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imo !e "et# kojarzono po-
wszechnie z cyfrow$ obróbk$ 
sygna%u, Jim pozosta% wierny 

analogowi. W 1993 roku rozpocz$% prac# 
nad bezkompromisowym przedwzmacnia-
czem korekcyjnym. Gara!owy projekt oka-
za% si# na tyle udany, !e spotka% si# z uzna-
niem znajomych audio&lów. Byli tak 
zadowoleni, !e swój entuzjazm poparli za-
mówieniami, dzi#ki którym Jim móg% uru-
chomi' wi#ksz$ produkcj#. 

Prze%omowy projekt phono-stage’a leg% 
u podstaw komercyjnego powodzenia 
przedsi#wzi#cia, a co wa!niejsze, zapewni% 
mu dobr$ reputacj# ju! nie tylko u przyja-
ció%, ale tak!e na wymagaj$cym i niezwykle 
konkurencyjnym rynku w USA. 

Seryjn$ wersj# gramofonowego pream-
pu Jupiter Io szybko uznano za jedno z naj-
lepszych tego typu urz$dze(, bez wzgl#du 
na cen#. W )lad za ni$ pojawi% si# liniowy 
przedwzmacniacz Callisto. Oba do dzi) 
ciesz$ si# uznaniem i buduj$ presti! ame-
ryka(skiej wytwórni.

Po Jupiterach Aesthetix z%apa% wiatr  
w !agle i opracowa% lini# przyst#pniejszych 
cenowo urz$dze(, które zgromadzi% pod 
wspóln$ nazw$ Saturn. Dzi) to w%a)nie ona 
stanowi trzon dzia%alno)ci &rmy i popula-
ryzuje j$ w)ród odbiorców spragnionych 
rasowego brzmienia za rozs$dne pieni$dze.

Najnowszymi produktami w serii Saturn 
s$ dwa *ród%a – odtwarzacz CD Romulus  
i DAC Pandora. To pierwsze tego typu 
urz$dzenia w historii &rmy i mo!na mie' 

nadziej#, !e skoro pojawi%y si# tak pó*no, 
to zosta%y dopracowane w najdrobniej-
szych szczegó%ach.

Budowa
Jako)' wykonania Romulusa jest mia!-

d!$co dobra. W podstawowej wersji kosztuje 
28000 z%, ale postawiony obok MBL-a 1541A 
(nagroda roku 2013) wygl$da równie dro-
go. Ca%$ obudow#, w%$czaj$c tyln$ )ciank#, 
wykonano z aluminium, a )cianki boczne  
i front to grube bloczki, które nie tylko zdo-
bi$, ale te! usztywniaj$ konstrukcj#.

Przyciski na froncie dzia%aj$ pewnie, 
a czytelny wy)wietlacz mo!na wygasi'. 

Monta! jest staranny, a materia% szlachet-
ny i obrobiony ze znawstwem. Wzor-
nictwo przyci$ga wzrok; jest dyskretne 
i charakterystyczne zarazem. Wida', !e 
projekt plastyczny nie by% dzie%em przy-
padku. Romulus jest dost#pny w wersji 
zwyk%ej (28000 z%) oraz rozszerzonej –  
z regulacj$ g%o)no)ci (31500 z%). Ta ostatnia 
pozwala sterowa' bezpo)rednio ko(cówk$ 
mocy, wi#c je)li nie u!ywamy innych *ró-
de%, zaoszcz#dzimy na przedwzmacniaczu 
i okablowaniu. Je!eli nie korzystamy z p%yt 
CD, mo!na si#gn$' po sam DAC Pando-
ra. Wszystko jest w nim takie samo jak  
w Romulusie, ale nie p%acimy za transport 

i jego zasilanie. Pandora w wersji zwyk%ej 
kosztuje 24000 z%; z regulacj$ g%o)no)ci – 
27500 z%. W ka!dym przypadku do wybo-
ru mamy wersj# czarn$ albo srebrn$.

Funkcjonalno)' Romulusa znacznie 
wykracza ponad to, do czego przyzwycza-
i%y nas konwencjonalne odtwarzacze CD. 
Obok zdublowanego wyj)cia analogowego 
– RCA albo XLR – dostajemy do dyspozycji 
bogat$ gam# wej)' cyfrowych, pozwalaj$-
cych wykorzysta' urz$dzenie jako wysokiej 
klasy konwerter c/a. Komputer, streamer 
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albo serwer muzyczny pod%$czymy do wej-
)cia USB; transport CD, odtwarzacz DVD 
czy konsol# gier – do AES/EBU, z%$cza ko-
aksjalnego albo toslink. To nowa tendencja 
w budowaniu audio&lskich odtwarzaczy 
CD. B#d$, jak dawniej, odczytywa' p%yty, 
ale dadz$ te! mo!liwo)' pod%$czenia in-
nych *róde% cyfrowych. Dla producentów 
to niewielka fatyga, a dla u!ytkowników 
du!a wygoda. Odtwarzacz z USB proponu-
j$ chocia!by Accuphase, Audio Research 

(najnowszy Ref CD9), Metronome czy 
Soulution. Aesthetix nie stanowi wyj$tku.  
Z czasem ta grupa b#dzie si# systematycz-
nie powi#ksza'.

Oprócz wej)' cyfrowych Romulusa wy-
posa!ono w wyzwalacz oraz z%$cze RS-232, 
umo!liwiaj$ce zintegrowanie go z syste-
mem sterowania rozbudowan$ instalacj$. 
W%$cznik zasilania znajduje si# obok gniaz-
da IEC. Na przedniej )ciance umieszczono 
przycisk trybu czuwania.

'REUH�ZQÚWU]H
Aesthetix lubi: rozbudowane zasilacze, 

lampy – za dobre brzmienie, uk%ady ró!ni-
cowe – za du!y odst#p sygna%u od szumu, 
a tak!e brak sprz#!enia zwrotnego – za ko-
rzystny wp%yw na barw# i p%ynno)' d*wi#-
ku. Wszystkie te elementy odnajdziemy  
w najnowszym *ródle tej &rmy.

Aluminiowa górna pokrywa – i tutaj 
niespodzianka – jest mocowana na rzepy. 

To rozwi$zanie ch#tnie stosowane przez 
Aesthetiksa i… chyba !adnego innego 
producenta. Co nie znaczy, !e nie dzia%a. 
Pokrywa mocno si# trzyma, nie dzwoni,  
a demontuje si# j$ jednym zdecydowanym 
szarpni#ciem. Dzi#ki temu mo!na szybko 
wymieni' lampy.

Sekcj# wej)ciow$ DAC-a izoluje od resz-
ty uk%adu stalowy ekran. Podobnie nap#d 
Teaca – siedzi w klatce Faradaya nie dla-
tego, !e by% niegrzeczny, ale !eby nie prze-
nosi' szumu wysokocz#stotliwo)ciowego 
na obwody sygna%owe. W tej samej klatce 
zamkni#to jeszcze pi#' transformatorów,  
z których dwa obs%uguj$ transport, a pozo-
sta%e trzy – obwody cyfrowe, tor analogowy 
i uk%ady kontrolne.

W przegródce z wej)ciami znalaz% si# 
jeszcze procesor Motorola DSP 56362, 
pe%ni$cy rol# &ltra cyfrowego. Wej)cie ko-
aksjalne przyjmuje sygna%y do 24 bitów/ 
/192 kHz, podobnie jak USB 2.0 i AES/ 
/EBU. Toslink i USB 1.0 – do 24 bitów/ 
/96 kHz. Prze%$cznik trybu USB umiesz-
czono na tylnej )ciance. Wej)cie dzia%a  
w trybie asynchronicznym. Wykorzysta-
no tu rozwi$zanie opracowane przez Gor-
dona Rankina z &rmy Wavelenght, które 
wyra*nie redukuje jitter. Jego cz#)ci$ jest 
bardzo dok%adny zegar taktuj$cy umiesz-
czony na wyj)ciu modu%u, w niewielkiej 
odleg%o)ci od przetwornika c/a.

Wi#ksz$ cz#)' sekcji sygna%owej zajmu-
je cz#)' analogowa. Ulokowano j$ na du!ej 
p%ytce drukowanej, obsadzonej elementami 
montowanymi zarówno powierzchniowo, 
jak i tradycyjn$ metod$ przewlekan$. Ja-
ko)ci zastosowanych podzespo%ów nie po-
wstydzi%yby si# najzacniejsze high-endowe 
manufaktury. S$ tu i selekcjonowane meta-
lizowane oporniki, i sprz#gaj$ce kondensa-
tory Rel-Cap, i wreszcie radiatory EAT Cool 
Dampers, odprowadzaj$ce ciep%o z lamp  
i redukuj$ce efekt mikrofonowy.

Przetwornik c/a Burr Brown PCM 1792A  
mo!e przyjmowa' dane o granicznych 
parametrach 24 bity/192 kHz, ale – i tu 
ciekawostka – nie wspó%pracuje z ch#tnie 
stosowanym „w komplecie” upsamplerem 
TI SRC 4392. Zamiast niego wykorzystano 
wspomnian$ Motorol#, która jednak pe%ni 
tylko rol# &ltra cyfrowego. Sygna%, czy to 
odczytany z p%yt CD, czy przes%any z kom-
putera, nie jest poddawany upsamplingowi. 
To zdecydowanie wbrew wspó%czesnej mo-
dzie, nakazuj$cej zwi#ksza' rozdzielczo)'  
i cz#stotliwo)' próbkowania do granicz-
nych warto)ci akceptowanych przez DAC.

Za przetwornikiem mamy ju! czysty tor 
analogowy. Od tej pory monta! jest tylko 
przewlekany, a komponenty wytwarzaj$-

ce ciep%o – odsuni#te od innych na bez-
pieczn$ odleg%o)'. Uk%ad jest symetryczny,  
a tworz$ go dwa stopnie wzmacniaj$ce. 
W pierwszym zastosowano podwójne 
triody 12AX7, w drugim – wyj)ciowym 
– 6DJ8 (6922). Ka!dy stopie( ko(czy si# 
bateri$ o)miu kondensatorów Rel-Cap na 
tyle du!ych, !e mo!na si# pozby' obaw  
o przetwarzanie niskich cz#stotliwo)ci. 
Jako !e kondensatory znajduj$ si# w )cie!-
ce sygna%owej, stanowi$ element istotnie 
wp%ywaj$cy na brzmienie. Konstruktor 
Aesthetiksa doskonale zdawa% sobie z tego 
spraw#, dlatego si#gn$% po podzespo%y naj-
wy!szej klasy.

Je!eli zdecydujemy si# na Romulusa  
z regulacj$ g%o)no)ci, pomi#dzy stopnia-
mi wzmacniaj$cymi znajdzie si# dodatko-
wa, wstawiana pionowo p%ytka (wida' j$ 
na naszych zdj#ciach). Zawiera autorski 
potencjometr Aesthetiksa. Dzia%a on cz#)- 
ciowo w domenie cyfrowej (dla kroków  
1 dB) i cz#)ciowo w analogowej – dla kroków  
6 dB. Chodzi o to, !eby utrzyma' wysok$ 
rozdzielczo)' sygna%u nawet przy cichym 
s%uchaniu, z czym regulatory w pe%ni cyf- 
rowe sobie nie radz$.

.RQğJXUDFMD
W te)cie Aesthetix Romulus pracowa% 

jako pe%nowarto)ciowy odtwarzacz CD oraz 
jako przetwornik c/a, czyli funkcjonalnie 
jako Pandora. Jako !e zosta% wyposa!ony  
w opcjonaln$ regulacj# g%o)no)ci, mo!na 
go pod%$czy'  bezpo)rednio do ko(cówki 
mocy. Pomys% okaza% si# dobry. Cyfrowo- 
-analogowy potencjometr spisuje si# bardzo 
dobrze i je!eli nie potrzebujemy pod%$cza' 
do systemu dodatkowych *róde%, spokojnie 
mo!emy zrezygnowa' z przedwzmacniacza. 
Poza ko(cówk$ ModWright KWA150 Sig- 
nature w sk%ad kon&guracji wchodzi%y ko-
lumny Avalon Transcendent. +ród%o ze 
wzmacniaczem %$czy% Acrolink 8N-A2800 
III Evo w wersji zbalansowanej. Ze wzgl#du 
na budow# odtwarzacza, warto korzysta'  
z XLR-ów. Za okablowanie g%o)nikowe po-
s%u!y%y Acrolink 6N-S3000 oraz Albedo  
Metamorphosis. Pr$d dostarcza% kondycjo-
ner Gigawatt PC-3 SE Evo oraz sieciówki: 
Gigawatt LS-1, Acrolink 6N-PC6100 i Trans-
parent Reference.

W cz#)ci ods%uchów po)wi#conej  
DAC-owi Pandora wykorzysta%em ser-
wer Musa MkII, konwerter USB/koaksjal 
Audiophilleo 2 z zasilaniem akumulato-
rowym PurePower oraz okablowanie Tara 
Labs ISM Onboard Digital i Wireworld  
Silver Starlight. Serwer dzia%a% pod kontrol$ 
OS Windows 8, a pliki odtwarza% program 
JPlay v. 4.12.
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Elektronika sta%a na stolikach StandArt 
STO MkII i Sroka. Avalony – na &rmowych 
kolcach i p%ytach z marmuru. System gra% 
w pokoju o powierzchni 16,5 m,, delikatnie 
zaadaptowanym akustycznie.
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DAC

Kto) to musi w ko(cu powiedzie', wi#c 
powiem ja. Stwierdzenia, jakoby komputer 
pod%$czony do dowolnego przetwornika za 
kilka tysi#cy mia% bi' na g%ow# ka!dy odtwa-
rzacz CD, z dCS-em w%$cznie, to opowie)ci 
z mchu i paproci. Je!eli czytacie w interne-
cie, !e odtwarzanie z plików gwarantuje  
high-endowy d*wi#k za grosik, to jest  
to teza bardzo mocno naci$gana.  
Nie ma si%y, !eby blaszak  
z foobarem i konwerter za  
4000-5000 z%, po%$czone kab- 
lem USB, zagra%y porówny-
walnie z dCS-em Scarlatti. 
Ani z Paganinim, ani z Pucci- 
nim. Po pierwsze, USB w przy-
gniataj$cej wi#kszo)ci wspó%-
czesnych zastosowa( to tylko 
k%opot, a po drugie, nawet dopraco-
wana kon&guracja u!yta w te)cie w najlep-
szym razie zbli!a%a si# do jako)ci p%yty CD.

Przez pierwszych kilka dni próbowa%em 
s%ucha' p%yt zgranych na dysk albo kupio-
nych za po)rednictwem HD Tracks, ale 
rzuci%em r#cznik. Je!eli komu) niewiele 
do szcz#)cia potrzeba albo s%ucha g%ównie 
popu, b#dzie zadowolony. Jednak droga 
do prawdziwie high-endowej kon&guracji  
z muzyk$ w postaci plików jest kr#ta, wy-
boista i naje!ona punktami poboru op%at. 
Nie wykluczam, !e z transportem Auren-
der i wybitnym konwerterem USB/koak-
sjal oraz plikami o wysokiej rozdzielczo)ci 
mo!na si# przenie)' w inny wymiar. Ale 
!eby tego do)wiadczy', trzeba wyda' kwoty 
porównywalne z kosztem wyra&nowanych 
odtwarzaczy CD/SACD, a ponadto mie' 
dost#p do dobrego so-ware’u. Przerobio-
ne na 24/96 wersje klasycznych albumów 
analogowych to )lepa uliczka. Nie dzia%a-
j$. Je!eli kto) s%ysza% wspó%czesny studyjny 
orygina% 24 bity/48 kHz, wie, !e potra&  
wyrwa' z butów. Trzeba jednak mie' do 
niego dost#p w postaci nieprzetworzo-
nej. Takiej, jaka zosta%a zapisana na dysku 
tu! po zako(czeniu masteringu. W takim 
przypadku, o ile kon&guracja sprz#tu b#-
dzie dobra, obietnice dotycz$ce niespoty-
kanie wysokiej jako)ci brzmienia z plików 
mog$ zosta' spe%nione. Na obecnym etapie 
rozwoju komputerowego audio b#d$ to 
jednak sytuacje tak samo wyj$tkowe, jak 
wzorcowe kon&guracje z odtwarzaczami 

CD. Wiara, !e b#dzie inaczej i da si# za kil-
ka tysi#cy przeskoczy' poziom high-endo-
wych *róde% CD, jest naiwno)ci$.

Problem w tym, !e owa naiwno)' nie 
wzi#%a si# z niczego. Najpierw po)wi#cili-
)my gramofony i czarne p%yty na rzecz wy-
gody, jak$ dawa%o CD. Mimo !e pierwsze 
odtwarzacze brzmia%y koszmarnie, przeko-
na% nas fakt, !e srebrne kr$!ki s$ por#czne  
i nie trzeszcz$. Teraz w swoim wygodnic-
twie idziemy dalej – nie chce nam si# ju! 

wyjmowa' p%yty z pude%ka i wolimy ogl$-
da' ok%adki na wy)wietlaczu tabletu. Cen$ 
za t# wygod# jest kolejna rezygnacja z jako-
)ci d*wi#ku. Je!eli tak ma wygl$da' post#p, 
to nie skorzystam. Przynajmniej dopóki 
nie us%ysz# czego), co mnie zachwyci. 

Na razie widz# dmuchanie spekulacyjnej 
ba(ki i zmasowan$ akcj# propagandow$, 
nastawion$ nie na podniesienie jako)ci 
d*wi#ku, ale na otumanienie odbiorców 
parametrami i wizj$ okazji. Ka!dy mo!e 
by' sprytniejszy od posiadaczy odtwarza-
czy Audio Researcha, MBL-a czy MSB, 
bo kupi sobie przetwornik za par# tysi#cy,  
a muzyk# zgra za darmo od kolegi. Ka!dy 
mo!e zosta' ekspertem, mimo !e nie zdaje 
sobie sprawy, jak magicznie jego „Kind of 
Blue” we FLAC-u potra& zagra' z winylu. 
Ka!dy te! mo!e napisa' w internecie, !e 
z now$ wersj$ programu do odtwarzania, 
zainstalowan$ na PC-cie, osi$gn$% poziom 
d*wi#ku porównywalny z ta)m$ matk$ (cie-
kawe stwierdzenie w czasach, kiedy wszyst-
kie studia rejestruj$ na dysk). Ale nie ma 
tak %atwo. Muzyka z plików to zagadnienie 
ani tanie, ani proste. Je!eli ustawienie gra-
mofonu budzi w Was l#k, to pliki muzycz-
ne s$ co najmniej równie tajemnicze, a na 
domiar z%ego – o wiele s%abiej zbadane.

Niedawno spotka%em si# ze stwierdze-
niem, !e w obecnych czasach kupno dro-

giego odtwarzacza CD to sport ekstremal-
ny. Nic bardziej mylnego. Odtwarzacz CD 
to rozwi$zanie najprostsze i najbardziej 
przewidywalne z mo!liwych. Przynosisz, 
pod%$czasz, gra. Sportem ekstremalnym 
jest rezygnacja z CD, budowa przypadko-
wej kon&guracji z komputerem jako jedy-
nym *ród%em sygna%u, a nast#pnie prze-
konywanie siebie i otoczenia, !e gra lepiej. 
Cuda si# zdarzaj$ i high-endowy d*wi#k  
z plików jest mo!liwy, ale – jak ka!dy high- 

-end – wymaga pracy, znajomo)ci zagad-
nienia i nak%adów &nansowych.

No dobrze, ale jaki ten wywód ma zwi$-
zek z Aesthetiksem? Otó! i ogólny, i )cis%y. 
Po pierwsze, transmisja przez samo USB 
daje wysoce niesatysfakcjonuj$cy efekt 
brzmieniowy i to nawet pomimo zasto-
sowania w Romulusie asynchronicznego 
wej)cia z technologi$ Wavelenght. Rozwi$-
zanie to jest aktualnie uznawane za jedno  
z najlepszych w bran!y. Skoro wi#c taki 
efekt daje transmisja USB w )wietnym wy-
daniu, to jak wypada w wersji przeci#tnej? 
Lepiej nie wiedzie'.

Po drugie, nawet po przepuszczeniu 
danych przez konwerter Audiophilleo 2  
z zasilaniem akumulatorowym, brzmienie 
by%o w najlepszym razie prawie tak dobre, 
jak ten sam materia% odtworzony bezpo-
)rednio z p%yty CD. A pami#tajmy, !e mó-
wimy o kon&guracji za blisko 50 kz%. Jak 
zatem mo!na uzyska' doskona%y d*wi#k 
za u%amek tej kwoty? W dodatku ze zwy-
k%ego PC-ta, na którego dysku znajduje si# 
myd%o i powid%o? Musa jest dopieszczona  
i czysta – system na osobnym SSD, muzyka 
na dyskach magnetycznych. Do odtwarza-
nia s%u!y% specjalny program za 100 euro  
(a wielu propagatorów PC-Audio pos%uguje 
si# prostymi darmowymi aplikacjami). Je)li 
wi#c tutaj efekt jest w najlepszym razie przy-
zwoity, to jak mo!na si# wspi$' na wy!yny, 
u!ywaj$c o wiele mniej zaawansowanych 
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rozwi$za(? Obawiam si#, !e nie mo!na, za 
to mo!na du!o pisa' w internecie. 

W „All Apologies” Kurt Cobain )piewa%: 
„I wish I was like you//easily amused”. Ten 
cytat przychodzi mi na my)l, ilekro' czy-
tam kolejne zachwyty nad jako)ci$ muzy-
ki z komputera. Mnie ona nie zachwyca. 
Oczekuj# wi#cej.

Przechodz$c do konkretów zwi$zanych 
z brzmieniem plików przesy%anych do  
DAC-a Aesthetiksa, by%o ono czyste, ale 
mniej szczegó%owe ni! materia% z CD. Nie 
na ka!dych g%o)nikach ten efekt b#dzie 
równie wyra*ny, ale Avalony nie pozo-
stawi%y z%udze( – by%o mniej powietrza 
i subtelno)ci. D*wi#k uleg% )ci$gni#ciu  
i uproszczeniu. Doskwiera% brak niuansów, 
eterycznej otoczki pog%osu i subtelnej tkan-
ki harmonicznych. Pod wzgl#dem barwy  

i kontroli basu – gra%o bez zarzutu, cho' 
ch%odniej. W przestrzeni wszystko by%o 
pouk%adane, ale zbyt ma%o z%o!one.

W bezpo)rednim po%$czeniu USB – bez 
konwertera Audiophilleo – nast$pi%a degra-
dacja. Co) jest nie tak z t$ form$ transmi-
sji. Równowaga tonalna uleg%a zachwianiu. 
D*wi#k sta% si# rozja)niony, ostry i szklisty. 
Album Nelly Furtado, który konwertowa-
ny przez Audiophilleo brzmia% na mocn$ 
czwórk#, teraz szybko zacz$% m#czy'. Sto-
nesi, Stevie Wonder czy Herbie Hancock 
(wszystkie tytu%y pobrane z HD Tracks) 
prowokowali do szybkiej zmiany )cie!ek,  
a nast#pnie albumów. To niezawodna 
wskazówka, !e w d*wi#ku jest b%$d.

Nie wyobra!am sobie s%uchania na tym 
poziomie dla przyjemno)ci. Je!eli jednak 
b#dziecie chcieli wykorzystywa' pliki, to 
jak najwy!szej jako)ci, na jak najlepszym 
sprz#cie i nie bezpo)rednio przez USB, 
ale przez dodatkowy interfejs, który zrobi 
porz$dek z przesy%em danych. Wtedy jest 
szansa na d*wi#k, który rzeczywi)cie prze-
bije p%yt# CD. Rozwi$zania mniej wyra&-
nowane, niestety, brzmi$ *le.

CD
Muzyka z CD przynios%a zupe%nie inn$ 

jako)'. Ale! to zagra%o! Pocz$tkowo nic nie 
zapowiada%o rewelacji, ale po rozgrzewce  
i przes%uchaniu kilku p%yt z klasyk$ Aesthe-

tix zacz$% si# pi$' coraz wy!ej w moim 
prywatnym rankingu. Romulus gra a! 
niewiarygodnie dobrze, jak na odtwarzacz  
w tej cenie. P%ac$c 28000 z%, bo tyle kosztuje 
egzemplarz bez regulacji g%o)no)ci, otrzy-
mujemy d*wi#k porównywalny ze *ród%a-
mi w okolicach 40-50 kz%. Aesthetix mo!e 
spokojnie stawa' do porówna( z MBL-em 
1531A i wynik wcale nie jest przes$dzo-
ny. Wersja VC (volume control), u!ywana  
w te)cie, sterowa%a bez przedwzmacnia-
cza ko(cówk$ ModWrighta i by% to jeden 
z najprzyjemniej brzmi$cych systemów  
w relacji jako)'/cena, jakich ostatnio s%u-
cha%em. Aesthetix to bardzo mocny zawod-
nik. Gra z wdzi#kiem i swobod$, których 
nie powstydzi%by si# Audio Research Ref 
CD8. Proponuje to samo po%$czenie mio-
du i detaliczno)ci, które sprawia, !e muzyki 

chce si# s%ucha' godzinami i nic w niej nie 
m#czy ani nie dra!ni.

D*wi#k jest g%adki, nasycony, ale te! 
do)wietlony. Klarowno)ci nic nie zagra!a. 
W g#stych fakturach Romulus porusza 
si# sprawnie, nic sobie nie robi$c z dyna-
micznych wej)' koncertowego steinwaya, 
smyczków czy kot%ów. Barwa jest spójna, 
ale nie kluskowata. Nic si# nie rozje!d!a. 
Jednocze)nie doceniamy swobod# i zwiew-
no)' muzyki. Instrumenty otacza powie-
trze i wiarygodna akustyka. G%osy brzmi$ 
naturalnie, z odrobin$ ciep%a, ale tylko na 
tyle, by unikn$' techniczno)ci. 

Ten odtwarzacz zosta% zestrojony tak do-
brze, !e chyba nie da si# tego do ko(ca za-
planowa'. Czasami tak si# po prostu udaje  
i chc$c w uk%adzie dalej co) poprawi', mo!-
na go tylko zepsu'. Aesthetiksowi si# uda-
%o. Romulus gra wy)mienicie i nie nale!y 
nic w nim zmienia'. Z Avalonami efekt by% 
fantastyczny, nawet pomimo dysproporcji 
cenowej. Chc$c „zrównowa!y'” system ce-
nowo, opcjonalnie zaproponuj# Harbethy 
Super HL5 i najnowsze cude(ka brytyjskiej 

manufaktury: Monitor 30.1. Zestawienie 
ModWright/Harbeth/Aesthetix powinno 
zagra' sza%owo, a przy okazji zaoferowa' 
wzorcowy stosunek jako)ci do ceny.

Ciekawych obserwacji dostarczy%a prze-
strze(. W wi#kszo)ci nagra( pop-rock 
(Muse, Nirvana, Nelly Furtado) Romulus 
faworyzowa% szeroko)' sceny. Gra% z rozma-
chem, buduj$c du!$ przestrze(. Pierwszy 
plan by% mocniej zaakcentowany, a d*wi#ki 
swobodnie wychodzi%y poza boczne kra-
w#dzie kolumn. Pierwsza p%yta z klasyk$ 
(koncerty fortepianowe Rachmaninowa  
w wykonaniu Krystiana Zimermana) przy-
nios%a niespodziank# w postaci zaskakuj$co 
bogatej g%#bi. Efekt powtórzy% si# z albumem 
Horowitza graj$cego Mozarta i duetu Mo!-
d!er/Klocek „Live In Warsaw” ()wietna, pu-
rystyczna, ale wymagaj$ca bardzo dobrego 
systemu p%yta). Powrót do popu (Lou Reed, 
Depeche Mode) znów przybli!y% scen# do 
miejsca ods%uchowego. Zabrzmi to infan-
tylnie, ale Romulus gra% tak, jakby stara% si# 
stworzy' warunki akustyczne optymalne dla 
danego repertuaru. Lubi# s%ucha' „Violatora” 
Depeche Mode czy „Downward Spiral” Nine 
Inch Nails, kiedy co chwila g%o)niki generu-
j$ uderzeniow$ fal# d*wi#ku i lubi#, kiedy 
klasyka rozbrzmiewa z pewnej odleg%o)ci. 
Romulus potra&% uchwyci' t# specy&k#. T%o-
czy% decybele, kiedy potrzebna by%a &zycznie 
odczuwalna masywno)' i subtelnia%, kiedy 
cenne stawa%y si# oddech i przestrze(. Satys-
fakcja ze s%uchania ameryka(skiego *ród%a 
jest ogromna, a cena za tyle przyjemno)ci 
okazyjna. To ju! nawet nie kawa% uczciwego 
hi-&. To hi-end pe%n$ g#b$. Pierwszoligowy 
d*wi#k, z którym koniecznie nale!y si# za-
pozna'.

.RQNOX]MD
.wietny d*wi#k w przyst#pnej cenie. 

Prawdziwa okazja.

Aesthetix Romulus
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Dane techniczne:
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24 bity/192 kHz

/DPS\��� 2 x 12AX7 lub E83CCS, 

 2 x 6922 (6DJ8)

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 2 Hz – 20 kHz

,PSHGDQFMD�Z\MĂFLRZD��� 300 omów

2EVDG]HQLH�;/5��� pin 2 dodatni

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0025 %

6\JQDï�V]XP��� 110 dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH�� XLR (4,8 V), RCA (2,4 V)

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH�� -

:\PLDU\��Z�V�J��� 10,8/45,4/46 cm

0DVD��� 13,6 kg

Ocena:
%U]PLHQLH��� hi-end

$QDORJRZH�Z\MĂFLD�5&$�L�;/5���
&\IURZH�ZHMĂFLD�$(6�(%8��NRDNVMDOQH�
5&$��WRVOLQN�L�86%��'R�WHJR�Z\]ZDODF]��
L�56�����GR�LQWHJUDFML�VWHURZDQLD��
]�UHV]WÈ�V\VWHPX�L�PLHMVFH��
QD�RSFMRQDOQÈ�NDUWÚ�]�GUXJLP�86%�


