
Hi-end monobloki lampowe 

50 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

-HV]F]H�QLHGDZQR�Z\GDZDïR�VLÚ�� 
ĝH�Z�ĂZLHFLH�Z]PDFQLDF]\�ODPSRZ\FK� 
ZV]\VWNLH�NDUW\�]RVWDï\�UR]GDQH�� 
*LJDQFL�ED]RZDOL�QD�VSUDZG]RQ\FK� 
UR]ZLÈ]DQLDFK�L�FKRÊ� 
ZSURZDG]DOL�QD�U\QHN� 
QRZH�PRGHOH�� 
WR�PLïRĂQLF\�ODPS�� 
RNRSDQL�QD�VZRLFK� 
SR]\FMDFK�� 
QLH�RF]HNLZDOL� 
UHZROXFML�� 
$ĝ�QDJOH�� 
Z������URNX�� 
]XSHïQLH� 
QLHVSRG]LHZDQLH� 
UHZROXFMD� 
Z\EXFKïD�� 
:\ZRïDïR�MÈ� 
SRMDZLHQLH�VLÚ�QRZHM� 
ODPS\�PRF\��.7����

Tajemnica 

strumienia 

elektronów

Octave 

MRE220

Tajemnica 

strumienia 

elektronów

Octave 

MRE220

Mariusz MalinowskiMariusz Malinowski



Hi-end monobloki lampowe 

51

imo !e urz"dzenia bazuj"ce na 
KT120 by#y ju! u nas opisywa-
ne, to chyba sami do ko$ca nie 

zdawali%my sobie sprawy ani z okoliczno-
%ci, w których lampa si& pojawi#a, ani  
z zamieszania, jakie wywo#a#a. Test no-
wych monobloków Octave MRE220 po-
zwoli t& zaleg#o%' nadrobi'.

Octave to niemiecka (rma rodzinna. 
Jej historia si&ga roku 1968, kiedy to Karl- 
-Heinz Hofmann uruchomi# w#asn" pro-
dukcj& transformatorów. Jego syn, Andreas, 
ju! w po#owie lat 70. opracowa# pierwszy 
wzmacniacz hybrydowy. Pó)niejsze kon-
strukcje tak!e by#y wykonane w tech- 
nice mieszanej, tyle !e zgodnie z bar-
dziej skrystalizowan" koncepcj". 
Lampy mia#y pracowa' w kluczo-
wych dla brzmienia elementach 
uk#adu, natomiast pó#przewodni-
kom powierzano funkcje pomoc-
nicze i kontrolne. Andreas jest sze-
fem (rmy do dzi% i do dzi% (lozo(a 
Octave pozostaje niezmieniona.

Monobloki MRE220 to produkt 
nowy (na rynku od 2012 roku), 
ale oparty na sprawdzonych roz-
wi"zaniach. Baz& stanowi#y dwa 
modele: stereofoniczna ko$cówka 
mocy RE290 i monobloki MRE130.  
W najwi&kszym skrócie mo!na po-
wiedzie', !e z monobloków przej&to 
ogóln" topologi&, natomiast z ko$-
cówki – rozwi"zania dostosowuj"ce 
uk#ad do pracy z KT120. W obec-
nej ofercie na samej górze katalogu 

(rmy znajduje si& seria Jubilee, natomiast 
MRE220 plasuj" si& bezpo%rednio za ni".

Budowa
Obudowy wykonano w ca#o%ci z alumi-

nium. Mo!na wybra' wyko$czenie srebrne 
albo czarne. Wygl"d jest typowy dla urz"-
dze$ lampowych, z charakterystycznym 
tylnym przewy!szeniem kryj"cym trans-
formatory. Wzmacniacze mocy s" zazwy-
czaj bezobs#ugowe, jednak rzut oka na gór& 
i panel frontowy zapowiadaj", !e #atwo nie 
b&dzie. Naliczy#em 11 diod, a s" jeszcze 
dwa pokr&t#a (w sumie 10 pozycji) i cztery 
%ruby do regulacji. Po w#"czeniu urz"dze-

nia (prze#"cznik znajduje si& z boku) zaczy-
namy od rzeczy teoretycznie naj#atwiejszej, 
czyli wyboru wej%cia lewym pokr&t#em. 
Mamy do dyspozycji RCA1, RCA2, XLR 
oraz muting na dok#adk&. Na pokr&tle nie 
zaznaczono !adnego wska)nika, wi&c nie 
wiemy, w jakiej pozycji si& ono znajduje. 
Sprawdzamy to r&cznie – szukaj"c skrajnej 
pozycji na dole lub na górze. Do pozosta-
wienia ga#ki w docelowym miejscu ko-
nieczna jest umiej&tno%' liczenia do trzech. 
Liczy' umiem, ale mimo to producent do-
staje minus w kategorii „ergonomia”.

Drugi minus jest za to, !e dioda powi"-
zana z lewym pokr&t#em znajduje si& przy 

pokr&tle prawym. W dodatku sygnalizuje 
nie aktywacj& trybu wyciszenia (jak su-
geruje jej opis), lecz jego wy#"czenie. To 
wbrew logice, za co trzeci minus. Dioda 
przy lewym pokr&tle sygnalizuje prac& 
urz"dzenia. *wieci, gdy wzmacniacz gra. 
Du!y plus.

Zastanawia troch& mo!liwo%' wybo-
ru pozycji RCA. Na pokr&tle mamy dwie 
opcje, cho' w urz"dzeniu zamontowano 
tylko jedno wej%cie tego typu. Okazuje si&, 
!e prze#"cza' mo!emy pomi&dzy alter-
natywnymi %cie!kami sygna#u wewn"trz 
urz"dzenia (w#a%ciwie wybór dotyczy 
tylko fragmentu tej %cie!ki). Prawid#owe 

ustawienie zale!y od parame-
trów wyj%cia przedwzmac-
niacza. Pe#ne wykorzystanie 
tej opcji jest mo!liwe do-
piero, gdy w monoblokach 
zainstalowano opcjonalne 

dodatkowe trafo wej-
%ciowe (Balanced Input 
Transformer). Testowa- 
ny egzemplarz by# po-
zbawiony tego rozwi"-
zania.
Prawe pokr&t#o s#u!y do 

ustawienia trybu „Eco” 
oraz kalibracji lamp. W#"-

czenie „Ecomode” powo-
duje wy#"czenie lamp, gdy 
czujnik nie zarejestruje sy-
gna#u przez 10 minut. Jest to 
co% w rodzaju automatycz-
nego trybu „stand by”, cho' 
cz&%' uk#adu pozostaje pod 
pr"dem. Pobór mocy spa-
da wtedy do 20 W, podczas 
gdy normalnie na biegu ja#o-
wym (bez sygna#u) wynosi 
180 W (500 W przy pe#nej 
mocy). Po wykryciu sygna-

#u na wej%ciu urz"dzenie au-
tomatycznie powraca do pracy.

Wybudzenie lamp zajmuje oko#o pó# 
minuty. Dla porównania, ca#y proces przy 
normalnym w#"czaniu jest oko#o cztero-
krotnie d#u!szy.

Ta rozgrzewka to rezultat aplikacji 
PMS (Power Management System) – czyli 
uk#adu kontroli zasilania. Firma podcho-
dzi to tego zagadnienia bardzo powa!nie. 
Wyj%cie sygna#u jest za#"czane dopiero 
po wst&pnym rozgrzaniu lamp, kontro-
li napi&cia w ka!dej sekcji i sprawdzeniu 
wszystkich systemów zabezpieczaj"cych. 
PMS monitoruje równie! na bie!"co pra-
c& urz"dzenia. Gdy zachodzi potrzeba, 
odcina sygna# na wyj%ciu, od#"cza zasi-
lanie lamp i sygnalizuje b#"d czerwon" 
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diod" znajduj"c" si& na górnym panelu. 
Dzi&ki PMS wyd#u!a si& !ywotno%' 
nie tylko lamp, ale i wielu innych 
komponentów uk#adu – g#ównie 
zasilacza. 

Lampy mocy przy za-
chowaniu zasad prawid#o-
wego u!ytkowania ma- 
j" trwa#o%' od 3 do 
5 lat. Jest to niepre-
cyzyjna informacja, 
tym dziwniejsza, 
!e podaj"c warto%'  
w latach, a nie w go-
dzinach, producent 
jakby zapomina#, !e 
KT120 zosta#a wynalezio-
na zaledwie trzy lata temu, wi&c pi&ciolet-
niej eksploatacji nikt jeszcze nie wery(- 
kowa#.

