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STIBBERT TUBEBluenote
Stibbert Tube ³¹czy kilka œwiatów – niektórymi rozwi¹zaniami mecha-
nicznymi nawi¹zuje do gramofonów, w stopniu wyjœciowym ma lampy,
oficjalnie jest odtwarzaczem CD, ale pracuje w nim napêd DVD...

Œwietna nazwa! Oczywiœcie kojarzy siê ze
s³awnym nowojorskim klubem Blue
 Note, a dalej z wytwórni¹ p³ytow¹, ale
nazwa w³oskiej firmy ró¿ni siê pisowni¹

– Bluenote. Jej historia siêga roku 1994, kiedy
powsta³a Bluenote Audio Company, za³o¿ona
przez ludzi zaanga¿owanych w podwykonaws-
two dla wielu firm europejskich. W roku 1997,
po zmianie nazwy na Bluenote – Industrie Audio
Vox (czyli I.A.V.), w ofercie pojawiaj¹ siê
gramofony, ramiona gramofonowe, odtwarzacze
CD, wzmacniacze oraz g³oœniki – wszystkie
projektowane zarówno pod k¹tem dŸwiêku, jak
te¿ wygl¹du. Pod koniec roku 2000, po trzech
latach badañ i poszukiwañ, Bluenote zaprezento-
wa³a ambitniejsz¹, dro¿sz¹ liniê produktów
o nazwie Villa. Osob¹ odpowiedzialn¹ zarówno
za produkty, jak i wizerunek marki, jest Maurizio
Aternini, absolwent uczelni na kierunku in¿ynierii
mechanicznej i materia³owej, który odby³
równie¿ studia z zakresu marketingu. Za
projekty zwi¹zane z przetwarzaniem cyfrowym
odpowiedzialny jest z kolei dr Luigi Ermini, to on
opracowa³ patent Zero–Clock – specjalny,
cyfrowy filtr wyjœciowy, a tak¿e Electro–Power
– innowacyjny system elektronicznej regulacji
fluktuacji prêdkoœci napêdów cyfrowych.

Na wyœwietlaczu mog¹ pojawiæ siê takie
symbole, jak np. DVD czy Dolby Digital,

zdradzaj¹ce, ¿e to w gruncie rzeczy
odtwarzacz DVD.

Jednym z koników Maurizia Aterniniego s¹
gramofony analogowe. Bluenote w swojej ofercie
ma kilka tego typu urz¹dzeñ, tak¿e ramiona
i wk³adki, a wszystkie o wyró¿niaj¹cym siê
wygl¹dzie. Fascynacja mechaniczn¹ stron¹
konstrukcji jest w Stibbercie punktem wyjœcia
– czymœ, co organizuje jego bry³ê i okreœla
wra¿enie, jakie robi w pierwszym kontakcie.

Najkrócej mówi¹c, w³oski odtwarzacz to
pod³u¿na, sztywna „puszka”, podwieszona pod
p³yt¹ z 20 mm czarnego akrylu uformowanego
na kszta³t kierownicy w bolidach Ferrari
w Formule 1, zreszt¹ tak samo, jak w topowych
gramofonach tej firmy. Taki kszta³t ma
minimalizowaæ drgania w strukturze i poprawiæ
jej sztywnoœæ. Element ten wspiera siê z kolei na
czterech pilarach, a te na dolnej podstawie z 20
mm przezroczystego akrylu. Owe pilary to tak
naprawdê z³o¿one z kilku elementów elementy
odsprzêgaj¹ce. Zewnêtrzna czêœæ to 7 cm tuleja
z aluminium, w œrodku której poprowadzono
nagwintowan¹ œrubê z mosi¹dzu. Ta zakoñczona
jest od góry d³ug¹ nakrêtk¹ z wypuszczonym
szerszym ko³nierzem. Od do³u z kolei wkrêca siê
j¹ w du¿¹, aluminiow¹ stopê. Do tej ostatniej
wkrêcana jest od spodu swego rodzaju szpilka,
za pomoc¹ której mo¿na urz¹dzenie wypozio-
mowaæ. Wróæmy jednak do œrub – na wspomnia-

nej nakrêtce za³o¿ona jest spora sprê¿yna, która
jest g³ównym elementem odsprzêgaj¹cym. Same
œruby s¹ od aluminiowych tulei oddzielone
gumowymi kr¹¿kami. Kiedy zmontujemy
platformê (bo tym chyba w istocie jest),
nak³adamy nañ odtwarzacz podwieszony pod
górn¹ p³yt¹, a ca³oœæ wisi na wspomnianych
sprê¿ynach. Odtwarzacz powinien byæ idealnie
wypoziomowany – s³u¿¹ do tego wkrêcane do
nó¿ek kolce. Urz¹dzenie sk³ada siê niemal jak
gramofon – mamy wra¿enie, ¿e uczestniczymy
w swego rodzaju misterium.



117luty 2008luty 2008luty 2008luty 2008luty 2008

Zero-Clock to
opatentowany uk³ad

antyjitter, opieraj¹cy
siê na precyzyjnym

zasilaniu zegara
taktuj¹cego

i soczewki czytnika.

Widoczna na
zdjêciu sekcja to

czêœæ analogowa,
z konwerterem I/U

na tranzystorach
oraz buforami na

podwójnych triodach
6922EH.

Sam napêd
nie jest zbyt

wyszukany
– to plastikowy
transport DVD.

Warto skorzystaæ
z wyjœæ zbalansowa-

nych, z których
otrzymujemy
dok³adniejszy

dŸwiêk.

Odtwarzacz zmieœci³ siê w wyd³u¿onej, doœæ
w¹skiej obudowie.
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ODS£UCH
Stibbert brzmi jak Pathos Digit na sterydach.

Obydwa urz¹dzenia, poprzez platformê DVD
i wyjœcie lampowe, maj¹ wiele wspólnych cech.
Odtwarzacz Bluenote jest swego rodzaju
egzemplifikacj¹ tego, co mo¿na zrobiæ w ramach
tej technologii, ale czego nie da siê chyba (w tej
chwili) przeskoczyæ. Wraz z Unidiskiem 1.1 Linna
i Compli Thety, Stibbert tworzy trójkê (testowa-
n¹ w „Audio”), która definiuje ten trop. Myœlê
nawet, ¿e najwa¿niejsze w tym równaniu jest nie
wyjœcie lampowe, bo porównywa³em Stibberta
z dwoma innymi cedekami z lampami w torze
i ró¿nice by³y wiêksze ni¿ podobieñstwa, ale
platforma DVD. Stibbert Tube jest urz¹dzeniem
o niezwyk³ej powierzchownoœci. Przede
wszystkim s³ychaæ, ¿e kluczowym ruchem
w kierunku plastycznej, pe³nej barwy jest
poprawa taktowania zegara. DŸwiêk Stibberta
jest pe³ny, mocny, nasycony. Pojedyncze
instrumenty, jak gitara Wesa Montgomery’ego
z p³yty So Much Guitar! czy kontrabas z Georgia
On My Mind z Marie Nakamoto na wokalu,
z p³yty Five Songbirds, s¹ promowane, pokazywa-
ne w delikatnie ocieplony sposób, zaœ towarzy-
sz¹ce im zespo³y czy instrumenty pozostaj¹
nieco na drugim planie. To samo jest zreszt¹
z g³osami, bo i wspomniana Nakamoto, i piêknie
zarejestrowany Allan Taylor z p³yty Old Friends –
New Roads by³y bardziej skupione i prominentne
ni¿ to, co siê dzia³o za nimi w miksie. Wydaje siê
przy tym, ¿e nie chodzi nawet o proste
wypychanie œrodka, bo wcale nie wszystkie
elementy z tego zakresu s¹ z przodu, a raczej
o to, ¿e pierwszy plan jest wyraŸnie dok³adniej-

Mamy zarówno analogowe wyjœcia RCA, XLR,
jak i wyjœcie cyfrowe RCA.

Poziomowanie urz¹dzenia odbywa siê przez
wkrêcanie lub wykrêcanie stalowych szpilek

pod aluminiowymi stopami.

Przód Stibberta, pomimo du¿ej przestrzeni,
jak¹ odtwarzacz zajmuje na pó³ce, jest niewielki:
przede wszystkim szuflada, a pod ni¹ wyœwiet-
lacz z niebieskim filtrem. Po w³¹czeniu
urz¹dzenia najpierw zapala siê jednak niebieska
dioda na dolnej listwie o czarnym kolorze. Tutaj
umieszczono tak¿e ma³e, metalowe przyciski,
obs³uguj¹ce napêd. Z ty³u komplet wyjœæ –
z³ocone RCA dla wyjœcia analogowego
i cyfrowego, a tak¿e XLR-y dla wyjœcia
zbalansowanego.

Baza transportowa to DVD z nowo opraco-
wanymi uk³adami zasilaj¹cymi i wyjœciowymi.
Transport opiera siê na d³ugich, mosiê¿nych
wspornikach, z umieszczon¹ pod spodem p³ytk¹,
na której zmieszczono ca³y odtwarzacz DVD,
z dekoderami obrazu i wizji oraz kompletnymi
torami analogowymi. Odtworzymy wszystkie
p³yty CD i DVD, dlatego trochê szkoda, ¿e nie
mamy wyjœcia HDMI. Stibbert woli jednak
udawaæ, ¿e jest czystej wody odtwarzaczem CD,
bo to daje mu wiêcej splendoru. A gdyby mia³
byæ odtwarzaczem DVD, to zaraz ktoœ by siê
spyta³, czy ma np. upskaler, który maj¹ ju¿
odtwarzacze za mniej ni¿ 1000 z³... Albo czy
warto kupowaæ DVD w epoce Blu-raya... A stare
CD to wci¹¿ jare CD.

Wiêksz¹ czêœæ obudowy zawieraj¹ uk³ady
s³u¿¹ce wyci¹gniêciu z napêdu jak najwiêkszej
iloœci informacji. Podstaw¹ jest rozbudowane
zasilanie, chronione zreszt¹ patentem pod nazw¹
Electro-Power. Jest to swego rodzaju generator
pr¹dowy maj¹cy za zadanie wyeliminowaæ têtnie-
nia sieci. W najnowszej wersji, zastosowanej
w³aœnie w Stibbercie, E-P dzia³a tak¿e przy kontro-
li zasilania uk³adu optycznego i napêdowego,
minimalizuj¹c zmiany prêdkoœci poni¿ej 0,0001%.

Sygna³ zamieniany jest z cyfry na analog
w przetworniku umieszczonym na p³ytce
steruj¹cej napêdem – to Crystal Semiconductor
CS4360, szeœciokana³owy DAC 24/192 o niezbyt
wysokiej realnej rozdzielczoœci na poziomie
17 bitów. Prawdziwa si³a le¿y jednak w jego
taktowaniu – zarówno uk³ad czytaj¹cy (soczewka
i jej sterowanie), jak i zegar taktuj¹cy otrzyma³y
dedykowane, szlifowane przez wiele lat uk³ady
zasilaj¹ce o nazwie Zero-Clock, równie¿ objête
patentem. Sygna³, w zbalansowanej formie, za
poœrednictwem ekranowanego kabla OFC OCC
Hyper Litz trafia do p³ytki z sekcj¹ konwerterów
I/U i filtrów wyjœciowych. Zastosowano tu nisko-
szumowe tranzystory, zaœ w uk³adzie wzmocnie-
nia i buforowania dwie podwójne triody 6922EH
firmy Electro-Harmonics. Tor jest w ca³oœci
zbalansowany, zaœ sygna³ dla gniazd RCA brany
jest z dodatniej po³ówki sygna³u.

Stibbert wygl¹da bardzo interesuj¹co
zarówno pod wzglêdem formy, jak i myœli
technicznej, która za nim stoi. Wa¿ne jest
zw³aszcza to, w jaki sposób wykorzystano
dostêpne modu³y odtwarzaczy DVD maj¹ce,
przynajmniej teoretycznie, znacznie lepsz¹
korekcjê b³êdów ni¿ napêdy CD, a które
pomimo to nie maj¹ zbyt dobrej prasy.

Odtwarzacz wspiera siê na zaawansowanej
platformie antywibracyjnej.
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Zrób to sam w XXI wieku
– tak wygl¹daj¹ wszystkie elementy

odtwarzacza, z których trzeba sobie z³o¿yæ
Stibberta.

Metalowy,
ciê¿ki,

luksusowy
sterownik ma
du¿o przycis-

ków – mo¿e
nawet za

du¿o...

szy ni¿ to, co za nim. To zreszt¹ element chyba kluczowy dla platformy
DVD, niezale¿nie do tego, jak dobrze zaimplementowanej. We
wszystkich odtwarzaczach opartych o napêd DVD, byle dobrze
wykonanych, zwraca uwagê niesamowita plastyka, po³¹czona jednak ze
s³absz¹ rozdzielczoœci¹ dalszych planów i bez pokazywania trójwymiaro-
woœci instrumentów.

Zbiór tych cech prowadzi do dwojakich efektów. Z jednej strony
niemal wszystkie p³yty brzmi¹ w dobry lub bardzo dobry sposób, bez
zdecydowanego podzia³u na lepsze i gorsze. Ró¿nice pomiêdzy
realizacjami, t³oczeniami, masterami itp. s¹ dostrzegalne, jednak nie
decyduj¹ o odbiorze utworów. Tak¹ sytuacjê okreœla przede wszystkim
barwa i mocny bas, stanowi¹cy solidn¹ podstawê ka¿dego kawa³ka, czy
to jazzu z lat 50., czy te¿ mocnego ³adowania z najnowszej p³yty
Dave’a Gahana Hourglass. Z drugiej strony Stibbert Tube nie jest bardzo
dok³adnym urz¹dzeniem. Nawet w hi–endzie nale¿y dokonywaæ
wyborów. Odtwarzacz Bluenote oferuje tê przyjemniejsz¹ stronê
medalu, z mocnym prze³omem basu, plastyczn¹ œrednic¹ i znakomitym
definiowaniem pozycji instrumentów i g³osów w pierwszym planie. Przez
d³u¿sz¹ czêœæ testu s³ucha³em tego odtwarzacza wierz¹c, ¿e kosztuje co

najmniej 20 000 z³. Jego charakter jest na tym poziomie cenowym
absolutnie akceptowalny.

Poniewa¿ urz¹dzenie wyraŸnie lepiej gra na
wyjœciach zbalansowanych, zadbajmy, aby znalaz³ siê
w takim torze – nawet jeœli wzmacniacz nie jest w pe³ni
zbalansowany, odtwarzacz zyska na tym, ¿e desymetry-
zacja bêdzie mia³a miejsce dopiero w nim. Jak zwykle
w przypadku urz¹dzeñ lampowych do pe³ni szczêœcia
potrzebne jest doœæ d³ugie granie (wygrzewanie),
w czasie którego lampy dochodz¹ do siebie.
Producent mówi o 100 godzinach. Stibbert, który do
mnie dotar³, by³ nówk¹, wiêc mimo ¿e gra³em kilka
dni, to mo¿liwe, ¿e potrafi jeszcze wiêcej ponad to,
co napisa³em.

Wojciech Pacu³a

STIBBERT TUBE
Cena (razem)[z³] 13 900
Dystrybutor MOJE AUDIO

www.mojeudio.com

Wykonanie
Znakomita, oryginalna, solidna i finezyjna konstrukcja
mechaniczna, wyrafinowane zasilanie i lampowa sekcja
wyjœciowa. Napêd i DAC bardziej prozaiczne.
Funkcjonalnoœæ
To tak naprawdê odtwarzacz DVD, ale bez wyjœcia
wizyjnego. Solidny pilot z du¿¹ liczb¹ przycisków
Brzmienie
Pe³ne, p³ynne, plastyczne, z fantastycznym basem i moc-
nym pierwszym planem. Rozdzielczoœæ oczko ni¿ej.


