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SUPERPODZIA£Y
Nu-Force P9+REFERENCE 9SE V2

W jednym z kolejnych
numerów Audio przedstawi-
my test kilku “dzielonych”
wzmacniaczy – czyli zestawów
przedwzmacniaczy z koñców-
kami mocy. Nie bêd¹ to
produkty z najwy¿szych
hi-endowych pó³ek, ale raczej
przyk³ady, ¿e mo¿na sensownie
podzieliæ wzmacniacz za
umiarkowan¹ kwotê.
Trzeba siê jednak zgodziæ
i pogodziæ z tym, ¿e generalnie
dzielone wzmacniacze do tanich
nie nale¿¹. Najbardziej charak-
terystyczne przyk³ady to spekta-
kularne, g³ównie amerykañskie
“piece”, produkuj¹ce setki
watów i kosztuj¹ce dziesi¹tki
tysiêcy z³otych. Za sam¹
koñcówkê...

Primare PRE30+A32

Systemy Primare’a i Nu-Force’a nie nale¿¹ ani do tanich,
ani do ekstremalnie drogich. Z cenami miêdzy 20 a 30 tysiêcy

za komplet, w œwiecie tego typu produktów plasuj¹ siê gdzieœ
na œrodku skali ceny, natomiast na skali jakoœci... zagramy

w otwarte karty – to najlepsze propozycje, jakie do tej pory
spotkaliœmy na tym pu³apie cenowym, i jedne z kilku

najlepszych w skali absolutnej. ¯eby oczekiwaæ jeszcze
wiêcej, trzeba zap³aciæ ju¿ krocie, a i tak mo¿e siê

skoñczyæ tylko na oczekiwaniu.
Ka¿d¹ z par testowa³ inny autor, ale obydwaj byli pod

wra¿eniem swoich spotkañ – a w redaktorskiej karierze
spotka³o ich ju¿ niejedno. Wielki, piêkny, klasyczny Primare

to mocarz, graj¹cy dŸwiêkiem równie pe³nym, obfitym
i wysmakowanym, jak jego kszta³ty i wykonanie, natomiast
dŸwiêk NuForce’a nie ma z jego wygl¹dem nic wspólnego

– zestaw ma³ych klocków wytwarza piorunuj¹ce,
dramatycznie dynamiczne brzmienie. I nie maj¹ce

¿adnych cyfrowych nalotów. Primare to dopiêta na
ostatni guzik aplikacja tradycyjnej techniki tranzysto-
rowej, NuForce to kolejny przejaw postêpu w techni-

ce wzmacniaczy impulsowych, a w naszych testach
najwiêksze i najlepsze brzmieniowo wydarzenie w tej

dziedzinie od czasu TacTa Millennium.
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CYFROWA SI£A

NuForce
P9+REFERENCE 9SE V2

Kilka spektakularnych cyfrowych
wzmacniaczy, skonstruowanych pod

koniec ubieg³ego wieku, mog³o zrobiæ
wra¿enie, ¿e wraz z ogólnym i b³yska-
wicznym postêpem techniki cyfrowej,

rozwi¹zanie to w krótkim czasie
opanuje równie¿ audiofilsk¹ amplifi-

kacjê. Tradycjonaliœci i sceptycy,
pomni pocz¹tkowo z³ych doœwiad-

czeñ z odtwarzaczami CD, uprzedze-
ni do s³owa “cyfrowy” w podobnym

stopniu, jak zachwycony jest nim
rynek masowy, nie wierzyli jednak

w brzmieniowe perspektywy tej
techniki. ¯ycie pokaza³o, ¿e tym
razem gwa³townej rewolucji nie

bêdzie, ale ewolucja
– jak najbardziej.

Wzmacniacze cyfrowe powoli, ale konsekwentnie toruj¹ sobie drogê.
Ich konstruktorzy musz¹ walczyæ nie tylko z problemami technicznymi,
ale i mentalnymi potencjalnych klientów, zw³aszcza na rynku hi-endowym.
Bo czy dobry wzmacniacz, a tym bardziej powa¿na koñcówka mocy mo¿e byæ
ma³a i lekka? Jednak strumieñ watów p³yn¹cy z cyfrowych wzmacniaczy jest
coraz szerszy i coraz bardziej godny zaufania.

P9P9P9P9P9
Przedwzmacniacz nie dzieli ze wzmacnia-

czem techniki impulsowej, jest klasyczn¹
konstrukcj¹ analogow¹, co nie umniejsza
w ¿aden sposób jego jakoœci ani oryginalnoœci.
To pod wzglêdem organizacji uk³adowej jeden
z najbardziej zadziwiaj¹cych przedwzmacniaczy.
Je¿eli ju¿, to w rzadko wystêpuj¹cej w przyro-
dzie dwupude³kowej formie preampów
zazwyczaj oddziela siê zasilacz od pozosta³ych
uk³adów. Tutaj mamy jedno pude³ko analogowe
(Analog Box) z ca³¹ œcie¿k¹ sygna³u audio,
podczas gdy druga obudowa (Control Box) kryje
zarówno zasilacz (tam pod³¹czymy kabel
sieciowy), jak i cyfrow¹ czêœæ steruj¹c¹.

Control Box zawiera wyœwietlacz, obok
niego s¹ dwa pokrêt³a: selektora Ÿróde³ oraz
wzmocnienia. Jak kontrola, to kontrola. Ale
w “boksie” analogowym tak¿e mamy pokrêt³o
g³oœnoœci, które dzia³a nieco inaczej. Potencjo-
metr w Analog Box jest mechaniczny i operuje
bezpoœrednio na sygnale audio. Regulator
w Control Box jest ju¿ elektroniczny. Zwiêksza-
j¹c wzmocnienie za pomoc¹ Control Boxa po
prostu sterujemy w³aœciwym potencjometrem
Analog Boxa – tak, jak byœmy u¿ywali pilota.
Jednoczeœnie na wyœwietlaczu widaæ cyfrow¹
ilustracjê aktualnego po³o¿enia potencjometru.