Prawym pokr&t#em aktywujemy kon-
trol& pr"du spoczynkowego lamp. Przy 
wybranej lampie zapala si& dioda, a pra-
wid#ow" warto%' (ustawian" za pomoc" 
znajduj"cej si& w jej s"siedztwie %ruby) 
wskazuj" trzy %rodkowe diody (spo%ród 
pi&ciu w rz&dzie), umieszczone przed li-
ni" os#ony transformatorów. W#a%ciwy 
bias sygnalizuje dioda zielona. Po zapo-
znaniu si& z instrukcj" kalibracja okazuje 
si& czynno%ci" bardzo #atw".

Z ty#u urz"dzenia mamy par& zacisków 
g#o%nikowych, jedno gniazdo XLR z opisem 
pinów, jedno RCA oraz hebelek do przery-
wania p&tli masy. Interesuj"cym dodatkiem 
jest prze#"cznik mocy wyj%ciowej – ma 
dwie pozycje („high” i „low”). W rzeczywi-
sto%ci s#u!y do dostosowania parametrów 
pracy zasilacza do u!ytych lamp mocy. Bo 
jakkolwiek urz"dzenie zosta#o zaprojekto-
wane do pracy z KT120 (pozycja „high”), 
to mo!na równie! stosowa' kilka innych 

typów tetrod strumienio- 
wych – 6550, KT88, KT90  
i KT100 (pozycja „low”). 
W pozycji „high” moc 
wyj%ciowa przy 4 omach  
wynosi 200 W, a w pozy-
cji „low” – 140 W. Mo!-
liwe jest tak!e zastoso-
wanie pentody EL34  
(równie! w pozycji 

„low”), ale pod warunkiem, !e pod#"-
czone kolumny b&d" mia#y impedancj& 
wy!sz" ni! 4 omy. Przy lampach innych 
ni! KT120 regulacja biasu troch& si& kom-
plikuje, ale dok#adny schemat w instrukcji 
obs#ugi wyja%nia wszystko wyczerpuj"co.

Z ty#u, oprócz gniazda na kabel zasilaj"-
cy i dost&pu do bezpiecznika, ulokowano 
dodatkowe wej%cie s#u!"ce do rozbudowy 
zasilacza. Mo!emy do niego pod#"czy' 
jedn" z dwóch opcji: Black Box albo Su-
per Black Box. S" to zewn&trzne modu#y 
zawieraj"ce dodatkowe kondensatory 
elektrolityczne, a wi&c zwi&kszaj"ce po-

jemno%' (ltruj"c" zasilacza. Dodatkowe 
skrzynki s" zalecane do wspó#pracy ze 
szczególnie wymagaj"cymi kolumnami. 
Ceny skalkulowano do%' wysoko: 3990 z#  
za wersj& mniejsz" (pojemno%' wzrasta 
czterokrotnie) oraz 9900 z# za wi&ksz" 
(dziesi&ciokrotnie).

W MRE220 mo!emy odkr&ci' tylko 
doln" podstaw&. Zdemontowanie pozosta-
#ych cz&%ci obudowy to ju! ekwilibrystyka. 
Urz"dzenie sk#ada si& z kilku metalowych 
skorup; architektura szkieletu jest bardzo 
skomplikowana. Dwustronnie drukowa-
n" p#ytk& obejrzymy tylko od spodu. Na 
komponentach nie oszcz&dzano. Wida' 
kondensatory Vishaya, Wimy i MKP,  
a elektrolity zasilacza dostarcza Epcos.  
Zalane trafo zasilaj"ce jest takie samo jak 
w modelu RE290. Transformator wyj%cio-
wy zosta# nawini&ty na bardzo rzadkim 
rdzeniu typu PMZ. 

W uk#adzie istotnie wida' wiele elemen-
tów pó#przewodnikowych, z autonomicz-
nymi radiatorami. Sygna# poprowadzono 
do%' d#ugimi odcinkami kabli. Lampy s" 
osadzone w ceramicznych podstawkach 
ze srebrnymi stykami. MRE220 pracuje  
w klasie AB, w kon(guracji push-pull.

