Hi-end Accuphase

Wielki
wzmacniacz
Accuphase E-550

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
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okusy musia∏y byç silne, ale jeszcze
silniejsza okaza∏a si´ motywacja
utrzymania wizerunku. I to si´ uda∏o.
DziÊ firm´ wymienia si´ obok najwi´kszych
tuzów hi-endu. Ma opini´ producenta urzà
dzeƒ drogich, ale niezawodnych i dopracowa
nych w najdrobniejszym szczególe.
W katalogu dominujà komponenty dzielo
ne, ale znalaz∏o si´ te˝ miejsce dla kilku kloc
ków w przyst´pniejszej cenie. WÊród wzmac
niaczy zintegrowanych mo˝emy wybieraç
spoÊród czterech modeli. Na samym szczycie
znajduje si´ E-550.
Jak na flagowà integr´ pi´çset pi´çdziesiàt-
ka jest troch´ nietypowa. To najs∏abszy, a za-
razem najwi´kszy wzmacniacz Accuphase’a.
Obudowa nie zawiera jednak audiofilskiego
powietrza. Znajdziemy w niej kilka rozwià
zaƒ, do których projektanci dochodzili latami
i które dziÊ stanowià wizytówk´ japoƒskiej
wytwórni.

Budowa
Szczytowa integra Accuphase’a wyglàda
spokojnie i elegancko, a kiedy wy∏àczymy
podÊwietlanie wskaêników – niemal˝e dys
kretnie. Nie oznacza to bynajmniej obni˝enia
funkcjonalnoÊci. Chocia˝ na frontowej Êciance
widaç tylko dwa du˝e pokr´t∏a i trzy przyciski,
wyposa˝eniem niewiele ust´puje McIntosho
wi MA6900. Z tà ró˝nicà, ˝e wszystkie mniej
przydatne manipulatory ukryto pod klapkà.
Wystarczy jà odchyliç, by zyskaç dost´p do
ca∏ego bogactwa opcji.
Znajdziemy tu m.in. p∏ynnà regulacj´ barwy
i balansu, selektor êróde∏ nagrywania i wybór
kierunku kopiowania, przyciski aktywujàce pre
-out, przedwzmacniacz phono (o ile zamon
towaliÊmy kart´ MM/MC), a nawet loudness.
Purystom spodoba si´, ˝e korekcj´ tonu mo˝na
od∏àczyç, wykluczajàc z toru sygna∏owego nad
miarowe elementy. Mo˝na te˝ zrezygnowaç
z podÊwietlenia. Zgaszenie ˝aróweczek automa
tycznie prze∏àcza wskaêniki w stan spoczynku.
Je˝eli nie korzystamy z dodatkowych regu
lacji – zamykamy klapk´ i przed oczami mamy
ju˝ tylko elegancki front z podÊwietlonym na
zielono logo. Gdyby nie to, ˝e wzmacniacz
pracuje w klasie A i pobiera z sieci sporo pràdu,
mo˝na by go w∏àczyç i zapomnieç. Kilka razy
zresztà mi si´ to zdarzy∏o. Na szcz´Êcie, zaled
wie na par´ godzin, wi´c rachunek za energi´
nie b´dzie wysoki.
Panel frontow y to bloczek aluminium
anodowanego na z∏oto. Pokr´t∏a równie˝ sà
aluminiowe, a wykonanie ca∏oÊci nie dosyç
˝e solidne, to jeszcze wyjàtkowo precyzyjne.
JakoÊç poznaje si´ po szczegó∏ach, a Accupha
se doszlifowa∏ je do perfekcji. „Fazki” na regu
latorach, p∏ynne opuszczanie klapki, nawet
opór potencjometru i pewny skok selektora
êróde∏ nie pozostawiajà wàtpliwoÊci, ˝e mamy
do czynienia z urzàdzeniem wysokiej klasy.
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´tle magnetofonowe. Je˝eli ktoÊ nie korzysta
z kasetowca, zyskuje kolejne dwa wejÊcia.
Dalej mamy zestaw pre-out/main in, pozwa
lajàcy bez problemu w∏àczyç wzmacniacz
w instalacj´ kina domowego (bo niby dlacze
go nie?), pod∏àczyç aktywny subwoofer albo
drugà koƒcówk´ do zasilania kolumn w trybie
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.
O jakoÊci tej ostatniej krà˝à ju˝ legendy, wi´c
jeÊli tylko b´dzie Was staç na zakup, na pewno
nie poczujecie si´ zawiedzeni.
WyjÊcia kolumnowe to znaczny post´p
w stosunku do taƒszych modeli. U∏atwiajàce
bi-wiring podwójne zaciski bez problemu
przyjmà ka˝dy rodzaj wtyczek, jak i go∏e
kable. Ci´˝kie przewody zakoƒczone wide∏
kami lepiej montowaç od spodu. Unikniemy
dzi´ki temu ∏amania si´ kabli. Do dyspozycji
jest te˝ sieciowe gniazdo IEC oraz dwa zaÊle
pione otwory na opcjonalne modu∏y.
E-550 mo˝na uzupe∏niç przedwzmacnia
czem korekcyjnym MM/MC (AD-10, AD-20)
kartà przetwornika c/a (DAC-10, DAC-20)
albo po prostu dodatkowym wejÊciem linio
wym RCA. Takie rozszerzenie dla ch´tnych
jest o tyle sensowne, ˝e pozostali nie muszà
p∏aciç za coÊ, czego nie potrzebujà. Ponadto
karty reprezentujà ró˝ne klasy jakoÊci, wi´c
wraz zewzrostem zasobnoÊci portfela mo˝na
je wymieniç na bardziej zaawansowane. Mon
ta˝ wydaje si´ dziecinnie prosty. Wystarczy
odkr´ciç zaÊlepk´ i wsunàç modu∏ w otwór.
We wzmacniaczu przygotowano ju˝ odpo
wiednie gniazda (podobne do portów kom
puterowych), dzi´ki czemu  nawet osoby kom
pletnie nie obeznane z lutownicà nie powinny
mieç problemu z wymianà. Operacja b´dzie
prostsza od do∏o˝enia RAM‑u w pececie.
Obudow´ skr´cono z gi´tych, lakierowa-
nych blach stalowych. Boczne Êcianki sà po-
dwójne; to, co widaç na zewnàtrz, to ozdob
ne panele, przykr´cane do zasadniczej obu
dowy. Podwójna jest te˝ Êcianka przednia.
Wewnàtrz znajdujà si´ dodatkowe przegrody,
redukujàce interferencje pomi´dzy sekcjami
i poprawiajàce sztywnoÊç konstrukcji. Prze
strzeƒ na dodatkowe modu∏y równie˝ oddzie
lono od reszty. Blacha pe∏ni funkcj´ ekranu
i jednoczeÊnie wzmacnia chassis. Szczàtkowe
drgania wygaszajà paski gàbki, poprzyklejane
zarówno z boków, od góry, jak i w sàsiedztwie
˝eberek radiatorów.
Nó˝ki wykonano ze stali z du˝à zawartoÊcià
w´gla i podklejono filcem. Zmniejszajà iloÊç
wibracji przenoszonych na obudow´ i zapew
niajà wzmacniaczowi stabilne oparcie.
Wn´trze widziane po raz pierwszy zaska
kuje. Niby wszystko jest na swoim miejscu,
ale brakuje... transformatora. Przewrócenie
urzàdzenia na plecy ukazuje zasilacz w pe∏nej
krasie. No, mo˝e nie do koƒca, bo wylàdowa∏

