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S³owo hybryda w po-
tocznym rozumieniu nie za-

wsze kojarzy siê najlepiej. To coœ
dziwnego, niejednorodnego, wynaturzonego.

£¹cz¹cego ró¿ne cechy nie dla szczytnej idei, ale
z koniecznoœci (np. ekonomicznej) lub przypadku

(np. chorobowego). Tymczasem wzmacniacze hybrydowe, wpraw-
dzie ma³o popularne i wystêpuj¹ce w audio–naturze raczej rzadko, maj¹

³¹czyæ to, co najlepsze. Najlepsze w œwiecie lamp i tranzystorów.

Hybrydowy towarzysz pancerny
HD220Audio Research

Zyskanie aprobaty wœród zwolenników jednego i drugiego
obozu mo¿e jednak wcale nie byæ ³atwe, a ostateczny rezultat
techniczny i brzmieniowy jest wypadkow¹ nie tylko zalet, ale

i wad obydwu technik. Wady oczywiœcie maj¹ byæ wyeliminowane,
a zalety wyeksponowane. Tak to by ka¿dy chcia³...
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F akt ma³ej liczby konstrukcji hybrydowych mo¿e byæ podstaw¹ do
dyskusji o trafnoœci tego rodzaju za³o¿eñ konstrukcyjnych, ale nie
mo¿e przes¹dzaæ o jakoœci konkretnego urz¹dzenia – to trzeba

sprawdziæ, zmierzyæ i pos³uchaæ. Fakt ten wskazuje równie¿, ¿e skonstruo-
wanie takiego urz¹dzenia nie nale¿y do rzeczy najprostszych. Audio
Research, amerykañski gigant Hi–Endu, w swojej kilkudziesiêcioletniej
historii stworzy³ hybryd niema³o, ale nawet dzisiaj, w szerokiej i zró¿nico-
wanej ofercie, hybryda HD220 jest czymœ wyj¹tkowym. Nale¿y do serii
podstawowej, w której jest rodzynkiem, gdy¿ za wzmacnianie sygna³ów
odpowiadaj¹ tu poza ni¹ wy³¹cznie tranzystory. Najlepsze i najdro¿sze
wzmacniacze serii Reference s¹ ju¿ konstrukcjami w pe³ni lampowymi.
W takim uk³adzie odniesienia HD220 ma byæ wiêc jednak jakimœ kompromi-
sem... Ale dobry kompromis jest znacznie lepszy ni¿ z³a realizacja idei
bezkompromisowej. Ponadto tego typu eksperymenty, nawet trochê wbrew
polityce firmy, mog¹ prowadziæ do powstania urz¹dzeñ wyj¹tkowo udanych,
wcale nie gorszych od teoretycznych referencji. Testowanie koñcówek
o masie i gabarytach HD220 nie nale¿y do zajêæ naj³atwiejszych.
Za autorami–recenzentami Audio nie idzie grupa szerpów dŸwigaj¹cych ich
baga¿e i testowany sprzêt. Ka¿dy z nas niesie swój krzy¿ zupe³nie sam.
W przypadku HD220 wa¿y on ponad 30 kg. Dlatego te¿ zapamiêta³em s³owa
dystrybutora, który zachêca³ mnie do testu tego fantastycznego urz¹dzenia
obietnic¹, ¿e „na pewno mi³o spêdzê czas”.

Owszem, mi³ym akcentem by³y wygodne uchwyty na froncie wzmacniacza.
Przy tak du¿ej obudowie solidnoœæ konstrukcji mechanicznej ma kluczo-

we znaczenie. HD220 to towarzysz pancerny. Wszystko jest tu du¿e i kalo-
ryczne (przecie¿ to sprzêt z USA), pocz¹wszy od wykrojonej z grubego
p³atu metalu przedniej œciany (bo to ju¿ nie œcianka), poprzez wspomniane
uchwyty i wewnêtrzne belki stanowi¹ce trzon konstrukcji. Mniej „amery-
kañsko” prezentuj¹ siê mo¿e boki urz¹dzenia, gdy¿ nie strasz¹ radiatorami,
ale jest w tym znak czasu. Wystarczy bowiem spojrzeæ na wiele innych
nowych konstrukcji zza Oceanu, jak choæby na wzmacniacze EVO Krella, by
dojœæ do wniosku, ¿e epatowanie ostrymi kszta³tami i krawêdziami nie jest

ju¿ obowi¹zuj¹c¹ mod¹. Kolos, który ma moc dochodz¹c¹ do pó³ kilowata,
musi byæ jednak jakoœ ch³odzony, skoro wiêc radiatory s¹ wewn¹trz, to
górn¹ oraz boczne pokrywy wykonano z perforowanej blachy.

