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Wydawa³oby siê, ¿e wzmacniacze
hybrydowe s¹ immanentn¹ czêœci¹

œwiata stereo. Tak przywykliœmy myœleæ,
jako ¿e wyrafinowanie (przynajmniej

koncepcyjne) tego typu urz¹dzeñ z góry
predestynuje je do zastosowañ wy³¹cznie

w ramach sztuki “wysokiej”, w domyœle
– dwukana³owej. Jednak...

Integra Pathosa jest jednym
z najpiêkniejszych wzmacniaczy, jakie od

dawna uda³o mi siê zobaczyæ. Jest
równie¿, jak do tej pory, jedn¹

z najambitniejszych prób zmierzenia siê
z wielokana³owym wyzwaniem. Podstaw¹

koncepcji by³o za³o¿enie, ¿e oto
budujemy wzmacniacz stricte audiofilski,

ca³kowicie analogowy (tzn. bez
dekoderów), w taki sposób, aby

niezale¿nie od tego, czy korzystamy ze
Ÿróde³ stereo czy wielokana³owych,
zawsze wykorzystywaæ pe³niê jego

mo¿liwoœci.

C inema-X posiada szeœæ wejœæ stereofo
nicznych – w tym jedno zbalansowane –
oraz jedno wejœcie 5.1. Pathosa wyposa-

¿ono w szeœciokana³owy przedwzmacniacz opar-
ty o podwójne triody 6922 Sovteka oraz piêæ nie-
mal takich samych koñcówek mocy. Tajemnica
wzmacniacza le¿y w odpowiednim zarz¹dzaniu
tymi “dobrami”: kiedy wybierane jest wejœcie
stereofoniczne, cztery koñcówki brid¿owane s¹
(po dwie) w ten sposób, ¿e pracuj¹ w most-
ku jako zbalansowane, dostarczaj¹c – zamiast
5x 130W – 2x 450W/8Ω. Kiedy zaœ wybierane
jest wejœcie wielokana³owe, ka¿da koñcówka
pracuje osobno.
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O wielokana³owej
naturze Pathosa informuj¹
dodatkowe wyjœcia g³oœnikowe
oraz wejœcie 5.1.

 Obudowa jest wykonana wyj¹tkowo solid-
nie, front to masywny aluminowy odlew, a maj¹-
ca 3 mm gruboœci perforowana blacha pe³ni rolê
górnej œcianki. Sygna³ z bardzo dobrych, wluto-
wanych wprost do p³ytki z przekaŸnikami, gniazd
RCA (oraz pary XLR-ów) biegnie d³ugimi prze-
wodami do p³ytki z przedwzmacniaczem, znaj-
duj¹cej siê tu¿ pod uformowanym na kszta³t lite-
ry X wyciêciem w bryle wzmacniacza. Poni¿ej
znalaz³ siê rozbudowany, w pe³ni stabilizowany
zasilacz do tej czêœci, z w³asnym transformato-
rem EI. St¹d, równie d³ugimi kabelkami (bez
oznaczeñ) “zasuwamy” do koñcówek. A te s¹
w pe³ni zbalansowane. Byæ mo¿e wiêc, sygna³
z wejœcia 5.1 jest gdzieœ po drodze balansowany.
Koñcówki przykrêcone s¹ do przepiêknych, mo-
mentalnie przykuwaj¹cych wzrok radiatorów z pió-
rami w kszta³cie nazwy firmy. Radiatory s¹ cztery,
poniewa¿ pi¹ta koñcówka, nieu¿ywana do obs³u-
gi wejœæ stereofonicznych, otrzyma³a tradycyjny
radiator i schowano j¹ wewn¹trz urz¹dzenia.
Perforacja górnej p³yty nie jest dla “picu”, gdy¿
wzmacniacz grzeje siê jak mój balkon w letnie
dni. NajwyraŸniej wiêc, czêœæ pocz¹tkowej mocy

We wnêtrzu Pathosa spory “ruch”, no ale
to urz¹dzenie z piêcioma koñcówkami.
Pi¹ta koñcówka widoczna jest na osobnym,
klasycznym radiatorze.

(doœæ du¿a) oddawana jest w klasie A. Koñcówki
wyposa¿ono w  bardzo dobre tranzystory polo-
we typu HEXFET IRFP240+IRFP9240 Interna-
tional Rectifier. Warto nadmieniæ, ¿e s¹ to jedne
z ulubionych pó³przewodników Nelsona Passa...

Poœrodku umieszczono zasilacz czêœci pr¹-
dowej z potê¿nym, zamkniêtym w ekranuj¹cej
puszce, transformatorem toroidalnym oraz szeœ-
cioma ogromnymi kondensatorami bipolarnymi.
Niestety, nie uda³o mi siê odczytaæ ich pojem-
noœci. Wskazania (w dB) ukazywane s¹ na czer-
wonym wyœwietlaczu alfanumerycznym umiesz-
czonym w ga³ce z przodu urz¹dzenia. Ga³ka ta
nie jest obrotowa, gdy¿ pracuje jak dwupozycyj-
ny prze³¹cznik, powracaj¹cy za ka¿dym razem do
pozycji neutralnej. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ re-
gulacja g³oœnoœci odbywa siê w scalonych drabin-
kach rezystorowych. Dlatego te¿ dostêpna jest
regulacja wzglêdnej g³oœnoœci ka¿dego kana³u
z osobna. Przy tej operacji po kolei zapala siê
szeœæ zielonych diod umieszczonych wokó³ wy-
œwietlacza. Naprawdê sexy... Wyœwietlacz mo¿-
na zreszt¹ przyciemniæ. Pilot jest przepiêkny –
z takiego samego drewna, z jakiego wykonana
jest czêœæ frontu wzmacniacza. Subwoofer mo¿e
pracowaæ zarówno w trybie stereo, jak i multi-
channel.
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Pathos jest urz¹dzeniem niezwyk³ym. Podwójna natura wzmacniacza
stwarza równie¿ mo¿liwoœæ rozszerzenia pomiarów laboratoryjnych
i przeœledzenia wyników osi¹ganych z tego samego uk³adu, ale w ró¿nych
konfiguracjach - podstawowej (piêciokana³owej) i mostkowej (dwukana³o-
wej). Zacznijmy od trybu multichannel. Wzmacniacz pracuje zarówno z ob-
ci¹¿eniem 8Ω jak i 4Ω, w pierwszym wariancie oferuje 153W w jednym
kanale, malej¹ce wraz z rosn¹cym obci¹¿eniem do 92W przy piêciu kana-
³ach. Zmieniaj¹c impedancjê na 4Ω mo¿emy oczekiwaæ 225W i 131W (je-
den kana³/piêæ kana³ów).

Czu³oœæ dla mocy znamionowej wynosi 0,25V, jest wiêc bardzo typowa.
Niepokoj¹cy jest jednak odstêp sygna³u od szumu, wartoœæ 58dB jest bar-
dzo niska, podobnie jak 82dB dynamiki. Nie zawodzi wspó³czynnik t³umie-
nia równy 45.

Prze³¹czenie urz¹dzenia w tryb mostkowy przynosi poprawê niemal
w ka¿dej kategorii. Teoretycznie mostek powinien zapewniæ czterokrotnie
wy¿sz¹ moc, jednak w praktyce w dobrych aplikacjach spotyka siê wzrost
trzykrotny. Co ciekawe, w wielu znanych mi urz¹dzeniach z mo¿liwoœci¹
mostkowania (np. wzmacniaczach Mark Levinson) tryb bridge charaktery-

zuje siê restrykcj¹ minimalnej impedancji. Wynika to bezpoœrednio z faktu
wystêpowania ekstremalnych obci¹¿eñ na niskich impedancjach wraz z nie-
bagatelnym wzrostem mocy. Pathos nie informuje o ¿adnych obostrzeniach
i dlatego tryb Bridge zmierzy³em równie¿ dla dwóch obci¹¿eñ. 8Ω oferuje
a¿ 351W w mono i 320W w stereo, a 4Ω jeszcze wiêcej, odpowiednio
462W i 390W. Jako wzmacniacz stereofoniczny Pathos staje siê wiêc po-
wa¿nym rywalem dla du¿ych koñcówek.

Czu³oœæ ulega zmianie, wynosi 0,38V, lecz jest wci¹¿ uniwersalna. Istot-
niejsze wydaje siê jednak obni¿enie szumów, S/N kszta³tuje siê na poziomie
75dB (wci¹¿ daleko od idea³u), a dynamika roœnie do 101dB. Lepszy jest
tak¿e wspó³czynnik t³umienia, który podskoczy³ do 70.

Pasmo przenoszenia (rys.1) w zakresie 10Hz-20kHz ujawnia nieznacz-
n¹ (0,2dB) ró¿nicê wzmocnieñ napiêciowych, która pog³êbia siê powy¿ej
20kHz, by osi¹gn¹æ ok 1,5dB dla 100kHz (oczywiœcie na korzyœæ 8Ω). Przy
8Ω odchy³ka wzglêdem poziomu referencyjnego (1kHz) wynosi 0,6dB,
a przy 4Ω 2,1dB, pozostajemy w dopuszczalnych granicach.

Rozk³ad zniekszta³ceñ przedstawiono na wykresie z rys.2. Najwiêkszy
wp³yw na sygna³ ma druga harmoniczna, której poziom przypada na -79dB,
w okolicach -85dB znajdziemy trzeci¹ i pi¹t¹, a przy -88dB trzynast¹ i piêt-
nast¹.

Przebieg zniekszta³ceñ (i szumu) w funkcji mocy pozwala przeœledziæ
ró¿nice miêdzy trybem mostkowym i multichannel. Na rys. 3a przedsta-
wiono wykres dla wersji Bridge. Minima przypadaj¹ na 0,025% i zakres
mocy 85-260W dla 8Ω oraz 0,039% i obszar 80-120W dla 4Ω. Korzystne
przedzia³y mocy o THD+N  mniejszym od 0.1% rozci¹gaj¹ siê od 2W/8Ω
i 3,5W/4Ω. Rys.3b dotyczy trybu wielokana³owego, wyniki s¹ tu nieco
gorsze. Minimum dla 8Ω wystêpuje tym razem dla mocy 120W i wynosi
0,042%, a przy 4Ω jest to 0,046% i 180W. Zniekszta³cenia s¹ ni¿sze ni¿
0,1% dopiero powy¿ej 16 i 30W odpowiednio dla 8 i 4Ω.

Iloœæ lub jakoœæ, tak chcia³oby siê podsumowaæ spotkanie z Pathosem
w laboratorium. Nawet w tak drogim urz¹dzeniu widaæ wyraŸne korzyœci
przy rezygnacji z uk³adu wielokana³owego na rzecz stereofonii. Niemal
wszystkie parametry s¹ w tym ostatnim przypadku jednoznacznie lepsze.
Nie namawiam w tym miejscu do ca³kowitego porzucenia surroundu, moj¹
intencj¹ jest wytypowanie ró¿nic, z których u¿ytkownik Pathosa powinien
zdawaæ sobie sprawê. W³oski wzmacniacz jest pouczaj¹cym przyk³adem
tego, ile mo¿na zyskaæ na konfiguracji mostkowej, jego “dualny” charakter
czyni go znakomit¹ propozycj¹ dla audiofila, który buduj¹c system wieloka-
na³owy nie chce rezygnowaæ z najwy¿szej, audiofilskiej (w tym przypadku
oznaczaj¹cej dwukana³ow¹) jakoœci.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Tryb I − BRIDGE

Ob.[Ω]                           Wysterowanie (K −kanały)
1 K 2 K

8 351 320
4 462 390

Tryb II − MULTICHANNEL
Ob.[Ω]                            Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3 K 4 K 5 K
8 153 144 124 109 92
4 225 201 183 167 131

Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R centralny
    kanałów
1 153
2 144/144
3 124/124 124
4 109/109 109/109
5 92/92 92/92 92
Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,38/0,25*
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 75/58*
Dynamika [dB] 101/82*
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,15/0,38*
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 70/45*

*(Pierwsza wartość dotyczy trybu Bridge, druga Multichannel)

Rys. 3a. Moc (bridge)

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 3b. Moc (multichannel)
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P athos jest urz¹dzeniem, które dla ka¿dego
z wejœæ pokazuje nieco inne oblicze. W je-
go brzmieniu da siê jednak zauwa¿yæ kilka

cech wspólnych, które tak naprawdê stanowi¹
o jego ostatecznym charakterze. A dŸwiêk jest
przede wszystkim du¿y i mocny. Niemal absolut-
na kontrola Pathosa nad g³oœnikami jest ewident-
na  i  wyczuwalna.  Przydaje  siê  to  nie  tylko
w przypadku basu, ale wp³ywa równie¿ na pozo-
sta³e czêœci pasma, jak na g³osy w utworze Be-
cause  z soundtracku American Beauty, które by³y
dziêki temu zarysowane dok³adnie, z oddanymi
wyraŸnymi ró¿nicami pomiêdzy poszczególnymi
wokalistkami. Jednoczeœnie gitara basowa by³a
wyraŸna, pe³na i zwarta, chocia¿ nie “schodzi³a”
najg³êbiej. Jakoœæ niskich tonów okreœla bardzo
zdyscyplinowany wy¿szy podzakres. W³¹czaj¹c
p³ytê Janerki Fiu fiu... (BMGLOC0004, CD Pro-
mo Copy) od razu wiemy, kto tutaj “rz¹dzi”.
I mi³e dla ucha jest te¿ to, ¿e Pathos nie posuwa
siê do nadmiernego, sztucznego “utwardzania”
tego zakresu. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e obrys
instrumentów basowych zosta³ nieco wyg³adzo-
ny i w niewielkim stopniu zaokr¹glony. Podobny
charakter mia³a wiêc basówka Marcusa Millera
z p³yty The Sun don’t Lie), która zazwyczaj jest
nieco zbyt “techniczna” i twarda. Pathos nieco j¹
ucywilizowa³ i “ucz³owieczy³”. Scena jest du¿a,
lekko “rozdmuchana”, bez wyraŸnego rozdziele-
nia instrumentów. Jest to jednak, jak myœlê, po-
chodna przyjemnej barwy. A ta jest tak urzekaj¹-
ca, ¿e szybko siê o tym zapomina.

Owo uprzyjemnienie ca³ego przekazu doty-
czy³o zreszt¹ ca³ego spektrum, gdy¿ np. blachy
z tej p³yty, nagrane nieco mechanicznie i ostra-
wo, Pathos odda³ ³adniej i przyjemniej ni¿ zosta³y
zapisane na p³ycie. I w³aœnie pokazywanie œwiata
(muzycznego) z jego lepszej strony jest – po au-
torytecie i “mocy” – jego kolejn¹ charakterys-
tyczn¹ cech¹. Nie jest to jednak poziom “pocz¹t-
kuj¹cy”, który cechuje siê gubieniem szczegó-
³ów, ale “ekspercki”, gdzie ka¿dy szczególik jest
obecny, tyle ¿e nieco “lepiej”... Wszystko to jed-
nak mo¿e siê wydaæ “ma³ym piwem przed œnia-
daniem” w obliczu najwa¿niejszej – przynajmniej
dla mnie – cechy tego wzmacniacza: Pathos po-
trafi oddaæ naturaln¹ wielkoœæ instrumentów.
Niezale¿nie od tego, czy to by³ saksofon Rollinsa

O   D   S    £  U     C   H

CINEMA-X
Cena [z³] 29999
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Piêkna rzeŸba z bardzo dobrymi komponentami. Fun-
kcjonalnie wzorzec dla innych – dwa urz¹dzenia
w jednym.

Laboratorium
Dobry zestaw pomiarów w trybie mostkowym
(stereo), w surround wyraŸnie s³abiej.

Brzmienie
Znakomicie oddana naturalna wielkoœæ instrumentów.
Piêkne barwy i integralnoœæ muzyki.

HI-END
ocena koñcowa

(Way Out West) czy te¿ gitary akustyczne i wo-
kale z cudownego samplera Naim. The HiFiCol-
lection (HFC246-10-03, CD), instrumenty za-
wsze mia³y wiarygodne rozmiary. Taka umiejêt-
noœæ jest dana tylko nielicznym wzmacniaczom,
niezale¿nie od ceny.

Jak wspomnia³em na pocz¹tku, ka¿de z wejœæ
jest nieco inne. Najlepszy dŸwiêk uzyska³em
z wejœcia zbalansowanego – krawêdzie by³y zary-
sowywane najlepiej, zaœ dynamika by³a znacznie
lepsza. Drugie z kolei by³o wejœcie... wielokana-
³owe. Straci³o ono nieco przejrzystoœci XLR-ów,
ale doda³o do tego, ¿eby tak rzec - “analogow¹”
p³ynnoœæ i g³adkoœæ. Przekaz wielokana³owy by³
dziêki temu superprzyjemny. Œcie¿ki dŸwiêkowe
nabra³y wreszcie rumieñców i oddechu, którego
amplitunerom brakuje. Podobnie by³o z muzyk¹
wielokana³ow¹, która mia³a przyjemny i wci¹ga-
j¹cy charakter. Zreszt¹, jak pokaza³ Audio Szo-
³ek, w którym Pathos zagra³ kiedyœ g³ówn¹ rolê,
kto wie, czy to w³aœnie jego wielokana³owe zdol-
noœci nie bêd¹ prawdziwym magnesem...

Pathos jest prawdziwie hi-endowym urz¹dze-
niem, które jest piêkne i funkcjonalne. Bêdzie on
znakomit¹ (chocia¿ kosztow¹) przepustk¹ dla
tych, którzy chc¹ mieæ bardzo dobry wzmacniacz
stereo i jednoczeœnie bezboleœnie wejœæ do rzeki
znanej pod nazw¹ “multichannel”.

Wojciech Pacu³a

Niezwyk³y pilot Pathosa
nie jest tak wielozadaniowy,

jak sterowniki japoñskich
amplitunerów, ale doskonale

pasuje do charakteru
i pochodzenia urz¹dzenia,

któremu jest przypisany.
I pewnie nie raz pozostanie

d³u¿ej w rêku w³aœciciela.


