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Maleñki, z³oty, z drewnianymi boczka-
mi... no có¿, nie wygl¹da na pieni¹dze,
których ¿¹da pan Hyodo. Ale

przyjrzyjmy siê mu bli¿ej. Front wykonano ze
z³oconej blachy, z zielonymi paskami na górze
i na dole. Kolory odwa¿ne, ale dobrane ze
smakiem. Ga³ki z aluminium, w stylu lat 70.
– te¿ z³ocone. Urz¹dzenie stoi na plastikowych
nó¿kach, a pilota nie ma. Koncepcja jest tak
wyrazista i na swój sposób bezkompromisowa,
¿e ka¿dy bêdzie mia³ o niej swoje w³asne zdanie.

Do dyspozycji mamy cztery ga³ki: wybór
wejœcia (piêæ pozycji), wzmocnienie, balans
miêdzy kana³ami oraz tzw. „booster”, tj. uk³ad
podbijaj¹cy bas o 3 lub 5 dB. W po³o¿eniu
wyjœciowym uk³ad nie pracuje i jest poza œcie¿k¹.
Tego typu wspomaganie basu spotyka siê we
wzmacniaczach pomyœlanych jako partnerzy dla
kolumn z przetwornikami szerokopasmowymi,
które zawsze cierpi¹ na jego niedobór. Pod
spodem s¹ jeszcze dwa prze³¹czniki – jeden
uruchamia kolejne wejœcie liniowe, oznaczone
„tape”, zaœ drugi prze³¹cza miêdzy wyjœciem
g³oœnikowym i s³uchawkowym. Jak siê potem
oka¿e, to nie jest zwyk³e poszerzenie funkcji
u¿ytkowych, a rzecz dla tego wzmacniacza
kluczowa. Obok mechanicznego wy³¹cznika
sieciowego znajduj¹ siê dwie diody - zielona
i czerwona. Potrzebne s¹ dwie, aby zasygnalizo-
waæ gotowoœæ do pracy – wzmacniacz
wyposa¿ono w uk³ad opóŸnionego zasilania
anody. Równie¿ tylna œcianka jest z³ocona...
Mamy tutaj szeœæ par wejœæ RCA i wyjœcie do
nagrywania. Poœrodku dwie pary z³oconych
zacisków g³oœnikowych, a nad nimi selektor
impedancji (4-6-8 omów). To jedyny widoczny
go³ym okiem znak, ¿e mamy przed sob¹
wzmacniacz lampowy.

Budowa mechaniczna jest klasyczna – lampy
wk³adane s¹ do podstawek ze srebrzonymi
pinami, zaœ ca³y uk³ad montowany jest od spodu.
Na górze mamy wiêc transformatory wyjœciowe,
zasilaj¹cy oraz d³awik, wszystkie nawijane
w Lebenie. Przed nimi s¹ zaœ dwie pary lamp

EL84, tutaj w bardzo rzadkiej wersji NOS
Mullarda. Ich sterowaniem i odwracaniem fazy
zajmuj¹ siê równie poszukiwane bañki 5751 JAN
(Joint Army and Navy) i (12AX7) General
Electric, po jednej na kana³. Uk³ad  CS-300X
zosta³ doprowadzony do minimum, poniewa¿
zrezygnowano z lamp buforuj¹cych wejœcie.
Stopieñ pr¹dowy pracuje w uk³adzie push-pull.

We wnêtrzu panuje wzorowy porz¹dek,
pomimo ¿e ca³y monta¿ zosta³ przeprowadzony
bez u¿ycia p³ytek, metod¹ punkt-punkt.
Kondensatory w zasilaczu nie s¹ wielkie, jednak
to bardzo dobre Elny; równie¿ Elna dostar-
czy³a kondensatory, tym razem typu Silmic –
z jedwabnymi ok³adzinami
– sprzêgaj¹ce opornik
katodowy.

Japonia to miejsce, w którym rodzi siê najwiêcej hi-endowych marek na
œwiecie i powstaje gro najlepszych wzmacniaczy lampowych.

Mr Hyodo, w³aœciciel Lebena, jest tam wa¿n¹ figur¹. Hyodo, oprócz tego,
¿e jest in¿ynierem i muzykiem, kolekcjonuje tak¿e rzadkie typy lamp.

