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KHV-111
rzenoszenie na Daleki Wschód wywołuje z reguły falę krytyki ze strony
klientów i fanów danej marki. Co innego,
jeżeli od samego początku działała ona
w ten sposób.
Vincenta powołał do życia Uwe Bartel
– pomysłowy Niemiec, który dawno temu
zdał sobie sprawę, że tworzenie wysokiej
jakości urządzeń w przystępnych cenach
będzie możliwe tylko wtedy, gdy uda się je
tanio wyprodukować. W naszej branży to
on zapoczątkował modę na projektowanie
elektroniki w Europie i wysyłanie zleceń
azjatyckim fabrykom. A skoro zajmuje się
tym od 17 lat, dysponuje większym doświadczeniem niż utytułowane wytwórnie, które na zmianę lokalizacji zdecydowały się stosunkowo niedawno.

Budowa
Niektórzy sądzą, że firmy działające
w ten sposób poczuły się już tak pewnie,
że powoli zrównują ceny z producentami
europejskimi i amerykańskimi. Postanowiłem więc nie zaglądać do cennika
Vincenta i przeprowadzić mały spraw-

dzian. Wyjąłem wzmacniacz z pudełka,
oceniłem jego wartość na oko i zapytałem
o zdanie kilkoro znajomych. Spora obudowa, metalowy front, dobre wyposażenie, okno z żarzącą się lampą... Strzały
zawierały się w przedziale 2000-4000 zł.
KHV-111 kosztuje 999 zł. Gabaryty i masa
Vincenta robią dobre wrażenie. Kiedy
przyjrzymy mu się z bliska, również nie
zauważymy nic niepokojącego. Włącznik
sieciowy jest wprawdzie z gatunku tych,
które umieszcza się raczej z tyłu obudowy,
jednak w czarnej wersji (istnieje również
odmiana ze srebrnym frontem) nie rzuca
się w oczy. Bardziej zastanawia obecność
dwóch pokręteł. Zrozumiałbym, gdyby
do dyspozycji były dwa gniazda słuchawkowe, ale jest tylko jedno. Potencjometry
opisano jako lewy i prawy i służą do niezależnej regulacji głośności w każdym

kanale. Pracują płynnie, co rodzi obawę,
że mimo czytelnych oznaczeń ustawienie
idealnego balansu może być trudne.
Na tylnej ściance zamontowano trójbolcowe gniazdo zasilania i trzy pary
RCA – wejście i dwa wyjścia, opisane
jako bezpośrednie i lampowe. Sytuacja
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wyjaśnia się po rozkręceniu obudowy. Sygnał do pierwszego trafia prosto z gniazd
wejściowych, natomiast do drugiego jest
prowadzony przewodami sięgającymi
samych potencjometrów. Zasilanie zapewnia transformator toroidalny. Układ
elektroniczny zmieścił się na jednej płytce
drukowanej, z podwójną triodą 12AX7.
Nie została wlutowana w laminat, ale
umieszczona w podstawce, dzięki czemu
można ją bez problemu wymienić. Tuż za
lampą czai się czerwona dioda. Najwyraźniej projektant uznał, że naturalne światło
12AX7 jest mało pociągające i postanowił
podrasować efekt.
Dane techniczne sugerują, że opisywany wzmacniacz mógłby wysterować
nie tylko słuchawki, ale też kolumny
o wysokiej efektywności. Producent podaje, że nominalna moc wyjściowa wynosi
5 W, choć nie wiadomo przy jakim obciążeniu. Ze względu na obecność lampy,
przed każdym odsłuchem warto wzmacniacz rozgrzać. Vincent dochodzi do siebie kilkanaście minut, natomiast subtelne
zmiany w dźwięku można zaobserwować
nawet po godzinie grania.

Brzmienie
Przekombinowali z tymi potencjometrami. Jednorazowe ustawienie balansu
jeszcze nie sprawia trudności, ale przecież
trzeba to robić za każdym razem, kiedy
chcemy zrobić głośniej albo ciszej. Pewnie
można się przyzwyczaić, ale i tak trudno
zrozumieć, co konstruktor miał na myśli.
Do jakości brzmienia Vincenta trudno zgłosić krytyczne uwagi, zwłaszcza
jeśli się uwzględni niewygórowaną cenę.

Obawiałem się, że lampa w budżetowym
wzmacniaczu wprowadzi więcej złego
niż dobrego, ale niesłusznie. Ten dźwięk
ma pewne cechy przypisywane sprzętowi
lampowemu, ale nie jest naciągnięty ani
wynaturzony. Proporcje między zakresami pozostają prawidłowe. Bas nie jest
odchudzony ani spowolniony, a wysokie
tony zachowują szczegółowość. To naturalny, zdrowy dźwięk, doprawiony czymś
ciekawym.
Owym smaczkiem jest barwa dźwięku
– ocieplona, ale z wyczuciem. Słuchając
KHV-111, skupiamy się jednak nie tyle na
temperaturze czy przyjemnej gęstości, ale
tym, jak umiejętnie wzmacniacz różnicuje barwy instrumentów. Ich dźwięki nie
są kwadratowe ani porwane. Mają ciało.
Vincent potrafi grać wystarczająco szybko
i dynamicznie. Można też dostrzec różnice w wykończeniu dźwięków, delikatne
zaokrąglenia i aurę pogłosu.

