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niki budoNy lrel DŻicdŻi]ladla lviękŚŻości
lLklzi he11!etltŻ.a a|bo ŻBvcŻajnie (d]la'

d]a nicgo o]Qza}a się filscFująca' lvlial lcż
tę isLotń4 prŻcwagq nad leolcL)'kan1i' żc
kaŻdc sposllŻcŻcnic albo }ron1Fł rnógł
spra{d7ić w Pnktyce'

Po pc\!n)'rn cŻasjc nablał j!ż talid bic
g}ości, Że }rostllowil Pójść o ]aolr dalej
i do Lransrornialol! dobudować ]o$,nic
Zaailanso\Qrł u]dad elektroniczril Nie
ognnicz)'l się do te.hni].i larn|ollej, któn
mog.by sig $' łm Pq},.d]<u $ldaltć
latum1riyD1 w'Yborenr' al€ Pol]].Z}łjq Z no
voc?csnlni pótplzcwodDjkan1i' Zgod.ic

onnar1ń juniol donslał wśród dN_
tóNl rdŻe i i ]n]ŚŻIn do nJs'i]Jnia.
\\i konseh\,encj j sŻ]'bko 7głebj] taj

Żiego koDcep.ją do PolQZln ia Żź et Lźnty
u. pĆłńcj klaŚi. nic ilysLar.Ży Pias'idldlo
dobran|' trans lor] n alor. Dopićro pe.lekc}']
nc otocŻc.ic' sl |ostaci półpłŻcwod.jko
Wych układów 7asi]ajac)'.lr i kontro]]l}ch

Ponaga uŻFlQć pożądiuy clc]il'
Dia ADdreasa czysto latupowy uLad Lo

Iud. i Z.tŹynianie sil { |ół dlogi' uls}ról
cze$atech kaso]id Ś.tcpotęclorraZcza-
Icm szklan'| ch baniek pol\vala N rcŻsędnci
ceDie u4s]Qć ]dasę bżlrjelia' o której

PIZed ]o]]<ona de]ildanj ń1oż]ia bylo l.Ylko
!rarŻ}t' lanrPa nie musj t€żlQprlsjć' sPn
$'iać uż}'t]roivnikowj Ploblenóq źle i]?a
dić na Pornia.aclr aDi DadnielDie ociePhć
dźMę]Q' Moż€ natomiasl działać ńrv e

licza$.odnic co lnnzystor' 7acho\!y\!ać

sj9 pot.a\łnic tod !v7ględĆn] paranctj'ótl
LĆchnj.Żny.h i .lostarcŻać u4'tkon]ikov'j
niĆp.Żeciętnej rxdości ze s]uchalia' Dl e

go we \{s4tŚtki.]] l'Żnra.niacŻa.h o.tave
oboliąŻqje jedna nł.tźędna ŻxŚadr] lanrpa

$,Żnacńia sygnal' ale ota.7ljąją tranrysto
ro\!c s}użby Ponbcnicze.

Olerta
KaLalog njenrie.kiĆr l]'ts'órni nie jest

plŻesadnie roŻbLrdowa ). Polencjalnl na

blwca .ra do dvspoŻy.ji n'7j nrtegql dl'a
plzedlvznao1iacŻe ]iniowc (Ż opcjł do]g
pi€Dia nodllu phoDo)' jcdci korckcyji,v
]V1Nl/]VlC' śereoroDicŻńą końcówlę ]noc)''

molob]o](i o.aŻ dwa Że\dnętrzne 2asj]a.ze'
po]n)'ślane jako trpgrade' Na szcz-vcie stoi
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Prestiżowy komplet Jubilcc (PIeanP Plus
nonobloki), skonstrmwany dla uczczeDia
20' .ocŻDicl działalloś.i ńrql ] na lyln
koniec' RoŻd],nanie oferly ] cŻęsta rotacja
mode]i to nie bajka Andreala' \Ą'ychodzi
oD raczej z Żałoźenia' że wprowadzany
model muŚi być od ra7u do|.acowoytak,
żeby Die trŻeba go było co chil]lę popra
wiać albo w1 fu]eniać. Tę ńlozońę Dajlepiej
obmzuje prŻedwznracniacz HP 5o0, iTro
$adzonyw ]989 loku i Ż udoskolaleDiami