Front HD220 jest bardzo nobliwy, profesjonalny, na serio, bez ¿adnych
designerskich wodotrysków, a przy tym skoñczenie elegancki poprzez
klasycznoœæ swojego stylu. Kto lubi ozdobniki, niech cieszy siê z dwóch
uchwytów, z których cieszy³em siê i ja (ale z innych powodów), oprócz nich
„dzieje siê” niewiele. Klasyczny w³¹cznik sieciowy (mechaniczny, choæ
uruchamia ca³¹ procedurê startu z czasowymi obwodami za³¹czaj¹cymi
poszczególne sekcje) i towarzysz¹ce mu dwie diody informuj¹ce o warun-
kach pracy w zupe³noœci wystarcz¹ koñcówce mocy. Jednak jest coœ ekstra,
wprawdzie wewn¹trz, obok jednej z lamp – ma³y ciek³okrystaliczny
wyœwietlacz. Po w³¹czeniu urz¹dzenia pojawiaj¹ siê na nim liczby obrazuj¹ce
czas pracy, coœ na wzór „przebiegu” wzmacniacza. To istotne w przypadku
konstrukcji lampowej (choæby w czêœci), gdy¿ daje jakieœ pojêcie, kiedy
myœleæ o wymianie lamp na nowe. Po takiej operacji nale¿y tylko zreseto-
waæ licznik i mo¿na obserwacje zacz¹æ od pocz¹tku.

Mo¿liwoœci przy³¹czeniowe wzmacniacza s¹ tak kompletne, jak to tylko
w przypadku koñcówki mo¿liwe. Wœród wejœæ do dyspozycji dostajemy
zbalansowane XLR oraz niezbalansowane RCA, do wyboru miêdzy nimi
s³u¿y ma³y hebelek. Jest tak¿e elektryczne gniazdo zdalnego sterowania,
które pozwoli zintegrowaæ urz¹dzenie np. z przedwzmacniaczem i w³¹czaæ
ca³y system za pomoc¹ pilota.

Osobnym tematem pozostaje gniazdo sieciowe. Nietypowo zdecydowa-
no siê na du¿e, 20–amperowe z³¹cze, które ró¿ni siê wielkoœci¹ oraz
uk³adem styków od powszechnie stosowanych wtyczek. Kupuj¹c wzmac-
niacz, w komplecie otrzymujemy oczywiœcie stosowny przewód. Mamy
pewnoœæ, ¿e pr¹du nigdy wzmacniaczowi nie zabraknie, choæ maksymalny
pobór to wed³ug specyfikacji „tylko” 1200 W.

Okreœlenie „hybrydowy” w przypadku wzmacniaczy zintegrowanych lub
koñcówek mocy oznacza na ogó³, i¿ wstêpne wzmocnienie odbywa siê
najpierw w uk³adzie lampowym, a koñcowe w obwodach opartych na
tranzystorach. Taki opis by³oby jednak w przypadku HD220 pewnym
uproszeniem. Droga sygna³u tu¿ po wejœciu rozpoczyna siê bowiem od
stopnia wykonanego na niskoszumnych tranzystorach JFET. Jest to
analogiczne rozwi¹zanie do tego, które przyjêto w topowym wzmacniaczu
Reference 110. W nastêpnych etapach pracy do gry przystêpuj¹ lampy, jako
pierwsza podwójna trioda 6922 zasilaj¹ca kolejny stopieñ wykonany na
lampach 6H30. Odpowiadaj¹ one za finalne przygotowanie sygna³u podawa-
nego do stopnia wyjœciowego. Ten z kolei tworzy dwanaœcie uk³adów
bipolarnych (na kana³), które maj¹ dostarczyæ – wed³ug specyfikacji
producenta – a¿ 220 W przy 8 omach i prawie 400 W przy 4 omach.