w ekranujàcej puszce. E-550 to jedyna inte
gra Accuphase’a wyposa˝ona w transformator
toroidalny. Pozosta∏e bazujà na klasycznych
E-I. Obok trafa mo˝na dostrzec dwie grupy
elektrolitów. Wykonuje je Nichicon, ale logo
Accuphase’a jednoznacznie wskazuje, na czyje
zamówienie. Ka˝dy kana∏ jest zasilany z osob
nego uzwojenia i korzysta z w∏asnej pojemno
Êci filtrujàcej. W pierwszym stopniu wynosi
ona 40000 µF i jest uzupe∏niana kolejnymi
kondensatorami, rozlokowanymi w ró˝nych
cz´Êciach uk∏adu. Zasilacz musi byç wydajny,
bo producent sk∏ada dwie powa˝ne deklaracje.
Po pierwsze, zalecana impedancja nominalna
kolumn rozpoczyna si´ ju˝ od 2 Ω; po drugie
– wzmacniacz podwaja moc wraz z dwukrot
nym spadkiem obcià˝enia. I to nie tylko do 4,
ale i do 2 omów, a to ju˝ wyczyn nie lada.
E-550 jest te˝ wyjàtkowy z innego powodu.
To jedyna integra Accuphase’a wyposa˝ona
w potencjometr AAVA. Firma stosuje go w swo-
ich przedwzmacniaczach, w tym tak˝e w naj
nowszym flagowcu C-2810. Intencjà twórców
Analog Vari-gain Amplifier by∏o wyelimino
wanie konwencjonalnego potencjometru ze
wzgl´du na jego niekorzystny wp∏yw na para
metry mierzalne oraz brzmienie. W tradycyj
nych t∏umikach wzrost impedancji przek∏ada
si´ na wi´kszy poziom szumów i zniekszta∏ceƒ
wnoszonych do oryginalnego sygna∏u. Accu
phase postanowi∏ w ogóle zrezygnowaç z tego
ogniwa i zastàpi∏ je w∏asnym rozwiàzaniem.
Z powszechnie stosowanych potencjome
trów w E-550 pozosta∏a jedynie... ga∏ka. Dalej
wszystko odbywa si´ po nowemu.
30 W w klasie A przy 8 omach.
A dalej dwa razy więcej
wraz z dwukrotnym
spadkiem impedancji.
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Wskaźniki można wyłączyć.
Przyciski schowano pod
klapką, żeby utrzymać
elegancki wygląd frontu.

