Nagrody roku 2018

Drodzy Czytelnicy.
Jak co roku, z niekłamaną radością, przedstawiamy Wam zestawienie najlepszych
– naszym zdaniem – urządzeń hi-fi i hi-end. Zetknęliśmy się z nimi w ciągu minionych
dwunastu miesięcy i opisywaliśmy w kolejnych wydaniach „Hi-Fi i Muzyki”.
Bardzo nam się spodobały i mamy nadzieję, że podzielicie ten entuzjazm.
Dajcie im szansę w odsłuchu. Z pewnością na to zasługują.
Miniony rok w branży hi-fi nie przyniósł żadnych rewolucji. Stabilizował zapoczątkowane
wcześniej tendencje, co przełożyło się na bardziej lub mniej udane próby usprawnienia
tego, co już zbadane, albo zaskoczenia publiczności nową interpretacją
czy perfekcyjnie dopracowanym detalem. Nie znaczy to, bynajmniej, że było nudno.
W końcu to właśnie doskonalenie albo świeże spojrzenie na znaną koncepcję
leżą z reguły u podstaw rozwoju, także sprzętu hi-fi. Konstruktorzy nie zasypiają gruszek
w popiele i szlifują dobre układy tak, by były jeszcze lepsze. Ci, którym się to udaje,
zdobywają serca odbiorców i laury specjalistycznych periodyków.
Podobnie jak w ubiegłych latach, większość wyróżnionych przez nas urządzeń
to sprzęt drogi. Czasem nawet nieosiągalny dla „Kowalskiego”, a przynajmniej
– nie od razu. Wyłuskaliśmy jednak kilka rodzynków, o których przeczytacie
na kolejnych stronach. Jeżeli w tak doborowym towarzystwie znalazło się miejsce
na coś tańszego, to możecie być pewni, że jest to wyjątkowo mocny typ.
Jak zawsze prosimy, żeby nasze wskazania traktować jak dobre rady,
które pomagają wyznaczyć kierunek poszukiwań, ale już niekoniecznie ich kres.
Zawsze, o ile jest taka możliwość, warto się samemu zapoznać z urządzeniem.
Poprzebywać z nim; spróbować się polubić. Jesteśmy pewni swoich opinii,
bo zdobywane przez długie lata doświadczenie recenzentów procentuje.
Ale i tak zachęcamy, żebyście się sami przekonali, czy dane urządzenie pasuje
do systemu, specyfiki pomieszczenia. Wreszcie – czy spełnia Wasze oczekiwania.
Pamiętajcie również, że nie zawsze nagrodzone kolumny będą automatycznie pasowały
do wyróżnionego wzmacniacza, nawet jeśli podłączymy je rekomendowanym kablem.
To nie musi tak działać, choć oczywiście może.
Życzymy Wam nowego roku wypełnionego pięknym dźwiękiem, płynącym
ze wspaniałych systemów. A żeby nie zabrakło Wam materiału do słuchania,
w części muzycznej publikujemy zestawienie najlepszych płyt.
Zapraszamy do lektury. Przed Państwem Nagrody Roku 2018.
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Nagrody roku nagroda specjalna

Vivid
Audio
B1
test: 9/2017,
cena: 69300

zł

Nagrodę specjalną przyznaliśmy
– jak dotąd – tylko raz: kolumnom Bauta,
ze względu na bezkompromisowość
w ekstremalnym wydaniu. Vividy zasłużyły
na nią za połączenie oryginalnego wzornictwa
z perfekcją wykonania i high-endową
jakością brzmienia.
B1 są znacznie większe, niż można by
przypuszczać, patrząc na zdjęcie,
ale to nadal monitory. Tyle że możliwościami
przerastają większość podłogówek
w zbliżonej cenie. Po kilku minutach
nie mamy wątpliwości, że to głośniki
z wielką klasą. Dzieje się tak za sprawą
dynamiki, potęgi basu i zachwycającej
przejrzystości. Następnie zauważamy
obszerną i uporządkowaną scenę,
neutralność, zróżnicowanie barw
i koncertowy rozmach.
Charakterem Vividy przypominają
kolumny Wilson Audio, są jednak
od nich ładniejsze. U wszystkich gości,
którzy odwiedzili nas w czasie testów,
widzieliśmy w oczach zachwyt
i żądzę posiadania. Także w oczach kobiet!
Żadne zdjęcia nie oddadzą urody Vividów.
Musicie je po prostu zobaczyć. I posłuchać.
Ostrzegamy – to się może skończyć
głębokim debetem.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku gramofony

Reloop Turn 3
5/2017,
cena: 1797 zł
test:

Reloop specjalizuje się w sprzęcie dla DJ-ów
i profesjonalistów. Aby wyróżnić audiofilski model Turn 3,
utworzono dla niego specjalną kategorię w katalogu
i osobną stronę internetową.
Turn 3 to lekka, klasyczna konstrukcja
z napędem paskowym i prostym aluminiowym
ramieniem na kardanowym zawieszeniu.
W fabrycznym wyposażeniu znajduje się wkładka
Ortofon 2M Red o eliptycznym szlifie.
Urządzenie ma także wbudowany przedwzmacniacz
korekcyjny, choć można również korzystać z lepszego,
zewnętrznego. Ale to tylko w przypadku, gdy zechcecie
zainwestować w droższą wkładkę.
W systemach z niższej i średniej półki
nie ma takiej potrzeby.
Brzmienie jest wyrównane, przestrzenne
i ma spory potencjał dynamiki i basu.
Najlepsza jest cena: za gotową
do pracy konfigurację
trzeba zapłacić 1797 zł.
Wygląda to tak, jakby producent dopłacał do interesu.
Świetna opcja na początek przygody z winylem!

Pro-Ject
Xtension 9
S-Shape
7-8/2017,
cena: 12490 zł
test:

Pro-Ject Xtension 9 S-Shape to solidna
propozycja na rynku cięższych (18 kg)
i większych gramofonów.
Obudowę z MDF-u wypełniono
metalowym granulatem,
co ma spore znaczenie dla tłumienia wibracji.
Podstawę wykończono lakierem fortepianowym,
a to z kolei dodaje urządzeniu elegancji.
Ciężki (5,4 kg) jest także aluminiowy talerz
z gumowym pierścieniem antywibracyjnym.
Lekkie za to aluminiowe,
wygięte ramię 9 S-Shape.
Firmowy zestaw zawiera również wkładkę
Ortofon Quintet Blue, docisk Record Puck,
krążek centrujący do singli, olej do łożyska,
ściereczkę z mikrofibry i rękawiczki.
Czyli: wszystko jest.
Dźwięk jest esencjonalny, lekko dociążony
i – chciałoby się powiedzieć – dostojny.
Ma w sobie sznyt elegancji, a jednocześnie spore pokłady siły i dynamiki.
Na pierwszy rzut oka Xtension wygląda banalnie, zwłaszcza z opuszczoną pokrywą.
Ale chyba właśnie taki miał być. Skierowany do osób, które nie przepadają za afiszowaniem się wyjątkowością.
Najlepsze ma nastąpić dopiero wtedy, gdy usiądziemy wygodnie w fotelu i popłyną pierwsze dźwięki.
Nie przypomina Wam to czegoś? Bo nam się kojarzy z klasykami, w rodzaju Linna LP 12.
24
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Nagrody roku gramofony

Scheu
Analogue
Diamond
test:

6/2017, cena: 13160 zł

Podstawę wykonano z polerowanego akrylu.
Opiera się ona na trzech masywnych,
regulowanych nogach. Producent oferuje
różne wersje wykończenia, np. przezroczystą,
wykonaną z łupka oraz pomalowaną na wściekły róż.
Talerz jest zawsze taki sam: biały, matowy
i półprzezroczysty plaster z akrylu o grubości 4,5 cm.
Swoje waży, co zapewnia mu dużą bezwładność
i stabilność obrotów. Zasilanie i silnik wystawiono
na zewnątrz – do osobnej obudowy w kształcie walca.
Recenzowana konfiguracja zawierała ramię Rega RB202
oraz wkładkę Benz Micro Silver.
Brzmienie pozostaje zaskakująco neutralne, wyważone
i rozdzielcze. Jest w nim coś, co podskórnie odbieramy
jako „akustyczną prawdę” o nagraniach, o ile są dobrze
zrealizowane. Cena zestawu w kontekście dźwięku
i jakości wykonania wydaje się okazyjna.
Pozostaje obejrzeć, zachwycić się i… kupić.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku odtwarzacze CD

Accuphase DP-560
test:

10/2017, cena: 46900 zł

Accuphase nie pozwala sobie na potknięcia. I choć można się dziwić, że nadal trzyma się
odchodzącego do historii formatu SACD, to jego odtwarzacze i tak deklasują
wielu pozornie bardziej nowoczesnych konkurentów.
DP-560 to uosobienie japońskiej precyzji i technologicznej inwencji. Wyposażono go w niezwykłą,
antyszumową obudowę transportu, spoczywającego na pływającym mechanizmie nośnym,
przetwornik c/a, umożliwiający konwersję Multiple Delta-Sigma,
prowadzoną w czterech równoległych parach ścieżek sygnału i wiele innych rozwiązań.
Najważniejsze jednak, że przy całym swym technicznym zaawansowaniu
DP-560 oferuje brzmienie wysmakowane, ale jednocześnie bardzo dynamiczne, konkretne i zdecydowane.
Swoją firmową gładkość Accuphase tym razem doprawił zaskakującą kontrolą – nie tylko basu,
ale całego spektrum pasma akustycznego. Ale to wszystko nic.
Japońskie źródło potrafi namalować tak fascynującą scenę dźwiękową,
że zakręci Wam się w głowach – od efektów przestrzennych i ze szczęścia.

PS Audio DirectStream Memory Player/
/DirectStream DAC
test:

11/2017, cena: 60300 zł

Duet marzeń – tak można by najkrócej opisać propozycję PS Audio.
Transport i DAC pozwalają odkrywać znane płyty na nowo.
Odnajdywać w nich szczegóły, o których istnieniu do tej pory nie wiedzieliśmy.
Dzieje się tak dzięki autorskiej obróbce sygnału cyfrowego.
Konstruktorom udało się wycisnąć srebrne krążki niczym cytrynę.
Nawet słabsze realizacje, które na co dzień omijamy, nabierają nowego wyrazu.
A te wybitne potrafią wbić w fotel.
Źródło jest przeźroczyste i nie zabarwia dźwięku własną estetyką.
Szeroki wybór odtwarzanych formatów sprawia, że cokolwiek „wpłynie”
do przetwornika, zostanie zrozumiane i poddane obróbce na najwyższym poziomie.
Mimo że na co dzień nie wykorzystamy pełni możliwości tej elektroniki, to warto zaszaleć.
Nie trzeba się będzie zastanawiać, czy nasze płyty mogą zagrać lepiej.
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Nagrody roku odtwarzacze CD

Marantz
SA-10
test:

11/2017, cena: 29995 zł

Marantz SA-10 świetnie się prezentuje.
Uwodzi podświetlonym na niebiesko frontem
i solidnością wykonania. Odpowiedzialny za projekt
Ken Ishiwata podkreśla, że gotowy odtwarzacz
przewyższył jego oczekiwania.
Ciekawym rozwiązaniem jest konwersja strumienia
PCM na 1-bitowy sygnał DSD tuż po odczycie
z płyty lub z wejścia USB.
Wyrafinowany upsampling znacznie obniża
poziom błędów w domenie cyfrowej.
Marantz SA-10 odtworzy także każdy plik hi-res,
na jaki można dziś trafić i wyciśnie z niego wszystko,
co w muzyce najpiękniejsze.
Ten odtwarzacz pobudzi do życia nawet najlepszy
wzmacniacz i kolumny. Zatańczy z nimi, zaśpiewa,
a słuchacza wprowadzi w stan nirwany.
To prawdopodobnie jedna z najlepszych maszyn,
w których kręci się srebrna płyta.
Wehikuł, który przeniesie nas do sal koncertowych
i studiów nagraniowych.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku wzmacniacze

Trilogy 925
2/2017,
cena: 49990 zł
test:

Trilogy to brytyjski specjalista od high-endowej elektroniki.
Już nie taniej, ale nadal utrzymującej kontakt z Ziemią.
Pod tą marką znajdziemy przedwzmacniacze liniowe,
korekcyjne i słuchawkowe oraz wzmacniacze mocy.
Nie jest tego wiele, bo też Trilogy to bardziej
hobby konstruktora niż biznes. Na rachunki zarabia
siostrzana marka Isol 8, wytwarzająca kondycjonery,
sieciówki i różnej maści akcesoria zasilające.
W przypadku Trilogy potwierdza się zasada, że kiedy
praca sprawia przyjemność, powstają rzeczy dobre
i wartościowe. Taka właśnie jest 925 – hybrydowa
konstrukcja z triodowym przedwzmacniaczem i półprzewodnikową końcówką mocy.
925 ma wszystko, czego możemy wymagać od superintegry. Kulturę, moc i wyrafinowanie,
podane w schludnej i – jak na te osiągi – kompaktowej formie. W pasmach jest wyrównana,
w przestrzeni – precyzyjna, a w barwie – nasycona i zróżnicowana. Po prostu ładnie gra.
Na szczególne uznanie zasługuje prezentacja dołu pasma. Tak kolorowego
i mieniącego się odcieniami basu może brytyjskiemu wzmacniaczowi
pozazdrościć niejeden mocarz zza oceanu.

Boulder 865
7-8/2017,
cena: 64000 zł
test:

865 to jedyny zintegrowany wzmacniacz Bouldera.
Amerykańskiemu specjaliście od elektroniki zależało,
by zaproponować produkt uniwersalny, który
– pomimo nieuniknionych kompromisów
– mógłby stanowić zaproszenie do świata hi-endu.
O sukcesie nie decydują wszakże intencje,
lecz rynek. I tu odpowiedź jest jednoznaczna: udało się.
W pełni zbalansowany układ, solidne zasilanie i kontrolowany mikroprocesorem
preamp z 200-stopniową regulacją głośności oferują 150 watów na kanał.
Brzmienie to rzadko spotykany, chociaż przez wielu poszukiwany, „drut ze wzmocnieniem”.
Boulder ma tak transparentną sygnaturę, że dosłownie znika z systemu.
Jego neutralność, przejrzystość i obiektywizm
prowadzą prosto do krainy prawdziwych muzycznych przeżyć.
Jeśli chcecie, aby nic nie zakłóciło podróży, zabierzcie ze sobą Bouldera.

Accuphase E-370
12/2017,
cena: 26900 zł
test:

Accuphase zrywa z tradycją? Nie do końca,
choć E-370 faktycznie brzmi inaczej
niż jego poprzednicy. Nie doszukamy się już
lampowych słodkości, gładkich konturów
i przyjaznego ciepła, z jakich słynęły
integry japońskiej wytwórni.
W zamian otrzymamy trójwymiarową przestrzeń,
nieprzeciętną dynamikę oraz szczegółowy wgląd w nagrania.
Jeśli dodamy do tego muzykalność, elegancki wygląd i niemal niespotykaną u konkurencji funkcjonalność,
to sami zrozumiecie, że Accuphase stworzył urządzenie wyjątkowe pod każdym względem.
Krótko mówiąc, E-370 to dowód na to, że w dziedzinie
wzmacniaczy zintegrowanych nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.
28
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Nagrody roku wzmacniacze

Rogue Audio
Sphinx V2
test:

6/2017, cena: 8690 zł

Na pierwszy rzut oka Sphinx V2 nie zwala z nóg.
Wygląda zwyczajnie i nie wyróżnia się
niczym szczególnym. Wystarczy jednak
wpiąć go do systemu, by w jednej chwili
zwykła „żaba” zmieniła się w księcia.
Biorąc pod uwagę, jak „poważnym” dźwiękiem
dysponuje Rogue, jego cena wydaje się pomyłką.
Mógłby kosztować nawet dwa razy więcej
i oferta pozostałaby atrakcyjna.
Brzmienie jest analogowe – to kolejny przykład
udanego mariażu lampy i tranzystora.
Miękkości przedwzmacniacza towarzyszą jędrność
i precyzja końcówki mocy. Odsłuchy nie męczą,
zwłaszcza że przed nami roztacza się szeroka
i uporządkowana scena. O ile poprawnie ustawimy
kolumny, będziemy mogli się cieszyć namiastką koncertu.
Sphinx V2 nie faworyzuje żadnego repertuaru.
Sprawdza się zarówno w muzyce elektronicznej,
jak i składach symfonicznych. Tak naprawdę brzmienie
ociera się o hi-end i tylko niska cena do tego nie pasuje.
Aktualnie to jedna z najlepszych okazji na rynku.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku wzmacniacze lampowe

Acoustic
Masterpiece
AM-201H
test:

2/2017, cena: 16500 zł

Acoustic Masterpiece to siostrzana marka
cenionej przez miłośników
wzmacniaczy lampowych firmy Air Tight.
AM-201H jest piękny – idealny w proporcjach
i subtelnie nakreślonej bryle,
która kojarzy się ze złotymi latami hi-fi.
Po odkręceniu pokrywy ukazuje się…
znikoma liczba elementów połączonych
metodą przestrzenną (punkt do punktu).
Starannie poukładane przewody krzyżują się pod kątem prostym niczym ulice
w Nowym Jorku, a nieliczne rezystory i kondensatory to najlepszy sort.
Kompaktowe cudo z Japonii wyposażono w osiem lamp EL84. Skutecznie łączą dynamikę
z bogactwem niuansów i nasyconą średnicą. Wokalistki śpiewają tylko dla nas, a instrumenty dęte rozbrzmiewają
potęgą i pełnią barw, także w najwyższym zakresie. Zaskakują dobra kontrola oraz wielobarwność basu,
choć na pierwszym miejscu i tak pozostają doznania emocjonalne.

Yaqin MS-30L
9/2017,
cena: 2749 zł
test:

Nieczęsto trafiają się okazje, które zapadają w pamięć.
Należy do nich bez wątpienia
lampowy wzmacniacz Yaqin MS-30L.
Uroda chińskiego piecyka to kwestia gustu,
ale już jakość wykonania pozostaje poza dyskusją.
Grube aluminium, malowana proszkowo stal
i porządne gniazda robią bardzo dobre wrażenie,
a użyte podzespoły też nie są od macochy.
Yaqinowi trudno także zarzucić braki w wyposażeniu.
MS-30L oferuje cztery wejścia liniowe,
duże wyjście słuchawkowe,
pilot oraz możliwość pracy
w trybach triodowym i pentodowym.
Brzmienie to kwintesencja lampowego grania,
ze zmysłową średnicą,
potężnym basem oraz słodkimi wysokimi tonami.
Ostatnią kwestią jest cena.
Ten ważący ćwierć kwintala kloc
kosztuje mniej niż niejeden przewód zasilający.
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Nagrody roku wzmacniacze lampowe

Einstein
The Amp
Ultimate
test:

9/2017, cena: 77875 zł

Niebanalne wzornictwo i materiały najwyższej jakości
zrobią wrażenie na każdym, kto jest czuły na piękno.
Ale najważniejsze, że w tym przypadku
możemy „sądzić książkę po okładce”.
Dźwięk Einsteina odpowiada opakowaniu pod każdym względem.
A może nawet je przewyższa? The Amp Ultimate gra z wielką klasą
i imponuje spokojem w pełnym paśmie.
Niuanse docierają do słuchacza niczym obiad serwowany
na porcelanowej zastawie.
Obcowanie z tym wzmacniaczem to wyrafinowana przyjemność.
Cena, jaką trzeba zapłacić za tę frajdę, nie jest
wprawdzie najniższa, ale dzieła sztuki potrafią kosztować więcej.
A Einstein to takie audiofilskie dzieło,
w stu procentach wykonane ręcznie.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku końcówki mocy

Dan D’Agostino
Master Power Classic Stereo
test:

2/2017, cena: 69740 zł

Wzmacniacze z serii Momentum to szczyt wyrafinowanego
wzornictwa i jakości zastosowanych materiałów.
Wyglądają jak dzieła sztuki i grają tak, że zapiera dech.
Niestety, ceny także są spektakularne, co drastycznie
ogranicza grupę potencjalnych nabywców.
Ale i na to jest sposób, genialny w swojej prostocie.
Dan D’Agostino nie uznaje kompromisów i nie zamierza
rezygnować z jakości brzmienia. Koszty ścina tam,
gdzie nie zauważą uszy. Potężna końcówka mocy stara się
dorównać brzmieniem flagowej Momentum Stereo,
ale wygląda od niej o wiele skromniej. Pozbyto się
przepięknych radiatorów, drążonych w miedzianym bloku,
oraz efektownego wskaźnika mocy na przedniej ściance.
Zamiast nich dostajemy nudną, prostą skrzynkę z rączkami na froncie.
To jednak prawdziwy D’Agostino – skonstruowany po mistrzowsku i pięknie brzmiący. Uczciwe rozwiązanie, prawda?

McIntosh MC301
test:

4/2017, cena: 45200 zł

Monobloki to rozwinięcie
końcówek stereofonicznych.
Rozwiązanie teoretycznie lepsze,
bo każda kolumna otrzymuje własny wzmacniacz
z niezależnym zasilaniem.
Taki podział wpływa na precyzję basu
i przestrzeni; pozwala też lepiej odwzorować kontrasty dynamiczne. McIntosh ma w ofercie
kilka modeli monobloków, a MC301 to najtańsze z nich. Mimo to, cena stanowi poważne wyzwanie,
bo trzeba jeszcze doliczyć koszt przedwzmacniacza i dwóch dobrych sieciówek.
Warto, bo para MC301 potrafi urządzić prawdziwy popis dynamiki, tempa i kontroli wybrzmień.
Scena jest trójwymiarowa, a instrumenty – otoczone naturalnym pogłosem. W dźwięku czujemy swobodę,
ale nie brakuje mu też finezji i odrobiny ciepła. Do tego dochodzi to, co tygrysy lubią najbardziej:
para efektownych, błękitnych wskaźników, rozpoznawalnych bardziej niż logo firmy.
Stawiamy dolary przeciw orzechom, że nikogo nie pozostawią obojętnym.

Parasound A21
test:

12/2017, cena: 26900 zł

Końcówka mocy Parasound Halo A21 jest zbudowana
jak czołg Abrams. Waży 28 kg i dysponuje 250 W mocy
przy 8 omach, dzięki czemu zdoła poruszyć membranami
nawet wymagających kolumn. Przy swym dynamicznym,
wręcz drapieżnym usposobieniu wokale
traktuje z czułością, gwarantując godziny
bezstresowego słuchania. Pierwszych 8 W
wzmacniacz oddaje w klasie A, nie trzeba więc wcale
słuchać głośno, żeby wychwycić niuanse i kontrasty mikrodynamiczne.
A kiedy zechcemy, możemy wykorzystać moc, która wgniata w fotel.
Cena za te wszystkie atrakcje jest bardzo przyjazna. A gdyby komuś przyszło do głowy
nagłośnić Parasoundami kino domowe, to ucieszy go informacja, że A21 ma certyfikat THX Ultra2.
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Nagrody roku końcówki mocy

Boulder 1160
test:

11/2017, cena: 130000 zł

Końcówka mocy 1160 to pilot odnawianej właśnie serii 1000 Bouldera.
Monstrum waży 61 kilo, a przy spadku impedancji do 2 omów
potrafi oddać 1200 W. Moc przy 8 omach to budzące respekt 300 W.
Aby to w ogóle zadziałało, producent wyposażył wzmacniacz
w 32-amperowe złącze zasilania i dorzucił specjalny przewód.
Zasilacz z dwoma gigantycznymi transformatorami oraz 56 bipolarnych
tranzystorów, zestawione z odpowiednimi kolumnami,
nagłośnią każde pomieszczenie. Nie musicie się jednak obawiać o bezpieczniki
– układ uruchamia się w bezpiecznej sekwencji, kontrolowanej przez mikroprocesor.
W dodatku urządzenie nie generuje żadnego szumu własnego.
Po prostu technologiczne arcydzieło!
Jakość brzmienia nokautuje już w pierwszej rundzie. Jeśli jakimś cudem
się podniesiecie i dotrwacie do ostatniego gongu, to pierwszą rzeczą,
jaką zrobicie później, będzie umówienie spotkania
w sprawie kredytu bankowego. Innej opcji nie ma.
Kiedy potwornie drogie urządzenie gra wspaniale, przyjmujemy to spokojnie.
W końcu producent, który żąda fortuny, nie robi nikomu łaski świetnym dźwiękiem.
Kiedy jednak posłuchacie Bouldera, naprawdę się zdziwicie.
Trudno uwierzyć, że da się zagrać aż tak wspaniale.
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Nagrody roku kolumny

Sonus Faber
Guarneri
Homage
Tradition
4/2017,
cena: 65998 zł
test:

(z podstawkami)

Guarneri Homage Tradition
to czwarta odsłona flagowych
monitorów Sonus Fabera
(nie licząc pozaseryjnej
Extremy z dawnych lat
i jej współczesnej następczyni,
limitowanej do 30 egzemplarzy).
Luksusowa skrzynka kryje
wszystko, co włoska manufaktura
ma najlepszego. Jedwabna kopułka
o budowie sferyczno-pierścieniowej
jest zabezpieczona przed rezonansami
konstrukcją o nazwie
Arrow Point Damped Apex Dome.
Własnej produkcji
15-cm woofer ma membranę
z materiału objętego tajemnicą. Układ wentyluje nie bas-refleks, lecz autorskie rozwiązanie Stealth Ultraflex,
a całość utrzymują podstawki, stojące na sprężynujących kolcach.
Monitory Sonus Fabera oferują luksusowe brzmienie, harmonijnie łączące tak trudne do pogodzenia aspekty, jak analityczność
i muzykalność, dynamika i kultura, konkret i lekkość czy dyscyplina i relaks. Jeśli szukacie zestawów stanowiących
kwintesencję przekazu emocjonalnego, o genialnej stereofonii i hipnotyzujących barwach,
koniecznie zainteresujcie się najnowszym wcieleniem Guarneri Homage.

Neat Ultimatum XLS
test:

5/2017, cena: 29900 zł

Jak na monitor, Ultimatum XLS to wyjątkowo skomplikowana konstrukcja. Projektantowi należy się uznanie za sposób,
w jaki połączył w całość wszystkie jej elementy. To, co XLS robią ze sceną, jest trudne do opisania. W czasie testu monitory
znikły z pomieszczenia i wydawało się,
że dźwięk dobiega zewsząd. I to jaki dźwięk!
Poziom szczegółowości i neutralności
zasługuje na miano wzorcowego.
Neaty nie oszukują i zawsze pozostają
w zgodzie z naturalnymi barwami
instrumentów. Pasmo jest bardzo szerokie
i w całej swej rozpiętości spójne.
Ultimatum XLS to idealna propozycja
dla prawdziwych melomanów, lubujących się
w odkrywaniu kolejnych interpretacji utworów.
Przy tym pułapie szczegółowości możemy być
pewni, że żaden niuans brzmieniowy
czy artykulacyjny nie umknie naszym uszom.
Neat pokazuje, na czym polega hi-end,
którego esencją jest wybitne brzmienie,
a nie wystrzelona w kosmos cena.
A ta ostatnia w przypadku Ultimatum XLS
wcale nie jest wygórowana.
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Nagrody roku kolumny

KEF Q350
test:

9/2017, cena: 2500 zł

KEF od zawsze chwali się studyjnym rodowodem swoich
konstrukcji. Stale rozwijana koncepcja współosiowego
przetwornika Uni-Q okazała się strzałem w dziesiątkę.
Dzięki temu technologia z droższych modeli
trafiła do budżetowego monitora Q350.
Uni-Q to przede wszystkim nasycona detalami,
zaskakująco szeroka scena dźwiękowa.
Pod tym względem monitory kładą na łopatki wiele
droższych konstrukcji. O ile nie przesadzimy z głośnością,
będziemy się mogli cieszyć efektami dostępnymi zazwyczaj
w konstrukcjach z wyższej półki cenowej. Kolejnym plusem
monitorów jest bas, który schodzi naprawdę nisko,
nie tracąc kontroli wybrzmień. Do tego dochodzi neutralna
średnica, przechodząca łagodnie w dźwięczną górę.
KEF po raz kolejny pokazał, jak wiele można zamknąć
w niewielkich obudowach. Momentami wydaje się,
że Q350 łamią prawa fizyki. A do tego ich cena
wydaje się pomyłką działu handlowego.
Za 2500 zł chyba nie znajdziemy podobnego dźwięku,
który może stawać w szranki z konstrukcjami
podłogowymi.
Q350 dla wielu mogą się stać pierwszym krokiem do świata audiofilów.
Tak wiele za tak niewiele – to już się prawie nie zdarza. A jednak!

Focal
Sopra No 1
10/2017,
cena: 39998 zł
test:

Nowe monitory francuskiego potentata
wykorzystują sprawdzone firmowe patenty.
Jest więc odwrócona berylowa kopułka
i kanapkowa membrana woofera,
ale są także modyfikacje autorskich technologii
(Infinite Horn Loading w miejsce IAL2
w architekturze komory tweetera)
oraz nowe rozwiązania.
Najważniejsze z nich
– TMD (tłumienie rezonansu zawieszenia)
– dało impuls do opracowania nowej serii,
czyli właśnie Sopry.
Dodajmy do tego dopracowaną
w najdrobniejszych szczegółach skrzynię
i ekskluzywny wygląd, a otrzymamy
zestawy naprawdę niezwykłe.
Brzmienie Focali to połączenie plastyczności
i głębi barw, referencyjnej góry pasma
i mistrzowskiej stereofonii. Sopra No 1 gra z energią,
a jednocześnie szlachetnością.
Odrobina wilgotności w średnicy
doprawia dźwięk w sposób tak przyjemny,
że łatwo się uzależnić. Zresztą, trudno się dziwić,
skoro mamy do czynienia z dziełem
prawdziwych mistrzów w swoim fachu.
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Nagrody roku kolumny

Duevel Enterprise
10/2017
cena: 9900 zł
test:

Duevel to niemiecki producent kolumn,
pozostający wierny niszowej koncepcji
dźwięku dookólnego.
W modelu Enterprise oba przetworniki
umieszczono w górnej ściance skrzyni,
a nad nimi zawieszono
dwa połączone ze sobą dyfuzory.
Całość wygląda intrygująco.
Równie intrygujące jest brzmienie.
We względnie przystępnej cenie
Duevel oferuje scenę oderwaną od kolumn
i zaskakująco obfity
(jak na niezbyt okazałe gabaryty) bas.
Zaletą jest także dynamika – pełna wigoru,
ale z przyjemnym pierwiastkiem miękkości.
Niemieckie podłogówki stawiają
na muzykalność i są elementem systemu,
który sprzyja relaksowi i rozmarzeniu.
Jest to jednak produkt tylko
dla osób gotowych na coś,
co zjeżdża z autostrady audiofilskiego mainstreamu.
Dokąd nas zawiezie?
Być może do domku nad jeziorem,
którego nie będziemy chcieli opuszczać…
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Nagrody roku kolumny

Wilson Audio
Yvette
test: 5/2017,
cena: 135000

zł

W katalogu Wilson Audio Yvette
zajmują drugą pozycję od dołu.
Coś dla oszczędnych?
Niekoniecznie,
bo wymagają wyrafinowanej,
a więc kosztownej elektroniki.
Redakcyjny McIntosh MA8000
to minimum.
Mimo pokaźnych rozmiarów
i masy 80 kg/sztuka,
Yvette mogą pracować w relatywnie
niewielkich pomieszczeniach
– 30 m² wystarczy.
Dźwięk, który prezentują,
przyspiesza bicie serca.
Jest spektakularny – duży i potężny,
jakby nie miał ograniczeń.
Trzęsienie ziemi to dla Yvette
zaledwie początek dobrego thrillera.
Są też przejrzyste, szczegółowe
i dokładne, a z drugiej strony
– subtelne.
Potrafią zaskoczyć
skalą mikrodynamiki,
oddaniem naturalnej barwy
instrumentów akustycznych,
rytmicznością i pulsem.
Ich potencjał jest naprawdę imponujący.
To hi-end pełną gębą.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku kolumny bezprzewodowe

KEF
LS50 Wireless
test:

4/2017, cena: 9925 zł

Obecnie nikogo już nie dziwi smartfon w roli źródła dźwięku.
To, co jeszcze niedawno spotykało się z dezaprobatą wymagających
słuchaczy, staje się normą dla większości, nie tylko młodych, ludzi.
Dlaczego zatem nie dać im szansy na brzmienie, które nawiązuje
do tego, z którym na co dzień mają do czynienia melomani?
Tą drogą poszedł KEF, który wyposażył pasywne monitory LS50 we wzmacniacze.
Efekt jest tak dobry, że można się mile zdziwić. Głośniki nie straciły
ponadprzeciętnej dynamiki bazowych LS50. Nie można także zgłosić większych zastrzeżeń
do jakości szczegółów oraz budowy sceny. Monitory potrafią zagrać głośno i czysto.
Konfiguracja i obsługa są bardzo proste, a dodatkowo od wiosny 2017 LS50 Wireless
obsługują serwis Spotify (w starszych egzemplarzach wystarczy zaktualizować oprogramowanie).
KEF idealnie wstrzelił się w potrzeby tych, którzy – choć nie należą jeszcze do grona audiofilów –
nie chcą rezygnować z dobrego dźwięku. Jeśli nie zamierzacie na razie budować
tradycyjnego systemu hi-fi, LS50 Wireless są świetną propozycją na początek.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku słuchawki

Focal Utopia
2/2107,
cena: 17999 zł
test:

Focale Utopia są niesamowicie wygodne.
Miękkie jak puch poduszki obszyto skórą,
a jako że są wymienne, nie musimy się martwić,
że z czasem się zużyją. Nie powinno to nastąpić szybko,
bo konstrukcja Utopii jest otwarta,
a nacisk muszli na uszy – śladowy.
Pałąk wykonano z włókna węglowego,
ale metalowe osłony przetworników powodują,
że całość waży swoje.
Ekstremalnie sztywne membrany berylowe
i bardzo lekkie cewki pozwoliły uzyskać
wyczynową przejrzystość brzmienia
i bardzo szybką reakcję na impuls.
Pod tym względem Utopie
osiągają poziom niedostępny konkurencji.
Słuchanie muzyki przypomina korzystanie z mikroskopu.
Nie przeoczymy najdrobniejszego detalu w tle,
a każdy instrument w orkiestrze symfonicznej
możemy śledzić osobno. Wysokie tony należą
do najlepszych, z jakimi kiedykolwiek
mieliśmy do czynienia. Jakość wykonania
i materiałów oraz klasa montażu
są luksusowe w każdym ułamku milimetra.

Ultrasone
Edition M
Black Pearl
3/2017,
cena: 2990 zł
test:

Niewielkie Ultrasone Edition M Black Pearl
to bardzo dobre słuchawki. Na pierwszy rzut oka
sprawiają wrażenie eleganckiego gadżetu,
ale w rzeczywistości kryją zaawansowane,
nierzadko autorskie rozwiązania.
Jednym z nich jest system S-Logic Plus,
poprawiający odbiór panoramy stereofonicznej.
Kolejny atut to bardzo dobre szczegółowość,
rozmach oraz dynamika, przypominające to,
co można usłyszeć za pośrednictwem
znacznie droższych kolumn. Największą zaletą
„Czarnej perły” jest jednak zdolność przekazania
tajemniczości i magii zawartych w muzyce.
W zasadzie fale dźwiękowe to tylko
drgające cząsteczki powietrza,
ale nie wszystkim słuchawkom udaje się
przywołać choćby namiastkę płynących
wraz z nimi emocji.
Małe Edition M posiadły tę sztukę.
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Nagrody roku słuchawki

Grado GS2000E
4/2017,
cena: 6800 zł
test:

W siedzibie Grado, leżącej w sercu Brooklynu,
czas stanął w miejscu. Takie przynajmniej
można odnieść wrażenie, gdy porówna się
aktualną ofertę z katalogiem sprzed dwóch dekad.
W obu znajdziemy te same drewniane słuchawki,
a jedyną oznaką upływu czasu
jest nowy prezes firmy,
stryjeczny wnuk założyciela, Josepha Grado.
Pod tą konserwatywną otoczką
zaszły jednak ostatnio rewolucyjne zmiany.
Manufaktura zaczęła stosować
zupełnie nowe przetworniki, okablowanie
oraz inaczej wykańczać drewniane muszle.
Wszystkie modyfikacje odnajdziemy
we flagowych GS2000E.
Efektem ulepszeń są słuchawki odznaczające
się znakomitą przejrzystością i analitycznością.
Niezrównane w klasyce oraz jazzie,
potrafią przekazać mnóstwo niuansów artykulacji
i morze odgłosów z tła. Grado GS2000E
są wymagające, zarówno w stosunku
do nagrań, jak i sprzętu towarzyszącego,
ale jeżeli spełni się ich zachcianki,
zabiorą słuchacza w fascynującą podróż.

Nagrody roku słuchawki

Audeze LCD-3
test:

11/2016, cena: 15900 zł

Amerykańska firma
Audeze powstała
z inicjatywy dwóch
pasjonatów techniki planarnej.
W jej katalogu znajdziemy
wyłącznie słuchawki ortodynamiczne,
w tym nawet douszne (!).
Niech nikogo nie zwiedzie
archaiczne wzornictwo LCD-3,
bowiem okrągłe obudowy
z egzotycznego drewna kryją
zaawansowane technologie,
pochodzące wprost z laboratoriów NASA.
Efektem ich zastosowania są słuchawki odznaczające się naturalną budową sceny
i lokalizacją instrumentów. Gęste, mięsiste brzmienie jest jednocześnie przepełnione
powietrzem i miriadami drobnych odgłosów, towarzyszących muzyce.
LCD-3 wiarygodnie odwzorowują akustykę sal koncertowych i studiów nagraniowych,
a ukoronowaniem ich możliwości jest zdolność oddania barwy ludzkich głosów.
Nie zapominajmy też o niskich tonach, które stanowią klasę samą dla siebie.
Audeze LCD-3 nie mają ani jednego słabego punktu.
To jedne z najlepszych słuchawek na świecie, bez względu na cenę!
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Nagrody roku słuchawki bezprzewodowe

Kruger&Matz
Soul Wireless
2/2017,
cena: 399 zł
test:

Polska marka Kruger&Matz
jest kojarzona z atrakcyjnym
wzornictwem oraz wyjątkowo
przyjaznymi cenami.
Flagowe bezprzewodowe słuchawki
Soul Wirless pasują do tego wizerunku.
Za cztery stówki bez złotówki
dostajemy świetnie wyglądające
i nie gorzej wykonane nauszniki
z wbudowanym modułem
Bluetooth 4.0 apt-X.
Niska cena w zestawieniu
z dobrej jakości materiałami użytymi
do produkcji zdecydowanie zachęca
do odsłuchu. A ten nie przynosi zawodu.
Soul Wirless nie tyko dobrze wyglądają,
ale też oferują bardzo dobry dźwięk
w swojej kategorii. Niespodziewanie głęboki
i kontrolowany bas, lekko ocieplona średnica
i efektowna góra pasma – to zestawienie sprawdzi się
zwłaszcza w muzyce rozrywkowej,
która zazwyczaj towarzyszy spacerom.

AKG N60NC-BT
9/2017,
cena: 1299 zł
test:

Elektroniczne wydanie
„Hi-Fi i Muzyki”
z aplikacją mobilną.

e.hfm.pl
Cena: 4,99 zł. Prenumerata roczna: 49 zł.
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AKG N60NC weszły do sprzedaży
ponad dwa lata temu i zyskały
uznanie pism branżowych
oraz użytkowników.
W połowie 2016 roku
zostały poddane modernizacji
poprzez dodanie modułu
Bluetooth apt-X.
Z pozoru to niewiele,
ale zmieniło wszystko.
Większe muszle, mieszczące
dodatkowe układy elektroniczne
i akumulatory, skuteczniej tłumią
hałasy otoczenia, a po aktywacji
firmowego systemu Noise Canceling
słuchacza otacza niczym niezmącona cisza.
Dzięki temu nawet w niesprzyjających warunkach
można docenić audiofilskie brzmienie
z obszerną sceną i dynamiką
godną sporych kolumn.
Co ciekawe, jakość muzyki słuchanej
ze smartfonu w trybie bezprzewodowym
niemal się nie różni od tej
z przenośnego odtwarzacza plików połączonego kablem,
co w pierwszej chwili może się wydać herezją.

Nagrody roku słuchawki bezprzewodowe

Sennheiser
Momentum
M2 OEBT
Wireless
test:

11/2016, cena: 15900 zł

Niewielkie Momentum M2 OEBT Wireless
wykonano z taką solidnością,
jakby miały się mierzyć
ze wszystkimi przeciwnościami losu.
Niemieckie słuchawki mają też wbudowany
moduł Bluetooth apt-X oraz skuteczny
system aktywnej redukcji szumów NoiseGard.
Ukłonem w stronę użytkowników
sprzętu przenośnego
jest firmowa aplikacja na smartfony,
ułatwiająca konfigurację, tak słuchawek,
jak i odtwarzacza plików.
Filigranowe Momentum sprawiają wrażenie
przeznaczonych dla dzieci, jednak oferują żywe
i dynamiczne brzmienie z mocną podstawą basową.
Idealnie się nadają do wypadów na i poza miasto.
Hi•Fi i Muzyka 1/18
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Nagrody roku wzmacniacze słuchawkowe

Arcam rHead
7-8/2017,
cena: 2390 zł
test:

Arcam, jak zwykle,
chadza własnymi ścieżkami
i w dobie wszechobecnej cyfryzacji
wypuścił analogowy
wzmacniacz słuchawkowy rHead.
Konstruktorzy Arcama
uczynili tym samym głęboki ukłon
w stronę wszystkich audiofilów
i melomanów, którym komputer
służy wyłącznie do pracy
i surfowania po internecie.
Za projekt odpowiada sam John Dawson, założyciel firmy,
co stanowi dodatkową rekomendację.
W niepozornym pudełeczku zamknięto układy zaczerpnięte
z flagowego wzmacniacza A49. Pomimo nikczemnych rozmiarów,
rHead dysponuje iście tytaniczną mocą 2 W w klasie A przy 16 omach.
Dzięki niej napędzi nawet najbardziej egzotyczne słuchawki na Błękitnej Planecie.
Także pod względem brzmienia niczego mu nie brakuje.
Jest po audiofilsku dojrzałe, szczegółowe i nosi delikatny ślad lampowego ciepełka,
zwłaszcza w średnicy pasma. W połączeniu z głębokim,
świetnie kontrolowanym basem oraz bardzo dobrą przejrzystością
zapewnia prawdziwą muzyczną ucztę. Jednak popisowym numerem rHeada
są makro- i mikrodynamika. Tu godnych rywali trzeba szukać
na wyższym poziomie cenowym.
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Nagrody roku wzmacniacze słuchawkowe

Soul Note
SD300
test:

9/2017, cena: 5999 zł

Japońska firma Soul Note to ewenement
wśród producentów sprzętu hi-fi.
Wszyscy pracownicy zaangażowani
w prace konstrukcyjne są aktywnymi muzykami,
co powinno się przekładać na własności brzmieniowe
urządzeń. Choć wzmacniacz słuchawkowy
z przetwornikiem c/a jest naszpikowany nowoczesnymi
układami cyfrowymi, w jego dźwięku drzemią ogromne emocje.
Soul Note eksponuje wartość artystyczną dzieł
oraz osobiste zaangażowanie muzyków. Mniej ważna wydaje się
techniczna strona nagrań. Dzięki świetnej przejrzystości
znikają bariery między wykonawcami a słuchaczem i tylko
od sprzętu towarzyszącego będzie zależeć wiarygodność iluzji.
SD300 to także pełnoprawny przedwzmacniacz liniowy,
mogący znaleźć zastosowanie w normalnym systemie hi-fi.
Co ciekawe, większość wrażeń odbieranych przez słuchawki
dostępna jest także z kolumnami, co podkreśla
wyjątkowość japońskiego urządzenia.
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Nagrody roku akcesoria

Pro Audio Bono
Ceramic 7 SN
11/2017,
cena: 620 zł/szt.
test:

Pro Audio Bono
to polska firma,
która już od siedmiu lat
produkuje
akcesoria antywibracyjne.
W ofercie ma platformy,
stoliki, podstawki i nóżki.
Te ostatnie to przykład
zaawansowanej inżynierii
i najwyższej klasy rzemiosła.
Konstrukcja bazuje
na drogich ceramicznych
łożyskach kulkowych, podobnych
do stosowanych w gramofonach.
Chronione patentem rozwiązanie Pro Audio Bono różni się od zagranicznej konkurencji tym,
że masa nie opiera się na kulkach, ale jest na nich zawieszona. Cena jest dość wysoka,
ale warto zauważyć, że niższa niż u wspomnianej konkurencji,
natomiast jakość wykonania przemawia na korzyść polskiego producenta.
Jeżeli skompletowaliście już swój docelowy system, warto go wyposażyć w stopki 7 SN.
Oprócz brzmienia poprawi się także wentylacja elektroniki, a i wygląd systemu zyska na atrakcyjności.
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Nagrody roku akcesoria

KBL Sound
Mirror Master
Reference
test: 7-8/2017,
cena: 12599 zł

(1,5 m)

Przewód zasilający za ponad 12 tys. zł?
A w dodatku dopiero „czwarty od góry”
w ofercie polskiego producenta?
To nadal może dziwić, choć już nie powinno.
Elektronikę drożejącą do granic, których nie widać,
należy przecież czymś godnym zasilić.
I KBL właśnie to robi – oferuje
produkty technicznie dopracowane
i starannie wykonane.
Należący do serii Tricord Mirror Master Reference
doskonale się sprawdzi w każdym
high-endowym systemie.
Przewód charakteryzuje najwyższy stopień
separacji żył – wszystkie trzy
(faza, uziemienie i neutralna)
są obudowane oddzielnym ekranem
i systemem tłumienia zakłóceń.
Niezależnie od aplikacji,
Mirror Master Reference podkreśla
wagę średnicy w przekazie.
Poprawia czytelność rysunku sceny,
czystość brzmienia i precyzję
kontrastów mikrodynamicznych.
Podłączony do źródła, daje lepszą analityczność,
a do końcówki mocy i przedwzmacniacza
– minimalne przyciemnienie. Najwięcej frajdy sprawi jednak
podłączenie go do wzmacniacza mocy.
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