Na tym jednak nie koniec. Mo¿emy tak¿e
regulowaæ wzmocnienie ga³k¹ w Analog Box,
a wtedy na wyœwietlaczu w Control Box
wskazania te¿ bêd¹ siê zmieniaæ. Control Box
potrafi tak¿e zapamiêtaæ ustawienie potencjo-
metru i w ka¿dej chwili do niego wróciæ. Co do
wyboru Ÿróde³, to mamy tylko pokrêt³o
w Control Box (i wskazania wyœwietlacza), ale
faktyczne prze³¹czanie sygna³ów odbywa siê ju¿
w Analog Box.

Pod³¹czanie
innych urz¹dzeñ
nie powinno
sprawiæ
problemów -
wszystkie Ÿród³a
trafiaj¹ do jednej
obudowy,
w której
zainstalowano
tak¿e wyjœcia na
koñcówkê.

Do spiêcia dwóch czêœci przedwzmacniacza
s³u¿y wielopinowy kabel, przesy³aj¹cy

zasilanie i sygna³y steruj¹ce.
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Na tylnej œciance modu³u zasilaj¹cego oprócz
gniazda sieciowego s¹ porty wyzwalaczy (tu
nabieraj¹ one specjalnego znaczenia, gdy¿ mog¹
prze³¹czyæ P-9 w przeŸroczysty tryb bypass -
w ramach jednego z wejœæ) oraz 15-pinowe
gniazdo do pod³¹czenia z Analog Boxem.
Przewodem tym p³ynie i zasilanie, i dane
niezbêdne do komunikacji pomiêdzy urz¹dzenia-
mi. Tylna œcianka Analog Boxa jest ju¿ bardziej
typowa dla przedwzmacniacza. Mamy wyjœcie
zarówno na XLR, jak i RCA, a dalej piêæ
równorzêdnych wejœæ liniowych, ju¿ tylko
w standardzie RCA.

Wzmocnienie sygna³u odbywa siê za pomoc¹
elementów dyskretnych. Aby zapewniæ stabilne
warunki pracy, kluczowe elementy zosta³y
umieszczone w dwóch miedzianych puszkach,
niezale¿nie dla ka¿dego kana³u i wzbogacone
nawet izolacj¹ termiczn¹. Zasilanie torów
lewego i prawego jest równie¿ oddzielne,
podzia³ uk³adów pomiêdzy dwie obudowy ma za
zadanie zminimalizowaæ wp³yw logiki steruj¹cej
na delikatne sygna³y audio.

W³aœciw¹ regulacj¹ g³oœnoœci zarz¹dza dobry
czarny Alps. Do pracy z wejœciami i wyjœciami
oddelegowano przekaŸniki. Do gniazd XLR nie
trafia sygna³ symetryczny, ca³y przedwzmacniacz
nie jest przecie¿ zbalansowany, ale NuForce
wcale tego nie obiecuje, wyraŸnie zapowiadaj¹c,
¿e na wyjœciu XLR dostaniemy “tyko” sygna³
z gniazda RCA.

Analog Box – tu prowadzone s¹
wszystkie operacje na sygnale audio.

Control Box - w otoczeniu zasilacza znalaz³o
siê miejsce dla uk³adów steruj¹cych.

Modu³y wzmocnienia przed-
wzmacniacza oddzielnie dla

ka¿dego kana³u zaekranowano.

Wyjœcia s¹ zdublowane, XLR-y otrzymuj¹
jednak sygna³ niezbalansowany wprost
z umieszczonych obok gniazd RCA.

REFERENCE 9SE V2REFERENCE 9SE V2REFERENCE 9SE V2REFERENCE 9SE V2REFERENCE 9SE V2
Koñcówki mocy, oparte o modu³y impulso-

we, specjalnoœæ kuchni amerykañskiego
NuForce’a. Najczêœciej we wzmacniaczach
cyfrowych widzimy aplikacjê gotowych uk³adów,
z najpopularniejszymi TriPath oraz ICEPower na
czele. Jednak NuForce od samego pocz¹tku
postawi³ na w³asne rozwi¹zanie – jego wszystkie
wzmacniacze bazuj¹ na firmowym, opatentowa-
nym module wzmocnienia. Ponad rok temu
w teœcie Audio wyst¹pi³ zestaw NuForce P8 +
Reference 9, zaopatrzony w identyczne
obudowy. Reference 9SE to w hierarchii model
wy¿szy od Reference 9 – bo “Special Edition” -
ale nie to jest najwa¿niejsze. Kluczow¹ zmian¹ s¹
ma³e literki v2 oznaczaj¹ce drug¹, zmodernizo-
wan¹ wersjê. Analogiê widaæ choæby u pioniera
rozwi¹zañ cyfrowych, firmy Tact (obecnie
Lyngdorf Audio) – jego kultowy produkt
Millennium doczeka³ siê ju¿  czterech ods³on,
w kolejnych udoskonalano przede wszystkim
algorytm przygotowania sygna³u do w³aœciwego
wzmocnienia.

Wytworzy³a siê wiêc sytuacja, w której
teoretycznie ni¿szy model z obecnej linii v2 - np.
koñcówki Reference 8 - oferuje pod pewnymi
wzglêdami dŸwiêk lepszy od stoj¹cej wy¿ej
konstrukcji poprzedniej generacji - Reference 9 –
co producent otwarcie przyznaje. Warto wiêc
przy tej okazji wspomnieæ o mo¿liwoœci upgra-
de’u modeli v1.

Je¿eli wyjdziemy
z przedwzmacnia-
cza XLR-ami, to
tak te¿ musimy ju¿
wejœæ do koñcó-
wek, chocia¿ ich
konstrukcja te¿ nie
jest zbalansowana.

Wiêkszoœæ zmian le¿y w tajemniczym scalaku
steruj¹cym. Efekt modyfikacji objawia siê
zwiêkszon¹ sprawnoœci¹ uk³adu, która siêga
teraz 85% (poprzednio ok. 80%), oczywiœcie
w optymalnym punkcie pracy. Praktyczny
po¿ytek z tego taki, ¿e wzmacniacze bêd¹ mog³y
generowaæ jeszcze wy¿sz¹ maksymaln¹ moc
wyjœciow¹ (a przy takiej samej pobieraæ mniej
energii zasilania). Staranniejszy dobór kompo-
nentów i precyzyjniejsze operowanie sygna³em
pozwoli³o tak¿e na obni¿enie poziomu szumów.

