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ir Tight ATM-2 tak napraw-
d! nie jest wzmacniaczem 
zintegrowanym. Nie zawie-

ra bowiem przedwzmacniacza. Zamiast 
tego na froncie znajduj" si! wspomnia-
ne pasywne regulatory g#o$no$ci.

Lampy umieszczono klasycznie dla 
tego typu konstrukcji. W pierwszym 
rz!dzie ulokowano podwójne triody 
wej$ciowe Sovtek 12AX7, w uk#adzie 
wtórnika katodowego – Elektro-Har-
moniksy 12AB7 oraz 12AU7 tej samej 
wytwórni jako odwracacz fazy. Z ty#u 
znalaz#y si! cztery KT88 sygnowane lo-
giem Air Tighta. Do z#udzenia przypo-
minaj" lampy Shuguang KT88-98. 

Na skraju wierzchniej p#yty wida% 
poka&nych rozmiarów transformatory 
wyj$ciowe oraz zasilaj"cy. G#o$nikowe 
to produkt renomowanej marki Tamura 
Seisakusho.

Z ty#u mo'na zobaczy% wysokiej ja-
ko$ci terminale g#o$nikowe, na których 
zrealizowano odczepy 8- i 4-omowe. 
Obok wej$cia RCA dostrze'emy zacisk 
uziemienia oraz gniazdo zasilania IEC. 
Obwody wewn!trzne zmontowano 
technik" punkt-punkt.
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rzed pierwszym krytycz-
nym ods#uchem pozwoli#em 
wzmacniaczowi nagrzewa% si! 

kilkana$cie minut. To konieczne – oka-
zuje si!, 'e d&wi!k staje si! wtedy p#yn-
niejszy, g#adszy i bardziej muzykalny. 
(rednica si! wype#nia, wysokie tony 
#agodniej", nie trac"c detaliczno$ci.  
Z mojego do$wiadczenia wynika, 'e 
wi!kszo$% wzmacniaczy wykorzystu-
j"cych pentody czy te' tetrody stru-
mieniowe wymaga znacznie d#u'szej 
rozgrzewki ni' konstrukcje oparte na 
triodzie SE, np. 845 lub 300B.

W czasie testów s#ucha#em g#ównie 
klasyki i jazzu. Repertuar obejmowa# 
koncerty fortepianowe Rachmanino-
wa i Czajkowskiego, koncerty skrzyp-
cowe Vivaldiego i Brahmsa, symfonie 

Beethovena i Mahlera, jak równie' jazz 
w wykonaniu tria E.S.T, Keitha Jarretta, 
Patricii Barber i Diany Krall. Rzadziej 
natomiast si!ga#em po muzyk! rocko-
w", cho% klasyka rocka – Pink Floyd  
i David Gilmour – ko)czy#a sesje ods#u-
chowe.

We wszystkich gatunkach wzmac-
niacz spisywa# si! bardzo dobrze. Jego 
brzmienie jest d&wi!czne, p#ynne,  
a przy tym rozdzielcze, pe#ne blasku  
i dynamiki. Najni'sze rejestry s" wystar-
czaj"co g#!bokie i dyskretnie zaokr"glo-
ne od do#u. Kiedy trzeba, potra*" za-
grzmie%. Mo'e nie zabijaj" uderzeniem 
jak z mocnych tranzystorów, niemniej 
gdy pojawi" si! w nagraniu, s" barwne 
i nigdy nie dudni" w niekontrolowany 
sposób. Ich szybko$% i energia zaskaku-
je. Pami!tajmy, 'e mamy do czynienia 
z lamp", jednak taka prezentacja do#u 
pasma w wi!kszo$ci „bud'etowych” 
wzmacniaczy, wykorzystuj"cych t! 
technik!, jest nieosi"galna. Zapewne 
przyczyna le'y w niezwyk#ych transfor-
matorach g#o$nikowych. 

Góra pasma w wykonaniu ATM-2 to 
istny majstersztyk. B#yszczy i d&wi!czy 
dystyngowanie. Ze wspania#" barw", 
rozdzielczo$ci" i precyzj" urz"dzenie 
przekazuje brzmienie perkusji. Ka'de 
subtelne uderzenie w talerz jest cyze-
lowane po mistrzowsku. Mo'na je po-
równa% z brzmieniem triody. Prosz! 
jednak nie rozumie% tego stwierdzenia 
zgodnie ze stereotypem, jakoby trioda 
wycofywa#a ten zakres. Chodzi raczej 
o jego wyra*nowanie, barw! i blask. 
Taki przekaz jest zarezerwowany dla 
najlepszych konstrukcji. Dzi!ki niemu 
pojawia si! równie' pi!knie kreowana 
przestrze), z naturalnie rozmieszczo-
nymi instrumentami i wokalistami, bez 
sztucznego jej „nadmuchiwania”. 
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Jaki$ czas temu, czytaj"c opis brzmie-
nia tego wzmacniacza, natkn"#em si! na 
stwierdzenie, 'e tony wysokie s" nieco 
wycofane, a balans tonalny przesuni!ty 
w kierunku $rednicy. Nie mia#em takich 
odczu%, porównuj"c je z lampowymi 
ko)cówkami mocy Bel Canto 845 SET, 
Cary CAD120S czy tranzystorow" Ayre 
V5-xe. By#y jedynie inaczej prezento-
wane. Za to p#ynnie uzupe#nia#y $red-
nic! pasma – nasycon" i pe#n" emocji, 
zw#aszcza w muzyce wokalnej. Nawet 
nagrania fortepianowe z lat 60. i 70. by#y 
pe#ne blasku. Posun"#bym si! wr!cz do 
stwierdzenia, 'e zakres ten jest ciut wy-
eksponowany i to nie ze wzgl!du na jego 
dominacj!, ale na wyrazist" barw!.

Podsumowuj"c charakter brzmienia 
tego niezwyk#ego wzmacniacza, po-
równa#bym go do koloru szarego. Kon-
struktorom wybitnych urz"dze) chodzi 
najcz!$ciej o to, 'eby brzmienie w pierw-
szych chwilach nie zwraca#o na siebie 
uwagi przerysowanymi efektami. +eby 
by#o mo'liwie naturalne i neutralne – ani 
czarne, ani bia#e.

Air Tight ATM-2 to wzmacniacz 
stworzony dla wielbicieli bardzo dobre-
go tranzystora, którzy jednak kocha-
j" po$wiat! lamp. Jego atutem jest te' 
kompatybilno$% – wi!kszo$% kolumn 
nie b!dzie dla niego wyzwaniem.
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rudno si! pozby% uprzedze) po 
wielu latach s#uchania muzyki 
na w#asnym i cudzym sprz!cie. 

Pojawienie si! wzmacniacza lampowe-
go w domowym systemie zawsze budzi  
u mnie wiele emocji. Po latach porówna) 
nabra#em bardziej lub mniej uzasad-

nionych oczekiwa). Wykszta#ci#em  
w sobie irracjonalne prze$wiad-

czenie, 'e wzmacniacze 
powinny by% triodowe SE, 
&ród#a – gramofonowe, 
a g#o$niki – wysokoefek-
tywne. Tylko powy'sza 
kombinacja gwarantuje 
ulgowy bilet do nirwany. 

Ambiwalentne my$li: z jed-

nej strony pami!tam wspania#" wk#adk! 
Air Tight PC-1 Supreme; z drugiej: po co 
konstruowa% wzmacniacz przeciwsobny 
na kwartecie KT88? Lampy te (oraz ich 
bliski kuzyn 6550) w poprzednio s#y-
szanych implementacjach by#y ch#odne, 
techniczne i bezduszne. Zamiast wyso-
kopr"dowych pentod mo'na przecie' 
zastosowa% s#odk", eufoniczn", bezpo-
$rednio 'arzon" triod!…

Trwa#bym w tym stanie b#ogiej igno-
rancji, gdyby nie Air Tight ATM-2. 
Po kilku godzinach wygrzewania roz-
pocz"#em ods#uch. Ju' pierwsze takty  
Allegro koncertu na wiolonczel! Dwo-
rzaka, w wykonaniu Berli)skiej Orkiestry 
Filharmonicznej pod batut" Herberta 
Karajana (DGG), zabrzmia#y przekonu-



j"co. Bogaty, pe#en detali d&wi!k mile 
mnie zaskoczy#. Gdy przysz#a kolej na 
parti! M$cis#awa Rostropowicza, by#em 
zauroczony. Us#ysza#em $wietn" rów-
nowag! mi!dzy majestatyczn" orkiestr"  
a g#!bokim tonem wiolonczeli. Nie je-
stem pewien, ile w tym zas#ugi samego 
nagrania, a ile wzmacniacza, nie ule- 
ga jednak w"tpliwo$ci, 'e d&wi!k by# 
$wietny!

Zafascynowany tym, co s#ysz!, prze- 
#"czy#em ATM-2 na triodowy Sun Au-
dio 2a3, który sta# si! punktem odnie-
sienia w ods#uchach porównawczych. 
Wielokrotnie 'eglowa#em pomi!dzy 
nimi. 

Pejza' tonalny Air Tighta okaza# si! 
ch#odniejszy, ja$niejszy. Równowaga 
przesun!#a si! w stron! sekcji skrzypco-
wej, kosztem $rodkowego pasma. Poja-
wi#y si! mikrodetale, na które nie zwra-
ca#em uwagi, s#uchaj"c triody. Z jednej 
strony – $wietny, dynamiczny d&wi!k 
wielkiej orkiestry; z drugiej za$ – zmy-
s#owe brzmienie wiolonczeli. 

Inna muzyka, ma#y sk#ad jazzowy: 
Marilyn Crispell, Gary Peacock, Paul 
Motian „Nothing Ever Was, Anyway” 
(ECM). (wietnie nagrane trio. Bogaty to-
nalnie, majestatyczny d&wi!k fortepianu, 
g#!boki kontrabas o dobrej równowadze 
pud#a i struny, a do tego perkusja – dy-

namiczna i autentyczna. 
Tylko s#ucha%. Air Tight 
spisa# si! na medal.

P#yta CD „Sarah Vaug- 
han in Hi-Fi” (Columbia), 
nagrana pomi!dzy 1949 
a 1952 rokiem z m#odym 

Milesem Davisem, by#a 
jedynym do$wiadcze-
niem, w którym lam- 
pa 2a3 w kon*guracji  
SE wykaza#a przewag! 
nad push-pullow" KT88. 

G#os Sary, wzmocniony przez ATM-2, by# 
za suchy, za jasny w porównaniu z triod". 
Zaznaczy% jednak trzeba, 'e s#ucha#em 
historycznego nagrania, jako$ciowo dale-
kiego od wspó#czesnych.

Reasumuj"c, Air Tight ATM-2 jest 
najlepszym znanym mi wzmacniaczem 
na KT88. Jego wysoka moc (80 W/ka-
na#) jest w stanie wysterowa% nawet  
niezbyt wydajne kolumny. Barwa d&wi!-
ku i mikrodynamika s" wzorcowe. Air 
Tight wyleczy# mnie z uprzedze). Cias-
tko z kremem. Wzmacniacz jest pi!kny 
dla oka i dla ucha. Mam ochot! nie zwra-
ca% go w#a$cicielowi. Mo'e zapomnia#, 
mo'e ma amnezj!? Pakowanie kartonów 
nie jest #atwe…

Danek Elbaum

Inne testy produktów Air Tight:
Wk#adka gramofonowa MC  
Air Tight PC-3 – „MHF 3/2010”
Przedwzmacniacz gramofonowy  
Air Tight ATE-2005 – „MHF 3/2010”
Air Tight ATM-300 – „MHF 2/2010”
Monobloki Air Tight ATM-211  
– „MHF 3/2011”
Wk#adka gramofonowa MC Air Tight 
PC-1 Supreme – „MHF 3/2012”