Sporo kluczowych elementów elektronicznych zosta³o przejêtych
z konstrukcji wy¿szej serii Reference, podziw budz¹ znakomitej jakoœci
kondensatory, jednak prawdziwymi rarytasami s¹ jeszcze inne elementy.
Audio Research dostrzega problem mikrofonowania, wystêpuj¹cy na
siatkach lamp. Aby minimalizowaæ to niekorzystne zjawisko, ka¿da trioda
jest fabrycznie uzbrojona w dwa gumowe pierœcienie, które maj¹ za zadanie
wyt³umiæ drgania. Takie rozwi¹zanie jest stosowane przez najbardziej
ortodoksyjnych i pedantycznych mi³oœników konstrukcji lampowych, którzy
poprzez stosowanie pierœcieni staraj¹ siê tuningowaæ posiadane urz¹dzenia
– w ich oczach konstrukcja Audio Research powinna dodatkowo zyskaæ.
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LABORATORIUM Audio Research HD220
HD220 spe³nia deklaracje producenta w dziedzinie mocy wyjœciowej: przy

8 omach dostarcza a¿ 218 W, a przy 4 omach do 400 W brakuje zaledwie 3 W.
Ponadto spadki mocy s¹ minimalne w przypadku pod³¹czenia dwóch kana-
³ów jednoczeœnie. Zmierzona czu³oœæ idealnie pokrywa siê z tym, co podaje
Audio Research, do pe³nego wysterowania potrzebne jest napiêcie 4 V (wejœcie
zbalansowane), co narzuca ju¿ (jeœli zechcemy korzystaæ z pe³nego potencja³u
urz¹dzenia) stosowanie przedwzmacniacza aktywnego.

Kolejne parametry uzyskane w naszych pomiarach te¿ s¹ dobrym
odzwierciedleniem firmowej specyfikacji technicznej. Przy pe³nej mocy
dynamika wynosi 112 dB, a odstêp sygna³u od szumu (1 W) to 90 dB.
Spotykaliœmy ju¿ koñcówki mocy (tranzystorowe) o bardziej wy¿y³owanym S/N,
ale lampy w torze sygna³owym nieco utrudniaj¹ uzyskanie najlepszych wyników
w tym zakresie – jest wiêc po prostu dobrze.

Pasmo przenoszenia (rys.1) to te¿ mocna strona urz¹dzenia, przy 10 Hz
spadek jest niemal pomijalny (ok. –0,1 dB), a dla 100 kHz HD220 wci¹¿ spisuje
siê œwietnie, dostarczaj¹c napiêcie zaledwie o 0,4 dB ni¿sze od referencyjnego
poziomu.

W przypadku rozk³adu zniekszta³ceñ (rys.2) cechy lampowca daj¹ o sobie
znaæ ju¿ wyraŸniej, przede wszystkim w postaci generalnie ni¿szych harmonicz-
nych, a zw³aszcza dominuj¹cej drugiej; jej poziom to –56 dB, przy –71 dB le¿y
trzecia, kolejne s¹ tak¿e widoczne, ale ju¿ poni¿ej –90 dB.

Kszta³t wykresu z rys.3 jest nietypowy z uwagi na wczeœnie po³o¿one
minima (kilka dziesi¹tych wata) oraz nastêpuj¹cy po nich powolny, ci¹g³y wzrost
zniekszta³ceñ bez wyraŸnego punktu przesterowania – HD220 zachowuje siê
tutaj jak wzmacniacz lampowy; co ciekawe, w wiêkszej czêœci zakresu badanych
mocy zniekszta³cenia s¹ ni¿sze dla 4 omów.

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

8 218 217
4 397 395

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 4
Stosunek sygnał/szum [dB] 90
Dynamika [dB] 112
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,044
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω) 75 Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Terminale g³oœnikowe pod³¹czono bez udzia³u
kabli, wlutowuj¹c gniazdka bezpoœrednio na p³ytki
koñcówek mocy.

Na ka¿dym radiatorze za³o¿ono dwanaœcie uk³adów mocy,
tu widaæ tylko po³owê arsena³u, kolejn¹ szóstkê

zainstalowano nieco ni¿ej.