ĘtvarŻan}'do dŻiś. lcgo najno{ya wdsF

torv r'Tjściowe. Nic dos,vć, że są na$'Ljane

w zał]adzie octavc' a lwltońalje ]ożdego
tNa około czterech godŻin' to jesŻcŻe rdŻe
nie PMZ są sprowadŻarrc od jedytrego na
świecie w]tNórcy Że S7wajcarii. Nie dosyć'
że monopolista' to jes/:Że He1vet' Dro
żej się chyba ńic dalo' N{nno b Hofi! D
jeŚt prŻekonanl Źe wfuto' Tlansibrnatory
z rdzenialti PMZ ofeNją pasnio Przenosze
Dja o 30 '10 % sŻersze niż lonweD.joDalne
trafa E I i ccchujE się ancznie nDiejszyn
rozprosu eniem pola niagnetycznego, co

oznacza, że są wydajniejsŻe elergetycznie.
Ci.']Qwostk stanoti fak, że uzwojenla są

p'€k}adanc inateriałern pochodze a or
ganicŻnego' Po e]vaŻ' '' sŻtuca1a izo]a.ja

Budowa
V 70 sB to śIodko$a sPośród trzec]l

Żn1rcgrcwan'v.h propoz}tji octave' Njżej
rv fuerarchii stoi model \r 40 SE. \-yko
.zystujący ]'I- 34' Wyżej V 80 na 6550 (]

albo KT88' Mjno że ]edwie rozpocŻyna
1etalog, V 70 SE niczym soczewka skupia
ws4stkie założenia nie! €ckiej firmy' To
znltegrormna konstrukja push pull, odda
jąc.70 w przy 4 omach' pracująca z l0 dB
sP.zężeniem zNrotn'un i stabjha nai'et
Ż obciEżenieni dMomo$1m'

\ĄIerŚja SE powsla}a jako udoskonalenje
]node]u V 70' uiykorŻ)stano s'iększą obu
dosĘ V 80. dzięki cŻemu we rt'nę!.Żu jest

więcej miejŚca' a podŻespoĘ sąluźliiej rcz
lokowue' Dodaoo także jedną la]npę st€_

rując+: te.aŻ każda parawyjściowyc]r 6550/
KT88 ieŚt ste.owańa wtasną podwóiB
triodą l2AT7 (ECC8l). Na wejścju Pozo
Śtawiono l2Ax7 (ECC8])' Dokondro też
szelegu .trobn}th usptawnicń !v zasilaDnr

Pjecyk $yglądJ skromnic' a]e 8odni€'
obudowę skęcono w całości z anodowa
ńvch blach .t]uminio$ach, dzięki .zenu
tnńsior alory i obrvody elektrcniczne są

izo]owane od Żakłóccń radiowń i e]ek

tromag!ĆtyczDych. W stłndaldŻic PIo_
ducent dołącza ażurcwą k]alkę ochronnł'
kórą moaa zostaw]ć na wŻmacDiaczu
a]bo zdjąć' C?lery ś uby najwygodniej zde
nontować dołącŹonyn i' staldardzie dłu

w w}posażeniu otrŻymujemy także
almnriowy pilot Ż dotykowym ivyświetla'
.zĆm LCD' naly p}alh śrilbok9l do Iegu'
lacjiprądtr spo.łnkowego oll)z Pięć ]amP

mocy (jedna na wyńrianę). Co ciela've'
producent nie próbLle nakłonić u]']lko$-
nika do zaopatr}a'ania się w selekcjonowa
ne przez siebie komplery Oferuje srosowne
cŻęści zalnienne. ale jeże]i nabylG V 70 SE
Żdecvduje sję Da Żakupy gdziĆ indziej' nie

Standardoi{o V 70 SE jest $'zmacnia
czen ]n oi!-v!l' z czterema wejś.iańi
RcA ije.tnyn XLR e!n' Za dopłat+ noŹ
na go uzupełnić montowaną wewnątrŻ
kartą prŻedwŻnacniacŻa kotekcyjncgo'
]est doŃępna jako ]!'IN'I albo ]VIC. P.Źcd
złożeniĆń uańówićnia należy się wjęc
zastanov'ić' Ż iakich wkładek będzicny
korĄ's!ać, ponieważ ńoduł n]e daje n1oż'
]i$'ości przełicŻanid w trak ie eksplo

HP 500 sE - Powstała na 25' urodzjly
niemieckicgo nagazyDu,,Stereoplall na
kórcgo łanach nkazała siępierwsŻa recen
zja orygjnalnej pięćsetki'

wsŻ}śtkie $znadiacŻĆ oclal'e !o kon
sLfu1cje tpu push pul z prytkim sprŻę
ż€nidn zMotn}nr' Kolstn <tor uważą źf
nis1.'ie zniekztałcenia' szerokie pa.Śnro prŻe

nosŻ&ia' Z]o]ność &'lsterowdia trudnych
obciążń orr s'ysoka moc sp'łjają $ie.ne_
tnu odtwarariu muzvkj- RóMiĆ istotn}mi
asPekmi są lreziwaryjność' dhqowjccz'
Dość i łatwość obŚhgi' \ĄI dokumentach
hforrnac'nych czFanry' żc wŻńacniacze
octave nie po$'jn!y l}nagać żadnej' nałet
rutynowej n]gerdrcji prŻeŻ 10 l5lat, ocz'!a'i
ścic e ]icąc $]mimy l lp mocy'

Prcdukcja odbi1\ą się w Niemczech,
w mieDco$ości Baden koło Karlsbadu.
Utrzvqvanje całei ptodukc'i pod ieó1vn
dachern unożljwii kontrolę jakości na każ_

dym etapie. ale a' epoce outsourcingu nie
jeś sazesóllrie ekonomiczlrq 7.własŻcza je

żelijest to da.h nienriecki' Hornann poŻo'
st.ie i{łfuściciĆlĆm i głównyln ProjcklaŃen
o.tave' san też dob'cra dostawców PIio'
łtetańi są ł'lsoka iakość i nieawodność
w d]uginr terńinie' Niska c'eDa nie stoowi
decvduj+cego krytcriuDr. o t}Ą że Andle
.s jest sł]onny Żaplacić więccj 7a unikalnc
rczwiązd a' Daj1epiej świadcŻą tl"nslorma'
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Dodal]rolvc łqście l.Ó.t ch' trhtl'ji
inlegra.'jęV 70 sE Ż inŚtale.jąłr!ł dolio
$'ego' omiia regulację głoślości, Ż.nie
.iają. i]ltcgjT w slejtofonicrn4 kolicówkę
.ro.y' pr].ującą pod kontrolą zeuiętrz
ncgo pj'occsora A\a |od żadn-vn pozorenl
nic na]cźI do tĆgo \vĆjścia Pod]+crać Źródeł
s)gDału' ch)'ba'c będ7ie L.j odtwarzacŻ (]D

?.cgulacjq glośności' W iń]1\ r rrŻ}tedku
łŻmacliac7 Żagra od reŻu pĆłną ]noc4' co
moŻe dalt]ioNJć PlŻcciążcr1icn ht]) Śuko

kł.dajLl za.tŻia]anje uHaiu Zabez}ricczlią
.ego bez szkod'vdl. ]rtóregokolwick / PoJ
zespo]óit JeŻeli Mivel La]r]pe sie prŻćp.li'
$łą.zoD'vraŻ€m z niq oPot1i]t rna po7osLać

liet]o1ięĘj a po je] N,vDria.iĆ w7]nac.i.cŻ
nix dŻia]ać' jak gd,\.bY rijc się Die slalo.
()c,}Niścje 

}ro uprŻedniq ka]ibra.ii'
Ter! na]e i\Tjścio$'. to doblcj ja]iości

gnjaŻda ze zlo.oq'nri ]<olt.]itaDi' |.7'
nnrjł bx!.I}'i lvideł]a. Nic t.1c{idŻia]!o
opcji montażu goNth lablj' ZlqcŻ. Z.siLa
nix to ŚtxldaldoNe lLC' frawidlo\!4 Po

kler!jĆ' żĆ dŻięki ]nięłiienru śaltofiitry
bos.iEco stoko]lie przeba.z. pięć lat'

6550 czy KTI20?
DostłrcŻoD} do lec€Dzji .gzc!ł'arŻ

Y 70 sE zoslłł fabr}'cz e obsaizo!) tetlo_
da ri ó550 (]' Jako oPcja od ni.da$lF do
slępnĆ sl także KT120 noto.Z€śriejszc'
dystonLt]ł.e B1żs,n !iocl], ci€szące się do
l)ra o!ini+' \v z.sidzie $'sz}ślko PIZcrnl
Nia h.iiri' ale o ułleczloś.i $']onkr.t
nyln z]stoson'łniu to$'ilien prz.sqdzić
odsłuch. V 70 sE nłjlieri{ |rz€Z ].]lr. dli
gral Ż 6550' NaŚtępniĆ do 1tdlkcjj dota

koń1Plcr .o\..h KT120' Lanłr,v zośal'v
unrjcŚŻ.rone s' podstai{ka.h i sk.]ibro
wenĆ zgodnie z opisaDq da].'j Proccdurą.
NIimo że tloduceDt nie Ża]eca dodal1iowc
go \l!rzeMria dostarcz.nych przcz sicbic
lairp' prŻeprrcoiva],v najpiell' dwa rygo
dnic (dd).e korckty biasr b}ł tlłol)'
\da.e.a|ieżąco)' \'Ęnczasi.bvD enic

TeoreĄlzna przewaga (l'120 lic PI7c
łożlła się n. i'layrości bunierijolve' Za
glal)' sł.tbiej od 6550' Dź$lęk bll obszel'
njcjs7l .ne !iĆ tak s!ójD) i róNnodeDI

Buforoifale liTście |re_ouL si!'y do
pod]ączenia akł$Dego sublvooicLa albo
dodrtloi\t] koń.óliłj moql ZrLlccane
i{h]ocnieniĆ tej oslłtliej po\'nDo rv}no-
sić25 dB (ł 2 dB)'

PrŻeilidŻ1ano rnożh\'ość uPgraddu Po
pr7eŻ do]ą.zeni€ Żew]ętrŻnego zasilacŻa'
uĄŚtęluje o! n' divóch ilaiarrtacb' BLac](

