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Bez ryzyka
T.A.C. V-60
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Budowa
Wygl!d wzmacniaczy lampowych cz"-

sto kojarzy# si" mo$e z miniaturowym 
obiektem architektonicznym. Nie inaczej 
jest i tym razem.

Budowa zewn"trzna jest pi"trowa. „Par-
ter” to zabudowana blachami stalowymi 
po bokach i p%atem aluminium od góry  
i od frontu skrzynia, z której na pi"tro wy-
rastaj! trzy masywne ekrany transforma-
torów oraz 12 lamp. „Pi"tro” jest od fron-
tu obudowane szybk! z logo producenta, 
które mo$na gustownie pod&wietli#. Boki 
i ty% zabezpieczono perforowan! blach!,  
a na gór" na%o$ono dodatkowy p%at alumi-
nium z trzema otworami wentylacyjnymi. 
Cz"&# parterowa w naro$nikach wspiera 
si" na walcach, w które wpuszczono boki. 
Pi"tro równie$ podtrzymuj! walce, tyle $e 
d%u$sze i cie'sze.

Na przedniej &ciance znajduj! si" w%!cz-
nik i wybierak (róde%. Jedna z serii diod, 
rozmieszczonych po obu stronach poten-
cjometru, &wieci przez kilkadziesi!t se-
kund wst"pnego rozgrzewania. Pozosta%e 
sygnalizuj! aktywne wej&cie. 

Z ty%u ulokowano cztery pary wej&# li-
niowych RCA oraz jedno wyj&cie p"tli 
magnetofonowej. Potrójne terminale g%o&- 
nikowe oraz gniazdo zasilania dope%niaj! 
list" elementów wyposa$enia. Nawet je-
&li urozmaica j! aktywator pod&wietlenia 
frontowego logo, to i tak nie zmienia to 
faktu, $e T.A.C. nie proponuje $adnych 
zb"dnych wodotrysków. Niewielki alumi-
niowy pilot zawiera tylko trzy przyciski, 
s%u$!ce do regulacji g%o&no&ci i wyciszania. 
)ród%a za jego pomoc! nie zmienimy. 

Jak na lampowiec przysta%o, testowany 
piec mo$e si" pochwali# s%uszn! mas! 34 kg.

Górny pok%ad mie&ci trzy pot"$ne trans-
formatory. Tylny, toroidalny, to serce zasi-
lacza. Dwa z przodu, których rodzaju nie 
stwierdzimy, to trafa wyj&ciowe. Wszyst-
kie lampy to rosyjskie Electro-Harmonik-
sy. Do przedwzmacniacza wybrano dwie 

6922. Za nimi znajduje si" para 6CG7, 
pe%ni!cych funkcj" steruj!cych. Lampy 
mocy to po cztery 6CA7 na kana%.

Konstruktorzy V-60 zdecydowali si" 
na monta$ na p%ytce, a nie przestrzenny.  
W tej cenie nie jest to powód do narzeka-
nia. Dwa tajemnicze modu%y opatrzono 
napisem „Blöhbaum system bias wizard”. 
Ten element, wed%ug zapewnie' producen-
ta, stanowi o wyj!tkowo&ci urz!dzenia.

Bias wizard
Jak wiadomo, we wzmacniaczach lam-

powych bol!czk! u$ytkownika jest ko-

nieczno&# kalibracji pr!du spoczynkowe-
go lamp. Parametry lamp ulegaj! zmianom 
wraz ze stopniem ich zu$ycia, co wp%ywa 
na powoln! degradacj" d(wi"ku. Ponad-
to kalibracja jest niezb"dna przy ka$do-
razowej wymianie baniek. Producenci 
niekiedy sugeruj! zlecanie tej czynno&ci 
profesjonalnemu serwisowi. Natomiast 
modu%y stosowane w V-60 zapewniaj! au-
tomatyczn! kontrol" biasu na bie$!co. 

Uk%ad zaprojektowa% Frank Blöhbaum, 
in$ynier zatrudniony przed kilku laty 
przez Heinza Rohrera, usi%uj!cego reak-
tywowa# *rm" +orens. Jego wynalazek, 

„bias wizard”, zosta% z powodzeniem za-
stosowany w hybrydowych monoblokach 
+orens TEM 3200. Budow" modu%u spo-
wija mg%a tajemnicy, co tylko dodaje mu 
smaku. Wymiernym efektem dzia%ania re-
gulatora jest wyd%u$enie $ywotno&ci lamp. 
Korzy&ci s! równie$ brzmieniowe. Dzi"ki 
optymalizacji biasu szumy s! mniejsze,  
a przy trudniejszych obci!$eniach wzmac-
niacz lepiej sobie radzi z zachowaniem li-
niowo&ci pracy. Warto przy tym zwróci# 
uwag" na wykorzystanie czterech MOS-
FET-ów w roli regulatorów napi"cia. Taka 
konstrukcja zasilacza jest prawdopodob-
nie integraln! cz"&ci! uk%adu regulatora 
pr!du spoczynkowego.

Jako&# wykorzystanych podzespo%ów 
nie daje podstaw do krytyki. Mamy bar-
dzo dobre kondensatory Wimy, MKP 
i Nichicona. Potencjometr to niebieski 

Wszystkie lampy dostarcza 

Electro-Harmonix.
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Alps z silniczkiem. Styki w podstawkach 
lamp zosta%y poz%ocone, a przeka(niki na 
wej&ciach pochodz! od Takamisawy.

.RQğJXUDFMD
T.A.C V-60 gra% zamiennie z dwoma 

odtwarzaczami: *rmowym C-60 oraz Na-
imem 5X/Flatcap 2X. D(wi"k pop%yn!% 
z kolumn Dynaudio Contour 1.3 mkII. 
Okablowanie sygna%owe i zasilaj!ce do-
starczyli Neel, Argentum i ZenSati.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
V-60 to wzmacniacz lampowy, który 

tego nie ukrywa. Jego brzmienie dok%ad-
nie si" wpisuje w oczekiwania osób, któ-
re swoje poszukiwania ograniczy%y do 
techniki lampowej. Robi to elegancko  
i prawid%owo. Mimo $e niemal w ka$dym 
aspekcie wyczuwa si" lampowy nalot, kon-
struktorowi uda%o si" unikn!# zbyt daleko 
id!cych kompromisów. W cenie 13600 z% 
wybitn! konstrukcj" lampow! wykona# 
trudno. T.A.C. pokaza%, $e mo$na zbudo-
wa# bardzo dobr!.

W%!czaj!c po raz pierwszy V-60, od 
razu zwróci%em uwag" na cechy b"d!ce 
najwi"kszymi bol!czkami wzmacniaczy 
lampowych, czyli bas i dynamik". Od razu 
sta%o si" jasne, $e nikt nikogo czarowa# 
nie b"dzie. Ma by# delikatne poluzowanie 
kontroli – i jest. Ma by# lekkie ot%uszcze-
nie podstawy harmonicznej – i jest. Ma 
by# dostoje'stwo, moc i rozmach – to 
równie$ si" zgadza. To samo dotyczy sub-
telnego zaokr!glenia konturów &rednicy. 
T.A.C. V-60 nie jest podwójnym agentem, 
podaj!cym si" za nie wiadomo kogo. Gra 
w otwarte karty i robi to z wdzi"kiem.

Artystyczne rozmycie t%a generuje pla-
my d(wi"ków o nasyconych barwach. Nie 
odczuwa si" braku wiwisekcji szczegó%ów 

ani chirurgicznej precyzji. Zmi"kczo-
na rytmika nie zahacza o &lamazarno&#. 
Wzmacniacz zachowuje du$! ch"# do 
gry, $wawo&# i werw". To uzyskano chy-
ba dzi"ki dopracowanej mikrodynamice. 
Na samym pocz!tku wyda%o mi si", $e jest 
ona jakby zepchni"ta w cie' przez g"sty 
bas i barwy rozlewaj!ce si" w &rednicy, ale 
do&# szybko ucho akomoduje si" do tego 

typu prezentacji i ods%uch zaczyna spra-
wia# przyjemno&#.

Bas nie schodzi na samo dno pasma 
przenoszenia. Gdyby próbowa%, %atwo 
móg%by popa&# w &mieszno&#. V-60 kon-
centruje si" na %atwiejszych do kontroli 
podzakresach. Ob*to&# &rodka niskich 
tonów zapewnia brzmieniu pot"g", a wy-
pe%nienie rejestrów tam, gdzie bas si" %!-
czy ze &rednic!, sprytnie nadaje podstawie 
harmonicznej wyra(ny kszta%t. Brzmieniu 
uda%o si" zapewni#  masywno&#, która nie 
przyt%acza i pot"g", która nad!$a za ryt-
mem.

Góra pasma jest delikatna i wyg%adzona. 
V-60 prezentuje jej bogactwo na sposób 
barokowy – funkcja ozdobna bierze gór" 
nad formu%! prze&wietlania akustycznego 
i pozamuzycznego planktonu. Wzmac-
niacz nie gra ostro ani nie próbuje prze-
kracza# progu cz"stotliwo&ci, za którym 
kryj! si" pu%apki. Soprany nie s! jednak 
wycofane. Stanowi! ciekawe dope%nienie 
&rednicy, b"d!cej najwi"kszym atutem 
tego urz!dzenia.

V-60 sprawia, $e muzyka rozkwita. Ota-
cza mas! d(wi"ku podan! z artystyczn! 
maestri!. Rozmycie konturów nie jest 
wypadkiem przy pracy, tylko cz"&ci! za-
mys%u, umow! pomi"dzy konstruktorem  
i odbiorc!, do zawarcia której nikt nie 
zmusza. V-60 potra* wiele tradycyjnych 

„T.A.C. V-60 nie jest  
podwójnym agentem,  

podaj!cym si" za nie wiadomo 
kogo. Gra w otwarte karty  

i robi to z wdzi"kiem.”

Po jednym module  

do automatycznej kalibracji 
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lampowych bol!czek pokaza# w taki spo-
sób, $e dla s%uchaczy o okre&lonych prefe-
rencjach stan! si" zaletami, a nie wadami. 
Wszystkim mi%o&nikom lampy odwdzi"-
czy si" z nawi!zk!. Oferuje spokojne  
i muzykalne granie z ca%! palet! malar-
skich atrakcji. Mo$na o nim powiedzie#,  
$e ma dusz". I stara si" j! za-
prezentowa# jak najpi"kniej. 
Pomaga w tym bardzo dobra 
stereofonia, z nienagannie od-
wzorowanymi planami g%"bi  
i bardzo dobr! szeroko&ci! sceny.

Nie wszystkie gatunki s! trakto-
wane jednakowo. Muzyka popowa 
cz"sto popada%a w jednostajno&#. 
Rock progresywny cierpia% z powodu 
os%abionej fazy ataku, nie mówi!c ju$  
o sk%onno&ci wzmacniacza do wyg%adza-
nia wyostrze' i ukwiecania gitarowych 
ri,ów zb"dnym romantyzmem. Lepiej 
wypada%a symfonika. Nie brakowa%o 
oddechu ani pot"gi, cho# przyda%oby 
si" wi"cej pary i szybko&ci przy najwi"k-
szych dmuchni"ciach. Za to jazz w ka$dej 
postaci to ju$ uczta dla uszu. Kamerali-
styka i koncerty barokowe – niezale$nie 
od wiod!cego instrumentu – zapewnia%y 

wielogodzinne sesje muzycznych unie-
sie'. Brzmienie fortepianu równie$ dawa-
%o du$o satysfakcji. No a ca%y bez wyj!tku 
repertuar wokalny, od madryga%ów Mon-
teverdiego po Cassandr" Wilson, to ju$ 
$ywio%, który uzale$nia.

Na koniec uwaga dotycz!ca zesta-
wienia *rmowego. V-60 ma docelowo 
stanowi# par" z -agowym odtwarza-
czem T.A.C. C-60. Jednak po%!czy# 
je mo$emy tylko kablem RCA, co  
z urz"du pozbawia s%uchacza ko-
rzy&ci, jakie daje po%!czenie zba-

lansowane (takie gniazdo ma 
jedynie (ród%o). Oczywi&cie  
w zale$no&ci od konstrukcji 
ta ró$nica mo$e by# du$a lub 
niewielka, ale zwykle na ko-
rzy&# XLR-ów.

.RQNOX]MD�
Nie ma w tym d(wi"ku 

hipokryzji ani sztuczek. 
Kluczowe odst"pstwa od 
neutralno&ci, czyli os%o-

dzon! gór" pasma i zaokr!glenie kontu-
rów, skon*gurowano z ujmuj!cym wdzi"-
kiem. V-60 oferuje masywno&# ozdobion! 
mikrodynamik!, barwy i powi"kszony 
wokal. Otrzymujemy formu%" muzykal-
no&ci, która nie tylko gwarantuje d%ugie 
godziny upojnych ods%uchów, ale mo$e 
stanowi# idealny pretekst do zako'czenia 
pogoni za absolutn! i prawdopodobnie 
nieosi!galn! neutralno&ci!.

Minimalistyczny pilot

T.A.C. V-60

Cena:   ������]ï

Dane techniczne:

0RF��� 60 W

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 40000 kHz  

 (+/- 1 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� <1,5% (1kHz, 1W)

6\JQDï�V]XP��� > 90dB

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 4 x RCA

:HMĂFLD�SKRQR��� – 

:\MĂFLD��� WDSH�RXW��JïRĂQ�
5HJXODFMD�EDUZ\��� –

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 21,3/45/42 cm

Ocena:
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