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Accuphase to firma dobrze zakorzeniona w audiofilskiej tradycji.  
Założył ją w 1972 roku Jiro Hasuga, zwolniwszy się uprzednio  
z Trio-Kenwood Corp. Pierwszą konstrukcją odważnego inżyniera  
był dzielony wzmacniacz, złożony z końcówki mocy  
P-300 i preampu C-200. Później oferta wzbogacała się o nowe urządzenia,  
ale dwóch rzeczy Accuphase konsekwentnie unikał: produkcji kolumn 
głośnikowych i... tanich urządzeń dla masowego klienta.

Jacek Kłos



Pokusy musia∏y byç silne, ale jeszcze
silniejsza okaza∏a si´ motywacja
utrzymaniawizerunku.Itosi´uda∏o.

DziÊ firm´wymienia si´ obok najwi´kszych
tuzówhi-endu.Maopini´ producenta urzà-
dzeƒdrogich,aleniezawodnychidopracowa-
nychwnajdrobniejszymszczególe.
Wkatalogudominujàkomponentydzielo-

ne,aleznalaz∏osi´te˝miejscedlakilkukloc-
kówwprzyst´pniejszejcenie.WÊródwzmac-
niaczy zintegrowanych mő emy wybieraç
spoÊródczterechmodeli.Nasamymszczycie
znajdujesi´E-550.
Jaknaflagowàintegr´pi´çsetpi´çdziesiàt-

kajesttroch´nietypowa.Tonajs∏abszy,aza-
razem najwi´kszy wzmacniacz Accuphase’a.
Obudowa nie zawiera jednak audiofilskiego
powietrza. Znajdziemy w niej kilka rozwià-
zaƒ,doktórychprojektancidochodzililatami
i które dziÊ stanowià wizytówk´ japoƒskiej
wytwórni.

Bu do wa
Szczytowa integra Accuphase’a wyglàda

spokojnie i elegancko, a kiedy wy∏àczymy
podÊwietlanie wskaêników – niemal̋ e dys-
kretnie.Nieoznaczatobynajmniejobni̋ enia
funkcjonalnoÊci.Chocia˝nafrontowejÊciance
widaçtylkodwadű epokr´t∏aitrzyprzyciski,
wyposa̋ eniemniewieleust´pujeMcIntosho-
wiMA6900.Ztàró˝nicà,˝ewszystkiemniej
przydatnemanipulatory ukryto pod klapkà.
Wystarczy jà odchyliç, by zyskaç dost´p do
ca∏egobogactwaopcji.
Znajdziemytum.in.p∏ynnàregulacj ́barwy

ibalansu,selektorêróde∏nagrywaniaiwybór
kierunkukopiowania,przyciskiaktywujàcepre
-out, przedwzmacniacz phono (o ile zamon-
towaliÊmykart ́MM/MC),anawet loudness.
Purystomspodobasi´,˝ekorekcj ́tonumo˝na
od∏àczyç,wykluczajàcztorusygna∏owegonad-
miarowe elementy. Mo˝na te ̋ zrezygnowaç
zpodÊwietlenia.Zgaszenie̋ aróweczekautoma-
tycznieprze∏àczawskaênikiwstanspoczynku.
Je̋ eliniekorzystamyzdodatkowychregu-

lacji–zamykamyklapk´iprzedoczamimamy
ju˝tylkoeleganckifrontzpodÊwietlonymna
zielono logo. Gdyby nie to, ˝e wzmacniacz
pracujewklasieAipobierazsiecisporopràdu,
mo˝nabygow∏àczyçizapomnieç.Kilkarazy
zresztàmisi´tozdarzy∏o.Naszcz´Êcie,zaled-
wienapar´godzin,wi´crachunekzaenergi´
nieb´dziewysoki.
Panel frontowy to bloczek aluminium

anodowanego na z∏oto. Pokr´t∏a równie˝ sà
aluminiowe, a wykonanie ca∏oÊci nie dosyç
˝e solidne, to jeszczewyjàtkowo precyzyjne.
JakoÊçpoznajesi´poszczegó∏ach,aAccupha-
sedoszlifowa∏jedoperfekcji.„Fazki”naregu-
latorach, p∏ynne opuszczanie klapki, nawet
opór potencjometru i pewny skok selektora
êróde∏niepozostawiajàwàtpliwoÊci,˝emamy
doczynieniazurzàdzeniemwysokiejklasy.
Projektantowi tylnej Êcianki przyÊwieca-

∏a najpewniej myÊl, ˝e od przybytku g∏owa

nie boli. Otrzymujemy wi´c cztery wejÊcia
liniowe RCA, dwa XLR-y i dwie kompletne
p´tlemagnetofonowe.Je̋ eliktoÊniekorzysta
z kasetowca, zyskuje kolejne dwa wejÊcia.
Dalejmamyzestawpre-out/mainin,pozwa-
lajàcy bez problemu w∏àczyç wzmacniacz
winstalacj´kinadomowego(bonibydlacze-
go nie?), pod∏àczyç aktywny subwoofer albo
drugàkoƒcówk´dozasilaniakolumnwtrybie
bi-amp. Odpowiednia do tego celu by∏aby
A-30, chocia˝ nie zdziwi´ si´, jeÊli zamo˝-
ni perfekcjoniÊci od razu si´gnà po A-60.
OjakoÊcitejostatniejkrà̋ àju˝legendy,wi´c
jeÊlitylkob´dzieWasstaçnazakup,napewno
niepoczujeciesi´zawiedzeni.
WyjÊcia kolumnowe to znaczny post´p

wstosunkudotaƒszychmodeli.U∏atwiajàce
bi-wiring podwójne zaciski bez problemu
przyjmà ka˝dy rodzaj wtyczek, jak i go∏e
kable. Ci´˝kie przewody zakoƒczone wide∏-
kamilepiejmontowaçodspodu.Unikniemy
dzi´kitemu∏amaniasi´kabli.Dodyspozycji
jestte˝sieciowegniazdoIECorazdwazaÊle-
pioneotworynaopcjonalnemodu∏y.
E-550 mo˝na uzupe∏niç przedwzmacnia-

czemkorekcyjnymMM/MC(AD-10,AD-20)
kartà przetwornika c/a (DAC-10, DAC-20)
albopoprostudodatkowymwejÊciemlinio-
wym RCA. Takie rozszerzenie dla ch´tnych
jest o tyle sensowne, ˝e pozostali niemuszà
p∏aciç za coÊ, czego nie potrzebujà. Ponadto
karty reprezentujà ró˝ne klasy jakoÊci, wi´c
wrazzewzrostemzasobnoÊciportfelamo˝na
jewymieniçnabardziejzaawansowane.Mon-
ta˝ wydaje si´ dziecinnie prosty. Wystarczy
odkr´ciç zaÊlepk´ i wsunàçmodu∏w otwór.
We wzmacniaczu przygotowano ju˝ odpo-
wiednie gniazda (podobne do portów kom-
puterowych),dzi´kiczemunawetosobykom-
pletnienieobeznanezlutownicàniepowinny
mieç problemu zwymianà.Operacja b´dzie
prostszaoddo∏ő eniaRAM-uwpececie.
Obudow´ skr´cono z gi´tych, lakierowa-

nychblach stalowych.Boczne Êcianki sàpo-
dwójne; to,cowidaçnazewnàtrz, toozdob-
ne panele, przykr´cane do zasadniczej obu-
dowy. Podwójna jest te˝ Êcianka przednia.
Wewnàtrzznajdujàsi´dodatkoweprzegrody,
redukujàce interferencje pomi´dzy sekcjami
i poprawiajàce sztywnoÊç konstrukcji. Prze-
strzeƒnadodatkowemodu∏yrównie˝oddzie-
lono od reszty. Blacha pe∏ni funkcj´ ekranu
i jednoczeÊniewzmacniachassis.Szczàtkowe
drganiawygaszajàpaskigàbki,poprzyklejane
zarównozboków,odgóry,jakiwsàsiedztwie
˝eberekradiatorów.
Nó˝kiwykonanozestalizdű àzawartoÊcià

w´gla i podklejono filcem.Zmniejszajà iloÊç
wibracjiprzenoszonychnaobudow´izapew-
niajàwzmacniaczowistabilneoparcie.
Wn´trze widziane po raz pierwszy zaska-

kuje. Niby wszystko jest na swoimmiejscu,
ale brakuje... transformatora. Przewrócenie
urzàdzenianaplecyukazujezasilaczwpe∏nej
krasie.No,mő eniedokoƒca,bowylàdowa∏

w ekranujàcej puszce. E-550 to jedyna inte-
graAccuphase’awyposa̋ onawtransformator
toroidalny. Pozosta∏e bazujà na klasycznych
E-I.Obok trafamo˝na dostrzec dwie grupy
elektrolitów.Wykonuje jeNichicon, ale logo
Accuphase’ajednoznaczniewskazuje,naczyje
zamówienie.Ka˝dykana∏jestzasilanyzosob-
negouzwojeniaikorzystazw∏asnejpojemno-
Êci filtrujàcej.W pierwszym stopniu wynosi
ona 40000 µF i jest uzupe∏niana kolejnymi
kondensatorami, rozlokowanymi w ró˝nych
cz´Êciachuk∏adu.Zasilaczmusibyçwydajny,
boproducentsk∏adadwiepowa˝nedeklaracje.
Popierwsze,zalecanaimpedancjanominalna
kolumnrozpoczynasi´ju˝od2Ω;podrugie
–wzmacniaczpodwajamocwrazzdwukrot-
nymspadkiemobcià̋ enia.Itonietylkodo4,
aleido2omów,atoju˝wyczynnielada.
E-550jestte˝wyjàtkowyzinnegopowodu.

To jedyna integra Accuphase’a wyposa̋ ona
wpotencjometrAAVA.Firmastosujegowswo-
ichprzedwzmacniaczach,wtymtak̋ ewnaj-
nowszymflagowcuC-2810.Intencjàtwórców
AnalogVari-gainAmplifierby∏owyelimino-
wanie konwencjonalnego potencjometru ze
wzgl´dunajegoniekorzystnywp∏ywnapara-
metrymierzalneorazbrzmienie.Wtradycyj-
nycht∏umikachwzrostimpedancjiprzek∏ada
si´nawi´kszypoziomszumówizniekszta∏ceƒ
wnoszonychdooryginalnegosygna∏u.Accu-
phasepostanowi∏wogólezrezygnowaçztego
ogniwa i zastàpi∏ jew∏asnym rozwiàzaniem.
Z powszechnie stosowanych potencjome-
trówwE-550pozosta∏ajedynie...ga∏ka.Dalej
wszystkoodbywasi´ponowemu.
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30 W w klasie A przy 8 omach. 
A dalej dwa razy więcej  
wraz z dwukrotnym  
spadkiem impedancji.
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Pozycj´ pokr´t∏a si∏y g∏osu rozpoznaje
mikroprocesor, czuwajàcy nad prawid∏owym
dzia∏aniemca∏egouk∏adu.Przekazujeoninfor-
macj ́owychyleniuga∏kidoobwoduz∏ő one-
go z konwerterów napi´cie-pràd i prze∏àczni-
ków pràdowych. Zastosowanie konwerterów
pozwalauzyskaçniezmiennàimpedancj ́wej-
Êcia,acozatymidzie–niewp∏ywanapasmo
przenoszeniaaniniegenerujeszumów.Zmie-
nia si ́ tylkowzmocnienie, impedancjapozo-
stajetasama.Liczbamo˝liwychdouzyskania
kombinacjiza∏àczaniakonwerterówodpowia-
da65536poziomomsygna∏u.Dzi´kitakdű ej
rozdzielczoÊci t∏umienie odbywa si ́ p∏ynnie
jak z tradycyjnym potencjometrem, ale jest
wolneodjegowad.Niemazmianimpedancji,
wzwiàzkuzczymniemaszumów,aumiesz-
czenieka˝degokana∏unaosobnejp∏ytceelimi-
nujezjawiskoprzes∏uchu.
Jedynà wadà tego rozwiàzania jest wyso-

kacena,dlategonarazie jestdost´pnetylko
wnajdro˝szejintegrze.AAVAobs∏ugujeprzy
okazji balans kana∏ów. Na trzeciej p∏ytce
umieszczono regulacj´ barwy tonu i przed-
wzmacniacz s∏uchawkowy. Z∏ocone gniazdo
6,35mmznajdujesi´nafroncie.
Koƒcówkimocyprzykr´conodoosobnych

radiatorów. Wszystkie uk∏ady zbudowano
w oparciu o firmowà koncepcj´ MCS+
(Multiple Circuit Summing). Polega ona
na prowadzeniu kilku równoleg∏ych torów
i sumowaniu ich na koƒcu. Taka topologia
pomagaobni̋ yçszumw∏asnyurzàdzenia.
Stopieƒ pràdowy pracuje w konfiguracji

triple parallel push-pull. Zastosowano tu
trzypo∏àczonerównolegleparykomplemen-
tarnych MOSFET-ów Toshiby K3497/J618.
Tranzystory mocy przykr´cono do alumi-
niowegoradiatorawformiejednolitegoodle-
wu.Wentylacj´poprawiajàa˝urowepokrywy
dolnaigórna.
Wwyposa̋ eniustandardowymotrzymu-

jemy pilot. Wykoƒczony aluminium, daje
mo˝liwoÊçwyboruêród∏a,zmianyg∏oÊnoÊci
i obs∏uguje podstawowe funkcje firmowego
odtwarzacza.
SolidnoÊçwykonaniaorazjakoÊçzastoso-

wanych komponentównie budzànajmniej-

szych wàtpliwoÊci. Mimo niewielkiej mocy
wzmacniaczwyglàdajakczo∏g.E-550zapro-
jektowanotak,bybezawaryjniedzia∏a∏d∏u-
gielata.

Kon fi gu ra cja

Pog∏oski o niekompatybilnoÊci Accupha-
se’a sàprzesadzone.Trudnobymő euznaç
za najszcz´Êliwszà koncepcj´ zestawienie go
zHalesamiTranscendence,nieodwa̋ y∏bym
si´ te˝ powierzyç mu wysterowania dű ego
panelu elektrostatycznego, ale je̋ eli chodzi
owmiar´normalne g∏oÊniki,E-550 spisuje
si´nadspodziewaniedobrze.
Fakt, ˝e z ∏atwoÊcià poprowadzi∏WLM-y

Diva,niejestoczywiÊciepowodemdodumy,
poniewa˝ sà to zestawy o wyjàtkowo przy-
jaznych parametrach. Z równà ∏atwoÊcià
poczyna∏ sobie jednak zHarbethami Super
HL5, które ju˝ do efektywnych nie nale̋ à.
OczywiÊcie, sceptycy zauwa̋ à, ˝e w przy-
padku monitorów Alana Shaw niskà sku-
tecznoÊç wynagradza 8-omowa impedancja
nominalna,aletrzebazauwa̋ yç,˝erozbudo-
wanazwrotnicanapewnonieu∏atwia˝ycia
piecykowi. Poza tymE-550ma t´ zalet´, ˝e
podwajamocwrazzdwukrotnymspadkiem
obcià̋ enia. Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e
gdybySHL5widzia∏jako4-omowe,poradzi∏-
bysobierówniesprawnie.
Nietojestjednaknajwa˝niejsze.Znacznie

bardziej istotne dla codziennej eksploatacji
wydajesi´,˝e30WAccuphase’atojedynie...
straszaki˝ejapoƒskiwzmacniaczzachowu-
je si´ jak rasowa 100-watowa integra. Albo
producent stosuje wyjàtkowo restrykcyjne
procedury pomiarowe, albo celowo zani̋ a
ichwynikiwdanychkatalogowych.Takczy
inaczej,oAccuphasiemo˝napowiedzieçwie-
le,alenapewnonieto,˝ebrakmupary.
Przydoborzesprz´tuwartosi´jednakkie-

rowaçzdrowymrozsàdkiem.E-550bezpro-
blemunag∏oÊnipomieszczenieopowierzchni
25m2,aleniejesttowielkaamerykaƒskakoƒ-
cówkamocyiograniczeniapr´dzejczypóê-
niejdadzào sobie znaç.OczywiÊcie,mo˝na
pomócwzmacniaczowiskutecznymikolum-
namiizaradziçtymsposobemniedostatkom
decybeli, ale wielki salon i wyjàtkowo nie-
wdzi´cznekolumnymogàsi´dlaAccuphase’a
okazaçzadaniemponadsi∏y.
Zamiast wyciskaç z niego siódme poty,

lepiej podejÊç do niego ˝yczliwie i stworzyç

przyjazne otoczenie. Warto, bo umie si´
odwdzi´czyç.
Pomijajàc kwestie pomiarowe, charakte-

rystykatonalnakolumnmő ebyçtaka,jaka
namsi´podoba.E-550niezabarwiaprezen-
tacjinatyle,˝ebyÊmymusieliszukaçg∏oÊni-
ków kompensujàcych jego wady. Osoby nie
majàcewyraênychpreferencjibrzmieniowych
powinnysi´rozejrzeçzazestawaminatural-
nymiiprzejrzystymi.S∏uchajàc,opisywanych
posàsiedzku,monitorówLipiƒskiego,uzna-
∏em, ˝e by∏yby bardzo dobrym partnerem
Accuphase’a.HarbethySHL5stworzy∏yznim
zestawienietakdobre,̋ estaramsi´jaknajda-
lejodwlecmomentzwrotupiecykadystrybu-
torowi.Wydajesi´równie˝,˝eFocalezserii
Electra BE czy dro˝sze BW (powiedzmy od
704wgór )́równie˝zagra∏ybydobrze.Natu-
ralne ciep∏o i lekko zaokràglony bas japoƒ-
skiegopiecykapowinnysi´Êwietniezestroiç
zanalitycznymikolumnami.Zdrugiejstro-
nynieobawia∏bymsi´pod∏àczyçg∏oÊników
grajàcych ∏agodnie, w typie starych Virgo
czyniektórychmodeliViennaAcoustics.Nie
wyobra̋ am sobie, ˝eby dêwi´k sta∏ si´ za
s∏odki.Najwa˝niejsze,˝ebyszukaçzespo∏ów
mo˝liwie naturalnych, stworzonych przez
ludzi z doÊwiadczeniem. Brzmienie mő e
byçodrobin´ocieplonealboch∏odniejsze,ale
zawszemusimieçklas´.Inaczejb´dzieodsta-
waçodwyrafinowanegoAccuphase’a.
Te same zalecenia mo˝na by powtórzyç

w odniesieniu do okablowania. Z tym tyl-
ko uzupe∏nieniem, ˝e przewody powinny
byç ∏atwe do wysterowania. Drogie modele
Tary Labs, MIT-a czy Transparenta wydajà
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Wskaźniki można wyłączyć. 
Przyciski schowano pod 
klapką, żeby utrzymać 
elegancki wygląd frontu. 

Gniazda głośnikowe to wyraźny 
postęp w stosunku do tańszych 
modeli. Przyjmują banany,  
widełki i gołe kable. 

25 lat doświadczenia w produkcji głośników
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25 lat doświadczenia w produkcji głośników
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si´ ryzykowne; zwykledobrze si´ sprawdza-
jà z mocnymi tranzystorami o ostrzejszym
brzmieniu. Do E-550 warto szukaç modeli
poch∏aniajàcych mniej amperów, jak Tara
czyXLOzeÊredniejpó∏ki.Tym,którzychcà
czegoÊ wi´cej, polecam Fadela Coherence.
Accuphasezagra∏znimjakmarzenieinawet

cenafrancuskiegoprzewoduwyda∏asi´jak-
bybardziejuzasadniona.
Zestawu˝ytydotestusk∏ada∏si´zmonito-

rówHarbethSuperHL5,pod∏ogówekWLM
Diva oraz odtwarzaczy CD: Naim CDX2
iAccuphaseDP-67.Chocia˝niejestemwiel-
kimzwolennikiemsk∏adaniasystemuzurzà-
dzeƒ jednego producenta, to pe∏na wie̋ a
Accuphase’a zagra∏a lepiej ni˝ po∏àczenie
zbrytyjczykiem.Oefektpowinnite˝byçspo-
kojni posiadacze dro˝szych Linnów,Metro-
nome’ów,LevinsonówczyKrelli.Wtejkwe-
stii panuje dű a dowolnoÊç wyboru. Pod
jednymwarunkiem–êród∏omusibyçÊwiet-
neidostarczaçwzmacniaczowijaknajwi´cej
informacji z odczytanych z p∏yt.Accuphase
nie jest kapryÊny i pewnie zagra∏by nawet
zCambridge’emza 1500 z∏, aleprzecie˝nie
o to chodzi.Dlatego zadbajcie o jak najlep-
szy odtwarzacz CD czy gramofon. Nie ma
mowy,˝ebyAccuphasepozosta∏nieczu∏yna
jegozalety.
Powy˝szewskazówkinasuwajàjedenwnio-

sek:b´dziedrogo.RzeczywiÊcie,chocia˝...nie
do koƒca. Troch´ uda si´ zaoszcz´dziç na
okablowaniu.Prawdàjest,˝eE-550pokocha∏
Fadela od pierwszego wejrzenia, ale te˝ nie

przeszkadza∏omutowarzystwoniecotaƒsze-
goasortymentu.Bardzodobryefekt–∏adnie
zbalansowanepo∏àczenie˝ywoÊcii∏agodno-
Êci–uda∏osi´uzyskaçzTaràLabsReference
Gen. 2. Trudno uznaç ten kabel za bud˝e-
towy, ale jego cena nie przekracza granicy
przyzwoitoÊci.

Accuphasepokazujeró˝nicemi´dzyprze-
wodamig∏oÊnikowymiczytelnie,aleniesta-
wia im wymagaƒ trudnych do spe∏nienia.
Przypomina raczej wyrozumia∏ego nauczy-
ciela – wskazuje niedoskona∏oÊci, ale te˝
wyjaÊnia, jak je poprawiç. Nie koncentruje
si´ na wadach; raczej sugeruje przejÊcie na
wy˝szypoziomjakoÊciowy,naktórymb´dzie
wstaniezaoferowaçwi´cej.
Testtrwa∏zgóràtrzymiesiàceiprzezca∏y

tenczaskorzysta∏emz∏àczówkiAcousticZen
SilverReferenceII.Pràdfiltrowa∏kondycjoner
PAL Powerbox v4.0, a dostarcza∏y sieciówki
FadelPowerFlexIIiNeelN14EGold.Elektro-
nika sta∏a na stoliku Sroka; kondycjoner na

StandArcieSTOMk2,amonitorynadedyko-
wanychimpodstawkachStandArtSHL5.

Wra że nia odsłu cho we

E-550 to piecyk z klasà.W ˝adnym razie
zimny,wynios∏y czy niedost´pny. To by∏oby
sprzecznezjegotemperamentem.Mawsobie
wieleciep∏ai∏agodnoÊci,agrajàc,pochylasi´
nadka˝dàp∏ytà,byzabrzmia∏anajlepiej, jak
tomo˝liwe.Czytajàcopisrecenzowanychkil-
ka stron wczeÊniej monitorów Lipiƒskiego,
mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e sà piekielnie
precyzyjne i tako˝ bezlitosne. Nie przepusz-
czà najmniejszej wpadki, nie przymknà oka
na choçby chwilowe odst´pstwo od idea∏u.
Wytropià,wska̋ àb∏àdiudzielàtakiejrepry-
mendy,˝ewszystkimwpi´typójdzie.AAccu-
phasenie.Jest∏agodnyjakbaranek,aleniesa-
mowicieprzejrzysty.Mago∏´bieserce,chocia˝
ani na chwil´ nie spuszcza nagrania z oka.
Ró˝nicawpodejÊciumi´dzynimaLipiƒskimi
polegajednaknatym,˝eone,jakomonitory
do zastosowaƒ profesjonalnych, koncentrujà
si´ na analizie. On zaÊ nad dzielenie w∏osa
naczworoprzedk∏ada syntez´.Obaproduk-
ty, mimo ˝e z zupe∏nie innych segmentów,
prezentujà jakoÊç, o której wielu audiofilów
marzy.Obate˝stanowiàniejakodwabiegu-
ny w podejÊciu do prezentacji muzyki. Nie
s∏ucha∏emichrazem,alewydajesi´,˝ezesta-
wione mog∏yby stworzyç wyjàtkowo dobra-
ny system. To jakby po∏àczyç ogieƒ zwodà;
w realnym Êwiecie niemo˝liwe, w muzyce
mielibyÊmy do czynienia z uzupe∏nianiem
si´ przeciwieƒstw.Wynikajàca z niegonowa
jakoÊç mog∏aby uwieÊç tych s∏uchaczy, któ-
rychkonwencjonalne,bezpiecznezestawienia
niezadowalajà.
Niskamocwzmacniaczazawszebudzioba-

wyojegozdolnoÊcidynamiczne;szczególnie

Wzmacniacz mocy  
w topologii MCS+.  
Trzy komplementarne  
pary MOSFET-ów Toshiby  
pracują równolegle  
w celu uzyskania  
czystszego brzmienia.

Zaawansowany potencjometr 
AAVA na dwóch płytkach.  
Trzecia to regulacja barwy  
i wzmacniacz słuchawkowy. 
430-watowy toroid piętro niżej. 

Profesjonalne odsłuchy i prezentacje zestawów Hi-End

Salon sprzedaży, biuro projektowe:
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
ul. Warszawska 37
tel. 22 721 02 15, 501 190 615
www.audiocolor.pl
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wdziedziniemakro.Accuphase szybkoroz-
wiewa podobne wàtpliwoÊci. V symfonia
Szostakowicza nie robi na nim wi´kszego
wra̋ enia. Precyzyjnie buduje plan stereofo-
nicznyitrzymasi´goprzezca∏yczas,a˝do
orkiestrowego tutti. G´stniejàca faktura nie
wywo∏ujeus∏uchaczadyskomfortu.Dêwi´k
pozostajenietylkolekkiiczytelny,alewolny
odniepokojàcychoznakkompresji,pojawia-
jàcychsi´niekiedyniczymcieniezaplecami
muzyków.WAccuphasieorkiestramadű o
energii,aimpulsysàakcentowanezadekwat-
nàmocà.Wi´cej nut w partyturze to tylko
wi´cej dêwi´ków i coraz wy˝sze poziomy
sygna∏u,docierajàcedonaszychuszu.
Oefektachubocznychniemő ebyçmowy,

bochocia˝totylko30W,wzmacniaczprowa-
dzikolumnypewnàr´kà.Niechwytamem-
branstalowymuÊciskiem,nierzucakrótkich,
urywanychkomend,alepanujenadka˝dym
wychyleniemi∏àczyprecyzj´zp∏ynnoÊcià.To
niejestgranies∏abegolampowca–romantycz-
neilekkorozmarzone–animocnegotranzys-
tora–zwarteiostroznaczone.JesteÊmygdzieÊ
poÊrodku, a jednoczeÊnie zupe∏nie gdzie
indziej. Ciep∏o p∏ynnie przechodzi w przej-
rzystoÊç,aspójnoÊçwwyodr´bnieniedetali.
Najciekawsze,˝eAccuphasewcaletychpara-
doksalnych zestawieƒ nie akcentuje. Stroni
odefekciarstwa,kierujàcnaszàuwag´namu-
zyk´.Nieoddzielaodsiebieprzeciwieƒstw,by
wostatniejsekundziespektaklupo∏àczyçjeze
sobàizebraçoklaskiodzachwyconejpublicz-
noÊci.Jegoklasaobjawiasi´wdyskrecjioraz
tym,˝enawetnajbardziejkarko∏omneopera-
cjeprzeprowadzaniemalniezauwa̋ alnie.
Analizy dêwi´ku mo˝na dokonaç po

zakoƒczeniu ods∏uchu. Wtedy stopniowo
docierajàdonaskolejneaspektyprezentacji.
W czasie s∏uchania ten analityczny aparat
szybko si´wy∏àcza.Niedlatego, ˝ektoÊmu
ka̋ e, ale po to, byÊmy mogli czerpaç jak
najwi´kszàprzyjemnoÊç.Prezentacj´cechuje
subtelnoÊç, szacunek dla detali i ∏agodnoÊç
wobchodzeniusi´znajdrobniejszàkruszynà
informacji. Wszystko to, po∏àczone z opty-
malnymzrównowa̋ eniempasmasprawia,˝e
zaczynamysi´ws∏uchiwaçwmuzyk´istara-
mysi´odnaleêçjejesencj´.
Taknaprawd´,brzmienieniejestwpierw-

szej chwili nawet spektakularne. Kiedy jed-
nak∏apiemysi´natym,˝eodrugiejwnocy,
zamiast k∏aÊç si´ spaç, k∏adziemy na talerz

kolejnà p∏yt´, dociera do nas, ˝e E-550 za-
w∏adnà∏naszymsercem.
Ten wzmacniacz jest naprawd´ Êwietny!

BezpretensjonalnoÊç i ciep∏o uzale˝niajà,
ichocia˝jesteÊmywstaniewskazaçwzmac-
niacze,którewposzczególnychkategoriach
wypadajà lepiej, to kompozycja ca∏oÊci
pozostawianiezatartewra̋ enie.A˝epiecyk
niepr´̋ ymusku∏ówinieprzestawiaÊcian–
tonaprawd´niema˝adnegoznaczenia.
Chcàcodnaleêçkategori´,wktórejkonku-

renciwzbli̋ onejceniemogàwypadaçlepiej,
naj∏atwiej wskazaç prezentacj´ basu. Scho-
dzinisko i jestobszerny,ale ∏atwozauwa̋ yç
zmi´kczenieizaokràgleniekonturów.Wystar-
czysi´gnàçpoGryphonaCallisto2200,˝eby
niskie cz´stotliwoÊci nabra∏y dyscypliny.
Dêwi´ki wybrzmiewajà tam szybko, a naj-
ni˝sze zakresy sà osiàganewmgnieniu oka.
Accuphasepozwalasobiewtejkwestiinawi´-
cej luzu. Trudno zresztà oczekiwaç, by by∏o
inaczej,skoroÊrednica,wprzeciwieƒstwiedo
duƒskiegowyczynowca,jestnasyconaimi´k-
ka.Dziwniebywyglàda∏o,gdybytakiÊrodek
pasma nagle przechodzi∏ w zwarty, wyci´ty
skalpelem bas. E-550 preferuje prezentacj´
z odrobinà ciep∏a i delikatnoÊci. Gryphon
jeststanowczyizasadniczy,coakuratniskim
tonomwychodzinadobre.
Mimo du˝ej wydajnoÊci zasilacza Accu-

phase’a trudno te˝ nazwaç idea∏em kom-
patybilnoÊci. Nawet taƒszy model E-408,
zmocà180W,wydajesi´lepiejprzystosowany
do sterowania opornymi g∏oÊnikami. E-408
z dziecinnà ∏atwoÊcià porusza panelowymi
Magnepanami MG 3.6. Callisto nag∏aÊnia
60-metrowepoddaszemonitoramiHarbetha.
To sà ekstrema, do którychE-550 lepiej nie
u˝ywaç. Tutaj potrzeba wi´cej wyrozumia-
∏oÊci, chocia˝ – podkreÊlamy to jeszcze raz
–pi´çsetpi´çdziesiàtkaitakpotrafiznacznie
wi´cej,ni˝wskazywa∏abyjejmoc.
Sami widzicie, wady zosta∏y wyszukane

troch´nasi∏´;g∏ówniepoto,byuprawdopo-
dobniçzaletyjapoƒskiegopiecyka.Rzeczywi-
Êciejesturzàdzeniemobdarzonymcharyzmà
iwyjàtkowymwdzi´kiem.Ârednicajestkre-
mowa, ale nie traci przejrzystoÊci. Mő ecie
si´pozbyçobawobrzmienie jak zzakotary

alboprzes∏odzoneniczymwlandrynkowym
lampowcu. Urzàdzenie pozostaje po ciep∏ej
stronieneutralnoÊci,alenieodchodziodcen-
trumzbytdaleko.Tylkonatyle,byzlitowaç
si´nadêlenagranàp∏ytà.
PrzestrzeƒtrudnookreÊliçmianem„rozbu-

chanej”,nawzórkoƒcówekmocyzzaoceanu,
alete˝nicjejniebrakuje.Jestraczejbudowa-
nanamod∏´europejskà,aleniestudyjnà.Nie
przybli̋ asi´dos∏uchacza inieustawiakon-
trabasutu˝przednosem.Przeciwnie–je̋ eli
êród∏oczyte˝sposóbrealizacjinatopozwala
–wzmacniaczch´tniewycofujeplan,sytuujàc
go zabazà i rozciàgajàcdaleko zanià.Defi-
nicja êróde∏ pozornych pozostaje dok∏adna
zprzodu, jak iwdalekichplanachorkiestry.
Iniezale˝nieodtego,czys∏uchamyjazzowe-
gotria,czywielkiejsymfoniki,muzycymajà
wokó∏siebiewystarczajàcodű omiejsca.Ma-
jà te˝ dű o powietrza, bo Accuphase lubuje
si´wprzekazywaniuinformacjioprzestrzeni
nagraniowejicharakterystycepog∏osu.Praw-
dziwegoczydodanegowstudiu,mo˝nadocie-
kaçwka˝dymalbumiezosobna. Istotne,˝e
oileêród∏ob´dziewstanietoodtworzyç,otrzy-
mamywystarczajàcàiloÊçinformacjiomiej-
scu,wktórymdokonanonagrania.Konstruk-
torzyE-550doskonale zdawali sobie spraw´,
˝etaknaprawd´orealizmieprezentacjidecy-
duje iloÊçniezniekszta∏conychdetali, a klasa
Apomog∏awynieÊçczystoÊçdêwi´kunawy-
sokiepoziomy.ChybaniebezprzyczynyE-550
jestflagowàintegràAccuphase’a.Tenwzmac-
niaczprezentujekunsztiwyrafinowanieniedo-
st´pnetaƒszym,choçmocniejszymmodelom.

Kon klu zja
U˝ywajàcterminologiiwiniarskiej,mo˝-

napowiedzieç,˝eAccuphaseE-550towiel-
ki wzmacniacz. Jednak w przeciwieƒstwie
do niektórych butelek z Bordeaux, z nim
czekajànassameprzyjemneniespodzianki.
Brzmieniejestpe∏ne,dojrza∏e,p∏ynneideli-
katne.Cena–napierwszyrzutokawysoka,
ale w porównaniu z rynkiem niemieckim
staje si´ atrakcyjna.Wporównaniu zkon-
kurentami–równie˝.Bardzorzadkowyda-
jàc podobnà kwot´, dostaniemy równie
dű os∏odyczyiczaru.Goràcopolecam.

Moc:  2x30 W/8 Ω, 2x60 W/4 Ω, 
2x 120 W/2 Ω 

Pasmo przenoszenia:  2 Hz – 150 kHz  
(+0, - 3 dB)

Sygnał/szum: 120 dB
Zniekształcenia: 0,002 % (1 kHz)
Wejścia liniowe: 6 RCA + 2 XLR
Wejście phono: opcja
Wejście cyfrowe: opcja
Wyjścia:  słuchawki φ6,3 mm,  

rec out, pre out, 2xgł.
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 19,6/46,5/42,7 cm
Waga: 23,9 kg

Accuphase E-550
Ocena brzmienia: hi-end
Dystrybucja: Audio Center 
Cena:  27900 zł
Dane techniczne

Gniazd pod dostatkiem,  
ale można dodać DAC  
lub preamp phono.
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