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sprawki i sprawności
NOWE i STARE

Wzmacniacze zintegrowane 20 000 zł HI-END

Co tu dorabiać teorię do praktyki – po prostu pojawiły się trzy nowe wzmacniacze zin-
tegrowane w bardzo podobnej cenie, wszystkie gorąco rekomendowane do testu przez 

swoich dystrybutorów, z naciskiem na jak najszybsze jego opublikowanie – choćby 
w zwykle lekceważonych numerach wakacyjnych. Nie poddaliśmy się tym naciskom 

i publikujemy test „dopiero” we wrześniu. Wszystkim zainteresowanym, którym ten po-
ślizg zszargał nerwy i popsuł wakacje uprzejmie tłumaczymy, że nic złego się nie stało, 
to przecież początek sezonu, mimo upału produkty chyba zachowały świeżość, i jeżeli 

tylko są tak doskonałe jak wynikało to z zapowiedzi, to nic nie stoi na przeszkodzie 
startowi ich wielkiej kariery. 

Avantgarde Acoustic MODEL. THREE
Luxman L-509u

Pass INT-150

Wzmacniacze zintegrowane nie są dzisiaj postrzegane 
jako intruzi na hi-endowych salonach; muszą jednak 
być naprawdę wybitne, aby przekonać o swojej wyż-
szości nad bardziej dostojnymi zestawami pre-power. 

Starają się więc jak mogą – wyróżnić swoją konstrukcją, wyglą-
dem, masą, mocą, brzmieniem; renomowana marka też daje dużo 
punktów. Luxman i Pass to naprawdę „wielcy” w tej dziedzinie. 
Firma japońska to weteran o długim stażu i potężnym doświad-
czeniu, chociaż od lat produkuje również inne urządzenia audio, 
to wzmacniacze pozostają jej najmocniejszym punktem programu. 
Amerykański Pass jest jeszcze bardziej skupiony na wzmacnianiu, 
a ze swoją historią niekonwencjonalnych projektów do samodziel-
nego montażu zajmuje wyjątkową pozycję w hi-endzie. Jednak 

największym oryginałem wydaje się Avantagrde Aco-
ustic – firma skoncentrowana na tubowych 
zespołach głośnikowych, która niedawno po-
stanowiła wykazać się nie tylko umiejętnością 

przetwarzania z wysoką sprawnością 
sygnału elektrycznego na dźwięk, ale 
i jego wzmacniania. Mówiąc językiem 
harcerskim, Avantgarde zdobywa 
nową sprawność, przy czym wciąż 
demonstruje firmowe, awangardowe 
podejście do tematu. 



Nie miec ka fir ma Avan t gar de Acous tic zna na jest bar dziej ja ko spe cja lis ta 
od ko lumn tu bo wych. No właś nie – tu bo wych... do ta kich ko lumn elek t-

ro ni kę trze ba do pa so wać ze szcze gól ną sta ran noś cią. Jest więc i po trze ba 
i okaz ja, aby po le cić klien tom coś, co na praw dę bę dzie dla ta kich ko lumn 
naj lep sze. Oczy wiś cie naj le piej coś włas ne go. Au dio fil s ka in tui cja pod po-
wia da, że po win no to być coś z lam pą, uwa ża ną za ide alną par t ner kę dla 
tu by. A jed nak nie – pier w sze oby dwa wzmac nia cze Avan t gar de, to po wy 

Mo del One i tes to wa ny nie gdyś w Au dio Mo del Fi ve to wzmac nia cze 
tran zys to ro we. Mo del Thre e jest na stęp cą „Piąt ki”. 

Bry ła wzmac nia cza Mo del Thre e. 
 przy po mi na w ogól nych za ry sach to, co 
 wi dzie liś my przy Mo de lu Fi ve. Ozna cza to 

bar dzo nis ki pro fil i du żą głę bo kość. Ina czej niż 
w po przed niej kon struk cji, front ma tym ra zem 
stan dar do wą sze ro kość. Ca łość zo sta ła skrę co na 
z gru bych blach alu mi nio wych, front wy ko na no 
z so lid ne go od le wu. Są na nim trzy ele men ty, 
któ re de ter mi nu ją pro jekt plas tycz ny urzą dze nia: 
dwie kar bo wa ne gał ki si ły głosu i se lek to ra wejść, 
przy po mi na ją ce po kręt ła z urzą dzeń stu dyj nych 
oraz pod świet la ne okien ko. Na tym ostat nim 
op rócz lo ga i na pi su „ne ar ze ro fe ed back cas code 
po wer sta ge” ma my rów nie dłu gie wskaźni ki 
wy bra ne go we jścia i si ły gło su. Jas ność pod-
świet le nia re gu lu je się ma ły mi pod ków ka mi, do 
któ rych się ga my od spo du. Ko lor mlecz no bia ły 
syg na li zu je dzia ła nie urzą dze nia i wy bór jed ne go 
z czte rech wejść  (1 –4). Kie dy wy bie ra my pią te 
we jście, pod świet le nie jest przy ga sza ne. Po co? 
We jście to moż na skon fi gu ro wać ja ko nor mal ne 
we jście li nio we lub we jście bez po śred nio na 
koń ców kę mo cy. A to sto su je się co raz częściej 
w ki nie do mo wym, gdzie rów nież Mo del Thre e 
mo że dzia łać – oczy wiś cie prze de wszys t kim 
ob słu gu jąc dwa naj waż niej sze ka na ły. Wy bo ru 
mię dzy try ba mi pra cy te go we jścia do ko nu je-
my ma ły mi złoco ny mi pi na mi we wnątrz. Trze ci 
stan pod świet le nia wska zu je na wy bra nie fun k cji 
„mu te” – gaś nie wów czas część okien ka, na 
któ rej jest wskaź nik si ły gło su. I wresz cie ostat-
ni, a właści wie pier w szy – okien ko świe ci się 
na cze rw ono, kie dy wzmac niacz jest w try bie 
stand –by.

Moc w odwrocie
Nie miec ka fir ma Avan t gar de Acous tic zna na jest bar dziej ja ko spe cja lis ta

o 

na 

:

Moc w odwrocie
MODEL. THREE
Avantgarde Acoustic

Czer wo ny ko lor okien ka z przo du urzą dze nia syg na li zu je, że jes teś my w try bie stand –by.

Z ty łu ma my dwa we jścia zba lan so wa ne oraz 
trzy nie zba lan so wa ne. Jest też zba lan so wa ne 
wy jście z przed wzmac nia cza, nie zba lan so wa ne 
do na gry wa nia. Za cis ki głoś ni ko we (po jed nej 
pa rze na ka nał) są zac ne – WBT0780. Obok 
gniaz da sie cio we go jest me cha nicz ny wy łącz nik. 

Po le cam ko rzys ta nie z wty ków ba na no wych, 
po nie waż wid ły są nie bez piecz nie blis ko sie bie 
i o zwar cie nie trud no. Tra ge di i nie bę dzie, ale 
prze pa li się wówczas je den lub dwa bez piecz ni ki 
za bez pie cza ją ce tran zys to ry koń co we (nie ma 
in nych ukła dów za bez pie cza ją cych). 
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Wnęt rze w dość luź ny spo sób przy po mi na to, co wi dzie liś my w Mo-
de lu Fi ve. Ogól na kon cep cja jest ta sa ma, ale w szcze gó łach spo ro zmian. 
Trzy czwar te płyt ki za jmu je za si lacz. We jście prze łącza ne jest w prze-
kaź ni kach, obok któ rych zna lazł się pier w szy ele ment wzmac nia ją cy – 
osob ny dla każ de go z wejść zba lan so wa nych – LM394CH. Jest to układ 
dwóch tran zys to rów w jed nej obu do wie. Je go fir mo wa na zwa to „Super 
Match Tran sis tor”. Oby dwie po łów ki syg na łu trak to wa ne są w iden tycz-
ny spo sób, za ró wno pod wzglę dem elek t rycz nym, jak i me cha nicz nym. 
Za wejścia mi nie zba lan so wa ny mi wi dać tyl ko dwa kla sycz ne tran zys to ry. 
Przed wzmac niacz wy da je się w ca łoś ci zba lan so wa ny – ta kie jest we jście 
i wy jście. Sam po ten cjo metr jest zna ko mi ty. Nie ste ty, zre zyg no wa-
no z fe no me nal ne go ukła du napędza nia po ten cjo met ru sto so wa ne go 
w Mo de lu Fi ve (sil nik kro ko wy i prze kład nia). Tu taj po ten cjo metr jest 
ste ro wa ny bez po śred nio kla sycz nym sil nicz kiem. 