Dlatego wzmacniacze Lebena s¹ na ¿yczenie wyposa¿ane w unikatowe
lampy NOS. I nie s¹ tanie.

CS-300X(S)
Piêkny inaczej

Leben

Jeszcze lepsze elektrolity, OS firmy Sanyo,
mamy przy katodzie lamp wejœciowych. Sygna³
z wejœæ pobierany jest ekranowanymi kabelkami,
biegn¹cymi na przód urz¹dzenia, ale dziêki jego
kompaktowej budowie, s¹ one bardzo krótkie.
Zaraz za selektorem trafiamy do du¿ego
potencjometru Alpsa i dalej do balansu. Widaæ
œwietny monta¿ i wiele godzin planowania. Nie
trzeba przeprowadzaæ ¿adnych regulacji lamp,
poniewa¿ wzmacniacz ma uk³ad self-biasing.
Ewentualna wymiana lamp koñcowych bêdzie
wyj¹tkowo prosta – wystarczy wyj¹æ stare,
w³o¿yæ nowe i gotowe.

Oprócz typowych regulatorów, mamy
w Lebenie tak¿e dwa specjalne - prze³¹cznik

pomiêdzy s³uchawkami a g³oœnikami oraz
funkcjê uwypuklaj¹c¹ niskie tony.

To japoñska specjalnoœæ.
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ODS£UCH
Wzmacniacz Lebena ³amie wszelkie

stereotypy o brzmieniu „lampowym” i „tranzys-
torowym”. To urz¹dzenie, które ma zarówno
nasycenie, dŸwiêcznoœæ, plastykê lamp, jak
i punktualnoœæ, zwartoœæ, precyzjê. Niby tylko
15 W, ale wzmacniacz bez problemu napêdzi³
kolumny o skutecznoœci 85 dB do ca³kiem
wysokich poziomów dŸwiêku. Inaczej ni¿
w CEC-u, „za³amanie” siê dostêpnej mocy
nastêpuje w Lebenie momentalnie, nie ma
p³ynnego przejœcia miêdzy tymi dwoma stanami.
Zwykle lampowce graj¹ tak, jak Tube 53, tj. da
ich s³uchaæ nawet przy doœæ wysokich zniekszta³-
ceniach, bo te s¹ przyjemne, „przyjazne” dla
ucha i nie s³ychaæ momentu, w którym
przesadziliœmy. CS-300 zupe³nie inaczej –
dostêpny zakres jest spory, jednak w pewnym
momencie w g³oœniku œredniotonowym zaczyna
charczeæ. Na drugim skraju skali, czyli przy
bardzo niskich poziomach, CEC te¿ ma
przewagê. Jednak...

W optymalnym obszarze dla swojej pracy
Leben gra kapitalnie. Ale powiem od razu –
mimo to trudniej go bêdzie zasymilowaæ z reszt¹
systemu. Pod tym wzglêdem CEC jest
porêczniejszy – ³adnie gra z szersza palet¹
kolumn, z ró¿nymi Ÿród³ami. Leben jest
bezlitosny, szczególnie pod wzglêdem
ukazywania ró¿nic w dynamice. Trzeba do niego
dobraæ jak najlepsze Ÿród³o (bo to s³ychaæ
najpierw) oraz  wyrównane tonalnie kolumny.
Wzmacniacz ma absolutnie czysty ton, nie ma siê
wiêc co spodziewaæ lampowego ciep³a,
intymnoœci. Rozci¹gniêcie pasma jest imponuj¹-
ce. Wy¿szy bas jest czysty i wyrównany, przez
co mo¿e nie od razu bêdzie imponowaæ tak jak
w urz¹dzeniach, gdzie go lekko podbito.

