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irm! za"o#yli w 1997 roku bracia 
Stephane i Emmanuel Dubreuil 
w mie$cie Brecey w Normandii. 

Oferta Atolla jest obszerna i ci%gle ro$nie. 
Dzi$, prócz wzmacniaczy zintegrowanych 
i dzielonych, znajduj% si! w niej &ród"a 
cyfrowe (w tym serwer plików), stopnie 
gramofonowe i urz%dzenia AV. Produk-
cja odbywa si! we Francji, a wi!kszo$' 
podzespo"ów jest francuskiego lub przy-
najmniej europejskiego pochodzenia.

W Polsce Atoll od kilku lat podbija 
"amy czasopism. Zwykle ilekro' recen-
zent dostaje do r!ki niepozorn% czarn% 
skrzynk! z fantazyjnym i troch! ko$- 
lawym napisem „Atoll”, spotkanie ko(-
czy si! lawin% komplementów. Czy 
to efekt zdziwienia, #e w zachodnim 
$wiecie wci%# mo#na produkowa' nie- 
drog% i dobr% elektronik!? Mia"em 
wcze$niej okazj! przetestowa' zinte-
growany wzmacniacz tej )rmy (by"a to 
integra) i stwierdzam, #e faktycznie co$ 
w tym jest. To nie s% pierwsze z brzegu 
graty. Atolla okre$li"em wówczas mia-
nem NAD-a 3020 na miar! XXI wieku. 
Skoro wi!c pojawi"a si! mo#liwo$' za-
poznania si! z bardziej zaawansowan% 
konstrukcj%, skwapliwie z niej skorzy-
sta"em. Dzi!ki temu macie teraz Pa(-
stwo okazj! podziwia' prawdziwy dzie-
lony wzmacniacz za skromne pieni%dze. 
Oto Atoll AM100SE i PR200SE. 

Jako #e cena zestawu jest stosunko-
wo niska, jak na kosztowny XXI wiek, 
potraktowa"em t! ampli)kacj! jako 
wzmacniacz zintegrowany z zakresu 
cenowego, który budzi du#e zaintere-
sowanie nabywców. Mo#e wpa$' w oko 
tym, którzy, zapoznawszy si! ze sprz!-
tem niskobud#etowym, szukaj% wresz-
cie czego$ „dla doros"ych”.

Przedwzmacniacz to uk"ad aktywny, 
pracuj%cy w klasie A. W czasie pracy 
nieco si! nagrzewa. Wyposa#ono go  
w cztery wej$cia liniowe, p!tl! rejestrato-
ra, przelotk! by-pass (do instalacji wielo-
kana"owych) oraz w zdwojone wyj$cie do 
wzmacniaczy mocy. Gniazdo zasilania 
to IEC. Dost!pny jest opcjonalny modu" 
przedwzmacniacza korekcyjnego. 

Z przodu obudowy znajduje si! du#a 
ga"ka wzmocnienia oraz pier$cie( u"o-
#ony z przycisków wyboru &róde" i gu-
zik stand-by. Do tego przyzwoity plasti-
kowy pilot systemowy, który wcale nie 
wygl%da &le. Wszystkie manipulatory 
dzia"aj% pewnie, sprawiaj%c wra#enie 
lepsze, ni# u wi!kszo$ci rywali z tego 
zakresu cenowego. Nic dziwnego – kon-
kurencja w tej cenie pochodzi zwykle  
z wielkich chi(skich fabryk, w których 
do jako$ci wyko(czenia ta(szych pro-
duktów nie przywi%zuje si! takiej wagi.

Ko(cówka mocy to solidna jednost-
ka ze zdublowanym zasilaniem. Oddaje 
100 W mocy ci%g"ej na kana" przy ob-
ci%#eniu 8 omów, co nie jest warto$ci%  
w stylu ameryka(skich pieców marte-
nowskich, ale do 90 % zastosowa( wy-
starczy a# nadto. Pami!tam nie tak zno-
wu odleg"e lata, kiedy 100 W uwa#ano 
za wynik typowy dla elektrowni atomo-
wej, wi!c nie uwa#am, #e Atoll musi si! 
czego$ wstydzi'. Zw"aszcza za 3000 z". 

Dwa du#e transformatory maj% moc 
660 VA, wiec zapas energii jest wystar-
czaj%cy. Obudowa jest utrzymana w tej 
samej stylistyce co przedwzmacniacz.  
Z ty"u umieszczono podwójne termina-
le g"o$nikowe i wej$cia pre. Przód, poza 
logo, zdobi tylko zielona dioda.

Spokojny kolor LED-ów oraz nieco 
archaiczne wzornictwo urz%dze( (przy 

bardzo porz%dnej jako$ci wykona-
nia) przywodz% na my$li audio)lskie 
produkty, które królowa"y na pó"kach  
w latach 90. Onix, Exposure, DPA, Mi-
cromega oraz wiele innych. To dobre 
skojarzenie dla )rmy, która pragnie 
konkurowa' z zamorskim importem 
solidnym wykonaniem, dobr% jako$ci% 
brzmienia i konkurencyjn% cen%. To 
s% warto$ci, którymi kierowa"em si! 
kilkana$cie lat temu, nabywaj%c pierw-
szy dobry wzmacniacz i nie s%dz!, aby 
uleg"y dezaktualizacji. Pozostaje jeszcze 
sprawdzi', jak Atoll realizuje postulat 
dobrego brzmienia.

Alek Rachwald
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i!kszo$' ods"uchów pro- 
wadzi"em na materiale 
cyfrowym, sporadycznie 

tylko si!gaj%c po czarne p"yty. Zacz%"em 
od sympatycznej i stosunkowo "atwej 
do odtworzenia p"yty „Waltz for Debby” 
Billa Evansa. W tym nagraniu szczegól-
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nie istotna jest równowaga mi!dzy in-
strumentami. Perkusja nie przys"oni"a 
innych instrumentów, a kontrabas nie 
usi"owa" nakry' fortepianu. Równowaga 
by"a w zwi%zku z tym satysfakcjonuj%ca. 
Równie# barwy nie zawiod"y i na przy-
k"ad miote"ki mia"y odpowiedni mo-

si!#ny odcie(, za$ fortepian oddano 
bardzo naturalnie.

Id%c tropem fortepianu, wzi%"em 
za rogi Glenna Goulda z 1981 roku. 
Ta spokojna, wywa#ona interpretacja 
na niektórych urz%dzeniach mo#e za-
brzmie' nudno: artysta stuka, stuka  
i pozornie nic si! nie dzieje. Jednak nie 
tym razem, gdy# Atoll pozwala muzy-
ce ujawni' podskórn% dynamik!, dzi!-
ki której d&wi!k staje si! zajmuj%cy. 
Masa i barwa fortepianu s% odbierane 

jako naturalne, przynajmniej jak na t! 
ekscentryczn% interpretacj!. Nie by"o si! 
do czego przyczepi' i wys"ucha"em p"yty 
w ca"o$ci.

„Baroque duets” w wykonaniu du-
etu Battle & Marsalis wprowadzi"y do 
równania nowy element – g"os ludzki. 
Odtworzenie $rednich tonów w wyko-
naniu Atolla to bardzo udany spektakl. 
Przyjemna barwa, swoboda, g"adko$', 
cho' tam gdzie trzeba, przenikliwo$' – 

wszystko to sk"ada"o si! na bardzo mi"y 
wieczór. Tr%bka Wyntona Marsalisa 
uwija"a si! wokó" g"osu Kathleen Bat-
tle z imponuj%c% zr!czno$ci%. Klawesyn  
z ty"u tworzy" jedynie delikatny akom-
paniament. Mo#na by chcie' nieco wi!-
cej masy dla tego instrumentu, ale tak 

jest w tym nagraniu, wi!c trudno 
narzeka', #e wzmacniacz nie doda" nic 
od siebie.

P"yta zespo"u Dino Saluzziego „Cite 
de la musique” zabrzmia"a z dobr% mas% 
instrumentów, natomiast lekkie zubo-
#enie zaobserwowa"em w przestrzen-
no$ci. ECM-owe powietrze by"o nieco 
g!stsze ni# przy moim wzmacniaczu. 
Nie twierdz!, #e wysz"o to nagraniu 
na niekorzy$', ale takie lekkie orga-
niczne dopalenie by"o odst!pstwem 
od oryginalnego brzmienia. Poza tym, 
s"ucha"o si! bardzo dobrze. Wyj%tko-
wo przyjemny okaza" ods"uch p"yty ze 
$cie#k% d&wi!kow% do „Niebezpiecz-
nych zwi%zków” zespo"u Arta Blakeya. 
Plastyczne $rednie tony, dobrze oddane 

instrumenty d!te i dynamika podkre-
$laj%ca prac! perkusji lidera mog"y si! 
podoba'. P"yta, której mo#na s"ucha' 
na okr%g"o i sprz!t, który pomóg" jej 
si! pokaza' z najlepszej strony. Nie by"o 
wprawdzie ekstra szczegó"owo$ci i ato-
mowego ku"aka, ale to nagranie ich nie 
potrzebuje. Akademicka pi%tka.

Nast!pnie zabra"em si! za wytwór-
ni! Alpha i p"yt! „La Tarantella” 
(zespó" L’Arpeggiata, którego 
mia"em kiedy$ przyjemno$' 
wys"ucha' na koncercie). To 
dynamiczne nagranie zosta-
"o przedstawione z du#% ilo$ci% 
szczegó"ów, blaskiem i wyko-
pem. Naturalne ciep"o i inne za-
lety Atolla dobrze si! sprawdzi"y 
w tej audio)lskiej rejestracji.

Pozostaj%c w kr!gu dorobku 
tej samej wytwórni, wys"ucha"em 

jeszcze koncertu klawe- 
synowego Bacha BWV 1052 z p"yty 
„Concert avec plusieurs instruments 
1.”, nagranej przez Cafe Zimmermann. 
Moje wymagania rosn% wraz z instru-
mentarium, ale wci%# nie by"o sku-



chy. Sprz!t radzi" sobie bardzo dobrze, 
mimo #e nie dysponuje pot!#nym 
uderzeniem, które czasem zdarza"o mi 
si! us"ysze' na tej efektownej p"ycie.  
W sumie s"usznie, bo d&wi!k wydawa" 
si! wtedy lekko podrasowany. Atoll 
odrobin! zmniejszy" jego skal!, ale za-
chowa" mikrodynamik! i barw!, czy-
ni%c wydarzenie zajmuj%cym.

Przes"ucha"em wiele p"yt, jednak wa#-
niejszy wydaje mi si! fakt, #e mia"em 
mo#no$' poobcowa' z tym wzmacnia-
czem oko"o miesi%ca. Gra" on u mnie na 
okr%g"o. To znacznie u"atwia wyrobienie 
sobie opinii o sprz!cie. Mog! go zatem 
scharakteryzowa' jako dobry barwo-
wo, dobry dynamicznie w skali mikro, 
do$' szczegó"owy, z dynamik% makro 
na czwórk!, muzykalny oraz tani jak na 
swoje mo#liwo$ci i klas! wykonania. 

Dla mnie to hit, pere"ka dla audio)-
la i melomana. Solidny sprz!t nasta- 

wiony na dawanie przyjemno$ci ze  
s"uchania. *eby uzyska' wyra&n% po-
praw! brzmienia, trzeba by szuka' 
w$ród najlepszych wzmacniaczy z oko-
lic 10000 z".

Alek Rachwald

ie mia"em dot%d oka-
zji s"ucha' produktów 
Atolla. Z tym wi!kszym  

zainteresowaniem przyj%"em propo-
zycj! opisania wzmacniacza dzie- 
lonego.

Ods"uch koncentrowa" si! na 
klasyce (Rachmaninow, Czaj-
kowski, Vivaldi, Mozart) i jaz-
zie (Keith Jarrett Trio, Esbjorn 
Svenson Trio, Patricia Barber, 
Diana Krall).

System prezentuje brzmie-
nie o ocieplonym charakterze 

i mo#e sprawia' wra#enie spowolnio-
nego. Za efekt odpowiada zaokr%glony 
najni#szy zakres, któremu brakuje wy-
ra&nie zarysowanych konturów. Nie ci%-
gnie si! jednak w niesko(czono$' i nie 
brak mu kontroli. Schodzi przy tym na-
prawd! nisko. Czasami bardziej odczu-

wa si! go cia"em, ni# 
s"yszy. Jest to wyra&nie 
zauwa#alne na dwóch 
pierwszych utworach 
z parti% kontrabasu  
z p"yty „Companion” 
Patricii Barber. Wi!cej 
tu pud"a rezonansowe-
go ni# drgania strun. 
Osoby, które oczekuj% 
szybkiego, punktowe-

go i mo#e nieco suchego basu, mog% si! 
poczu' zawiedzione. Nie b!dzie to sys-
tem dla nich.

Górny zakres pasma jest wyra&nie za-
rysowany. Stroni od natarczywo$ci czy 
nieprzyjemnej ostro$ci. Mo#na powie-
dzie', #e jest kulturalny, oddany z naj-

lepsz% lampow% manier%; nieco 
schowany w tle. Uderzenia 
w blachy perkusji na p"ytach 

tria Keitha Jarretta wydawa"y 
si! nieco cichsze ni# zwykle, 

ale by"y d&wi!czne i wybrzmie-
wa"y bogato. To du#y komple-

ment. S"uchanie fortepianu czy 
skrzypiec te# nie powodowa"o 
niemi"ych odczu'. Nie pojawia"y 

si! szorstko$' ani szklisto$'.
Przez ogólnie ocieplony charak-

ter Atolla $rednica jest plastyczna, 
nasycona, a przy tym rozdzielcza. 

P"ynnie si! komponuje z charakte-
rem skrajów pasma. Jest z nimi sklejo-
na bez $ladu i nadaje brzmieniu przy-

jemny charakter. Barwa instrumentów, 
zw"aszcza tych potra)%cych zagra' 
ostro, zostaje dyskretnie wyg"adzona.  
Z pewno$ci% przypadnie do gustu od-
biorcom nie rozk"adaj%cym brzmienia 
na czynniki pierwsze.

Je$li mia"bym ocenia' ko(cówk! 
mocy i przedwzmacniacz oddzielnie, to 
ko(cówka nadaje brzmieniu )rmowy 
charakter, bez wzgl!du na pod"%czony 
preamp. Efekt powtórzy" si! zarówno 
z tranzystorowym Zagra Kulesza, jak 
i lampowym Audio Electronics AE-3 
MK II. Przedwzmacniacz natomiast jest 
bardziej neutralny i przejrzysty; w"a$ci-
we bez zde)niowanego charakteru.

Na koniec sugestia. Je$li kto$ poszuku-
je neutralnie brzmi%cego systemu, do-
radza"bym "%czenie Atolla z g"o$nikami 
o raczej jasnym charakterze, z wyekspo-
nowan% gór% pasma i twardym, suchym 
basem. W ten sposób powstanie dobre 
zestawienie. Szczerze polecam.

Jerzy Mieszkowski


