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LAMPY MOC
BALANCED
AUDIO
TECHNOLOGY
VK-52 SE
2x VK-150SE

Lampa czy tranzystor? Pytanie z audiofilskiego œwiata, bo
wœród urz¹dzeñ popularnych lampy od dawna nie

spotkamy. W naszym œrodowisku iloœciow¹ przewagê te¿
ma tranzystor, ale pojawia siê i lampa, któr¹ popiera spore

grono producentów, deklaruj¹c wiernoœæ tej jedynie
s³usznej technice wzmacniania. W œlad za tym nastêpuje te¿

polaryzacja opinii wœród audiofilów, i niewielu jest takich,
którzy maj¹ uszy otwarte i na jedn¹, i na drug¹ opcjê. Ale

poza obozami trzymaj¹cymi siê swoich jednoznacznych
wyborów, s¹ jeszcze takie, choæ najmniej liczne, jak

Balanced Audio Technology, które oferuj¹ konstrukcje
zbudowane w obydwu technologiach. W przypadku BAT-a

z jednym zastrze¿eniem – czy tranzystorowy, czy lampowy,
wzmacniacz z definicji musi byæ mocny.
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Dwa rz¹dki gniazd XLR i ani jednego RCA
- chc¹c skorzystaæ ze Ÿróde³ z gniazdami

RCA, trzeba dokupiæ przejœciówki.

Przednia œcianka jest szeroka i wysoka –
czym przypomina urz¹dzenia profesjonalne.

Wejœcia lewego kana³u przeniesiono
na ma³¹, oddzieln¹ p³ytkê po³¹czon¹

przewodami z dolnym, g³ównym
drukiem.

Ka¿dy kana³ otrzyma³ niezale¿ne zasilanie.

Sercem (przed)wzmocnienia s¹ rosyjskie
supertriody 6H30.

To  jeden  z  najbardziej  zaawansowanych
przedwzmacniaczy jakie widzia³em. Podobnie roz-
budowane mo¿liwoœci sterowania i ustawieñ spo-
tkaæ mo¿na w preampach Mark Levinsona, ale tu
mamy przecie¿ lampy w roli g³ównej! Najwy-
raŸniej dobrze zaprojektowane cyfrowe obwody
sterowania (w tym 16-bitowe procesory) mo¿na
po³¹czyæ z tradycyjn¹ technologi¹. Wziêto wiêc
pod uwagê i brzmienie, i wygodê u¿ytkownika.
W tym przypadku nie musimy, patrz¹c na piêknie
¿arz¹ce siê siatki, wstawaæ z fotela by zrobiæ tro-
chê g³oœniej lub ciszej, bo ortodoksyjny producent
nie uznaje zdalnego sterowania.

W zasadzie trudno poznaæ, ¿e VK-52SE to
przedwzmacniacz lampowy. Nowoczesna, du¿a
obudowa, czytelny wyœwietlacz, pilot – “na oko”
stawia³bym na integrê, a ju¿ na pewno na kon-
strukcjê tranzystorow¹.

W³¹czanie przedwzmacniacza, jak przysta³o na
topowy Hi-End, jest jednak ma³¹ ceremoni¹. Po
“pstrykniêciu” w³¹cznika miga dioda oznaczaj¹ca
zasilanie oraz symbol g³oœnoœci na wyœwietlaczu,
co oznacza rozgrzewanie urz¹dzenia. Stan ten
utrzymuje siê przez oko³o minutê, po czym na wy-
œwietlaczu pojawia siê aktualny poziom wzmocnie-
nia, a ze œrodka dochodzi g³oœny stuk przekaŸni-
ków - urz¹dzenie jest wreszcie gotowe do pracy.

Regulacja g³oœnoœci odbywa siê pokrêt³em
umieszczonym z prawej strony, obok s¹ jeszcze
dwa przyciski - szybkiego wyciszenia i trybu mo-
nofonicznego. W centrum widaæ przede wszyst-
kim du¿y wyœwietlacz, dziêki któremu dowiemy
siê nie tylko, jak jest ustawione wzmocnienie, ale
równie¿ jakie wybraliœmy wejœcie, a nawet prze-
brniemy przez doœæ skomplikowane (jak na przed-
wzmacniacz stereofoniczny) menu. Pod wyœwiet-
laczem znalaz³o siê piêæ przycisków wyboru
wejœæ. Z lewej strony frontu, oprócz wy³¹cznika
sieciowego i odbiornika sygna³ów podczerwieni,
mamy jeszcze dwa przyciski - prze³¹cznika fazy
oraz menu. Dla ka¿dego z wejœæ mo¿na np. ustaliæ
indywidualn¹ nazwê, dzia³anie w przeciwfazie,
tryb monofoniczny, zdefiniowaæ sta³e wzmocnie-

nie (przydatne, gdy chcemy aby preamp sta³ siê
przezroczysty np. dla procesora surround). Nieza-
le¿ne od wybranego Ÿród³a funkcje to regulacja
balansu czy zmiana sposobu regulacji i wskazañ
g³oœnoœci.

Najwiêksz¹  niespodziankê  przynosi  tylna
œcianka urz¹dzenia. Wiedzia³em, ¿e VK-52SE jest
przedwzmacniaczem zbalansowanym, ale nie spo-
dziewa³em siê, ¿e z ty³u nie bêdzie ani jednego
wejœcia RCA. Producent potraktowa³ sprawê bez-
kompromisowo. Wszystkich piêæ wejœæ zrealizo-
wano na XLR-ach, podobnie jak dwa wyjœcia (o
regulowanym poziomie) i jedno o sta³ym pozio-
mie... do czego? Oczywiœcie dla rejestratora, i te¿
na XLR-ach! Trzeba bêdzie siêgn¹æ po firmow¹
przejœciówkê XLR-RCA.

Pilot jest ³adny, w ca³oœci metalowy, umo¿li-
wia regulacjê wszystkich funkcji przedwzmacnia-
cza, dodaj¹c do arsena³u opcji z przedniego panelu
przycisk fade, którym w sposób szybki, ale p³ynny
wyciszymy, a nastêpnie przywrócimy wczeœniej-
szy poziom wzmocnienia.

We wnêtrzu, równolegle do przedniej œcianki,
zamontowano p³ytkê z logik¹ sterowania, algoryt-
my przygotowano w wymiennej koœci pamiêci.
Z przodu posadowiono (nietypowo, bo pionowo)
transformatory toroidalne, niezale¿ne dla obydwu
kana³ów, a pomiêdzy nimi znalaz³a siê bateria ole-
jowych kondensatorów filtruj¹cych.

Na dolnej p³ytce znalaz³o siê miejsce dla w³aœ-
ciwych elementów wzmacniaj¹cych, czyli czterech
(na kana³) lamp Sovteka 6H30 – takich samych,
jakie pracuj¹ w koñcówce. Za selekcjê wejœæ od-
powiadaj¹ hermetyczne przekaŸniki, co jest naj-
lepszym rozwi¹zaniem. Regulacj¹ g³oœnoœci steruje
centralny procesor, który wydaje rozkazy scalo-
nym prze³¹cznikom Vishay, a za ich poœrednict-
wem precyzyjnym rezystorom. Uzyskano w ten
sposób ponad 200 kroków regulacji, wykalibrowa-
nych co 0,5dB. BAT chwali siê tym rozwi¹zaniem,
utrzymuj¹c, ¿e w ka¿dej chwili w œcie¿ce sygna³u
znajduje siê tylko pojedynczy element (rezystor),
co wymusi³o wiêksz¹ komplikacjê uk³adow¹, ale
prze³o¿y³o siê ponoæ na znacznie lepsze rezultaty.
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W£AŒCIWY BALANS
Firma Balanced Audio Technology szczyci siê tym, ¿e wszystkie jej

wzmacniacze maj¹ w pe³ni zbalansowan¹ œcie¿kê sygna³u - od wejœæ XLR
(choæ s¹ tak¿e modele, które oprócz XLR maj¹ RCA) a¿ do wyjœæ. W urz¹-
dzeniach zbalansowanych nale¿y praktycznie podwoiæ iloœæ elementów
i tym samym ich koszt wzglêdem urz¹dzeñ niezbalansowanych. Niezale¿nie
przesy³ane s¹ dwie po³ówki sygna³u, dodatnia oraz ujemna, a same z³¹cza
XLR s¹ solidniejsze. Jednoczeœnie transmisja XLR jest mniej wra¿liwa na
jakoœæ przewodnika. Zalet¹ uk³adów zbalansowanych jest ich odpornoœæ na
Ÿród³a zak³óceñ - zarówno tych dzia³aj¹cych z zewn¹trz (np. zak³óceñ wy-
sokich czêstotliwoœci), jak i p³yn¹cych z zasilania samego urz¹dzenia. Czês-
to spotykamy siê tak¿e z problemami masy, uporczywym brumieniem,
z którym ciê¿ko sobie poradziæ, nawet eksperymentuj¹c z konfiguracj¹
uziemienia poszczególnych urz¹dzeñ. System domowy nie jest tak skompli-
kowany jak profesjonalny, gdzie k³êbowiska kabli wokó³ dziesi¹tek przeró¿-
nych urz¹dzeñ s¹ norm¹, ale nawet w prostym po³¹czeniu odtwarzacza ze
wzmacniaczem odpornoœæ transmisji zbalansowanej na Ÿród³a zak³óceñ da-
je efekty. BAT przekonuje te¿, ¿e konstruuj¹c wzmacniacz zbalansowany
nie musimy tak bardzo troszczyæ siê o bezwzglêdn¹ jakoœæ zasilania. Dwa
niezale¿ne obwody pracuj¹ce z dwoma po³ówkami sygna³u stanowi¹ dla
zasilacza bardziej przyjazne obci¹¿enie.

Najwa¿niejsze zalety p³yn¹ jednak ze stworzenia dwóch identycznych,
stanowi¹cych lustrzane odbicia sekcji wzmacniaj¹cych. Maj¹ one w³aœci-
woœci niwelowania (do pewnego stopnia oczywiœcie) wzajemnych niedo-
skona³oœci, czego wymiernym efektem jest spadek poziomu szumów oraz
redukcja zniekszta³ceñ. Jednak ka¿dy kij ma dwa koñce, zwolennicy prze-
ciwnej idei - Single Ended - zwracaj¹ uwagê na fakt, i¿ w realnym œwiecie
nie istniej¹ dwa perfekcyjnie identyczne uk³ady, nawet przy elementach
selekcjonowanych z najwy¿sz¹ starannoœci¹. St¹d taki duet nie mo¿e praco-
waæ optymalnie, nie wp³ywaj¹c na transmitowany sygna³, zarzuty dotycz¹
tak¿e przejœcia sygna³u przez tzw. “zero”. Jednak idea uk³adu zbalansowa-
nego wcale nie wymaga, aby obydwie po³ówki by³y absolutnie identyczne,
nawet przy spotykanych w rzeczywistym œwiecie rozbie¿noœciach mo¿na
czerpaæ z zalet systemu zbalansowanego, które daleko przewy¿szaj¹ jego
niedoskona³oœci (o kosztach tutaj nie dyskutujemy, trzeba jednak mieæ ich
œwiadomoœæ). Dobrze jest jednak zadbaæ o to, by ca³y system pracowa³
zgodnie z koncepcj¹, droga sygna³u powinna wiêc rozpoczynaæ siê od od-
twarzacza z wyjœciami XLR (najlepiej takimi, na których rzeczywiœcie obec-
ne s¹ sygna³y zbalansowane, utworzone jeszcze w sekcji konwerterów cyf-
rowo-analogowych), biec przez przedwzmacniacz (tu bardzo wa¿ne, by
regulacja g³oœnoœci odbywa³a siê w formie zbalansowanej) a¿ do koñcówek
mocy.

Porz¹dek i precyzyjny monta¿, wiele elementów
wykonano na specjalne zamówienie firmy.
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Prawid³ow¹ pracê ka¿dej z czterech lamp
mocy sygnalizuje umieszczona obok dioda.

W dolnej œciance wykonano ma³e otwory,
umo¿liwiaj¹ce wymianê bezpieczników bez
koniecznoœci rozkrêcania obudowy.

W ka¿dym
monobloku
pracuje a¿

czternaœcie
lamp.

Poniewa¿ monoblok wywodzi siê
z uk³adu stereo, z ty³u znajduj¹ siê dwa
transformatory wyjœciowe i jeden
zasilaj¹cy, ka¿dy ma w³asn¹ puszkê
ekranuj¹c¹.

Wy³¹cznik sieciowy to klasyczny,
mechaniczny hebelek.

Filozofia firmy BAT nie odrzuca ani tranzysto-
rów, ani lamp. Wskazywane s¹, bardzo racjonal-
nie, zarówno zalety jak i  wady obydwu technolo-
gii. Ale w amplifikacji lampowej BAT-a nie ma
miejsca dla chuderlaków z pojedynczym stopniem
wzmocnienia i moc¹ kilku watów. Nawet najtañ-
sza koñcówka o symbolu VK-55 ma 55W mocy
(55W w przypadku lampy lamy to ju¿ coœ!), a na-
jdro¿sze monobloki, czyli w³aœnie nasze VK-150SE
- a¿ 150W.

Podzia³ wœród lampowych koñcówek BAT-a
(wzmacniaczy zintegrowanych nie znajdziemy)
przebiega w dwóch p³aszczyznach. Pierwsza to
stereo i mono, mamy wiêc dwukana³owe VK 55
i VK-75, oraz jednokana³owe VK-150. Druga doty-
czy wersji urz¹dzeñ, podstawowej lub specjalnej
(SE - Special Edition), która ma jednak tyle uspraw-
nieñ (zasilanie, inaczej skonfigurowane stopnie
wzmocnienia), ¿e naprawdê s¹ to ró¿ne urz¹dze-
nia. Podobieñstwa widaæ raczej miêdzy monoblo-
kami a wersjami stereo, które mog¹ zreszt¹ byæ
konwertowane do mono. Scenariusz, w którym
klient kupuje wzmacniacz stereofoniczny, a po jakimœ
czasie zmienia go w mono, oczywiœcie dokupuj¹c
drugi egzemplarz, jest wszystkim na rêkê. Droga
upgrade’u, choæ ju¿ bardziej skomplikowana, mo-
¿e przebiegaæ tak¿e na linii model bazowy - SE.

Nieœwiadom jeszcze tych opcji, by³em mocno
skonfundowany, gdy wyj¹³em z olbrzymiego kar-
tonu koñcówkê mocy, która mia³a byæ monoblo-
kiem, a na tylnej œciance pokazywa³a dwie pary
wyjœæ i komplet wejœæ – osobno dla kana³ów L i R.

Modele stereo i mono maj¹ identyczne obudo-
wy, wraz z takimi detalami jak œcianka tylna i jej
wyposa¿enie. Podwójne terminale g³oœnikowe s³u-
¿¹ w monoblokach do realizacji bi-wiringu, a wœród
wejœæ mo¿na wybieraæ jedno dowolne - dzia³aj¹

jednoczeœnie. Wystêpuj¹ jedynie pod postaci¹
XLR - nazwa Balanced Audio Technology zobo-
wi¹zuje. Wprawdzie producent dopuszcza konfi-
guracjê z przedwzmacniaczami niezbalansowany-
mi, ale w tym celu nale¿y kupiæ specjalne adaptery
XLR-RCA.

Wyjœcie na jeden zespó³ g³oœnikowy zbudowa-
no z dwóch podwójnych zacisków, mamy wiêc
w sumie a¿ cztery trzpienie, których obecnoœæ
wyjaœnia konstrukcja transformatorów wyjœcio-
wych. Zaprojektowano je z trzema niezale¿nymi
odczepami dla impedancji oznaczonych fabrycznie
jako High (6-8 omów), Mid (4-6 omów) oraz Low
(3-4 omów). Ale producenci kolumn czêsto poda-
j¹ nieprawdziwe dane dotycz¹ce impedancji zna-
mionowej (zawy¿aj¹ j¹, a z jakich powodów, to ju¿
inny temat), wiêc mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kolumny
teoretycznie znamionowo 8-omowe lepiej zagraj¹
pod³¹czone do zacisków Mid, a nawet Low.

Umieszczony z ty³u spory prze³¹cznik hebel-
kowy s³u¿y do w³¹czania koñcówki, obok niego
umieszczono gniazdo sieciowe oraz zw³oczny
bezpiecznik. Tu¿ przy tylnej œciance umieszczono
du¿y uchwyt, który oczywiœcie u³atwia przenosze-
nie wa¿¹cego ponad 40kg kolosa, ale te¿ ³adnie
dope³nia bry³ê wzmacniacza.

Konstrukcja mechaniczna jest bardzo solidna,
co na pewno ma zwi¹zek z mas¹ elementów na
niej zamocowanych.

Z przodu znalaz³o siê tylko ozdobne logo wraz
z niebiesk¹ diod¹ informuj¹c¹ o stanie pracy. Nie
by³y potrzebne dodatkowe elementy, urodê i cha-
rakter VK-150SE okreœla to, czym wszystkie do-
rodne lampowce stoj¹, a wiêc konstrukcja z wy-
eksponowanymi „na mostku“ lampami i transfor-
matorami. BAT mo¿e w ten sposób pochwaliæ siê
kilkoma stopniami wzmocnienia. Na pocz¹tku syg-
na³ trafia do „superlampy“ (tak j¹ nazywa produ-
cent) Sovtek 6H30, po raz pierwszy u¿ytej w refe-
rencyjnym (ju¿ nieprodukowanym) modelu VK-
50SE. 6H30 dzia³a tu jako trioda, bez sprzê¿enia
zwrotnego, i zasilana jest umieszczon¹ obok lam-
p¹ Electro Harmonics 6V6. Dla tego duetu prze-
widziano niezale¿n¹ sekcjê w zasilaczu. Nieco da-
lej umieszczono kolejny stopieñ wzmacniaj¹cy z³o-
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G³ówne p³ytki audio w konfiguracji monobloku
s¹ spiête zworami.

Gniazda
g³oœnikowe obydwu

kana³ów w wersji
mono po³¹czono

wewnêtrzn¹
zwor¹.

Choæ w konstruk-
cji widaæ te¿

pó³przewodniki,
to s³u¿¹ one do

sterowania,
a w œcie¿ce

sygna³u pracuj¹
tylko lampy.

¿ony z trzech lamp 6SN7, a dopiero za nimi znajduje siê tandem dwóch lamp
mocy 6C33 (widaæ wiêc bieg sygna³u, który musi byæ dostarczony do przed-
niej czêœci chassis z gniazd wejœciowych). To wszystko sk³ada siê dopiero na
po³ówkê symetrycznego uk³adu, widoczn¹ po jednej stronie chassis,
ca³y wzmacniacz zawiera wiêc a¿ 14 lamp.

Przy ka¿dej z czterech lamp znajduje siê bezpiecznik, wyprowadzony d³u-
g¹ tulej¹ obudowy w pobli¿e dolnej p³yty, w której wykonano w tym miejscu
otwór. W razie awarii naprawa (wymiana bezpiecznika) bêdzie szybka i ³at-
wa. VK-150SE posiada firmowy system automatycznie dopasowuj¹cy pr¹d
lamp, ma on za zadanie kompensowaæ efekty ich starzenia siê b¹dŸ nieopty-
malnego dopasowania. Jeœli wszystko dzia³a poprawnie, przez górn¹ pokrywê
widaæ cztery (po jednej dla ka¿dej z lamp mocy) zielone diody. Gdy jedna (lub
kilka) zgaœnie, oznacza to uszkodzenie lampy lub zbyt daleko id¹c¹ (aby mog³a
zostaæ skompensowana) utratê jej parametrów, ewentualnie awariê bez-
piecznika.
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M A¿ trzy odczepy wyjœciowe transformatorów da³y mo¿liwoœæ przeœledze-

nia najró¿niejszych konfiguracji obci¹¿eniowych. Sekcja pomiarów mocy wy-
jœciowej ma wiêc tym razem a¿ trzy rubryki, odpowiednio dla trzech par
zacisków, High, Mid oraz Low. Ponadto ka¿dy pomiar wykonano w dwóch
wersjach, standardowej dla progu zniekszta³ceñ 1% oraz rozszerzonej
dla THD+N=5% (oznaczono je gwiazdkami i umieszczono w nawiasach).
O tym, ¿e warto sprawdzaæ moc wzmacniaczy lampowych dla wy¿szego ni¿
1% poziomu zniekszta³ceñ pisaliœmy ju¿ wiele razy, ma to zwi¹zek z odmien-
nym ni¿ przy tranzystorach zachowaniem tych urz¹dzeñ w obszarze przeste-
rowania. Krótko mówi¹c, nie obserwujemy tak drastycznego wzrostu znie-
kszta³ceñ, a przyk³ad BAT-a œwietnie tê odmiennoœæ wzglêdem wzmacniaczy
tranzystorowych ilustruje.  Sam producent podaje moc swoich urz¹dzeñ wca-
le nie przy progu 1%, ale przy 3%.

Nominalnie 150-watowy VK-150SE osi¹ga tak¹ moc ju¿ przy 8 omach i de-
dykowanych zaciskach, ale przy niemal 5% zniekszta³ceñ. Upieraj¹c siê przy
“regulaminowym” 1% otrzymalibyœmy du¿o mniej, bo 50W. Ale to i tak – jak
na lampê – ca³kiem sporo.

Wci¹¿ przy THD+N=1%, ale po przejœciu na zaciski 4-omowe, mamy
niewielkie os³abienie mo¿liwoœci mocowych, wtedy wraz z obci¹¿eniem 8-
omowym BAT odda 41W, a na 4-omowym 43W. Jednak ju¿ zakres 5% znie-
kszta³ceñ nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e odczepy zosta³y skalibrowane we
w³aœciwy sposób. W takich warunkach dla 8 omów mamy w dalszym ci¹gu
niez³e 128W, ale dla 4 omów ju¿ 170W. Zadeklarowane przez producenta
150W przy 4 omach (a tylko taki wariant podano w specyfikacji) zgadza siê
idealnie z rzeczywistoœci¹ przy “firmowych” 3%.

Dla posiadaczy kolumn nominalnie 4-omowych, ale z du¿ymi wahaniami
impedancji w dó³ przewidziano zaciski Low. Nic dziwnego, ¿e moc na
8 omach nie jest w takim wariancie zbyt wysoka (32W przy 1% i 98W przy
5%), ale ju¿ 4 omy prezentuj¹ siê bardzo dobrze (44W przy 1 % i 158W przy
5%), a rekord mocy bije obci¹¿enie 2 omowe - przy THD+N=5% otrzymu-
jemy a¿ 181W.

Poziom szumów, jak na wzmacniacz lampowy, jest bardzo niski i wynosi
86dB, a dynamika osi¹ga 102dB. Czu³oœæ koñcówki to 0.8V, co pozwala na
eksperymenty z odtwarzaczami z regulowanym wyjœciem.

Na rys.1 mo¿na przeœledziæ pasmo przenoszenia w ró¿nych warunkach
obci¹¿enia i z wykorzystaniem ró¿nych typów odczepów. Transformatory
wyjœciowe pracuj¹ bez zarzutu, pozwalaj¹c na osi¹gniêcie szerokiego pasma,
przy 100kHz poziom nie spada poni¿ej -2dB – bardzo dobrze, a jak na lampê
- doskonale.

Na rozk³adzie zniekszta³ceñ harmonicznych (rys.2) widzimy eksponowa-
nie zarówno parzystych, jak i nieparzystych. Najmocniejsze to druga oraz
trzecia, których poziom wynosi odpowiednio -49dB i -50dB. Nie da siê ukryæ
– wysoko.

Wykresy mocy i generowanych zniekszta³ceñ (oraz szumu) przedstawio-
no na trzech rysunkach, dla trzech ró¿nych wariantów, rys.3a, rys.3b,
rys.3c odpowiada odczepom High, Mid oraz Low. Najni¿sze THD+N poja-
wia siê zawsze przy niskich mocach wyjœciowych (rzêdu kilku dziesi¹tych
wata) i roœnie wraz ze wzrostem napiêcia na wyjœciu. Jednoczeœnie najkorzys-
tniejszy przebieg charakterystyk uzyskujemy na ogó³ przy dedykowanych od-
czepom obci¹¿eniom, ró¿nice miêdzy badanymi wersjami nie by³y jednak
kolosalne, mo¿na kierowaæ siê poziomem uzyskiwanej mocy wyjœciowej oraz
rezultatami w³asnych eksperymentów brzmieniowych.
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Wejœcia XLR
s¹ dwa, to kolejna

pami¹tka po unifikacji
obudowy z wersj¹ stereo.

Rys. 3b. Moc (odczepy MED)

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 3c. Moc (odczepy LOW)

Rys. 3a. Moc (odczepy HIGH)
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
I . Zwory HIGH (6−8ΩΩΩΩΩ)
Obciążenie [Ω]                 Wysterowanie (K −kanały)

1 KANAŁ
8 50 (153*)
4 −
2 −

II. Zwory MED (4−6ΩΩΩΩΩ)
8 41(128*)
4 43(170*)
2 −

III. Zwory LOW (3−4ΩΩΩΩΩ)
8 32(98*)
4 44(158*)
2 34(181*)

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,85
Stosunek sygnał/szum  (filtr A−ważony,
w odniesieniu do 1W) [dB] 86
Dynamika [dB] 102
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,11
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 22
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VK-52SE/
2xVK-150SE

Cena [z³] 70 000/90 000
Dystrybutor VOICE

www.voice.com.pl

Wykonanie, komponenty
Potê¿ne monobloki ze wszystkimi stopniami wzmoc-
nienia na lampach. Nowoczesny przedwzmacniacz
z rozbudowanym modu³em sterowania. Konstrukcje
konsekwentnie zbalansowane, wiêc gniazda tylko
XLR.

Laboratorium
Wysoka moc w szerokim zakresie impedancji obci¹-
¿enia. Niskie szumy, zaznaczone harmoniczne.

Brzmienie
Niepospolita uroda, plastyka i barwy, skupiaj¹ce
uwagê na œrodku pasma. Skraje dok³adne i wyraziste,
ale bez przerysowania góry i przeci¹¿enia basu.
Naturalna, swobodna przestrzeñ. Umiarkowana
dawka lampowej magii nie przeszkadza znamionom
neutralnoœci. Œwietnie wywa¿one pomiêdzy odleg³ymi
biegunami referencyjnych brzmieñ.

Z ty³u koñcówki zainstalowano uchwyt,
pomocny przy jej przenoszeniu.

Przedwzmacniacz ma pêtlê dla
rejestratorów - tak¿e na XLR-ach.

Ka¿dy z dwóch kompletów wyjœciowych
sk³ada siê z czterech trzpieni, s³u¿¹cych
trzem odczepom dla ró¿nych impedancji
obci¹¿enia.

Wyrafinowany przedwzmac-
niacz, równie wyrafinowany
jego sterownik.

Ju¿ nie pamiêtam, kiedy ostatni raz s³uchaj¹c
d³u¿ej jakiegoœ wzmacniacza, by³em tak zrelak-

sowany jak po sesji z lampowym BAT-em. Spo-
tkanie z VK-52SE/VK-150SE dzia³a koj¹co - jak
najlepszy i najdelikatniejszy masa¿. Pozwala siê
wyciszyæ, odprê¿yæ, uspokoiæ, ale jednoczeœnie
nie wysysa wszystkich si³, wrêcz przeciwnie, na
samym koñcu czujemy siê zregenerowani, pe³ni
œwie¿oœci i energii. Czy taki dŸwiêk jest automa-
tycznie ciep³y, miêkki i nieco spowolniony? Do
pewnego stopnia na pewno tak. Jednak przede
wszystkim s³uchaj¹c tego wzmacniacza zwraca-
my uwagê na piêkn¹ œrednicê, jej harmoniê, bar-
wy i lekk¹ oleistoœæ, trudno te¿ przeoczyæ, jak
subtelnie prezentuj¹ siê gitara akustyczna czy
skrzypce. Do tej pory w zasadzie nie wiem dla-
czego, ale gdy ju¿ umieœci³em jak¹œ p³ytê w od-
twarzaczu, na ogó³ z zamiarem wys³uchania jed-
nego kawa³ka, a tylko przeskoczenia przez pozo-
sta³e, zawsze ju¿ utwór nr. 1 okazywa³ siê tak
wci¹gaj¹cy, ¿e odk³ada³em pilota na bok, pozo-
staj¹c z muzyk¹ a¿ do ostatniego dŸwiêku na p³y-
cie. P³ynie st¹d tylko takie niebezpieczeñstwo, i¿
BAT jest strasznym po¿eraczem czasu (pr¹du
te¿), nie sposób usi¹œæ i pos³uchaæ go tylko przez
chwilê. Chyba najlepiej to brzmienie okreœliæ po
prostu jako wci¹gaj¹ce, nie sil¹c siê na t³umacze-
nie dlaczego. Trzeba pos³uchaæ, aby tego do-
œwiadczyæ, nie koniecznie zrozumieæ, gdy¿ znam
wiele urz¹dzeñ o zbli¿onym profilu, które nie da-
j¹ jednak a¿ takiej frajdy.

Zostawiaj¹c na moment emocje, spróbujê
jednak opisaæ, co je kreuje. Jak ju¿ wspomnia³em,
œrednica jest tu bezsprzecznie bardzo wa¿nym
graczem, odzywa siê g³oœno i dobitnie, ale nie
narzuca siê ani s³uchaczowi, ani nie zakrzykuje
pozosta³ych podzakresów. Barwy s¹ jednoczeœ-
nie klarowne i pastelowe, czasami trochê oszu-
kuj¹, czaruj¹ swoim piêknem. Œrodek zwinnie
przechodzi w górê, która chêtnie przekazuje od-
czucie powietrza i atmosferê, w której powsta³y
nagrania. Ostrzejsze zagrania nie s¹ przekazywa-
ne w stu procentach tak dobitnie, jak potrafi¹ to
robiæ tranzystory, z kolei oskar¿ane z tego tytu³u

o nadmiern¹ agresywnoœæ. Ale
o kleistoœci czy nawet s³odzeniu te¿
nie ma tu mowy – ³adne wywa¿enie
pomiêdzy charakterem typowej (a
wiêc niedoskona³ej) lampy i nawet
bardzo dobrego wzmacniacza tran-
zystorowego nie zmusza do trakto-
wania brzmienia BAT-a w katego-
riach egzotyki, a wrêcz przeciwnie
– to styl przek³adaj¹cy siê na mu-
zyczn¹ wszechstronnoœæ. Podob-
nie bas, a mo¿e nawet jeszcze le-
piej – nie znam innego wzmacnia-
cza lampowego, który tak chêtnie
i z tak dobrym skutkiem zapêdza

siê a¿ tak nisko. Dobra robota polega na wyró¿-
nianiu dŸwiêków z najgroŸniejszego nawet k³êbo-
wiska, sprawne osadzanie ich w ryzach rytmu. Nie
ma tylko najmocniejszych emocji, które w najlep-
szych piecach solid-state maj¹ swoje Ÿród³o
w piekielnej sile basowego konkretu, jego twar-
dym uderzeniu. Tutaj jest wiêcej kultury, umiaru,
ale nie brakuje ani wype³nienia, ani dok³adnoœci.

Niezale¿ne ods³uchy przedwzmacniacza i koñ-
cówek pokaza³y, ¿e dawkê ³agodnoœci wprowa-
dzaj¹ przede wszystkim monobloki. Bardzo chêt-
nie i swobodnie graj¹ najni¿szym basem, pokazu-
j¹c jednoczeœnie górê w lekkim podporz¹dkowa-
niu wzglêdem œrodka.

Przedwzmacniacz zaœ, niezale¿nie od techno-
logii, w jakiej zosta³ wykonany, jest najlepszym
tego typu urz¹dzeniem, jakie mo¿na dziœ kupiæ.
Znakomicie zbilansowany (zbalansowany rów-
nie¿), oferuje perfekcjê i maksymaln¹ przeŸro-
czystoœæ.

Radek £abanowski

Dba³oœæ o detale siêga nawet takiego
drobiazgu jak oczko czujnika podczerwieni,
które, by zachowaæ jednolit¹ kolorystykê,
jest niebieskie.


