
Test system

36 +Lľ)L�L�0X]\ND������

9LQFHQW�MHVW�ğUPÈ�QLHPLHFNÈ��¥FLĂOHM�� 
]DUHMHVWURZDQÈ�Z�1LHPF]HFK��DOH�SURGXNXMÈFÈ� 
Z�&KLQDFK��:LHOH�PDUHN�VWDUD�VLÚ� 
VNU]ÚWQLH�XNU\Ê�WHQ�GUXJL�IDNW�� 
'RFKRG]L�QDZHW�GR�NXULR]DOQ\FK�V\WXDFML�� 
Z�NWöU\FK�G\VWU\EXWRU� 
REUDĝD�VLÚ�QD�F]DVRSLVPR� 
OXE�SRUWDO�]D�WR��ĝH� 
SRGDï\�QD]ZÚ�NUDMX� 
SRFKRG]HQLD�

0DFLHM�6WU\MHFNL

Oczy  

czornyje
T.A.C. K-35/C-35



Test system

37+Lľ)L�L�0X]\ND������

ymczasem Vincent na wspó!pra-
c" z Pa#stwem $rodka zapatruje 
si" zgo!a inaczej. By% mo&e dla-

tego, &e jako jeden z pierwszych przeniós! 
tam produkcj" i nie by!y to kalkulatory 
czy g!o'niczki do komputera, ale stosun-
kowo drogie urz(dzenia, aspiruj(ce nie-
kiedy do miana hi-endu.

Najpierw by!o niedowierzanie, uwa&-
ne ogl(danie klocków i wytykanie im  
niedoci(gni"%. Owszem, „stuprocento- 
wa” niemiecka czy brytyjska (bo fran-
cuska ju& niekoniecznie) robota prze-
wy&sza!a dokonania zr"cznych r(k 
pracowników Shenzhen. Urz(dzeniom 
Vincenta wytykano tak&e awaryjno'%, ale 
dwie rzeczy zadecydowa!y o pó)niejszym 
trendzie.

Po pierwsze, jak mawia m!odzie&, na 
ceny Vincenta „nie by!o bata”. Po drugie, 
Chi#czycy wówczas dopiero si" uczy-
li. Jakby kto' nadal mia! w(tpliwo'ci, to 
zanim si" na dobre podkszta!cili, wiele 
legendarnych marek z Europy mia!o ju& 
tam montownie. Wychodzi na to, &e Wic-
kowi zawdzi"czaj( one przetarcie szlaków 
i zap!acenie frycowego.

Wi"kszo'% oferty Vincenta stanowi!y 
urz(dzenia lampowe. Ale zdarza!y si" te& 
tranzystory. Niemcy stworzyli skompli-
kowane i niezbyt przejrzyste nazewnic-
two oraz systematyk" modeli. Klienci si"  
w nim gubili i nie wiem, czy zosta!o to 
uporz(dkowane, ale postanowiono stwo-
rzy% now( mark", tym razem ca!kowicie 
„lampow(”, &eby chocia& w tym wzgl"-
dzie by!a jasno'%.

Tube Amp Company ma skromny ka-
talog: dwa wzmacniacze zintegrowane  
i dwa odtwarzacze (trzecia integra jest 
podobno wycofywana z produkcji). Dro&-
sze )ród!o C-60 opisywali'my w „HFiM 
5/2012”. Teraz przysz!a pora na ta#szy 
system, w pe!ni lampowy.

Budowa

Wzmacniacz K-35

Producentowi zale&a!o na funkcjo-
nalno'ci i podkre'leniu obecno'ci lamp.  
W imi" tej pierwszej zrezygnowano z kla-
sycznej konstrukcji, czyli umieszczenia 
lamp mocy na górnej p!ycie obudowy. To 
efektownie wygl(da, ale wyklucza usta-
wianie urz(dze# na sobie. Tymczasem na-
bywcy TAC-ów raczej nie b"d( lud)mi za-
mo&nymi (jak na warunki europejskie, nie 
polskie; jakby kto pyta!: tak, zauwa&y!em, 
&e jeste'my cz!onkiem Unii) i koncepcja 
budowania „wie&y” na zwyk!ej pó!ce RTV 
obok telewizora mo&e im najbardziej od-
powiada%.

Dlatego K-35 ma klasyczn( skrzyni". 
Ale przecie& z widoku lamp nie mo&na 
by!o zrezygnowa%. Posiadanie wzmac-
niacza ze szklanymi ba#kami to w pew-
nych kr"gach nobilitacja. A &e przyjdzie 
za niego zap!aci% mniej ni& 1500 euro, to 
ju& s!odki sekret w!a'ciciela. K-35 mo&e 
do Krelli i MBL-i ma si" jeszcze jak „ser 
z Lidla” do sera i nie wypada wpada%  
w zachwyt, ale na tle jeszcze ta#szej kon-
kurencji prezentuje si" wr"cz ekskluzyw-
nie.

Stalowa obudowa z grubym aluminio-
wym frontem to przyzwoity standard. 
Klocek jest du&y, ale nie przyt!aczaj(cy. 

G!ównie dzi"ki wzorniczemu umiarowi. 
Na p!ycie czo!owej znajduj( si" tylko:  
pokr"t!o g!o'no'ci, w!(cznik sieciowy 
i malutki wybierak )róde! ods!uchu. 
Oprócz tego pi"% diod: cztery sygnalizu-
j( wej'cie, jedna stopie# nagrzania lamp 
(pokazuje, czy wzmacniacz jest gotowy 
do pracy). Zastrze&enia mo&na zg!osi% 
do szczegó!ów. Wielka szyba, przez któr( 
wida% 'wiec(ce lampy, nie jest ze szk!a,  
a z akrylu. Szkoda, &e nie dochodzi do 
kraw"dzi wyci"cia w aluminium, no  
i logo mo&na by!o wytrawi% gdzie'  
z boku, a nie w samym centrum, bo psuje 
widok.

Sercem uk!adu jest kwartet EL34, ste-
rowany dwiema 12AU7. Wszystkie lam-
py s( chi#skie. Mo&e nie najlepsze, ale 
za to tanie, co ucieszy wiele osób, kiedy 
przyjdzie je wymieni%. Tak na oko raz na 
trzy lata. Moc 35 W (przy dowolnym ob-
ci(&eniu) zapewne by!a natchnieniem dla 
symboli urz(dze# z tej linii. Dobrze, bo 
od razu wiadomo, o co chodzi.

Transformatory wyj'ciowe ukryto pod 
blach( obudowy. Wzmacniacz ma solid-
ne terminale dla kolumn – zalane plasti-
kiem odczepy dla impedancji 4 i 8 omów, 
gniazdo zasilania i wyprowadzony na 
zewn(trz bezpiecznik. Wej'cia to cztery 
pary z!oconych czinczy dla )róde! linio-
wych. Jest te& wyj'cie dla rejestratorów. 
Klocek jest pot"&ny, ci"&ki i wygl(da na 
dro&szy, ale to akurat dla Vincenta nor-
malka.

Oczy  

czornyje

Sedno sprawy  
– kwartet EL34.
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Pilot jest po prostu wzorcowy: prosty, 
metalowy i wykonany jak do urz(dzenia 
za pi"ciokrotnie wi"cej z!otówek.

Odtwarzacz C-35

W odtwarzaczu C-35 znów szybka 
na froncie. Tym razem dopasowana do 
otworu, dzi"ki czemu )ród!o od razu 
zyskuje. Czo!o szu*ady transportu jest 
metalowe, wi"c wspó!gra z aluminiow( 
p!yt( przedni(. Nad szu*ad( wyl(dowa! 
wy'wietlacz, a po jej bokach clou pro-
gramu, czyli lampy wyj'ciowe (chi#skie 
12AX7B). Razem ze wzmacniaczem od-
twarzacz tworzy efektown( „choink"”.

Pi"% przycisków obs!uguje tylko pod-
stawowe funkcje. Wyposa&enie nie jest 
bogate, ale warto zwróci% uwag" na przy-
datn( rzecz – gniazdo s!uchawkowe (du&y 
jack), na dodatek z regulacj( g!o'no'ci.  
Z dobrodziejstwem inwentarza otrzymu-
jemy tak&e dekoder HDCD.

W komplecie wyj'% mamy jedno cyfro-
we koaksjalne i dwa analogowe o sta!ym 
napi"ciu nominalnym 2,3 V. To o 15 % 
wi"cej ni& zwykle, wi"c w porównaniu  
z konkurencj( TAC b"dzie gra! g!o'niej. 
Wej'% „dla m!odzie&y” (USB) nie przewi-
dziano.

.RQğJXUDFMD�
Systemu Vincenta s!ucha!em z kolum-

nami AP Tempo VI. To g!o'nik !atwy do 
wysterowania i, jak ju& zd(&y!em si" zo-
rientowa%, bardzo dobrze spisuj(cy si" 
z lampami. W!a'nie z nimi tworzy! naj-
bardziej czaruj(ce kombinacje. S!uchaj(c 

klocków TAC-a osobno, posi!kowa!em si" 
McIntoshem MA7000 i Gamutem CD3.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Wzmacniacz K-35

Stereotyp lampy to ocieplona i wyeks-
ponowana 'rednica, zaokr(glone i wy- 

g!adzone skraje pasma oraz obszerna 
przestrze#. A je&eli mamy do czynienia  
z EL34, to wpadamy w samo serce tej es-
tetyki. Przynajmniej teoretycznie.

Praktycznie: zimny wzmacniacz gra 
ostro i sucho. Jak tani tranzystor bez za- 
let lampy. Potrzebuje dobrych 15 mi-

nut, &eby doj'% do siebie. Zarówno K, 
jak i C-35 grzej( si" niemi!osiernie, co  
w upalne dni na pocz(tku lipca doprowa-
dza!o mnie do szewskiej pasji. Jednak to, 
co mnie m"czy!o, TAC-owi pomaga!o. 
Wygrzany piec gra! ciep!( i wyekspono-
wan( 'rednic(, przez co wokale brzmia!y 
efektownie i dok!adnie tak, jak oczeku-
jemy od lampy. O wycofaniu góry nie 
by!o jednak mowy. Przeciwnie – d)wi"k 
zdradza! w tym zakresie raczej tenden-
cje do ha!asowania i cykania i wypada-
!oby go troch" utemperowa% !agodnymi 
kablami. Mo&e to jeszcze nie przesada, 
ale w niektórych zestawieniach i nagra-
niach odczuwa!o si" dominacj" wy&szej 
'rednicy. Z drugiej strony, je&eli kto' si" 
boi zamulenia, to tutaj mo&e spa% spo-
kojnie.

Bas stara si" by% mocny i efektowny. 
Udaje mu si" to nawet, kiedy system ste-
reo s!u&y do ogl(dania +lmów akcji. K-35 
nie ma problemów z oddaniem du&ych 
ci'nie#. Ma je natomiast, co jest zrozu-
mia!e w przypadku takiej konstrukcji,  
z kontrol(. Kontury szybkich przebiegów 
na p!ytach basistów ulegaj( zamazaniu  
i s!ycha%, &e z tempem EL34 ju& sobie nie 
radz(. Dó! jest ciep!y, powolny, czasem 
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do'% pot"&ny, cho% te& i niezbyt g!"boki. 
Dynamika? Taka, jakiej mo&ecie ocze-
kiwa% z 35 watów z EL34 i ani decybela 
wi"cej. Czyli raczej do s!uchania kame-
ralnych sk!adów.

Ca!kiem dobre s( za to przejrzysto'%  
i przestrze#. T( ostatni( mo&ecie by% za-
skoczeni, zw!aszcza je'li wcze'niej nie 
s!uchali'cie lampy. Niby pierwszy plan 
idzie do przodu, ale ca!o'% nie traci g!"-
bi. Ciekawa i do'% charakterystyczna 
prezentacja.

Podsumowuj(c, K-35 to dobra kon-
strukcja na EL34 ze wszystkimi jej wa-
dami i zaletami. No… mo&e tylko brzmi 
zdecydowanie ja'niej ni& wi"kszo'% kon-
kurencji.

Odtwarzacz C-35

Gamut CD-3 jest odtwarzaczem zde-
cydowanie wy&szej klasy ni& C-35. Bu-
dowanie systemu nie polega jednak na 
wyborze obiektywnie najlepszych kom-
ponentów, ale na po!(czeniu dok!adnie 
takich, jak trzeba. Na tym wyk!adaj( 
si" audio+le studiuj(cy tylko gwiazdki  
w testach oraz niedo'wiadczeni sprze-
dawcy. TAC nie ma takiej przejrzysto'ci, 
dok!adno'ci i rozdzielczo'ci, jakie ofe-
ruj( kompakty z pogranicza hi-endu, ale 
w tym systemie robi, co trzeba.

Te& eksponuje gór", ale zak!ada na 
ni( swoisty korektor. Wyci(ga wy&sze 
zakresy, za to os!abia cykaj(cy prze!om 
'rednich i wysokich tonów. W innych 
systemach da to wra&enie g!adko'ci 
góry, jej mi"kko'ci, a jednocze'nie bo-
gactwa alikwotów. Kultur" i wytchnie-

nie od szeleszcz(cych sybilantów. $red-
nica jest tak&e lekko wyeksponowana,  
co wzmacnia wra&enie „lampowo'ci”.  
Do tego dochodzi prezentacja prze-
strzeni. Pierwszy plan lekko oddalony, 
podkre'lona g!"bia. Ogólnie robi to do-
skona!e wra&enie (spodoba si" fanom 
ECM-u) i daje 'wietne noty konstrukcji 
TAC-a. 

Bas z kolei jest do'% 
lekki, za to szybki. W po- 
równaniu ze )ród!em 
odniesienia jest go 
zdecydowanie mniej, 
za to przy'piesza. 
To zrozumia!e, bo 
wzmacniacz ma go 
mniej do kontro-
lowania, co wy-
chodzi mu na 
dobre. Ogól-
nie, C-35 to do-
bre )ród!o i mocniej-
sza cz"'% systemu. Urz(dzenie jest 
bardziej uniwersalne ni& wzmacniacz, 
a w dodatku ta#sze od niego. W moim 
odczuciu powinno by% odwrotnie, przy-
najmniej je'li zaufamy uszom. Ale pew-

nie suma kosztów podzespo!ów da inny 
wynik i Vincent (w tym wypadku TAC), 
jako wyj(tkowo rzetelny w kalkulacjach, 
z pewno'ci( to uwzgl"dni!.

.RQNOX]MD
Razem najlepiej. Osobno kupi!bym 

kompakt, cho% to produkt dla specy+cz-
nego klienta. Pragn(cego i jednocze'nie 
boj(cego si" lampy. Oszcz"dnego, ale 
chc(cego wyj'% na cz!owieka z gestem  
i gustem. I w tej roli si" sprawdzi, jak mi-
zeria do mielonego. 

A kiedy wieczorem zza szybek zab!y-
sn( pomara#czowe ogniki lamp, mo&-

na si" w nich zakocha%, jak  
w pi"knych oczach z piosenki.
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T.A.C. K-35/C-35

Ceny:
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Dane techniczne:

Wzmacniacz K-35:

0RF��� 35 W

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,6 % (1 kHz)

6\JQDï�V]XP��� 90 dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 4

:HMĂFLH�SKRQR��� -

:\MĂFLD��� 1 para, rec

5HJXODFMD�EDUZ\��� -

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 20/43/38 cm

0DVD��� 22 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���

Odtwarzacz CD C-35:

5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24 bity

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz  

 (+/- 0,05 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,003%

6\JQDï�V]XP��� 100 dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH��� 2 x 2,3 V RCA

:\MĂFLH�F\IURZH��� koaksjalne

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 13/43/35 cm

0DVD��� 9 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���


