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O d pierwszych do ostatnich godzin ods³uchu
zestaw Staxa potwierdza³, ¿e elektrostaty

w wielu dziedzinach s¹ niedoœcignione. Przedzia³
80Hz–2kHz przetwarzany jest  perfekcyjnie i li-
mitowany g³ównie jakoœci¹ Ÿród³a. Po³¹czenie
lamp i elektrostatów da³o bowiem dŸwiêk pe³en
subtelnoœci, odcieni, harmonicznych, których
konstrukcje dynamiczne, nie wiem jak dobre, po
prostu nie s¹ w stanie oddaæ. Saksofony z p³yt
Rollinsa XRCD JVC mia³y g³êboki i dŸwiêczny
tembr. Dobre wra¿enie robi równie¿ góra. Elek-
trostaty zazwyczaj j¹ nieco podkreœlaj¹, ale nie
tym razem. Mo¿na nawet mówiæ o nieznacznym
przyciemnieniu brzmienia, jednak bez jego zma-
towienia. Najmocniej s³yszalny jest przedzia³ 2-4
kHz, tak wiêc s³abo nagrane p³yty, gdzie Ÿród³a
pozorne zlewaj¹ siê ze sob¹, zostan¹ dok³adnie
pod tym k¹tem “przeœwietlone”. No i bas – jest
to dziedzina, w której przetworniki dynamiczne
mog¹ powalczyæ z elektrostatami. Zarówno Gra-
do, jak i Sennheiser potrafi¹ uderzyæ g³êbiej
i bardziej soczyœcie.

Zestaw SRS-4040 Staxa jest wybornym “da-
niem”. Je¿eli ktoœ lubi s³uchawki i go raz pos³u-
cha, zakocha siê. Jednak ka¿d¹ mi³oœæ trzeba pie-

u¿yto znakomitych ele-
mentów,  w  tym,  pra-
cuj¹cych  w  obci¹¿e-
niu, drogich bezinduk-
cyjnych drutowych opor-
ników Dale. Unit jest
bardzo funkcjonalny, po-

niewa¿ posiada dwa wej-
œcia i jedno wyjœcie RCA, jak

równie¿   dodatkowo   wejœcie
XLR. Mo¿emy pod³¹czyæ a¿ trzy

pary s³uchawek – jedn¹ ze standardo-
wym wejœciem oraz dwie typu Pro. Pro

jest to standard u¿ywany przez Staxa, a wprowa-
dzony ze wzglêdu na dwukrotnie wy¿sze napiê-
cie polaryzuj¹ce (589V), które wymaga szersze-
go rozstawu pinów. S³uchawki SR-4040 Signature
równie¿ dziel¹ wiele elementów z najdro¿szym
modelem, m.in. ultra-cienk¹ membranê (1,35µm)
oraz wysokiej klasy przewód po³¹czeniowy, wy-
konany z miedzi PC-OCC o niskiej pojemnoœci.
Membrana ma kszta³t owalny i jest wiêksza ni¿
membrany we wszystkich testowanych s³uchaw-
kach dynamicznych. Muszle Staxa wykonano
z plastiku, zaœ kontakt z g³ow¹ zapewniaj¹ skóro-
podobne nak³adki.

S ³uchawki elektrostatyczne to arystokracja.
Wp³yw na to ma zarówno ich unikalna bu-
dowa, jak i... cena. Ale w tym przypadku

weŸmy pod uwagê, ¿e kupujemy zestaw s³u-
chawki – przedwzmacniacz.

Wykonanie SRM-006t jest w du¿ej czêœci
zbli¿one do topowego modelu SRM-007t, od
którego ró¿ni siê g³ównie tym, ¿e nie ma kon-
strukcji zbalansowanej. Wzmacniacz Staxa jest
urz¹dzeniem hybrydowym, gdy¿ na wejœciu pra-
cuj¹ tranzystory FET, zaœ na wyjœciu dwie po-
dwójne triody 6FQ7/6FC7. Do jego konstrukcji

lêgnowaæ, tak wiêc Staxa nale¿y otoczyæ szcze-
góln¹ opiek¹: najlepiej zagra ze wzmacniaczem
postawionym na kolcach – w moim przypadku
by³y to Silent Points Tara Labs. Równie¿ sieæ
jest wa¿na i tutaj nie najlepiej posz³o z kondy-
cjonerem Idhosa, a najlepsze rezultaty uzys-
ka³em z przewodem sieciowym Eichmann eX-
press wpiêtym wprost do gniazdka.
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Wykonanie
Sterownik przepiêknie zbudowany – widaæ lata
doœwiadczeñ. Nieco k³opotu jest ze s³uchawkami,
a konkretnie z tym, ¿e niemal w ca³oœci s¹ wykonane
z plastiku.

Ergonomia
Pomimo sporych rozmiarów bardzo wygodne i na tym
polu tylko Sennheiser mo¿e byæ dla nich partnerem do
sparringu.

Brzmienie
Wyrafinowane, starannie dopracowane brzmienie.
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