
maj 2007maj 2007maj 2007maj 2007maj 2007

HI-END OdtwarzaczOdtwarzaczOdtwarzaczOdtwarzaczOdtwarzacz

42

Endorfina - grupa hormonów, które kszta³tuj¹ odczucie zakochania, wywo³uj¹ doskona³e samo-
poczucie i zadowolenie oraz wszelkie inne stany euforyczne. Wytwarzana przez mózg, dzia³a
podobnie jak morfina, zmniejsza ból i wprawia w b³ogostan.

Pathos ENDORPHIN
EKSTAZA NIE Z TEJ ZIEMI

To konstrukcja g³ównie z metalu i akrylu, ale i z wielu
innych tworzyw, po³¹czonych w perfekcyjny sposób. Kiedy
po raz pierwszy widzia³em Endorphina jeszcze w folderach

reklamowych, gotów by³em za³o¿yæ siê, ¿e prezentowane tam
zdjêcia to wytwór komputerowych programów graficznych, plastyka i pewna
sztuczna doskona³oœæ kosmicznych kszta³tów sugerowa³a, ¿e finalny produkt

musi byæ bardziej ziemski. Tymczasem rzeczywistoœæ jest nie z tej ziemi.

Endorphin zosta³ skazany na sukces...lub pora¿kê. Pathos przez wiele lat dowodzi³ swojej
umiejêtnoœci projektowania wzmacniaczy, i doœæ niespodziewanie zdecydowa³ siê skonstruowaæ

pierwszy odtwarzacz. Taki krok nie móg³ pozostaæ niezauwa¿ony, zw³aszcza ¿e samo urz¹dzenie dzieli
przepaœæ w stosunku do wiêkszoœci nijakich odtwarzaczy œredniej klasy, ba, wyró¿nia siê nawet na tle najbardziej

ambitnych wynalazków hi-endowych. Patetyczna Endorfina jest tak odwa¿na, ¿e nie mo¿e pozostaæ
niezauwa¿ona i niezapamiêtana.

Ramê noœn¹ obudowy odtwarzacza wyko-
nano z grubych p³atów blach i k¹towni-
 ków, to mo¿e ma³o oryginalne (w kon-

tekœcie wyszukanej formy Pathosa), ale wci¹¿
gwarantuj¹ce stabiln¹ podstawê, a szkielet jest
praktycznie niewidoczny, chyba ¿e wywrócimy
Pathosa na plecy. Z przodu ulokowano dwie nogi
- ogromne, metalowe walce zakoñczone groŸny-
mi kolcami. Trzecia “noga” umieszczona jest
z ty³u, jest te¿ regulacja wysokoœci, co prawda
ju¿ trzy punkty gwarantuj¹ p³aszczyznê, ale mo-
¿emy pokusiæ siê o wypoziomowanie urz¹dzenia,
co zaostrzy apetyt przed audiofilsk¹ uczt¹. Na
stalowych, poci¹gniêtych czarnym, matowym la-
kierem blachach wspiera siê górna p³yta akrylo-
wa, a na niej, niczym fragment pojazdu kosmicz-
nego, metalowy ko³nierz okalaj¹cy mechanizm.
Nad nim wpasowano masywny kr¹¿ek wygl¹da-
j¹cy na ogromny docisk top loadera. Zanim uru-

Szeœæ miniaturowych, ale nieopisanych
przycisków pozwala na obs³ugê podstawo-

wych funkcji. Nadajnik zdalnego sterowania
nawi¹zuje do wzornictwa odtwarzacza,

mamy wiêc ponownie szeœæ nieoznaczonych
srebrnych przycisków.

Delikatny i niewielki wyœwietlacz
umieszczono w ruchomym panelu, wkompo-
nowanym w górn¹ p³ytê urz¹dzenia.
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Nie tylko gniazda
analogowe s¹
najwy¿szej próby,
komplet cyfrowy
tak¿e zrealizowano
na œwietnych
z³¹czach.

