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moich informacji wynika, !e 
grono posiadaczy ASX-2000 
ro"nie do"# szybko. Tym bar-

dziej jestem zadowolony, !e jako pierwsi 
mo!emy go dla pa$stwa przetestowa#.

Masa urz%dzenia robi wra!enie. Sze"#-
dziesi%t kilogramów nie bierze si& z powie-
trza. Odpowiadaj% za to solidne elementy 
wewn&trzne oraz pancerna obudowa  
z grubych p'yt aluminiowych anodowa-
nych na czarno. Wzornictwo mo!e si& 
podoba#, a du!a obudowa oraz grubo"# 
"cianek buduj% wra!enie solidno"ci.

Na froncie umieszczono jedynie 
w'%cznik zasilania, pod"wietlany na 
niebiesko. Tylna "cianka jest równie 
ascetyczna; znalaz'y si& tam tylko z'%-
cza niezb&dne do pod'%czenia sprz&-
tu: gniazdo zasilania z wy'%cznikiem, 
wysokiej jako"ci terminale g'o"nikowe 
oraz wej"cie RCA. Wzmacniacz pracu-
je w klasie A i oddaje 80 W przy o"miu 
omach. W trakcie pracy mocno si& na-
grzewa. 

Robert Trzeszczy$ski

ygl%d i masa ASX-2000 
budz% zaufanie i powo-
duj% oczekiwanie du!ego, 

efektownego d(wi&ku. Z drugiej strony, 
jest to klasa A, wi&c powinni"my us'ysze# 
typowe dla niej ciep'o i barw&. Uprzedza-
j%c nieco fakty, powiem, !e wzmacniaczo-
wi zdecydowanie bli!ej do stereotypu kla-
sy A ni! wyczynowych popisów mog%cych 
si& kojarzy# z jego gabarytami.

Dzi&ki uprzejmo"ci przyjació' audio-
)lów mia'em okazj& sprawdzi# sprz&t 
w kilku systemach. Z du!ym zacieka-
wieniem pod'%czy'em Abyssounda do 
kolumn Dynaudio C3, które s% dosy# 
chimeryczne i lubi% du!o pr%du. Jak si& 
okaza'o, 80 watów ASX-2000 nie(le so-
bie z nimi poradzi'o. D(wi&k by' odpo-
wiednio g'o"ny i bez problemu wype'ni' 
pokój. Muzycy byli namacalni i otacza'o 
ich sporo powietrza. Wzmacniacz szcze-
gólnie si& polubi' z muzyk% akustyczn%, 
zw'aszcza gitary Erica Claptona i innych 
muzyków graj%cych unplugged wypada-
'y atrakcyjnie. Wysokie tony by'y subtel-
ne i delikatnie wycofane. Talerze instru-
mentów perkusyjnych mia'y patynowy 
nalot i nieco 'agodzi'y szorstko"#.

Wi&kszo"# ods'uchów przeprowa-
dzi'em w systemie z Zollerami Solution 
i elektronik% Audioneta. Z odtwarza-
czem ART V2 by'o zdecydowanie zbyt 
pastelowo. Samo (ród'o ma charakter 
ocieplony, co w zestawieniu z Abyssoun-
dem da'o efekt znacznego wypchni&cia 
"rodka przy jednoczesnym poluzowaniu 

w dole pasma. Spraw& poprawi'o nieco 
wpi&cie DAC-a Mytek 96, jednak do za-
dowolenia nadal by'o daleko. Nieocze-
kiwanym strza'em w dziesi%tk& okaza'o 
si& pod'%czenie gramofonu. Prezentacja 
detali uleg'a zdecydowanej poprawie. 
Nadal mo!na by'o s'ysze# uwypuklenie 
"rednicy, jednak w znacznie mniejszym 
stopniu. Wokal Kari Bremnes z p'yty 
„Norwegian Mood” by' aksamitny, do-
ci%!ony i p'ynny. Z kolei „Resonanse 
Enseble” Kena Vandermarka brzmia'o 
zwiewnie i przejrzy"cie, zw'aszcza w wy-
sokich tonach. Po przyzwyczajeniu si& 
do charakteru wzmacniacza zacz&li"my 
s'ucha# kolejnych albumów z du!% przy-
jemno"ci%, w mniejszym stopniu kon-
centruj%c si& na analizie brzmienia.

W kilku systemach d(wi&k by' po-
dawany kulturalnie i p'ynnie. Czasami 
tego docieplenia by'o ju! nieco za du!o, 
jednak to kwestia gustu. Zapewne wiele 
osób, szukaj%cych wzmacniacza '%cz%ce-
go cechy lampy i tranzystora, Abyssound 
oczaruje. Trzeba jednak pami&ta#, !e 
wzmacniacz jest wra!liwy na wszelkie 
zmiany i trzeba si& postara#, !eby poka-
za', na co go sta#. Ka!da zmiana kabla 
zasilaj%cego czy '%czówki b&dzie natych-
miast s'yszalna. Objawia'o si& to zw'asz-
cza w niskich cz&stotliwo"ciach. W te-
stowanych systemach najlepiej wypada'y 
kable graj%ce szczup'o.

Trzeba te! wspomnie# o bezpo"red-
nio"ci w pokazywaniu sceny muzycznej. 
Zdarza'o si&, !e wokalistka "piewa'a, 
niemal siedz%c mi na kolanach. Ca'o"# 
sceny jest pokazywana bli!ej – jakby"my 
s'uchali koncertu z pierwszego rz&du  
w )lharmonii. Powoduje to, !e instru-
menty s% wi&ksze, przez co nieco na 
siebie nachodz%. Pytanie, co jest bli!sze 
prawdy? Przecie! w naturze instrumen-
ty nie wydaj% z siebie d(wi&ku z punktu 
wielko"ci 'ebka od szpilki.

Abyssound  
■

■



Wiele osób uwielbia taki sposób loka-
lizowania (róde' pozornych, bo daje on 
wra!enie bli!szego obcowania z artysta-
mi. Takim melomanom mog& poleci# 
ods'uch ASX-2000. Audio)le szukaj%cy 
chirurgicznego narz&dzia do cyzelowa-
nia detali powinni raczej szuka# gdzie 
indziej. 

Robert Trzeszczy$ski

a Abyssounda 
mia'em ochot& 
od ostatniego 

Audio Show. Wzmacniacz 
wzbudzi' ogromne emo-
cje, a tu i ówdzie, po"ród 
innych wystawców, da'o 

si& s'ysze# pod jego adresem 
szczere s'owa uznania. Na eg-
zemplarz testowy producent 
kaza' mi czeka# pó' roku, 
t'umacz%c po"lizg ogromnym 
zainteresowaniem klientów. 
W ko$cu nadszed' ten dzie$; 
doczeka'em si&. I wiecie co? 
Po tym, co us'ysza'em, wierz& 
w to t'umaczenie.

Urz%dzenie prezentuje si& 
interesuj%co. Cho# masyw-
na bry'a ju! na pierwszy rzut 
oka nawi%zuje do Pass Labs, 
to podobie$stwo dotyczy je-
dynie wygl%du. Je"li chodzi  



o d(wi&k, Abyssound przerasta wszyst-
kie znane mi wzmacniacze tranzystoro-
we w swoim przedziale cenowym.

ASX-2000 gra ze swobod% i lekko-
"ci%. Pokazuje swoj% klas& bez !adnego 
wysi'ku czy napinania musku'ów. Jest  
w tym troch& spektakularno"ci, polega-
j%cej g'ównie na fascynuj%cej umiej&t-
no"ci trzymania w ryzach obrazu sceny. 
Zarys (róde' pozornych jest tu bowiem 
niezwykle wyra(ny. To ju! nawet trud-
no nazwa# plamami d(wi&ku, to rze(by 
pozycjonowane zarówno wszerz, jak  
i wyra(nie umiejscowione w g'&bi sce-
ny. Fantastyczne wra!enie.

Abyssound to pot&!na maszyna.  
W "wiecie hi-) 100 W w klasie A to od-
powiednik czterolitrowego silnika V8 

w motoryzacji. Rozwijaj%c to porów- 
nanie, warto doprecyzowa#, !e s'ucha-
nie Abyssounda przypomina raczej po-
dró!owanie statecznym Jaguarem XJR 
ni! jazd& narowistym BMW M3. Oba 
maj% zbli!on% moc i osi%gi, ale ró!nica 
polega g'ównie na tym, !e w'a"cicie-
le jaga nikomu nie musz% ju! niczego 
udowadnia#. Podobnie Abyssound – 
nie stara si& b'yszcze#; nie proponuje 
!adnych fajerwerków, nie ma nawet 
z'otej grawerki. On po prostu gra i robi 
to "wietnie.

Cech%, która pozwala si& temu 
wzmacniaczowi wybi# z t'umu po-
dobnych konstrukcji, jest sposób pre-
zentacji wysokich tonów. S% nieskazi-
telnie czyste, a przy tym jedwabi"cie 
g'adkie. Nie bursztynowe, jak w te-
stowanej niedawno ko$ców- 
ce Modwrighta, nie wyraziste  
i zimne jak we wzmacniaczach 
Pass Labs z serii X. Przypomi-
naj% co", co spodziewaliby"my 
si& spotka# w najwy!szej klasy 
wzmacniaczach lampowych 
i dzi&ki tej g'adko"ci nawet 
p'yta, nomen omen, „Seasons 
in the Abyss” Slayera brzmi… 

przyjemnie. S'uchaj%c muzyki za po-
"rednictwem takiego urz%dzenia, a! si& 
nie chce niczego testowa#. 

Czy ma ono jakie" mankamenty? Przy-
pominaj%ca wzmacniacze Passa obu-
dowa i pr%do!erno"# rz&du 1,2 kW/h? 
*wiadome czy nie, wzorowanie si& na 
wygl%dzie czego" 'adnego nie nale!y do 
istotnych przewinie$. Pozostaje kwestia 
nielichego apetytu na pr%d. Jako" jednak 
przywyk'em, !e wszystko, co w !yciu naj-
przyjemniejsze, jest niezdrowe lub ma'o 
ekologiczne. Radz& sobie ze spalaniem 
rz&du 25 l/100 km, to i z 4 z' za dzie$ s'u-
chania muzyki sobie poradz&. 

Musz& go mie#!

Adam Bernacki


