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po!owie lat 90. by!em  
typowym ogl"daczem.  
Zaopatrzony we wzmac- 

niacz Technicsa i magnetofon ZRK, 
odwiedza!em dzia!aj"ce od niedawna 
sklepy specjalistyczne, gapi"c si# kom-
pulsywnie na chromowane, stalowe  
i aluminiowe obudowy. Struss nale$a! 
do najlepiej wygl"daj"cych, a ówczesne 
recenzje w pismach bran$owych %wiad-
czy!y, $e równie$ brzmieniowo trzyma! 
poziom. „Hi-Fi i Muzyka” oceni!a go 
bardzo pochlebnie, a nasz „Magazyn” 
recenzowa! wówczas wersj# rozwojow" 
o nazwie „140L”, która w za!o$eniu mia-
!a gra& w sposób zbli$ony do idea!u, za 
jaki uwa$ano lamp#. Stare dzieje… 

Od tego czasu %wiat ujrza!o kilka ko-
lejnych modeli z linii rozwojowej za-
pocz"tkowanej „stoczterdziestk"”. Naj- 
pierw by!y litery (M, S, Q), potem wiel-
kie nazwiska (Chopin), a teraz 'rma 
najwidoczniej postanowi!a wróci& do 
korzeni i swój nowy podstawowy mo-
del nazwa!a po prostu „150”. Dla mnie 
to wyra(ne nawi"zanie do oznaczenia 
pierwszego, co budzi dobre skojarzenia. 

Mniej podobie)stw wida& w projek-
cie zewn#trznym. Wcze%niejsze modele 
Strussa !"czy!o charakterystyczne wzor-
nictwo. Stal, chrom, czer), drewno. 
Przepada!em za tym wygl"dem. Obec-
nie forma odesz!a od wystawnego sty-
lu, prezentuj"c wzmacniacz wykonany 
starannie, ale jakby zwyczajniej. Jednak  
w opinii przedstawiciela producenta ta-
kie wzmacniacze !atwiej wkomponowa& 
w system z dowolnymi urz"dzeniami 
towarzysz"cymi. Mnie jednak $al starej 
prezencji.

Front to prosta aluminiowa p!yta 
anodowana na czarno. Uwag# zwraca-
j" staranno%& obróbki metalu i g!#boki 
mat wyko)czenia. Po prawej stronie 
zgrupowano trzy pokr#t!a, przy czym 
ka$de wygl"da inaczej, jakby pochodzi-
!y z ró$nych para'i. G!ówne ma kszta!t 
kopulasty i wmontowano w nie czerwo-
n" diod# wskazuj"c" po!o$enie. Ga!ka 
wzmacniacza s!uchawkowego to zwyk!y 
cylinder, za% t# od selektora (róde! wy-
ko)czono w stylu bardziej studyjnym. 
Nie wiem, czy ten efekt by! zamierzo-
ny, ale mimo $e pokr#t!a nie rzucaj" si#  
w oczy (s" w tym samym kolorze, co 
obudowa), to ich ró$norodno%& troch# 
dziwi. Z drugiej strony, trudno je pomy-
li&. Dodatkowo mocno z prawej znala-
z!o si# wyj%cie s!uchawkowe, po!"czone 
z niezale$nym przedwzmacniaczem. 
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Rz"d diod wskazuje aktywne wej%cia, 
za% po lewej stronie ulokowano logo 
Strussa; to samo od lat (i dobrze).

Tu jednak zastrze$enie. We wcze%niej-
szych modelach plakietka bywa!a raczej 
solidna. T# wykonano z samoprzylepne-
go mi#kkiego tworzywa i mimo $e wy-
gl"da !adnie, uwa$am, $e przy tej cenie 
powinna by& zrobiona z czego% bardziej 
konkretnego.

Z ty!u solidnie i elegancko. Pami#tam, 
jakimi zaciskami g!o%nikowymi %wieci-
!a stara „stoczterdziestka”. Te równie$  
s" porz"dne, cho& mo$e nie z pierwszej 
ligi %wiatowej. Do tego rz"d standardo-
wych gniazd RCA (4 wej%cia) oraz co% 
extra: para RCA wyra(nie wy$szej ja-
ko%ci, oznaczona jako „CD” oraz para 
XLR-ów Neutrika. Wzmacniacz jest 
zdalnie sterowany. *atwy w obs!udze 
pilot obs!uguje tylko si!# g!osu.