Zaskakuj¹co mog¹ zabrzmieæ nagrania
komercyjne. WeŸmy znowu p³yty Open Your Box
Yoko Ono oraz Téo&Téa Jeana Michaela Jarre’a.
Obydwie oparte s¹ o elektronikê, sample, mocny
bit. Obydwie s¹ zabezpieczone przed kopiowa-
niem i maj¹ wszystkie przykre cechy technicznej
komercji: nieco rozjaœniony, twardy wy¿szy
œrodek i nie do koñca rozdzielcz¹ górê. A jednak
momentalnie s³ychaæ, ¿e p³yta Ono jest jednak
lepiej zrealizowana. Blachy, chocia¿ to przecie¿
wci¹¿ sample, s¹ podane na niej w lepiej
wype³niony, nie tak mechaniczny, jak u Jarre’a,
sposób. Zwykle nawet dobre wzmacniacze

najczêœciej gubi¹ gdzieœ ró¿nice, które wystêpuj¹
miêdzy niewysokich lotów realizacjami. A jeœli
p³yta dla szerszych rzesz jest nagrana dobrze
i bardzo dobrze, jak np. Pink Floyd z japoñskiej
wersji The Final Cut, bêdzie piêknie. Wzmacniacz
w naturalny sposób pokazuje poszczególne
instrumenty, z ich g³êbi¹, faktur¹, wyj¹tkow¹
sygnatur¹ ka¿dego z uderzeñ stopy perkusji, czy,
jak w przypadku p³yty Invitation Milt Jackson
Sextet, wibrafonu lidera.

Daje siê wyczuæ lekka perlistoœæ wy¿szej
œrednicy. Ale kiedy gramy kr¹¿ek z wybitn¹
realizacj¹, jak Dreamland Madeleine Peyroux,
siadamy z westchnieniem, bo wreszcie gra
wszystko tak, jak rzadko kiedy. Lisa Gerrard
z p³yty The Silver Tree mia³a oddech, g³êbiê.

Ograniczenia oczywiœcie istniej¹ i wi¹¿¹ siê
przede wszystkim z moc¹. Funkcjonalnym bra-
kiem jest te¿ nieobecnoœæ pilota. Wiem, ¿e to
dodatkowa elektronika i uk³ady cyfrowe, ale bez
przesady... Dla wielu najwiêkszym problemem
bêdzie jednak projekt plastyczny wzmacniacza.
W ramach przyjêtego stylu realizacja jest konsek-
wentna, jednak sam w sobie jest on absolutnym
zaprzeczeniem wszelkich popularnych idei, czy to
minimalizmu, czy wszechstronnoœci, czy nowo-
czesnego designu... to japoñski cudak o cudow-
nym brzmieniu. I nie da siê tego rozdzieliæ.

CS-300X(S)
Cena [z³] 8000
Dystrybutor NAUTILUS HI-END

www.nautilus.net.pl

Wykonanie
Stylistyka japoñskiej produkcji z lat 70. w znakomitej
egzekucji.
Funkcjonalnoœæ
Du¿o wejœæ, doskona³y wzmacniacz s³uchawkowy, ja-
kieœ bas-boosty... ale pilota brakuje.

Parametry
Wysoki szum, zniekszta³cenia narastaj¹ce gwa³townie
wraz z przekroczeniem wyraŸnego punktu przestero-
wania.
Brzmienie
¯ywe, naturalne, czytelnie ukazuj¹ce ró¿nice realiza-
cyjne, a jednoczeœnie nie techniczne. Jeden z najlep-
szych wzmacniaczy s³uchawkowych.

Pokrêt³o wzmocnienia i selektory
przypominaj¹ styl lat 70.

Zacisk uziemienia to element czêsto
spotykany we wzmacniaczach z Japonii.

Tylna œcianka jest z³ocona...
Mamy tutaj szeœæ par wejœæ
RCA i wyjœcie do nagrywania.
Poœrodku dwie pary z³oconych
zacisków g³oœnikowych, ponad
nimi selektor impedancji
(4-6-8 omów).

Tym razem wejœæ liniowych nie zabraknie.
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LABORATORIUM Leben CS-300X(S)
Leben oferuje podobn¹ moc jak CEC - 13 W przy zniekszta³ceniach 1 %

niezale¿nie od obci¹¿enia. Przesuniêcie granicy THD+N na 5 % daje tu
jednak, w odró¿nieniu od CEC-a, umiarkowany przyrost mocy, do 18 W.
Wi¹¿e siê to z szybkim wzrostem zniekszta³ceñ powy¿ej punktu 1 %,
typowym raczej dla wzmacniaczy tranzystorowych.

