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itus Audio istnieje od 1995 roku. 
Jak si! "atwo domy#li$, nazw! 
zawdzi!cza nazwisku za"o%ycie-

la i szefa. Historia &rmy zaczyna si! od 
d"ugiego okresu bada', podczas którego 
Hans-Ole Vitus pracowa" jednocze#nie 
jako dystrybutor na Dani! i Norwegi! 
ameryka'skiego giganta Texas Instru-
ments. Pierwsze autorskie urz(dzenia 
ujrza"y #wiat"o dzienne dopiero w 2003 
roku. Od tego czasu Vitus Audio regu-
larnie powi!ksza ofert!.

Aktualny katalog sk"ada si! z trzech 
serii. Je#li powiem, %e ju% najta'sza nosi 
nazw! Reference, to stanie si! jasne: cze-
ka nas ultra high-edowy hard core. Rze-
czywi#cie, pó"ka Reference to dla wielu 
innych producentów szczyt katalogu. 
Wzmacniacz zintegrowany RI-100 kosz-
tuje tu oko"o 40 tys. z". Recenzowany 
dzi# SIA-025 nale%y do 
serii #rodkowej, Signa-
ture, w której wszystko 
jest mniej wi!cej dwa 
razy dro%sze. Na samej 
górze znajduje si! li-
nia Masterpiece. Tam 
oczywi#cie nie znaj-
dziemy ju% wzmacnia-
cza zintegrowanego, 
tylko dzielony. Flago-
wy preamp (MP-L201) 
z par( monobloków 
(MP-M201) to wyda-
tek oko"o 700 tys. z". 
Dzielony odtwarzacz 
(MP-T201 i MP-D201) 
do kompletu kosztuje 
oko"o 160 tys. z". 

I tak oto &lozo&a &r-
my zosta"a wyja#nio-
na. W takich cenach 
kompromisy po prostu 
nie istniej(.

Budowa
SIA-025 to jeden z dwóch (ten dro%szy) 

zintegrowanych wzmacniaczy w ofer-
cie. Podobnie jak pozosta"e konstrukcje  
z serii Signature mo%e pracowa$ zarów-
no w klasie AB (dysponuje wtedy moc( 
100 W), jak i A (25 W).

Urz(dzenie wprowadzono do oferty  
w 2010 roku i od samego pocz(tku budzi 
powszechny entuzjazm w#ród recenzen-
tów pism bran%owych. Producent, tak 
jak w przypadku innych modeli, pod-
kre#la dba"o#$ o szczegó"y, rygorystycz-
n( kontrol! jako#ci i staranne wykona-
nie. Gdy si! ogl(da SIA-025 z zewn(trz  
i w #rodku, ten perfekcjonizm rzeczywi-
#cie wida$.

Przód wzmacniacza zajmuje wy#wie-
tlacz oraz 6 przycisków do obs"ugi pod-
stawowych funkcji. Trzy z nich s"u%( te% 
do nawigacji po menu. 

Z ty"u nie znajdziemy zb!dnych gad%e-
tów, gniazd do komunikacji systemowej 
ani nawet w"(cznika g"ównego. Niestan-
dardowe s( jedynie proporcje pomi!dzy 
ilo#ci( gniazd XLR (a% trzy) i RCA (tylko 
dwa). Do integry mo%na tak%e pod"(czy$ 
dodatkow( ko'cówk! mocy.

Konstruktorowi zale%a"o na zmiesz-
czeniu uk"adu w obudowie o #ci#le okre-
#lonych wymiarach, tak aby pasowa"a 
do stereofonicznych ko'cówek SS-010  

i SS-050 (ju% nieprodukowa-
nych). Uda"o si!, ale kosz-
tem naprawd! g!stego upa-

kowania bardzo skomplikowanej 
elektroniki. W zwi(zku z tym  
o budowie urz(dzenia niewiele 
da si! powiedzie$. Poza elemen-
tami kluczowymi trudno tu co# 
wypatrzy$.

We wszystkich wzmacniaczach 
Vitusa zasilacz oparty jest na 
transformatorze z rdzeniem 
typu UI. Ten element decy-
duje o masie urz(dze'. Na 

przyk"ad testowany piecyk wa%y 
42 kg, i to pomimo niewielkich ga-
barytów, za# stereofoniczna ko'-
cówka mocy z tej serii (SS-101)  
osi(ga ju% 85 kg. Gigantycz- 
ne trafo w SIA-025 zosta"o za-

ekranowane. Zaskakuj(co ma"a w stosun-
ku do jego rozmiarów jest pojemno#$ &l-
truj(ca kondensatorów. Po kilka #redniej 
wielko#ci elektrolitów Elny umieszczono  
na p"ytkach ko'cówek mocy. Te z ko-
lei ustawiono pionowo – równolegle do  
radiatorów. Tranzystory s( tak scho- 
wane, %e o ich policzeniu (nie mówi(c  
o rozpoznaniu) mo%na tylko pomarzy$. 
Cz!#$ podzespo"ów zamkni!to w kapsu-
"ach. 

Sekcj! przedwzmacniacza wyposa%ono 
w autonomiczny, mniejszy zasilacz. 

Konstrukcj! stopnia pr(dowego opar-
to na zmody&kowanej wersji uk"adu 
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stosowanego w monobloku SM-010. Do 
tego dodano zbalansowany bufor wej-
#ciowy. Pomi!dzy tymi dwoma stopnia-
mi znajduje si! regulacja g"o#no#ci w po-
staci sieci prze"(czanych przeka)nikami 
drabinek rezystorów. Ca"y przedwzmac-
niacz ulokowano na trzech p"ytkach 
drukowanych, w bezpo#rednim s(siedz-
twie wej#$. Dzi!ki temu droga sygna"u 
zosta"a skrócona do minimum. 

SIA-025 to w pe"ni symetryczna kon-
strukcja dual mono. Precyzja i staran-
no#$ wykonania s( imponuj(ce. To 

zreszt( warunek 
budowy udanego 
uk"adu bez sprz!-
%enia zwrotnego – a taki w"a#nie zasto-
sowano w Vitusie. Uk"ad bez sprz!%e- 
nia zazwyczaj generuje bardzo muzy-
kalne brzmienie, ale jego parametry nie 
zawsze s( idealne. Innymi s"owy, do ko-
lumn mo%e zosta$ podany d)wi!k z du-
sz(, który jednak niekoniecznie b!dzie 
dok"adnym odwzorowaniem tego, co zo-
sta"o wys"ane ze )ród"a. Chyba, %e uk"ad 
jest perfekcyjnie zaprojektowany i zreali-
zowany. Ogl!dziny Vitusa nie pozosta-
wiaj( co do tego w(tpliwo#ci.

Instrukcja jest starannie zredagowana 
i bardzo szczegó"owa. Liczy 72 strony.  
Z tym, %e producent do"(cza nie wydruk, 
lecz plik PDF na p"ycie. To rozwi(zanie 
niewygodne – aby opanowa$ menu, trze-
ba w"(czy$ laptop, lub – tak jak w moim 
przypadku – biega$ do komputera sta-
cjonarnego w drugim pokoju. A rozgry-
zienie i zaprogramowanie wszystkiego 
nie jest tak proste, jak zak"ada Hans-Ole 
Vitus. *atwa jest tylko obs"uga podsta-
wowa. Sprawdzenie i wykorzystanie bar-
dziej zaawansowanych funkcji to zabawa 
na d"u%ej. Programowa$ mo%na wiele 
rzeczy np. nazwy wej#$ czy ich czu"o#$; 
mo%na wy"(czy$ wybrane wej#cia, usta-

wi$ poziom wysterowania po w"(cze- 
niu, itp. 

Wszystkie elementy ustawimy równie% 
z pilota. Ten tak%e jest nietuzinkowy. Wy-
konano go z aluminium i wyposa%ono  
w wy#wietlacz, który si! aktywuje przy 
detekcji ruchu i ga#nie, gdy od"o%ymy ste-
rownik na bok. Oczywi#cie jest przezna-
czony do obs"ugi ca"ego systemu Vitusa,  
a opis wszystkich jego mo%liwo#ci zajmuje 
w instrukcji a% 22 strony. Jest zasilany nie 
bateriami, lecz akumulatorem. W wypo-
sa%eniu znajduje si! "adowarka.

Od strony u%ytkowej przeszkadza" mi 
troch! na wy#wietlaczu brak informacji, 
w której klasie urz(dzenie aktualnie gra 
(klas! sprawdzamy w jednej z zak"adek 
menu). Ta niedogodno#$ dotyczy jednak 
tylko sytuacji, kiedy cz!sto porównuje-
my i zmieniamy tryby. W normalnym 
u%ytkowaniu nale%y jedynie pami!ta$, 
%e wzmacniacz zawsze po wybudzeniu 
z trybu „stand by” uruchamia klas! AB, 
wi!c je#li nam to odpowiada, nie robimy 
nic, natomiast je#li chcemy mie$ klas! A, 
to od razu wciskamy przycisk na pilocie 
i po zwyczajowej rozgrzewce mo%emy 
przyst(pi$ do ods"uchu.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX

Vitus Audio SIA-025 gra" w kilku kon-
&guracjach. Jako )ród"o zosta"y wyko-

rzystane odtwarzacze Naim 5X z Flatca-
pem 2X oraz B.M.C. BDCD1. Kolumny 
to monitory Dynaudio Contour 1.3 mkII 
oraz pod"ogowe Burmester B25. Odnie-
sieniem dla samego wzmacniacza by"y 
trzy inne: tranzystorowa integra Burme-
ster 082, dzielona kombinacja w posta-
ci lampowego preampu BAT VK3iX SE  
z tranzystorow( stereofoniczn( ko'ców-
k( mocy Conrad-Johnson MF 2250 oraz 
lampowy komplet Octave: monobloki 
MRE220, sterowane przedwzmacnia-
czem HP500SE. System by" okablowa-
ny zestawem Acrolinka ("(czówki 6N D 
5050II i 7N A 2400III oraz g"o#nikowy 
6N-S3000). Przewody zasilaj(ce pocho-

dzi"y od PAL-a i Neela, za wyj(tkiem 
samego bohatera testu, zasila-

nego dostarczonym przez 
dystrybutora kablem Vitus 
Audio Andromeda.
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SIA-025 to produkt bar-
dzo drogi. Recenzowanie 
urz(dze' z tej pó"ki budzi 
we mnie mieszane uczu-

cia. Niezale%nie od tego, czy 
by"oby mnie sta$ na taki zakup, czy nie, 
potencjalnym problemem zawsze staje 
si! ocena jako#ci brzmienia. Z góry wia-
domo, %e wzmacniacz za oko"o 80 tysi!-
cy z"otych powinien zagra$ #wietnie. Ale 
przecie% te za 40 tysi!cy te% graj( bardzo 
dobrze. Nie mówi(c o tych za 100 tysi!-
cy (bo tyle mniej wi!cej kosztuje wspo-
mniany komplet Octave). Jaki ma by$ 
punkt odniesienia w opisie tego d)wi!-
ku? Prawid"owa i automatyczna odpo-
wied) brzmi – muzyka na %ywo. Niby 
prawda, ale tylko je#li chodzi o muzyk! 
akustyczn(. I to do#$ problematyczna 
prawda, bo nie uwzgl!dnia ró%nicy wa-
runków pomi!dzy sal( koncertow( a po-
kojem ods"uchowym. 

Dlaczego to wszystko pisz!? Ano dla-
tego, %e przy abstrakcyjnie drogiej inte-
grze Vitusa wszystkie podobne dylematy 
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znikaj(. Urz(dzenie wyznacza w"asny 
poziom odniesienia, wzorzec neutralno-
#ci, przejrzysto#ci, dynamiki i barw. Robi 
to w sposób tak ewidentny, %e przesta-
jemy si! nad czymkolwiek zastanawia$. 
S"uchanie dobrze znanej muzyki dostar-
cza zupe"nie nowego rodzaju wra%e'. 
Takich, których istnienia nie byli#my 
dot(d #wiadomi. Bo Vitus Audio nie 
do#$ %e rede&niuje niektóre audio&lskie 
kategorie, to tak%e tworzy jedn( now( – 
co sprawia, %e ods"uch zostaje wzboga-
cony o dodatkowy wymiar. Przyjrzyjmy 
si! temu po kolei.