Box Żq,iękŚ7a pojemność lilt.uj'ącą czt€-
ro 

' 
a Black Box sĘer dzi€się.io]ootlic'

obic otcic sł ŚzcŻegó]nie po]e.ane, ]oedl
\!7]nac.ia.Z 7aŚjla koh!n.]_ o njs]oej inr

tcdańcji. DoptsŻ.Żallry zakres obcjL]żeli

iĆś.i \ię i! przedzixle 3 1ó onó\', pIZy

cŻ,vnr lvŻniacnjicz Pozostaje łabilil do
Ż O. Ploducent nie podale inrom1a.]i, do
jekiego obcjążeni. Żo|tvDla]izoNolo od_

cŻcp 7 transibsnatola ly]ścio$'ego, ale

Poś..dnio n1o]żna !'.!rŚkosać. że s].oro
podxjc njoc prŻy '1 o' to le\vnie gdzjeś

U.?ądŻe.ie jest przem,vś]nje duoriioDc

PIZed usz](od7cnialni' Uk]ad ŻabeŻpiecz€]i

PonYś]ano lak' żc clelnentenr' kóryrnoż€
ule. lszkodzcniu' będ7je !Ć.' kórr użF
Lolilj]oi|i riii]ati\.icj \!rnli Ć ić' c44i ]anr

}ra' A]€ na$,e( nalclal'i(:]s7e scenari$ze,
tiLje iak nocre trzcsLcrowanie, froduk
c)iia ilada ńiĆselekcjolosąlej lantl .zI
Ż{alcic ]rońcó\'Ćk kJl)li g}on!iko$].h za
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]JryŻację uŻyskł!]T pod]]]czają. sieciółkę
Lak' abyż}']agoLącł do.hodzi1a do Pnłcgo
sl)'klt (pJn 7ą. oLl l'reltu)'

ELśp]oalac]J pr7ebi€g. bezPlob]€no
$( i |oŻwala bcŻ t'ahalia po]€cjć octł
ye lailcl toczątkują.ym uŹ,\'tko$1rikoDl

V 70 sl. iĆ ]tbi hlko.Żęstego odłę.ZaDia

PżĆilodll Żasilają.ego i i$ldarł ].rnp.
W,vnźriic srychać' żejest to d]a niego spol)
śIes j naś|.pncgo dlia gra lepiej Diż bez

PośIedlio Po lcjopcr.cji. (idvbr obseriva

cia dot}tzyh lIL](o ńo!'Tch la!Ę b}łobl
to zrozlnia1.' Alc cl'ekt da]e się za $'aŹ,vć

rórvlież Po |o$tocic do baljek dobrze już
lq!r,a.r'.h. Na ŚucŻęscie, olres }romiędl)
lvvnriaia.ri jestb.rdzo dhgi octły. dc

jak $' plł},.dku obsadzcńie i br\thego'
N. pies{sŻy rŻnt o]ix dŻiatato njeżlĆ' a]e

|ozost.i{a] njedos\'t' t(T]20 grĄ bal
d7iej to wierŻchui 6550 \lchod,ily g]ębjej

$ stltktttrę nxgrfui i do]dadnici Pl/cka
Ż|\!ały szczegóhl K'l120 b)]r tcż bardziej
roŻnrem]ane' odczn$o]o się rn iĆj zdĆq'
dowania' NjbI ilszys11ro s,llornrie' JlĆ bLa

\iĆ.o zdznliory tlnri obsc.lvacja.rj
s.IócllĆnr do ó550' Dźaigk odŻyska] spoj

riość i sral się bardziej u}rorzqdkoNanr' Ne

sltpnego d.ia nje b}.ło l'qtt]nvości' ](lóre
oPcjajcst ]epsza' lo$łórrłen jcdnal cks

ter,vnrent' Z KT120 w'ócila obsŻenrość,

alĆ i Żaobser$oivarł lvcŻcś]r jej l)rak Żdecy
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dowdja' standardo$'Ć obs.dŻĆnie okazało
się lepŚ7-e od opcjonalnego' co było o tyle
Żaskakujące' że w Audjo Researchu Vsi60
KT]20 udowodniły swoją wyżsŻość nad
Ó550.lV octal€ V 70 sE slało się odwrot
nie' tak jakby układ został zoptymaliŻo
wany pod ich Ęten' Iere]i więc staniecie
pŹed dylematem' cŻ]' $lnlieniać fabrycŻ
ne lanpy na nowĆ KTl 20 nie róbcie tego.