Pozycj´ pokr´t∏a si∏y g∏osu rozpoznaje
mikroprocesor, czuwajàcy nad prawid∏owym
dzia∏aniem ca∏ego uk∏adu. Przekazuje on infor
macj´ o wychyleniu ga∏ki do obwodu z∏o˝one
go z konwerterów napi´cie-pràd i prze∏àczni
ków pràdowych. Zastosowanie konwerterów
pozwala uzyskaç niezmiennà impedancj´ wej
Êcia, a co za tym idzie – nie wp∏ywa na pasmo
przenoszenia ani nie generuje szumów. Zmie
nia si´ tylko wzmocnienie, impedancja pozo
staje ta sama. Liczba mo˝liwych do uzyskania
kombinacji za∏àczania konwerterów odpowia
da 65536 poziomom sygna∏u. Dzi´ki tak du˝ej
rozdzielczoÊci t∏umienie odbywa si´ p∏ynnie
jak z tradycyjnym potencjometrem, ale jest
wolne od jego wad. Nie ma zmian impedancji,
w zwiàzku z czym nie ma szumów, a umiesz
czenie ka˝dego kana∏u na osobnej p∏ytce elimi
nuje zjawisko przes∏uchu.
Jedynà wadà tego rozwiàzania jest wyso
ka cena, dlatego na razie jest dost´pne tylko
w najdro˝szej integrze. AAVA obs∏uguje przy
okazji balans kana∏ów. Na trzeciej p∏ytce
umieszczono regulacj´ barw y tonu i przedwzmacniacz s∏uchawkow y. Z∏ocone gniazdo
6,35 mm znajduje si´ na froncie.
Koƒcówki mocy przykr´cono do osobnych
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
pomaga obni˝yç szum w∏asny urzàdzenia.
Stopieƒ pràdow y pracuje w konfiguracji
triple parallel push-pull. Zastosowano tu
trzy po∏àczone równolegle pary komplemen
tarnych MOSFET-ów Toshiby K3497/J618.
Tranzystory mocy przykr´cono do alumi
niowego radiatora w formie jednolitego odle
wu. Wentylacj´ poprawiajà a˝urowe pokryw y
dolna i górna.
W wyposa˝eniu standardow ym otrzymu
jemy pilot. Wykoƒczony aluminium, daje
mo˝liwoÊç wyboru êród∏a, zmiany g∏oÊnoÊci
i obs∏uguje podstawowe funkcje firmowego
odtwarzacza.
SolidnoÊç wykonania oraz jakoÊç zastoso
wanych komponentów nie budzà najmniej
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szych wàtpliwoÊci. Mimo niewielkiej mocy
wzmacniacz wyglàda jak czo∏g. E-550 zapro
jektowano tak, by bezawaryjnie dzia∏a∏ d∏u
gie lata.
Konfiguracja
Pog∏oski o niekompatybilnoÊci Accupha
se’a sà przesadzone. Trudno by mo˝e uznaç
za najszcz´Êliwszà koncepcj´ zestawienie go
z Halesami Transcendence, nie odwa˝y∏bym
si´ te˝ powierzyç mu wysterowania du˝ego
panelu elektrostatycznego, ale je˝eli chodzi
o w miar´ normalne g∏oÊniki, E-550 spisuje
si´ nadspodziewanie dobrze.
Fakt, ˝e z ∏atwoÊcià poprowadzi∏ WLM-y
Diva, nie jest oczywiÊcie powodem do dumy,
poniewa˝ sà to zestaw y o wyjàtkowo przy
jaznych parametrach. Z równà ∏atwoÊcià
poczyna∏ sobie jednak z Harbethami Super
HL5, które ju˝ do efektywnych nie nale˝à.
OczywiÊcie, sceptycy zauwa˝à, ˝e w przy
padku monitorów Alana Shaw niskà sku
tecznoÊç wynagradza 8-omowa impedancja
nominalna, ale trzeba zauwa˝yç, ˝e rozbudo
wana zwrotnica na pewno nie u∏atwia ˝ycia
piecykowi. Poza tym E-550 ma t´ zalet´, ˝e
podwaja moc wraz z dwukrotnym spadkiem
obcià˝enia. Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e
gdyby SHL5 widzia∏ jako 4-omowe, poradzi∏
by sobie równie sprawnie.
Nie to jest jednak najwa˝niejsze. Znacznie
bardziej istotne dla codziennej eksploatacji
wydaje si´, ˝e 30 W Accuphase’a to jedynie...
straszak i ˝e japoƒski wzmacniacz zachowu
je si´ jak rasowa 100-watowa integra. Albo
producent stosuje wyjàtkowo restrykcyjne
procedury pomiarowe, albo celowo zani˝a
ich wyniki w danych katalogow ych. Tak czy
inaczej, o Accuphasie mo˝na powiedzieç wie
le, ale na pewno nie to, ˝e brak mu pary.
Przy doborze sprz´tu warto si´ jednak kie
rowaç zdrow ym rozsàdkiem. E-550 bez pro
blemu nag∏oÊni pomieszczenie o powierzchni
25 m2, ale nie jest to wielka amerykaƒska koƒ
cówka mocy i ograniczenia pr´dzej czy póê
niej dadzà o sobie znaç. OczywiÊcie, mo˝na
pomóc wzmacniaczowi skutecznymi kolum
nami i zaradziç tym sposobem niedostatkom
decybeli, ale wielki salon i wyjàtkowo nie
wdzi´czne kolumny mogà si´ dla Accuphase’a
okazaç zadaniem ponad si∏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
rystyka tonalna kolumn mo˝e byç taka, jaka
nam si´ podoba. E-550 nie zabarwia prezen
tacji na tyle, ˝ebyÊmy musieli szukaç g∏oÊni
ków kompensujàcych jego wady. Osoby nie
majàce wyraênych preferencji brzmieniow ych
powinny si´ rozejrzeç za zestawami natural
nymi i przejrzystymi. S∏uchajàc, opisywanych
po sàsiedzku, monitorów Lipiƒskiego, uzna
∏em, ˝e by∏yby bardzo dobrym partnerem
Accuphase’a. Harbethy SHL5 stworzy∏y z nim
zestawienie tak dobre, ˝e staram si´ jak najda
lej odwlec moment zwrotu piecyka dystrybu
torowi. Wydaje si´ równie˝, ˝e Focale z serii
Electra BE czy dro˝sze BW (powiedzmy od
704 w gór´) równie˝ zagra∏yby dobrze. Natu
ralne ciep∏o i lekko zaokràglony bas japoƒ
skiego piecyka powinny si´ Êwietnie zestroiç
z analitycznymi kolumnami. Z drugiej stro
ny nie obawia∏bym si´ pod∏àczyç g∏oÊników
grajàcych ∏agodnie, w typie starych Virgo
czy niektórych modeli Vienna Acoustics. Nie
wyobra˝am sobie, ˝eby dêwi´k sta∏ si´ za
s∏odki. Najwa˝niejsze, ˝eby szukaç zespo∏ów
mo˝liwie naturalnych, stworzonych przez
ludzi z doÊwiadczeniem. Brzmienie mo˝e
byç odrobin´ ocieplone albo ch∏odniejsze, ale
zawsze musi mieç klas´. Inaczej b´dzie odsta
waç od wyrafinowanego Accuphase’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
Gniazda głośnikowe to wyraźny
postęp w stosunku do tańszych
modeli. Przyjmują banany,
widełki i gołe kable.
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si´ ryzykowne; zwykle dobrze si´ sprawdza
jà z mocnymi tranzystorami o ostrzejszym
brzmieniu. Do E-550 warto szukaç modeli
poch∏aniajàcych mniej amperów, jak Tara
czy XLO ze Êredniej pó∏ki. Tym, którzy chcà
czegoÊ wi´cej, polecam Fadela Coherence.
Accuphase zagra∏ z nim jak marzenie i nawet

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

cena francuskiego przewodu  wyda∏a si´ jak
by bardziej uzasadniona.
Zestaw u˝yty do testu sk∏ada∏ si´ z monito
rów Harbeth Super HL5, pod∏ogówek WLM
Diva oraz odtwarzaczy CD: Naim CDX2
i Accuphase DP-67. Chocia˝ nie jestem wiel
kim zwolennikiem sk∏adania systemu z urzà
dzeƒ jednego producenta, to pe∏na wie˝a
Accuphase’a zagra∏a lepiej ni˝ po∏àczenie
z brytyjczykiem. O efekt powinni te˝ byç spo
kojni posiadacze dro˝szych Linnów, Metro
nome’ów, Levinsonów czy Krelli. W tej kwe
stii panuje du˝a dowolnoÊç wyboru. Pod
jednym warunkiem – êród∏o musi byç Êwiet
ne i dostarczaç wzmacniaczowi jak najwi´cej
informacji z odczytanych z p∏yt. Accuphase
nie jest kapryÊny i pewnie zagra∏by nawet
z Cambridge’em za 1500 z∏, ale przecie˝ nie
o to chodzi. Dlatego zadbajcie o jak najlep
szy odtwarzacz CD czy gramofon. Nie ma
mow y, ˝eby Accuphase pozosta∏ nieczu∏y na
jego zalety.
Pow y˝sze wskazówki nasuwajà jeden wnio
sek: b´dzie drogo. RzeczywiÊcie, chocia˝... nie
do koƒca. Troch´ uda si´ zaoszcz´dziç na
okablowaniu. Prawdà jest, ˝e E-550 pokocha∏
Fadela od pierwszego wejrzenia, ale te˝ nie

przeszkadza∏o mu towarzystwo nieco taƒsze
go asortymentu. Bardzo dobry efekt – ∏adnie
zbalansowane po∏àczenie ˝ywoÊci i ∏agodno
Êci – uda∏o si´ uzyskaç z Tarà Labs Reference
Gen. 2. Trudno uznaç ten kabel za bud˝e
tow y, ale jego cena nie przekracza granicy
przyzwoitoÊci.

Accuphase pokazuje ró˝nice mi´dzy prze
wodami g∏oÊnikow ymi czytelnie, ale nie sta
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˝szy poziom jakoÊciow y, na którym b´dzie
w stanie zaoferowaç wi´cej.
Test trwa∏ z górà trzy miesiàce i przez ca∏y
ten czas korzysta∏em z ∏àczówki Acoustic Zen
Silver Reference II. Pràd filtrowa∏ kondycjoner
PAL Powerbox v4.0, a dostarcza∏y sieciówki
Fadel PowerFlex II i Neel N14E Gold. Elektro
nika sta∏a na stoliku Sroka; kondycjoner na

StandArcie STO Mk2, a monitory na dedyko
wanych im podstawkach StandArt SHL5.
Wrażenia odsłuchowe
E-550 to piecyk z klasà. W ˝adnym razie
zimny, wynios∏y czy niedost´pny. To by∏oby
sprzeczne z jego temperamentem. Ma w sobie
wiele ciep∏a i ∏agodnoÊci, a grajàc, pochyla si´
nad ka˝dà p∏ytà, by zabrzmia∏a najlepiej, jak
to mo˝liwe. Czytajàc opis recenzowanych kil
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, wska˝à b∏àd i udzielà takiej repry
mendy, ˝e wszystkim w pi´ty pójdzie. A Accu
phase nie. Jest ∏agodny jak baranek, ale niesa
mowicie przejrzysty. Ma go∏´bie serce, chocia˝
ani na chwil´ nie spuszcza nagrania z oka.
Ró˝nica w podejÊciu mi´dzy nim a Lipiƒskimi
polega jednak na tym, ˝e one, jako monitory
do zastosowaƒ profesjonalnych, koncentrujà
si´ na analizie. On zaÊ nad dzielenie w∏osa
na czworo przedk∏ada syntez´. Oba produk
ty, mimo ˝e z zupe∏nie innych segmentów,
prezentujà jakoÊç, o której wielu audiofilów
marzy. Oba te˝ stanowià niejako dwa biegu
ny w podejÊciu do prezentacji muzyki. Nie
s∏ucha∏em ich razem, ale wydaje si´, ˝e zesta
wione mog∏yby stworzyç wyjàtkowo dobra
ny system. To jakby po∏àczyç ogieƒ z wodà;
w realnym Êwiecie niemo˝liwe, w muzyce
mielibyÊmy do czynienia z uzupe∏nianiem
si´ przeciwieƒstw. Wynikajàca z niego nowa
jakoÊç mog∏aby uwieÊç tych s∏uchaczy, któ
rych konwencjonalne, bezpieczne zestawienia
nie zadowalajà.
Niska moc wzmacniacza zawsze budzi oba
wy o jego zdolnoÊci dynamiczne; szczególnie
Wzmacniacz mocy
w topologii MCS+.
Trzy komplementarne
pary MOSFET-ów Toshiby
pracują równolegle
w celu uzyskania
czystszego brzmienia.
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w dziedzinie makro. Accuphase szybko roz
wiewa podobne wàtpliwoÊci. V symfonia
Szostakowicza nie robi na nim wi´kszego
wra˝enia. Precyzyjnie buduje plan stereofo
niczny i trzyma si´ go przez ca∏y czas, a˝ do
orkiestrowego tutti. G´stniejàca faktura nie
wywo∏uje u s∏uchacza dyskomfortu. Dêwi´k
pozostaje nie tylko lekki i czytelny, ale wolny
od niepokojàcych oznak kompresji, pojawia
jàcych si´ niekiedy niczym cienie za plecami
muzyków. W Accuphasie orkiestra ma du˝o
energii, a impulsy sà akcentowane z adekwat
nà mocà. Wi´cej nut w partyturze to tylko
wi´cej dêwi´ków i coraz wy˝sze poziomy
sygna∏u, docierajàce do naszych uszu.
O efektach ubocznych nie mo˝e byç mow y,
bo chocia˝ to tylko 30 W, wzmacniacz prowa
dzi kolumny pewnà r´kà. Nie chwyta mem
bran stalow ym uÊciskiem, nie rzuca krótkich,
urywanych komend, ale panuje nad ka˝dym
wychyleniem i ∏àczy precyzj´ z p∏ynnoÊcià. To
nie jest granie s∏abego lampowca – romantycz-
ne i lekko rozmarzone – ani mocnego tranzys-
tora – zwarte i ostro znaczone. JesteÊmy gdzieÊ
poÊrodku, a jednoczeÊnie zupe∏nie gdzie
indziej. Ciep∏o p∏ynnie przechodzi w przej
rzystoÊç, a spójnoÊç w wyodr´bnienie detali.
Najciekawsze, ˝e Accuphase wcale tych para
doksalnych zestawieƒ nie akcentuje. Stroni
od efekciarstwa, kierujàc naszà uwag´ na mu-
zyk´. Nie oddziela od siebie przeciwieƒstw, by
w ostatniej sekundzie spektaklu po∏àczyç je ze
sobà i zebraç oklaski od zachwyconej publicz
noÊci. Jego klasa objawia si´ w dyskrecji oraz
tym, ˝e nawet najbardziej karko∏omne opera
cje przeprowadza niemal niezauwa˝alnie.
Analizy dêwi´ku mo˝na dokonaç po
zakoƒczeniu ods∏uchu. Wtedy stopniowo
docierajà do nas kolejne aspekty prezentacji.
W czasie s∏uchania ten analityczny aparat
szybko si´ wy∏àcza. Nie dlatego, ˝e ktoÊ mu
ka˝e, ale po to, byÊmy mogli czerpaç jak
najwi´kszà przyjemnoÊç. Prezentacj´ cechuje
subtelnoÊç, szacunek dla detali i ∏agodnoÊç
w obchodzeniu si´ z najdrobniejszà kruszynà
informacji. Wszystko to, po∏àczone z opty
malnym zrównowa˝eniem pasma sprawia, ˝e
zaczynamy si´ ws∏uchiwaç w muzyk´ i stara
my si´ odnaleêç jej esencj´.
Tak naprawd´, brzmienie nie jest w pierw
szej chwili nawet spektakularne. Kiedy jed
nak ∏apiemy si´ na tym, ˝e o drugiej w nocy,
zamiast k∏aÊç si´ spaç, k∏adziemy na talerz

kolejnà p∏yt´, dociera do nas, ˝e E-550 za-
w∏adnà∏ naszym sercem.
Ten wzmacniacz jest naprawd´ Êwietny!
BezpretensjonalnoÊç i ciep∏o uzale˝niajà,
i chocia˝ jesteÊmy w stanie wskazaç wzmac
niacze, które w poszczególnych kategoriach
wypadajà lepiej, to kompoz ycja ca∏oÊci
pozostawia niezatarte wra˝enie. A ˝e piecyk
nie pr´˝y musku∏ów i nie przestawia Êcian –
to naprawd´ nie ma ˝adnego znaczenia.
Chcàc odnaleêç kategori´, w której konku
renci w zbli˝onej cenie mogà wypadaç lepiej,
naj∏atwiej wskazaç prezentacj´ basu. Scho
dzi nisko i jest obszerny, ale ∏atwo zauwa˝yç
zmi´kczenie i zaokràglenie konturów. Wystar
czy si´gnàç po Gryphona Callisto 2200, ˝eby
niskie cz´stotliwoÊci nabra∏y dyscypliny.
Dêwi´ki wybrzmiewajà tam szybko, a naj
ni˝sze zakresy sà osiàgane w mgnieniu oka.
Accuphase pozwala sobie w tej kwestii na wi´
cej luzu. Trudno zresztà oczekiwaç, by by∏o
inaczej, skoro Êrednica, w przeciwieƒstwie do
duƒskiego wyczynowca, jest nasycona i mi´k
ka. Dziwnie by wyglàda∏o, gdyby taki Êrodek
pasma nagle przechodzi∏ w zwarty, wyci´ty
skalpelem bas. E-550 preferuje prezentacj´
z odrobinà ciep∏a i delikatnoÊci. Gryphon
jest stanowczy i zasadniczy, co akurat niskim
tonom wychodzi na dobre.
Mimo du˝ej wydajnoÊci zasilacza Accu
phase’a trudno te˝ nazwaç idea∏em kom
patybilnoÊci. Nawet taƒszy model E-408,
z mocà 180 W, wydaje si´ lepiej przystosowany
do sterowania opornymi g∏oÊnikami. E-408
z dziecinnà ∏atwoÊcià porusza panelow ymi
Magnepanami MG 3.6. Callisto nag∏aÊnia
60-metrowe poddasze monitorami Harbetha.
To sà ekstrema, do których E-550 lepiej nie
u˝ywaç. Tutaj potrzeba wi´cej wyrozumia
∏oÊci, chocia˝ – podkreÊlamy to jeszcze raz
– pi´çset pi´çdziesiàtka i tak potrafi znacznie
wi´cej, ni˝ wskazywa∏aby jej moc.
Sami widzicie, wady zosta∏y wyszukane
troch´ na si∏´; g∏ównie po to, by uprawdopo
dobniç zalety japoƒskiego piecyka. Rzeczywi
Êcie jest urzàdzeniem obdarzonym charyzmà
i wyjàtkow ym wdzi´kiem. Ârednica jest kre
mowa, ale nie traci przejrzystoÊci. Mo˝ecie
si´ pozbyç obaw o brzmienie jak zza kotary
Gniazd pod dostatkiem,
ale można dodać DAC
lub preamp phono.

albo przes∏odzone niczym w landrynkow ym
lampowcu. Urzàdzenie pozostaje po ciep∏ej
stronie neutralnoÊci, ale nie odchodzi od cen
trum zbyt daleko. Tylko na tyle, by zlitowaç
si´ nad êle nagranà p∏ytà.
Przestrzeƒ trudno okreÊliç mianem „rozbu
chanej”, na wzór koƒcówek mocy zza oceanu,
ale te˝ nic jej nie brakuje. Jest raczej budowa-
na na mod∏´ europejskà, ale nie studyjnà. Nie
przybli˝a si´ do s∏uchacza i nie ustawia kon-
trabasu tu˝ przed nosem. Przeciwnie – je˝eli
êród∏o czy te˝ sposób realizacji na to pozwala
– wzmacniacz ch´tnie wycofuje plan, sytuujàc
go za bazà i rozciàgajàc daleko za nià. Defi
nicja êróde∏ pozornych pozostaje dok∏adna
z przodu, jak i w dalekich planach orkiestry.
I niezale˝nie od tego, czy s∏uchamy jazzowe-
go tria, czy wielkiej symfoniki, muzycy majà
wokó∏ siebie wystarczajàco du˝o miejsca. Ma-
jà te˝ du˝o powietrza, bo Accuphase lubuje
si´ w przekazywaniu informacji o przestrzeni
nagraniowej i charakterystyce pog∏osu. Praw
dziwego czy dodanego w studiu, mo˝na docie
kaç w ka˝dym albumie z osobna. Istotne, ˝e
o ile êród∏o b´dzie w stanie to odtworzyç, otrzy-
mamy wystarczajàcà iloÊç informacji o miej
scu, w którym dokonano nagrania. Konstruk
torzy E-550 doskonale zdawali sobie spraw´,
˝e tak naprawd´ o realizmie prezentacji decy
duje iloÊç niezniekszta∏conych detali, a klasa
A pomog∏a wynieÊç czystoÊç dêwi´ku na wy-
sokie poziomy. Chyba nie bez przyczyny E-550
jest flagowà integrà Accuphase’a. Ten wzmac
niacz prezentuje kunszt i wyrafinowanie niedo
st´pne taƒszym, choç mocniejszym modelom.
Konkluzja
U˝ywajàc terminologii winiarskiej, mo˝
na powiedzieç, ˝e Accuphase E-550 to wiel
ki wzmacniacz. Jednak w przeciwieƒstwie
do niektór ych butelek z Bordeaux, z nim
czekajà nas same przyjemne niespodzianki.
Brzmienie jest pe∏ne, dojrza∏e, p∏ynne i deli
katne. Cena – na pierwszy rzut oka wysoka,
ale w porównaniu z rynkiem niemieckim
staje si´ atrakcyjna. W porównaniu z kon
kurentami – równie˝. Bardzo rzadko wyda
jàc podobnà kwot´, dostaniemy równie
du˝o s∏odyczy i czaru. Goràco polecam.

Accuphase E-550
Ocena brzmienia:
Dystrybucja:
Cena:

hi-end
Audio Center
27900 zł

Dane techniczne
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
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