Czu³oœæ jest ni¿sza ni¿ zwykle, wynosi 0,6 V, co powinno jednak
wystarczyæ do komfortowej pracy z wiêkszoœci¹ Ÿróde³, chocia¿ pokrêt³o
g³oœnoœci zawêdruje pewnie doœæ wysoko.

Odstêp sygna³u od szumu to umiarkowane 75 dB, dynamika wynosi
zaledwie 86 dB.

Pasmo przenoszenia (rys. 1) ujawnia spadki - punkt -3 dB osi¹gamy przy
12 Hz dla 8 omów oraz nieznacznie wczeœniej dla 4 omów. Impedancja
8-omowa prezentuje siê lepiej w zakresie tonów najwy¿szych, widaæ tylko
lekkie podbicie (0,7 dB) przy 70 kHz, a 100 kHz wzmacniacz osi¹ga przy
-1,2 dB. Szczyt dla 4 omów pojawia siê natomiast w okolicach 35 kHz i ma
ju¿ wartoœæ ok. 1,8 dB, nastêpnie poziom gwa³townie opada, przy ok. 63
kHz widaæ kolejne wzbudzenie uk³adu, by spaœæ do -3 dB przy 72 kHz.

Punktami charakterystycznymi wykresu z rys. 2 s¹ dwie harmoniczne:
druga oraz trzecia przy wysokich -52 dB oraz -50 dB, pomiêdzy -80 dB
a -90 dB lokuj¹ siê kolejne, od czwartej do siódmej.

Najni¿sze, widoczne na rys. 3 zniekszta³cenia przypadaj¹ na okolice 1 W.
Powy¿ej mocy 10 W widaæ zachowanie zbli¿one raczej do tranzystora,
a wiêc ostry wzrost THD+N.

R.£.

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x

8 13/18* 13/18*
4 13/17* 13/17*

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,6
Stosunek sygnał/szum [dB] 75
Dynamika [dB] 86
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,15
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω) 21 * 

- 5
%

Jedn¹ z wa¿niejszych w³aœciwoœci Lebena jest
jego podwójna natura – z jednej strony jest to

klasyczny wzmacniacz zintegrowany, z komple-
tem wejœæ i wyjœæ, w drugiej ods³onie jest to
wyspecjalizowany wzmacniacz s³uchawkowy. Jak
siê okazuje, obydwa wyjœcia – g³oœnikowe
i s³uchawkowe – napêdzane s¹ z tych samych
transformatorów wyjœciowych, ale z osobnych
uzwojeñ wtórnych. St¹d istnieje mo¿liwoœæ
jednoczesnego ods³uchu przez kolumny
i s³uchawki (niestety tego samego Ÿród³a).
Pocz¹tkowe ods³uchy prowadzone by³y za
pomoc¹ kolumn i Leben by³ w tej konkurencji
bardzo dobry. Prawdziwy pokaz umiejêtnoœci
przyszed³ jednak dopiero po pod³¹czeniu
s³uchawek. Skoñczy³o siê na tym, ¿e spêdzi³em
wiele dodatkowych godzin, sprawdzaj¹c po kolei
wszystkie posiadane przeze mnie s³uchawki
i wszystkie, jakie w obecnej chwili testowa³em.
Tylko raz w ¿yciu s³ucha³em nieco lepszego w tej
dziedzinie urz¹dzenia, a by³ to kosztuj¹cy ponad
10 000 z³, oparty o lampy 300B, wzmacniacz
Cary CAD-300CEI, który jednak z g³oœnikami nie
by³ tak uniwersalny, jak Leben.

Wojciech Pacu³a

JA, LEBEN
I S£UCHAWKI

Tak jak w CEC-u, monta¿
przeprowadzono metod¹ punkt-
punkt.  Transformatory i d³awik
znalaz³y siê po drugiej
stronie p³ytki.

Sekcja wejœciowa – z bardzo
starannym monta¿em,

dok³adnymi opornikami oraz
sprzêgaj¹cymi poszczególne

sekcje polipropylenami.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia


