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Monster ju¿ wczeœniej zawita³ do studiów
nagraniowych. I w³aœnie st¹d rozpoczê³a
siê ekspansja Amerykanów na nowe ob-

szary – filtracji napiêcia zasilaj¹cego (w Audio tes-
towaliœmy ju¿ jeden z lepszych filtrów Monstera)
oraz wzmacniaczy mocy. W studiach rolê przed-
wzmacniaczy niemal ca³kowicie pe³ni¹ sto³y mik-
serskie, pochodz¹ce od uznanych w tej bran¿y
firm specjalistycznych, wiêc Monster móg³ po-
walczyæ tylko w obszarze koñcowego etapu
wzmocnienia sygna³u. I znowu siê uda³o. Mons-
ter zdoby³ wa¿n¹ pozycjê w studiach, oferuj¹c
kompletne rozwi¹zania filtracyjno-wzmacniaj¹ce.

Oferowane wzmacniacze nazywaj¹ siê “Mon-
ster Reference Home Theater Music Power Am-
plifier”. Owo “home theater” jest jednak pew-
nym nawi¹zaniem do produkowanych przez Mon-
stera kolumn g³oœnikowych z certyfikatem THX,
i ruchem raczej marketingowym ni¿ faktycz-
nym œwiadectwem przywi¹zania wzmacniaczy
do dzia³u kina domowego, przynajmniej jeœli cho-
dzi o prezentowan¹ tutaj wersjê stereofoniczn¹
(istnieje tak¿e wersja trzykana³owa i wzmacniacz
piêciokana³owy). Byæ mo¿e w Ameryce nie da siê
dzisiaj sprzedaæ niczego, co nie mia³oby w na-
zwie “home theatre”.

MOC POTWORA
MONSTER POWER Signature Series MPA 2250

Za³o¿yciel firmy, Noel Lee,
znalaz³ siê w przygotowanej na 50.
rocznicê powstania “Hi-Fi News”
piêædziesi¹tce najbardziej
wp³ywowych ludzi œwiata
audio ostatniego pó³wiecza.
I doskonale wiadomo, za co.

Potworna amerykañska firma zdoby³a potworn¹ s³awê kablami – by³a
jedn¹ z pierwszych, które zaczê³y uprawiaæ tê dzia³kê. Przewody

³¹cz¹ce urz¹dzenia hi-fi, wczeœniej traktowane po macoszemu, okaza³y
siê ¿y³¹ z³ota. Firmy, które j¹ odkry³y, stworzy³y ca³y przemys³

kablowy, a Monster jest wœród nich prawdziwym potworem – jego
obroty s¹ wiêksze ni¿ wszystkich pozosta³ych producentów razem

wziêtych. Firma Monster Cable mog³aby chyba do koñca œwiata
czerpaæ profity tylko z produkcji potwornych kabli, jednak niedawno

objawi³o siê drugie wcielenie amerykañskiego potwora – Monster
Power. W ka¿dym razie Noel Lee na pewno wie, co robi.

MPA 2250 nale¿y do presti¿owej Signature
Series, sygnowanej przez Noela Lee.
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Wzmacniacz Monstera to zawodnik wagi
ciê¿kiej. Samodzielne wyci¹gniêcie go z pude³ka
by³o, przynajmniej dla mnie, zadaniem ponad si-
³y, musia³em czekaæ na wizytê znajomych, ¿eby
wspomog³a mnie kolejna para r¹k. Na pokaŸn¹
masê sk³ada siê to, co nauczyliœmy siê w kon-
strukcji wzmacniaczy ceniæ: solidna, sztywna
obudowa oraz potê¿ne zasilanie. Chassis wzmac-
niacza  wykonano  z  grubej  blachy  stalowej,
wzmocnionej od spodu dodatkowymi p³atami
umieszczonymi tu¿ pod koñcówkami oraz gruby-
mi aluminiowymi p³ytami z przodu. Front ma
uk³ad typowy dla Monstera, tj. poœrodku umiesz-
czono srebrny element bêd¹cy wycinkiem walca,
a po bokach ma³e “skrzyde³ka”. Te ostatnie nie
s¹ tylko ozdob¹, bo maskuj¹ otwory do przykrê-
cenia potê¿nych, aluminiowych uchwytów do
“racka”. Studyjne korzenie potwierdzaj¹ odpo-
wiednie mocowania w tylnej czêœci obudowy.
Obok srebrnego elementu jako pierwsze przyku-
waj¹ uwagê trzy, du¿e wyœwietlacze alfanume-
ryczne o b³êkitnej barwie. To watomierze, które
zosta³y przeæwiczone wczeœniej w urz¹dzeniach
Monstera s³u¿¹cych do filtracji i stabilizacji na-
piêcia. Jak wiadomo, bez znajomoœci obci¹¿enia
nie mo¿na podaæ dok³adnego poboru mocy, ale
mo¿na to jednak zrobiæ z du¿ym przybli¿eniem.
Do dyspozycji mamy osobny odczyt dla obydwu
kana³ów i ³¹czny pobór mocy poœrodku. Jaskra-
woœæ wyœwietlaczy mo¿na regulowaæ. Z ty³u wi-
dok typowy dla koñcówek mocy, tj. dwie pary
³adnych zacisków g³oœnikowych, podobnych do
najwy¿szej linii zacisków WBT, wejœcia RCA oraz
XLR (wybór za pomoc¹ prze³¹cznika hebelkowe-
go). Te ostatnie s¹ nie od parady, bo wzmacniacz
ma budowê ca³kowicie symetryczn¹. Pomimo ¿e
koñcówka nale¿y raczej do mocniejszych (dekla-
rowane 250 W/8Ω), to mo¿na j¹ zbrid¿owaæ,
otrzymuj¹c 650 W/8Ω.

Wnêtrze ujawnia drzemi¹c¹ potêgê. Z przo-
du umieszczono klatkê wykonan¹ z grubych sta-
lowych blach, w której gnie¿d¿¹ siê dwa usta-
wione pionowo, potê¿ne transformatory toroi-
dalne, tworz¹ce wraz z zasilaniem uk³ad dual-m-
ono. Za nimi, w dwóch rzêdach postawiono bar-
dzo du¿e radiatory, do których przykrêcono p³yt-
ki z kompletnymi uk³adami wzmacniacza i zasila-
cza. W tym ostatnim znajdziemy 8 du¿ych kon-
densatorów Elna i wiele mniejszych, pracuj¹cych
w lokalnych uk³adach stabilizacyjnych. Wzmac-
niacz do minimalistycznych nie nale¿y, widaæ
w nim podobne podejœcie, jak w przypadku urz¹-
dzeñ Parasounda – uk³ad powinien byæ jak naj-
prostszy, ale nie bardziej ni¿ to mo¿liwe bez po-
garszania parametrów. Œcie¿ka sygna³u jest bar-
dzo krótka, jednak wiêksz¹ czêœæ p³ytki zajmuj¹
uk³ady zasilaj¹ce (jakieœ 4/5 miejsca) oraz zabez-
pieczaj¹ce. Wzmacniacz jest konstrukcj¹ dys-
kretn¹, z tranzystorami MOSFET w stopniu koñ-
cowym – po cztery pary na kana³. Nie mo¿na
odczytaæ, jakie to elementy, poniewa¿ opisy zo-
sta³y zatarte. Sygna³ do zacisków g³oœnikowych
prowadzony jest topowym kablem g³oœniko-
wym... oczywiœcie Monstera. Jednym z g³ównych
za³o¿eñ Richarda Marcha, projektanta towarzy-
sz¹cego Noelowi Lee przy budowie urz¹dzeñ,
by³o wykorzystanie szybkiego pr¹dowego sprzê-
¿enia zwrotnego. Monster nazywa tê topologiê
Monster Mirrored Amplifier Technology (MMAT).
Obok dwóch kana³ów wzmacniacza, za grubym
ekranem umieszczono trzeci¹, równie du¿¹ p³yt-
kê, szczelnie zape³nion¹ uk³adami scalonymi – to
uk³ady filtracyjne napiêcia zasilaj¹cego, zabezpie-
czaj¹ce i rozbudowany watomierz cyfrowy. Do-
dajmy jeszcze, ¿e wejœcia zbalansowane s¹ wspo-
magane specjalnie do tego celu zaprojektowany-
mi buforami Burr-Browna INA134, dziêki któ-
rym przewody po³¹czeniowe mog¹ byæ bardzo
d³ugie.

WskaŸniki mocy s¹ zaskakuj¹co dok³adne, a jak siê komuœ mimo to nie podobaj¹,
to mo¿e wy³¹czyæ.
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M Pojawi³ siê wreszcie “potworny” wyczyno-
wiec, który niemal usma¿y³ komplet testowych
obci¹¿eñ. Nieczêsto zdarza siê, ¿e wygl¹daj¹ce
przepiêknie na papierze dane techniczne nie-
mal w ka¿dym detalu zgadzaj¹ siê z wynikami
naszych pomiarów. Moc wyjœciowa urz¹dzenia
w jednym kanale to 257W przy 8 omach (nie-
zale¿nie od tego, czy wysterujemy jeden czy
dwa kana³y, bo mamy tu konstrukcjê dual-m-
ono w ka¿dym calu). Przy 4 omach moc wynosi
398W, tylko o 2W mniej od zadeklarowanych
400W. Aby jednak j¹ osi¹gn¹æ, musimy przy³o¿yæ
na wejœcia napiêcie 1,6V, wiêc pasywne przed-
wzmacniacze raczej odpadaj¹. Koñcówka Mon-
stera mo¿e tak¿e pracowaæ w trybie mostko-
wym, ale w takiej konfiguracji mo¿liwe jest tyl-
ko obci¹¿enie 8-omowe. W zamian dostajemy
jednak a¿ 610W!

Sprawdzi³em tak¿e, jak pracuj¹ niebieskie
wyœwietlacze. Ich dok³adnoœæ kompletnie mnie
zaskoczy³a. Przy niskich mocach, rzêdu 1W,
Monster wskazywa³ 0,9W, przy rzeczywistych
10W na wyœwietlaczu widnia³o 10,3W, mini-
malnie gorzej by³o tylko dla wy¿szych wartoœci,
zamiast 100W Monster pokaza³ 107W, ale to
i tak pomy³ka mniejsza od 10% b³êdu.

Koñcówka grzeje siê potê¿nie, nawet pra-
cuj¹c z niskimi pr¹dami, obudowa by³a tak gor¹-
ca, ¿e nie sposób by³o jej dotkn¹æ (w czym swój
udzia³ mia³y równie¿ temperatury tego lata).

Pozosta³e parametry wzmacniacza s¹ nie
mniej imponuj¹ce, odstêp sygna³u od szumu
jest jednym z najlepszych (o ile nie rekordo-
wy), jakie mierzy³em - a¿ 96dB! Dziêki temu

MPA 2250
Cena [z³] 11 404
Dystrybutor KONSBUD AUDIO

Wykonanie i komponenty
Pancerna obudowa, pe³ne dual-mono, w pe³ni zbalan-
sowany tor sygna³u. In¿ynieria w najlepszym wydaniu.
.
Laboratorium
Jeden z najlepszych testowanych wzmacniaczy, kilka-
set watów bez szumów i zniekszta³ceñ.

Brzmienie
Genialny bas, bardzo dobra dynamika, s³odkie wysokie
tony. Œrednica dok³adna, dos³owna, nieco twarda.
Brzmienie bardzo profesjonalne, bez emfazy lub owi-
jania w bawe³nê.

(oraz wysokiej mocy) dynamika wspiê³a siê na
120 dB. Wspó³czynnik t³umienia jest tak¿e, jak
przysta³o na giganta, imponuj¹cy - 210 w odnie-
sieniu do 4 omów.

Pasmo przenoszenia (rys. 1) to wyborna
liniowoœæ w ca³ym badanym zakresie.

Spektrum szumów i harmonicznych wi-
doczne na rys. 2 potwierdza znakomit¹ kondy-
cjê urz¹dzenia w tej dziedzinie. Obecnoœæ har-
monicznych jest œladowa, drug¹ widaæ przy -92
dB, a trzeci¹ o dwa decybele ni¿ej, dalsze (za-
znaczone na tle niskich szumów) zajmuj¹ ju¿
miejsca wyraŸnie poni¿ej 100 dB.

Tak¿e i na wykresie z rys. 3 jest co podzi-
wiaæ. Tradycyjnie kolorem czerwonym i nie-
bieskim oznaczy³em pomiary dla 8 i 4 omów.
Nie musimy nawet zawracaæ sobie g³owy prze-
dzia³em THD+N poni¿ej 0,1%, gdy¿ we wszys-
tkich przypadkach obejmuje on moce ju¿ od
pocz¹tku zakresu pomiarowego. Kolorem czar-
nym oznaczono pomiar w trybie mostkowym
dla obci¹¿enia 8 omów.

R. £.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]                 Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 257/610* 257
4 398 398

Czułość (dla maks. mocy) [V] 1,6
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 96
Dynamika [dB] 120
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,013
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 210

* - Tryb mostkowy

Moc dobrych wzmacniaczy nigdy nie manifes-
tuje siê jako subiektywnie g³oœniejszy

dŸwiêk. Wprost przeciwnie. Przechodz¹c ze
wzmacniacza SET, ale tak¿e z tranzystora w ro-
dzaju Modelu 5 Avantgarde Acoustics (27 W/8Ω)
na wzmacniacz wysokiej mocy, raczej odniesie-
my wra¿enie wyszczuplenia dŸwiêku, mniejszego
nasycenia basem. I tak by³o po wpiêciu do syste-
mu wzmacniacza Monstera. Muzyka z p³yty Sep-
hardic Romances (Naxos, 8.553617, CD), z doœæ
umiarkowanym instrumentarium i g³osem w roli
g³ównej, zabrzmia³a nieco l¿ej, wokal zabrzmia³
wy¿ej, bez wype³nienia ni¿szych rejestrów. Za-
raz jednak wesz³y instrumenty perkusyjne... i ju¿
wiadomo by³o, o co chodzi. Monster gra nies³y-
chanie czystym, dynamicznym dŸwiêkiem. Urz¹-
dzenie ma spory zapas mocy, wiêc zakres baso-
wy podawany jest od niechcenia, bez wysi³ku,
napinania i nadymania. Jednak potê¿ny dó³ zare-
jestrowany na p³ycie Mattafix Signs of a Struggle
(EMI, 39836, CCD) by³ wczeœniej, z Modelem 5
i 8-watow¹ lamp¹ SET (300B) japoñskiej firmy
Triode, jedynie markowany. Nawet przy niskim
wysterowaniu, przy “podk³adowym” poziomie
g³oœnoœci, zarówno bas, jak i góra by³y wyraŸne
oraz dok³adne, nie wtapia³y siê w t³o. Dynamika
jest znakomita. Monster to prawdziwe monstrum,
absolutnie panuj¹ce nad g³oœnikami, wprawiaj¹ce
je w ruch i zatrzymuj¹ce wtedy, kiedy on to za-
planowa³, a nie kiedy one mia³y na to ochotê.
Nawet z kolumnami o niskiej skutecznoœci 84dB
Monster gra³ swobodnie i bez cienia stresu.

Góra, a w³aœciwie wy¿sza œrednica mo¿e siê
wydaæ nieco zbyt mocna i dos³owna. Ale takie s¹
wzmacniacze Monstera – zosta³y stworzone
z myœl¹ o studiach nagraniowych, gdzie lepiej
us³yszeæ wiêcej ni¿ mniej. Ka¿dy b³¹d realizacji
czy produkcji p³yty jest s³yszany natychmiast,
a nawet nieco uwypuklany. I tak fakt, ¿e p³yta
Mattafix zosta³a zabezpieczona przed kopiowa-
niem, a wiêc w praktyce sygna³ cyfrowy zosta³
maksymalnie zniekszta³cony (bo tak dzia³a ten
program), zamanifestowa³ siê natychmiast przez
twardy, zbyt ostry œrodek. Model 5 tak¿e tê wa-
dê dysku pokaza³ od razu, ale doda³ do tego tro-

Rys. 3a. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Monster
MPA 2250 to

konstrukcja
dual-mono.

Na p³ytce
ka¿dego kana³u
znalaz³ siê ca³y

uk³ad wraz
z zasilaczem.

Dwa wielkie transformatory toroidalne
ukryto w wydzielonej komorze.

Dwukana³owego
Monstera mo¿na

zamieniæ w monobolok
o mocy ponad 600W

- prze³¹czaj¹c w tryb
mostkowy.

Monster ma prawdziwie zbalansowan¹
budowê – od wejœcia do wyjœcia.

Chassis wzmacniacza wykonano
z grubej blachy stalowej

chê harmonicznych, ³adnie podbarwi³, wycienio-
wa³... i odci¹gn¹³ uwagê od tej sprawy. Tak¿e
bliskie omikrofonowanie p³yty Triptych Myth The
Beautiful (AUM Records, AUM035, CD) zosta³o
przez MPA 2250 pokazane sugestywnie, przez
powiêkszenie Ÿróde³ dŸwiêku i ich ocieplenie.
Trzeba wiêc uwa¿aæ, do czego wzmacniacz pod-
pinamy – ka¿dy b³¹d po drodze, czy to w Ÿródle,
czy przedwzmacniaczu, a wreszcie przy kolum-
nach, zostanie rzucony w twarz. Fantastycznie
sprawdzi³ siê wiêc Monster przy testach kolumn,
poniewa¿ w dziedzinie równowagi tonalnej wy³a-
pywa³ ka¿d¹ nieœcis³oœæ, ka¿dy kompromis, ka¿-
d¹ manipulacjê. Chyba najbardziej trzeba uwa¿aæ
jednak z doborem przedwzmacniacza. Prawdê
mówi¹c, najlepiej by³oby albo od razu kupiæ dro-
gi preamp, albo po³¹czyæ MPA z odtwarzaczem
o regulowanym wyjœciu (wbudowanym przed-
wzmacniaczem). Znakomite rezultaty osi¹gn¹-
³em bowiem z odtwarzaczami Wadia 302 oraz
Ancient Audio Lektor V – “analogowoœæ” i bogac-
two barw tego ostatniego czyni³o zeñ wymarzo-
nego partnera dla Monstera.

Wojciech Pacu³a

wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006