Droga do dalszych modyfikacji uk³adowych
jest otwarta, gdy¿ teren wzmacniaczy impulso-
wych nadal pozostaje relatywnie s³abo zbadanym
obszarem audio. NuForce ju¿ teraz zapowiada
kolejn¹ ods³onê v3...

Reference 9SE v2 to najlepszy model
koñcówki w ofercie NuForce’a, chocia¿ p³askie,
dyskretne obudowy s¹ wspólne dla wszystkich,
równie¿ tañszych urz¹dzeñ. Ich budowa
mechaniczna jest prosta i solidna, chassis sk³ada
siê z dwóch po³ówek blachy, dolnej i górnej,
wykonanych w kszta³cie ceowników, do których
przykrêcono przód oraz ty³. Przez œrodek
grubego frontu biegnie g³êbokie wciêcie,
w którym umieszczono diodê sygnalizuj¹c¹ stan
pracy. S¹ wejœcia XLR i RCA, pomiêdzy którymi
wybieramy ma³ym, hebelkowym prze³¹cznikiem.
Z³¹cze RCA to ciekawa konstrukcja marki WBT
z zewnêtrznym stykiem w postaci spirali, XLR-y
s¹ produkcji Neutrika.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM
W zakresie mocy wyjœciowej widaæ zalety wzmacniacza impulsowego - chc¹c

wycisn¹æ prawie 2x292W przy 4 omach z klasycznej konstrukcji, musia³aby ona
mieæ masê kilkudziesiêciu kilogramów i ociekaæ radiatorami. Pe³na moc pojawia
siê przy napiêciu wejœciowym 1,47V, pod rêk¹ mamy firmowy przedwzmacniacz,
chocia¿ i w innych konfiguracjach mo¿na pracowaæ bez obaw.

Poziom szumów wynosi 86dB, to znacznie lepiej od testowanej wczeœniej
wersji pierwszej, i w ogóle bardzo dobrze jak na wzmacniacz impulsowy – nie
wdaj¹c siê w szczegó³y, nasz sposób pomiaru trochê dyskryminuje wzmacniacze
cyfrowe, uwzglêdniaj¹c podniesiony w ich przypadku poziom szumów w zakre-
sie ponadakustycznym. Dynamika nie bêdzie mia³a siê czego wstydziæ – 108dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) przedstawia typowy, kontrolowany spadek -
0,7dB przy 10Hz, praca filtrów rekonstrukcyjnych objawia siê podbiciem sygna³u
o oko³o 1 dB w okolicach 35kHz, powy¿ej charakterystyka opada, ale nawet dla
4 omów mieœci siê w granicach –3dB przy 100kHz.

W spektrum harmonicznych (rys.2) silniejsze s¹ parzyste, ale jedyna lekko
przekraczaj¹c¹ -90dB to druga.

Na rys.3 widaæ, ¿e z mocy przy THD+N < 0,1% korzystaæ mo¿na niemal
w ca³ym zakresie pracy, ju¿ od pocz¹tku zakresu pomiarowego (ok. 0,15W) a¿
do 97W i 169W odpowiednio dla 8 i 4 omów. Szczególn¹ i przyjemn¹ cech¹ jest
brak typowego, lawinowego wzrostu zniekszta³ceñ przy wysokich mocach,
zamiast tego pojawia siê zachowanie bli¿sze urz¹dzeniom lampowym! Godz¹c siê
na nieznaczne przekroczenie progu 1% THD+N, mo¿na uzyskaæ jeszcze wy¿sz¹
od podanych moc wyjœciow¹.                                                              R.£.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 154 154
4 292 292

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 1,47
Stosunek sygnał/szum [dB] 86
Dynamika [dB] 108
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,015
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 145

Mimo powa¿nej mocy wyjœciowej skrzynki
maj¹ niewielkie rozmiary, s¹ lekkie i nie maj¹
typowych dla takiej mocy – ale i dla konwencjo-
nalnych wzmacniaczy – du¿ych radiatorów. To
wszystko nastêpstwo technologii impulsowej,
czyli potocznie mówi¹c wzmacniacza “cyfrowe-
go”. Autorski projekt NuForce’a ma cechy
wspólne z klas¹ D, chocia¿ producent siê od niej
od¿egnuje, reklamuj¹c swój produkt jako coœ
odmiennego - analogowy wzmacniacz prze³¹cza-
j¹cy. Odkrêcaj¹c górn¹ czêœæ obudowy widzimy,
¿e konstrukcja opiera siê na rozbudowanym
zasilaczu umieszczonym w prawej sekcji oraz
w³aœciwym module audio z lewej strony.
Z przodu ulokowano bateriê kilkudziesiêciu
kondensatorów.

Jako radiator s³u¿y lewy bok urz¹dzenia,
który bêdzie siê nagrzewa³ mocniej (choæ
w praktyce ca³a obudowa pozostaje ledwo
ciep³a) – na nim zainstalowano cztery tranzysto-
ry International Rectifier, wybrane ze wzglêdu na
szybkoœæ dzia³ania.