Gniazda
ka¿dego kana³u przysuniêto do bocznej
krawêdzi, co odzwierciedla wewnêtrzn¹
drogê sygna³u.

Du¿a p³ytka skupia wiêkszoœæ obwodów.

Mechanizm zamocowano na czterech
kolumnach i odseparowano czterema
sprê¿ynami, transformator zasilaj¹cy zaj¹³
miejsce pod czytnikiem.

Przetwornik cyfrowo-analogowy to
sprawdzony uk³ad Crystal Semiconductors.

chomi³em urz¹dzenie d³ugo zastanawia³em siê,
jak to wszystko ma dzia³aæ, wiruj¹cy metalowy
dysk o tych gabarytach i masie wydawa³ mi siê
zbyt du¿ym obci¹¿eniem dla napêdu. W rzeczy-
wistoœci w³aœciwy obrotowy dysk znajduje siê
wewn¹trz kr¹¿ka, a ciê¿ka pokrywa pozostaje
w bezruchu, maj¹c za zadanie wycentrowaæ
utrzymaæ wiruj¹ce elementy. K³ad¹c docisk uru-

chamiamy schowany z boku miniaturowy
stycznik, który daje zielone œwiat³o dla
transportu.

Na górnej, pó³przeŸroczystej p³ycie
umieszczono srebrne przyciski do obs³ugi.
Design wzi¹³ tutaj górê nad funkcjonalnoœ-
ci¹, ponad powierzchniê pleksi wystaj¹ tyl-
ko ma³e, nieoznaczone trzpienie, trzeba
trochê siê natrudziæ (a przy okazji ubrudziæ
delikatn¹ powierzchniê) by uruchomiæ od-
twarzanie. Fragmentem akrylowej pokrywy
jest równie¿ niewielki wyœwietlacz, który

wkomponowano w ruchomy element z mo¿li-
woœci¹ pochylenia a¿ do pionu.

Tylna œcianka to gruba p³yta z pleksi, wydzie-
lono bloki dla obydwu kana³ów, po lewej i pra-
wej stronie znajdziemy wyjœcia RCA i XLR (solid-
ne, z³ocone gniazdka) wzbogacone o komplet
cyfrowy (optyczne plus elektryczne).

Tak jak zapowiada³ ty³ urz¹dzenia, wewn¹trz
mamy odseparowane tory L i P, nie ma co praw-
da dwóch niezale¿nych p³ytek, ale du¿y druk wy-
konany zosta³ jako lustrzane odbicie kana³ów. Na
œrodku, na samym dole umieszczono wspólny,
du¿y i bardzo ³adny transformator toroidalny
z kilkunastoma niezale¿nymi odczepami. Wp³yw
pola elektromagnetycznego zredukowano mon-
tuj¹c na transformatorze
metalowy kr¹¿ek.

Mocowanie transportu zas³uguje na owacje.
W czterech rogach, wokó³ transformatora zasila-
j¹cego przytwierdzono metalowe kolumny, na
których wspiera siê mechanizm, zawieszony na
czterech niezale¿nych sprê¿ynach. Znalaz³a siê
tam nie tylko mechanika i optyka, ale tak¿e elek-
tronika steruj¹ca. Dostarczany przez ni¹ sygna³
“schodzi” na doln¹, du¿¹ p³ytkê drukowan¹.
W jej przedniej czêœci ujrzymy prostowniki i filt-
ry zasilacza, a z ty³u uk³ad Crystal Semiconduc-
tors CS4396, czyli jeden z dwóch kluczowych
punktów programu. Ten sprawdzony przetwor-
nik obs³uguje sygna³y 24bit/192kHz, to wielobi-
towy chip typu delta sigma zapewniaj¹cy dynami-
kê na poziomie 120dB.

Po obu stronach obudowy ukryto kolejn¹ cie-
kawostkê, lampy elektronowe produkcji rosyjs-
kiej -  Sovtek 60H30, które pracuj¹ bez sprzê¿e-
nia zwrotnego, w czystej klasie A.

Przygl¹daj¹c siê dok³adniej mechanizmowi
odkryjemy, ¿e to zasadniczo Philips Pro-2, ale
koœæ w której zaszyty zosta³ algorytm steruj¹cy,
zosta³a spreparowana przez Pathosa lub wykona-
na na jego specjalne zamówienie.

Górna pokrywa, któr¹ widaæ patrz¹c na pod-
stawê okaza³ego mechanizmu, tak¿e nie zosta³a
zamocowana byle jak, i tutaj pos³u¿ono siê t³umi-
kami drgañ. Gniazda przykrêcono do tylnej
œcianki, a za po³¹czenia elektryczne z p³ytk¹ dru-
kowan¹ odpowiadaj¹ skrócone do minimum
przewody. Poza nimi praktycznie nie wystêpuj¹
po³¹czenia kablowe, jedyne widoczne “nitki”
biegn¹ do transformatora zasilaj¹cego.

Pilot zosta³ zaprojektowany z nie mniejszym
polotem. Wykonano go z czarnej pleksi (co nie-
stety skutkuje szybko pojawiaj¹cymi siê zabru-
dzeniami), na spodzie umieszczono metalow¹,
b³yszcz¹c¹ p³ytkê (nawi¹zuj¹c¹ do srebrnych de-
tali obudowy odtwarzacza), a na górze szeœæ ma-
³ych przycisków - równie tajemniczych jak w od-
twarzaczu, bo nieoznaczonych. Ale otrzymujemy
jeszcze drugiego pilota, gdyby szkoda nam by³o
czarnego, b³yszcz¹cego cacka. Jest to tym razem
tani, plastikowy nadajnik no-name (Pathos wyko-
rzystuje napêd Philipsa, wiêc kompatybilnych pi-
lotów mamy na rynku bez liku). Dopiero w tym
brzydalu klawisze s¹ podpisane i nie trzeba poru-
szaæ siê po omacku. S¹ tak¿e bardziej zaawanso-
wane opcje powtarzania, trybów czasowych i in-
nych, oraz klawiatura numeryczna.

Uk³ad analogowy to lampy Sovteka
skalibrowane do pracy w klasie A.
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O ile cechy dŸwiêku lampowego ³atwo i nie-
mal automatycznie przypisujemy wzmacnia-

czom lampowym, to przy ocenie odtwarzaczy
CD ze stopniem wyjœciowym na lampach jesteœ-
my ju¿ bardziej ostro¿ni. Lampowy odtwarzacz
mo¿e  zagraæ  ca³kiem  normalnie  i  sprawnie,
w sporej mierze dlatego, ¿e nie musi borykaæ siê
z problemem trudnych obci¹¿eñ niewdziêcznych
kolumn. Ale z drugiej strony producenci pos³u-
guj¹ siê przecie¿ w Ÿród³ach lampami nie po to,
aby uzyskaæ standardowe rezultaty, ale aby z³a-
paæ mniejsz¹ lub wiêksz¹ czêœæ lampowego kli-
matu. Jeœli jednak Pathos stara³ siê lampowo
podgrzaæ i rozmiêkczyæ brzmienie Endorfiny, to
przyznam, ¿e mu siê to nie uda³o. I bardzo dob-
rze, dostajemy bowiem Ÿród³o o wysokiej pre-
cyzji. Klimat nie jest zbyt ³askawy dla s³abo na-
granych p³yt, ale dobre realizacje wspaniale pro-
centuj¹. Urz¹dzenie nie sprawi³o mi ¿adnego za-
wodu, ale te¿ nie zaskoczy³o w jakiœ szczególny
sposób, nie mia³o sk³onnoœci do egzaltacji, efek-
ciarstwa i czarowania. Im d³u¿ej s³ucha³em Endo-
rfiny czekaj¹c na jakiœ wybuch emocji czy choæby
upiêkszenie wokali, tym bardziej utwierdza³em
siê w przekonaniu, ¿e nic takiego nie nast¹pi. Mi-
mo dok³adnoœci i rozdzielczoœci, Pathos raczej
nie prowadzi s³uchacza na pozycjê obserwatora
samych szczegó³ów, ale wci¹ga w kompozycjê
zwart¹ i dopracowan¹. Nie sk³ania do analizy po-
szczególnych elementów, kusi sam¹ muzyk¹ –
zw³aszcza dobrze nagran¹. Wtedy dŸwiêki p³yn¹
¿wawo, bez oci¹gania, i znów zawiedzeni bêd¹
tylko ci, którzy po lampie oczekiwali czegoœ wy-
bitnie charakterystycznego. Mo¿e tylko minimal-
ny cieñ z³agodzenia k³adzie siê na wysokich re-
jestrach, ale przyznam, ¿e gdybym us³ysza³ to
z jakiegoœ tranzystora, nie przysz³oby mi do g³o-

P³ytê nale¿y umieœciæ bezpoœrednio na
talerzyku transportu.

Wewn¹trz efektownego, ale nieruchomego
docisku o œrednicy przekraczaj¹cej 12cm

wkomponowano ma³y dysk wiruj¹cy razem
z p³yt¹.

“Ramiona” metalowej konstrukcji posado-
wionej wokó³ mechanizmu kryj¹ lampy

wyjœciowe.

ENDORPHIN
Cena [z³] 32 000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Odlotowy projekt wzorniczy, perfekcyjnie przygoto-
wany transport, dobre przetworniki w towarzystwie
lamp.
Funkcjonalnoœæ
Design podyktowa³ warunki i ograniczenia w wygo-
dzie obs³ugi, ale z pomoc¹ pilota damy sobie radê. .

Brzmienie
Ma³a dawka lampowego klimatu, przede wszystkim
neutralnoœæ i dok³adnoœæ.Endorphin opakowany jest w du¿¹ skrzyniê

ozdobion¹ logo firmy i nazw¹ modelu.

wy szukaæ lampowych analogii. Góra potrafi bo-
wiem b³ysn¹æ, a tak¿e daæ oddech mocniejszym
dŸwiêkom. Œrednica jest naturalna, barwna i wy-
pe³niona, ale nie wybija siê ponad poziom. Muzy-
ki kameralnej, wokali czy mniejszych sk³adów
jazzowych móg³bym s³uchaæ w nieskoñczonoœæ
upajaj¹c siê zarówno plastycznoœci¹, jak te¿ sub-
telnoœci¹ i bogactwem niuansów. Ale trzeba by³o
zostawiæ tak¿e trochê czasu na ostrzejsze granie.
Mój ulubiony od kilku ju¿ lat instrument, a wiêc
bas elektryczny, zaprezentowa³ siê z odpowied-
ni¹ energi¹, ale i rzadkim wyczuciem. By³ wiêc
komplet: mocny atak, wyraŸne kontury, i kont-
rolowane wybrzmienie. Przestrzeñ by³a swobod-
na, scena nadzwyczaj szeroka, daj¹ca du¿o miejs-
ca na lokowanie Ÿróde³ dŸwiêku – które roz-
mieszcza³y siê stosownie do sposobu rejestracji,
bez ¿adnej wyraŸnej sk³onnoœci.

Pathos wzbudzi³ we mnie zachwyt wygl¹dem
i szacunek brzmieniem. £¹czy w sobie audiofilsk¹
rzetelnoœæ, wolny od manier, kaprysów i czarów,
gra po prostu bardzo dobrze. Za to spektakular-
ny, hedonistyczny wygl¹d mo¿na pokochaæ, od-
rzuciæ, lub... wybaczyæ. Ale w ka¿dym razie trze-
ba przyznaæ, ¿e to taki przejaw hi-endu, w któ-
rym dobrze widaæ i s³ychaæ, za co siê p³aci.

Radek £abanowski


