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szystkie elementy na 
froncie rozmieszczono 
symetrycznie. Po!rod-

ku znalaz"a si# ga"ka potencjometru 
g"o!no!ci. W"$cznik sieciowy dostoso-
wano rozmiarem do wybieraka %róde", 
&eby zachowa' symetri#. Ka&dy element 
otacza frezowany pier!cie(, srebrny 
niezale&nie od wersji kolorystycznej. 
P"yta górna to blacha z niewielk$ ilo!ci$ 
szczelin wentylacyjnych granicz$cych  
z radiatorami.

Boczne !cianki obudowy to nic inne-
go jak dwa radiatory. Na tylnej umiesz-
czono solidne, poz"acane i efektowne 
terminale, przyjmuj$ce przewody za-
ko(czone zarówno bananami, jak i wi-
de"kami. Wej!' RCA jest pi#', w tym dla 
gramofonu – wzmacniacz wyposa&ono 
w modu" korekcyjny. Do tego mamy 
p#tl# magnetofonow$, wej!cie XLR oraz 
„pre out”.

Jak na wzmacniacz zintegrowany  
w klasie A, Sugden nie nale&y do naj-
ci#&szych.

Jerzy Mieszkowski

ugden nie czaruje od pierw-
szych taktów, jak recenzowany 
po s$siedzku Tri TRX-M845. 

Wymaga minimum kilkunastominuto-
wej rozgrzewki. Wtedy rozwija skrzyd"a 
i zaskakuje. 

Potraktowa"em go ró&norodnym 
repertuarem: muzyk$ instrumentaln$ 
i chóraln$, jazzem i klasyk$. W jaz-
zie, poza p"ytami Pata Matheny, tria 
E.S.T. i Keitha Jarrettha, znalaz"y si# 
albumy Diany Krall, Patricii Barber, 
Evy Cassidy i Cassandry Wilson. Mu-
zyk# klasyczn$ reprezentowa"y kon-
certy fortepianowe Czajkowskiego  
i Rachmaninowa w wykonaniu Glenna 
Goulda, Marty Argerich i Lang Langa, 
symfonie Mozarta i Wagnera, koncer- 
ty smyczkowe Vivaldiego i Mozarta 
zarejestrowane przez Nigela Kenne- 
dy’ego oraz Anne Sophie Mutter.

Od pierwszych chwil ods"uchu z"a-
pa"em si# na tym, &e przesta"em ana-
lizowa' d%wi#ki, a zacz$"em s"ucha' 
muzyki. Na drugi plan zesz"a ocena 
basu, tonów !rednich czy wysokich. 
D%wi#ki nabra"y dla mnie nieco inne-
go wymiaru ni& dotychczas, a instru-
menty, mimo &e wyra%nie od siebie 
odseparowane, stanowi"y nierozerwal-
n$ ca"o!'. Mile zaskakuj$cy efekt. Mu-
zyka, jakby nigdy nic, p"yn#"a z g"o!ni-
ków i czarowa"a.

Próbuj$c opisa' d%wi#k w katego-
riach audio)lskich, nale&a"oby stwier-
dzi', &e bas jest kolorowy i zró&nico-
wany, kontrolowany i dok"adny, ale 
nie punktowo uderzaj$cy. Nie ci$gnie 
si# ani nie dudni; brzmi równo i na-
turalnie. Jest to wyra%nie widoczne 
szczególnie w kontrabasie. O ile lubi# 
prezentacj#, w której struny dominuj$ 
nad rezonansem pud"a, to nie mam na 
ni$ wp"ywu, poniewa& jest to zale&ne 
od realizacji. Jednak ró&ny sprz#t b#-
dzie zawsze dodawa" swój charakter. 
Sugden zaprezentowa" kontrabas, nie 

faworyzuj$c ani drgania strun, ani re-
zonansu pud"a. Oby"o si# bez nienatu-
ralnego ci$gni#cia si# niskich d%wi#-
ków. S"ycha' by"o ka&d$ szarpan$ 
przez muzyka strun# lub poci$gni#cie 
jej smyczkiem. 

Podobne wra&enia powtórzy"y si# 
przy s"uchaniu muzyki fortepiano-
wej – najmniejszej szklisto!ci czy 
podbarwie(. Tylko naturalne wibra-
cje strun i tylko tak d"ugie, jak sobie  
&yczy" wykonawca. Koncerty smycz-
kowe Mozarta czy Vivaldiego pokaza-
"y, jak p"ynnie w wykonaniu Sugdena 
potra)$ zabrzmie' skrzypce. *adnych 
ziarnisto!ci, a przy tym rozdzielczo!'  
i dok"adno!'.

G"osy wokalistek wypadaj$ nama-
calnie. S$ barwne i pe"ne emocji. Tu 
Sugden dodaje szczypt# uroczej kre-
mowo!ci. Zjawisko to pot#guje bardzo 
dobra kreacja przestrzeni. Wokali!ci 
nie wychodz$ przed lini# g"o!ników. 
Nie chowaj$ si# za ni$ – s$ tam, gdzie 
ich ustawi" realizator. Muzyka nie 
tylko odrywa si# od g"o!ników, ale je 
otacza. Poniek$d to zas"uga wysokich 
tonów. S$ g"adkie, aksamitne, a przy 
tym szczegó"owe.

Na koniec mog# jedynie doda', &e te 
wszystkie bardzo dobre cechy wzmac-
niacza pot#guj$ si#, kiedy zaczynamy 
s"ucha' p"yty winylowej. Dla mnie  
rewelacja. Je!li, Czytelniku, jeste! au-
dio)lem, postaraj si# go pos"ucha'. 
Niewykluczone, &e zakochasz si#  
w tym brzmieniu. Je!li melomanem 
– kupuj w ciemno, a satysfakcj# ze 
s"uchania b#dziesz mia" przez d"ugie 
lata.

Jerzy Mieszkowski
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re c e n z ow a -
nym dzi! Sug- 
denem jest jak 

z pude"kiem czekola-
dek – tyle& zaskakuj$co 
co smakowicie. I nie 
ma w tym kokieterii 
ani przesady – to urz$-
dzenie "amie stereotypy  
i generuje dawk# rozkosz-
nych endor)n.

Pod wzgl#dem u&ytkowym wzmac-
niacz jest zupe"nie normalny – nie ma 
tu lampowych ceregieli; nic nie musi 
si# wype"nia' ani nagrzewa'; wystar-
czy go w"$czy' do sieci. Niby wszystko 
takie zwyczajne, ale to tylko pozory, 
bo Sugden brzmi zupe"nie inaczej, ni& 
mog"oby si# wydawa'.

D%wi#k nie jest ani ciep"y ani zim-
ny, za to czysty, otwarty i lampowo 
g"adki. To taki audio)lski transsek-
sualizm – ani to lampa, ani klasa A 
czy AB; zupe"ne wymieszanie trzech 
ró&nych brzmie( tworzy now$ jako!'. 
Mo&e moje stwierdzenie jest troch# 
przewrotne, ale zapewniam, &e nie 
ma jednoznacznego sposobu, który 

pozwoli"by okre!li' sposób, w jaki to 
urz$dzenie pokazuje muzyk#.

Nie ma podbarwie( ani 
&adnego oszustwa. Nie s"y-
cha' ziarnisto!ci czy przeja-
skrawie(. Jest tylko czysty, 
naturalny, szalenie przyswa-
jalny d%wi#k, podany orga-
nicznie. Z ka&dym dniem 
s"uchania mia"am poczucie,  
&e tak w"a!nie powinno to 
gra' i nie mog"am wyj!' z po- 
dziwu, &e stoi przede mn$ 

tranzystor.
IA4 potrafi zbudowa' praktycznie 

trójwymiarow$ scen#. Nagrania mu-
zyki organowej Jana Bokszczanina 
(Poulenc – Organ Concerto/Saint- 
-Saëns) oddawa"y klimat ko!cielnych 

wn#trz na tyle do-
k"adnie, &e by"abym 
gotowa przysi$c, &e 
w moim domu sufit 
zmieni" si# w skle-
pienie krzy&owo-&e-
browe. 

Jednak nie tylko 
stereofonia jest moc-
n$ stron$ Sugdena. 
Nie wiem, czy nie 
najwi#ksz$ jego zalet$ 
jest homogeniczno!' 
d%wi#ku. Niezale&nie 
od pasma wzmac-
niacz trzyma" fason, 
pokazuj$c rejestry 
wiarygodnie i natu-
ralnie. Nie zabrak"o 
g"#bokiego, ale kon-
trolowanego basu 
ani niek"uj$cych uszy 
sopranów. Smyczki  
w nagraniu kon-

certów Tartiniego (Harmonia Mun-
di) sprawia"y przyjemno!' d%wi#kiem 



ko(skiego w"osia sun$cego po stru-
nach. Fortepiany duetu Marek i Wacek 
brzmia"y naturalnie i pe"nie, bez me-
talicznych nalecia"o!ci. S"ycha' by"o  
uderzenia )lcowego m"oteczka i po-
wsta"e w ten sposób wibracje.

Wokale zarówno kobiece, jak i m#-
skie urzeka"y barw$ i naturalno!ci$. 
+rednica by"a czysta, wolna od pod-
barwie( czy ocieple(.

Oprócz rozdzielczo!ci i precy-
zji Sugdena cechuje du&a dynamika, 
co zaskakuje w urz$dzeniu o mocy  
33 W. A tu nie do!', &e dok"adnie jak  
w szwajcarskim zegarku, to na doda-
tek zupe"nie bez angielskiej ,egmy. 

W"a!nie dlatego twierdz#, &e IA4 
jest pozaklasowy.

Jedyne, co nie daje mi spoko-
ju, to owa nadmierna eleganc- 
ja brzmienia. O ile w wymie-
nionym repertuarze nie by"o 
&adnej skazy, o tyle w moc-
niejszych brzmieniach zna-
laz"o si# to i owo, do czego 
mo&na by zg"osi' zastrze-
&enia.

Wspomniana elegancja 
przejawia si# ugrzecznie-
niem, które niew$tpliwe 
odbierze sporo przyjem-
no!ci wielbicielom moc- 

nego rocka, metalu i wszyst-
kiego z drive’em, rykiem i pa-
zurem. „Pussy” Rammsteinu 

zosta"o ug"askane i z pogra-
nicza muzycznej pornogra)i 

tra)"o nieopodal szkó"ki nie-
dzielnej. Ca"e szcz#!cie, „Pussy”  

nie zamieni"a si# w Pussycat albo, 
o zgrozo, w -e Pussycat Dolls!

Wi#cej wad nie stwierdzi"am. Je-
!li odpu!ci' sex, drugs i rock’n’roll, 

to id# o zak"ad, &e Sugden ma muro-
wane do&ywocie w systemach audio-

)lskiej wi#kszo!ci.
Wzmacniacz jest zrównowa&ony, 

dysponuje pi#kn$ barw$ i niepowta-
rzalnym brzmieniem. Wiele nie 
potrzebuje, a oferuje du&o. Czy to 
sprawka angielskiej elegancji, czy 
czego! zupe"nie innego, trudno 
jednoznacznie oceni', ale wa&ne &e 
IA4 ma czar. To elementarne, mój 
drogi Watsonie…

Aleksandra Chilli(ska