Budowa wewn#trzna przypomina, $e 
Strussy zawsze by!y dual mono. Przez 
20 lat nic si# nie zmieni!o i znów mog# 
ogl"da& dwa du$e toroidy, tym razem 
ekranowane i ozdobione logo 'rmy. 
Post#p. Uk!ad wzmacniaj"cy zmie%ci! 
si# na jednej p!ytce drukowanej. Kon-
strukcja jest czysta i elegancka. Unik-
ni#to pl"taniny przewodów spotykanej  
w urz"dzeniach mniejszych manufak-
tur. Struss ma ten etap za sob": wzmac-
niacze powstaj" w specjalistycznej fa-
bryce elektronicznej w *odzi.

Uk!ad wej%ciowy pozbawiono stop-
nia przedwzmacniacza. Sygna! od razu 
za gniazdami jest rozdzielany pomi#dzy 
potencjometr Alpsa i wzmacniacz s!u-
chawkowy na tranzystorach J-FET, nie-
zale$ny od reszty toru i wyposa$ony we 
w!asny zasilacz stabilizowany.

Po!"czenia poprowadzono okablowa-
niem Gotham. Uk!ad wej%ciowy stop-
nia mocy zrealizowano na J-FET-ach,  
a stopie) ko)cowy to dwa HexFET-y na 
kana!. Urz"dzenie wyposa$ono w uk!ad 
maj"cy zapobiega& efektowi pami#ci 
(przypomina to ide# Lavardina, cho& 
prawdopodobnie zosta!o zrealizowane 

inaczej). +cie$ka sygna!owa nie zawie-
ra kondensatorów. Liczne pojemno%ci 
widoczne na p!ytce nale$" do ró$nych 
stopni zasilacza.

Alek Rachwald

owy Struss potrzebuje tro-
ch# bardziej wnikliwego 
ws!uchania si# na pocz"-

tek. To nie jest wzmacniacz, który po 
prostu w!"cza si# do sieci i zaraz jazda 
bez trzymanki.

Pierwsze wra$enie by!o nieskompli-
kowane: „Struss!”. Dlaczego tak? Otó$ 
!adnych kilka lat temu wybiera!em am-
pli'kacj# do mojego systemu. W%ród 
przes!uchanych urz"dze) znalaz! si# 
Struss S, ówczesny ,agowiec, na który 
zreszt" nie by!o mnie sta&. R-150 brzmi 
troch# podobnie; jest mi#dzy nimi pe-
wien rodzinny rys. Oba gra!y przejrzy-
%cie, szybko, z du$" ilo%ci" detali. Pomy-
%la!em, zapewne s!usznie, $e projektant 
ma sprecyzowany pogl"d na brzmienie 
i $e mam oto do czynienia z 'rmowym 
d(wi#kiem Strussa. Gdybym poprzesta! 
na tej konstatacji, nie by!oby ogólnie 
(le. Przejrzysty wzmacniacz, 'rmowy 
d(wi#k, troch# ch!odno. W ko)cu to 
móg!by by& równie$ Mark Levinson. 
Ale jako $e przygotowanie recenzji zaj-

muje wi#cej ni$ par# dni, mog!em spo-
kojnie s!ucha& dalej.

Pierwsze wra$enia by!y w gruncie 
rzeczy s!uszne, niemniej R-150 to wi#-
cej ni$ kolejny analityczny wzmacniacz 
tranzystorowy. Przejrzysto%& i zdolno%& 
wydobywania szczegó!ów (perkusja jaz-
zowa itp.) stoj" na wysokim poziomie. 
Trzeba te$ stwierdzi&, $e to brzmienie 
nie znajduje si# po ci#$kiej i ciep!ej 
stronie mocy. Wymaga te$ staranno-
%ci w doborze zespo!ów g!o%nikowych.  
Z ARM-ami, graj"cymi raczej !agod-
nie, Struss, prócz detali, wykaza! si# 
dobrymi barwami %rednicy, realistycz-
nym tembrem ludzkich g!osów i solid-
nym uderzeniem basu. Szczegó!owo%& 
jest podszyta g!adko%ci" i wype!nie-
niem, dlatego wzmacniacz nie sprawia  
wra$enia klinicznego, cho& w!"czony 
po bardzo mi#kkim i ciemnym urz"-
dzeniu mo$e gra& jak przybysz z innego 
%wiata.

