysi#gnikach 
tu" przy wy!%czniku. Producent zabez-
pieczy! j% przed wzrokiem ciekawskich 
ekranem, wi#c nie da si# o niej powie-
dzie* nic wi#cej poza tym, "e stanowi 
rodzaj $ltru pozbawionego wad trady-
cyjnych kondensatorów. Macierz jed- 
nak nie przepuszcza przez siebie pr%- 
du; tylko jest jednostronnie pod!%czo-
na do szyny dystrybucyjnej. W swojej 
funkcji bardziej wi#c chyba przypomina 

absorber ni" $ltr, ale to ju" dywagacje  
w ciemno. 

Jednym ze znaków rozpoznawczych 
Shunyaty jest wykorzystywanie miedzi 
CDA-101, jak utrzymuje producent – 
najczystszej dost#pnej na rynku. Czy-
sto)* miedzi to zagadnienie specy$czne 
w )wiecie producentów kabli. Najcz#)ciej 
pos!uguj% si# systemem „dziewi%tko-
wym”, w którym czysto)* jest procento-
wo podawana do okre)lonej dziewi%tki 
po przecinku. Gabriel nie kwestionuje 
samego procesu oczyszczania miedzi, ale 
zwraca uwag#, "e nie istniej% o$cjalnie 
ustandaryzowane metody pomiaru czy-
sto)ci miedzi powy"ej progu 99,99 %. 
Ameryka&ski certy$kat najwy"szej czy-
sto)ci jest dost#pny pod kryptonimem 
C101 (formalnie C10100) i wydawany 
przez CDA (Copper Development Asso-
ciation) – w!a)nie dla czysto)ci 99,99 %. 
Dalej ka"da $rma mo"e poddawa* tak% 
mied+ dowolnej obróbce i dowolnie j% 
zareklamowa*. Shunyata Research kupu-

je sztaby miedzi CDA-101 i przetwarza j% 
we w!asnym laboratorium.

Co do laboratorium, to wiadomo jedy-
nie, "e po nadaniu wszystkim metalom 
i stopom docelowanego kszta!tu pod-
dawane s% one zamra"aniu w komorze 
kriogenicznej. Taki proces ma na celu 
zoptymalizowanie molekularnej struk- 
tury metalu, co w rezultacie zapewni jego 
lepsze przewodnictwo. Firma stosuje 
proces kriogeniczny od lat, ale Gabriel 
nie by!by sob%, gdyby go nie udoskona- 
li!. W obecnej formie nosi on nazw# 
„Alpha Cryogenic System”. Nie jest to 
ju" zwyk!y cykl ch!odzenia ciek!ym azo-
tem. Teraz konstruktor stosuje specjaln% 
kombinacj# gazów, której oczywi)cie nie 
ujawnia.

Metod% prób i b!#dów w obecnym 
momencie najlepsze efekty brzmieniowe 
uzyskano, zestawiaj%c powy"sze rozwi%-
zania. Nale"y jednak uzna* za pewnik,  

Shunyata Hydra Talos.
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"e wykorzystano jeszcze inne, które po-
zostaj% tajemnic% $rmy. Jak wiadomo, 
jedne rozwi%zania daj% wi#kszy efekt, 
inne mniejszy, a ich suma nie zawsze 
musi wypa)* lepiej ni" kombinacja wy-
branych.

W celu optymalizacji 
swoich poszukiwa& Ga-
briel zbudowa! specjalny 
analizator pr%du DTCD 
(Dynamic Transient Cur-
rent Delivery). Zosta! on 
zaprojektowany z my)l%  
o kablach zasilaj%cych, ale 
znalaz! te" zastosowanie 
w testowaniu kondycjo-
nerów. Analizator mie-
rzy wybrane, istotne dla 
brzmienia parametry, któ-
re znajduj% si# poza zasi#-
giem dost#pnej na rynku 
aparatury pomiarowej. 

Dla porz%dku dodajmy,  
"e w Talosie z przodu nie  
ma "adnej diody sygnali- 
zuj%cej w!%czenie urz%-
dzenia. Gniazdo zasila- 
nia przyjmuje tylko kable  
z 20-amperow% wtyczk% w standardzie 
C19, a gniazda wyj)ciowe z mosi#"nymi 
stykami wyprodukowa!a $rma Hubbel, 
zgodnie ze specy$kacj% Shunyaty. Kon-
dycjoner wa"y 10 kg. .adne z wyj)* nie 
zosta!o specjalnie przeznaczone do okre-
)lonego rodzaju sprz#tu. Talos jest zabez-
pieczony przed rozkr#ceniem, a zdj#cia 
wn#trza pochodz% od producenta.

.RQğJXUDFMD

Talos zagra! w dwóch systemach. Pierw- 
szy tworzy!y monobloki Ayre MX-R, 
lampowy preamp ARC Ref 5 SE, odtwa-

rzacz T.A.C. C-60 oraz kolumny Dynau-
dio Contour 1.3 mkII. Cena jest nie- 
botyczna, ale produkty Shunyaty powin-
ny si# sprawdzi* niezale"nie od klasy 
sprz#tu. Na wszelki wypadek skon$gu-

rowa!em jednak drugi system, najta&szy, 
jaki akurat mia!em pod r#k%. Kolumny 
zosta!y te same, preamp za 60 tys. za- 
st%pi! NAD C160 za 3 tys. z!, a mono-
bloki Ayre – ko&cówka Conrad-Johnson  
MF 2250. W roli +ród!a wyst%pi! odtwa-
rzacz Naim 5X, którego z premedytacj% 
pozbawi!em w tej sesji zewn#trznego 
zasilacza (Flatcapa 2X). Okablowanie 

pochodzi!o z du&skiej wy-
twórni ZenSati oraz od 
samej Shunyaty.

:UDĝHQLD�

RGVïXFKRZH

W dro"szym systemie 
efekt pod!%czenia Talosa 
s!ycha* by!o od razu. Ta 

!atwa do wychwycenia zmiana, z uwa-
gi na ju" i tak wybitne brzmienie syste- 
mu, nie mia!a jednak szans by* pioru-
nuj%ca. To jakby ostatnie poci%gni#cie 
mistrza p#dzla na praktycznie gotowym 

p!ótnie.
Inna sytuacja mia!a miej-

sce w drugim ods!uchu. Tam 
wp!yw kondycjonera okaza! 
si# nie tylko natychmiasto-
wy, ale i ogromny. Wra"enia 
ods!uchowe w wi#kszo)ci do- 
tycz% zatem g!ównie drugiej 
kombinacji, cho* nale"y je 
traktowa* sumarycznie – op- 
rócz zasilania ca!ego systemu 
Talosem pod!%cza!em do nie-
go pojedynczo chyba wszy-
stkie wymienione powy"ej 
urz%dzenia, reszt# pozosta-
wiaj%c wpi#t% do listwy PAL 
Powerport.

Od pocz%tku uderza powiew oczysz-
czonego i energetycznego d+wi#ku. Efekt 
zdj#cia warstwy przybrudzenia jest ewi-
dentny; góra pasma staje si# bardziej 
wyrazista i szczegó!owa. Uwidocznia si# 
rozk!ad planów g!#bi na scenie, cho* sze-
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roko)* pozostaje ta sama. Wokó! muzyki 
pojawia si# wi#cej powietrza.

Najwa"niejsz% zmian% jest zastrzyk do-
datkowej energii. Ka"dy d+wi#k zostaje 
na!adowany niemal wybuchowym poten-
cja!em, a jednocze)nie ta wybuchowo)* 
nie jest czym), co fa!szuje obraz muzyki. 
Ona sobie czeka, gotowa na najmniejszy 
rozkaz pokaza* pazury. 

Tam, gdzie muzyka ma mie* szybsze 
tempo, Talos pozwala systemowi po-
kaza* to o wiele lepiej. O"ywia d+wi#k,  
ale jednocze)nie potra$ go kontrolo- 
wa* w taki sposób, "e nie pojawiaj% si# 
oznaki nerwowo)ci ani chaosu. Jest g!o-
)niej, ale te" dok!adniej. Zastrzyk ener-
gii oznacza, "e dynamika w skali makro  
i mikro staj% si# wizytówk% tego d+wi#-
ku. W osi%gni#ciu tego efektu pomaga 
równie" uszlachetnienie basu. Ma bar-
dziej rozdzielcz% faktur# i jest lepiej kon-
trolowany.

W kategoriach muzykalno)ci Talos 
nie mo"e by* traktowany jako sposób 
na oczarowanie s!uchacza. Je)li system 
by! muzykalny, to takim pozostanie; je)li 
gra! ch!odno – Shunyata to wyeksponuje. 
Kondycjoner daje pod!%czonym do niego 

komponentom zagra* tak, jak zosta!y za-
projektowane. 

Mo"ecie wierzy* albo nie, ale ogólny 
wp!yw na d+wi#k Hydry 8 (testowanej 
przeze mnie jakie) 7 lat temu) ci%gle mam 
w pami#ci. Talos tamten wzór wzbogaca. 
Wtedy g!ówn% cech% by!o na)wietlenie 
subtelno)ci, aksamitna g!adko)* i pe-
dantyczna czysto)*. To wszystko podane 
ze spokojem, który nie ogranicza! dy- 
namiki. Teraz to wszystko jest, ale zdo-
minowane przez czynnik, który przed-
tem by! drugorz#dny: !adunek energe-
tyczny. Obecny ods!uch robi wi#ksze 
wra"enie, ale nie ukrywam, "e zacz%- 
!em si# zastanawia*: to w ko&cu jak ma 
by*?

W dro"szym systemie, tak jak zazna-
czy!em, zmiana nast%pi!a. By!a wyra+-
na, ale trudniejsza do zde$niowania. 
W ods!uchu nie mog!em si# op#dzi* od 
ma!o logicznego sformu!owania – "e 
zosta!a oczyszczona mikrodynamika.  
Z czego, nie wiem, bo wcze)niej i tak by!a 
nieskazitelna. To element audio$lskiej 
magii – nie wiadomo, co si# sta!o, a gra 
lepiej. Drugim elementem pozytywnym 
(negatywnych nie stwierdzi!em) by!a  

dok!adniejsza lokalizacja +róde! pozor-
nych. W bonusie Talos minimalnie roz-
ja)nia! gór#.

.RQNOX]MD

Talos dzia!a, i to jak! Shunyata ci%gle 
dyktuje warunki. 

Shunyata Research 
Hydra Talos
'\VWU\EXFMD��� Audiofast
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Dane techniczne:
,ORĂÊ�Z\MĂÊ�RJöïHP��� 6
5RG]DM�Z\MĂÊ��� 6 x schuko
:\MĂFLD�VHSDURZDQH��
WUDQVIRUPDWRURZR��� brak
0DNV��ïÈF]QH�REFLÈĝHQLH��
Z\MĂÊ�VHSDURZDQ\FK��� - 
*QLD]GR�ZHMĂFLRZH��� IEC C20
'RïÈF]DQ\�NDEHO�� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 10,2/43,2/41 cm
0DVD��� 10 kg

Ocena:
:Sï\Z�QD�EU]PLHQLH��� hi-end
-DNRĂÊ�FHQD��� -
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