Z przed wzmac nia cza syg nał tra fia do koń ców ki. Zbu do wa no ją na 
ma leń kiej po wierz ch ni, w opar ciu o czte ry tran zys to ry – dwa ste ru ją ce 
i dwa koń co we, pra cu ją ce w push –pullu w ukła dzie kas ko do wym. Układ 
ten zna cząco po sze rza pas mo prze no sze nia oraz po zwa la wy eli mi no wać 
tzw. „po jem ność Mil le ra” tran zys to rów. Tran zys to ry przy krę co no do 
blo ku z alu mi nium, a ten z ko lei do alu mi nio wych bo ków wzmac nia cza. 
W ten spo sób cała obu do wa mo że peł nić ro lę ra dia to ra. Przy tak nie-
wy so kiej mo cy (de kla ro wa ne 38 W na ka nał), cał ko wi cie to wy star cza. 
Jak in for mu ją ma te ria ły fir mo we i na pis na fron cie, sprzężenie zwrot ne 
jest mi ni mal ne. W to rze przed wzmac nia cza zna jdzie my zna ko mi-
te kon den sa to ry Black Ga te Ru by co na. Mon taż jest łą czo ny – część 
ele men tów, w tym wszys t kie kon den sa to ry mon to wa ne są w tra dy-
cyj ny, prze wle ka ny spo sób, zaś część tran zys to rów (wzor ce na pię cia 
i ste ro wa nie prze kaź ni ka mi), a tak że wszys t kie opor ni ki – w mon ta żu 
po wierz ch nio wym (SMD). Szcze gólną uwa gę zwró co no na pro wa dze nie 
ma sy, łączo nej lo kal nie w gwiaz dę. Im po nu ją co wy glą da za si lacz, skro-
jo ny jak dla wzmac nia cza o znacz nie więk szej mo cy. Blis ko przed niej 
ścian ki umiesz czo no spo ry trans for ma tor to roi dal ny z łącz nie sied mio ma 
uzwo je nia mi wtórny mi. W fil t ra cji na pię cia dla koń có wek za sto so wa no 
osiem (po czte ry na ka nał) bar dzo dob rych kon den sa to rów BHC. Nóż ki 
są nie wy so kie, ale wy ko na ne z alu mi nium i tłu mią ce go ma te ria łu. Gór na 
ścian ka jest tłumio na spe cjal ny mi ma ta mi.

Po dob nie 
jak w sta rych 

urzą dze niach, 
tak i w Avan-

t gar de wy-
bra ne we jście 

syg na li zo wa ne 
jest przez 

me cha nicz ną, 
dłu gą wska-

zów kę.

Mo del. Thre e 
ma spe cy ficz ną 
bu do wę – ca ły 
przed wzmac-

niacz jest zba-
lan so wa ny, zaś 

koń ców ka 
nie zba lan so-

wa na. 
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Wzmacniacze zintegrowane 7600 - 9600 złHI-END

LABORATORIUM Avantgarde Acoustic MODEL. THREE
To nie zwyk le in te re su ją cy przy pa dek. W pro jek cie przy ję to kil ka nie kon-

wen cjo nal nych za ło żeń. Prze de wszys t kim Mo del Thre e de dy ko wa ny jest 
do ob cią żeń w za kre sie mię dzy 8 a 16 omów, re al nie więc trud no będzie 
zna leźć od po wia da ją ce tym wy ma ga niom ko lum ny; więk szość ze spo łów 
głoś ni ko wych, o któ rych wy da ją cy ponad 20 000 zł na wzmac niacz au dio fil 
po myś li, jest czte ro omo wa. Ko lej na kwes tia to moc wyjścia, sam pro du cent 
okreś la ją na pu ła pie 38 W na ka nał przy 8 omach, jed nak jest to de kla ra-
cja przy ję ta dla wy ższe go niż stan dar do wy, dwu pro cen to we go po zio mu 
znie kształ ceń. Po nie waż po trak to wa liś my urządze nie Avan t gar de tak jak 
każ dy in ny wzmac niacz tran zys to ro wy, więc na sza gra ni ca le ży przy jed nym 
pro cen cie. Wzmac niacz uzys ku je wów czas 18 W (ty le samo przy dwóch 
ka na łach), pró ba z ob cią że niem czte ro omo wym skoń czy ła się mało uży tecz-
nym wy ni kiem 2 W... Po ziom szu mów nie jest ta ki zły – wy no si 85 dB, ale 
nis ka moc da je tyl ko 95 dB dy na mi ki.

Pas mo prze no sze nia (rys. 1) pre zen tu je się dobrze,  osią ga –3 dB dla 
wysokich 91 kHz przy 8 omach, przy 4 omów – 75 kHz.

Znie kształ ce nia Avan t gar de są bar dzo wy so kie (rys. 2). Po wy żej –90 dB 
le żą har mo nicz ne od dru giej do ós mej, naj sil niej sza dru ga ma po ziom aż 
–40 dB, trze cia le ży przy –53 dB.

Z ko lei prze bieg znie kształ ceń w fun k cji mo cy wi dać na rys. 3, THD+N 
już od sa me go po cząt ku ros ną wraz z mo cą wy jścio wą (po dob nie jak we 
wzmac nia czach lam po wych), po ni żej 0,1 % utrzy mu ją się je dy nie w po cząt-
ko wej fa zie (do 0,2 W) dla 8 omów.

Patrząc do środka Modelu Three nie sposób oprzeć się wrażeniu,   
że niemal całe wnętrze zajmuje zasilanie – to umieszczony z przodu, 
ekranowany i tłumiony mechanicznie transformator 
i bank ośmiu kondensatorów dla końcówki. Sama 
końcówka jest maleńka i skupia się tuż 
przy bocznych ściankach.

Końcówka jest 
maleńka, bo 
oparta tylko 

o cztery 
tranzystory. 

Nie ma tu klasycz-
nego radiatora, 

a jedynie 
aluminiowe 

płaskowniki – 
znak, że moc nie 

jest specjalnie 
wysoka.

Sekcja wejść zbalan-
sowanych, podobnie 

jak większość układu, 
zbudowana jest 

w technice SMD, 
z dwoma tranzysto-

rami w jednej obudo-
wie, zapewniającymi 

idealne parowanie 
obydwu połówek 

sygnału zba-
lansowanego.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 18 18 
 4 2 2
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,6
Sto su nek syg nał/szum [dB]  85
Dy na mi ka [dB]  95
Znie kształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,21
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 20
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ODSŁUCH 
To wzmac niacz kom plet nie in ny niż Pass 

i Lux man. Wi dać to oczy wiś cie już w pier w szym 
mo men cie, bo ga ba ry ty i moc nie te sa me... jed-
nak z po zo ra mi róż nie by wa. W teś cie zde rzy ły 
się ze so bą trzy róż ne po glądy na au dio. Mo del 
Thre e gra po pros tu jak hi –en do wy wzmac niacz 
lam po wy z koń ców ką ty pu SET (Sin g le En ded 
Trio de). Z je go za le ta mi i wa da mi. Dźwięk zo stał 
po zba wio ny ner wo woś ci i na pię cia, li te ral nie 
wszys t ko brzmi w spo sób per fek cyj nie spój ny. 
A jed nak jest to zu peł nie in na spój ność niż 
u Pas sa. W ame ry kań s kim pie cu by ła ona po-
chod ną gęs te go środ ka. W dźwię ku Avan t gar de 
nie ma ociep le nia, nie ma też chro po wa toś ci, os-
t rych krawędzi, os t roś ci. I pod kreś la nia śred ni cy. 
Fi zy ki nie da się obejść i nie miec kie urzą dze nie 
nie jest w sta nie prze pom po wać ty le po wiet rza 
co Pass czy Lux man. Dźwięk jest lżej szy, nie ma 
ta kie go „ko pa”, jak więk szość wzmac nia czy, 
fi zycz nie od czu wal ne go ude rze nia ba su czy 
sto py per kus ji. Jest za to szyb kość i na tu ral na 
bar wa. Bar wa – ona właś nie przy po mi na mi 
dob rą lam pę SET. 

Wy jąt ko wo dob rze jak na tran zys tor za-
brzmia ły na gra nia jaz zo we. Dźwięk był swo bod-
ny, ak tyw ny, obec ny. Bez mis ty fi ka cji. Nie miec ki 
wzmac niacz gra w nie zwyk le uważ ny, czys ty 
spo sób. Moż na to ode brać ja ko brak cze goś, ale 
na praw dę tyl ko cze goś do da ne go od urzą dze nia, 
a nie po cho dzą ce go wprost z mu zy ki. Kie dy za-
grał Wes Mont go me ry z pły ty So Much Gui tar!, 
wie dzia łem, że mam do czy nie nia z czymś spe-
cjal nym. In stru ment miał na sy co ny, głę bo ki ton 
i nie sa mo wi tą in ten syw ność. A wszys t ko to bez 
po gru bie nia. Naj wy ższe częs tot li woś ci zo sta ły 
zła go dzo ne, atak jest tro chę po wstrzy ma ny. Na 
dru gim skra ju pas ma też nie spo dzie waj my się 
wy czy nów. Urzą dze nie po tra fi za grać nis kim 
ba sem, jed nak nie zbyt ener ge tycz nie. Kon t ra bas 
był już kla row ny, moc ny, peł ny. Większe ogra ni-
cze nia słu chać przy po pie i roc ku. Tu taj L–509u 
i  INT –150 po tra fią wię cej i le piej. Po mi ja jąc 
jed nak bas, Avan t gar de nie ujaw nia aż ta kich 
ogra ni czeń mo co wych, na ja kie zo stał przez 
kon struk to ra ska za ny... Z ko lum na mi o sku tecz-
noś ci 86 dB ob słu żył spo re po miesz cze nie. Bez 
og łu sza ją cych po zio mów, ale wy star cza ją co. 
Przy wy ższych sku tecz noś ciach bę dzie jesz cze 

Ile watów ma 
wystarczyć?
Test wzmac nia cza Avan t gar de’a wy mu sza 

 py ta nie o sens sto so wa nia wzmac nia czy 
o ma łej mo cy. W przy pad ku tej fir my spra wa 
jest pros ta: urzą dze nie bę dzie współ pra co-
wa ło z ko lum na mi o sku tecz noś ci po wyżej 
100 dB i im pe dan cji 8–16 omów, więc je go 
moc pew nie bę dzie wy star cza ją ca. Kie dy 
jed nak we źmie my pod uwa gę, że wzmac nia-
cze lam po we SET o mo cy 10 –20 W pra cu ją 
z kla sycz ny mi ko lum na mi, ro dzi się py ta nie 
o to, ile wa tów nam na praw dę po trze ba. 
Jeś li chce my na pę dzić peł no za kre so we ko-
lum ny – ta kie, któ re scho dzą przy naj mniej 
do 30 Hz i ma ją śred nią sku tecz ność (ok. 
86 dB), to mo cy ni gdy za wie le. Pa mię taj-
my jed nak, że oprócz sa mej mo cy rów nie 
waż ne jest to, jak urzą dze nie za cho wu je się 
wraz ze zmia ną im pe dan cji, a więc, ja ką ma 
wy daj ność prą do wą. Wy jściem z tej sy tu a cji 
op rócz ko lumn o wy so kiej sku tecz noś ci (tj. 
po wy żej 90 dB) są ko lum ny pół ak tyw ne. 
I tu taj wi dzę ogrom ne po le do po pi su dla 
SET –ów i wzmac nia czy w ro dza ju Mo de lu 
Thre e. Du żo za le ży oczy wiś cie od wiel koś ci 
po miesz cze nia odsłucho we go, mak sy mal-
ne go po zio mu dźwię ku i ro dza ju słu cha nej 
mu zy ki. Jeś li gra my np. jazz z lat 50., to 
20 W w zu peł noś ci wy star czy. Jeś li jed nak 
po trze bu je my uni wer sal ne go sys te mu, wów-
czas nie ma wy jścia – wa ty, wa ty, wa ty...

MODEL. THREE
Cena [zł] 19 900
Dystrybutor NAUTILUS HI-END

www.nautilus.net.pl

Wykonanie
Kon struk cja pu rys tycz na, ale dos ko na le do pra co wa-
na w szcze gó łach.  
Funkcjonalność
Spo ro wejść i wyjść, tak że zba lan so wa nych. Zna ko-
mi te zdal ne ste ro wa nie.
Parametry
Nis ka moc na 8 omach, zu peł nie wy kła da się na 
4 omach. Bar dzo wy so kie znie kształ ce nia. W za sa-
dzie to ty le.
Brzmienie
Wy so ka roz dziel czość za kre su śred nio wy so ko to-
no we go, ła go dzo na na sa mej gó rze. Bas lek ki, ale 
na sy co ny ład ną bar wą.

 

Niestety zrezygno-
wano ze stosowanego 
w Modelu Five silnika 
krokowego sterującego 
potencjometrem. Mimo 
to Model. Three 
korzysta z umieszczone-
go przy tylnej ściance, 
bardzo dobrego 
potencjometru, którego 
oś przedłużono do 
przedniej ścianki.

Po mi mo nie wiel kich wy mia rów, Mo del Thre e ma wszys t kie po trzeb ne przy łą cza, w tym we jścia i wy jście zba lansowa ne.

le piej. Dla cze go jed nak firma pro du ku ją ca ko-
lum ny tu bo we o sku tecz noś ci po wy żej 100 dB 
i im pe dan cji 16 omów na pę dza je wy łącz nie 
wzmac nia cza mi tran zys to ro wy mi, a nie lam pa mi, 
czy li tak, jak Pan Bóg przy ka zał? Chy ba znam 
od po wiedź: bo lam py szu mią. Mniej lub bar dziej, 
ale za wsze. A przy 100 dB każ dy szu mik brzmi 
jak wi cher. Mo del. Thre e jest ci chy jak żo na 
w SPA. Stąd też je go dob ra roz dziel czość – nie 
ma mas ko wa nia. 

To nie ty po wy, ale kon struk cyj nie i brzmie-
nio wo bar dzo wy ra fi no wa ny pro dukt. Pro dukt 
pe łen mi łoś ci je go kon struk to ra. Sza nuj my każ dą 
mi łość.                        



Du że wy świet la cze (bę dą ce echem ame ry kań s kich jesz cze 
Ma ran t zów, a tak że McIn tos hów i w dal szej per spek ty wie ja poń s kie go 

Ac cup ha se’a), roz bu do wa ne re gu la cje – wszys t ko to spra wia, 
że urządze nia Lux ma na po tro sze im po nu ją, bu dzą sen ty ment, ale ro dzą 

też py ta nia... Mo del L–509u (u = ul ti ma te) to naj więk sza, na jdroż sza 
i na jmoc niej sza, pra cu ją ca w kla sie AB in teg ra tej fir my.

L-509u
Ideał drutu

Du że wy świet la cze (bę dą ce
t zów, a tak że McIn tos hów i w da

Ac cup ha se’a), roz bu do wa ne r

e echem ame ry kań s kich jesz cze
al szej per spek ty wie ja poń s kie go
re gu la cje – wszys t ko to spra wia,

Luxman

i oczy wiś cie gniaz do słu chaw ko we – duży Jack 
z de dy ko wa nym wzmac nia czem. 

Wejść ma my osiem, w tym je dno gra mo-
fo no we, je dno mag ne to fo no we i dwa zba lan-
so wa ne. We jście gra mo fo no we ma zło co ny 
za cisk uzie mia ją cy, we jście „Li ne –1” otrzy ma ło 
lep sze, zna ko mi te gniaz da. Jest też wyjście 
z przed wzmac nia cza i we jście na koń ców kę. 
Przy wejściach zba lan so wa nych ma my ma łe 

prze łącz ni ki zmie nia ją ce ich fa zę ab so lut ną. Za-
cis ki głoś ni ko we wy stę pu ją w dwóch kom ple-
tach. Gniaz do sie cio we IEC ma obo wiąz ko wy 
w Lux ma nie wskaź nik fa zy na pię cia sie cio we go. 
Mi mo że ma my do czy nie nia z na pię ciem prze-
mien nym, nie jest wszys t ko je dno, któ ra ga łąź 
pod łą cza na jest na po czątek uzwo je nia trans for-
ma to ra, a któ ra na ko niec...

Z przo du L–509u do mi nu ją du że, wy chy ło we wskaź ni ki po zio mu mo cy

Jest tyl ko ciutkę niż sza niż Pass INT –150, 
 jed nak dzię ki du żym wy świet la czom wy da je 
 się więk sza niż jest w rzeczy wis toś ci. Op rócz

          wskaź ni ków zna jdzie my wszys t kie re gu la to ry 
i udo god nie nia, któ rych próżno szu kać w no-
wo czes nych wzmac nia czach au dio, cho ciaż by 
w INT –150 Pas sa czy Mo de lu 3 Avan t gar de 
Acous tic, hoł du ją cych mi ni ma lis tycz nej pros to cie 
i kon cep cji, że wszel kie te go ty pu ukła dy mniej 
czy bar dziej psu ją dźwięk, więc le piej za in wes to-
wać w głów ne ukła dy. War to jed nak za uwa żyć, 
że is t nie je du ża gru pa lu dzi, dla któ rych praw dzi-
wym wzmac nia czem zin teg ro wa nym jest właś-
nie roz bu do wa ne, wie lo fun k cyj ne urzą dze nie, 
wo kół które go moż na bu do wać do wol ne kon fi-
gu ra cje i pro wa dzić sze ro kie re gu la cje. Po za tym 
du ża część mniej or to dok syj nych me lo ma nów 
uży wa re gu la cji bar wy dźwię ku przy pły tach, 
któ re te go wy ma ga ją. W Lux ma nie mamy po 
pros tu moż li wość wy bo ru.

Op rócz du żych po krę teł wzmoc nie nia 
i se lek to ra wejść ma my rząd ma łych ga łe czek, 
któ ry mi mo że my:
–  włą czyć i wy łą czyć wy jście do na gry wa nia 

(jeś li z nie go nie ko rzys ta my, niech bę dzie 
wy łą czo ne), 

–  włą czyć lub wy łą czyć wy jścia głoś ni ko we, 
wy brać tryb pra cy – le wy ka nał, pra wy ka nał, 
ste reo i mono. 

–  usta wić bar wę dźwię ku, osob no ba sy i gó rę 
–  usta wić ba lans mię dzy ka na ła mi. 

Są też trzy przy cis ki, któ ry mi wy łą cza my 
wszel kie re gu la to ry bar wy, roz łą cza my koń-
ców kę i przed wzmac niacz (wresz cie nie ma ze-
wnęt r znych zwór!) lub wy łą cza my pod świet la nie 
wskaź ni ków. Jest prze łącznik „mo ni tor”, kie dyś 
słu żą cy do pod słu chu na gra nia w mag ne to fo-
nach trzy gło wi co wych, oraz przy cisk prze łą cza-
ją cy we jście gra mo fo no we z MM na MC. No 
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Obu do wa jest zło żo na z alu mi nio wych płyt, stoi na so lid nych sto-
pach. Wy lo ty nad ra dia to ra mi wy ko na no z plas ti ku – fir ma twier dzi, że 
dzię ki ta kiej hyb ry do wej kon struk cji lep sze jest tłu mie nie drgań, cho ciaż 
kon sek wen t nie sto so wa ny metal wy glą dał by szla chet niej. Po dob no 
śru by mo cu ją ce ele men ty obu do wy do krę ca ne są z róż ną si łą, usta wia ną 
na spe cjal nych przy rzą dach. Nie na le ży więc tyl ko z cie ka woś ci roz krę-
cać obu do wy... My jed nak mu sie liś my to zro bić.

Wnęt rze po dzie lo no ek ra na mi, do dat ko wo po pra wia ją cy mi sztyw-
ność. Z ty łu ma my se lek tor wejść z her me tycz ny mi prze kaź ni ka mi. 
Widać, że du żą uwa gę przy ło żo no do każ de go szcze gó łu, np. ja koś ci 
płytek dru ko wa nych. Lux man wszys t kie ścież ki po zła ca i tra wi je z zie lo-
ną mas ką, ale na kle ja spe cjal ną (nie bies ką) fo lię, a po wy tra wie niu ją od-
kle ja bez uży cia che mi ka liów, któ re dzię ki te mu nie ata ku ją mie dzia nych 
ście żek. Z we jścia syg nał pro wa dzo ny jest w for mie zba lan so wa nej do 
przed niej ścian ki. Re gu la cją wzmoc nie nia za jmu je się przy go to wa ny na 
za mó wie nie, prze pięk ny po ten cjo metr Al p sa – ogrom ny, umiesz czo ny 
w to czo nych, mo sięż nych obe jmach two rzą cych je go obu do wę. 
W ta kich superpre cy zyj nych po ten cjo met rach nie sto su je się ste ro wa nia 
sil ni kiem, po nie waż po gar sza ło by ono ich me cha nicz ną in teg ral ność. Ze 
sche ma tu blo ko we go wy ni ka, że syg nał za we jścia mi XLR jest 
de sy met ry zo wa ny. 

Koń ców ki zmon to wa no na so lid nych ra dia to rach. Ma my w nich po 
pięć par, pra cu ją cych w push –pullu tran zys to rów bi po lar nych. Na ta kich 
tran zys to rach zbu do wa ny jest zresz tą ca ły układ, a sca la ki zna jdzie my 
je dy nie w de sy met ry za to rach oraz w sprzę że niu zwrot nym. Na środ ku 
ulo ko wa no bar dzo du ży trans for ma tor EI oraz kon den sa to ry dla koń có-
wek. Za si la nie, po cząw szy od po dwój nych uzwo jeń wtórnych, jest du al 
–m ono, osob ne dla koń có wek, przed wzmac nia cza i ukła dów za bez pie-
cza ją cych. W su mie ma my dzie więć nie za leż nych li ni i za si la nia. Wszys t ko 
wy glą da na praw dę zna ko mi cie, je dy nie dłu gie po łącze nia kab lo we mo gą 
bu dzić lek ki nie po kój o właś ci woś ci szu mo we.

Lux man ma „hop la” na pun k cie od po wied nie go za si la nia, stąd 
obec ność na tyl nej ścian ce czuj ni ka fa zy na pię cia za si la ją ce go.

We jścia zba lan so wa ne ma ją obok ma ły prze łącz nik, któ rym zmie nia -
my ich fa zę ab so lut ną, tj. wy bie ra my „go rą cy” pin – nr 3 lub nr 2.
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LABORATORIUM Luxman L509-u
Jeś li dźwięk ja poń s kiej kon struk cji jest tak pięk ny i do kład ny jak wskaź-

ni ki wy chy ło we za in sta lo wa ne w tym urzą dze niu, to Lux ma no wi na le żą się 
na praw dę wiel kie sło wa uzna nia. Pre cy zyj nie tam, gdzie wska zów ka mi ja 
po le 0 dB, wzmac niacz osią ga mak sy mal ną moc wy jścio wą (przy znie kształ-
ce niach rów nych 1 %). Pro du cent de kla ru je 120 W przy 8 omach i 240 W 
przy 4 omach, a z L–509u można wy cis nąć od po wied nio aż 171 W oraz  
300 W! Wpraw dzie dla dwóch pod piętych jed no cześ nie ob cią żeń war toś ci 
nie wy glą da ją już tak samo, jed nak 2 x 158 W oraz 2 x 254 W wciąż im po nu ją.

Po miar po zio mu szu mów wy ka zał 83 dB, dy na mi ka 105 dB.
Pas mo prze no sze nia (rys. 1) jest nie mal w ca łym za kre sie wzo ro we, 

ide al na li nio wość uzys ki wa na jest już od 10 Hz, a dla 100 kHz za no to wa no 
spa dek –1,2 dB przy 8 omach i –1,8 dB przy 4 omach, czy li w każdych wa-
run kach świet nie.

Lux man do da je du żą pa le tę pa rzys tych i nie pa rzys tych (rys. 2), choć 
trzy ma je na umiar ko wa nym po zio mie. Naj sil niej sza dru ga po ja wia się przy  
–79 dB, czwar ta już –88 dB, pią ta nie d al eko – przy –89 dB, a trze cia ró wno 
na gra ni cy –90 dB, po ni żej któ rej wi dać ko lej ne, do dwu dzies tej włącz nie.

Po wo du je to, iż po ziom THD+N na wy kre sie z rys. 3 nie jest bez-
względ nie naj niż szy, ale jed nak bez więk sze go tru du uda je mu się nie 
prze kra czać ba rie ry 0,1 % w sze ro kich za kre sach 1,1 W – 148 W dla 
8 omów oraz 2,2 W – 252 W dla 4 omów. Pra wid ło wość niż szych znie-
kształ ceń dla 8 omo wej im pe dan cji jest tu zaznaczona, choć nie eli mi nu je 
moż li woś ci sto so wa nia ko lumn 4-omo wych, któ re za pro cen tu ją prze cież 
nie ma łą do dat ko wą por cją mo cy wy jścio wej.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Wnęt rze Lux ma na po dzie lo ne jest na po szcze gól ne sek cje sztyw ny mi 
ek ra na mi, któ re two rzą też chas sis. Po środ ku du ża prze strzeń z kla-
sycz nym (EI) trans for ma to rem i kon den sa to ra mi, 
z ty łu sek cja wejścio wa, a z przo du przed wzmac niacz. 
Po bo kach – koń ców ki mo cy.

Iin ży nie ro wie 
Lux ma na twier dzą, 

że w za sto so wa niach 
au dio le piej spi su-

je się trans for ma tor 
z bla cha mi EI a nie 

to roi dy. Wi dać tu taj 
także osob ne pros tow-
ni ki i fil t ra cję dla le we-

go i pra we go ka na łu 
koń ców ki.

Wy so kiej kla sy 
płyt kę dru ko wa-
ną przy krę co no 

do ra dia to rów. To 
tu taj zna jdzie my 

resz tę ukła dów 
za si la ją cych, ze 

sta bi li za to rem dla 
tran zys to rów we-

jścio wych.

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 171 158
 4 300 254
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,22
Sto su nek syg nał/szum [dB]  83
Dy na mi ka [dB]  105
Znie kształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,11
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 100



125wrzesień 2008

ODSŁUCH 
Brzmie nie Lux ma na nie po wo du je ta kich 

wy pie ków na twa rzy, jak od słuch Avan t gar-
de’a czy Pas sa. Jak bym chciał jesz cze do wa lić, to 
do dał bym, że L–509u nie jest aż tak roz dziel-
czy jak ten pier w szy ani tak na sy co ny jak ten 
dru gi. I by ło by po sprzą ta ne. A prze cież to wiel ki 
wzmac niacz jest! To, że coś nie po ry wa, mo że 
wy da wać się wa dą tyl ko po cząt ku ją cym au dio-
fi lom. Prze cież ide ał wzmac nia cza to „drut ze 
wzmoc nie niem”. Ma ni cze go od sie bie nie wno-
sić ani ni cze go nie za bie rać. Ma być neu tral ny. 
Emo cje ma wzbu dzać re pro du ko wa na na wy so-
kim po zio mie mu zy ka, a nie sprzęt. Lux man jest 
właśnie ta kim urzą dze niem – spo śród tej trój ki 
naj bar dziej zbli ża się do ide a łu „dru tu”. 

To nal nie, dy na micz nie, bar wo wo i w spo so-
bie kon stru o wa nia sce ny dźwię ko wej Lux man 
lo ku je się gdzieś po mię dzy Pas sem i Avan t gar-
dem. Gdzieś, ale gdzie do kład nie? Wzmac niacz 
ten nie ma żad nych prob le mów w ste ro wa niu 
róż ny mi głoś ni ka mi. Je go wy daj ność prą do wa 
wy da je się naj więk sza. Bas scho dzi nie praw do-
po dob nie nis ko, gó ra jest pięk nie roz bu do wa na. 
Bas jest też szyb ki, ale wca le nie ma ły – nis-
ki i mię sis ty. Wy so kie to ny moż na uznać za 
odro bi nę osło dzo ne, więc nasz drut jed nak coś 
osła dza? Nie ma w nich żad nej chro po wa toś ci 
i os t roś ci, z dru giej stro ny są moc ne i wy peł nio-
ne. Zno wu nie mu si my się mar t wić o do pa so wa-
nie głoś ni ków. Równo wa ga to nal na jest ca ły czas 
nie za chwia na – bez ociep le nia i bez roz jaś nie nia. 
Bez eks po no wa nia wy ższej śred ni cy, ale też na 
pew no bez jej wy co fy wa nia. Przy bez po śred nio 
gra ją cych ko lum nach dźwięk mo że wy da wać 
się po da ny zbyt do przo du, co jed nak ozna-
cza ty le, że tak to na gra no. Dźwięk jest czys ty, 
szyb ki i wy raź ny. Jeś li chce my mieć pew ność, 
że tak że bar dziej ko mer cyj ne na gra nia nie za-
sko czą nas jaz go tem, wy pa da po szu kać ko lumn 
o wy peł nio nej dol nej śred ni cy. Brzmie nie bę dzie 
wów czas bez piecz niej sze, jed nak bez tej wier-
noś ci, ja ką uzys ka my z „płas ki mi” ko lum na mi. 
Gó ra jest bo wiem na ty le czys ta, że tak że me ta-
lo we ko pułki brzmią z od po wied nim ma te ria łem 
de li kat nie.

Rów nież z mu zy ką jaz zo wą Lux man błysz-
czał... tak na praw dę ni czym nie błysz czał, bo 
Pass z pły tą So Much Gui tar! We sa Mont go me-
ry’ego brzmiał w re we la cyj ny, super klu bo wy 

L-509u
Cena [zł] 19 900
Dystrybutor AUDIO CENTER POLAND

www.luxman.pl

Wykonanie
Dob ra obu do wa, roz bu do wa ny układ, wy ra fino-
wa ne ele men ty.
Funkcjonalność
To praw dzi wy wzmac niacz zin teg ro wa ny, z każ dym 
ro dza jem re gu la cji, wzmac nia czem słu chaw ko wym 
i gra mo fo no wym.
Parametry
So lid ne osią gi. Bar dzo wy so ka moc, sze ro kie pas-
mo, szu my i znie kształ ce nia na umiar ko wa nym 
po zio mie. Dob rze lub bar dzo dob rze.
Brzmienie
Dos ko na le wy rów na ne, peł ne mo cy, swo bo dy i go-
to woś ci do efek tyw nej pra cy z każ dy mi ko lum na mi.

 

spo sób, Avan t gar de po ka zał tech ni kę gry i emo-
cje każ de go z mu zy ków, a Lux man... po pros tu 
grał wszys t ko na dob rym, rów nym po zio mie. 
Po ka zał więk szą sce nę dźwię ko wą niż oby dwaj 
kon ku ren ci, za pre zen to wał lep szą de fi ni cję in-
stru men tów. 

L–509u oka zał się naj bar dziej uni wer sal-
nym wzmac nia czem. Za grał dob rze rów nież 
z me ta lem Me ga deth Coun t down To Ex tin c tion. 
Szcze gól nie fra pu ją cy był spo sób pre zen ta cji 
prze strze ni. Na tu ral ny, a nie tech nicz ny. W spo-
so bie bu do wa nia dźwię ku przez Lux ma na jest 
bar dzo du żo re aliz mu – co ozna cza wy mi nię cie 
raf za cho wań ek s tre mal nych. Tak więc, mi mo 
bra ku eks cy ta cji, bę dą cej częścią na szej pas ji, 
ja poń s ki wzmac niacz naj bar dziej zbli ża się do 
„dru to we go” ide a łu. 

Ge nial ne 
– prze pięk ny, 
ro bio ny na za mó-
wie nie po ten cjo metr 
w mo sięż nych obej-
mach. Nie ste ty 
nie jest zdal nie 
ste ro wa ny.

Zimno-gorąco
Euro pej s kie fir my sto su ją gniaz da XLR 

pod łą czo ne w ta ki spo sób, że pin nr 1 to 
wspól na ma sa, pin nr 2 to syg nał „go rą cy” 
(do dat ni) a pin nr 3 to syg nał „zim ny” (ujem-
ny). Ina czej by ło przez dłuż szy czas w USA, 
gdzie pin nr 3 był „go rą cym”. Te raz nie mal 
wszys t kie ame ry kań s kie urzą dze nia sto su ją 
euro pej s ki stan dard, ale spuś ciz ną po tym 
sta nie rzeczy są urządze nia ja poń s kie, jak Ac-
cup ha se, De non, Ma rantz i właś nie Lux man, 
któ re wciąż ma ją „go rą cy” pin nr 3. Jeśli 
źród ło ma pin go rą cy in ny niż wzmac niacz, 
to do cho dzi do od wró ce nia fa zy ab so lut nej. 
W prze ciw ień s twie do „zwyk łej” fa zy nie 
sły chać te go ja ko „roz je cha nia się” dźwięku. 
Jednak jest waż ne, czy naj pierw do sta nie my 
„do łek” si nu soi dy (a więc głoś nik pó jdzie 
do ty łu) czy „gór kę” (głośnik idzie do przo-
du). Nie ste ty, przy więk szoś ci po po wych 
pro duk cji fa za ab so lut na jest kom plet nie po-
mie sza na – róż ne in stru men ty na gry wa ne są 
i mik so wa ne bez kon t ro li nad ich fa za mi. Nie 
moż na więc usta lić, ja ka fa za zmik so wa ne go 
syg na łu jest pra wid ło wa a ja ka nie (od wró co-
na). Ale przy mi ni ma lis tycz nych na gra niach, 
a więc np. ca łym jaz zie lat 40. –60., róż ni ce 
są wy raź ne. Dla te go war to na to zwró cić 
uwa gę, a jeśli zda rzy się nam źród ło z in nym 
go rą cym pi nem niż wzmac niacz, nie mu si my 
prze ra biać gniazd ani na wet wty ków XLR 
 – wy star czy na za cis kach głoś ni ko wych (przy 
oby dwu ka na łach) za mie nić ze so bą plus 
z mi nu sem. Re zul tat jest ten sam – zmia na 
 fa zy ab so lut nej.

Pat rząc na tył 
urzą dze nia też 
do ce ni my je go 

wszech stron ność 
– ma my po dwój ne 

za cis ki głoś ni ko we, 
we jścia zba lan so -

wa ne i nie zba lan so-
 wa ne, we jście 

dla gra mo fo nu, 
czuj nik fa zy...



Przy cis ka mi mo że my wy bie rać mię dzy czte re ma 
we jścia mi li nio wy mi, uak tyw nić „mu te” (wy ci-
sze nie) lub przejść do sta nu „stand –by”. 

Do dys po zy cji są dwa we jścia zba lan so wa ne 
XLR (po zy tyw ny pin 2) oraz czte ry nie zba lan so-
wa ne RCA – dwa pod pięto rów no leg le do zba-
lan so wa nych, dwa są nie za leż ne. Jest też wy jście 
z przed wzmac nia cza, za równo na XLR–ach, 

jak i RCA. Za cis ków głoś ni ko wych przy go to-
wa no je den ze staw. Jest też gniaz do sie cio we 
IEC z me cha nicz nym wy łącz ni kiem obok oraz 
za cisk dla uzie mie nia. Za brak ło jed nej rzeczy 
– trig ge ra, któ rym moż na by włą czyć do dat ko-
wą koń ców kę mo cy. Osta tecz nie owo wy jście 
z pre am pu to też za pro sze nie do stwo rze nia 
sys te mu bi –am ping.

Ba zu jąc na koń ców ce mo cy X150.5, 
 urzą dze nie za wie ra jed nak naj waż niej szą 
 współ czes ną tech no lo gię Pas sa – układ 

Super –Sym met ry. W skró cie: po le ga ona na 
spe cjal nej tech ni ce pa ro wa nia oby dwu po łówek 
syg na łu sy met rycz ne go. Jak twier dzi Pass, tam, 
gdzie znie kształ ce nia i szu my w kla sycz nych 
wzmac nia czach zba lan so wa nych są przez sy-
met ry za cję zmniej sza ne dzie się cio krot nie, dzię ki 
Super –Sym met ry aż stu krot nie. Czy to praw da? 
Czy wzmac niacz po tra fi też pod woić swo ją moc 
przy 4 omach, jak nas za pew nia ją ma te ria ły fir-
mo we? By ło by na praw dę dos ko na le.

Wzmac niacz zin teg ro wa ny INT –150 ma 
nie mal do kład nie ta kie sa me ga ba ry ty, jak koń-
ców ka X150.5. Ideą prze wod nią przy je go pro-
jek to wa niu by ło bo wiem moż li wie „bez bo les ne” 
wy ko rzys ta nie is t nie jącej for my, któ rej pod sta wą 
są cha rak te rys tycz ne, wy gię te ku gó rze pióra 
ra dia to rów, two rzą cych bo ki urzą dze nia. 
Z przo du ma my jed nak do czy nie nia ze swois tą 
re wo lu cją. Od cza su przed wzmac nia czy X0 i X1, 
a tak że końcówek se ri i X, a więc od 1998 r., 
ce chą cha rak te rys tycz ną wszys t kich urzą dzeń 
Pas sa, czymś, co w jed ną se kun dę po zwa la ło 
roz poz nać po cho dze nie, by ła kon struk cja ścian ki 
przed niej. Cho dzi prze de wszys t kim o po-
łącze nie pio no we go wgłę bie nia (lub prze rwy 
w pły cie) i pół okrąg łych wy pro fi lo wań ota cza-
ją cych wskaź nik mo cy lub po kręt ła. W INT –150 
wszys t ko to zni ka. Nie ma już po dwój nych płyt 
na fron cie, a gałka jest po pros tu ulo ko wa na po 
pra wej stro nie płas kie go (nie li cząc wąs kie go, 
po zio me go wgłę bie nia z przy cis ka mi), pła ta 
alu mi nium. Front jest przez to ele gan c ki, ale 
w ra mach nie mal as ce tycz nej pros to ty. Na wet 
spo ry, jed nak na tak dużym fron cie już nie do mi-
nu ją cy wy świet lacz nie zmie nia te go wra że nia. 

Pass za czy na tam, gdzie in ni koń czą przy go dę z in teg rą. 
Nel son Pass chy ba ni gdy nie myś lał o bu do wie ko mer cyj ne go wzmac nia-

cza zin teg ro wa ne go. Wy ży wał się jed nak w tej dzie dzi nie na po lu DIY 
– pro jek tów do sa mo dziel ne go mon ta żu. Je go kon struk cje z se ri i ZEN 

bu do wa ne by ły przez wszys t kich elek t ro ni ków jak świat dłu gi i sze ro ki. 
Tes to wa ne urzą dze nie jest więc po wro tem do ko rze ni.

rą. 
ia-

DIY 
montaż Je o konst kcje se ii ZEN

INT-150 
All things must pass...

Pass za czy na tam, 
ba ni gdy nie myś lał
a ne go. Wy ży wał si

d i l

gdzie in ni koń czą przy go dę z in teg r
ł o bu do wie ko mer cyj ne go wzmac ni
ię jed nak w tej dzie dzi nie na po lu D

t ż J k t k j ii ZE

Pass

Pass ma du ży, czy tel ny wy świet lacz, na któ rym od czy ta my wszys t kie wska za nia – to bar dzo po-
ręcz ny ele ment, po nie waż wi dać wszys t ko na wet z du żej od leg łoś ci.
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Radia to ry są bar dzo ma syw ne, sta no wią fund amen tal ną część obu-
do wy. Wraz z gru bym fron tem oraz gru by mi po zo sta ły mi ele men ta mi 
gwa ran tu ją świet ną sztyw ność i kon t ro lę re zo nan sów. INT –150 ma 
zwar tą, „na pa ko wa ną” bry łę. 

Aby do stać się do środ ka, od krę ca my per fo ro wa ną pły tę z gó ry. 
Na głów nej płyt ce umiesz czo no pod pis kon struk to ra – oka zu je się, że 
za INT –150 od po wie dzial ny jest Way ne Col burn – czło wiek, któ ry dołą-
czył do Pas sa w ro ku 1994 i po cząt ko wo za jął się przed wzmac nia cza mi. 

Kon struk cja te go urzą dze nia jest na pier w szy rzut oka kla sycz na. 
Po bo kach ma my tran zys to ry koń co we, pra cu ją ce w push –pullu kom-
ple men tar ne pa ry HEX FET –ów – od mia ny tran zys to rów po lo wych. 
Ich ste ro wa nie zna laz ło się na nie wiel kich płyt kach wpię tych w sek cję 
przed wzmac nia cza. To tu taj zre ali zo wa no układ Super –Sym met ry. Rów-
nież tę sek cję zbu do wa no wo kół tran zys to rów po lo wych. Przed wzmac-
niacz jest mi ni ma lis tycz ny – to je dy nie se lek tor wejść na her me tycz nych 
prze kaź ni kach oraz dwie, dla każ de go ka na łu osob ne, sca lo ne dra bin ki 
re zys to ro we DS1802. To lo ga ryt micz ny po ten cjo metr z cyf ro wym ste-
ro wa niem o 65 kro kach, co 1 dB. Przed wzmac niacz jest nie mal pa syw ny 
(nie ma żad nych ze wnęt r znych ele men tów wzmac nia ją cych), ale na 
wy jściu każ de go sca la ka z dra bin ką są ukła dy ak tyw ne pra cu ją ce ja ko 
bu fo ry i częs to ja ko wzmac nia cze. 

Pod tą płyt ką, na dnie, jest dru ga płyt ka z za si la czem. Z po tęż ne go, 
ek ra no wa ne go trans for ma to ra to roi dal ne go wy cho dzą trzy uzwo je nia 
wtór ne – dwa dla koń có wek i je dno dla przed wzmac nia cza, a ukła dy 
fil t ru jące i sta bi li za cyj ne są osob ne dla każ de go ka na łu. 

W to rze ma my zna ko mi te ele men ty bier ne, np. kon den sa to ry po li-
pro py le no we Wi my i BC. Rów nie po rząd ne są re zys to ry i gniaz da we-
jścio we, szcze gól nie RCA, za zwy czaj trak to wa ne po ma co sze mu. Układ 
ge ne ral nie spra wia świet ne wra że nie. 

Wzmac niacz ste ro wa ny jest zna ko mi cie do pra co wa nym pi lo tem – 
me ta lo wym, z przy cis ka mi o wy raź nym pun k cie za dzia ła nia. Moż na z nie-
go przy ciem nić lub wy łą czyć wy świet lacz oraz zmie nić ba lans ka na łów. 

Pass ma we jścia RCA i XLR. War to zwró cić uwa gę na zwo ry 
w tych ostat nich, łą czą ce ga łąź ujem ną z ma są – po to, aby przy 
ko rzys ta niu z gniazd RCA nie wno sić nie po trzeb nych szu mów.

We jście prze łą cza ne jest w bar dzo dob rych prze kaź ni kach. 
Wy raź nie wi dać też świet ne gniaz da we jścio we i sca lo ną 
dra bin kę, w któ rej na stę pu je re gu la cja si ły gło su.
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LABORATORIUM Pass INT-150
Stan dar do wą pro ce du rą tes to wą, jesz cze przed wy ko ny wa niem ja kich-

kol wiek po mia rów, jest roz grza nie urzą dze nia, nie tyl ko włą cza jąc go do 
sie ci, ale tak że ob cią ża jąc syg nałem z ge ne ra to ra. Pass re agu je na ten wstęp 
do właś ci wych tor tur nie tyl ko znacz ną tem pe ra tu rą obu do wy, ale tak że wy-
raź nym ob ni że niem po zio mu znie kształ ceń – w tym przy pad ku roz grze wa-
nie wzmac nia cza przed odsłuchem to nie mit.

Moc wy jścio wa od czy ta na z fab rycz nych spe cy fi ka cji jest im po nu ją ca – 
150 W przy 8 omach i dwa ra zy ty le przy 4 omach. W rzeczy wis toś ci po ten-
cjał Pas sa jest znacz nie wy ższy, koń ców ki są w sta nie wy ge ne ro wać równo 
200 W dla 8 omów oraz gi gan tycz ne 342 W dla 4 omów i war toś ci 
te są tyl ko nie znacz nie niż sze przy pra cy w ste reo.

Po ziom szu mów to 85 dB, a dy na mi ka 107 dB. 
Na rys. 1 wi dać ide al ne za cho wa nie przy 10 Hz (po ziom –0,1 dB), 

po wy żej 10 kHz cha rak te rys ty ki za czy na ją już opa dać, by gra ni cę –3 dB 
osiąg nąć przy 54 kHz.

Roz kład znie kształ ceń (rys. 2) ujaw nia trze cią har mo nicz ną przy –79 dB 
i jest ona je dy ną, na któ rą war to zwró cić uwa gę, dru ga le ży wy raź nie po ni żej 
–90 dB, po dob nie jak wyższe nie pa rzys te. 

Naj niż sze znie kształ ce nia ge ne ro wa ne są w oko li cach mo cy 10 W 
(rys. 3), war to zwró cić uwa gę na prze dział 2 – 30 W na cha rak te rys ty ce 
8-omo wej, gdzie THD+N jest niż sze na wet od 0,01 %; sztu ka ta, choć 
w nie co węż szym za kre sie, uda je się też dla 4 omów. Moc wy jścio wa przy 
THD+N po ni żej 0,1 % obe jmu je już ca ły prze dział po mia ro wy.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Pass zbu do wa ny jest we wnątrz dość po dob nie do Mo de lu 3 Avan t gar de 
Acous tic – z przo du po tęż ny trans for ma tor to roi dal ny, z ty łu przed-
wzmac niacz, zaś po bo kach koń ców ki mo cy. Wszys t ko jest 
tu jed nak pięć ra zy więk sze, po tęż niej sze, 
bar dziej wy daj ne i – tak to wy glą da 
– droż sze.

Tran zys to ry 
mo cy przy-

krę co no bez-
po śred nio do 

bar dzo du żych 
ra dia to rów. 

Ich ste ro wa nie 
umiesz czo no 

jed nak osob no, 
tuż przy przed-
wzmac nia czu.

Super –Sym met ry to 
nie wiel ki układ na 

ma łej płyt ce. Zbu do-
wa ny wo kół tran zys-
to rów po lo wych ma 
za za da nie ide al nie 
spa ro wać oby dwie 

po łów ki syg na łu, 
co jest pod sta wą 
do po pra wne go 

dzia ła nia ukła du 
zba lan so wa ne go.

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 200 185
 4 342 321
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,4
Sto su nek syg nał/szum [dB]  85
Dy na mi ka [dB]  107
Znie kształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,014
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 110
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ODSŁUCH 
Nic na to nie po ra dzę – chy ba nie po tra fię 

pi sać bez od nie sień do wzmac nia czy lam-
po wych. Pas s ma więk szość za let moc nych 
wzmac nia czy lam po wych opar tych o KT88 
i kil ka rzeczy, o któ rych mo gą one tyl ko ma rzyć.  
„Ame ry kań s ki” dźwięk ko ja rzy się z moc nym 
ba sem i nie skrę po wa ną dy na mi ką. Ta kie gra nie 
by ło by jed nak, nie bójmy się po wie dzieć, dość 
pros tac kie. Tes to wa ną in teg rę moż na na zwać 
na róż ne spo so by, ale na pew no nie ja ko pros-
tac ką. Wprost prze ciw nie – to wy ra fi no wa ne, 
bar dzo po ukła da ne, kon cep cyj ne brzmie nie. Ma 
swój wy raź ny „znak fir mo wy”, moc ną oso bo-
wość, któ ra jed nak pra cu je dla, a nie prze ciw 
mu zy ce; cho ciaż fak tycz nie, nie do koń ca wpi su-
je się w za sa dę cał ko wi tej neu tral noś ci. Pass pod 
wzglę dem bar wy przy po mi na wzmac niacz lam-
po wy. Ma bar dzo na sy co ną, peł ną śred ni cę. Jej 
niż szy pod za kres jest nie co moc niej szy, przez co 
ba lans to nal ny jest prze su nię ty ku do ło wi. Wy so-
kie to ny są ra czej słod kie niż roz ś wiet lo ne. Nie 
cho dzi na szczęś cie o ich mas ko wa nie, ale o ta ką 
pre zen ta cję, któ ra mo men tal nie „wcho dzi”. 
Moż na więc INT-150 pod łą czać do ot war tych, 
de ta licz nych, na wet le kko prze jas k ra wio nych 
ko lumn, któ rych wcześ niej się ba liś my.

Mi mo okreś lo nej syg na tu ry Pass gra rów nie 
przy jem nie każ dy ro dzaj mu zy ki. Przez kil ka dni 
prze ćwi czy łem z nim spo ry miks na grań, sta ra jąc 
się wy ła pać ja kiś słab szy punkt, coś, co moż na by 
wska zać i po wie dzieć: „Oho! Tu taj nie wy ra bia...” 
Gra łem i Nir va nę z Ne ver mind i Tril le ra, czy li naj-
lep szy al bum Quin cy’ego Jo ne sa – ups, to zna czy 
Mi chae la Jack so na. A za raz po tem wy ra fi no wa ne, 
ba ro ko we utwo ry tak pięk nie na gry wa ne przez 
wy twór nię Al p ha (ostat nio w kół ko słu cham 
Mis sa se la fa ce ay pa le Guil lau me Du Fay i Le 
Poème Ha mo ni que Fi ren ze 1616 – po le cam!) i ja-
poń s kie re mas te ry We sa Mont go me ry’ego. Na 
wszys t kim Pass sta wia swo ją pie cząt kę, ale jest 
to za ró wno zna ko wa nie zwie rzy ny jak i pie częć 
naj wy ższej ja kości. Bar dzo mi się to po do ba ło. 
Dźwięk jest ciem niej szy niż z in nych wzmac nia-

                                     czy te go tes tu, ale w spo sób, w ja ki ciem niej sze 
są nie któ re ab so lut nie to po we wzmac nia cze. Jest 
głę bia, swo bo da, płyn ność. Sce na, po dob nie jak 
w Lux ma nie, ry so wa na jest bez wy ci na nia in stru-
men tów, bez ultraprecyzyjnego ata ku i kra wę dzi. 
I tak właś nie brzmi mu zy ka na ży wo. Pier w szy 
plan jest dość eks pan syw ny, ale po głos, akus ty ka 
stu dia są uka zy wa ne dal eko w głąb i na bo ki.

Bas jest mię sis ty i dy na micz ny. Do pie ro bar-
dzo nis kie ze jścia sto py (w ot wie ra ją cym pły tę 
Nir va ny utwo rze Smells Li ke Te en Spi rit) po ka za ły, 
że w pew nym mo men cie urzą dze nie już tro chę 
„od pusz cza”. Ale tylko trochę.

So Much Gui tar!  We sa Mont go me ry’ego. 
To sta re ana lo go we gra nie i nie uda je, że jest ina-
czej. Stąd spo ro szu mów. Pass je nie co wy co fał. 
Bla chy by ły dźwięczne, ciut per lis te. Iden tycz nie 
za cho wu ją się częs to wzmac nia cze lam po we. 
Ana li za gó ry pas ma nie jest tu czymś, nad czym 
trze ba by się dłu żej za trzy mać. Być mo że właś-
nie dzię ki ta kiej bez kon flik to wości wy so kich 
to nów wszys t kie na gra nia brzmia ły co naj mniej 
dob rze, a naj częś ciej wcią ga ją co.

Wspaniała uczta dla zwolenników takiego 
stylu. Dla wszystkich innych chyba też.

Woj ciech Pa cu ła

INT-150
Cena [zł] 19 900
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie
Zna ko mi ta bu do wa me chanicz na i elek t rycz na, dość 
pros ty pro jekt plas tycz ny, ale im po nu ją ce ga ba ry ty. 
Funkcjonalność
Wy god ne zdal ne ste ro wa nie, wszys t kie we jścia 
i wy jścia.
Parametry
Smok z ogrom ną mo cą wy jścio wą i ład nym ze sta-
wem po zo sta łych pa ra met rów. 
Brzmienie
Kto lubi lam py, ale się ich tro chę boi... Pass to bo-
ga te, na sy co ne, a do tego dynamiczne brzmie nie. 

 

W mo de lu INT –150 za sto so wa no 
te sa me ra dia to ry, co w koń ców ce mo cy 

X150.5 – wy gię te ku gó rze, ma syw ne, 
bieg ną ce po oby dwu bo kach urzą dze nia. 

Wszys t kie łą cza zmieś ci ły się 
blis ko gór nej ścian ki. Ma my za ró wno 

we jścia RCA, jak i XLR 
– urzą dze nie jest w peł ni 

zba lan so wa ne.

Prawda czasu, 
prawda ekranu
Tak je den z moich przy ja ciół mó wi o mu-

zy ce re pro du ko wa nej me cha nicz nie, tj. 
z noś ni ka. Ozna cza to, że prze kaz mu zycz ny  
jest swe go ro dza ju kre a cją ma ją cą przy bli żyć 
nam au ten tycz ne wy da rze nie, któ re mia ło 
wcześniej miej s ce. Tak – właś nie kre a cją. 
Moż na to oczy wiś cie zła go dzić i po wie dzieć, 
że cho dzi o re kre a cję, ale fakt po zo sta nie 
fak tem: to, co sły szy my w do mu, nie ma 
wie le wspól ne go z tym, co dzie je się na 
żywo. Po cząw szy od usta wie nia mik ro fo nów 
po przez ma ni pu la cje na sto le mik ser s kim, 
na wy bo rze for ma tu skoń czyw szy, wszys t ko 
wpły wa na efekt koń co wy. No i sa me wa-
run ki od słu chu... Chy ba nie wie rzą Pań stwo, 
że w do mu uda się zbu do wać sce nę o sze-
ro koś ci kil ku nas tu –kil ku dzie się ciu met rów? 
Na praw dę sztu ka po le ga na ta kim przy go-
to wa niu na gra nia i ta kim je go od two rze niu, 
że choć by przez chwi lę da my się zwieść tej 
iluz ji; że po myś li my, iż praw dzi wej mu zy ce 
mo że nie aż tak dal eko do te go, co sły szy-
my... al bo ina czej – że prze sta nie my od no sić 
to, co sły szy my, do mu zy ki na ży wo, do 
wszel kich wzor ców, ocze ki wań, re cen z ji, ale 
po pros tu będzie my mie li przy jem ność. A do 
te go pro wa dzą bar dzo róż ne dro gi, bar dzo 
róż ne urzą dze nia. Trzy wzmac nia cze tes tu 
są kon ku ren ta mi, ale zgod nie to po ka zu ją. 
Opie ra nie się przy ostatecz nej od po wie dzi: 
który jest lep szy, a któ ry gor szy, cza sa mi nie 
ma sen su. Cza sa mi jed nak ma...