R-150 powinien by& s!uchany raczej 
g!o%no. Jest to do%& charakterystyczna 
cecha u$ytkowa, która sk!ania do dwóch 
wniosków. Po pierwsze, wzmacniacz 
generuje d(wi#k bez zak!óce), skoro 
stwarza pokus#, aby wci"$ robi& g!o%- 
niej. Otrzymuje si# w ten sposób wi#cej 
czystego d(wi#ku, a nie objawy „nie-
wyrabiania si#” urz"dzenia. Po drugie, 
s!ycha& lekkie ograniczenie dynamiki. 
Mój SA Jazz, jako elektrownia prawie 
atomowa, przekazuje ca!o%& informacji 
równie$ przy cichym ods!uchu. Struss 
wymaga nieco mocniejszego prze- 
kr#cenia ga!ki. Jednak dysproporcja  
w rozmiarach zasilacza (i cenie) wyja-
%nia t# ró$nic# dostatecznie. Przypusz-
czam te$, $e referencyjny R-550 poka-
za!by tu wi#cej. Jednak „g!o%no” nie 
znaczy „(le” i du$e sk!ady oraz wspó!-
czesne realizacje z syntetycznym basem 
nie szkodowa!y sobie bynajmniej. Pa-
mi#tam, $e gdy kiedy% s!ucha!em wi#k-
szej integry Krella z serii KAV (by!a$ to 
500?), mia!em podobne wra$enia jak 
teraz z R-150.

Struss 



W nagraniach zawie- 
raj"cych muzyk# aku-
styczn" dawa!o si# od-
czu& po!"czenie sporej 
mocy, starannie wyko)czo-
nego basu (bez opó(nie)  
i zamglonej romantyczno%ci 
w okolicach przypod!ogo-
wych) oraz swego rodzaju 
rzetelno%ci. R-150 to solid-
ny rzemie%lnik z pewnym 
polotem, a nie partacz-po-
eta z dwiema lewymi r#ka-
mi. Nie zachwyci nag!ym 
wzlotem w niespodzie-
wanym momencie i nie 
sknoci fatalnie w innym.

Szybko%& i naturalna 
prezentacja w!a%ciwie 
wszystkiego to zasadni-
cze cechy Strussa. Sce-
na stereo jest normalna: 
ani komórka, ani Plac De'lad. Raczej 
sala koncertowa. Pozwala lokalizowa& 
(ród!a pozorne i tylko przy du$ych 
spi#trzeniach skleja troch# dalsze. Tem-
peratura jest neutralna, chocia$ „zero” 
brzmi krzywdz"co, bo g!osy ludzkie 
brzmi" prawdziwie, a wzmacniacz nie 
zuba$a barw. O takich graczach bez 
w!a%ciwo%ci trudno pisa&. To troch# 
taki drut ze wzmocnieniem, chocia$ tyl-
ko Electrocompaniet odwa$y! si# zrobi& 
z tego has!o reklamowe.

Od najlepszych tranzystorów (zwy-
kle sporo dro$szych) nie odbiega dra-
matycznie w jednej dziedzinie, jak to 
cz#sto bywa ze znanymi urz"dzeniami 
otaczanymi kultem. Ten s!u$y tylko do 
wokali (ale odtwarza je rewelacyjnie), 
tamten strzela kopytami przy obci"$e-
niu 4 omów, inny z kolei zaprojektowa-
no specjalnie do pracy z gramofonem. 
Struss taki nie jest. Dro$sze konstrukcje 
b#d" mia!y po trochu wi#cej wszystkie-
go. O efekcie przes"dzi staranny dobór 
reszty toru. Przy odrobienie wysi!ku 
mo$na wydoby& z tego wzmacniacza 
dusz# poety jezior (trzymaj"cego za ple-

cami toporek, aby zdzieli& po !epetynie 
nieostro$nego s!uchacza). 

Aha, i jeszcze jedno: wzmacniacz s!u-
chawkowy. Warto wypróbowa&, zw!asz-
cza, je%li kto% ma dost#p do dawnych 
topowych s!uchawek Sony. Z MDR-
CD1700 by!o zjawiskowo. Wyobra$am 
sobie, jaki efekt mo$na by osi"gn"&  
z modelem CD3000.

Alek Rachwald

o$liwo%& przetestowania 
tego wzmacniacza szale-
nie mnie ucieszy!a, po-

niewa$ od jakiego% czasu w moim sys-

temie go%ci jego poprzednik – Chopin 
MK IV. Nadarzy!a si# zatem okazja do 
porówna). Na takim tle najlepiej zaob-

serwowa&, w jakim kierunku nast#-
puje rozwój 'rmy.

Z zewn"trz zmieni!o si# wiele. 
Producent odszed! od charakte-
rystycznego stylu wcze%niejszych 
modeli, jak cho&by drewnianych 
bocznych %cianek, na rzecz bardziej 
powtarzalnej, cho& troch# zwyczaj-
nej formy. Szkoda, bo mnie lekki  

klimat „vintage” od-
powiada!. Ale có$, 
idzie nowe. 
Ods!uch rozpocz#-

!am m#skimi wokalami. 
Jorgos Skolias z akom-
paniamentem Ho!owni 
(„Tales...”, edycja limi-
towana, wydana w 2012 
dzi#ki 'rmie Nautilus) 
zosta! pokazany przez 
Chopina w znany mi 
ju$ sposób – !adnie na-
kre%lona, pe!na %redni-
ca, ciep!a przyjemnie, 
ale nie nadmiernie,  
z dobr" i szczegó!o-
w" artykulacj". For-

tepian d(wi#czny, 
n i e p o z b aw i ony 
s!yszalnych drga) 

tr"canych strun. Mi!e 
i pe!ne brzmienie.

Zmiana wzmacniacza przynios!a 
inne wra$enia. D(wi#k sta! si# bardziej 
zwarty. Znikn#!o charakterystyczne  
dla Chopina ocieplenie. Zagra!o bar-
dziej krystalicznie i nieprzyzwoicie roz-
dzielczo.

W obu przypadkach %rednica by!a 
mocno zarysowana, g#sta i wyra(na, 
jednak R150 ma j" jakby inaczej skon-
struowan". Wy$szy podzakres pasma 
okazuje si# namacalny i energetyczny. 
Zauwa$alne gdzieniegdzie rozja%nie- 



nie do%& !atwo skorygowa& doborem 
okablowania. To precyzyjna prezenta-
cja o wysokiej rozdzielczo%ci. Ta sama 
p!yta zabrzmia!a jednak ciut inaczej  
i odrobin# lepiej ni$ z Chopina. Brzmie-
nie R150 jest nieznacznie ch!odniejsze 
i bardziej zwiewne. Bardziej te$ przej-
rzyste, cho& nadal g#ste i pe!ne. Wokal 
by! realny i oderwany od kolumn. For-
tepian Ho!owni sta! jakby dalej, eks- 
ponuj"c tym samym g!os Skoliasa,  
a scena nabra!a g!#bi.

Zmiany potwierdzi!y si# równie$  
w przypadku p!yty „Pasjans na dwóch” 
Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza 
Turnaua. S!ycha& by!o wyra(niejsze 
szarpni#cia strun gitary i czysty forte-
pian. Wysokie tony by!y troszeczk# me-
taliczne, ale dok!adnie tyle, $eby nada& 
niektórym d(wi#kom po$"dan" barw# 
bez utraty delikatno%ci.

Dzwonki i chimesy z „Ladies Jazz 
vol. 5” przywodzi!y na my%l zmro$one 
li%cie d(wi#cz"ce na wietrze, delikatne 
i krystaliczne. Reszta pasma pozosta!a 
odpowiednio soczysta. S!ycha& by!o ci-
che mla%ni#cia i westchnienia Carmen  
Cuesty. Usta Melody Gardot da!o si# 
us!ysze& tu$ przy mikrofonie. Poja-
wiaj"ce si# gdzieniegdzie sybilanty nie 
dra$ni!y.

Repertuar symfoniczny uka-
za! bardzo dobr" dynamik#, 
stereofoni# i umiej#tno%& budo-
wania sceny o znacznej g!#bi i sze-
roko%ci mocno wychodz"cej poza 
lini# kolumn.

Wzmacniacz dobrze sobie radzi  
z g#sto tkanymi utworami o skom-
plikowanej budowie. Ró$nicuje plany  
i t!a. Nie jest jednak idealny. Zestawio-
ny niew!a%ciwie, doprowadzi s!uchacza 

do rozpaczy nadmiern" intensywno%ci" 
góry pasma. Wymaga wzgl#dnie cie-
p!ych kolumn. A je%li te b#d" transpa-
rentne, to nale$y pami#ta&, $eby okablo-
wanie nie mia!o ch!odnego charakteru.

W porównaniu z Chopinem MK IV 
R150 gra g!#boko i dojrzale. To urz"dze-
nia o ró$nej charakterystyce i barwie. 

Sznyt 'rmy Struss jest gdzie% s!yszalny, 
ale R150 to zupe!nie inna generacja  
i, zgodnie z twierdzeniem produ-
centa, nie sposób zmody'kowa& 
starszych modeli, $eby uzyska& 
brzmienie nowego.

By!am przekonana, $e Cho-
pin zago%ci u mnie d!u$ej, ale 
po tym ods!uchu ju$ wiem, $e 
tak nie b#dzie. Ponadto oka-
za!o si#, $e pilot do Linna 
Ikemi umo$liwia regulacj# 
g!o%no%ci w R150. To chy-
ba przeznaczenie. A$ si# 
boj# pomy%le&, co b#dzie, 

kiedy przyjdzie mi testowa& 
R550. Tego mój skromny bud$et na 
pewno nie wytrzyma…             

Aleksandra Chili)ska