Lampowy przedwzmacniacz opiera siê
przede wszystkim na dwóch triodach, jednak
pierwszy z kilku stopni wzmocnienia to uk³ad

pó³przewodnikowy.

Do efektywnego
ch³odzenia nie wystarczy³y nawet

liczne naciêcia obudowy, ka¿dy
z kana³ów otrzyma³ w³asny

wentylator.
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Obudowa jest ogromna, w œrodku jest wci¹¿ sporo wolnego
miejsca. I bardzo dobrze, bo œcisk wcale nie s³u¿y dobrym

parametrom.
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W konstrukcji znajdziemy jeszcze kilka niekonwencjonalnych
rozwi¹zañ. U³o¿enie radiatorów jest naturalnie konsekwencj¹ decyzji
przeniesienia ich do œrodka, elementy u³o¿ono wiêc piórami do
do³u po obu stronach chassis. Stworzono w ten sposób dwa tunele,
które z racji bliskoœci dolnej œcianki oraz pod³o¿a, na którym
wzmacniacz stanie, nie by³yby dostatecznie efektywne w odprowa-
dzaniu ciep³a. Do pomocy nale¿a³o wiêc zaanga¿owaæ dwa
wentylatory, po jednym dla ka¿dego kana³u, ulokowane przy tylnej
œciance. Wentylatory pracuj¹ stale z tak¹ sam¹ prêdkoœci¹, tu¿ po
w³¹czeniu zasilania, niezale¿nie od napiêcia sygna³u wejœciowego.

Monta¿ gniazd wejœciowych odby³ siê bez poœrednictwa p³ytek
drukowanych, po³¹czenia miêdzy konektorami XLR, RCA i selekto-
rem wykonano krótkimi przewodami. Sekcjê przedwzmacniacza
umieszczono z przodu, trzeba wiêc by³o zastosowaæ d³ugie odcinki
przewodów, druty (wiem co piszê – druty) nie maj¹ ekranu, trafiaj¹
wprost na p³ytkê wzmocnienia wstêpnego.

Zasilacz oparty o rdzeniowy transformator sieciowy zainstalowa-
no pomiêdzy koñcówkami mocy, tu¿ przy tylnej œcianie. Obok niego,
na specjalnie przygotowanej platformie, umieszczono rz¹d
kondensatorów filtruj¹cych (dwadzieœcia mniejszych pojemnoœci).

Lampy 6299 sygnowane s¹ przez Electro Harmonics, natomiast
triody 6H30 wyprodukowa³ rosyjski Sovtek.

Choæ od wejœæ (a tak¿e miêdzy wewnêtrznymi sekcjami) biegn¹
d³ugie przewody, to wyjœcia zrealizowano w fantastycznej formie,
rezygnuj¹c zupe³nie z kabli i w taki sposób ustawiaj¹c p³ytki
drukowane, by bezpoœrednio do nich przylutowaæ potê¿ne terminale
g³oœnikowe.
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ÓZanim zaczniemy s³uchaæ HD220, trzeba
bêdzie go... wygrzaæ? Zanim go w ogóle
 pierwszy raz uruchomimy, trzeba bêdzie

go rozkrêciæ. Urz¹dzenie fabrycznie nowe
przyje¿d¿a ze zdemontowanymi lampami, które
umieszczone s¹ w specjalnych os³onach z g¹bki,
wewn¹trz obudowy. Producent podaje
szczegó³ow¹ instrukcjê, poszczególne lampy s¹
oznaczone, w fabrycznym opakowaniu znalaz³em
te¿ œrubokrêt.