Z wejœcia sygna³ podawany jest do uk³adu
procesora, który wytwarza na jego bazie nowy

sygna³ modulacyjny – który bêdzie dyrygowa³
tranzystorami – prze³¹cznikami, pracuj¹cymi
w tempie niezale¿nego generatora. To wszystko
brzmi jak klasyczna klasa D, niemniej jednak
NuForce nie u¿ywa ani modulacji szerokoœci
impulsu PWM (najczêœciej stosowanej w klasie
D), ani pokrewnych, znanych technik napêdzania
prze³¹czników wyjœciowych. Producent
opracowa³ w³asn¹ technologiê, w której
czêstotliwoœæ pracy generatora jest bardzo
wysoka, przekracza 500kHz, ale nie sposób jej
jednoznacznie zdefiniowaæ, gdy¿ jest zmienna.
To jedno z podstawowych za³o¿eñ konstrukcyj-
nych, w zale¿noœci od sygna³u audio procesor
reguluje tu czêstotliwoœci¹ prze³¹czania. Dziêki
temu udaje siê ograniczyæ szum wprowadzany

Obudowê podzielono na dwie czêœci,
 tylko niewielk¹ przestrzeñ zajmuje tu

w³aœciwa koñcówka mocy.

w konstrukcjach ze sta³¹ czêstotliwoœci¹. Na
wyjœciu jest jednak obowi¹zkowy filtr rekon-
strukcyjny i wynikaj¹ce z niego nieodzowne
ograniczenia, np. w dziedzinie pasma przenosze-
nia oraz poprawnoœci (liniowoœci) pracy
w zakresie zmiennych obci¹¿eñ. O tym, jak
z tymi problemami radzi³ sobie producent,
informujemy w czêœci laboratoryjnej.

Na koniec s³owa pochwa³y dla zastosowa-
nych komponentów, ³adnych kondensatorów
WIMA w sekcji audio czy produkowanych pod
w³asn¹ nazw¹, opatrzonych logo Audiograde
elementów w sekcji zasilaj¹cej. Wysokiej klasy
komponenty i rozbudowany zasilacz to w³aœnie
cechy wyró¿niaj¹ce wersjê SE.

Radiator z tranzystorami prze³¹czaj¹cymi -
we wzmacniaczach impulsowych wygl¹da to

niepozornie, ale dzia³a bardzo efektywnie. Po
prawej stronie widaæ cewkê pracuj¹c¹ w ramach

wyjœciowych filtrów rekonstrukcyjnych.
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ODS£UCH
Zamaskowany gdzieœ w szafce czy wrêcz

schowany, bo grzeje siê w trakcie pracy
naprawdê minimalnie i nie wymaga specjalnych
zabiegów wentylacyjnych, NuForce jest jedynym
znanym mi przypadkiem taaakiego basu z tyciej
skrzynki (a w zasadzie dwóch skrzynek).
Zazwyczaj dŸwiêk o takiej skali i rozmachu
us³yszymy tylko widz¹c przed sob¹ potê¿n¹
koñcówkê, np. tak¹, jak A32 Primare kilka stron
dalej. Rozmach, jaki kreuje wokó³ siebie
NuForce, jest naprawdê wyj¹tkowy, podnosi
adrenalinê i wzbudza podziw. Nie istniej¹,
a przynajmniej ja na takie podczas sesji nie
trafi³em, nagrania, które potrafi³yby zmusiæ ten
wzmacniacz do kapitulacji w dziedzinie dynamiki
czy chocia¿by zwolnienia tempa. Szybkie pasa¿e,
orkiestra czy band rockowy z plenerowego
koncertu - to wszystko ma swoj¹ naturaln¹ skalê
i uderzenie. A czasami mo¿e i ponadnaturaln¹...
Chwilami zdarza siê, ¿e NuForce zmierza do
przerysowania, chce nam zafundowaæ jeszcze
wiêkszy skok dynamiczny ni¿ ten, którego
moglibyœmy siê spodziewaæ. Nie jest to jednak
ani karykatura, ani problem – wrêcz przeciwnie,
frajda du¿a. Równie¿ dlatego, ¿e monoblokom
nie zabraknie nigdy ani mocy, ani kontroli basu,

nawet w najbardziej karko³omnych wyczynach.
Konsekwencj¹ tego jest w³aœnie wyborne
panowanie nad szerok¹ skal¹ dynamiki – i wtedy,
gdy gramy bardzo g³oœno, i wtedy, gdy
przechodzimy do cichszych fragmentów. Tutaj
NuForce nie forsuje swojej si³y, nie u¿ywa
szybkoœci do przeobra¿enia spokojnych
nastrojów w nerwowoœæ, ale okazuje bardzo
dobr¹ przejrzystoœæ. Dziêki takiej elastycznoœci
orkiestrowe tutti nabiera pe³nej skali i spektaku-
larnoœci, a ciche fragmenty brzmi¹ wyraziœcie,
nigdy nie leniwie. Takie wyczyny nie by³yby
mo¿liwe bez dobrego basu. Z pewnoœci¹ nie
wystarczy, ¿e bêdzie go du¿o. Silne, ale nie
rozmiêkczone pomruki tworz¹ efektowny
fundament pod najbardziej wymagaj¹ce p³yty.
Nie zawsze jednak bas siê narzuca, potrafi tak¿e
stan¹æ w cieniu œrednicy, która wcale nie pasuje
do stereotypu “cyfrowego brzmienia”. Tu
dŸwiêki potrafi¹ byæ delikatne, ale te¿ barwne,
wype³nione, p³ynne, i chocia¿ efektów
zamglenia, zawoalowania czy nawet ocieplenia
NuForce nam nie zaoferuje, to szczególnie
wa¿ny dla efektu namacalnoœci i naturalnoœci
podzakres “niskiego œrodka” jest w jego
wykonaniu rewelacyjny - mêskie wokale s¹
mocne, du¿e, i jednoczeœnie doskonale
artyku³owane. Dok³adnoœæ i si³a, jakie wrêcz st¹d
bij¹, procentuj¹ jednak praktycznie na ka¿dej
muzyce – np. ciemniej, masywniej zrealizowane
p³yty rockowe nie trac¹ wigoru, wrêcz s³ychaæ
¿ar wzmacniaczy i energiê wyp³ywaj¹c¹
z ciê¿szego grania. Góry pasma nie brakuje, ale
zadziornoœci jest tam stosunkowo najmniej.
Neutralnie, mo¿e nawet z lekkim wyg³adzeniem,
pokazywany jest szczegó³, z minimalnym
ograniczeniem “powietrza”.

W budowaniu sceny NuForce nie zaskakuje
preferowaniem jakiegoœ jej wymiaru, nie

rozszerza jej ani wszerz, ani w g³¹b,
ale te¿ nie redukuje. Pozorne

P9+2xREFERENCE
9SE V2

Cena [z³] 10400+16400
Dystrybutor FAST AUDIO

www.audiofast.com

Wykonanie
Oryginalny podzia³ na cztery obudowy – dziêki techni-
ce impulsowej niewielkie, ale solidnie wykonane.