SIA-025 robi ogromne wra%enie ju% 
od samego pocz(tku. Nawet puszczona 
na rozgrzewk! i s"uchana jednym uchem 
p"yta daje przedsmak niezwyk"ych emo-
cji. A w czasie ods"uchu w"a#ciwego 
poczucie kontaktu z rzeczywisto#ci( 
magiczn( nie opuszcza nas ani na chwi-
l!. To euforyczne uniesienie osza"amia 
tak bardzo, %e na scharakteryzowanie 
niektórych w"a#ciwo#ci brzmienia mo%-
na sobie pozwoli$ dopiero po pewnym  
czasie.

Gdy troch! och"oniemy, uwag! zwraca 
fantastyczne odwzorowanie wielu p"asz-

czyzn d)wi!ku. Zdolno#$ do prezentacji 
planów nie ogranicza si! do g"!bi sceny 
– ona dotyczy tak%e warstw w pa#mie 
akustycznym. Vitus potra& ka%demu za-
kresowi nada$ w"asn( to%samo#$ i dusz!. 
Barwy wydaj( si! g"!bsze i prawdziwsze. 
Wzmacniacz ze swobod( rozszczepia je 
na dalsze widma chromatyczne. Pe"ni 
funkcj! muzycznego spektroskopu do 
analizy tonalnych odcieni nagrania.

Fascynuj(cy jest te% sposób prezentacji 
sceny. Vitus z jednej strony nie pompu-
je jej wymiarów poza granice rozs(dku; 
nie tworzy bytów. Ale z drugiej, nadaje 
d)wi!kom niemal &zyczn( namacalno#$. 
Przekracza granice rozs(dku w tym, co 
bym nazwa" realizmem odwzorowania 
przestrzeni. Uzyskuje to mi!dzy innymi 
za spraw( wzorcowej precyzji lokalizacji. 
Na g"!bokim czarnym tle d)wi!ki poja-
wiaj( si! i znikaj( z szybko#ci( #wiat"a, 
niczym za spraw( jakiego# magiczne-
go mikrodopalacza i kosmicznego ha-
mulca. Jakby Vitus prze"(cza" kolumny  
w tryb pracy, który by" nieznany nawet 
ich konstruktorom – gdzie d)wi!ki, 
mimo %e wywo"ane drganiem membran, 
stanowi( niezale%ny od tych membran 

byt. Wzmacniacz odgrywa rol! wirtual-
nego dyrygenta, którego zadaniem jest 
zmaterializowa$ i wygasi$ ka%dy d)wi!k 
z precyzj( niedost!pn( ludzkim zmy-
s"om.

Cz!sto bezlitosna precyzja gene-
ruje d)wi!k kliniczny. Nie w Vitusie. 
Zdolno#$ spojenia wymiarów i detali  
w jednolit( ca"o#$ stanowi kolejn( cech! 
tego urz(dzenia. Jakby wzmacniacz wy- 
znacza" now( de&nicj! muzykalno#ci,  
w której dok"adno#$ i dyscyplina zosta"y 
podporz(dkowane niebia'skiej harmo-
nii. Odnosi si! nieodparte wra%enie, %e 
sztuk( jest nie tylko sama kompozycja  
i jej interpretacja zapisana na p"ycie, ale 
tak%e wirtuozerski sposób jej odtworze-
nia przez system. Przy du'skim piecu 
ostro%nie nale%y dozowa$ sobie nagra-
nia mistrzów. Mnie 131 kantata Bacha 
(Collegium Vocale Ghent, Philippe Her-
reweghe, Virgin) w wykonaniu SIA-025 
doprowadzi"a do muzycznej nirwany.

Bo Vitus, wbrew pozorom, gra przede 
wszystkim #rednic(. Jej %yciodajne t!t-
no pulsuje przez ca"y czas, a tony niskie  
i wysokie dozowane s( wed"ug niezna-
nej mi dot(d recepty. W ods"uchu "a-
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two rejestrujemy obecno#$ do"u, #rodka  
i góry – po prostu p"ynie muzyka. I na-
gle pojawia si!, niczym je)dziec znik(d, 
pomruk, który jest… basem w"a#ciwym. 
Gdy znika, jeste#my oszo"omieni – co to 
by"o? Okazuje si!, %e fundament harmo-
niczny doczepiony do #rednicy, to tylko 
namiastka basu, a prawdziwe niskie tony 
pojawiaj( si! wtedy, gdy s( naprawd! 
wzywane. Bas jest odtworzony z pozor-
n( dyskrecj(, ale drzemie w nim pot!ga 
w ka%dej chwili gotowa do ataku. A gdy 
ju% atakuje z si"( wgniataj(c( w fotel,  
to jego zupe"ny brak ot"uszczenia 
nadal pozostawia #rednicy prze-
strze' i oddech.

Podobnie dzieje si! z gór( 
– to nie jest b"yskotka na- 
daj(ca brzmieniu lekko#$. 
Normalnie s"ycha$ tylko l%ej-
sz( i subtelniejsz( cz!#$ #rodka pas-
ma. Soprany wchodz( dopiero w #ci#le 
okre#lonych momentach. Wtedy dopie- 
ro doceniamy bogactwo góry pasma.  
Ze swoj( &zjologiczno#ci( jest ona przy-
swajalna w sposób oczywisty – bez %ad-
nego dyskomfortu, wr!cz z rozkosz(. 

Vitus nie kreuje %adnych dodatków 
tylko po to, aby udowodni$, %e „umie”. 
Mo%e pokaza$ wi!cej ni% inni, ale tylko 
je#li podkre#li to realizm muzyki. To  
zupe"ne przeciwie'stwo testowanych 
równolegle lampowych monobloków 
Octave (w zbli%onej cenie). Tam bas 
pompowa" brzmienie praktycznie ca"y 
czas, a góra na bie%(co uzdatnia"a je 
do konsumpcji. Tutaj dzieje si! to tyl-
ko w punktach zde&niowanych przez  
Artyst!.

Mo%e si! wydawa$, %e to pojawianie si! 
basu czy góry to jakie# cudowne zjawi-
sko wyst!puj(ce raz na jaki# czas. Zno-
wu b"(d. Wszystko zale%y od nagrania  
i niekiedy maestria wszystkich zakresów 
ujawnia si! w ci(gu kilku sekund. Przez 
minut! Vitus dostarcza takiego bogac-
twa wra%e', jakiego wi!kszo#$ znanych 
mi urz(dze' nie jest w stanie wygenero-
wa$ w ogóle. Ci(gle wydawa"o mi si!, %e 
przy tym wzmacniaczu niemo%liwe staje 
si! mo%liwym. W g"owie si! nie mie#ci, 
%e co# takiego mog"oby si! kiedykolwiek 
znudzi$. 

Pomimo kluczowej roli #rednicy, 
iskrz(cej si! niesko'czon( palet( odcie-
ni, Vitus zachowuje stoick( neutralno#$. 
W tej muzykalnej p"ynno#ci nie przesu-
wa równowagi tonalnej w %adn( stron!. 
Nie ma ani lampowego rozgrzania z jed-
nej, ani nawet #ladowych oznak tranzy-
storowej sucho#ci z drugiej strony. 

Czasami podkre#laj(c wybitn( szcze-
gó"owo#$ urz(dzenia recenzenci mimo-
wolnie przemilczaj( jego kliniczno#$.  
To nie jest przypadek Vitusa. Wszystkie 
mikroperspektywy i p"aszczyzny wzmac-
niacz podaje z wielk( kultur(, która nie 
ogranicza pierwiastka emocjonalnego. 
W tej precyzji i dynamice jest te% nie-
bywa"a swoboda. Pomimo operowania 
dos"owno#ci( i konkretem ods"uch po-
zostaje orze)wiaj(cy i relaksuj(cy.

Zapowiada"em na wst!pie, %e Vitus 
wytwarza now( audio&lsk( kategori!. Do 

tej pory uwa%a"em, %e bas jest 
po prostu ci!%ki, 

góra lekka, a #rednica – gdzie# pomi!dzy. 
Vitus gra tak, jakby nie interesowa" go 
tak uproszczony podzia". Koncentruje si! 
na pokazaniu masy ka%dego, najmniej-
szego nawet d)wi!ku. I prezentuje t! 
mas! s"uchaczowi jakby pod szk"em po-
wi!kszaj(cym. Przybli%a skal! pomiaru 
do tego stopnia, %e ka%dy d)wi!k oprócz 
w"asnego miejsca, nat!%enia, barwy i cza-
su trwania, zostaje wzbogacony o pi(ty 
wymiar – w"a#nie mas!. Odkrywanie tej 
nowej warstwy w muzyce jest czynno#ci( 
niemal uzale%niaj(c(.

Jeszcze jeden element stanowi moc-
ny punkt urz(dzenia. Jego sk"onno#$ 
do dziesi(tkowania p"ytoteki jest bliska 
zera. Nawet s"absze nagrania brzmi( 
#wietnie. Vitus potra& pokaza$ wielo-
p"aszczyznowo#$ realizacji, które dot(d 
odbiera"em wy"(cznie jako sp"aszczo-
ne. Okazuje si!, %e nawet w nich mo%-
na dok"adnie pokaza$ ka%dy instrument  
i ka%dy plan, gdzie nic niczego nie przy-
s"ania ani nie zag"usza; gdzie wszystko 
ma swoje dok"adnie okre#lone i zazna-
czone miejsce – nawet w muzycznym 
t"oku. Vitus ka%dy materia" oczyszcza  
z brudu i przerysowa', poskramia nade-
kspresj! sybilantów, wprowadza spokój, 
a jednocze#nie roznieca ogie' %ycia.

.ODVD�$�$%

Ró%nice mi!dzy klas( A i AB okaza-
"y si! mniejsze ni% zak"ada"em, ale ich 

rodzaj by" zgodny z przewidywaniami.  
W klasie A odczuwa si! ubytek mocy, 
cho$ w warunkach domowych, zak"ada-
j(c %e pokój ods"uchowy nie jest hanga-
rem, nie powinno to stanowi$ istotnego 
problemu. Klasa A dyskretnie zaokr(gla 
kontury i minimalnie zag!szcza #rednic!. 
+ladowe poluzowanie basu mo%e w pew-
nych nagraniach przyciemnia$ brzmie-
nie, cho$ w obu trybach i tak najwi!cej 
dzieje si! w #rednicy, a skraje pasma s( 
odwzorowane bardzo neutralnie. Musz! 
rozczarowa$ tych, którzy si! spodziewaj( 
„dwóch urz(dze' w jednym”. Ca"y czas 
mamy do czynienia z t( sam( faktur( ob-
razu muzycznego; niezale%nie od klasy 
gra ten sam wzmacniacz. W te#cie cz!-

#ciej pozostawia"em urz(dzenie 
w trybie AB. 

Vitus sprawi", %e jako 
recenzent chwilami czu-
"em si! bezradny – do 

opisu takiej maestrii zwy-
czajnie brakuje s"ów. Przy-

najmniej w kanonie tradycyj-
nych audio&lskich porówna'. 

Moje notatki by"y upstrzone skojarze-
niami „nie na temat”, typu jazda ferrari, 
start rakiety kosmicznej, inna galaktyka. 
Tak czy inaczej, przy Vitusie odlecia"em  
i wcale tego nie ukrywam. 

.RQNOX]MD

Najcz!#ciej recenzuj! urz(dzenia high- 
-endowe. Zwykle bardzo dobre, które 
mi si! podobaj( lub podobaj( bardzo.  
Od czasu do czasu, bardzo rzadko, tra-
&aj( si! jednak modele, po których od-
s"uchu jestem zmia%d%ony. Nigdy jednak 
dot(d nic mnie nie zmia%d%y"o z si"(  
Vitusa SIA-025.

3LORW�]�Z\ĂZLHWODF]HP���
NWöU\�SR�NLONX�VHNXQGDFK��
EH]UXFKX�DXWRPDW\F]QLH�JDĂQLH�

9LWXV�$XGLR�6,$����

&HQD��� RNRïR�������]ï 
� ��8500 euro)

'DQH�WHFKQLF]QH�

0RF��� 25 W (klasa A)/ 

 100 W (klasa AB)

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� DC – 800 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� <0,01%

6\JQDï�V]XP��� >110dB

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 3 x XLR, 2 x RCA

:HMĂFLD�SKRQR��� -

:\MĂFLD��� SUH�RXW����NSO��JïRĂQ�
5HJXODFMD�EDUZ\��� -

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 13/43,5/43 cm

2FHQD�

%U]PLHQLH��� KL�HQG