W stopniu steruj"cym znalaz#y si& trzy 
podwójne triody. Pierwsza z prawej to 

6SN7 GTB Tung-Sola. Dwie mniejsze 
to – wed#ug specy(kacji – ECC802. Sam 
producent jednak dodaje, !e bez proble-
mu mo!na stosowa' zamienniki: ECC82, 
12AU7, 5814, 6189. W recenzowanym 
urz"dzeniu lewa trioda to s#owacka pro-
dukcja JJ ECC802S, natomiast %rodkowa 
stanowi ma#" niespodziank&. Rzadko si& 
bowiem zdarza, by producent instalowa# 
lampy typu NOS (New Old Stock – czy-
li nieu!ywane, ale ze starej produkcji). 
Tutaj jest to ECC82 z NRD, a dok#adnie  
z fabryki RFT w Erfurcie ((rma mia-
#a jeszcze trzy inne). Przy monoblokach 
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nale!y pami&ta', aby uk#ad lamp (rodzaj 
zamiennika i producent) by# taki sam dla 
obu kana#ów.

KT120
Czas na zapowiadane przedstawienie 

lampy mocy. KT120 to tetroda strumie-
niowa pracuj"ca jako pentoda. Ale w kar-
cie katalogowej producent nazywa KT120 
pentod" (i dalej nawet pentod" strumie-
niow", mimo !e „T” w symbolu oznacza 
tetrod&). O co chodzi? 

Regu#y nazewnictwa lamp elektrono-
wych mówi", !e lampy o dwóch elektro-
dach (katoda i anoda) to diody, o trzech 
elektrodach (katoda, siatka i anoda) to 
triody, o czterech (katoda, siatka steruj"-
ca, siatka ekranuj"ca i anoda) to tetrody, 
o pi&ciu (tak jak tetroda plus siatka hamu-
j"ca przed anod") to pentody, itd. Zamie-
szanie bierze si& st"d, !e tetroda strumie-
niowa, w odró!nieniu od zwyk#ej, ma pi&' 
elektrod, ale z kolei inaczej skonstruowa-
nych ni! w pentodzie. Ró!nice kryj" si&  
w siatkach. W tetrodzie strumieniowej 
zwoje siatki steruj"cej i ekranuj"cej s" 
wzgl&dem siebie ustawione w sposób 
dziel"cy przep#yw elektronów od katody 

do anody na strumienie (takiej kon(gura-
cji pentody nie maj"), natomiast zamiast 
trzeciej siatki strumienie te skupia przed 
anod" dodatkowa „ramka” (odpowiednik 
siatki hamuj"cej) w formie metalowych 
p#ytek. Pod wzgl&dem ilo%ci elektrod te-
troda strumieniowa jest wi&c pentod", ale 
nie jest ni" pod wzgl&dem ilo%ci siatek.

Inna jest te! kon(guracja pinów. W pen-
todach wolny jest tylko jeden (szósty) pin, 
a siatka hamuj"ca ma w#asne wyprowadze-
nie. W tetrodzie strumieniowej p#ytki sku-
piaj"ce s" wyprowadzone na tym samym 
pinie co katoda, co sprawia, !e wolne pozo-
staj" dwa piny: pierwszy i szósty.

Gdy si& zag#&bimy w studiowanie kart 
katalogowych ró!nych lamp, to odkryje-
my pewn" regu#&: w nomenklaturze ame-
ryka$skiej dominuje tendencja do nazy-
wania tetrod strumieniowych pentodami 
lub nawet pentodami strumieniowymi. 
Natomiast w Europie tetroda strumienio-
wa zazwyczaj b&dzie tetrod" strumienio-
w". Czy to wszystkie klucze do rozwi"za-
nia problemu? Sk"d!e. Pozostaje jeszcze 
analiza ró!nic warto%ci elektrycznych obu 
technologii (to ju! sobie podarujemy) 
oraz geneza ca#ego zamieszania. 

Wszystko zacz&#o si& jeszcze w latach 
20. ubieg#ego wieku, kiedy to uko$czono 
prace nad wyeliminowaniem najwi&kszej 
bol"czki tetrod: wtórnej emisji elektronów 
(z anody na siatk& ekranuj"c"). Rozwi"-
zaniem okaza#o si& zastosowanie trzeciej 
siatki – hamuj"cej. Tak powsta#a pentoda, 
która zosta#a opatentowana przez Philip-
sa. Aby nie naruszy' praw patentowych, 
Brytyjczycy opracowali inny projekt eli-
minuj"cy emisj& wtórn" – tetrod& stru-
mieniow". Jej produkcj& przej&#a amery-
ka$ska (rma RCA i w latach 30. wdro!y#a 
do produkcji pierwsz" lamp& tego typu 
– 6L6. Amerykanie jako w#a%ciciele pro-
jektu mogli go sobie nazwa', jak chcieli.  
A !e tetroda strumieniowa ma pi&' elek-
trod – sta#a si& pentod". No tak, ale dlacze-
go KT120 nazywana jest po ameryka$sku, 
skoro pochodzi z fabryki w europejskiej 
cz&%ci Rosji? Zajmijmy si& teraz fabryk".

Fabryka
KT120 (rmuje ameryka$ski Tung-

Sol ((rma z New Jersey), ale produkcja 
odbywa si& w fabryce w Saratowie. Nie 
by#oby w tym jeszcze nic dziwnego; prze-
cie! tak samo sprawa wygl"da z nowojor-
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skim Electro-Harmoniksem. Okazuje si& 
jednak, !e saratowskiej fabryce Xpo-Pul 
(dawniej Re+ektor), wed#ug orientacyj-
nych i nieo(cjalnych szacunków, mo!na 
przypisa' oko#o 60 % aktualnej produkcji 
lamp elektronowych na %wiecie. A jako !e 
lampowy popyt generuje nie tyle wybred-
ny rynek audio(lski, co przede wszystkim 
wielcy producenci akcesoriów (g#ównie 
wzmacniaczy) gitarowych, to produkcja 
takiego oldskulowego podzespo#u mo!e 
by' intratnym biznesem. Zwietrzy# go  
w latach 90. XX wieku w#a%nie za#o!yciel 
i w#a%ciciel Electro-Harmoniksa ((r-
my s#yn"cej z produkcji efektów gitaro-
wych, czyli urz"dze$ w formie peda#ów 
do modulowania brzmienia gitary elek-
trycznej), Mike Matthews. W 1998 roku 
wykupi# bankrutuj"ce saratowskie przed-
si&biorstwo za pó# miliona dolarów i ju! 
po kilku latach do%' bezpardonowej gry 
kontrolowa# sprzeda! lamp o warto%ci 
oko#o 10 mln USD rocznie. Jego strategia 
polega#a na przejmowaniu praw do pre-
sti!owych nazw. I tak z fabryki w Sara-
towie zacz&#y wychodzi' lampy Sovteka, 
Svetlany (ale bez oryginalnego logo na 
lampie, tzw. Winged C, cho' w podwój-
nym na pude#ku; oryginalne Svetlany 
s" nadal produkowane w Sankt Pe-
tersburgu pod nazw" SED), oczywi-
%cie samego Electro-Harmoniksa, 
Tung-Sola, a nawet Mullarda. 
Ca#y interes sygnuje (rma matka, 
New Sensor Corporation (rów-
nie! w#asno%' Matthewsa).

Tajemnicze rzeczy w Sara-
towie zacz&#y si& dzia' w ro- 
ku 2005 roku. Lokalni „biz-
nesmeni” chcieli wykurzy' 
ameryka$skiego inwestora. Ich  
taktyka by#a postsowieck" mie-
szank" „kreatywnej biurokracji”, prece-
densowej interpretacji prawa w#asno%ci 
dla cudzoziemców oraz czynno%ci sa-
botuj"cych, takich jak odcinanie pr"du  
w fabryce. Mike Matthews swoich adwer-
sarzy nazwa# ma(". Przesadzi#, bo rosyj-
ska ma(a dzia#a jednak nieco brutalniej. 
Relacjonuj"cy spraw& dziennikarz „New 
York Timesa” by# bardziej pow%ci"gliwy, 
mówi"c o przest&pczo%ci gospodarczej  
w bia#ych ko#nierzykach. Tak czy inaczej, 
impas trwa# ca#e pi&' lat. Zako$czy# si& 
w marcu 2010 roku. I od razu w marcu 
2010 roku okaza#o si&, !e w Saratowie 
wyprodukowano lamp&, która b#yska-
wicznie sta#a audio(lskim hitem: KT120. 
W %wiecie pró!niowych baniek pe#no jest 
niedomówie$, a to, czy ameryka$sko-ro-
syjski kon+ikt w Saratowie by# zwi"zany 

z pracami nad KT120, pozostanie na za-
wsze w tajnych raportach agentów wy-
wiadu gospodarczego… 

KT120 jest najmocniejsz" lamp" nie 
tylko w%ród tetrod strumieniowych, ale 
tak!e w%ród wszystkich lamp produko-
wanych obecnie na potrzeby rynku hi-(. 
Od samego pocz"tku wzbudzi#a zachwyt 
producentów, nie tylko parametrami, 
ale tak!e jako%ci" brzmienia. Wiele (rm 
specjalizuj"cych si& w technice pró!-
niowej wprowadzi#o ju! do katalogów 
wzmacniacze zoptymalizowane do pra-
cy z KT120 lub specjalnie pod jej k"tem 
zaprojektowane. Wystarczy wymieni' 
Audio Researcha, Conrada-Johnsona, 
Jadisa, Lebena, Octave itd. Ci, którzy 
jeszcze nie zd"!yli, z pewno%ci" nad tym 
pracuj". 

W Octave na KT120 pracuj" ju! trzy 
urz"dzenia. Najpierw opracowano ko$-
cówk& mocy RE290, potem opisywane 
dzi% monobloki MRE220, a ostatnio jesz-
cze integr& V110.

Para MRE220 dostarczona do testu 
wygl"da#a na cokolwiek przechodzon". 
Przy uwa!nej inspekcji mo!na by#o do-

strzec rysy na obudowie i brak jednej 
%ruby przytrzymuj"cej pokryw& ekrano-
wania transformatorów. Ponadto w pu-
de#kach nie znalaz#em ani klatek ochron-
nych na lampy (cho' producent wyra)nie 
zaleca ich stosowanie), ani %rubokr&tu 
do kalibracji pr"du spoczynkowego, ani 
kabli zasilaj"cych czy instrukcji obs#ugi. 
Instrukcj&, na szcz&%cie (bo obs#uga, jak 
wiemy, daleka jest od intuicyjnej), mo!-
na %ci"gn"' ze strony producenta. Przyda 
si& te! na wypadek, gdyby !ona chcia#a 
postawi' kwiatek na os#onie transforma-
torów. Zawsze wtedy mo!emy pokaza', 
!e producent tego czarno na bia#ym za-
brania (strona 9). ,aden z wymienionych 
braków nie wp#yn"# jednak na d)wi&k. 
Lampy skalibrowa#em zwyk#ym %rubo-
kr&tem owini&tym w chusteczk&.
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Monobloki Octave sprawdzi#em w kil-
ku zestawieniach. Jako )ród#a pracowa#y 
odwarzacze Naim 5X z Flatcapem 2X oraz 
B.M.C. BDCD1. Ods#uch rozpocz"#em  
z monitorami Dynaudio Contour 1.3 mkII,  
ale jego wi&ksz" cz&%' przeprowadzi#em 
na pod#ogówkach Burmester B25. Mia#em 
równie! do dyspozycji dwa preampy lampo-
we: BAT VK3iX SE oraz Octave HP 500SE, 
których wymiana u#atwi#a ocen& brzmie- 
nia samych wzmacniaczy. Okablowanie sy-
gna#owe i g#o%nikowe dostarczy# Acrolink 
(modele: 6N D 5050II, 7N A 2400III oraz  
6N-S3000), natomiast sieciówki – PAL  
i Neel.

Wed#ug deklaracji producenta oraz pa-
rametrów technicznych monobloki pora-
dz" sobie w ka!dej kombinacji. Ze swoj" 
nieprawdopodobn", jak na lampy, moc" 
oraz wysok" wydajno%ci" nie przestrasz" 

si& ani mniejszej efektywno%ci kolumn 
ani spadku ich impedancji do 2,5 oma. 
Istotnie, zarówno z do%' wybrednymi, 
je%li chodzi o po#"czenia z lamp", mo-
nitorami Dynaudio, jak i z bardziej uni-
wersalnymi Burmesterami monobloki 
Octave kontrolowa#y sytuacj& ca#kowicie.  
Nie z#apa#em ich ani razu na najmniej-
szej nawet zadyszce. To s#ycha' od sa-
mego pocz"tku – nie boj" si& !adnego 
wyzwania. Przy wzmacniaczach lampo-
wych zawsze mo!na doda' bezpieczny 
komentarz, !e „przyda#oby si& wi&cej 
pary”. I cho' kilka razy s#ysza#em mo-
carny d)wi&k z konstrukcji pró!niowych, 
to dopiero z Octave si& przekona#em, !e 
podkre%lenie ogromnej mocy nie b&dzie 
ubarwione kurtuazj" nawet w jednym 
procencie. 

2SUöF]�ZHMĂÊ�OLQLRZ\FK�� 
PRĝOLZRĂÊ�UR]EXGRZ\�]DVLODF]D��

3U]HïÈF]QLN�PRF\�Z\MĂFLRZHM�

XVWDZLDP\�Z�]DOHĝQRĂFL� 
RG�]DVWRVRZDQ\FK�ODPS��



Hi-end monobloki lampowe 
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Najkrócej charakterystyk& monobloków 
Octave mo!na zawrze' w lakonicznym 
stwierdzeniu, !e graj" z tranzystorowym 
rozmachem i lampow" barw". Chyba 
wszystkie cz"stkowe walory brzmieniowe 
wpisuj" si& w ten schemat. Taki sposób 
prezentacji przypad# mi do gustu.

Ju! w po#"czeniu z monitorami Dyn- 
audio niemieckie monobloki pokaza#y 
drapie!ny górny bas, w którym jednak 
potra(#y zachowa' efekt zmys#owo%ci. 
Pocz"tkowo takie po#"czenie wyda#o mi 
si& paradoksem. Nie by#o w nim jednak 
!adnej sztuczki. Mi&kko%' i szybko%' ni-
skich tonów wspó#gra#y ze sob" w sposób 
ewidentny i trudny do powtórzenia. Tego 
rodzaju mi&kko%' jest w lampach spotyka-
na cz&sto. Taka szybko%' – niemal nigdy. 
Z pod#ogówkami Burmestera fundament 
basowy zosta# spot&gowany o warto%' do-
t"d mi nieznan". To by#a potworna g#&-
boko%', pot&ga i rozmach z zachowaniem 
dyscypliny, tempa i swobody w odwzoro-
waniu ca#ej gamy odcieni niskich tonów.

Zaintrygowany energetyczno%ci" brzmie-
nia, postanowi#em ostro prze'wiczy' Octa-
ve na materiale dynamicznym. Katalogo-
wa moc oraz cena sugeruj", !e niemieckie 
piece nie maj" prawa szuka' wymówek. 
I rzeczywi%cie tego nie robi". W muzyce 
rockowej, z mocn" perkusj" i gitarowy-
mi przesterami, radz" sobie znakomi-
cie. Ka!da p#yta pokazywa#a ich wybitn" 
szybko%'. My%l&, !e s#ucha#em ju! wzmac-
niaczy lampowych graj"cych z porówny-
waln" mikrodynamik". Ale w skali ma-
kro z pewno%ci" nie. Ma#o tego, MRE220 
mog" bez kompleksów stawa' w szranki 
ze znakomit" wi&kszo%ci" znanych mi 
tranzystorów. Fascynuj"cy, lekko ot#usz-
czony bas potra(# zatrz"%' %cianami. Ta-
lerze i b&bny atakowa#y bez pardonu, bez 
!adnej nie%mia#o%ci. Ci"gle odnosi#em 
wra!enie, !e s#ucham koncertu perfekcyj-
nie zgranego zespo#u, którego cz#onkowie 
z takim zaanga!owaniem wczuwaj" si&  
w swoje role, jakby mieli za chwil& prze-

kroczy' próg szale$stwa. Tu nie ma miej-
sca na cie$ roztargnienia czy ospa#o%ci. 
Jest energia w czystej postaci.

Taka dynamika mo!e nasuwa' obawy 
o to, czy aby d)wi&k nie zosta# przeryso-
wany. Okazuje si& jednak, !e lampowa 
kultura utrzymuje równowag& wszystkich 
proporcji brzmienia. Wzmacniacz potra-
( zagra' ostro, ale kiedy trzeba, poka!e 
równie! g#&bi& tonaln" i wykreuje nastrój, 
ze wszystkimi niuansami i subtelno%ci" 
szczegó#ów. Pomimo fantastycznej dy-
namiki nie kryje swojego lampowego 
rodowodu. *rednic& maluje nasyconymi 
barwami, z bogat" palet" odcieni. Jest tu 
czysto%' i p#ynno%', bez %ladu chropowa-
to%ci, cho' jednocze%nie kontury zacho-
wuj" dok#adno%'. Octave muzyczny ro-
mantyzm rozumie na swój w#asny sposób 
– monobloki nie wpadaj" w nastrój wy-
ciszonego smutku i przejmuj"cego bólu 
istnienia. Stawiaj" bardziej na polot i roz-
mach, na radosne pod"!anie ku okre%lo-
nemu idea#owi bez zb&dnego wzdychania 
i fochów. Nie przedstawiaj" rzeczywisto%ci 
w pretensjonalnych barwach. Przedsta-
wiaj" j" w barwach !ywych.

Jedynym elementem brzmienia, którym 
Octave mnie nie zaskoczy#o, by#a góra 
pasma. Ten zakres zosta# odtworzony kla-
sycznie. Lampy z natury nie zbli!aj" si& 
nawet do granicy ostro%ci – tak jest i tym 
razem. Niemieckie piece dodaj" tu odro-
bin& subtelnego os#odzenia i wdzi&ku, co  
w pewien sposób uspokaja dziarsko%' 
basu i %rednicy. Nie wyznaczaj" referen-
cyjnego rysunku szczegó#ów. Zatrzymu-
j" si& w do%' bezpiecznym punkcie i nie 
równaj" do poziomu najlepszych tranzy-
storów. Jednocze%nie kapitalnie oddaj" 
pog#os akustyczny i atmosfer& nagrania. 
Podobne zalety prezentuje jednak wi&k-
szo%' dobrych konstrukcji lampowych.

W przestrzeni Octave równie! nie prze-
kraczaj" granic mo!liwo%ci techniki lam-
powej. Owszem, mamy do czynienia ze 
starannym i dok#adnym rozstawieniem 
muzyków na scenie, ale lokalizacj& na-

zwa#bym plamow", a nie punktow". Ter-
minologia chirurgiczna (typu mikrosko-
pijna precyzja i wycinanie skalpelem) tutaj 
nie pasuje. Octave prezentuj" plastyczn" 
scen& muzyczn", a nie stó# operacyjny.

MRE220 #"cz" w sobie otwarto%' i od-
wag& d)wi&ku z jego mi&sisto%ci" i spr&-
!ysto%ci". Muzykalno%' zosta#a osi"gni&ta 
bez kompromisów dynamicznych. Nie 
boj" si& !adnego obci"!enia ani !adnego 
repertuaru. I najwa!niejsze: energetycz-
no%' przekazu jest równie imponuj"ca 
jak fantastyczna p#ynno%'. W tym pod-
pompowanym brzmieniu, tak w basie, 
jak i %rednicy, z niesamowit" dynamik" 
i bogactwem barw, monobloki Octave 
wyznaczaj" now" koncepcj& brzmienia – 
lamp z turbodo#adowaniem. Nie chc& wy-
dawa' zbyt daleko id"cego werdyktu, ale 
my%l&, !e mo!e to by' efektem w#a%ciwo%ci 
KT120. Je%li mam racj&, to w najbli!szej 
przysz#o%ci w bran!y lampowej wiele b&-
dzie si& dzia#o. Czy MRE220 obroni" si& 
w tej konkurencji ze swoj" wysok" cen" – 
poka!e czas.
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Formu#ka mówi"ca o tym, !e wzmacniacz 
lampowy gra w sposób pozbawiony lampo-
wych wad ju! si& chyba zu!y#a. Zapewne 
sam wielokrotnie si& ni" pos#u!y#em. I teraz 
mam ma#y problem. Bo powy!sza formu#-
ka nigdy jeszcze nie by#a tak prawdziwa, jak  
w przypadku Octave MRE220. 

2FWDYH�MRE220
Cena:  ������]ï (para)
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6WRSLHñ�NRñFRZ\��� Te/PP

/DPS\�PRF\��� 4 x KT120

0RF��� 200 W

/DPS\�VWHUXMÈFH��� 6SN7 GTB, 2 x ECC802

2GF]HS\��� 1 uniwersalny

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 70 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� b.d.

6\JQDï�V]XP��� b.d.

:HMĂFLD��� RCA, XLR

:\MĂFLD��� ��NSO��JïRĂQ�
:\PLDU\��Z�V�J���� 18,6/48,8/41 cm
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