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estaw Pliniusa robi wra!enie 
zarówno wygl"dem, jak i mas". 
Ju! sam przedwzmacniacz to 

olbrzymie, ci#!kie pud$o, przy którym 
niejeden wzmacniacz zintegrowany b#-
dzie wygl"da$ cherlawo. Front i boki s" 
zakryte jednolitym pro%lem ze szczot-
kowanego aluminium, zako&czonym 
uchwytami pomocnymi w transporcie.

Z przodu audio%lski minimalizm: 
du!e pokr#t$o regulacji g$o'no'ci, dys-
kretne przyciski wyboru wej'( i diody 
informuj"ce, które jest aktywne. Do 
dyspozycji mamy jeszcze odwracacz 
fazy i prze$"czanie w tryb u'pienia, ale te 
funkcje uruchamiane s" tylko pilotem.

O pilotach Pliniusa napisano ju! wiele 
przy okazji innych testów. Jest to narz#-
dzie mordu znacznie skuteczniejsze ni! 
np. ci#!ka siekiera. Upadek tej metalo-
wej ceg$y na du!y palec u nogi mo!e si# 
zako&czy( wizyt" na ostrym dy!urze.

Ty$ Tautoro jest g#sto zabudowany: 
mamy tu gniazdo IEC, wy$"cznik siecio-
wy, cztery wej'cia liniowe, w tym jedno 
dla CD, p#tl# magnetofonow", podwój-
ne wyj'cie z przedwzmacniacza, osobne 
wej'cie z bypassem do kina domowego 
oraz wej'cie phono (modu$ gramofono-
wy to opcja za dop$at"). Podobnie jak 
w poprzednich modelach, wszystkie 
wej'cia i wyj'cia zdublowano na gniaz-
dach RCA i XLR. Do prze$"czania try-
bu s$u!" gustowne ma$e hebelki. Warto 
zwróci( uwag# na gniazdo s$uchawko-
we na przedniej 'ciance (du!y jack). 
D)wi#k odtwarzany za po'rednictwem 
wbudowanego przedwzmacniacza jest 
naprawd# 'wietny.

Sercem systemu jest pot#!na ko&ców-
ka mocy, któr" zdobi z przodu pot#!ny, 
centymetrowej grubo'ci p$at alumi-
nium. Na przedniej 'ciance znajdziemy 
jedynie dwa przyciski i odpowiadaj"ce 
im diody: jeden guzik wycisza urz"-

dzenie, drugi prze$"cza je w klas# A.  
W ramach zabezpieczenia ko&cówka po 
w$"czeniu jest automatycznie ustawiana 
w tryb „mute” i prac# w klasie AB. 

Olbrzymie radiatory po bokach za-
instalowano nie od parady: ju! po kil-
ku minutach od prze$"czenia Pliniusa  
w klas# A grzeje si# on tak bardzo, !e 
nie tylko radiatorów, ale i nawet górnej 
pokrywy nie da si# dotkn"( go$" r#k". 

W przeciwie&stwie do wielu innych 
ko&cówek, w których po odkr#ceniu 
wierzchniej p$yty wida( wszystko jak na 
d$oni, Plinius charakteryzuje si# ciasn" 
zabudow" wielopi#trow", która w zasa-
dzie uniemo!liwia podejrzenie szcze-
gó$ów konstrukcji. Wiadomo tylko, !e 
na najwy!szym pi#trze, do szyn styka-
j"cych si# bezpo'rednio z radiatorami, 
przykr#cono po osiem tranzystorów na 
kana$. Z kolei na dnie urz"dzenia spo-
czywaj" dwa gigantyczne transforma-
tory. Na tylnej 'ciance, prócz zdublo-
wanych terminali g$o'nikowych i wej'( 
sygna$u z przedwzmacniacza, mamy 
czteropo$o!eniowy prze$"cznik, który 
umo!liwia prac# urz"dzenia w trybie 
stereo lub mono (po zmostkowaniu  
i do$o!eniu drugiej ko&cówki).

Pot#!ne uchwyty z przodu i nieco 
mniejsze z ty$u bardzo si# przydaj". 
Masa wzmacniacza powoduje, !e wszel-
kie operacje zwi"zane z przenoszeniem 
lub ustawianiem powinny wykonywa( 
dwie osoby.

Bartosz Lubo&

la leniwych recenzentów 
istny dopust Bo!y stanowi" 
urz"dzenia, w które trzeba 

si# tygodniami ws$uchiwa(, !eby wy-
$uska( cechy godne opisania. Zestaw 
Pliniusa nale!y do przeciwnej kategorii. 
Tutaj ju! po kilku pierwszych taktach 
wiemy, na czym stoimy. Poniewa! za-
cz"$em od muzyki z pr"dem i wykopem, 
szok poznawczy by$ naprawd# wielki.

Plinius ju! na wst#pie atakuje s$ucha-
cza pot#!nym basem, hiperrealistyczn" 
dynamik" i zamaszy'cie rozci"gni#t" 
scen". Pierwsze dwie cechy sprawiaj", 
!e ka!de t"pni#cie stopy perkusyjnej 
odczuwamy ca$ym cia$em. Cho( moje 
kolumny odtwarzaj" niskie tony wy-
$"cznie za pomoc" dwóch par skrom-
nych „osiemnastek”, okaza$o si#, !e przy 
takiej ampli%kacji wystarczy to ca$ko-
wicie, aby wprawi( w !wawy ruch po-
wietrze w pokoju ods$uchowym.

Oczywi'cie, sam nisko schodz"cy bas 
to jeszcze nie powód do bicia pok$onów. 
Natomiast sposób, w jaki Plinius potra-
% odda( barw# du!ych instrumentów 
– kontrabasu, pozytywu, organów czy 
b#bnów, zas$uguje na najwy!sze uzna-
nie. Niskie tony s" fenomenalnie nasy-
cone, pe$ne i zró!nicowane, cho( pod"-
!aj" raczej w stron# mi#kko'ci i ciep$a.

Kiedy przysz$a pora na 'piewaj"ce 
panie (Kari Bremnes, Mariza, Solveig 
Slettahjel), moja uwaga mimowolnie 
przenios$a si# z basu na 'rednic#. Na-
sycenie tego zakresu okaza$o si# wr#cz 
wybitne – g$os ludzki by$ nie tylko cie-
p$y, d)wi#czny i namacalny, ale wr#cz 
%zjologiczny w swojej barwie i bezpo-
'rednio'ci. Czy ca$kowicie neutralny? 
Nie. S$ycha(, !e in!ynierowie z Antypo-
dów postanowili lekko podretuszowa( 
'rednic# i nada( jej bardziej aksamitny  
i s$odszy charakter ni! ma ona w rzeczy-
wisto'ci. Zabieg jest jednak na tyle dys-
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kretny, !e s$uchacz z pewno'ci" 
da si# ponie'( romantycznej at-
mosferze. Warto podkre'li(, !e 
owo odej'cie od neutralno'ci 
wcale nie skutkuje pogorsze-
niem w$a'ciwo'ci analitycz-
nych sprz#tu. S$uchaj"c wspo-
mnianych dam, bez trudu 
mo!na by$o uchwyci( spore 
ró!nice w sposobie nagrywa-
nia g$osu, rozmiarach studia, 
atmosferze czy pog$osie.

Przyznam, !e przej'cie do 
repertuaru klasycznego bu-
dzi$o pewne obawy. Pot#!ny 
bas w po$"czeniu z lekko 
ocieplon" 'rednic" nie jest 
na ogó$ marzeniem meloma-
na, któremu zale!y na mak-
symalnej neutralno'ci i rów-
nym traktowaniu ca$ego pasma. 
A tu niespodzianka. Plinius potra% si# 
zachowywa( jak kameleon, który do-
stosowuje si# do wymaga& zadanego re-
pertuaru. Ani w muzyce kameralnej, ani  
w sk$adach symfonicznych nie stwier-
dzi$em, by którykolwiek z zakresów sta-
ra$ si# dominowa(. Owszem, t"pni#cia 
kot$ów, niskie d)wi#ki pozytywu czy 
koncertowego klawesynu by$y silnie za-
znaczone, nie zauwa!y$em jednak zb#d-
nego pogrubienia tam, gdzie go by( nie 
powinno.

W du!ych, pisanych z rozmachem 
utworach oratoryjnych z udzia$em 
chóru i orkiestry, takich jak „Te Deum” 
Zelenki czy „Izrael w Egipcie” Haendla, 
Plinius zachowywa$ si# tak, jakby chcia$ 
pokaza(, !e czterdziestometrowy pokój 
to dla niego wci"! za ma$o. Odnios$em 
wra!enie, !e d)wi#k chce si# wyrwa( 
z okalaj"cych go 'cian i poszybowa( 
znacznie dalej, wszerz i w g$"b. Nie by$o 
w tym zamierzonego efekciarstwa. No-
wozelandzki zestaw za ka!dym razem 
stara$ si# uczciwie przekaza( zarówno 
akustyk# pomieszczenia, jak i propor-

cje pomi#dzy instrumentalistami. Je-
'li nagrania dokonano w ko'ciele, to 
nie ma drogi na skróty, ani sztucznego 
pomniejszania obrazu d)wi#kowego 
– trzeba pokaza( ko'ció$. Je'li koncert 
odbywa$ si# na stadionie – próbowano 
odtworzy( stadion. Wydaje si#, !e je'li 
gdzie' biegnie granica pomi#dzy su-
perintegrami a wybitnymi i mocnymi 
zestawami preamp/ko&cówka, to chyba 
w$a'nie tutaj. Nie s$ysza$em jeszcze in-
tegry, która próbowa$aby a! tak wiernie 
odtworzy( wydarzenie muzyczne, nie-
mal w skali jeden do jednego.

Wirtuozowskie koncerty skrzypcowe 
Vivaldiego w wykonaniu I Barocchisti 
pod dyrekcj" Diego Fasolisa to dosko-

na$y test na barw# i czytelno'( wyso-
kich tonów. Pocz"tkowo, zw$aszcza przy 
muzyce z pr"dem, zdawa$o mi si#, !e 
ten zakres jest w Pliniusie nieznacznie 
z$agodzony, jednak s$uchaj"c popisów 
podopiecznych Fasolisa, musia$em zwe-
ry%kowa( ten os"d. Brzmienie skrzy-
piec barokowych o jelitowych stru-
nach mo!na okre'li( jako przenikliwe 
i mi#kkie jednocze'nie. Plinius dosko-

nale pokaza$ ten pozorny 
paradoks. D)wi#ki grane 
w najwy!szych pozycjach 
by$y krystalicznie przejrzy-
ste i czytelne, nigdy jednak 
nie wpada$y w szklisto'( 
czy nadmiern" agresj#. 
Mia$y w sobie przyjemny 
aksamit, dzi#ki któremu 
s$uchanie nie stawa$o si# 
m#cz"ce.

O zaletach nowozelan- 
dzkiego tandemu mo!na 
by jeszcze d$ugo. Wydaje 
si# jednak, !e jego naj-
wa!niejsz" cech" jest d"-
!enie do jak najbardziej 
realistycznego oddania 
zdarze& muzycznych. 
Dlatego, cho( zwykle 
zalecam ostro!no'( przy 
doborze sprz#tu obar-
czonego w$asnym cha-

rakterem brzmienia, tym 
razem naprawd# nie wy-

obra!am sobie osoby, której ten 
zestaw móg$by si# nie spodoba(. 
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linius to %rma z Antypodów, 
do której zawsze mia$em sen-
tyment. Mo!e dlatego, !e po-

chodzi z egzotycznego kraju, a mo!e 
dlatego, !e temat hi-% traktuje z wy-
j"tkow" pieczo$owito'ci". Nie chodzi 
tylko o wygl"d urz"dze&, który bardzo 
mi odpowiada, ale przede wszystkim  
o brzmienie.

Po pod$"czeniu systemu i nastawie-
niu pierwszej p$yty z g$o'ników pop$y-
n#$y niecierpliwie oczekiwane d)wi#ki. 
Gra$o dobrze, owszem, ale niczym nie 
zaskakiwa$o. Có!, pomy'la$em, mo!e 



tak ma by(? Jednak ponad 70 
tysi#cy z$otych $aski nie robi 
i powinno gra( wybitnie. 

Up$yn#$o kilkadziesi"t 
minut i kolejna p$yta przy-
nios$a zaskoczenie. Gra 
inny sprz#t? Inny pr"d po-
p$yn"$ w kablu? Ca$kowita 
metamorfoza. Nieciekawa 
poczwarka przemieni$a 
si# w pi#knego motyla – 
wielobarwnego i roz$o!y-
stego. Tak w$a'nie mo!na 
opisa( d)wi#k Pliniusa.

Jak zwykle, wzi"$em 
na warsztat jazz: EST, 
Patrici# Barber, Dian# Krall, 
Keitha Jarretta oraz muzyk# klasycz-
n" – Czajkowskiego, Rachmaninowa 
oraz Chopina i Mozarta w wykonaniu 
Rafa$a Blechacza, Lang-Langa i Marty 
Argerich. Zacz"$em si# zastanawia(, 
dlaczego Plinius gra tak inaczej od 
wszystkiego, czego do tej pory s$ucha-
$em. Bez wzgl#du na repertuar otrzy-
mujemy muzykalno'(, spójno'( prze-
kazu po$"czon" z jednoczesn" 'wietn" 
rozdzielczo'ci" i przestrzenno'ci". Za 
t# p$ynno'( w g$ówniej mierze odpo-
wiada 'rednica. Wyj"tkowo g#sta, na-
macalna i wszechobecna. To chyba ona  
w najwi#kszym stopniu nadaje charakter 
brzmieniu. Tony niskie i wysokie jakby 
p$ynnie dope$nia$y 'rednic#, a ca$o'( 
prezentacji jest dyskretnie os$odzona na 

mod$# lampow". Tego ostatnie-
go stwierdzenia prosz# jednak nie 
bra( zbyt dos$ownie. Nie znam bowiem 
lampy, która by tak rozdzielczo poka-
zywa$a muzyk#. Ka!dy instrument ma 
wyra)ne kontury, które nie s" przesad-
nie ostre. Raczej delikatnie wyg$adzone, 

dzi#ki czemu przekaz pozosta-
je g$adki, melodyjny; po prostu 
naturalny.

Wybrzmienia instrumentów, 
zw$aszcza basowych, zachwy-
ca$y. Niskie tony s" prezento-
wane z pe$n" kontrol". Mo!e 
nieco zmi#kczone w najni!-
szych rejestrach, za to bardzo 
g$#bokie. Nic si# nie ci"gnie, 
nie dudni, a tym samym nie 
zaciera 'rednicy pasma. Jestem 
przekonany, !e to w$a'nie bas 

cz#sto odpowiada za ma$" przejrzysto'( 
niektórych systemów. Najlepszym przy-
k$adem jest kontrabas. Plinius prezen-
tuje go bardzo dok$adnie. Wi#cej jest tu 
d)wi#ku wibruj"cych strun ni! pud$a. 
Nawet w utworach na kilka kontraba-
sów, by wspomnie( „SuperBass” Raya 
Browna, Johna Claytona i Chrisiana 
McBride’a, dok$adnie s$ycha( ró!nice 
w ich brzmieniu i ilo'( instrumentów. 

Ka!dy ma swoje miej-
sce w przestrzeni. By( 
mo!e urz"dzenie nieco 
je powi#ksza, ale robi 
to z gracj".

W przypadku for-
tepianu ka!dy zakres 
jest prezentowany 
nadzwyczaj wiernie; 
p$ynnie i bez cienia 
szklisto'ci. Niewy-
muszona dynami-
ka i zwinno'( mile 
zaskakuj". W mu-
zyce symfonicznej 
cechy te s" naj-
bardziej odczu-
walne. Po$"czenie 

szybko'ci i nieskr#-
powanej pot#gi tworzy 

realistyczny przekaz. Sko-
ki dynamiki od pianissi-

mo do fortissimo wydaj" si# 
nieograniczone. Odnios$em 

wra!enie, !e w muzyce prezen-
towanej przez Pliniusa dzieje si# 

wi#cej ni! zwykle. Bogactwa t$a  
w !adnym stopniu nie maskuje 

masywno'( brzmienia.
Przy ocenie oddzielnie ko&ców-

ki mocy i przedwzmacniacza (pre-
amp towarzyszy$ równie! ko&cówce 

Brystona 4B SST i Bel Canto 845SE) 
sta$o si# jasne, !e oba te urz"dzenia s" 
dla siebie stworzone. Ko&cówka jest 
przejrzysta, obiektywna i znika z toru. 
Przedwzmacniacz dodaje odrobin# cie-
p$a i namacalno'ci. To bardzo po!"dana 
kombinacja.

Je'li komu' nie !al sporych pieni#dzy, 
to zakupem Pliniusa b#dzie usatysfak-
cjonowany. W moich progach jak dot"d 
nie go'ci$o nic, co wywar$oby takie wra-
!enie. To chyba wystarczaj"ca rekomen-
dacja.

Jerzy Mieszkowski

Inne testy produktów Pliniusa:
Plinius CD-LAD i SA-102 –  
„MHF 1/2004” 


