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Audio Physic 
Sitara
 Kolumny Spark i Tempo Audio Physica mo!na porówna" do Golfa i Passata w aktualnej gamie 
Volkswagena. S# samochody dro!sze i bardziej oryginalne, ale ka!dy pasjonat motoryzacji wie,  
!e to w$a%nie one decyduj# o renomie i &nansowym powodzeniu niemieckiego  
producenta. U Audio Physica jest tak  
samo, tym bardziej dziwi wi'c fakt,  
!e zamiast kolejnego wcielenia Sparków 
zobaczyli%my zupe$nie nowy model. 
Tym razem konstruktor postanowi$  
wykorzysta" jeden ze swoich  
najlepszych pomys$ów – g$o%nik HHCM, 
a dok$adnie dwa. W po$#czeniu z mi'kk# 
kopu$k# daj# one d(wi'k, który mo!na 
okre%li" jako intensywny kurs &lozo&i 
brzmienia niemieckiej wytwórni.  
Przejrzysto%", szybko%", dynamika,  
a do tego fantastyczna przestrze).  
Te kolumny nie wype$ni# basem  
50-metrowego salonu, ale kiedy  
wstawicie je do normalnego pokoju  
i zapewnicie stosowne towarzystwo,  
w trzy minuty zrozumiecie,  
o co z tym Audio Physikiem chodzi.  
9600 z$ to za smuk$e, niepozorne  
kolumienki niema$o, ale taki d(wi'k  
jest wart nawet wi'kszych pieni'dzy.

test: 3/2012, cena: �����]ï
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Amphion Argon 3L
test: 10/2012, cena: ������]ï
Kolumny Amphiona upodobali sobie muzycy i d!wi"kowcy, mimo #e skierowano je  
do audio$lów. Wynika to z bezkompromisowego podej%cia konstruktora  
do odtwarzanego d!wi"ku. W tym przypadku mia& on by' nie tyle „&adny”  
czy „efektowny”, ale po prostu prawdziwy. Czy si" uda&o? 
Nie do ko(ca, bo Argony nie s) perfekcyjnie obiektywne i beznami"tne wobec nagrania.  
Dodaj) mu mi"kko%ci, spokoju i czego%, co mo#na by nazwa' wyra$nowaniem.  
Bo mimo #e s&yszymy wszystko, góra nigdy nie k&uje w uszy, a o cechach takich  
jak ostro%' czy agresja mo#emy od razu zapomnie'. Do Amphionów warto dobiera' 
przejrzyste, wydajne wzmacniacze. W ich towarzystwie czuj) si" najlepiej.
To kolumny dla osób, którym zale#y tylko na muzyce. Paradoksalnie z tego powodu 

trudno nam zrozumie', dlaczego Amphiony s) takie… pi"kne. Perfekcyjna  
stolarka, najlepsze forniry, klasyczne proporcje i charakterystyczny tweeter 

przyci)gaj) oko.  
A im dok&adniej  
b"dziemy si" 3L  

przygl)da',  
tym wra#enie  

b"dzie lepsze.

W 1997 roku niewielka czeska manufaktura Xavian pokaza&a  
audio$lskie minimonitory XN 125. Nie mog)c rywalizowa'  
z utytu&owan) zachodnioeuropejsk) konkurencj) pod wzgl"dem  
ilo%ci, Roberto Barletta postawi& na jako%' wykonania i wy%mienite 
brzmienie za umiarkowan) cen". To by& strza& w dziesi)tk". Dzi"ki 
zgrabnym g&o%nikom Xavian wyp&yn)& na szerokie wody, za%  
kilkakrotnie mody$kowane XN 125 wci)# ciesz) oczy i uszy  
audio$lów w kilkunastu krajach %wiata. 
Ich najnowsza wersja, z przydomkiem „Junior”, stanowi  
ukoronowanie 15-letniej historii $rmy. Jako%' wykonania powoli  
staje si" legend) i pod tym wzgl"dem czeskie monitorki lokuj) si"  

w %cis&ej %wiatowej czo&ówce. Na szcz"%cie, walorom wizualnym  
dorównuje d!wi"k, w którym bez trudu odnajdziemy mi&o%'  
konstruktora do w&oskiej opery. 
XN 125 Junior %wietnie si" nadaj) do klasyki, akustycznego  
jazzu i spokojnego rocka. Je%li gustujecie w takim repertuarze,  

to prawdopodobnie Juniory zostan) u Was na d&u#ej.

Monitor Audio GX100
test: 1/2012, cena: �����]ï

Czasem to nie $nanse nas ograniczaj), ale przestrze(. Mo#emy mie' wspania&y system,  
ale musimy go wstawi' do pokoju niewiele wi"kszego ni# 10 m*. W tym momencie  

poszukiwania okazuj) si" równie trudne, jak wej%cie zim) na K2.  
Na placu boju pozostaj) wówczas s&uchawki albo bardzo w)ska grupa monitorów,  

które radz) sobie w najbardziej niesprzyjaj)cych warunkach. 
Do tych nielicznych wyj)tków nale#) GX100. Monitorki s) prze%liczne i przy bli#szych  

ogl"dzinach mo#na si" w nich zakocha'. Najlepsze materia&y, perfekcyjna stolarka  
i nowoczesne przetworniki (metalowy %rednio-niskotonowy, a na górze wst"ga)  

sk&adaj) si" na dzie&o sztuki, nie odbiegaj)ce od dokona( Sonus Fabera z najlepszych lat. 
Brzmienie jest naturalne, z odrobin) s&odyczy, ale nie pozbawione pazura, przejrzysto%ci  
czy dynamiki. Co ciekawe, GX100 wymagaj) dobrej elektroniki, ale i tutaj mog) sprawi'  

mi&) niespodziank". Doskonale wspó&pracuj) z „vintage’owymi” wzmacniaczami  
Yamahy. Nawet AX-700 zagra z nimi tak, jakby kosztowa& trzy razy wi"cej.

Xavian XN 125 Junior test: 11/2012, cena:������]ï�
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test: 3/2012, cena: �����]ï�

Kiedy! brytyjscy specjali!ci oferowali podobne wzmacniacze  
za mniej ni" 2000 z#. Owszem, ale jeszcze kilka lat temu litr  
oleju nap$dowego kosztowa# 3,50 z# i teraz pozostaje nam tylko  
t$skni% za tymi czasami. Ale czy na pewno? Przecie" istnieje  
post$p techniczny, wi$c mo"e nowe wzmacniacze pobi#yby tamte,  
nawet je!li bra% pod uwag$ skutki in&acji? 
Azur 651A na pierwszy rzut oka nie ró"ni si$ od poprzednika,  
a w wielu miejscach mo"na znale'% podobie(stwa do modeli  
sprzed lat. Nic w tym dziwnego – je!li raz wymy!li#o si$ znakomity  
przepis, lepiej go systematycznie ulepsza%, ni" za ka"dym razem  
zaczyna% od nowa. 
Integra Cambridge’a rzeczywi!cie jest znakomita, a "eby  
si$ o tym przekona%, wystarczy da% czadu. To nie jest  
wzmacniacz dla romantyków i poszukiwaczy lampowej  
barwy. CA to konkret od pocz)tku do ko(ca.  
Energia, czysto!% i koncertowa dynamika.  
651A ma potencja# pozwalaj)cy #)czy% go  
nawet z kilkakrotnie dro"szymi urz)dzeniami.  
Z tego wzgl$du jego cen$ wci)"  
mo"na uzna% za okazyjn).

Cambridge 
Audio  
Azur 651A
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Octave V70SE test: 6/2012, cena: ������]ï

V70SE to jedna z najtańszych propozycji Octave, ale to nie powód do obaw. Niemiecki specjalista od wzmacniaczy  
lampowych nie pozwala sobie na kompromisy i nawet w bazowych modelach zawiera swój kunszt. Andreas Hofmann dobrze 

wie, jak zbudować niezawodny, łatwy w obsłudze wzmacniacz, a co najważniejsze – wie, jak uzyskać dobry dźwięk.
Kalibracja i użytkowanie są dziecinnie proste. System sygnalizacji prądu spoczynkowego okazuje się  

tak intuicyjny, że poradzi sobie z nim nawet najbardziej antytechniczny meloman. Wzmacniacz pracuje  
praktycznie bezgłośnie, nie wymaga zachodu, nie psuje się, a jego codzienna eksploatacja nie różni się  

od użytkowania konstrukcji tranzystorowych. 
Jeżeli kusi Was lampowa słodycz i nasycenie średnicy, ale nie macie zaufania do lampy, koniecznie wypróbujcie 

Octave. Szklane bańki chroni klatka, a nad poprawną pracą 
układu czuwa system monitorujący. Niemiecka manufaktura 

od samego początku stawia na mariaż lampowego dźwięku 
i półprzewodnikowej kontroli, a przykład V70SE dowodzi 

słuszności tych założeń. 
Dźwięk jest po prostu świetny! Nasycony, oparty  

na mocnym basie i otwarty w górze pasma. Same zalety 
lamp bez ich wad. Wyjątkowo udana i racjonalnie  

wyceniona konstrukcja. Aż miło posłuchać.

Hegel H70 test: 5/2012, cena: �����]ï

Niepozorny H70 to dopiero początek zabawy ze sprzętem Hegla. Jednocześnie jest najtańszym  
urządzeniem wykorzystującym tzw. SoundEngine. Nazwa tego rozwiązania może być myląca,  

bo wewnątrz zamiast tranzystorów nie znajdziemy doładowanej 
V-ósemki. Gdzieś między transformatorem a radiatorami 

musi się jednak czaić jakiś dopalacz, ponieważ H70 nawet 
wymagające kolumny potra) wysterować z takim  

pazurem, jakiego spodziewalibyśmy się co najmniej  
po dzielonym piecu w dwukrotnie wyższej cenie. 

Moc nie jest jedynym atutem małego Hegla.  
Konstruktorowi udało się ją połączyć z bardzo dobrą 

przejrzystością i organiczną barwą. To dopiero  
mieszanka! Jakby tego było mało, amatorzy muzyki  

z komputera znajdą na tylnej ściance wejście USB. Nic, tylko podłączyć kolumny i słuchać.  
W swojej kategorii cenowej H70 to jedna z najciekawszych propozycji na rynku.

ModWright KWI 200 test: 11/2012, cena: ������]ï

Duża obudowa, a w niej wielkie toroidalne trafo, grubo ponad 200000 μF  
pojemności )ltrującej i dwie potężne końcówki mocy. Efekt? 200 W/8 Ω, 

400 W/4 Ω i wzmacniacz, który wysteruje nawet płytę chodnikową.  
Magnetostaty czy wymagające kolumny dynamiczne to dla niego  

bułka z masłem. Istnieje nawet spora szansa, że w ogóle ich  
nie zauważy.
W cenie podstawowej dostajemy dużą wydajność, przelotkę AV  
i zdalne sterowanie, ale Dan Wright przewidział także wyposażenie 
dodatkowe. Za dopłatą 1000 zł można zamontować kartę phono  
MM/MC, a za 3000 zł wysokiej jakości DAC z asynchronicznym  
wejściem USB (24/192) oraz konwerterem PCM1794A. 
Funkcjonalność KWI 200 zrobi wrażenie na wymagających  

użytkownikach, ale najprzyjemniejsze niespodzianki i tak będą związane z brzmieniem. Potężny ModWright nie eksponuje swojej siły.  
Nie uderza na ślepo i nie stara się znokautować słuchacza w pierwszej rundzie. Owszem, jego ob)ty, nieco miękki bas potra) uderzyć 
niczym pięściarz wagi ciężkiej, ale jego siła jest zawsze okiełznana, a cios wyprowadzony tylko wtedy, kiedy trzeba. Niskie tony są gęste  
jak smoła i stanowią niewzruszony fundament dla ciepłej i bogatej w składowe średnicy. Całość dopełnia słodka i lekko cofnięta góra. 
Nigdy natarczywa ani ostra, pozostaje wystarczająco obecna dla zachowania przejrzystości dźwięku. 
KWI 200 to uniwersalna, bogato wyposażona integra, której brzmienie daje dużo satysfakcji. Przekonacie się o tym, zestawiając ją  
np. z Avalonami Idea albo innymi głośnikami, które do osiągnięcia pełnego potencjału potrzebują kalorycznych dawek prądu.



Avalon 
Transcendent

test: 2/2012, cena: ������]ï

Transcendent to jedna z najnowszych propozycji Avalona i #)cznik pomi$dzy o po#ow$ ta(sz) Ide), 
a trzykrotnie dro"szym Time’em. Wymienione konstrukcje #)czy podobna *lozo*a d'wi$ku,  

cho% ka"da wprowadza j) w "ycie na innym poziomie. 
Transcendent to bezkompromisowa kolumna pod#ogowa, która zaskakuj)co dobrze spisuje si$  

nawet w niewielkim pomieszczeniu. Dwuipó#dro"ny uk#ad, zamkni$ty w sztywnej obudowie  
z otworem stratnym wype#nia  

pomieszczenie d'wi$kiem, 
który zapiera dech w piersiach. 
Szybko!%, nasycenie i swoboda 
– te okre!lenia najlepiej oddaj) 

charakter Avalonów. Lekko!%, 
z jak) ameryka(skie g#o!niki 

odtwarzaj) nawet bardzo g$ste 
faktury, i ilo!% detali, które  

wydobywaj) z p#yt, mog)  
przyprawi% o zawrót g#owy.  

Tej klasy prezentacji po prostu  
nie spotyka si$ nawet w najbardziej 

udanych konstrukcjach za 20 
 czy 30 tysi$cy z#otych. To zupe#nie  

inna liga, inny !wiat. 
Na deser dostajemy fenomenaln) 

przestrze( – przepi$knie rozbudowan) 
w g#)b, z wyrazistym pierwszym  

planem i wychodz)c) na boki  
tak szeroko, "e nie graj) kolumny,  

a powietrze wokó# nich.  
To trzeba zobaczy% i us#ysze%.  

Najlepiej z wyra*nowan)  
elektronik). Bo chocia" 

Transcendenty  
okazuj) si$ #atwe 

do wysterowania, 
to skrzyd#a  

rozwijaj) dopiero  
w starannie  

dobranych systemach.
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Ayre MX-R test: 10/2012, cena: ������]ï

Luksusowe monobloki w obudowie wykonanej z jednej bryły aluminium.  
Minimalistyczne wyposażenie zadowoli purystów, a potworna moc (300 W) 

napędzi każdy wzmacniacz.
Wizytówką Ayre są dwie naczelne zasady: brak globalnej pętli sprzężenia 
zwrotnego oraz zbalansowane prowadzenie sygnału. W środku znajdziemy  
po dwa trafa E-I i po 16 bipolarnych tranzystorów ,ermalTrak na kanał, 
tajemniczą )ltrację zasilania i jeszcze bardziej tajemniczy układ EquiLock.  

Efekt brzmieniowy jest piorunujący! Nie ma, znanej z niższych półek  
cenowych, kalkulacji, maskowania słabych punktów i eksponowania mocnych. 

Ayre ma same atuty i jest wprost arogancko pewny siebie. W dodatku, mimo wybitnej analityczności,  
nie dziesiątkuje płytoteki. W cenę MX-R producent wliczył gwarancję dożywotniego zachwytu.

Audio Research Reference 150 
test: 7-8/2012, cena: ������]ï

Reference 150 to amerykański high-end w każdym aspekcie: wykonania,  
gabarytów, mocy i, niestety, ceny. Tutaj nic nie jest małe. Nawet rachunki  

za energię, które w trakcie użytkowania wzmacniacza na pewno wzrosną. 
150 watów z lampy trzeba jakoś wyżywić, a pobór mocy  

na biegu jałowym wynosi 420 W. 
Ale nic to. Mając Reference 150 dużo wydajemy i dużo dostajemy  

w zamian. 60000 zł za wzmacniacz mocy to wygórowana cena, ale Audio 
Research broni się renomą, budową i brzmieniem. Jest w pełni symetryczny, 

poskładany ze znawstwem i z najlepszych komponentów. W porównaniu  
z poprzednikiem Ref 110, wzbogacił się o baterię kondensatorów w )ltrze 

anodowym, lampy KT120 i sprzęgające kondensatory sygnałowe  
zastosowane po raz pierwszy w przedwzmacniaczu Anniversary. 

W brzmieniu urzeka połączenie słodyczy z dźwięcznością, ale chyba najbardziej – swoboda. Audio Research radzi sobie z każdym repertuarem 
i z każdej płyty potra) wyczarować spektakl. Jest dokładny, panuje nad sygnałem, ale w najmniejszym stopniu nie ogranicza spontaniczności 

muzyki. Dźwięk jest równomierny w całym paśmie i niezwykle elegancki. Bogactwo 
harmonicznych zaskakuje tak samo, jak ich ułożenie i balans tonalny. Ref 150 gra  

z wielką klasą, ale nie wymusza podziwu. Wszystko przychodzi mu z łatwością  
i ta beztroska szybko udziela się słuchaczowi. To piękny, wyra)nowany, a zarazem 

łatwy w odbiorze dźwięk. Trudno się oderwać.

Accuphase A200
test: 11/2012, cena: ��������]ï
Japończycy zbudowali referencyjny wzmacniacz mocy, którego siłę (w)rażenia  
można porównać z potęgą pancernika Yamato. Monobloki Accuphase A-200  
są duże, ciężkie i mocne. Zanim zagrzmią, budzą respekt dopracowanymi  
obudowami, perfekcyjnie klasycznym rozkładem sekcji, najwyższej klasy  
elementami wykorzystanymi w montażu oraz niezawodnym w obsłudze osprzętem. 
Pod pokładem A-200 maszynownia generuje 100 W mocy w czystej klasie A  
przy obciążeniu 8 Ω i bez zadyszki podwaja wydajność z każdym dwukrotnym  
spadkiem impedancji obciążenia, nie kapitulując nawet przy 1 Ω. Doświadczenie  
tej mocy co prawda wymaga wydania tankowca pieniędzy, jednak uzyskane efekty  

są bezcenne dla admirałów hi-endu. W zespole z dzielonym odtwarzaczem  
DP-900/DC-901 oraz przedwzmacniaczem liniowym C-3800  

-otylla znad Pacy)ku zdaje się być trudna do pokonania.
Trochę odpłynąłem tym opisem? Podobnie było podczas odsłuchów 
A-200. Monobloki Accupase’a wnoszą do odtwarzanej muzyki coś,  

co pozwala zrozumieć jej najgłębsze przesłanie, puls i emocje.  
Dla wrażliwych to prosta droga do uzależnienia od sztuki.
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Mark Levinson 512 test: 11/2012, cena: �������]ï

O rozwiązaniach technicznych Marka Levinsona można się rozpisywać, podobnie jak  
o walorach użytkowych. To wielki koncern i ma zaplecze badawcze, przekraczające 

możliwości połowy światowej konkurencji. Ale nie w tym rzecz.
To odtwarzacz o tak spektakularnym i niepowtarzalnym brzmieniu, że samo  
wspomnienie wywołuje ciarki na plecach, podwyższone tętno i kropelkę potu,  
płynącą po skroni. Po prostu zwierzę, a jeszcze lepiej – bestia. Nieokiełznana,  
drapieżna, nieprzewidywalna; silna jak czołg i szybka jak myśliwiec. Brutalność  
to jedna strona jej natury, druga – to precyzja i brak skrupułów.
Jeżeli byliście kiedyś na rockowym koncercie, gdzie energia decybeli przyklejała 

żołądek do kręgosłupa, to chyba już czujecie, o co w 512 chodzi. Do tego 
komputerowa precyzja, natychmiastowy atak i równie szybkie wygaszanie 
transjentów. No i przestrzeń, narysowana na milimetrowym papierze,  
a mimo to obszerna i pełna rozmachu. Bas potężny, ale przede wszystkim 
kontrolowany. Jak dozowanie paliwa w silniku wahadłowca, któremu  
mocy raczej nie brakuje. Prawdziwe hi-endowe źródło.

MBL 116F test: 10/2012, cena: �������]ï

Pierwszy u nas formalny test słynnych niemieckich radialstrahlerów, czyli  
promienników dookólnych. Z tych głośników dźwięk rozchodzi się tak,  

jak w sali koncertowej – na wszystkie strony. Efekt został uzyskany dzięki  
specy)cznej konstrukcji przetworników średnio-wysokotonowych. Membrany 

pracują w kon)guracji pionowej i składają się z lameli wykonanych  
z syntetycznie wzmacnianego węgla. Promienniki znajdują się na szczycie  

skrzyni subwoofera, w którym pracują cztery stożkowe przetworniki Seasa. 
Brzmienie tej czterodrożnej konstrukcji jest godne swojej ceny. MBL pokazał,  

że można stworzyć produkt wybitny, z jednocześnie wyraźnie  
zaznaczonym zbiorem cech własnych. Bo brzmienie 116F jest dość 
charakterystyczne w dziedzinie basu i rewolucyjne w dziedzinie 

przestrzeni. Oraz absolutnie unikatowe w ogólnym podejściu  
do odtwarzania muzyki. Radialstrahlery nie „produkują”  

brzmienia dla słuchacza-audio)la, one po prostu tworzą  
czysty obraz dźwiękowy – esencję muzyki dla samej siebie. 

Thiel CS 3.7 test: 3/2012, cena: ������]ï

Dla wielu osób ,iel jest z jednej strony synonimem oryginalności,  
a z drugiej – konserwatyzmu. Żadne inne kolumny nie wyglądają tak jak ,iele  

– dzieła namiętnego palacza tytoniu, który pozostawił po sobie jedną  
z najbardziej charakterystycznych marek w świecie hi-).

CS 3.7 zawiera wszystkie specjalności szefa kuchni (pochylona obudowa,  
bierna membrana, głośnik współosiowy), ale jakby trochę inaczej. Tak inaczej,  

jak różnią się pierwsze odcinki serialu „Star Trek” od najnowszej kinowej produkcji.  
Niby to samo, ale oba światy dzieli epoka.

Nowy przetwornik koaksjalny wygląda jak wnętrze silnika odrzutowego  
z charakterystycznym wirnikiem, a membrany basowe jak… stokrotka albo tortownica. 

Wszystkie połyskują srebrzystym aluminium, a jeszcze więcej nowinek  
tkwi we wnętrzach, ciężkich jak sumienie mordercy, skrzyń. 

Mimo to ,iele wcale nie są wyjątkowe, bo brzmią, jak… ,iele. Można je spokojnie  
uplasować na poziomie starej „trójki” i cieszyć się lepszą przejrzystością, kontrolą basu  

oraz tempem. Największe atrakcje to: hologra)czna przestrzeń (na scenę patrzymy  
lekko z góry, jak w operze), precyzyjna gradacja planów, lekkość i czytelność góry,  

subwooferowy (choć nadal trochę powolny) bas i wielka, wielka kultura.  
Na cześć Jima ,iela w czasie słuchania radzę sobie zapalić. Co tam kto lubi:  

fajkę, papierosa albo sziszę. Bo to jest stary, dobry świat. Kiedy ludzie byli wolni,  
muzyka była muzyką, a mowa była prosta i zrozumiała.
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MBL 1531 jest od lat szanowany za niezawodno!", solidno!" i walory brzmieniowe. Nowa wersja 
odtwarzacza z serii Noble tylko ugruntuje t# opini#. MBL si# ceni, ale ma do tego prawo.  
Model 1531A jest perfekcyjnie zmontowany, dzia$a niezawodnie i nigdy si# nie zawiesza.  
Niemcy koncertowo poradzili sobie z $adowanym od góry nap#dem Philipsa CD-2 Pro,  
który – cho" ceniony za dok$adno!" odczytu i du%& ilo!" metalowych elementów  
– potra' p$ata" 'gle. Ale nie MBL-owi. Tutaj wszystko dzia$a jak w zegarku  
i dane bez nieplanowanych przerw tra'aj& najpierw do upsamplera  
24 bity/705,6 kHz, a nast#pnie do przetwornika Crystala i obwodów  
analogowych. W tych ostatnich u%yto m.in. znakomitych monofonicznych 
wzmacniaczy operacyjnych Analog Devices AD797. Podobnie jak nap#d 
Philipsa, wymagaj& przemy!lanej aplikacji, ale oswojone daj& brzmienie 
godne miana hi-endu. 
Pomimo zaawansowanej obróbki cyfrowej MBL oferuje d(wi#k  
o najlepszych cechach analogu – jedwabi!cie g$adki, nasycony i naturalnie 
ciep$y. Stabilny jak ska$a bas sprawia, %e ca$o!" nigdy nie popada  
w rozja!nienie, a d(wi#czna góra  
gwarantuje  
szczegó$owo!"  
i !wie%o!". 
Je%eli przez lata  
zgromadzili!cie poka(n& 
kolekcj# p$yt, a chwilowo 
nie sta" Was na dCS-a,  
koniecznie pos$uchajcie 
MBL-a. 1531A to taki  
cyfrowy gramofon. Daje  
mnóstwo przyjemno!ci  
ze s$uchania bez %adnych  
efektów ubocznych.

MBL 1531A

Trudno powiedzie", czy konstruktorom  
z Cambridge bardziej uda$ si# wzmacniacz,  
czy mo%e odtwarzacz. Fakt, %e wzmacniaczowi 
przyznali!my Nagrod# Roku 2013, a (ród$o 
otrzyma$o „tylko” wyró%nienie, mo%e  
sugerowa", %e lepiej bra" integr#.  
Rozwi&zanie powinno by" inne – je!li chcecie 
kupi" lub wymieni" ca$y system, zdecydujcie 
si# na Azury w komplecie, a je!li szukacie  
dobrego odtwarzacza w cenie do trzech, mo%e czterech tysi#cy z$otych – ten b#dzie trudny do pobicia.  
651C gra czysto, d(wi#cznie i detalicznie, wydobywaj&c z muzyki ca$& perlisto!" i blask. Je%eli uznacie,  
%e jego brzmienie jest za jasne, po dwóch dniach spróbujcie pos$ucha" innego odtwarzacza za te pieni&dze.  
B#dzie ci#%ko – to mo%emy powiedzie" od razu. Ten d(wi#k przywo$uje na my!l Sennheisery HD-600.  
Tym, którzy mieli je na g$owie, nie potrzeba dalszych wyja!nie).

Cambridge Audio Azur 651C test: 2/2012, cena: �����]ï

test: 6/2012, cena: ������]ï



test: 4/2012, cena: ������]ï

Z okazji jubileuszu 30-lecia 'rma VPI wprowadzi$a do oferty gramofon nawi&zuj&cy wygl&dem  
do kanonu klasycznego nap#du. Jako specjalistyczna wytwórnia bazuj&ca na renomie drogich  
modeli VPI oczywi!cie nie mog$a sobie pozwoli" na naiwne uproszczenia technologiczne.  
Podstawa Classica 1 to solidny blok laminowanego MDF-u. Do jego górnej powierzchni  
przymocowano masywn& p$yt# ze stali, usztywniaj&c& i doci&%aj&c& warstwow& konstrukcj#. 
Drewniana rama w wyko)czeniu orzecha lub czarnego d#bu okala ca$o!" podstawy,  
nadaj&c jej naturalny i „mi#kki” wygl&d. Aluminiowy talerz ma grubo!" 5 cm,  
du%& bezw$adno!" i zakr#cany na osi docisk p$yty. Poprzez pasek nap#dza go silnik pr&du sta$ego, 
umieszczony po przek&tnej wzgl#dem ramienia. W Classicu 1 nie mog$o zabrakn&"  
innej 'rmowej klasyki, czyli ramienia z rodziny JMW. Jest to 10,5-calowy unipivot,  
bardzo przyjazny w obs$udze, z opcj& olejowego t$umienia drga) oraz pe$ni& regulacji  
niezb#dnych do precyzyjnego ustawienia geometrii wk$adki. 30 kg masy i dopracowanych  
rozwi&za) zapewnia klasycznie pojmowane analogowe brzmienie – barwne,  
p$ynne i dynamiczne. W$a!ciwy dobór wk$adki to gwarancja wielu lat  
audio'lskiego spe$nienia.

VPI Classic 1

Nagrody roku ZLQ\O
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Acoustic Signature 

Barzetti test: 4/2012, cena: �����]ï

Oferta Acoustic Signature ko!ca 2012 roku obejmuje osiem 
gramofonów. Barzetti jest drugim modelem od do"u.
W niewielkiej formie zamkni#to kilka $rmowych  
rozwi%za!, z których na szczególn% uwag# zas"uguje  
elektroniczny kontroler silnika „S” Alpha (rozbudowan%  
wersj# znajdziecie w dziesi#ciokrotnie dro&szym modelu)  
oraz suche "o&ysko z Tridorfolonem, na którym opiera si#  
aluminiowy, precyzyjnie wywa&any talerz. Zadbano  
o eleganckie ukszta"towanie podstawy z MDF-u, a tak&e  
o jej stabilne wsparcie na solidnych nogach. Pokryta lakierem 
fortepianowym wygl%da luksusowo. 
Nawet proste rami# Rega RB251 (wymaga dop"aty 700 z")  
pozwala si# cieszy' dojrza"ym d(wi#kiem.  
Niemcy pami#tali o wygodnej regulacji VTA,  
co w przypadku tanich ramion wcale nie jest powszechne.  

Mocne cechy Barzettiego to neutralno)', )wietnie  
budowana scena d(wi#kowa, naturalna  
dla analogowego (ród"a muzykalno)' oraz solidny  
fundament basowy.

Plinius Koru test: 6/2012, cena: ������]ï

Gramofonowy stopie! korekcyjny Pliniusa nawi%zuje nazw% do prapocz%tków swej ojczyzny, 
w której symbolik# jest wpisany motyw gra$czny rozwijaj%cego si# li)cia paproci. 
W rzeczywisto)ci Koru to absolutnie wspó"czesny przedwzmacniacz, wyposa&ony w solidne 
zasilanie i przemy)lany uk"ad sygna"owy, oparty na uk"adach scalonych. Pomy)lano tak&e  
o mo&liwo)ci dopasowania parametrów pracy do wykorzystywanych przetworników  
typu MM i MC, a ca"o)' zamkni#to w pancernej 
dwudzielnej obudowie, minimalizuj%c  
wra&liwo)' urz%dzenia na zak"ócenia  
mikrowoltowych sygna"ów. 
Efekt brzmieniowy jest godny ka&dej  
wydanej z"otówki. Koru zawstydza  
konkurencj# dynamicznym, czystym  
i detalicznym brzmieniem, w którym  
na najwy&sze uznanie zas"uguje bas.  
Plinius bardzo lubi wygrzewanie;  
najch#tniej – minimum tygodniowe. Po tym czasie przygotujcie si# na prawdziwy show.  
B#dziecie zdumieni, ile muzyki mo&na zmie)ci' w spiralnym rowku winylowej p"yty.
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test: 6/20122, cena: �����]ï

W dzisiejszych czasach wymiana jakiego! modelu na nowszy oznacza zwykle dwie rzeczy: gorsze  
wykonanie i wy%sz& cen#. Metal zast#puje si# plastikiem, porz&dne elementy – tani& masówk&,  
a producenci wprowadzaj& te zmiany z premedytacj&, bo dla wielu klientów „nowsze” automatycznie  

oznacza „lepsze”. Hegel jest jedn& z niewielu 'rm, które nie wciskaj& kitu. Jakby tego by$o 
ma$o, HD11 jest lepszy od swego poprzednika – HD10. Ma identyczn& obudow#  

i pilot, pozwalaj&cy sterowa" list& odtwarzania w komputerze, a w !rodku  
32-bitowy przetwornik i zasilanie godne bud%etowego wzmacniacza. 

Nie jest zaskoczeniem, %e gra naprawd# dobrze. To przetwornik  
dla audio'lów, którzy wiedz&, %e muzyka z dysku b#dzie im towarzyszy" 
nie tylko od !wi#ta. Co wi#cej, HD11 kosztuje mniej od poprzednika. 
Norwegowie twierdz&, %e to naturalny skutek post#pu technicznego.  

Skoro tak, to nie b#dziemy protestowa".

Hegel HD11

Nagrody roku SU]HWZRUQLNL

Cambridge Audio DacMagic 100

test: 12/2012, cena: �����]ï

Przyzwyczaili!my si#, %e za 1500 z$ mo%na kupi" niez$y  
przetwornik, który pozwoli pod$&czy" komputer  
do wzmacniacza. DacMagic 100 potra' wi#cej.  
Oprócz z$&cza USB znajdziemy tu dwa wej!cia  
koaksjalne i jedno optyczne, dzi#ki czemu mo%na 
pod$&czy" do systemu odtwarzacz DVD,  
dekoder telewizyjny lub konsol# gier.  
Ortodoksyjnych audio'lów mo%e to nie  
interesuje, ale wi#kszo!" u%ytkowników –  
owszem. Tych pierwszych zainteresuje  
natomiast mo%liwo!" przepuszczenia przez 
komputerowe z$&cze sygna$u o parametrach  
24 bity/192 kHz. Asynchroniczny transfer 
danych zapewnia niski jitter, a ko!ci Wolfsona 
dbaj& o to, aby wycisn&" jak najwi#cej  
z naszych nagra). Rezultat jest bardzo dobry.  
DacMagic 100 gra czysto i przekonuj&co.  
Ach – i nie kosztuje 1500, ale 1349 z$. I nie jest to !wi&teczna promocja.
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test: 5/2012, cena: ������]ï 

Gigawatt jest prawdopodobnie najlepiej rozpoznawalnym polskim producentem sprz!tu hi-".  
Produkty tej "rmy s# eksportowane do 23 krajów na ca$ym %wiecie. Nowatorskie rozwi#zania poparte 
do%wiadczeniem z dziedziny energetyki oraz przemy%lany rozwój oferty doprowadzi$y do tego,  
&e Gigawatt jest wymieniany na równi z najbardziej utytu$owanymi producentami  
akcesoriów zasilaj#cych. 
W katalogu szczególn# rol! odgrywa$y zawsze listwy i kondycjonery zasilaj#ce,  
a PC-3 Evo b!dzie prawdopodobnie jednym z najwi!kszych hitów $ódzkiej  
wytwórni. Kiedy w$#czymy go do systemu, nie zastanawiamy si! d$ugo,  
co si! zmieni$o. Efekt jest natychmiastowy, a powrót do innego  
rozwi#zania – nawet w celach porównawczych – bolesny. Z kablem  
LC-2 MK2 kondycjoner wznosi brzmienie ca$ego systemu na wy&szy poziom.  
Mamy wra&enie, jakby kto% za jednym zamachem wymieni$ wszystkie  
kable na lepsze. A &onie  
zawsze mo&na  
powiedzie', &e to  
dodatkowe  
pude$ko jest  
potrzebne,  
bo chroni sprz!t 
przed  
zak$óceniami  
z sieci. Co wi!cej, 
b!dzie to prawda.

Gigawatt PC-3  

Evo/LC-2 MK2

W najnowszej serii kondycjonerów Shunyaty Talos  
zajmuje miejsce drugie od góry. Jak zwykle w przypadku  
ameryka(skiej "rmy nie wszystkie rozwi#zania s# jawne. 
Wiemy, &e przewody przechodz# przez komory poch$aniaj#ce 
szum, po czym tra"aj# na szyn! nazwan# „zeropunktowym 
systemem dystrybucji zasilania”, cokolwiek mia$oby to znaczy'. 
Szyna jest jednostronnie pod$#czona do absorbera  

„wielofazowej macierzy ró&nicowej”. Ca$y uk$ad poddaje si! 
obróbce termicznej w zmody"kowanym procesie  
kriogenicznym Alpha. 
Efekt brzmieniowy po pod$#czeniu Talosa s$ycha' od razu. 
Powiew napowietrzonego, energetycznego d)wi!ku podkre%la 
charakterystyczne cechy szko$y Shunyaty: na%wietlenie  
subtelno%ci, aksamitn# g$adko%' i pedantyczn# czysto%'.

Shunyata Hydra Talos test: 6/2012, cena: ������]ï
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test: 10/2012, ceny: ïÈF]öZND�ļ������]ï�P��JïRĂQLNRZ\�ļ������]ï���[���P 

Po pierwsze: kable wygl#daj#, jakby  
kosztowa$y 20000 z$ za komplet.  
Gruba%ne w!&e wype$niono &elem  
albo innym lepiszczem, stanowi#cym  
tajemnic! Purista i zapakowano w eleganckie  
torby i pude$ka. S$owem: hi-end. PAD ma swoje tajemnice, dzi!ki którym brzmi inaczej  
ni& inne kable. Ma tak&e opini! producenta zabójczo drogiego. To nie do ko(ca zgodne  
z rzeczywisto%ci#, bo o ile szczyt cennika faktycznie odlecia$ w kosmos, to pocz#tek  
jest zaskakuj#co przyst!pny; przynajmniej dla ludzi, którzy nie wszystko kupuj#  
w Media Markcie.
D)wi!k Purista ma charakterystyczny rys. Spokoju, kultury i aksamitno%ci, przy zachowaniu 
dobrej dynamiki, przejrzysto%ci i basu. Najwa&niejsza jest jednak przestrze(. Trudno uzna', 
&e kable mog# doda' co% od siebie. Zreszt#, nie powinny. A jednak co% sprawia,  
&e Purist rysuje scen! niedost!pn# dla konkurencji w podobnej cenie.  
Co by oznacza$o, &e inne kable  
ten parametr ograniczaj#.

Purist Audio 

Design 

Musaeus

Nagrody roku NDEOH
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Albedo Geo

test: ��������, cena: �����]ï�P

Zawsze podoba!y nam si" kable Albedo, ale tym modelem 
bydgoski producent przeskoczy! sam siebie. Nie jest  
to najdro#szy model w jego katalogu, ale jest lepszy ni# to,  
co $rma oferowa!a jeszcze kilka lat temu za podobne  
pieni%dze. Tamte przewody cechowa!a równowaga i &wietna 
przestrze'. By!y wolne od typowych nalecia!o&ci srebrnych 
drutów. Geo ma to wszystko, ale do listy zalet dodaje pazur. 
Gra odwa#nie, dynamicznie i czysto. Nie ka#e nam czeka(, 

zanim odkryje swoje najwi"ksze atuty. 
Bez gry wst"pnej, bez podchodów, tak po prostu  
Geo czyni% d)wi"k lepszym. Mistrzostwo.

Synergistic Research 

(OHPHQW�&RSSHU�
test: 12/2012, cena: �����]ï��ïÈF]öZND�

Kable serii Element to produkt uboczny projektu Galileo,  
w którym szef Synergistica, Ted Danney, poszukiwa!  
najlepszego brzmienia na &wiecie. Model wyceniony  
najni#ej, Copper, wykorzystuje konwencjonalny przewodnik 
miedziany oraz oryginaln% $rmow% koncepcj"  
aktywnego ekranowania z wymiennymi tulejkami  
tuninguj%cymi brzmienie. 
Finalny produkt imponuje relacj% jako&(/cena. Doskona!y 
bas !%czy si!" ze zwinno&ci%, a soczysta &rednica i bogata 
góra dope!niaj% obraz wysublimowanej muzykalno&ci.

$UJHQWXP�SW-0,5/1

test: ��������, cena: ����]ï�P
Kiedy Argentum SW-0,5/1 dotar!y do recenzji, uruchomili&my 
standardow% procedur" – opis techniczny, wygrzewanie,  
ods!uch... Byli&my przekonani, #e ten model b"dzie si" plasowa!  
w przedziale od 600 do 1200 z! i pocz%tkowo w!a&nie tam go  
umie&cili&my. Kiedy recenzja by!a gotowa, pozosta!o wype!ni( 
tabelk". Zadzwonili&my do producenta, by zapyta( o cen"  
i wtedy sta!o si" jasne, #e trzeba b"dzie przegrupowa( ca!y test. 
Kabel wykonany z tak% dba!o&ci% o detale, zapakowany  
w $rmow% torebk" wype!nion% dokumentami technicznymi,  
zrobiony ze srebrnych drutów zawini"tych w przeciwpancern%  
os!onk" i pi"kne wtyki... za 375 z!. S%dz%c, #e kosztuje  
co najmniej dwa razy tyle, postawili&my mu dwie pi%tki.  
Po wery$kacji ceny nie mog!o by( inaczej – Argentum  
dostaje szóstk" i szczer% rekomendacj".
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test: ��������, cena: �������]ï

Cena, jako%' wykonania, technologia, materia$y – to wszystko przyprawia  
o zawrót g$owy. I wra&enie, jakby%my czytali o najlepszych modelach  
Bentleya i Maybacha. Chocia& bardziej pasuje Ferrari, Lamborghini  
czy McLaren. Bo to system najnowocze%niejszy z nowoczesnych,  
wykorzystuj#cy technologie rodem z przemys$u kosmicznego  
i zbrojeniowego. Statek mi!dzygwiezdny w%ród aut i podwodna  
$ód) atomowa w%ród galeonów.
I tak te& gra. Wyczynowo, bezkompromisowo  
i rekordowo. Najlepsza dynamika i przejrzysto%'.  
Efekt niespotykany w &adnych innych okoliczno%ciach;  
zabijaj#cy od pierwszego d)wi!ku. Po ods$uchu TAD-a  
ju& nic nie jest takie samo, bo odkrywamy inn# stron! nagra(.  
Jak cho'by doln# oktaw! w chórkach na ostatniej p$ycie  
Dream *eater. Nie s$ycha' jej nawet na AKG Q701  
ani na studyjnych ods$uchach. A jednak  
tam jest, bo przecie& kolumny  
TAD-a mog# wiele, ale nowych d)wi!ków  
nie wykreuj#. Ten sprz!t jest po prostu gro)ny.  
Po us$yszeniu, jak brzmi# stare nagrania  
Cata Stevensa, staje si! jasne, &e nast!pnym  
razem w taki sposób us$yszymy je dopiero  
wraz z autorem, w niebie.
Chocia& klasyki to zdecydowanie lepiej  
pos$ucha' na &ywo. Jeszcze tutaj, na ziemi.

TAD  

D600/ 

C-2000/ 

A2500/ 

R1

Nagrody roku V\VWHP�VWHUHR



([SRVXUH�1010 test: ��������, cena: �����]ï

Dziwny to sprz"t, bo zupe!nie nie ze swojej pó!ki. Wygl%da inaczej (minimalistyczne 
wzornictwo, dobre materia!y i sparta'ska prostota), gra inaczej (spodziewamy si" 

tanich efektów dynamicznych, du#ej zawarto&ci wysokich i niskich tonów,  
a tu tak jako& nijako), a nazwa marki mówi cokolwiek tylko wtajemniczonym.

Bo to jest w!a&nie propozycja dla nich. Brzmienie plasuje si" gdzie& w wy#szych  
obszarach cenowych, s!ycha( jakie& dziwne rzeczy, a #eby wyci%gn%( z Exposure’a  

maksimum mo#liwo&ci, trzeba wyda( na kolumny chyba dwa razy tyle,  
co na oba klocki. Je#eli wyro&li&cie ju# z muzyki serwowanej przez „du#e media”  

i chcieliby&cie pos!ucha( czego& ambitniejszego z czego&… ambitniejszego, to Exposure 
Wam to umo#liwi. Tylko czy jeste&cie na to gotowi?

Musical Fidelity  

M1CLIC + M1PWR 

test: 11/2012, cena: �����]ï

Dawniej, bior%c do testu system, mieli&my na my&li odtwarzacz CD i wzmacniacz.  
Niedawno móg! to by( wzmacniacz z przetwornikiem lub streamerem.  
Musical Fidelity poszed! jeszcze dalej i dostarczy! nowoczesny odtwarzacz sieciowy  
z wbudowanym preampem, a do tego ko'cówk" mocy. Oba klocki zapakowano  
w obudowy o niestandardowych wymiarach, co pozwala ustawi( je obok siebie  
lub pi"trowo w w%skiej szafce. 
Z mo#liwo&ciami CLiC-a mieli&my okazj" zapozna( si" ju# wcze&niej, ale czy  
w po!%czeniu z niepozorn% ko'cówk% ma szans" zagra(? Jak najbardziej.  
Dzisiejszy Musical to ju# nie lampowy romantyzm, ale dynamika, mocne uderzenie  

i bezkompromisowe detale. 
Komplet gra z tak% werw%, 
jakby mia! ADHD.  
Do ka#dego impulsu  
startuje w mgnieniu oka  
i cho( czasami ma!o  
delikatnie obchodzi si"  
z muzyk%, to przynajmniej 
daje gwarancj",  
#e nie b"dziemy  
si" nudzi(.

Nagrody roku V\VWHP�VWHUHR
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Panasonic  

DMP BDT-320
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Nagrody roku NLQR�GRPRZH

test: 10/2012, cena: ����]ï

Obecnie na rynku jest ca!a masa dalekowschodnich  
odtwarzaczy Blu-ray i chyba najwi"kszym wyzwaniem  
dla konstruktorów jest opracowanie kszta!tu wyró#niaj$cego  
kolejne dzie!o na sklepowej pó!ce. W przypadku Panasonica  
b"d$ to %ci"te boczne kraw"dzie i du#a neonówka na froncie.  
DMP BDT-320 okazuje si" jednak #yw$ ilustracj$  
powiedzenia „pozory myl$”. Cho& japo'ska maszyna  
wygl$da jak gruba podk!adka pod mysz komputerow$, 
dysponuje ponadprzeci"tnym wyposa#eniem, na które  
sk!adaj$ si" m.in.: wbudowana karta Wi-Fi, odtwarzacz  
plików FLAC i kilka symulacji… brzmienia lampowego.  
Przeb!yskiem prawdziwego geniuszu jest pilot z touchpadem,  
o jakim dziesi"ciokrotnie dro#sze maszyny mog$ tylko pomarzy&. 
W dodatku odtwarzacz Panasonica oferuje dynamiczne brzmienie  
i znakomity obraz, !$cz$cy ostro%& detali z lekko ocieplonymi  
kolorami i subteln$ gr$ pó!cieni.  
I to wszystko za 700 z!otych!



Arcam AVR 360 test: 9/2012, cena: �����]ï

Arcama nie bez powodu  
zalicza si! do "larów  

brytyjskiego hi-",  
jednak nie wszyscy  
pami!taj#, $e jako  
jeden z pierwszych 
nawi#za% p%omienny 
romans z kinem  
domowym.  
Gdy opad%a fala  
audio"lskiego  
oburzenia,  

okaza%o si!, $e nowoczesne rozwi#zania techniczne i wysokiej  
jako&ci d'wi!k, z którego s%yn#% Arcam, mo$na odnale'( równie$  

w urz#dzeniach wielokana%owych. 
AVR 360 jest najta)szym amplitunerem Arcama, ale znajdziemy  

w nim m.in. tranzystory ON Semiconductors *ermalTrak oraz najnowsze  
dekodery d'wi!ku HD.
Pod wzgl!dem brzmieniowym AVR 360 jest bliskim kuzynem stereofonicznych  
konstrukcji Arcama. Otwarty, dynamiczny d'wi!k w nagraniach stereo skrzy% si!  
detalami, za& wielowarstwow# przestrze) w wersji wielokana%owej mo$na porówna(  
z mo$liwo&ciami +agowych maszyn japo)skich koncernów elektronicznych.  
Je&li doda( do tego wbudowany odtwarzacz plików muzycznych, to za 6500 z%  
trudno b!dzie kupi( zestaw oferuj#cy podobne brzmienie i mo$liwo&ci.

Bose Solo TV test: 10/2012, cena: �����]ï

Dr Amar Bose jest niez%ym orygina%em, a urz#dzenia takie jak radioodtwarzacze  
z lini# transmisyjn#, wielokana%owe systemy wykorzystuj#ce d'wi!ki odbite  

od &cian czy pierwsze w &wiecie s%uchawki z redukcj# ha%asów &wiadcz# o wyobra'ni 
konstruktora. Niestety, urz#dzenia "rmy Bose nie nale$# do najta)szych i na ich tle 

prawdziw# sensacj# by%o pojawienie si! poka'nego ustrojstwa kosztuj#cego zaledwie 
u%amek ceny lifestyle’owych systemów kina domowego. W istocie Bose Solo TV  
jest dodatkowym g%o&nikiem do telewizora. Pracuj# w nim cztery przetworniki  

w uk%adzie Line Array, wywodz#cym si! bezpo&rednio z techniki estradowej.  
I cho( zamkni!to je we wspólnej obudowie, Solo oferuje przyzwoit# stereofoni!  
z obszernym polem najlepszego ods%uchu. Pod wzgl!dem brzmieniowym Bose  

wynosi telewizory na orbit! oko%oziemsk#. Je&li kto& nie mo$e sobie pozwoli(  
na pe%n# instalacj! AV ani na przyzwoity zestaw stereo, Solo TV  

b!dzie jedynym sposobem na uratowanie honoru  
i pieni!dzy wydanych na nowoczesny telewizor. W%a&ciwie  

to powinien by( przepisywany na recept!  
przez laryngologów.



Cary Audio  

HH-1
test: 12/2012, cena: �����]ï

W katalogach takich (rm jak Cary Audio wzmacniacze 
s!uchawkowe pe!ni$ raczej funkcj" dodatków.  
Cena HH-1 sugeruje jednak, #e w USA temat s!uchawek 
traktuje si" powa#nie. 
Budowa nie rozczarowuje. Zastosowano mi"dzy innymi 
par" lamp 6922 i tranzystory MOS-FET, pracuj$ce  
w klasie A. Wybrano je ze wzgl"du na brzmienie tak,  
aby zachowa& jego lampowo%&, jednocze%nie zapewniaj$c 
uk!adowi wystarczaj$c$ wydajno%& pr$dow$. Rezultat? 
Wzmacniacz mog$cy by& partnerem dla najlepszych  
s!uchawek na ziemi. Uniwersalny, naturalny, po prostu 
niezawodny. Sprawdzaj$cy si" tak samo dobrze  
w czasie analizy nagra' i testowania s!uchawek,  
jak i w trakcie wieczornego ods!uchu dla przyjemno%ci.  
Pi"kna zabawka.

Nagrody roku SU]HGZ]PDFQLDF]H�VïXFKDZNRZH
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Burson HA-150 E  

test: 12/2012, cena: �����]ï

Burson jest specjalist# od dwóch rodzajów sprz!tu – wzmacniaczy  
s%uchawkowych i DAC-ów. HA-160D to… jedno, i drugie. Obudowa  
z grubych aluminiowych p%yt wygl#da efektownie, ale rarytasy kryj# si! 
w jej wn!trzu. ,wietne komponenty, precyzyjny monta$, zaawansowane 
zasilanie i potencjometr na drabince rezystorowej to oznaki  
bezkompromisowego podej&cia do tematu. 

Równie bezkompromisowy jest d'wi!k – przejrzysty, dynamiczny i naturalny, z tendencj# do podkre&lania skrajów 
pasma. Burson nie tnie muzyki. Pozwala jej raczej p%yn#( tam, gdzie powinna. Do tego nale$y doda( bardzo dobry 
przetwornik. A jeszcze niedawno nikt w Polsce nie s%ysza% o tej "rmie. Co za debiut!

White Bird�$PSOLğFDWLRQ�9LUWXV����%
test: 12/2012, cena: �����]ï

Wzmacniacz s%uchawkowy OTL na lampach 300B. Audio"lom to zdanie t%umaczy  
wszystko. Zawsze jednak pozostaje niepewno&(, bo nawet tak obiecuj#cy projekt mo$na  

zepsu(. Na szcz!&cie za "rm# White Bird Ampli"cation stoi dwóch in$ynierów, którzy  
lampami bawili si! prawdopodobnie jeszcze w przedszkolu. Dopracowana konstrukcja,  

staranny dobór podzespo%ów, dok%adny monta$ i odrobina wzorniczego szale)stwa  
pozwoli%y stworzy( urz#dzenie dla koneserów. Pi!kne w swojej prostocie,  

wymagaj#ce wobec s%uchawek, a jednocze&nie potra"#ce wycisn#( z nich wiele  
muzyki... Wszystko jedno, czy jest ona dla nas oddechami wokalistów, atmosfer#  

sali koncertowej, szczegó%ami, barwami czy uczuciami – dostaniemy tego du$o.  
Jedyny warunek to s%uchawki o impedancji wy$szej ni$ 250 omów  

i 4000 z% w portfelu. Warto? Co to za pytanie?!

Nagrody roku SU]HGZ]PDFQLDF]H�VïXFKDZNRZH
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AKG K511
test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD������]ï�

K 511 to jeden z najta!szych modeli austriackiej "rmy. Pozbawiono go  
wszelkich ekstrawagancji. Otrzymujemy tylko lekkie, do#$ porz%dnie  
wykonane s&uchawki, swobodnie obejmuj%ce uszy. Nie ma pokrowca  
ani innych bibelotów, a izolacja od d'wi(ków otoczenia jest taka sobie.  
P&acimy jednak za co innego – jako#$ d'wi(ku.
Pod tym wzgl(dem K 511 mog% zagrozi$ niektórym s&uchawkom  
kosztuj%cym wi(cej ni) 300 z&. Prawid&owa równowaga tonalna,  
g&(boki i kontrolowany bas, neutralna #rednica,  
ciekawa przestrze!... Jak na s&uchawki za 169 z&  
to d&uga lista zalet. Domy#lamy si(, )e tym  
modelem AKG chce tra"$ do mniej  
zamo)nych odbiorców i przekona$ ich,  
)e kiedy zechc% wyda$ wi(cej, powinni 
znów zajrze$ do katalogu "rmy.  
Problem w tym, )e je#li austriaccy 
specjali#ci b(d% robi$ tak dobre  
i tanie s&uchawki, wielu klientów 
mo)e nigdy nie wpa#$ na ten 
pomys&. Bierzcie je, zanim  
si( zorientuj%, )e strzelili  
sobie w stop(.

Nagrody roku VïXFKDZNL���������]ï
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Nagrody roku VïXFKDZNL�GR�����]ï

3DQDVRQLF�RP-HJE120

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�����]ï

Do testów przeprowadzanych w celu wydania specjalnego „Katalogu  
s!uchawek” zbierali"my modele ze wszystkich przedzia!ów cenowych. 

Spodziewali"my si#, $e pocz%tkowa faza operacji b#dzie drog% przez m#k#. 
Panasonic udowodni!, $e za 39 z! mo$na sprzedawa& poprawnie brzmi%ce s!uchawki. Nie s% hi-endowe;  
nie s% nawet audio'lskie, ale je"li porównamy je z pche!kami do!%czanymi do odtwarzaczy przeno"nych  
– to ró$nica jest jak miedzy niebem a ziemi%. No i kosztuj% mniej ni$ dwa bilety do kina.

3KLOLSV�6KLEX\D  

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD������]ï

Shibuya to jedna z dzielnic Tokio, a s!uchawki Philipsa wygl%daj% tak,  
jakby tam je zaprojektowano. Proste, kolorowe, ekstrawaganckie i wykonane  

troch#... niedbale. Bia!a pianka oddzielaj%ca g!ow# od pa!%ka wygl%da,  
jakby kto" przycina! j% no$em kuchennym. Philipsy zyskuj%, kiedy za!o$ymy 
je na g!ow#. S% du$e, komfortowe i, co wa$ne, niedrogie. Kiedy zacz#!y gra&, 

szybko nas do siebie przekona!y. 
Naturalne, zrównowa$one i dynamiczne brzmienie to co", co nie nudzi si#  

po pi#tnastu minutach i nie wychodzi z mody. Philipsy wygl%daj% oryginalnie,  
ale pod ka$dym innym wzgl#dem to po prostu bardzo dobre s!uchawki.

Nagrody roku VïXFKDZNL���������]ï

Bose SIE2

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD������]ï

SIE2, MIE2, SIE2i... Nazewnictwo s!uchawek Bose mo$e wprawi& w zak!opotanie, 
cho& jeszcze dziwniej wygl%da cennik. W jednym przypadku zdalne sterowanie  

do iPoda dostajemy gratis, w innym musimy dop!aci& 150 z!. Co naj"mieszniejsze – cztery  
modele dousznych Bose s% bardzo podobne (je"li nie identyczne) i maj% ciekawe silikonowe  

gumki, dzi#ki którym lepiej trzymaj% si# uszu. Które wybra&? 
Naszym zdaniem – SIE2. To douszne s!uchawki opracowane z my"l% o sportowcach. Maj% by& odporne na wilgo&,  
a tak$e zginanie i rozci%ganie kabla. Powinny przetrzyma& wiele, a to dobrze, bo szkoda by by!o straci& taki d(wi#k.  
Tu – jak zwykle – Bose nie zawodzi.

Nagrody roku VïXFKDZNL���������]ï

8OWUDVRQH�DJ-1

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD������]ï

Niemiecki producent podzieli! swój katalog na trzy serie: HFI, PRO i DJ.  
Pomijamy modele jubileuszowe i inne jednorazowe historie. Seria przeznaczona 
dla klubowiczów sk!ada si# z dwóch modeli – zwyk!ego i bardziej wypasionego  

z dopiskiem „Pro”. Mo$na si# spodziewa&, $e ten pierwszy jest tylko  
okrojonym dziwactwem, stworzonym wy!%cznie po to, $eby po  

bezpo"rednim porównaniu klient wybra! dro$szy model. Ale nie. DJ-1 to  
powa$ne s!uchawki i nie zdziwiliby"my si#, gdyby naprawd# u$ywali ich DJ-e. Izolacja 

od ha!asu otoczenia mog!aby by& lepsza, ale brzmienie, za te pieni%dze, chyba nie.  
Dwie pi%tki w tabelce t!umacz% wszystko. To s!uchawki, które mo$na poleca& w ciemno.
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Nagrody roku VïXFKDZNL���������]ï

W�-D\V�)RXU

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD������]ï

Kiedy wyjmujemy t-Jaye z opakowania, pierwsz%  
my"l% jest: „Je"li s!uchawki b#d% chocia$ w po!owie  
tak oryginalne, jak wygl%daj%, czeka nas niez!a zabawa”. 
Rzeczywi"cie, jak na s!uchawki dokana!owe,  

brzmienie okazuje si#  zadziwiaj%co naturalne, ale te$  
dynamiczne i efektowne. Niskie tony s% naprawd# niskie, "rednica stawia  
na klarowno"& i czytelno"&, a górny skraj pasma dope!nia prezentacj# blaskiem  
i perlisto"ci%. Ka$dy element jest ciekawy, ale wszystkie $yj% ze sob% w zgodzie.  

Co wi#cej, t-Jaye nosi si# zaskakuj%co wygodnie, a dzi#ki pomys!owemu  
opakowaniu nie musimy si# martwi& o spl%tane kable. Oryginalne s!uchawki,  

z którymi nie mo$na si# nudzi&.

Nagrody roku VïXFKDZNL����������]ï

6HQQKHLVHU�HD 598

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�������]ï

Symbol sugeruje, $e opisywane s!uchawki niewiele ju$ dzieli od kultowych HD 600.  
HD 598 nie s% tak ekskluzywne, ale zdaniem wielu osób wygl%daj% nawet lepiej,  
a oprócz tego kosztuj% o kilkaset z!otych mniej. 
Brzmienie przypomina high-endowy model z marmurkowymi muszlami,  
zw!aszcza je"li chodzi o charakterystyczn% swobod# i "wie$o"& w górze pasma.  

HD 598 inaczej jednak podchodz% do basu – w tym zakresie graj%  
zdecydowanie g!#biej i bardziej zamaszy"cie ni$ HD 600. Nic dziwnego, 

$e wielu klientom taka prezentacja podoba si# nawet bardziej,  
a cz#"& nie widzi potrzeby dop!acania do HD 600. Je$eli nie jeste"cie 
zainteresowani wydawaniem pieni#dzy na ciut wyra(niejszy d(wi#k  

i po"wiat# otaczaj%c% legendarne modele, wybierzcie HD 598.  
To prawie to samo za prawie dwa razy mniej.

%H\HUG\QDPLF�&XVWRP�2QH�3UR�

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD������]ï�

Historia Beyerdynamica jest usiana ciekawymi rozwi%zaniami,  
ale co tak naprawd# daje napis „Tesla Technology” na opakowaniu?  

Co innego system dopasowania ilo"ci basu – ten rzeczywi"cie co"  
zmienia, bo oznacza, $e sami mo$emy dostroi& s!uchawki do sprz#tu,  

s!uchanej muzyki i w!asnego gustu. Wystarczy przestawi& ma!e suwaki  
na ka$dej z muszli, aby us!ysze& efekt. Nie jest to $aden elektroniczny  

bajer, tylko czysta akustyka. 
Jakby tego by!o ma!o, Custom One Pro to bardzo dobre s!uchawki.  

Porz%dne materia!y, precyzyjne wykonanie, dobra izolacja od ha!asu  
i wysoki komfort u$ytkowania. Zamkni#ta konstrukcja i neutralny d(wi#k  

z mo$liwo"ci% regulacji niskich tonów to przepis na "wietn%  
zabaw# z muzyk%.
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Nagrody roku VïXFKDZNL�SRZ\ĝHM������]ï

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�������]ï

S&uchawki nie s% specjalnie wygodne, wygl%daj%, jakby je kto#  
wyci%gn%& z muzeum i na dodatek wa)% chyba z kilogram. Do tego 
jeszcze g%bki grzej% uszy. Za to kabel jest d&ugi jak dzie! bez  
jedzenia i mo)na pos&ucha$ muzyki, nawet kiedy sprz(t  
stoi gdzie# tam, na horyzoncie. Jako#$ wykonania  
sensacyjna, bo to r(czna robota Amerykanów, a nie  
ta#ma w chi!skiej fabryce. A d'wi(k?
I tu zagwozdka, bo zupe&nie nie przypomina tego  
ze s&uchawek. Siedzimy sobie w du)ym pokoju.  
S&uchamy drogich i doskona&ych kolumn.  
Wchodzimy w nagrania, jak nó) w wod(  
i... czego nam brakuje? Chyba tylko  
tych siedmiu tysi(cy z kawa&kiem.  
I na to warto wzi%$ kredyt,  
nawet od lichwiarza.

*UDGR�RS1000

6KXUH� 

SRH-1840
test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�������]ï

Co to za kultura, co za jako#$ wykonania! Co za 
wygoda, co za jako#$ monta)u! Niezawodno#$  
i trwa&o#$, a jaka prostota i pogarda  
dla przemijaj%cych mód… To szczytowy Shure. 
Mo)e wygl%da skromnie, nienowocze#nie,  
po prostu „obciachowo”, ale trzeba si( b(dzie  
do tego przyzwyczai$, bo jak ju) si( 1840 kupi,  
to mog% prze)y$ posiadacza. 

Ich d'wi(k na pewno si( nie zestarzeje, bo wszystko 
przemija, a prawda zostaje. Tutaj &adniejsza  

ni) w realu. O jakie# 2-5 % w stron( mlecznej czekolady. 
*eby si( jeszcze bardziej podoba&o.
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AKG K3003i

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�������]ï

Krótko: aktualnie najlepsze s!uchawki dokana!owe na "wiecie.  
I tyle opisów.

BW P5

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�������]ï

To chyba mia! by# gad$et do zabawek Apple’a. Drogi, luksusowy, wygodny  
i szpanerski. %wiadczy o tym wzornictwo, jako"# materia!ów i lekko efekciarski 

 charakter brzmienia. Je$eli tak, to si& uda!o. A nawet zbyt dobrze, bo po bli$szej  
znajomo"ci z P5 okazuje si&, $e to tak$e… bardzo dobre s!uchawki,  

nadaj'ce si& do sesji z klasyk', akustycznym jazzem i czym kto lubi.  
W dodatku wygodne, solidne i ze wszech miar dopracowane.  

Mia!o by# banalnie, a okaza!o si&, $e ta zabawka mo$e konkurowa#  
z produktami specjalistów

6HQQKHLVHU�HD 700

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�������]ï

Po wyczynowych HD 800, Sennheiser opracowa! ich odchudzon'  
wersj&. Trzeba by!o na ni' czeka# kilka lat, ale si& op!aci!o.  
Kiedy si& patrzy na zdj&cia, porównuje parametry i ceny,  
po g!owie chodzi my"l, $e mo$e jednak lepiej uzbiera#  

dodatkowy tysi'c z!otych i pój"# po ca!o"ci. 
Wszystkie w'tpliwo"ci przechodz' w momencie, kiedy za!o$ymy  
HD 700 na g!ow& i pos!uchamy. %rednie i wysokie tony czaruj'  

swobod' i rozdzielczo"ci' nawet bardziej ni$ w HD 600. Niby wiemy, 
$e symbol na to wskazuje, ale po kontakcie z „sze"#setkami” wydawa!o 
si& to ma!o prawdopodobne. Podstawowa przewaga HD 700 polega  
jednak na tym, $e maj' bas jak marzenie – g!&boki i szybki, masywny, 
mi&sisty i zwarty. Zrobi# lepsze s!uchawki ni$ HD 600  
to nie lada wyczyn.

Nagrody roku VïXFKDZNL�SRZ\ĝHM������]ï
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Nagrody roku VïXFKDZNL�SRZ\ĝHM������]ï

'HQRQ�0XVLF�0DQLDF�$+�&���

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN��FHQD�������]ï

'HQRQ�0XVLF� 

0DQLDF�$+�'���

test: NDWDORJ�VïXFKDZHN, 

FHQD�������]ï

Oba modele w jednym worku, bo cho# wygl'daj' ró$nie i do ró$nych zada(  
je przeznaczono, to maj' te same zalety i spodobaj' si& tym samym ludziom.  

Wykonano je solidnie, nie $a!uj'c dobrych materia!ów. Metal i skóra nadaj'  
szlachetno"#, a plastik jest bardzo porz'dny. Komfort noszenia  

– tak$e bez zarzutu i dotyczy to zarówno nausznych  
instrumentów, jak i pche!ek.

D)wi&k jest inny ni$ w studyjnych nausznikach. Nie idzie w stron&  
naturalno"ci (chocia$ daleko od niej nie odbiega), ani nie na"laduje  

akustyki studia. Ma by# koncertowy, efektowny; ma wywo!ywa#  
rumie(ce na twarzy. Z basem jak dzwon i fal' uderzeniow' w tle.  

I tak te$ to wygl'da. Ka$dy m!ody cz!owiek, który pos!ucha tych Denonów,  
po kilku sekundach powie: „Ale czad!”.