Być możc ł nicdalekiej prŻyszłośc] Niem
cy Żaproponują v 70 SE plzygolowan€ sp€
c'alnie, n1yśl+ o KTl20' ale dopóki się to
nie stanie' proponuję rie wybiegać pr?'ed

Kalibracia
Za poniysł na ułład l-{ibracji bnP lnocl

naleł się Hofnronoiyi bute1l(a prŻcdnie-
go badeNldego spatblrguDdera. Iest to
io7wiąŻaDie riel'Tmagające jahejkohviek
wied7ł technicŻnej' a ŻapĆwniaiqce rt'i Śok4
dok}adność .egulacjj (odchyłka nie prze
kncza 0'3 %). Co ciekawe' nie potr7€ba

do tcgo cyrrolvego nikon1elru' \Ąiystarcry
dobry wzrok i mały śrubolaęt' Ieźelj Z ko'
lol'.lni u l1as nictęgo' nalcży poProsić o po
moc Źonę albo córĘ' KobietyPodobno i!]
dzą więc€j' ajuŻ na pewno potrnfią !o lepiej

na4ryać' W każd)n Ezie z ustawieniern
octave Poladzą sobie bez problenu'

labrycaie Do\y $żmacniacz prŻież-
dża nieobsadzoql więc DajpieN należI
uDieścić ]anpy w gDiazda.h' Paniętajmy,
żeby uż}vać rękawiczek a]bo .huste.zki do
garnitu.u' bo iDaczej na balice poŻostańą

tłuŃe ś1ady' kóre spowodują niepot.zeb

re naprężeDia sŻkła. Lmpy
monlujcny przy wy}ącŻonym

Kiedy juŹ ws4stkie diody świecę się Da

zielono, wybiemmy selektoren źródło sy-
gnału i słuchamy 

'nu,łlo. 
Pierwszy elap

l@libFcji lnamy Ża sobą' Po półgodŻinic
albo i dłu'cj' kiedy wznacniacŻsię nagrŻe_
je' Żnów przeslawian1y pokętło w pozycję
1clibEcji i spńwdŻamy koLor diod' Praw
dopodobDie Pręd urósł i kóraś świeci na
.zeNoDo' jeżLi tak - kor,vgujeql JeżeLi
diodr są nadal Żielot1e' nożcmy plzys!ąpić

W przlTadk! 6550 produccnt pra$'i-
dzial opcjonalne ustawienie''Ę,sokiego
biasL: czy i w jakrm stopDi! skorzyśamy
z tej oPcji. zależy t]'lko od nas' Zie1on. dio
da to bezpiecara pozycja OK. ,,Hish bi "

uzyskujeny' kIęcąc de]ikatnie poĘtlen
w prawo, aż do .lrwjlr, ]dedy zieloly i czer'
wony LED ŻaczDą świecić Iazen' Nie jest

10 oPeracja zero j€dvDkowa' iyięc czcńlień
może być bardziej lub rn ej inteNywla'
WsŻystkie WiaDty są techucznie doPusŻ'
cŻa]ne. Nle należy jeqnie doprowadzić do
sFuacji' w kóĘ zie]one ś$latelko zgaśnie'

w teściĆ najlepszy efekt branienioły dało
ustawienie z yraźną dioda zieloDą i tlęcą

Trreba pamiętać' że PrZcŻ picrwsŻych
sto godzin nowe lamPy dochodŻą do sicbje
i prądy sPoczyDkowe nogq się trochę roŻ-
jeżdżać' Później się stabilzują i i\Tmagajq
jedynie sporadycznych korek. Wszelde
regu]acje Dalezy $ykoD}n€ć na roz8ra-
nynr urządzeniu, gdyż ty]l(o wtedl bias

osiąga doce]oną ilańość'
Kalibracja nie działa, kiedy ulządre e

prŻełączlo się w tryó Eco' aDi' co aozu'
miałe' kiedy działa miękki stań albo zabez

oprócz ochrony j zmyślnej ka]ib.acji
\r 70 sE został &'ylosażoDy w dwa rcŻwiq_
zania \.ydlużajqce ży$'otność lamp mocj'.

@68

q [,.

a

Jeżeli używacie
bardzo lr dnych
kolumn - dokupcie
Super BlackBoksa.
Poiemlość li|lla
anodowćgo
{łośnie 1o_kolnie'

@diŃE\

wzmacniacŻu' dla pĆwności
WyłącŻa'4c !eż pr7ewód Żłsilający' Kiedy
tkwią w gniazdach' załączamy wznracniacŻ
pstryczkem nabocznej ściance (Żakładall
Źe podłącŻyliścje ŻłliLanje)' cŻekalny 5 ]0
minu!' aż układ się lrochę rozgrŻĆje. Na
stę'Pnie Pr^jącŻnny leilc pokrędo na po
Życję, w lórej na wyświctlacŻu pojaw].} się
cŻtely żólte diody' Znajduje się ona jcden

skok scleklora poniźei łe'ścia "cD2'] Ma}y
ś.ubokręt umiĆszc72my w kórymś Ż ot\{o
rów NyświĆt]acŻa. Zwykle zaczynally od
lewej' ale wŻńacniac7-owi to bez różnicy.

Te.az najważniejsŻg trafi amy śrubokrę
tem w Dacięcie na śrubic potencjometru
nastawnego i del]katnie ktęcimy i{ prawo'
\{ pewnyn ńomenc]e żółta dioda zmjeni
kolor na Żielony' Crynność powtarŻamy
Ż ko]ejnyni lampami: śrubokręt do dŻiurki
iwprawo na Żi.]]onc' Ieźeli przekręcimyŻa
mocno, zapali się cŻerwone Żnak, że trze

W całej oPelacji najwięcej cuasu uaj

nuje ce]owanie' 1eże]i Żajnrie \^Iań d}u
żcj niż pięć ńińLlt' ńiĆ zrobiciĆ karjery
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l{i.€nd wzmacniacz

Pier$aze to opóźDioDe zll4cz ie nlPię
ci. anodoNego' zaPobiegaią.e emisii elek-
(ronós! ldcdy lQloda jcs| jcs7cŻc zi na.

Dnrgie to $'spoBnriarł tr),b Eco, pIZc1ą-

czajqc'Y tŻna.niacz w tlyb uśpjcnia' jcżcli

Plzez około 9 rninut na rejścnr c }roalvj
się sygna]' chodzi o to, ż€bI].mPy się nie
zuż}t{Ę k]edy rvznracniacz śoi bezcz,vn

nie' Zlz1tie energii spada do Die.ałch
20 \{ Znrniejsza się t€ż ryz}'lq Że Pod na'
szą ni€o|eclość nastąPj att.ia sporvodo
wana usŻkodzeni€m lallpL

skoro jLLż jesteśnrv prŻ,v temacie aNarii.
to pr?eŻ c.h' .z.s prłgotow}aania tesnr

v 
'() 

sE dŻiałał bĆŻ zarŻutu' Nie sta]o się

ni.' .o diłoby podstai$ do niepokoju,
r fuzebd podk]eś]i(l. że wznacDiacz b)ą
uż}tko$'ary prŻez trzy rniesiące z oldaden
1 !]e miał srecjalnie lekko' Przeszed] !ięć
re]n}th cykli ka]ibracji ]amp no* grał
7 nie najłdtwiejŚ4 ńri do rflŚtero$'ania ka
b]anriTara LabŚ ]]lĆ olnega Edge oraŻ ko
]uńnlani Avalon Trlnscendent. Był !odi+
cŻa y' ustae'ialy' odłączaly i $śzystkje te
oterecje Żnosiłue stoickim Śpokojem' Da]o
się tylko 7aobserwolvać' to że pod konie.
leslu grał nawet lcpiĆj niż na ro.z+ku'
PoZa l}n1: bez nicspodŻjanck.

Konliguracia
\'70 sts 1o rnocnlPush pullow)'wŻńac

niac7' który' poNnrien bĆz trudu iTstero
wać Znakońilą więl$Żość ko]unn Że si{o
jcgo scgrncńlu cclowego' jak i drożŚ4di'
Jeżclj ZauilaŻF1l nadfrierne Żaokrąglenie
albo liedostatk scle]itr'w oś.i prŻ]' s].Śo

Li.]r pozionach syg]iału' jloŹnJ doląc,}c
nod!ł tslacL Box' A]e nailcl bcŻ ńiĆgo

rrrałL octavc nadspod7iew.nie śn]iJo po

.zyml sobie z czteloonolvr.1' (i cŻLcro

lootnie dloższ-Yni) A\'alońafui' skoro to

ŻestarvieDie zadzjalalo, (o tlŻcbx siq będzie

lostirać. żeby V 70 S! rzucił ĘczDl]<'
]eżeli chodzi o jrrn€ z.lccenia dotyczqcc

ĘóoN kompolentów Lo$,arŻyszlłcych'
nożDa je ujłć krót](o:jak najlepsŻe. PrŻej

ż'vstość' rreltnLność i dlLŹo jnlornjacji

oto, co $' |o1qczeDiu Ż octavc straw
dza się naj]epi€j' lro 1yrn' co usrysŻalcln
z TranscendeDtanj, radziłbym lq"ró
botżć tańsze Ava]on]' ldca. Dyslrlbulor

roleca po]ącz€Die z Dynaudio sPccixl
25' ale nje t]lko' illożm pod]qczyć klórcś
z no\f.h focusót (z nodc]cln ]60 grało
ba1dzo dob!ze). a nxri€t CoDtoury. oct.yc
należy do $'ąskjej grupr urzqdzeń, kóIc ła

!rt'o Pomin+ć ze 
'vŻg]ędu 

na. ' ' zb't njslq

cenę. \'\r rzecł5{istości śWietnie się $?isuj€
w konfigulacje. N kór}th stano$'i Dajtali

systern testosf obejmo$al odtwlrzdcŻ
]VIBL i531A, ko]unlł Ava]cur Traliscen
dent' kab]e głośDjkowe Acrohrk s 3000
i Tara Labs The omega ldge oraz lą.zói!]d
Tala L$s ]s]vI oDboard 'llie 0'8 xLR' PĘd
]iltrował Giga$'att Pc 3 Elo s[, a dostar
.zaly sjeciówki Tara Labs Cobalt i Acrohrk
óN P(]ól00' E]ektronika s1ala Da stol (u
sroka' a kolunny nł ko].a.h i narnuro'
$-wch ph'tach' Zest.w grał N 16'5 n poko
ju' dclikat.ie Ż.adaptowaryn akustycrlje'

Wrażenia odsluchowe
Naj]epsze recenzje po$'staję z Poczucia

e'iny' Termn1,r' goDią, Pół tonI splzętlr,
a cŻłowiek shcha' ł !óźniej Pisze rccenlję
urządzenia, które pókora niesiiFa t€mu

tol'inno byc odesłane do d}Śtr}'buton'
AlĆ jak nn być odesłale' skoro gra taL Że

kapcie sradają? Żeby jeszcze octalt oka
Ż.t} choć odro|inę pokoly' Prz1'lrlę'loęl na
jedno kolano' chociaż gloivę skloni1przcd
.1ajeŚtatĆnr Ava]onó$., odtuścilb}I sryb-
cie]' r\le nie' Zpesnością siebie graDiczqcę

Ż pogodną arogalcją panosnł i Dad głębo

oudiooóro -Y



Hi.eńd wzmacniacz

kim b,xern' i ńad .ozłożystą przestrzĆnią'
nic sobiĆ niĆ rob]ąc z ogronnej różnicy
w cenie ani domnlemanych trudności z w}-
Śterowanienr amerykańskich głośników.

PoeŻ pielwŚzy tydzień myślałen' że

wkrótce się skońc7j/ to .uńakowanie
i octale ŻacŻnie uk4fuać corr więcej
s}abych punklóu GdŻje um' Zillnj t się
,fr9.Żyć i ŻacL4c DudŻić' ŻaoslrŻał aPe
tJn na nur'kę i wzrnagał zaintĆresoi{anie
drożsŻynri rnodelami' Dźwięk Przck'oc?ł
ocŻekiwania lvywolal1e ceną. V 70 sE to

wyjątlowo ud.ny wŻmacDiacz, więc nailel
jeże1i rczglądacie się a cz}mś drożsrym,
dajcie nu szansę' Nie$TkluczoDe, ż€ Żosta'
rie Wu! sPolo }volnych środlów na innc

BrŻnieiie jest slonponowane ze znaw
stwem i zawien szcz}Pię fiDeŻji' od.óżnia
jącą najlepsk konstruĘe od Poprawnej
rcszry Nie chodzi o to' że w każdej 1€tegorii
octave ustaDawia poziom odni€sieria' ale
o to. jak posrczegóhe aspekty są Połqczone'
lrudno byłoby podejŹewać model z niŻn1
katalogu o tyle subtehości i podobnę do'
kładność w odmrowaniu detali' Podob
nie jak trudno byłoby w}magać przestrreDi
kreślonej Ż takim rozmachem' Nienie&i
sznra.niacŻ sprawia wie]e niespodzi reti
q m ni]szych' że za nie' - ' nie zapłacj]iśmy'
ofeluje dużo Nartości dodanej, kóĘ od'
kJ}vamy w dhższym odsłuchu'

Barwa jĆŚt ocieplona i slodka, co świet
Dle skontraŚtomro z dźwięcznE górą
i dużą ilością detali. TĆ! kont.apukt po
$oduje' źe bżnienie nie traci $'igoru'
PrŻejrŻystość Żashguje na unanie. a sło
dycu i ciepło cboć łatwe do zauważenia
są dawkowaoe z wyczuciem' Tak nie blni
pierwszy lepsz' wzńacniacz na 6550. Na
leżł raczej powiedziĆć' źe tylko nieliczne
ŻbliŻają się do Lcgo pozionu.

octave wcłle się ni€ stara b}'ć mistrzem
neutiż]ności i nie Ęje włalnego chankeru.
Tcn charaktcr jeśl jednak dobry' a pftbva
nie rv j€go toważyst$'ie spnilia Prąiem
ność' W d^fięlaL nic nie drażni- Prcporcje
7akfesów są świetnie dobhne, a brzmienje
spójie' takŻe lv dziedzinie cza$ Bez tej

ostatliei cechy długie odsłuchv sję nie udają'

^ 
z octave można grić pięć pt}'t pod żąd,

nie sięgając po pi]ot' ieże]i Dawet na A\t o
nach rie słychlc' żeby coś sję przesueEło' to
Mnacniacz naprai{dę musi b}ć w}ówna
n'I D7ięki tenu d^fięk angażuje i relaksuie'
a sposób jego ułożenia w przesteni daje a
jęcie nie ty]ko uchoń' ale iocŻom'
w kańĆhlńyń .nsańb]u jaŻzÓwynl

dostaleny wyebpoDowany, uwodzicjelski
głos, n1ocno osadzony lortepian a1bo trę
błcŻa' kLóry Ża chr'ilę dowierci nam się.lo
sŻarcj subslancji w nózgu' 1'v orkiestrze
sym1bnicznej - szerok i głęboki plan Ż Ża

slQlQjąco dużą i1oścją powietrŻa ponr]ęd7ł

ins!rumenlrDi. Jak upeczony eTsłu.ha
}en trry razy pod ż+d zremasterowdego
w technice XRCD Ża albumu ''Diabo]Ls in
Musicj' 7 utworańi Paganiniego. fizyczna
satysfakcja Z odbioru riu,Iki mieszała się
Że szcŻeryn niedowierŻnniem' Że t€n nie

PoŻomy Piecyk po!.ali aż ty]e' ],Vejściotrl

olldeśly towar4szly kótkie i nocne
nnpulsy encrgii, sadFtyczne partie solowe
były oddanc wiernjc i Z dbałością god!ą
uŹądzeń ze au.arie wy^Zei półkr' Aku
sryka pomieszcrnia iagranlowego, niu
ansoilanie tyku]acji i ni1aodynanicŻne
bogacfifo zostały plzeniesione tak wiernje,
że nie sPosób by]o się odel$'ać od słucha
Dia' Zadzjała się nragia. Elekt' o kLór}łn
marzę PosiadacŻć koinguracji w dololrej
cenie' Jak to niożliwe ' nie wien1' V 70 sE
był tariszy nawet od kabli głośnikowych'
a jednak Ż A!a]on !i, 'faĘ i MBL-en
stworzl efek' kiórego nje Źawahan się

ok]eślić synergicznln' 'Io ni€ mia}o p.awa
się zdezyć' Mogło być dobrŻe' na]vet ba.
dzo dobrze, ale Die taL Barwa, dynamika,
elergia' realizm anustyczn€lo tu i teraz
utworzy]y trcj{}miarowy obraŻ dźlvi9ko
wy' przeniesiony do 1ó'5 Detlowe8o po'

koju' Zagrało f rtastycznie' łloaa blło
.hcieć jeszcŻe więkzej swobody czy selek-
tywności w sPiętlŻerlach' ale lo bżn]cnie
miało taĘ ł]asę, a jednocŻeśnie tyle na-
turalEgo wdzięku' zc plŻebywanie Ż nin
sprawjalo nies nowitq Pżiemność' To
było lasowe' high eDdowe gFDie bez śladu
szfuczności czy znaDiercwmia' Wyrów_
nane w paśmie' w}Mżone w Proporcjadl
i sPójne fazowo' Za wŻnaciiacŻ' który rak
gra klarykę, nożna bez nrlug[ięcia oldeDi
zapłacić dMkotDie więcej i nada1 będŻie

octave v 70 sE w pełni asługuje m a
kwalinkowuie do high endu. Ma wielkie
serce dla muzyLj, a]e też wie, jakjej swoją ni'
łością ńe adlsić' PoŻwala jej k]vitnąć' wŻla

tyNać i miedć się odcieniami' Nie lekcewar-
cie go tylko dlate8q że koszhjje 2] lysięcy
i jest nieniecki' słxchając go' rriejedei stary
japońsk grm nlógłĘ sĘ wiele Dau.zyć'

Na koniec' d]a kontnśu, Pownienen
trochę ponłzekać na bas' Że miękld' mo-
meltmi PoluzowaDy' ż t.anŻysto.owe
kolicówki potrańą więcej' Aie wiecie co?
BaŚ jeŚt laprawdę ni€zly' a poza t}n to bez
ŻDaczenia' Trioda sjlgle ended poPełlia
o Wiele cięższe grzecĘ a jest uŻnawaDa za

synoninr muŻykalności' Dobry tnnzystor
obiĆktywnie wypadlie ]epiej' ale octave
jest wystarczająco dob.y, żeby nie .objć
Ż tego zagadDienia' 'rntaj Po proslu wsŻys!
ko Śię zga.ta' Tak zwy.zajnie i kunszloi!-
nie zarakm' Tak rasowy dźwięk nie n1ógł

powstać prrz prz}?adeL

Konkluzia
]estĆm pod dułm Maże en' skolo Ża

nieco ponad 20 kzł noŻna kupić Wzmac

niacŻ tej klasy' to w branży lri 1i nadal zda'
Źają się okazje' octa\€ V 70 sE jest śilietr1y

] godnyaryŚtokratycznegotowalzyshla'

cŹlety weiścia ncAi iedno xLR.
W opDii ka a MM albo MC
_ obie m tranłslorach'
T€nninal€ gloś ikowe ze !łoconyni
konlaKami - dobre| |akości'
ale moglyby byó wygodniejsze.

Octave V 70 SE
Dysl,ybu.la

F@_ilmńn, --_'ilid -------l
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slmdard PP m 6550 c
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