HD220 to wzmacniacz o cechach, jakie
trudno spotkaæ w jednym urz¹dzeniu. Urz¹dze-
nie oferuje rzeczywiœcie to, czego intuicyjnie
spodziewamy siê po konstrukcji hybrydowej.
Dzia³a wedle najœmielszych oczekiwañ audiofila
œwiadomego koncepcji jego budowy. Wydaje siê
niemo¿liwe uzyskanie takiego rozmachu,
kontroli i zarazem lekkoœci grania w zakresie
niskotonowym z konstrukcji w pe³ni lampowej.
Wiem, ¿e najlepsze AR s¹ w³aœnie ca³kowicie
lampowe, ale musia³bym odœwie¿yæ swoje
wra¿enia, aby uwierzyæ, ¿e potrafi¹ one w tym
zakresie jeszcze lepiej „do³o¿yæ” ni¿ HD220.
Audio Research to tur o powalaj¹cej sile, potrafi
nie tylko „uci¹gn¹æ” najbardziej wymagaj¹ce, ale
i najwiêcej oferuj¹ce kolumny („w robocie” by³y
Utopie Focala), ale w dodatku robi to z gracj¹
i bez s³yszalnego wysi³ku. Bas nie jest przy tym
suchy czy kanciasty, kontury s¹ delikatnie
zaokr¹glone, w³aœnie tak, jak s³u¿y to naturalnoœ-
ci i plastycznoœci, a nie przeszkadza dok³adnoœci.
Uzyskujemy pe³n¹ informacjê o szybkim ataku
i wybrzmiewaniu. HD220 ani nie urywa, ani nie
przeci¹ga niskotonowej akcji, choæ mo¿e
delikatnie j¹ ³agodzi wzglêdem orygina³u.
Wszystko to jednak odbywa siê przy wielkiej
dawce energii i dynamice wolnej od kompresji.
Wydaje siê to uk³onem w stronê s³uchaczy,
którym twarde basisko z typowego mocnego
tranzystora nie do koñca le¿y, ale którzy
oczekuj¹ znacznie wiêcej si³y i uderzenia, ni¿
z nawet najbardziej udanej konstrukcji lampowej.
Czy nie dorabiam teorii do praktyki? Naprawdê
ju¿ sam bas z HD220 potwierdza „s³usznoœæ
koncepcji” hybrydy i jednoczeœnie doskonale
przeprowadzon¹ jej aplikacjê.

Tym bardziej, ¿e w pozosta³ej czêœci pasma
te¿, a nawet jeszcze bardziej odczuwamy ciep³y
klimat i bogactwo barw, za czym z ca³¹
pewnoœci¹ kryj¹ siê cztery triody. O poziomie
przejrzystoœci i selektywnoœci mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest dobra, a nawet bardzo dobra, tyle
¿e cechy te nie narzucaj¹ siê, nie determinuj¹
ogólnego charakteru. ¯adnej sterylnoœci,
klinicznoœci, du¿o plastycznoœci i nasycenia,
mo¿e te¿ trochê „czarów” – po czêœci lekkiego
podrasowania, podgrzania, po czêœci zjawiskowej
naturalnoœci. Czego jest wiêcej, trudno oceniæ,
bo niektóre nagrania mog¹ wydawaæ siê trochê
„przerobione”, a za chwilê inne urzekaj¹
i przekonuj¹, ¿e dok³adnie tak w³aœnie brzmieæ
powinny. Wokale najczêœciej pokazuj¹ siê
w sposób nie pozostawiaj¹cy nic do ¿yczenia.
Œledzenie tu jakichœ lampowych przek³amañ,
zamgleñ itp. mo¿e jest zadaniem recenzenta, ale
¿adnemu s³uchaczowi nie ska¿onemu szukaniem
dziury w ca³ym nawet nie przyjdzie do g³owy.
Tak subtelnego, miêkkiego i romantycznego
g³osu nie s³yszy siê czêsto, a na pewno chcia³oby

siê. Zyskuje na tym równie¿ instrumentarium
akustyczne, ¿ywe, bogate, jakby trójwymiarowe.
Na efektowne, spójne, lekko dos³odzone
brzmienie œrednicy ma wp³yw bardzo wyrafino-
wana, jednak wcale nie przygaszona góra pasma.
Blachy nie s¹ krwio¿erczo metaliczne, ale kiedy
trzeba, maj¹ w sobie du¿¹ czêœæ w³aœciwej,
wyostrzonej barwy. Dok³adaj¹ siê do tego
piêkne, d³ugie wybrzmienia i œwietnie wywa¿ona
detalicznoœæ, bez sk³onnoœci do „wciskania”
ka¿dego drobiazgu na pierwszy plan. Jest przy
tym w³aœciwy oddech akustyki pomieszczenia,
równie¿ w tym zakresie czuæ naturalnoœæ,
organicznoœæ, nie doskwiera ¿adna syntetycznoœæ
i ograniczenie swobody.

HD220 nie jest na pewno sprzêtem idealnie
³¹cz¹cym tylko to, co najlepsze i wyrzucaj¹cym
z obrazu wszelkie jego wady, ale bez siêgania po
eksperymenty z wieloma przeró¿nymi
kombinacjami wzmacniaczy, Ÿróde³ czy kolumn
oferuje doskona³¹ mieszankê muzykalnoœci,
ciep³a, dynamiki i dok³adnoœci. Pozwala po³¹czyæ
s³uchanie komfortowe ze s³uchaniem analitycz-
nym, a tak¿e energetycznym. Nie ³oi jak
superszybki piec tranzystorowy, wiêc pewnych
ekstremalnych brzmieñ z jego pomoc¹ nie
wykroimy, ale nie jest to chimera, która raz siê
sprawdza, a raz nie. Przy swoim stylu daje pole
do popisu przede wszystkim muzyce, która
brzmi raczej tak, jak j¹ nagrano, a nie tak, jak gra
HD220; to co HD220 dodaje od siebie, sprowa-
dza siê raczej do powœci¹gliwego, uprzejmego

HD220
Cena [z³] 26 000
Dystrybutor FAST AUDIO

www.audiofast.com

Wykonanie
Pancerna, stylowa bry³a z wizualnymi akcentami sprzê-
tu profesjonalnego. Bardzo staranny monta¿, doskona-
³e elementy.
Parametry
Bardzo wysoka moc wyjœciowa, sprawny zasilacz, nis-
kie szumy, szerokie pasmo, zniekszta³cenia zdomino-
wane przez drug¹ harmoniczn¹, „fizjologicznie” wzras-
taj¹ce wraz z moc¹.
Brzmienie
Bardzo wszechstronny i uniwersalny. Du¿o ciep³a
i piêkne barwy œrodka, mocny, ale nie bezlitosny bas,
wyrafinowana góra. Swoboda, naturalnoœæ, oddech.

ujawniania realizacyjnych niedoskona³oœci. Na osi
„zimny, dok³adny tranzystor – „ciep³a,
kluchowata lampa” wcale nie zajmuje miejsca
pomiêdzy, ale udaje mu siê odnaleŸæ inny punkt
w brzmieniowej wielowymiarowej przestrzeni,
gdzie jest swoboda, naturalnoœæ i oddech.
HD220 wydaje siê równie¿ bardzo wygodny
i uniwersalny, a czasami zbawienny w kontekœcie
doboru sprzêtu  wspó³pracuj¹cego. Zagra dobrze
z praktycznie ka¿dymi dobrymi kolumnami –
zdanie wydaje siê banalne, ale nie dla audiofilów
strasz¹cych siê brakiem synergii miêdzy nawet
bardzo dobrymi, ale Ÿle dobranymi elementami.
Niektóre kolumny przekonuje do trochê
³agodniejszego brzmienia, przy tym wcale nie
¿a³uj¹c im zdrowej energii. Pewnie wiele do
powiedzenia bêdzie mia³ te¿ przedwzmacniacz,
do wyboru s¹ trzy: SP17 za ok. 7000 z³, LS17 za
ok.10 000 z³ oraz LS26 za 16 000 z³. Wszystkie
lampowe, co poprowadzi brzmienie jeszcze
bardziej w stronê referencyjnego stylu AR.

Radek £abanowski

Du¿e uchwyty nawi¹zuj¹ do sprzêtu profesjonalnego, a poniewa¿ recenzenci Audio
s¹ profesjonalistami, wiêc i dla nich okazuj¹ siê, one bardzo pomocne.

Nietypowe gniazdo sieciowe o wysokiej,
20–amperowej obci¹¿alnoœci wymaga
zastosowania kabla ze specjaln¹ koñcówk¹.

Zestaw
przy³¹czeniowy

dla ka¿dego
z kana³ów to

pojedyncze
wyjœcie oraz

podwójny
komplet

wejœciowy –
XLR oraz RCA

– wybierane
prze³¹cznikiem

hebelkowym.


