


rzedwzmacniacz korekcyjny 
Linnart GPH-6 jest konstruk-
cj! lampow!. Kaskadowe 

wej"cie o zmiennym obci!#eniu 100, 
200, 300 i 400 omów umo#liwia dopa-
sowanie impedancji wej"ciowej do pa-
rametrów wk$adki. Zmieniaj!c po$o#e-
nie prze$!cznika obrotowego, mo#na 
zoptymalizowa% d&wi'k do w$asnych  
potrzeb. 

Po pierwszym stopniu wzmocnienia 
odbywa si' pasywna korekcja RIAA. 
Nast'pnie sygna$ jest wzmocniony 
w stopniu SRPP (Shunt Regulated  
Push-Pull), a pó&niej we wtórniku ka-
todowym. W GPH-6 pracuj! podwójne 
triody ECC 88. W celu obni#enia po-
ziomu szumów zasilanie umieszczono  
w osobnej obudowie i oparto na pro-
stowniku pó$przewodnikowym oraz 
pentodach EF 184 (wzmacniacz b$'du) 
i EL 84 (regulator). Napi'cie #arzenia 
wynosi 6,3 VDC. Nale#y zwróci% uwag', 
#e Linnart jest przeznaczony do pracy  
z wk$adkami typu MC (z ruchom! cew-
k!), o raczej niskim poziomie napi'cia 
wyj"ciowego.

Urz!dzenie zamkni'to w dwóch obu-
dowach. Pierwsza, czarna i kanciasta, 
mie"ci zasilacz. Z drug!, p$ask! i na-
stroszon! lampami, $!czy j! przewód. 
Na przedniej "ciance zasilacza znalaz$y 
si' tylko czerwona dioda i prze$!cznik 

hebelkowy. Na froncie modu$u wzmac-
niaj!cego nie ma nic, natomiast jego 
górna cz'"% mie"ci sze"% niczym nie 
os$oni'tych lamp. Ca$o"% wygl!da $ad-
nie, tym bardziej #e warto"% materia$o-
wa wydaje si' wysoka. 

Z ty$u znalaz$y si' gniazda wej"%  
i wyj"%, zacisk uziemienia, gniazdo 
przewodu $!cz!cego z zasilaczem oraz 
selektor impedancji obci!#enia wk$ad-
ki. Nic tam nie jest opisane, zatem na-
le#y si' domy"la%, #e impedancja ro"nie 
standardowo, zgodnie z kierunkiem ob-
rotu wskazówek zegara.

Danek Elbaum

$yta „Gone With the Winds” 
The Dave Brubeck Quartet 
(Paul Desmond na sakso-

fonie altowym, Joe Morello – perku-
sja, Gene Wright – kontrabas i Dave  
Brubeck na fortepianie), zarejestro-
wana w 1959 roku dla Columbii, to 
bardzo dobre nagranie z okresu królo- 
wania winylu. Linnart GPH-6 "wiet- 
nie sobie radzi$ z perlisto"ci! forte-
pianu; saksofon brzmia$ autentycznie, 
blacha perkusji przekonywa$a, a kon-
trabas by$ prezentowany z dobrym 
kompromisem mi'dzy barw! struny 
a rezonansem pud$a. Z g$o"ników 
pop$yn!$ organiczny, pe$en wdzi'ku 
d&wi'k.

Z epoki przedcyfrowej pochodzi 
tak#e „Relaxin’ with The Miles Da-
vis Quintet” (1956 rok). Nagranie 
to, wraz z „ Steamin’ with The Miles  
Davis Quintet”, „Workin’ with The 
Miles Davis Quintet” i „Cookin’ with  
The Miles Davis Quintet”, jest po-
wszechnie uwa#ane za jedno z najlep-
szych w hard bopie. Ballady "piewane 
przez Milesa na tr!bce brzmi! "wiet-
nie. Nic doda%, nic uj!%, tylko s$u-
cha%. GPH-6 nieco zaokr!gla d&wi'k, 
przez co tr!bka ma odrobin' mniej 
agresywny charakter ni# na moim 
referencyjnym przedwzmacniaczu. Te-
norowy saksofon Coltrane’a te# jest  
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troch' cieplejszy, a kontrabas Cham-
bersa ma mniej d&wi'ku struny, za to 
wi'cej ciep$ego drewna. Dla wielbi-
cieli analogowego d&wi'ku – ciastko 
z kremem. 

Jak Linnart GPH-6 radzi sobie z kla- 
syk!? Dymitr Szostakowicz napisa$  
I symfoni' jeszcze jako leningradzki 
student. Jej premiera odby$a si', gdy 
mia$ zaledwie 19 lat. To by$ jego debiut. 
Eugene Ormandy wraz z Filadel(jsk! 
Orkiestr! Symfoniczn! nagrali dla  
Columbia Masterworks „Symfoni'  

nr 1” oraz koncert na wiolonczel'  
z M"cis$awem Rostropowiczem w roli 
solisty. 

GPH-6 "wietnie oddaje skal' i z$o- 
#ono"% symfoniki, a tak#e auten-

tyzm i proporcje pomi'dzy d&wi'-
kiem wiolonczeli i pe$nej orkiestry. 
Te obserwacje potwierdzi$o nagranie  
III symfonii Saint-Saensa, równie# 
wykonanej przez filadelfijsk! orkie-
str' pod batut! Ormandy’ego. Organo-
w! kompozycj' zarejestrowa$ w 1980  
roku Telarc w ko"ciele St. Francis de  

Sales w Filadelfii. Rejestracji doko-
nano w wyrafinowanej technologii 
cyfrowej, zwanej przez producenta  
Digital Tape Recording. Pierwsze  
kroki cyfrowej rewolucji na klasycz- 
nej analogowej ta"mie i przeniesionej 

na winyl. D&wi'k, prawdopo-
dobnie ze wzgl'du na technik' 
nagrania, jest raczej ch$odny, 

wr'cz sterylny, jednak ma 
swoje zalety. Jest czysty, de-
taliczny i dynamiczny. Lin-
nart spisa$ si' bez zastrze#e). 
Wiernie odda$ skal' i maje-

stat orkiestry symfonicz-
nej, przekazuj!c równie# 
detale tonalne i akustyk' 
ko"cio$a. Majestatyczne 

organy brzmi! auten-
tycznie i dynamicznie, 
bez "ladów kompre-
sji. Pot'#na muzyka  

i "wietny d&wi'k. 
Przedwzmacniacz 

Linnarta mo#e si' wy-
"mienicie sprawdza%  

w systemach, które brzmi! 
stosunkowo ch$odno i de-
talicznie (wi'kszo"% po-
pularnych wzmacniaczy 
tranzystorowych). Doda 

wtedy potrzebn! w nagra-
niach akustycznych eufo- 

ni'. Sugeruj' kontakt z Linnartem  
i przekonanie si' na w$asne uszy, jaki 
czar z niego emanuje.

Danek Elbaum.



innart to marka wci!# troch' 
tajemnicza. Nie lubi', gdy nie 
mo#na znale&% o(cjalnej oferty 

producenta, cennika czy cho%by nazw 
urz!dze). 

Do testu otrzyma$em lampowy pre-
amp gramofonowy – $adny, staran-
nie wykonany, ale znowu: bez 
widocznej nazwy, bez opako-
wania i opisów. To ju# nie jest 
niedopatrzenie, to styl z wybo-
ru. Nie rozwodz' si' nad tym, 
tylko zaznaczam, #e nie jest to 
w moim gu"cie. Proponuj' naj-

wy#ej, #eby korzystaj!c z wolnego miej-
sca na obudowie da% gdzie" z przodu 
chocia# nazw' producenta. Wyci'ta la-
serowo lub naniesiona za pomoc! pasty 
do z'bów podniesie postrzegan! klas' 
urz!dzenia o jeden poziom. Przyda$by 
si' te# opis pozycji na selektorze z ty$u, 
nawet je"li b'dzie to tylko 1, 2, 3 i 4.

Pod$!czenie i kon(guracja Linnarta 
by$y proste; wystarczy$o ustawi% selek-
tor impedancji na pozycj', któr! in-
stynktownie uzna$em za reprezentuj!c! 
200 omów (tyle zwykle bior' dla wk$ad-
ki Zu-103), no i jazda. 

Brzmienie by$o bardzo dobre, cho% 
nie w pe$ni neutralne. Zacz!$em niezo-
bowi!zuj!co, od „Pini di Roma” Respi-
ghiego oraz „Jazz Messengers” z *elo-
niusem Monkiem. Kr'ci$o si' to przez 
dwa dni, a w tym czasie ja gotowa$em 
i pra$em na tarze. To, co dolatywa$o  
w przerwach mi'dzy tarciem a miesza-
niem w garncach, by$o wi'cej ni# po-
prawne. By$o wci!gaj!ce. Porzuci$em 
wi'c prace domowe i skupi$em si' na 
brzmieniu.

Linnart wyró#nia si' spójno"ci!. 
Dzi'ki niej muzyka nie leci gdzie" bo-



kiem, lecz wlewa si' p$ynnie do ucha. 
Barwa jest dosy% ciep$a, ale nie klucho-
wata. P$yta „My song” europejskiego 
kwartetu Keitha Jarretta dawa$a czyst! 
przyjemno"%. D&wi'k saksofonu Jana 
Grabarka, fortepian Jarretta z w$a"ci-
w! mas!, nieco oddalona perkusja, 
przestrze) obszerna, ECM-owska. Ca-
$o"% oddana z mikrodynamik!, która  
zapewnia napi'cie i sprawia, #e chce si' 
s$ucha%, mimo #e album zna si' na pa-
mi'%. To by$o dobre odtworzenie.

Nast'pnie si'gn!$em po „Best Au-
diophile Voices”. Nagranie precyzyj-

ne, przejrzyste i tak dok$adne, #e cza-
sem wida% stringi wokalistek. Linnart 
stringi nieco ukry$. Nie odnosi$em 
wra#enia zawoalowania czy wycofania 
d&wi'ku, ale sybilanty by$y mniej pod-
kre"lone ni# zwykle, a ca$o"% p$ynna  
i troch' miodna. Odebra$em to pozy-

tywnie, ale by$o to odrobin' co innego, 
ni# zna$em wcze"niej. Kiedy" s$ucha-
$em wk$adki Koetsu Black. Linnart  
to dla mnie Koetsu w"ród przed-
wzmacniaczy gramofonowych. I po-
dobnie jak Koetsu, b'dzie mia$ za-
#artych zwolenników, ale te# takich, 
którzy poszukaj! czego" innego. Gdzie 
ja sam si' plasuj'? Podoba$o mi si'. 
P$yty z g$osami kobiet s$ucha$em d$u-
go, bo Linnart, z reszt! toru, zrobi$  
z niej brylant; istny cud. „Over the  
Rainbow” brzmia$o, zgodnie ze sw! 
natur!, niebia)sko.

Przeniesienie uwagi na Adele nie 
przynios$o ju# tak spektakularnych 
rezultatów, by$o bowiem przyjemnie  
i g$adko, natomiast troch' za ma$o ner-
wu. Dynamika w wi'kszej skali nieco 
siad$a. D&wi'k by$ bezpo"redni, bez 
tanich efektów zmi'kczaj!cych, ale te# 

bez high-endowego kopa, w$a"ciwe-
go niektórym urz!dzeniom o cenach 
wywindowanych w kosmos. Zreszt!, 
nagranie Adele to zapis cyfrowy prze-
niesiony na winyl, trudno si' wi'c spo-
dziewa% cudów.

Powrót do muzyki instrumentalnej 
(lampowa rejestracja Taceta) przyniós$ 
efekt w postaci g$'bokiego, naturalnego 
brzmienia z odpowiednim pog$osem  
i oddaniem przestrzeni. D&wi'k Lin-
narta odbiera si' troch' jak na #ywo, 
nie wyci!ga on syczenia i mlaskania, 
ale daje wra#enie s$uchania w kon-
kretnej przestrzeni, w prawdziwej sali,  
w pewnej odleg$o"ci od instrumen-
tów, z warstw! powietrza mi'dzy sce-
n! a s$uchaczem. Z ciekawo"ci! wy-
s$ucha$em tej dobrze mi znanej p$yty. 
W$a"ciwie w #adnym miejscu si' nie 
zawiod$em. Gra$o majestatycznie, ele-
gancko i bez nerwów. Czy czego" bra-
kowa$o? Mo#e tak, ale nie mnie. Scena 
porz!dnie pouk$adana, szeroka, wielo-
warstwowa, &ród$a pozorne na swoich 
miejscach, cho% w ich obecno"% trzeba 
si' nieco ws$ucha%. Szczegó$y na miej-
scu, ale nie podane agresywnie. Mo#-
na by sobie #yczy% bardziej surowego 
brzmienia, ale czy wielu fanów winylu 
b'dzie narzeka% na prezentacj' Lin-
narta? Nie s!dz'.

+eby si' troch' podra#ni% z tym pho-
no, po$o#y$em na talerzu par' p$yt z lat 
70. i 80., zawieraj!cych typow! muzy-
k' rozrywkow!. Mike Old(eld, Phil 
Collins, par' polskich gwiazd. Z nie-
co ostrzej nagranymi p$ytami Linnart 
post'puje bardzo dobrze, minimalnie 
$agodz!c to, co najgorsze, ale prezen-
tuj!c wiele detali i efektów muzycz-
nych. Atmosfera zostaje ocalona. Ten 
przedwzmacniacz okazuje si' ca$kiem 
uniwersalny. Troch' wi'cej wnikania 
w materi' nagra) i by$oby znakomicie. 
S$odko, ale nie ulepek, ciep$o, ale nie 
upa$, aromat, ale Dunhilla.

Wiem sk!din!d, #e Linnart GPH-6 
by$ zestawiany z gramofonem Zontek 
i wk$adk! Lyra. Przypuszczam, #e to 
móg$ by% zwi!zek okre"lany jako „made 
in Heaven”, zw$aszcza ze wzgl'du na 
znan! detaliczno"% Lyry. Mój gramofon 
(Ad Fontes z ramieniem Origin Live 
Zephyr) te# si' lokuje po szczegó$owej 
stronie Mocy. Czy w zwi!zku z tym by-
$em ju# w niebie? Je"li nawet nie, to na 
pewno w jakim" fajnym miejscu.

Alek Rachwald