Konkluzja
Do potencjometrów trzeba się będzie
przyzwyczaić, ale taki dźwięk za mniej
niż 1000 zł to okazja. Ciekawe, ile jeszcze
można wyciągnąć z tego układu, wymieniając lampę? Niech to będzie dodatkowa
atrakcja dla jego właścicieli.

Vincent KHV-111
Dane techniczne:
5W
10 Hz – 40 kHz
(+/- 0,5 dB)
< 0,1 %
> 90 dB
1
9,5/21,5/30,5 cm

Ocena:
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
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pewnym momencie Musical zaczął
jednak proponować coraz dziwniejsze konstrukcje i to z częstotliwością, której pozazdrościłyby mu koncerny. W końcu
klienci i dystrybutorzy przestali nadążać. Założyciel firmy postanowił więc zwolnić tempo, uporządkować katalog i ujednolicić
wzornictwo urządzeń. Musiało zadziałać, bo
od tego czasu firma ma się dobrze. Niektórzy
zarzucają jej, że tylko najdroższe klocki wytwarza w swej londyńskiej fabryce, natomiast
pozostałe powstają na Dalekim Wschodzie.
Brytyjczycy dbają jednak o kontrolę jakości
– pierwszy etap zaraz po zmontowaniu,
a drugi tuż przed pakowaniem kartonów.
W serii M1, oprócz opisywanego wzmacniacza, znajdziemy streamer/przedwzmacniacz, transport CD, DAC, przedwzmacniacz korekcyjny i końcówkę mocy.

Budowa
M1 HPA jest dalekim krewnym jednego
z pierwszych wzmacniaczy słuchawkowych
Musicala – modelu X-Can, pieszczotliwie
zwanego „prosiaczkiem”. Po nim pojawiły się
kolejne wersje: V2, V3, V8P i wreszcie opisywany M1 HPA. Dzięki wejściu USB z tyłu
mogą się nim zainteresować nie tylko melomani posiadający wysokiej klasy źródło, ale
też osoby dopiero zaczynające przygodę ze
sprzętem. Podpinamy peceta i system do nauszników gotowy.
Oprócz komputerowego złącza na tylnej
ściance znajdziemy trzy pary gniazd RCA.
Jedno to wejście analogowe, drugie – wyjście
liniowe, dzięki któremu bez przepinania kabli można puścić sygnał dalej, na przykład do
wzmacniacza zintegrowanego. Trzecia para
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to wyjście z przedwzmacniacza, rzadko stosowane w tego typu urządzeniach. Można do
niego podłączyć końcówkę mocy. Kolejnym
udogodnieniem są dwa wyjścia słuchawkowe. Opcja godna polecenia, szczególnie jeśli
chodzi o wspólne oglądanie filmów i koncertów na DVD.
Z przodu umieszczono wielkie pokrętło
głośności, hebelkowy przełącznik źródeł
i przycisk trybu czuwania. Urządzenie przechodzi w standby od razu po podłączeniu
kabla zasilającego do gniazda (trójbolcowe
IEC – żadnych „telefonicznych” ładowarek).
Być może dzięki temu szybko osiąga pełnię
możliwości brzmieniowych.
Cały układ wraz z zasilaczem
zmieścił się na jednej płytce.
Wzmacniacz pracuje w klasie A
i ma współpracować nawet ze słuchawkami o niskiej impedancji.

Producent jest chyba na tyle pewny siebie,
że w tabeli danych technicznych nie podaje
żadnych ograniczeń. 1,1 W przy 32 omach
to spory zapas mocy.

Brzmienie
Dawniej po urządzeniach MF można się
było spodziewać płynnego, niemal lampowego dźwięku. Priorytety się jednak zmieniły i teraz Brytyjczycy stawiają na dynamikę i czytelność. Przekaz ma być efektowny

i dziarski. Z pasmem wszystko jest w porządku. Gdybym miał przełożyć swoje wrażenia
na wykres, zrobiłbym leciutką górkę w zakresie niskich tonów i mały dołek w średnicy. Odchyłki są minimalne i sprawiają jedynie, że odbieramy dźwięk jako trochę głębszy
i pełniejszy. M1 HPA nie boi się wysokich
tonów. Wydają się one zresztą najbardziej
neutralnym elementem układanki. Nie wygładzają nagrań ani nie czynią ich piszczącymi. Jeżeli natomiast chodzi o dynamikę...
Tu możemy dołożyć do pieca, jak tylko nam
się podoba. Musical ujawnia wtedy jeszcze
więcej szczegółów we wszystkich częściach
pasma. Gra jeszcze szybciej i konkretniej.
Nie dla romantyków. M1 HPA jest dość powściągliwy w barwie. Stawia raczej na twardy
atak i ucinanie wybrzmień, a nie przyjemne
wypełnienie i delektowanie się pojedynczymi dźwiękami i bogactwem harmonicznych.
Średnio się przez to nadaje do słuchania spokojnej muzyki. Jest żądny wrażeń i lubi nagrania, w których dużo się dzieje.
Najbardziej spodobał mi się jednak bas.
Chyba nie spodziewałem się tak dobrego
połączenia głębi i kontroli po urządzeniu
kosztującym nieco ponad 2000 zł, na dodatek wyposażonym w przetwornik, wyjście
z przedwzmacniacza i dwa wyjścia.
O ile wbudowany DAC jest raczej propozycją dla początkujących, to w roli przedwzmacniacza M1 HPA sprawdził się nadspodziewanie dobrze. Połączenie z końcówką
mocy w rodzaju M1 PWR czy tańszymi modelami Rotela powinno się udać. Musical nie
miał też problemu z wysterowaniem dwóch
par słuchawek. Czy były to B&W
z DT990 PRO, czy Beyery z Shure’ami
– nie uronił nawet kropli potu.

Konkluzja
Dynamiczny, konkretny dźwięk
i bardzo dobre wyposażenie. Uczciwa propozycja.

Musical Fidelity
M1 HPA
Dane techniczne:
1,1 W/32
15 Hz – 75 kHz (-3 dB)
< 0,008 %
> 109 dB
2
10/22/30 cm

Ocena:
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§¨¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
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Rezultatem tej pieczołowitości ma być
niezawodność i długowieczność kanadyjskich urządzeń. Gwarancja na 20 lat nie
jest tu niczym wyjątkowym. Gdyby nawet po tym czasie coś zaczęło trzeszczeć,
a w promieniu 1000 kilometrów nie było
oficjalnego serwisu, w instrukcji znajdziemy schemat urządzenia. Zazwyczaj
producenci starają się chronić swoje rozwiązania, ale Bryston nie ma nic do ukrycia. Na oficjalnej witrynie internetowej
znajdziemy listę znanych klientów firmy,
wliczając w to osoby prywatne i instytucje (głównie studia nagraniowe). Są
wśród nich: Herbie Hancock, Jim Carrey,
Kid Rock, Mary J. Blige, Ray Charles,
Robbie Williams, Alicia Keys, Seal,
Stevie Wonder, Trent Reznor i Will
Smith. Firmy i instytucje? Nie wystarczy nam miejsca.

Budowa

rzede wszystkim za niezawodność.
Bryston uznaje tylko ręczną produkcję uzupełnioną wieloetapową kontrolą jakości. Każdy przewód wewnątrz
obudowy jest przycinany ręcznie, każde
połączenie – wielokrotnie sprawdzane.
Przed pakowaniem klocki są testowane
na stanowiskach pomiarowych, co potwierdza karta danych technicznych. Nabywca otrzymuje ją wraz z urządzeniem.
W instrukcji obsługi BHA-1 znalazłem
dokument z wydrukowanym wykresem pasma przenoszenia i zniekształceń
(THD). Takie podejście przekłada się na
czas produkcji. Aby fabrykę
w Peterborough opuścił jeden przedwzmacniacz, pracownicy Brystona muszą
mu poświęcić około
30-35 godzin. Nic nie
odbywa się taśmowo.
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Wzornictwo BHA-1 idealnie pasuje do tego obrazka. Jest surowe,
ascetyczne i budzi skojarzenia ze
sprzętem studyjnym. Charakterystyczny element to panel frontowy
zachodzący na resztę obudowy z góry
i z dołu. Wzrok przyciągają gniazda
słuchawkowe – jedno to standardowy, duży jack, natomiast trzy pozostałe to zbalansowane złącza Neutrika –
jedno czteropinowe i dwa trzypinowe
działające tak naprawdę jako jedno
wyjście stereofoniczne. Bez problemu podłączymy słuchawki elektrostatyczne i ortodynamiczne, co przy
okazji daje pojęcie o wydajności
wzmacniacza. Z danych technicznych wynika, że maksymalna moc
przy obciążeniu 32 Ω wynosi 6 W!
Na przedniej ściance ulokowano jeszcze
włącznik sieciowy z zieloną diodą, hebelki
do wyboru źródła i wzmocnienia (dwie
pozycje: high i low) oraz dwie gałki – do
regulacji głośności i ustawienia balansu.
Z tyłu: trójbolcowe gniazdo zasilające,
złącze wyzwalacza 12 V, trzy wejścia (RCA, XLR i 3,5-mm
jack dla odtwarzaczy
przenośnych i komputerów) oraz wyjście liniowe
XLR. Przewidziano opcję
podłączenia zewnętrznego zasilacza. Wzmacniacz można kupić
z wewnętrznym zasilaczem lub bez niego.
Wówczas będzie trochę tańszy, ale trzeba
będzie od razu dokupić zasilacz MPS-2,
który kosztuje ciut więcej, niż BHA-1.
Może jednak zasilać aż cztery urządzenia
Brystona. Minus jest taki, że już w mo-

Wzmacniacze

mencie zakupu musimy podjąć decyzję,
czy wchodzimy w zewnętrzny zasilacz,
czy nie. Standardowe urządzenie nie ma
bowiem gniazda do podłączenia MPS-a.
Dodajmy, że BHA-1X (to wersja bez wbudowanego zasilacza, przystosowana do
współpracy z MPS-em) kosztuje 1385,
a zwykły BHA-1 – 1625... dolarów kanadyjskich. Polski dystrybutor podaje ceny
netto, więc realny koszt testowanego
wzmacniacza to około 6595 zł.
Podsumowując, podoba mi się solidność, 20-letnia gwarancja, wyposażenie
i obudowa o standardowej szerokości. Nie
podoba mi się, że nie można kupić BHA-1
z wbudowanym zasilaczem, a ewentualnie
później podłączyć zewnętrzny upgrade.

Brzmienie
Bryston zaprezentował brzmienie neutralne i liniowe. Dzięki niemu lepiej poznałem charakter płyt, słuchawek i źródeł.
BHA-1 zachowywał się jak dobry sędzia –
rzetelnie wykonywał swoją pracę, ale nie
przeszkadzał zawodnikom. Pasmo przenoszenia jest takie, jak na dostarczonym
z instrukcją wykresie – płaskie jak słone
jezioro i spójne jak dobry scenariusz. Nie
ma o czym pisać.
Jedyne, nad czym można się zastanawiać, to jak mają się dynamika, przejrzystość i stereofonia BHA-1 w porównaniu
do innych wzmacniaczy słuchawkowych.
Pod względem dynamiki przyznałbym
mu pierwsze miejsce w teście, natomiast
w dziedzinie czystości i swobody prezentacji góry pasma moim faworytem pozostaje Cary Audio. Bryston gra natomiast
równiej i bardziej neutralnie.

Konkluzja
Nie dziwię się, że używają go profesjonaliści.

Bryston BHA-1
Dane techniczne:
6 W/32
20 Hz – 20 kHz
(+/- 0,1 dB)
< 0,005 %
> 103 dB
3
6,9/43,2/28,2 cm

Ocena:
§§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨

dziale wzmacniaczy słuchawkowych do wyboru są konstrukcje z jednym lub dwoma wyjściami i z wbudowanym przetwornikiem
lub bez niego. Ponieważ wizualnie modele
niewiele się od siebie różnią, rola klienta
ogranicza się do określenia funkcjonalności.
Burson celuje w średni i wyższy segment cenowy. Najtańszy dostępny w Polsce model HA-160 kosztuje 2800 zł. Testowany HA-160D to flagowiec, wyceniony
na 5000 zł.
Firma stosuje tylko tranzystory, stawiając sobie za cel wyciśnięcie z nich jak
najlepszego dźwięku. Na oficjalnej stronie
www linki do recenzji specjalistów z branży hi-fi zajmują więcej miejsca
niż opisy samych urządzeń,
więc coś w tym może być.

urządzenie, jest relatywnie ciężki, a wzornictwo przywodzi skojarzenia z końcówkami mocy ModWrighta. Nie tylko przedni panel, ale wszystkie elementy obudowy
wykonano z grubych kawałków szlifowanego aluminium. Płyty mają po kilka milimetrów grubości, a sztywność konstrukcji
zwiększa sposób ich łączenia. Łby śrub
wystające z górnej pokrywy może nie wyglądają najbardziej estetycznie, ale jeśli to

Budowa
HA-160D robi świetne pierwsze wrażenie. Jak na tego typu
31
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dzięki nim obudowa Bursona jest sztywna,
nie będę marudził.
Z przodu znajdziemy tylko diodę informującą o aktywności urządzenia, przycisk
wybieraka źródeł, dwa duże gniazda słuchawkowe i pięknie oszlifowane pokrętło
regulacji głośności. Co ciekawe, potencjometr działa skokowo, z 24 położeniami
i dwoma punktami skrajnymi.
Na tylnej ściance umieszczono 3 wejścia liniowe, wyjście z przedwzmacniacza,
trójbolcowe gniazdo zasilania z włącznikiem i dwa wejścia cyfrowe – USB typu
B i koaksjalne. W komplecie dostajemy wszystkie potrzebne kable, włącznie
z USB i cyfrowym współosiowym. Jakby
tego było mało, polski dystrybutor Bursona dorzuca do zestawu konwerter USB-S/
PDIF M2TECH HiFace. Może dlatego, że

graniczne parametry sygnału na wejściu
USB to 24 bity/96 kHz, natomiast przy
korzystaniu z wejścia koaksjalnego –
24 bity/192 kHz. Konwerter wykorzystałem tylko raz, a formalne odsłuchy przeprowadziłem bez niego.
U amatora nauszników widok wnętrza
może wywołać szybsze bicie serca. Za-

miast zwykłego potencjometru wykorzystano drabinkę rezystorową. Wygląda jak
zmniejszony element Wielkiego Zderzacza Hadronów i ma gwarantować wysoką
rozdzielczość dźwięku bez szumów czy
nierówności między kanałami.
Zastosowano także pięć niezależnych
linii zasilających, karmionych przez dwa
spore transformatory. Jeden obsługuje
DAC; drugi – pozostałe układy. Firma
uważa, że klienci często zwracają uwagę na użyte w danym urządzeniu scalaki
przetwornika, nie interesując się niczym
innym. Tymczasem równie ważne, o ile
nie ważniejsze, są układy wyjściowe i filtr
dolnoprzepustowy.
Jeśli chodzi o sam wzmacniacz, Burson
stawia na symetrię i klasę A oraz wysokiej
jakości komponenty, takie jak kondensatory Elna for Audio i oporniki Dale.
Całkowita długość ścieżki sygnałowej na
płytce ma wynosić mniej niż 6 cm.
Podwójne wyjście słuchawkowe pozwala dopasować wzmocnienie do impedancji słuchawek. Producent nie
podaje wprawdzie granicznych parametrów, ale gniazda oznaczono
jako L (low) i H (high) i jedno gra
nieco ciszej od drugiego. Z taką
dodatkową regulacją skokowy potencjometr nie powinien przeszkadzać. Praktyka pokazuje też, że nie ma
problemu z podłączeniem dwóch par słuchawek równocześnie.

Brzmienie

cji jest ustawiona na zero, więc nie należy
się spodziewać chwytającej za serce barwy. HA-160D stawia raczej na dynamikę
i przejrzystość. Jego brzmienie jest energiczne i nafaszerowane mikroskopijnymi
detalami. Zostało przy tym doprawione
dwoma aromatycznymi ziołami.
Pierwsze to bas jak dzwon. Niskie tony
w wydaniu Bursona są głębokie, mięsiste i kontrolowane. Umiejętność sięgania
do granic percepcji ludzkiego ucha zrobi
wrażenie na każdym, ale gdy dochodzi
do tego szybkość reakcji, zaczyna się inna
rozmowa. Z takim narzędziem analizy zaczynamy w zakresie niskich tonów szukać
zdarzeń trwających ułamek sekundy i śledzić bas z taką samą uwagą, jaką poświęcamy średnim i wysokim tonom.
Te z kolei skojarzyły mi się z Sennheiserami HD-600. W dźwięku Bursona jest taka
sama swoboda, czystość i powietrze. Całość
jest pięknie wykończona i lśniąca, a góra
pasma odkrywa przed nami swoją złożoność. Ze słuchawkami o neutralnym i liniowym brzmieniu zabawa jest przednia.
Wbudowany DAC jest naprawdę dobry. Nie miałem wprawdzie możliwości
bezpośredniego porównania go z czymś
w rodzaju rDAC-a lub Hegla HD2, ale
ten we wzmacniaczu może być od nich
ciut lepszy. Do HD20 jeszcze mu trochę
brakuje, ale przecież to DAC za 4000 zł.
Jeśli zamierzacie słuchać muzyki głównie
z komputera – sporo zaoszczędzicie.

Konkluzja
Co za debiut! HA-160D to mocny zawodnik.

Burson Audio
HA-160D
Dane techniczne:

0,65 W/300
0 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB)
< 0,06 %
110 dB
2
8/25/26,5 cm

Ocena:

Burson mieści się w audiofilskiej definicji neutralności, choć na skrajach pasma
podkreśla to i owo. Robi to jednak z rozwagą, nie zapominając o tym, co się dzieje
w średnicy pasma. Temperatura prezenta-

O wszystkich opisywanych urządzeniach
możesz podyskutować
na naszym forum internetowym.
Zapraszamy!
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Wzmacniacze

HH-1

Budowa

Na zdjęciach HH-1 wydawał się niewielki, ale do redakcji przyjechał w kartonie, w którym zmieściłaby się spora
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drukarka. Obudowa ma wprawdzie tylko
21 cm szerokości i 10 cm wysokości, ale
w trzecim wymiarze liczy nieco ponad
36 cm. Na szczęście nie ma problemu

z podłączeniem, bo wszystko jest tu bardzo proste. Z rzadziej spotykanych dodatków mamy tylko wyjście liniowe. Poza
tym – gniazdo zasilania i wejście (RCA),
a z przodu włącznik, wyjście słuchawkowe i pokrętło regulacji siły głosu.
Urządzenie prezentuje się skromnie
i elegancko. Jakość wykonania pozostaje
poza dyskusją. Może tylko włącznik ma
zbyt małą średnicę, a żeby wzmacniacz
odpalił, trzeba wsunąć go jakieś pół
centymetra do środka obudowy; ostatni
milimetr popychałem paznokciem. Poza
tym szczegółem, wszystko dopracowano
perfekcyjnie. Zadbano nawet o opóźnione załączanie wyjścia. Przez 30 sekund
od startu wzmacniacz pozostaje wyciszony i zaczyna grać dopiero wtedy, gdy
lampy trochę się nagrzeją.

Do HH-1 można podłączyć słuchawki
o impedancji 30-600 Ω. Praktyka pokazała, że niestraszne mu nawet 16-omowe
douszniki.
W środku HH-1 wygląda ieszcze lepiej
niż z zewnątrz. Jest to konstrukcja hybrydowa z przedwzmacniaczem na parze 6922
(6DJ8) i końcówką mocy wykorzystującą
tranzystory MOS-FET, pracujące w klasie A. Wybrano je ze względu na charakter
brzmienia, podobno najbardziej zbliżony
do tego, co prezentują układy w pełni lampowe. W zasilaczu użyto przewymiarowanego transformatora, którego moc podobno
trzykrotnie przekracza to, co w zupełności
by wystarczyło. Brzmi zachęcająco. Toroid
tej wielkości mógłby z powodzeniem wylądować w wysokiej klasy odtwarzaczu.
Na komponentach także nie oszczędzano (niebieski Alps, lampy Electro-Harmoniksa) i zapewniono im dużo miejsca.

Wzmacniacze

Brzmienie

Bez owijania w bawełnę – HH 1 to fantastyczne urządzenie. Mistrzowsko łączy czystość z przyjemnością i lampową
barwę z tranzystorową dynamiką. Amerykański wzmacniacz niby nie kombinuje i nie kształtuje brzmienia na swój sposób, a jednak już od pierwszych minut słychać, że w każdej dziedzinie wyprzedza Vincenta czy Musicala o kilka
klas.
Uwagę przykuwają wysokie tony. Krystalicznie czyste i przyjemne. Nasunęło
mi się tu skojarzenie z dobrze wygrzanymi
Sennheiserami HD-600, które w zakresie góry pasma niczego nie ukrywają, ale
w czasie słuchania to nie
przeszkadza. Ba, wysokie tony są tak piękne, że
kiedy perkusista przestaje używać talerzy, zaczynamy za nimi tęsknić.
Mimo hybrydowej konstrukcji, HH-1 oferuje
mniej ciepła niż Vincent KHV-111. Amerykanie chyba nie chcą,
aby lampy były postrze-

gane jako zagęszczacze atmosfery. Tutaj
ze szklanych baniek wydobyto inną ich
zaletę – mikrodynamikę. Do naszych
uszu dociera wiele małych zdarzeń. Muzyka odkrywa przed nami złożoność,
a jednak nie odbywa się to w atmosferze skupienia czy sztucznego napinania.
Przeciwnie, dźwięk jest swobodny i niewysilony.
Miłośnikom słuchawek zalecam ostrożność w kontaktach z tym urządzeniem.
Potrafi zdjąć kolejną kurtynę dzielącą nas od artystów i wycisnąć niemal
wszystko również z high-endowych na-

uszników. Nawet jeżeli używacie AKG
Q701, Sennheiserów HD 800, Beyedynamików T1 lub innych dobrych słuchawek, po kontakcie z HH-1 możecie zacząć myśleć o... wymianie ich na
coś jeszcze lepszego. Sam wzmacniacz
można natomiast traktować jako docelowy.

Konkluzja
Wobec powyższego cena Cary HH-1
nie wydaje się już taka wygórowana. Jeśli
naprawdę lubicie swoje słuchawki, potraktujcie go jako prezent dla nich.

Cary Audio HH-1
Dane techniczne:
0,3 W/30
5 Hz – 35 kHz (- 1 dB)
< 0,05 %
> 90 dB
1
10/21/36 cm

Ocena:
hi-end
–
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otrzymać obudowę granitową. Do testu otrzymaliśmy dwa najnowsze produkty WBA.

Budowa
Virtus 300B, zgodnie z nazwą, bazuje
na jednych z najbardziej cenionych lamp
w świecie hi-fi. Impedancja słuchawek
nie powinna być niższa od 100 Ω.
Na lustrzanej przedniej ściance znajdują się dwa metalowe pokrętła (włącznik i potencjometr), zielona dioda
w metalowym kołnierzu i dwa duże
gniazda słuchawkowe – jedno dla nauszników o niskiej (100-300 Ω) i drugie
– dla tych o wysokiej (300-600 Ω) impedancji. Oba pokrętła pracują gładko,

ciągu zaledwie trzech lat w katalogu manufaktury z Kluczborka pojawiło się aż dziesięć konstrukcji – wzmacniaczy słuchawkowych
i preampów gramofonowych. Wszystkie
wykonuje się ręcznie i indywidualnie
kontroluje ich jakość. Wśród wzmacniaczy słuchawkowych dominują układy
OTL (Output Transformerless), co – zdaniem konstruktorów – pozwala wydobyć
najwięcej emocji z muzyki i lepiej wykorzystać zalety szklanych baniek.
Firma stawia na wysokiej jakości
podzespoły i precyzyjny montaż.
Jej najtańszym produktem jest
wzmacniacz słuchawkowy z funkcją przedwzmacniacza o nazwie
HPA-03 Reference. Wyceniono
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go na 700 zł. Wykonywany na zamówienie Virtus-01 kosztuje 4950 zł. Standardowo urządzenia mają obudowy stalowo-aluminiowe, ale za dopłatą można

z lekkim oporem, dzięki czemu kontakt
z tym wzmacniaczem jest bardzo przyjemny. Na górnej pokrywie widnieje
sześć chromowanych okręgów – trzy
dla lamp, dwa do wentylacji, a ostatni to
logo firmy – lecący bocian. W tylnej części pokrywy wykonano szereg otworów
wentylacyjnych. Z tyłu znajdziemy trójbolcowe gniazdo zasilania i dwie pary
RCA – wejście i wyjście, czyli przelotkę.
300B są dobierane w pary, a pracująca na wejściu podwójna trioda 6N30Pi
może być zamieniona na E88CC.
Wnętrze wygląda cudnie. Mamy
tu dwa transformatory toroidalne
(jeden do żarzenia lamp, drugi do napięcia anodowego),
ceramiczne podstawki lamp,
metalizowane oporniki, kondensatory Wimy i Nichicon
Muse, a także potencjometr

Alpsa z serii Blue Velvet. Jakby tego było
mało, montaż jest zawodowy.

Brzmienie
Virtusa 300B testowałem z Beyerdynamikami DT 990 PRO o impedancji
250 Ω i mimo znacznej różnicy cenowej
pomiędzy wzmacniaczem a słuchawkami zgrało się to przepięknie.
Co by nie mówić, niemieckie nauszniki podkreślają skraje pasma, do
czego po kilku latach ich użytkowania

się przyzwyczaiłem. Polski wzmacniacz
w znacznym stopniu wyrównał pasmo,
z czego wnioskuję, że delikatnie podkreśla środek. Niskie i wysokie tony nie
schowały się jednak w cieniu wokali,
a górna część pasma była konkretna,
szczegółowa, ale też lotna. Największym
atutem średnicy nie było nawet ocieplenie, ale coś, co nazwałbym namacalnością. Wynika ona nie tylko z realistycznego oddania różnorodności barw, ale
też dynamiki i przejrzystości. Jeżeli ktoś
spodziewa się po lampowym wzmacniaczu gęstego, kluchowatego dźwięku – to
nie ten adres. Owszem, brzmienie jest
piękne w wyjątkowy sposób, ale ma moc,
klarowność i głębię.
Informacje o muzyce mają różną naturę. Zazwyczaj zwracamy uwagę na detale i dzielimy dźwięk na części pierwsze.
Virtus 300B przekazuje też inny rodzaj
danych: czy struny gitary były nylonowe czy metalowe, czy perkusista kopał
w karton czy napięty kawałek skóry... To
tak, jakbyśmy oglądali film na nowoczesnym telewizorze i doceniali perfekcję
rysunku, a w pewnym momencie ktoś
powiedział nam, że jeśli podejdziemy
do ekranu i przyłożymy do niego dłoń,

poczujemy fakturę przedmiotów. Drewniany stół, wilgotną trawę, wełniany
sweter. Polski wzmacniacz zapewnia coś
w rodzaju takich doznań. W pewnym
momencie zapominamy o analizowaniu
dźwięku i skupiamy się na tym, jak bliski
i namacalny on jest.
W tym błogostanie przeprowadziłem
porównanie lamp wejściowych. E88CC
Tesli dawała więcej ciepła i spójności,
natomiast 6N30Pi Elektro-Harmoniksa
– dźwięk nieco jaśniejszy, bardziej roz-

dzielczy, szybszy i ładniej wykończony
na skrajach pasma. Nie były to miażdżące zmiany, ponieważ obie lampy były po
prostu dobre.

Konkluzja
300B rzeczywiście czaruje. Obok Cary
Audio HH-1, Virtus 300B jest najlepszym wzmacniaczem słuchawkowym,
z jakim się zetknąłem.

White Bird

Virtus

300B
Dane techniczne:

0,3 W
5 Hz – 75 kHz
< 0,2 %
100 dB
2
21/35/26 cm

Ocena:
hi-end
–
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ba modele WBA kosztują tyle samo.
Firma nie projektuje wzmacniaczy,
kierując się marketingiem, ale ich zastosowaniem. Wystarczy powiedzieć, że w tym
momencie w katalogu figurują aż trzy
modele… szczytowe. Producent traktuje
je jako równorzędne, ale zbudowane do
pracy z różnymi słuchawkami. Opisywany
Virtus ORT powstał z myślą o nausznikach ortodynamicznych. Producent zastosował tu więc mocne, a przy tym bardzo efektownie świecące lampy 6S33S.
Wzmacniacz bez problemu ma sobie radzić ze słuchawkami o dużym apetycie na
prąd. Nie musimy się też przejmować innymi parametrami. Virtus ORT ma być
lampą nie do zdarcia.

Budowa
Gabarytami i masą ORT nie różni się od
modelu 300B, ale z kartonu wyjmujemy
jeszcze jedno ciężkie, metalowe pudełko.
To zewnętrzny moduł zasilający, do którego tylnej ścianki przymocowano na stałe
dwa przewody. Co ciekawe, oba należy
podłączyć do wzmacniacza. Jeden to trójbolcowy kabel zasilający zakończony „odwrotnym” wtykiem (prawdopodobnie po
to, aby nikt nie podłączył zwykłej sieciówki do wzmacniacza; mogłoby to spowodować jego zniszczenie). Drugi przypomina
nieco naimowskie DIN-y i odpowiada
za komunikację między wzmacniaczem
a zasilaczem. Dzięki temu zasilacz włącza się równocześnie ze wzmacniaczem,
co sygnalizują niebieskie diody. Przednią
ściankę zasilacza dopasowano wzorniczo
do wzmacniacza. W odróżnieniu od Virtusa 300B, którego front był lustrzany, tu
postawiono na szczotkowane aluminium.
Na tylnej ściance modułu zasilającego
umieszczono też gniazdo sieciowe IEC
i właśnie tu należy podłączyć sieciówkę.
Rozdzielenie funkcji ma na celu wyelimi-
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wa się tak bardzo, że w niektórych miejscach nie da się jej dotknąć. Nawet pokrętła po kilkunastu minutach stają się ciepłe.
Wygrawerowane na ich obręczach napisy
świadczą o dbałości producenta o detale.
Nie oceniam opakowania, bo do testu dostarczono pierwszy egzemplarz
i cała jego oprawa
była zapewne wersją
tymczasową.

się tak, jakby się tym nie przejmował. To
urządzenie nie powstało po to, aby dotrzeć
do każdego odbiorcy. Ma trafić do grona
wielbicieli klasycznych lamp. Do ludzi,
którzy nie boją się urządzeń o charakterystycznym brzmieniu. Poza tym Virtus ORT
wciąga, szczególnie w trakcie długich odsłuchów. Niby mamy świadomość, że opowiada nam bajkę, ale jakoś nie mamy serca
go wyłączyć. Z tym wzmacniaczem można
słuchać muzyki godzinami.
Gdybym musiał słuchać muzyki tylko
na słuchawkach, byłby to jeden z pierwszych typów na mojej liście.

Konkluzja

nowanie zakłóceń. W zasilaczu znalazł się
główny transformator i dławik, natomiast
w obudowie wzmacniacza zamontowano
transformator żarzenia i stopień zasilający
lampy.
Na zapleczu wzmacniacza, oprócz
dwóch gniazd dla zasilacza, znajdziemy
wejście RCA. Z przodu umieszczono natomiast dwa piękne pokrętła (włącznik
i regulator głośności) i jedno duże gniazdo słuchawkowe. Zdziwiło mnie, że nie
pomyślano o wyjściach XLR, które użytkownikom słuchawek ortodynamicznych
mogłyby ułatwić życie.
W tym modelu zastosowano dwie triody
6S33S i jedną E88CC, wszystkie produkcji
Electro-Harmoniksa. Taka konfiguracja
daje moc wyjściową rzędu 3,5 W na kanał. Rogate lampy świecą przepięknie
i dają tyle ciepła, że na czas odsłuchu można nawet delikatnie przykręcić grzejnik
w pokoju. Obudowa wzmacniacza nagrze-

Brzmienie

Pod względem brzmienia polski wzmacniacz jest produktem pełnym, skończonym
i nastawionym na bezwstydne wykorzystywanie zalet lamp. Jeżeli słyszeliście, że
triody dają brzmienie ciepłe, przyjemnie
zagęszczone, płynne i skupione na średnicy pasma, wszystkiego tego doświadczycie,
słuchając Virtusa ORT. O ile model 300B
łączył zalety lamp z bardzo dobrą dynamiką, czystą górą i mocnym basem, tutaj
mamy kwintesencję lampowego brzmienia bez żadnych prób ukrywania jego charakteru.
Równowaga tonalna nie jest mocno zachwiana, ale słychać, że skraje pasma mają
dopełniać średnicę. Nie starają się uzyskać
statusu samodzielnych atrakcji. W brzmieniu wszystko jest ze sobą połączone, dzięki
czemu muzyka jest prezentowana wyjątkowo spójnie i jednorodnie. Nie każdemu
się to spodoba, ale Virtus ORT zachowuje

Teraz pewnie pojawią się pytania, dlaczego jeden ze wzmacniaczy WBA otrzymał
ocenę hi-end, a drugi nie. Virtus 300B zrobił
na mnie większe wrażenie, ale z konkretnymi słuchawkami model ORT może wypaść
lepiej. W teście miałem do dyspozycji cztery pary słuchawek, ale nie było wśród nich
ortodynamicznych. Bardzo polubiłem ten
wzmacniacz, ale w ocenie końcowej muszę
ująć także jego słabsze punkty.

White Bird

Virtus

ORT
Dane techniczne:

3,5 W
10 Hz – 75 kHz
< 0,5 %
95 dB
1
19/35/26 cm
5/12/22 cm

Ocena:
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