
!a"ciciel #rmy, pan Junichi 
Yamazaki, nie po$a!owa! 
metalu. Dwa monobloki 

lampowe, z których ka$dy wa$y wi%cej od 
mojej integry, która z kolei wa$y tyle, co 
dwa worki cementu, to wynik, który zro-
bi!by wra$enie nawet na Pudzianowskim. 
To s& jakie" potwory! Ustawienie ich na 
stoliku si!ami jednego cz!owieka jest ab-
solutnie niemo$liwe. Wiem, bo próbowa-
!em. Mi%"nie mo$e by i uci&gn%!y, ale za-
protestowa!y "ci%gna. Matko, co za kolos. 
Do tego ca!kiem przystojny.

Przy okazji tego testu sam sobie z!o$y-
!em gratulacje. Mój stolik, robiony na mia-
r% Rogoz, okaza! si% idealnie dopasowany 
rozmiarami do d'wigania takiej parki. Po-
mi%dzy monoblokami pozosta! centymetr 
luzu. Oczywi"cie, wszystko inne, !&cznie 
z przedwzmacniaczem, musia!o stan&( 

pi%tro ni$ej. W efekcie, oprócz piekielnej 
parki, w systemie znalaz!y si%: pi%kny lam-
powy przedwzmacniacz Art Audio oraz 
'ród!o cyfrowe, z!o$one z nap%du Linna 
i przetwornika Tent Audio Lab. Te dwa 
ostatnie urz&dzenia s& szeroko"ci po!ów-
kowej, co wiele u!atwi!o.

Pomijaj&c #zyczne rozmiary, z którymi 
wci&$ jeszcze si% nie oswoi!em (rany, jakie 
to wielkie!), wzmacniacze Triode maj& 
si% czym popisa( równie$ pod wzgl%dem 
konstrukcyjnym. Monoblok przyjmuje 
sygna! zarówno RCA, jak i XLR (prze!&-
czane hebelkiem). Wyj"cia s&, do wyboru, 
dopasowane do impedancji od 4 a$ do 16 
omów, co cofa nas do czasów brytyjskich 
monitorów studyjnych, które charaktery-
zowa!y si% tak& w!a"nie impedancj& zna-
mionow&. Lampy mocy te$ s& do wyboru. 
Mo$na dokona( do"( powa$nej mody-

#kacji d'wi%ku, zast%puj&c standardowe  
845 triodami 211 (do!&czonymi w zesta-
wie!). Za t% operacj% odpowiadaj& prze-
!&czniki hebelkowe, które dopasowuj& war-
to"( pr&du spoczynkowego do typu lamp  
wyj"ciowych. Daleki jestem od stwierdze-
nia, $e dwie 211 natychmiast zamieni& 
ka$dy monoblok w Ongaku, ale podo-
bie)stwo ro"nie. Na mocniejszych 845 
wzmacniacz dysponuje „ci&giem” rz%du 
50 W/kana!, co jak na triod% SE robi du$e 
wra$enie. TRX-M845 wyposa$ono w re-
gulacj% biasu lamp mocy (jest do tego od-
powiedni wska'nik), dzi%ki czemu mo$na 
do pewnego momentu niwelowa( efekt 
ich nierównomiernego zu$ywania si%.

Pozosta!e ba)ki to komplet 12AU7  
i 6SN7 we wst%pnym wzmocnieniu oraz 
jeszcze jedna 845, tym razem jako dri-
ver – !&cznie trzy stopnie wzmocnienia. 
W sumie – uczta dla lampo#la; ja osobi-
"cie mia!em ochot% je ze$re( na miejscu. 
Wewn%trzna konstrukcja Triode równie$ 
nie nale$y do tanich. Wykorzystano m.in. 
oporniki KOA oraz kondensatory Toichi. 
Zrezygnowano z p!ytek drukowanych. 
Zamiast nich zastosowano pracoch!onny 
monta$ punkt-punkt. Za mas% wzmac-
niaczy w znacznym stopniu odpowiadaj& 
wielkie transformatory. Gniazda RCA s& 
opisywane jako ameryka)skie, masywne 
g!o"nikowe to prawdopodobnie WBT, za" 
XLR – Neutrik. 

Interesuj&c& opcj& jest regulacja sprz%-
$enia zwrotnego w trzech krokach od  
0 dB do 3 dB oraz mo$liwo"( w!&czania  
i wy!&czania pod"wietlenia. Pod"wietlany 
jest nie tylko wska'nik oddawanej mocy 
oraz wska'nik biasu (ten ostatni umiesz-
czono na górnej p!ycie obok lamp mocy), 
ale tak$e same lampy od do!u. Mo$e to 
zb%dny gad$et, ale wygl&da !adnie. 

Cena monobloków Triode znajdu-
je odbicie nie tylko w jako"ci wyko)- 
czenia i w ogromnej masie, ale i w mo$-
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liwo"ciach regulacji. Nie $a!uj&c "rodków, 
konstruktor uwzgl%dni! chyba wszystkie 
opcje, jakie mo$na zmie"ci( w, b&d' co 
b&d', prostej konstrukcji. Wszystko po 
to, aby pozwoli( maksymalnie dopaso-
wa( wzmacniacz do warunków, w jakich 
b%dzie pracowa!, i tym samym wyci&gn&(  
z niego wszystkie mo$liwo"ci. Jest to po-
dej"cie s!uszne, bo tyle wysi!ku w!o$onego 
w projektowanie oraz tyle pieni%dzy na-
bywcy nie powinno si% marnowa(. 

Warto zwróci( uwag%, $e ca!a ta maszy-
neria jest estetyczna. Ta)sze modele Trio-
de s& kolorowe, !&cz&c srebro aluminium  
z czerwonym metalicznym lakie-
rem. To !adne, ale troch% kon-
trowersyjne rozwi&zanie. Tutaj 
czerwie) ma g!%boki odcie) 
burgunda i jest dawkowana ze 
smakiem. Wzornictwo uzu-
pe!niono z!otymi tabliczkami  
w manierze Air Tighta. W ogóle ca-
!o"( przypomina mi jaki" wielki wzmac-
niacz AT, tyle $e utrzymany w innej 
kolorystyce. A to niez!a rekomen-
dacja, bo ta japo)ska #rma sprz%t 
ma bardzo elegancki.

Jak wspomnia!em, chcia!em po-
$eni( te urz&dzenia z przedwzmacnia-
czem odpowiedniej jako"ci. Nie mia!em 
$adnego w!asnego, zatem skorzysta!em 
z rekomendacji dystrybutora i wzi&!em 
znany mi ju$ wcze"niej topowy model Art 
Audio. Powinien sobie poradzi(. Do tego 
moje kolumny Avcon ARM okablowane 
srebrem Argentum. Czy zrobi!em wszyst-
ko, $eby te monstra zagra!y? O tym prze-
konam si% podczas ods!uchu.

Alek Rachwald

czasie testu wypróbowa-
!em oba typy lamp mocy: 
845 i 211. W moich wa-

runkach d'wi%k 845 okaza! si% lepszy, 
poniewa$ oddawa! wi%cej masy i dyna-
miki. Subtelna poprawa muzykalno"ci  
z lampami 211 nie jest, w moim odczuciu, 
warta utraty muskulatury. U$ycie innych 

kolumn mog!oby doprowadzi( do innych 
wniosków, jednak ARM-y s& wystarcza- 
j&co dobre nawet w po!&czeniu z 845, na-
tomiast lubi& troch% brutalnego tarmo- 
szenia. 

Moje kolumny stanowi!y dla mono-
bloków !atwe obci&$enie, co mo$na by!o 
stwierdzi(, obserwuj&c prac% wska'ników 
wychy!owych: wskazówki rzadko przekra-
cza!y poziom 1 W. Avcony, podpi%te do za-
cisków 6-omowych, bra!y tyle mocy, ile im 
by!o trzeba i wspó!praca mi%dzy wzmac-
niaczem a kolumnami uk!ada!a si% bardzo 
dobrze. Przedwzmacniacz z wysokiej pó!ki  

z pewno"ci& 
równie$ przyczyni! si% do 

efektu, o którym poni$ej.
Od pocz&tku testu z przyjemno"ci& 

stwierdzi!em, $e mam nareszcie do czy-
nienia ze wzmacniaczem, którego d'wi%k 
podoba mi si% bardziej ni$ brzmienie w!a-
snej ampli#kacji. Teoretycznie w $yciu 
recenzenta takie przygody powinny si% 
zdarza( cz%sto, jednak dot&d si% nie sk!a-
da!o. Có$, po$&dany wynik osi&gn&!em  
w ko)cu za drobn& sum% oko!o stu tysi%cy 
z!otych. Ale by!o warto. Przy zachowaniu 
ca!ego lub niemal ca!ego rozmachu i ude-
rzenia trzystuwatowej integry, dosta!em 
od Tri wi%cej powietrza, namacalno"ci 
otoczenia muzyków; wi%cej sygna!ów 
subtelnych a przyjemnych. To jest co", 
bowiem najcz%"ciej po pod!&czeniu pie-
kielnie drogich wzmacniaczy pierwszym 
wra$eniem jest: „I to ju$ wszystko?”. Tutaj 
by!o wszystkiego nieco wi%cej.

Zrozumia!e, $e kiedy zorientowa!em si%, 
$e mam do czynienia ze sprz%tem nieprze-
ci%tnym, zacz&!em go cz%stowa( wyma-
gaj&cym repertuarem. Od powoduj&cego 
wzbudzenia „Beyond the Missouri Sky”, 
przez big-bandy, po wielk& symfonik%  
i organy. Przez „Missouri Sky” wzmacniacz 
przeszed! "piewaj&co, oddaj&c p!ynno"(, 
pot%g% i zró$nicowanie barwowe tego na-
grania, nie gubi&c odcienia zadumy. Wy-
dobywa! te$ z t!a „ambientowe” dodatki, 
na które dot&d nie zwraca!em uwagi.

Trzymaj&c si% jazzu, rzuci!em na tac% 
big-band Joe Hendersona. Wzmacniacz 

okaza! si% bezlitosny i ujawni! p!asko"( 
tego nagrania. By!o niezbyt wci&gaj&ce  
i monotonne. Czy z monoblokami Triode 
mo$na si% nudzi(? Troch% zaniepokojony, 
si%gn&!em po inny big-band: „Portraits of 
Cuba” z wytwórni Chesky Records. Podej-
rzenia pod adresem wzmacniacza znik!y: 
to by!a jednak sprawka nagrania. Z muzy-
k& zespo!u Paquito de Rivery d'wi%k od-
zyska! plastyczno"(, soczysto"( i g!%bi%. 

Po przygodach z orkiestrami jazzo-
wymi komisja zabra!a si% od razu za or-
gany. P!yta z nagraniem instrumentu  
z Lichenia od razu polecia!a w k&t, jako 

s!abo zrealizowana, a ja skupi!em 
uwag% na „Tabulaturze war-
szawskiej”, wydanej przez Acte 
Prealable w 2001 roku. Tutaj ju$ 
by!o bardzo przyjemnie. Sub-
telny raczej ni$ pot%$ny d'wi%k 

organów z ko"cio!a "w. Anny w Bo-
limowie "wietnie odpowiada! rodzajowi 

muzyki. G!os kobiecy w „Magni#cat” 
zosta! oddany czysto, a ko"cielny po-
g!os wybrzmiewa! d!ugo i natural-
nie. Z kolei nagrany blisko wirgina! 

sprawia! wra$enie nieco powi%kszonego, 
cho( tutaj cz%"( odpowiedzialno"ci spada 
na preferencje realizatora d'wi%ku. Tym 
niemniej brzmienie by!o pi%kne, reali-
styczne, ale nie za ostre, z w!a"ciw& mas& 
i wybrzmiewaniem. 

Dla zmiany nastroju wybra!em „Sin” 
Grzecha Piotrowskiego. By!o "wietnie. 
„Mój” system pozwoli! nagraniu pokaza( 
wszystko to, co w nim najlepsze. *eby 
on tak jeszcze by! naprawd% mój… Có$, 
p!aci!bym wówczas wy$sze rachunki za 
pr&d. Muzyka p!yn%!a wyj&tkowo g!adko, 
wciska!a si% wsz%dzie i op!ywa!a wszyst-
ko. Oderwana od g!o"ników, swobodna. 
TRX-M845 umieszczaj& 'ród!a pozorne 
nieco bli$ej ni$ SoundArt Jazz, bo te g!ów-
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ne znajduj& 
si% na linii g!o"- 
ników. Rzecz gustu, ale 
niew&tpliwie uatrakcyjnia to przekaz, czy-
ni&c go bardziej bezpo"rednim, przybli$o-
nym do s!uchacza.

Nagrania wokalne zosta!y odtworzone 
w sposób, jakiego mo$na oczekiwa( od 
lamp najwy$szej jako"ci. Dobra lampa 
mo$e wyg!adzi( co", poprawi(, up!yn-
ni(. Najlepsza poka$e to, co dosta!a. P!yta 
„Best Audiophile Voices” brzmia!a troch% 
ostro, w porz&dku, tylko $e wiem, $e ona 
jest ostro nagrana. Natomiast artykulacja, 
stereofonia, wra$enie obecno"ci wyko-
nawców nie budzi!y zastrze$e).

Pozostaj&c przy muzyce popularnej, 
si%gn&!em po stare nagrania Vangelisa. 
„Private Collection” zabrzmia!a dok!ad-
nie tak sucho i sterylnie, jak j& nagrano. 
*adnej manipulacji. Tego nagrania nale$y 
s!ucha( na magnetofonie kasetowym z za-
nieczyszczon& g!owic&. Jednak porz&dne 
realizacje, takie jak muzyka z #lmu „Pi&ty 
element” Erica Serry, imponowa!y rozma-
chem i pe!ni&. Wszystko zale$y od tego, co 
na wej"ciu. Przewa$nie jest przyjemnie, 
ale czasem niezbyt. Jak w $yciu.

Na tej samej zasadzie „Fiddle da came-
ra” nagrana na uniwersytecie w Aberdeen 
zabrzmia!a okropnie – sucho i agresywnie. 
Aberdeen to dobra uczelnia, ale nagrywaj& 
tam, jak wida(, fatalnie. Ta p!yta na niczym 
nie gra dobrze i high-endowy wzmacniacz 
nie mia! tu nic do roboty. 
Marsz z tym na pó!k% pt. 
„drogie pami&tki”.

Album „+e Sign of 4”  
zespo!u Pata Metheny 
przyniós! znacz&c& popra-
w%. Muzyka, któr& zawiera, 
jest dla mnie zasadniczo 
okropna i nastrój do jej 
s!uchania mam raz na 
rok. Jednak jest znacznie 
lepiej nagrana od po-
przedniego wyrobu aber-

dy)skiego. Kot prze-
czeka! „Fiddle da camera” 

w kuchni, a na Metheny’ego wróci!  
i u!o$y! si% na dywanie, czasem tylko strzy-
g&c uszami. Postukiwania i po"wistywania 
zawarte w tym materiale pozwoli!y mi te$ 
potwierdzi( wcze"niejsz& dobr& opini%  
o stereofonii systemu – dziwne d'wi%ki 
dochodzi!y czasem z bardzo niespodzie-
wanych kierunków. Ca!e to pandemo-
nium w sumie okaza!o si% nie'le s!uchalne.  
Delektuj&c si% tym nagraniem na tak do-
brym sprz%cie, czu!em si% jak Lord Cha-
osu, oddaj&cy si% ulubionej rozrywce.

Ciekaw by!em odtworzenia p!yty Cla-
rence Clemmonsa „Peacemaker”, której 
g!ównym elementem jest straszne „bums” 
perkusji. W ogóle, jest to album mocno 
perkusyjny (poza saksofonem lidera),  
a lista instrumentów z tej grupy zajmuje 
cztery g%sto zapisane linijki. Mi%kki, zde-
cydowany ton monobloków Triode przy-
s!u$y! si% temu nagraniu. D'wi%k okaza! 
si% g!%boki, wibruj&cy, czysty i w pewnym 
sensie ciemny. Bardzo satysfakcjonuj&ce 
odtworzenie. Musz% zreszt& przyzna(, $e 
troch% si% tu rozp%dzi!em i wska'niki wy-
sterowania powachlowa!y momentami a$ 
do 7 W. Ryk by! pot%$ny. To zjawisko po-
dobno nazywa si% „lampowe waty”…

Monobloki Triode to wybitna ampli-
#kacja. Czasem si% zapomina, o co cho-
dzi z tym ca!ym high-endem. Hi-end to,  
hi-end tamto. Oszale( mo$na… Jednak 
stop! Przed kupieniem biletu w jedn& stro-
n% do Tworek warto sprowadzi( sobie do 

domu wzmacniacz w rodzaju TRX-M845. 
Jest du$a szansa, $e wszystko si% u!o$y na 
miejscach wed!ug recepty starego Colas 
Breugnona: Pan Bóg w ko"ciele, "wi%ci  
w kapliczkach, boginki w lasach, rozum 
we !bie. A wzmacniacz Triode wyl&duje 
wtedy w pokoju ods!uchowym i ju$ si% 
stamt&d nie ruszy. Zreszt&, kto mia!by 
do"( si!, by go wynie"(?

Alek Rachwald

iecierpliwi% si%, bo oczekuj% 
na przybycie monobloków 
Tri TRX-M 845SE. Dwie 

lampy 845 w ka$dym kanale po!&czono 
w nich równolegle. Niebywa!a gratka dla 
audio#la, bo niecz%sto spotyka si% ten typ 
lampy, a co dopiero mówi( o podwójnym 
uk!adzie. 

Dojecha!y. G!os w domofonie mówi: 
„Zejd' na dó!; pomo$esz je wnie"(”. Do-
my"la!em si%, $e wzmacniacze wa$& swoje, 
ale to, co zobaczy!em, troch% mnie zmie-
sza!o. Ponad 50 kg na monoblok i oko!o 
60 kg z kartonem! Có$, s!owo si% rzek!o, 
koby!ka u p!otu. Na szcz%"cie to tylko 
1. pi%tro. Bez windy. Rozpakowali"my  
i moim oczom ukaza! si% smakowity wi-
dok. Dwa monobloki z trzema triodami 
845 w ka$dym. Przepisy nakazuj&, aby 
lampy mia!y os!ony; na szcz%"cie mo$na je 
zdj&(. A mocno "wiec&ce 845 urzekaj&.

Do ods!uchu przyst&pi!em z atencj& 
godn& nie byle jakiego repre-
zentanta techniki lampowej. 
I tu zaskoczenie. Przy w!&-
czaniu zadzia!a!y bezpiecz-
niki. Przy kolejnej próbie 
ju$ nie wyskakiwa!y.

Pocz&tkowo ods!uch by! 
nerwowy. Do odtwarza-
cza w%drowa!y kolejno 
p!yty z muzyk& klasycz-
n&, symfoniczn&, sk!ada-
mi kameralnymi, jazzem  
i rockiem. Chcia!em si% 



szybko przekona(, co TRX-M 845SE po-
tra#&. Po kilkunastu minutach wiedzia-
!em, czego si% spodziewa(. Nie trzeba by!o 
czeka( na rozgrzanie lamp. Nie oznacza 
to, $e kilkunastominutowa rozgrzewka  
nie powoduje poprawy brzmienia. Powo-
duje. D'wi%k staje si% nieco bardziej na-
sycony, a tony wysokie trac& ziarnisto"(; 
wyg!adzaj& si%. Rozgrzewka nie jest jednak 
tak d!uga, jak w tetrodach strumieniowych 
(nawet do 30-40 minut) i nie przynosi tak 
du$ej poprawy brzmienia.

Po och!oni%ciu z pierwszych wra$e) 
przyst&pi!em do prawdziwego ods!uchu. 
Do prób pos!u$y!y znane p!yty jazzowe: 
EST, Patricia Barber, Diana Krall, Keith 
Jarrett Trio. Dalej muzyka klasyczna, kon-
certy fortepianowe Czajkowskiego, Rach-
maninowa, Chopina, Mozarta w wykona-
niu Rafa!a Blechacza, Lang-Langa, Marty 
Argerich, Glenna Goulda; zarówno p!yty 
CD, jak i winylowe. Od pierwszych taktów 
oczywiste by!o podobie)stwo do innych 
dobrych konstrukcji wykorzystuj&cych 
triod% 845. Polega!o ono na braku ogra-
nicze) dynamicznych, spójno"ci przekazu 
i wyj&tkowo neutralnej "rednicy pasma. 
Na tym jednak podobie)stwa si% ko)czy-
!y. Ponad wysoki "redni poziom znanych 
mi wcze"niej konstrukcji wybija!a si% góra 

pasma i g!%boki, kontrolowany, mo$e  
nawet nieco suchy bas. Tak, to zdecydo-
wanie przypad!o mi do gustu. W górze 
s!ycha( by!o i d'wi%czno"(, i zwiewno"(,  
i agresj%, kiedy by!a niezb%dna w nagra- 
niu. Taka analityczno"( i szczegó!owo"( 
przy zachowaniu g!adko"ci jest typowa 
jedynie dla lamp najwy$szych lotów. Przy-
chodzi mi na my"l triodowy Air Tight,  
w którym u$yto 811. Pomimo bliskiej 
klasy urz&dze) Air Tight nie urzek! mnie 
jednak tak jak Tri. Nieco zmi%kczy! dolne 
rejestry i z!agodzi! gór% pasma, nie wyco-
fuj&c jej. S!uchaj&c TRX-M 845SE, mamy 
odczucie wi%kszej przestrzeni. Instrumen-
ty s& w niej dok!adnie rozmieszczone,  
ale bez popadania w chirurgiczn& precyzj%. 
S!ycha( to by!o w nagraniach tria Keitha 
Jarretta, w których momentami perku-
sja jest wiod&cym instrumentem; mocno  
akcentowanym, wr%cz agresywnym.

,rednica pasma niesie morze informa-
cji. Przekazywanych subtelnie, p!ynnie, 
bez narzucania si%. G!osy wokalistów s& 
przepe!nione emocjami. S!ycha( ka$dy 
oddech, mla"ni%cie, a przy tym sybilan-
ty nie dra$ni&, schowane w cieniu g!osu. 
Je$eli chodzi o bas, to 50-watowa lampa 
wybornie sobie poradzi!a z 32-cm prze-
twornikiem ATC. Mo$e to z!udzenie, któ-

re wywo!uje widok wzmacniacza, ale nie-
cz%sto s!ysz% w domu taki bas. I nie chodzi 
o zej"cie do czelu"ci piekie! albo i ni$ej, ale 
o jego charakter, wielobarwno"( i realizm. 
Porównuj&c do Bel Canto 845 SET, mu-
sia!em zwery#kowa( dotychczasow& opi-
ni%. Monobloki Tri zdumiewaj&co !atwo 
go pokona!y. Szybko"(, wra$enie niczym 
nieskr%powanej mocy, pot%ga brzmienia 
i swoboda tak potrzebna przy reprodukcji 
symfoniki, jest ich charakterystyczn&, ale  
i wybitn& cech&.

Obraz muzyczny jest wyj&tkowo reali-
styczny. Skoki dynamiki od pianissimo 
do fortissimo nie robi& na japo)skich 
wzmacniaczach wra$enia. Nie odczuwa-
my nadmiernego pr%$enia musku!ów, 
co zdarza si% s!abowitym konstrukcjom, 
niekoniecznie lampowym, staraj&cym si% 
pokaza( wi%cej ni$ naprawd% mog&. Tym 
razem charakter prezentacji pod wzgl%-
dem dynamiki przypomina! mi ko)ców-
k% mocy Pliniusa SA-103. Jednak teraz 
d'wi%k by! bardziej rzetelny, prawdziwy. 
Plinius czarowa!. Pokazywa! muzyk% po 
swojemu, dodaj&c szczypt% s!odyczy. Ja 
jednak wybieram prawdziwo"( Tri i jego 
wygl&d w bonusie.

Jerzy Mieszkowski