Funkcjonalnoœæ
Wysoka sprawnoœæ energetyczna skutkuje nisk¹
temperatur¹ urz¹dzenia, a st¹d, wraz z ma³ymi wymiarami,
wynika ³atwoœæ jego ustawienia. XLR-y w przedwzmac-
niaczu i koñcówce, ale tylko z sygna³em SE.

Laboratorium
Wysoka moc, szerokie pasmo, szum i zniekszta³cenia
na poziomie dobrych analogowych konstrukcji tranzys-
torowych, a ich rozk³ad jeszcze lepszy – podobny na-
wet do dzia³ania wzmacniaczy lampowych. Du¿y suk-
ces techniki cyfrowej.

Brzmienie
Famfary dynamiki, konturowy bas, dok³adny i nasycony
ni¿szy œrodek, góra g³adka i rozdzielcza.

Sterowanie
niczym
czarodziejsk¹
ró¿d¿k¹. Oryginalny
pilot jest
w przekroju
szeœciok¹tem.

Ÿród³a lokowane s¹ czytelnie, ale nie pora¿aj¹co
precyzyjnie. Skoro w dynamice i mikrodynamice
dzieje siê tak du¿o, to i na scenie móg³by
panowaæ harmider, jest jednak w miarê
normalnie – czyli ró¿nie... W zale¿noœci od
nagrania mo¿emy us³yszeæ albo audiofilski
porz¹dek, albo panoramê stereo poustawian¹
suwakami na konsolecie...

Zastanawiaj¹c siê nad tym, jakie kable bêd¹
do pod³¹czenia przedwzmacniacza z koñcówka-
mi mocy najodpowiedniejsze, na pewno
weŸmiemy pod uwagê zasobnoœæ portfela,
w³asne preferencje brzmieniowe, w zale¿noœci
od chêci lub niechêci do kablowych wyczynów.
Myœl¹c jednak w kategoriach XLR czy RCA,
w warunkach domowych, przy d³ugoœciach do
jednego metra, nie nale¿y spodziewaæ siê
wielkiego zysku z tej pierwszej opcji – co wynika
zreszt¹ z samej konstrukcji urz¹dzeñ, wcale
wewn¹trz niezbalansowanych.

Radek £abanowski

Dwupude³kowa forma P9 wcale nie wynika
z prostego wyodrêbnienia zasilacza – wraz

z nim umieszczono uk³ad steruj¹cy
i wyœwietlacz.

Najnowsz¹ wersjê v2 poznamy po ma³ej
sygnaturze w lewej czêœci przedniej œcianki,
a wyró¿nienie specjalnej edycji znajdziemy
z prawej strony.
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Urz¹dzenia Primare od pierwszego
spotkania czaruj¹ sekwen-

   cj¹: funkcjonalnoœæ-minimalizm-
-elegancja-oryginalnoœæ-pierwszo-

rzêdne wykonanie. Marka by³a
dot¹d znana ze œredniego
przedzia³u cenowego, nie

by³o w jej ofercie modeli niskobu-
d¿etowych, ale i mocnego hi-endu

te¿ nie – ceny chyba nigdy nie
przekracza³y pu³apu 10000 z³.

Wszystkie urz¹dzenia mia³y
konsekwentnie niewysokie, choæ

g³êbokie obudowy, takie jakie
mo¿na zmieœciæ w typowej szafce

na sprzêt. Ale koñcówka mocy
A32... to nowoœæ, która pokazuje

ruch Primare w nowym dla tej firmy
kierunku. Ju¿ wczeœniej w ofercie

pojawia³y siê zestawy przedwzmac-
niacz - koñcówka mocy – ale nie
takie! A32 to monstrum o masie

40 kg, gabarytami porównywalne
np. do koñcówki Krella EVO 402.

Jednak najpierw przedwzmacniacz
– oczywiœcie mniejszy, ale wcale nie

byle jaki.

PRE30PRE30PRE30PRE30PRE30
Prawie 10 kg masy dla preampu robi dobre

wra¿enie. Front nie jest surowy i ascetyczny, ale
nie jest te¿ za³adowany funkcjami. Solidna,
gruba, zupe³nie p³aska i ju¿ optycznie zimna
p³yta jest t³em dla ulokowanych symetrycznie
trzech manipulatorów z piêknie obrobionej stali:
od lewej selektor wejœæ, wzmocnienie,
prze³¹cznik stand-by. Pomiêdzy lewym
a œrodkowym pokrêt³em znajduj¹ siê trzy ma³e,
wci¹¿ wygodne przyciski: ustawiania sygna³u na
wyjœciu do nagrywania, ustawiania czu³oœci
wejœciowej ka¿dego z wejœæ oraz funkcji
“surround”, pozwalaj¹cej wpi¹æ to urz¹dzenie –
a w zasadzie wspó³pracuj¹c¹ z nim koñcówkê
mocy - w system kina domowego; w tym
przypadku bowiem sygna³ z wejœcia oznaczonego
AV pop³ynie prosto do wyjœcia do koñcówki.
Proste i skuteczne. Urz¹dzenie sterowane jest
mikroprocesorem, dziêki czemu mo¿na m.in.
poziom wzmocnienia pokazaæ na ma³ym,
zielonym wyœwietlaczu, wyœwietlimy te¿ balans
miêdzy kana³ami. Regulacja ta nie polega tutaj na
prostackiej metodzie wpiêcia miêdzy kana³y
potencjometru, a przez osobne sterowanie
scalonymi drabinkami. Dziêki temu mo¿na by³o
utrzymaæ ma³y przes³uch miêdzykana³owy. Front
o¿ywi¹ te¿ diody – zielone wskazuj¹ wybrane
Ÿród³o, para czerwona i zielona pozycjê w³¹cznik
stand-by.

PRIMA PRIMARE

Primare
PRE30+A32

Przedwzmacniacz jest w pe³ni zbalansowany,
wyposa¿ony wiêc zosta³ zarówno w ³¹cza RCA,
jak i XLR. Na pierwszych mamy dwie pary wejœæ
liniowych oraz parê wyjœæ do koñcówki. Wejœæ
jest w sumie siedem, a wiêc pozosta³ych piêæ to
gniazda RCA, w tym jedno “zapêtlone” –

proporcje zdrowe, liczba wystarczaj¹ca. Obok
wyjœæ zbalansowanych s¹ oczywiœcie wyjœcia RCA
na koñcówkê – dwie pary. O nowoczesnoœci
œwiadcz¹ te¿ systemy sterowania – Data Com,
a tak¿e trigger do zdalnego w³¹czania koñcówki.

Do dypozycji jest para wyjœæ XLR oraz dwie
pary niezbalansowanych wyjœæ RCA.

PRE30 to urz¹dzenie w pe³ni zbalansowane –
st¹d i wejœcia, i wyjœcia XLR. Ale standardo-
wych ³¹czy RCA te¿ nie zabraknie.
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A32A32A32A32A32
To dopiero bestia, godna Bladeliusa. Na

p³ytkach tym razem nie ma jego sygnatury, ale
chyba widzê j¹ w sposobie myœlenia o poszcze-
gólnych blokach. Poœrodku, na wzmacnianej
dodatkow¹ stalow¹ p³yt¹ pod³odze mamy
ogromny transformator toroidalny o mocy 2000
W. Zaraz za nim widaæ dwanaœcie bardzo
du¿ych, drogich kondensatorów Fine Gold
Nichicona, cenionych za bardzo nisk¹ impedan-
cjê wewnêtrzn¹. Zaraz za nim mamy zaœ cztery –
tak, a¿ cztery – du¿e mostki prostownicze ze
sporymi radiatorami. Sk¹d cztery, skoro to
wzmacniacz dwukana³owy? A32 jest od pocz¹tku
do koñca, w³¹czaj¹c w to zasilanie, urz¹dzeniem
zbalansowanym. A to oznacza, ¿e mamy tam
w istocie nie dwie koñcówki, jak w niezbalanso-
wanym, a cztery, parami pracuj¹ce dla ka¿dego
kana³u (jedna dla po³ówki dodatniej, druga dla
ujemnej). Oznacza to te¿, ¿e trafo dostarcza dla
ka¿dego z tych wzmacniaczy osobne napiêcie.

Regulacjê poziomu g³oœnoœci
przeprowadza siê w drabinkach rezystoro-

wych uk³adów scalonych. W³aœciwy uk³ad
wzmacniaj¹cy – na tranzystorach.

Uk³ad do minimalistycznych nie nale¿y,
wszystko jest jednak uporz¹dkowane.

Wnêtrze przedstawia klasyczny monta¿
przewlekany. Uk³ad wyraŸnie dzieli siê na sekcjê
dla RCA i XLR. Te ostatnie zaraz za wejœciem
maj¹ przekaŸniki i potem koœci Burr-Browna
OPA2134. Inaczej w przypadku RCA – tutaj
sygna³ najpierw jest wzmacniany, potem
symetryzowany, a na koñcu prze³¹czany. Dalej
znajduj¹ siê scalone potencjometry DS1666. To
cyfrowy, pseudologarytmiczny uk³ad ze 128
krokami. Poniewa¿ jest monofoniczny, u¿yto a¿
czterech, a ka¿da ma w³asny wyjœciowy
tranzystorowy uk³ad wzmacniaj¹cy. Na wyjœciach
RCA jest jeszcze desymetryzuj¹ca koœæ NE5532.
Sygna³ wewn¹trz urz¹dzenia, niezale¿nie od
tego, z jakiego wejœcia i wyjœcia korzystamy,
prowadzony jest w postaci symetrycznej; jeœli
jednak doprowadzimy sygna³ w postaci
symetrycznej i w takiej odbierzemy, ominiemy
dwa uk³ady scalone – symetryzuj¹cy i desymetry-
zuj¹cy, czyli skrócimy drogê sygna³u.

Zasilanie ma osobne uzwojenia wtórne
uk³adów sygna³owych i sterowania, wychodz¹ce
ze sporego trafa toroidalnego, ka¿dy kana³ ma
w³asne zasilacze, oparte o bateriê ma³ych
pojemnoœci.

W uk³adzie widaæ wiele kondensatorów
polipropylenowych WIMY, a nawet bardzo ju¿
rzadkie kondensatory Elna “Red” Cerafine. I ju¿
mia³em zamykaæ obudowê, gdy dojrza³em wœród

uk³adów niewielki napis
“Bladelius Design Group” - za to
urz¹dzenie odpowiedzialny jest
za³o¿yciel i “mózg” firmy Bladelius.
Jestem wielkim fanem konstrukcji
Bladeliusa. Skonstruowa³ on 2000-
watowy wzmacniacz dla kosztuj¹cych
700 000 z³ aktywnych kolumn firmy
Coltrane...

Wejœcia przedwzmacniacza prze³¹czane s¹
hermetycznymi przekaŸnikami. W uk³adzie
widaæ bardzo dobre elementy bierne –
metalizowane oporniki, kondensatory
polipropylenowe i Elny “Red” Cerafine.

Kilka udogodnieñ dla firm instalacyjnych:
triggery oraz gniazdo RS-232.

Tranzystory koñcowe przyciœniêto mosiê¿nymi
sztabami – ich efektywne ch³odzenie zale¿y
od tego, jak dobrze przylegaj¹ do radiatorów.

Sekcja steruj¹ca pracuje w klasie A, wiêc
równie¿ ona wymaga ch³odzenia. Aby

wyrównaæ temperaturê tranzystorów ka¿dego
z kana³ów, przykrêcono je do siebie “plecami”.

Masywne miedziane szyny ³¹cz¹ zdublowane
gniazda g³oœnikowe.

Najwiêcej miejsca na p³ytce zajmuje...
zasilacz stabilizowany dla sekcji steruj¹cej. S¹
tutaj du¿e kondensatory polipropylenowe firmy
Vishay. Same tranzystory wejœciowe i steruj¹ce
przykrêcono do niewielkich radiatorów
“plecami” do siebie, aby ich temperatura by³a
mo¿liwie podobna. Na koñcu znajdziemy a¿
osiem par komplementarnych, bardzo dobrych
tranzystorów Toshiby (2SA1943+2SC5200),
przykrêconych do radiatora sporymi mosiê¿nymi
sztabami. Wejœcie RCA, na znakomitych
gniazdach RCA, jest zaraz za krótkimi kabelkami
symetryzowane. Równie solidne s¹ gniazda
g³oœnikowe – dwa komplety – po³¹czone
wewn¹trz mocn¹, z³ocon¹ sztab¹. Jeœli jednak
korzystamy z pojedynczego okablowania, chyba
lepiej u¿ywaæ górnej pary, która ma bezpoœred-
nie po³¹czenie z wyjœciem tranzystorowym.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM
To jeden z kilku – do policzenia na palcach jednej rêki – najlepszych

wzmacniaczy, jakie trafi³y do tej pory do naszego laboratorium. Producent
ocenia mo¿liwoœci swojego kolosa na 250W/8 omach i 400W/4 omach, ale
ju¿ w tej dziedzinie A32 potrafi znacznie wiêcej. Ka¿da z wbudowanych
koñcówek produkuje bowiem 312W przy 8 omach i równe 500W przy
4 omach. Uruchamianie dwóch kana³ów jednoczeœnie nie robi na zasilaczu
¿adnego wra¿enia. Wprawdzie do osi¹gniêcia takiej mocy potrzebne bêdzie
5V napiêcia na wejœciu, co w praktyce zamyka drogê wiêkszoœci odtwarzaczy
z regulowanym wyjœciem, jednak regularny preamp za³atwia sprawê.

Szumy s¹ wyj¹tkowo niskie, w odniesieniu do 1W zaledwie na poziomie
-101dB, co pozwala wraz z wysok¹ moc¹ wspi¹æ siê z dynamik¹ na pu³ap
127dB.

Na charakterystryce przenoszenia (rys. 1) nie pojawia siê nic niepokoj¹-
cego, przy obydwu obci¹¿eniach urz¹dzenie spisuje siê idealnie na basie
(-0,1dB przy 10Hz), zauwa¿alny spadek w czêœci wysokotonowej nie
przekracza -1,8dB dla 100kHz.

Na rys. 2 widaæ kilka nieparzystych, jednak zawsze poni¿ej -90dB.
Kolejny popis umiejêtnoœci to rys.3. Zniekszta³cenia le¿¹ poni¿ej 0,01%

(nie 0,1% jak to rozpatrujemy zazwyczaj!) ju¿ od mocy daleko poni¿ej 1W.
Przy naturalnej lekkiej przewadzie 8 omów, THD+N przyjmuje dla mocy
z przedzia³u 70W - 200W wartoœæ nawet 0,002%!

                                                              R.£.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 312 312
4 501 500

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 5
Stosunek sygnał/szum [dB] 101
Dynamika [dB] 127
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,005
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 91

Urz¹dzenie jest w pe³ni chronione przed
zwarciem, pojawieniem siê na wyjœciu napiêcia
sta³ego i przegrzaniem – po przekroczeniu
temperatury 70OC na radiatorach, przechodzi
w tryb stand-by.

Generalnie prezentuje siê bardzo solidnie
i efektowne, zarówno za spraw¹
pokaŸnych gabarytów, jak i bardzo
grubej, aluminiowej p³yty przedniej.
Nó¿ki zosta³y rozmno¿one, bo zamiast
trzech mamy piêæ.

A32 ma mechaniczny w³¹cznik
sieciowy przy gnieŸdzie na tylnej œciance.
St¹d po pod³¹czeniu urz¹dzenia do sieci
i prze³¹czeniu rzeczonego oczekiwa³em,
¿e wzmacniacz siê w³¹czy. Nic z tego.
Przetrz¹sn¹³em pude³ko w poszukiwaniu
kabelka triggera, myœl¹c, ¿e mo¿e sygna³
z preampu to jedyny sposób na uruchomienie
urz¹dzenia (nie by³oby to zbyt m¹dre...), ale
kabelek najwyraŸniej gdzieœ miêdzy dystrybuto-
rem a moim systemem zagin¹³. I niemal siê
podda³em. Uratowa³a mnie odkrywcza myœl, ¿e
mo¿e warto poczytaæ instrukcjê... Przyznajê,
niemal nigdy przed testami ich nie czytam.
Rutyna, maj¹ca swoje dobre i z³e strony. Oto
przycisk standby jest na przedniej œciance –
zakamuflowany w logo Primare.

Du¿y udzia³
w czterdziesto-
kilogramowej masie
A32 ma potê¿ny,
2000-watowy transformator.
Ale solidne zasilanie to tak¿e
du¿y bank kondensatorów.
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ODS£UCH
Zacznijmy od sprawy przedwzmacniacza. A32

bez PRE30 jest jak dziecko we mgle. Zachodzi
typowy przypadek symbiozy. Koñcówka
sterowana z regulowanego wyjœcia odtwarzacza
(regulacja analogowa) gra mocnym basem,
bardzo dok³adn¹ gór¹ i niez³¹ scen¹. Wszystkie
te elementy pojawiaj¹ siê jednak bez organiczne-
go zwi¹zku, niezale¿nie od siebie apeluj¹c
o nasz¹ uwagê. Po podpiêciu preampu wszystko
wskakuje na swoje miejsce. Rozdzielczoœæ jest
mo¿e jeszcze lepsza... przy pod³¹czeniu
bezpoœrednio do CD. A jednak z PRE30 te¿ jest
bardzo dobra – niczego do szczêœcia nie brakuje.
Dziêki integracji i uporz¹dkowaniu wszystkiego
dŸwiêk zyskuje na plastyce, a wraz z tym –
paradoksalnie – na dok³adnoœci rozumianej nie
jako szczegó³owoœæ, a jako umiejêtnoœæ oddania
proporcji i naturalnej barwy instrumentów.
Jestem przekonany, ¿e ogromna w tym zas³uga
w³aœnie preampu, który jest œwietnie zrównowa-
¿ony, ale wprowadza przyjemn¹ perlistoœæ góry
i nasycenie œrodka. To, czego mu jeszcze trochê
brakuje w porównaniu z dro¿szymi konstrukcja-
mi, jak np. Krell EVO222, to ataku basu – ten
element jest nieco ³agodzony. Nie ma siê jednak
czym martwiæ, bo razem z A32 jest i tak
œwietnie. Najlepiej, aby ca³y tor by³ zbalansowa-
ny – odtwarzacz podpiêty do wejœæ RCA gra³
nieco bardziej mechanicznym, twardszym
dŸwiêkiem, choæ te¿ by³o dobrze, bo by³o
z czego traciæ – charakter z XLR-ów, opisywany
poni¿ej, ma spor¹ dawkê ciep³a i plastycznoœci.

Komplet Primare zawsze zachowuje
wysok¹ precyzjê i równowagê; maj¹
miejsce delikatne wahniêcia, jednak nie
stanowi¹ one o istocie tego systemu,
a s¹ jedynie nieuniknionymi skutkami
ubocznymi koniecznych wyborów.
Pierwsze wra¿enie dotyczy ca³oœci, nie
prowokuje do analizowania szczegó³ów
– to dobry znak. Na pewno trudno
przegapiæ nadzwyczajne walory basu.
Nie jest to proste bum-bum, a brzmienie
wyplatane z ró¿nych odcieni. Stopa
perkusji te¿ potrafi waln¹æ, i to jak, ale nie
jest nadmiernie utwardzona, przez co
mimo okazywanej si³y odbieramy j¹ jako
w pewien sposób, uprzejm¹, “fizjologicz-
n¹”. W japoñskim Hotel California,
w utworze tytu³owym werble i kot³y
zosta³y nagrane ze wspania³¹ dynamik¹,
któr¹ Primare odda³ œwietnie; bas mia³
wyraŸn¹ liniê melodyczn¹, wraz ze stop¹ brzmia³
z rozmachem, mocno, ale nie r¿n¹³ jak g³upi.
Wokal wszed³ czysto, z lekko ograniczonym
pasmem - tak zosta³ nagrany, za to z dobr¹
g³êbi¹. No i blachy – bogate, wype³nione,
dŸwiêczne. Wysokich tonów jest sporo, ale bez
obaw – charakter ma wiêcej wspólnego z barw¹
wzmacniacza lampowego ni¿ tranzystorowego.
Dla purystów pewnym problemem, chocia¿
bêdzie to zale¿a³o w równej mierze od reszty
systemu, mo¿e byæ wy¿sza œrednica – nie, wcale
nie podkreœlona, ale nieco wycofana. St¹d prak-
tycznie wszystkie p³yty, niezale¿nie od

pochodzenia, brzmi¹ przyjemnie,
jednak kosztem ostatecznego
otwarcia siê brzmienia, bezpoœred-
nioœci, bezwzglêdnoœci przekazu. Ale
dla ucha lepszy jest lekki przechy³
w tê stronê ni¿ w przeciwn¹.
Dopasowuj¹c odpowiednie kolumny,
bêdzie to mo¿na w du¿ym stopniu
skompensowaæ.

Wa¿n¹ umiejêtnoœci¹ szwedzkie-
go systemu jest budowanie
naturalnych, du¿ych Ÿróde³
pozornych. Kiedy puszczamy ma³y
sk³ad, np. gitarê i g³os, jak z najnow-
szej p³yty Allana Taylora Old Friends –
New Roads, mamy piêknie rysowany,
mocny wokal na pierwszym planie
i tu¿ za nim dŸwiêczny instrument.
W takiej prezentacji pomaga lekkie

przybli¿enie pierwszego planu do
s³uchacza i choæ nie jest to prezentacja do koñca
neutralna, to nie przekracza granic dobrego
smaku, a wzbudza sympatiê i pozytywne emocje.
Œwietnie zabrzmia³y z Primare wszelkie nagrania
rockowe. Wspomniana p³yta The Eagles by³a tu
strza³em w dziesi¹tkê, brzmia³a œwietnie, ale
i japoñski remaster III Led Zeppelin odda³
w pe³ni klimat tej muzyki, chocia¿ nagranej
z du¿ymi u³omnoœciami. Japoñskie wersje od
europejskich ró¿ni lepsze wype³nienie œrednicy
i mniej denerwuj¹cych wyostrzeñ. Primare czu³
siê w tym œwietnie, poniewa¿ mocny bas doda³
ca³oœci masy, zaœ gitary elektryczne, zachowuj¹c
drive i uderzenie, wreszcie nie brzmia³y piskliwie
i jazgotliwe. Nawa¿niejsze, i niech bêdzie to clou
tego testu, ¿e chcia³o siê tego s³uchaæ.

Wojciech Pacu³a

Obydwa urz¹dzenia systemu ciesz¹ oko perfekcyjnym wykonaniem, a koñcówka mocy dodatkowo
swoj¹ potêg¹. Zarówno przedwzmacniacz, jak i koñcówka s¹ przygotowane do pracy z sygna³em
zbalansowanym. Taki sygna³ mo¿emy wys³aæ do preapmu np. z firmowego odtwarzacza Primare CD31.
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Wykonanie
Perfekcyjna konstrukcja obydwu urz¹dzeñ. Koñcówka
z potê¿nym zasilaniem, preamp z doskona³ymi ele-
mentami.

Funkcjonalnoœæ
Przedwzmacniacz bardzo przyjemny w obs³udze, oby-
dwa urz¹dzenia w pe³ni zbalansowane.

Laboratorium
Idea³ rzadko jest tak blisko. Fenomenalnie lub co naj-
mniej bardzo dobrze pod ka¿dym wzglêdem.

Brzmienie
Mocne, nasycone barw¹, ale i z wyraŸn¹, perlist¹ gór¹.
Piêkny, mocny, plastyczny i dok³adny bas. Delikatny
wy¿szy œrodek trochê dystansuje brzmienie.


