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C

EC przygotowa³ wzmacniacz nibyklasyczny, a jednak z paroma detalami,
które czyni¹ z niego szczególny obiekt
wzornictwa przemys³owego. Zaproponowano „wzd³u¿n¹” orientacjê jego bry³y, tj.
z w¹sk¹ œciank¹ przedni¹ i doœæ du¿¹ g³êbokoœci¹. Zwraca te¿ uwagê utworzona ze
szklanych elementów, tzw. „klatka” na lampy.
Element ten jest wymagany przez Uniê Europejsk¹ i zwykle wygl¹da paskudnie, w tym przypadku forma i funkcja zagra³y harmonijnie.
Obudowê wykonano z grubych, szczotkowanych p³yt aluminiowych. ¯arz¹ce siê lampy to
pentody mocy 6L6GC; oprócz mocnego, pomarañczowego œwiat³a, emituj¹ one te¿ niebiesk¹
poœwiatê, która wygl¹da tutaj olœniewaj¹co, bo
jest podkreœlona przez szklan¹ p³aszczyznê. Od
góry lampy zakryte s¹ przez du¿¹, zachodz¹c¹
te¿ na transformatory, grub¹ p³ytê aluminiow¹
z otworami. Kiedy odwrócimy urz¹dzenie przodem do ty³u, zobaczymy, ¿e elegancja zosta³a
przed³u¿ona na ca³y wzmacniacz, bo tak¿e
tylna czêœæ ma elementy przypominaj¹ce szk³o – boki i ty³ wykonano z malowanego na wysoki po³ysk metalu. Na
niewielkiej powierzchni tylnej œcianki
zmieszczono gniazdo sieciowe IEC, po
jego bokach z³ocone gniazda g³oœnikowe,
z osobnymi odczepami na 6 i 8 omów,
oraz trzy pary RCA.

C.E.C. CLASSIC TUBE 53
Klasyk wolny od szumów

Firma CEC zosta³a za³o¿ona w roku 1954 w Tokyo, a pierwszym i symptomatycznym produktem by³ ultra-precyzyjny system napêdowy do gramofonu.
CEC ponownie wyró¿ni³ siê w roku 1991, kiedy zaprezentowa³ unikalny,
paskowy napêd do odtwarzaczy CD. W obecnej ofercie znajdziemy jednak
nie tylko mechanikê precyzyjn¹, ale i elektronikê. Niedawno wprowadzony
do sprzeda¿y model Tube53 Classic jest jednak szczególny – to pierwszy
w historii CEC-a wzmacniacz lampowy.
Tube 53 ma fantastyczn¹ budowê mechaniczn¹. Nie ¿a³owano ani aluminium, ani stali, byle
tylko wzmacniacz by³ zrobiony jak trzeba.
A wszystko wykonano perfekcyjnie.
Podobnie, jak Leben, tak i CEC zbudowany
jest technik¹ punkt-punkt, bez u¿ycia p³ytek
drukowanych. Z wejœæ RCA d³ugimi kabelkami
biegniemy do sektora na przedniej œciance,
a potem do czarnego potencjometru Alpsa.
I dopiero st¹d, te¿ kabelkami, do lamp
wejœciowych. Do tego momentu jest to wiêc
budowa bardzo podobna jak w Lebenie,
z potencjometrem na wejœciu sekcji przedwzmacniacza. CEC otrzyma³ jednak nie dwie,
Kiedy spojrzymy na wzmacniacz z góry, zobaczymy niecodzienn¹ konstrukcjê - w ca³oœci
zamkniêt¹ w aluminiowej „klatce”. Pod³u¿ne otwory z przodu wspomagaj¹ ch³odzenie lamp.
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a cztery podwójne triody (tutaj 12AU7/ECC82)
– dwie odpowiedzialne s¹ za buforowanie wejœcia
i wstêpne wzmocnienie, a dwie za odwracanie
fazy i sterowanie lampami koñcowymi. A te
potrzebuj¹ kopa. Na wyjœciu mamy lampy 6L6GC
(„C” oznacza m.in. wiêksz¹ moc), pracuj¹ce
w push-pullu. Koñcówka zbudowana jest tak, aby
bias ustawiany by³ automatycznie, nie wymaga
wiêc obs³ugi u¿ytkownika, nawet po zmianie
lamp. Sekcja wejœciowa zosta³a mechanicznie
oddzielona od koñcówki poprzez przykrêcenie
bardzo solidnych ceramicznych podstawek do
osobnego elementu monta¿owego, który jest
jednoczeœnie ekranem. Wœród elementów zwracaj¹ uwagê kondensatory Nichicona sprzêgaj¹ce
katodê oraz miêdzystopniowe, metalizowane
kondensatory polipropylenowe RealCap.

ODS£UCH
Zacznê od rzeczy, któr¹ rzadko siê porusza,
a która w codziennym ¿yciu ma du¿e znaczenie
– od umiejêtnoœci grania cicho. CEC daje
przyjemny i czytelny dŸwiêk w ca³ym dostêpnym
sobie zakresie g³oœnoœci. Nie jest to ³atwe,
wiêkszoœæ wzmacniaczy faworyzuje pewien
zakres g³oœnoœci, w którym mamy zarówno
dobr¹ barwê, jak i dynamikê. CEC nawet przy
bardzo niskich poziomach nie gra dŸwiêkiem
szkieletowatym, suchym, nierozbudzonym, nie
szemrze, ale b³yszczy i pulsuje. Jest ciep³y
œrodek, mocny, nasycony wy¿szy bas i g³adkie
wysokie tony. S¹ te¿ jednak pewne zmiany
wzglêdem lampowego schematu. Œrednica nie
jest ani trochê nosowa, ale otwarta i bezpoœrednia. Wy¿sza góra jest podawana bez niedomówieñ, bez zawoalowania typowego np. dla
wiêkszoœci wzmacniaczy na lampach EL34.
Zakres ten mo¿e byæ odpowiedzialny za pewne
utwardzenie brzmienie, jednak CEC-owi zawsze
udaje siê zachowaæ co najmniej dobr¹ plastykê.
I dynamikê.
Z rodzajem muzyki zwi¹zane jest drugie
wa¿ne rozpoznanie. Zaskakuj¹co dobrze, wrêcz
wybitnie CEC gra muzykê z instrumentami
elektronicznymi, samplowanymi itp. Dawno,
bardzo dawno nie s³ysza³em tak zagranego
albumu Open Your Box „czarownicy” Ono
(chodzi oczywiœcie o Yoko Ono), z remiksami
przygotowanymi przez twórców tanecznej
muzyki alternatywnej. Niezale¿nie jak siê
zapatrujemy na dzia³ania artystki, p³yta
zabrzmia³a œwietnie. G³os, zwykle przesterowany i ostry, w jakiœ sposób „wskoczy³” na swoje

Aluminiowe czêœci wykonano perfekcyjnie.

Wzmacniacz opiera siê na funkcjonalnych
nó¿kach z aluminium i gumy.

Przyjemne zaciski g³oœnikowe a’la WBT, ale
tylko trzy wejœcia liniowe.

miejsce, daj¹c mo¿liwoœæ pe³nego odczytania
intencji twórców. Podobnie i góra, zwykle nieco
rozjaœniona, by³a g³adsza, wyraŸna, ale nie
eksponowana. Po kilku innych, bardziej
purystycznych p³ytach da³o siê wskazaæ na
elementy, które kszta³tuj¹ tak¹ sytuacjê. Przede
wszystkim same skraje pasma, a wiêc najwy¿sza
góra i najni¿szy bas, s¹ nieco zaokr¹glone. Bas
nie schodzi tak g³êboko, jak w Lebenie, co
s³ychaæ na p³ycie Jeana Michaela Jarre’a Téo&Téa.
Jest tam kilka impulsów w okolicach 20-25 Hz,
które targaj¹ membranami i nawet jeœli tego nie
s³ychaæ, to widaæ. Skok membrany by³ znacznie
mniejszy ni¿ przy Lebenie.
Mimo lampowych klimatów, nie jest to
dŸwiêk wprost wychodz¹cy przed g³oœniki,
dopalony, ociekaj¹cy miodem. Œrednica jest
mocna, barwna, jednak doœæ dok³adna
i neutralna, ustawiona na scenie w pewnym
dystansie do s³uchacza. Daje to zrelaksowany,
a wci¹¿ pe³ny i namacalny przekaz. Instrumenty
rysowane s¹ zdecydowan¹, jednak niespecjalnie
ostr¹ kresk¹. Rozdzielczoœæ jest dobra – ale nie
bardzo dobra. Nie ma pe³nego rozwiniêcia góry
pasma, a dalsze plany ulegaj¹ zacieraniu. Jazz
z lat 50. mo¿e byæ grany zbyt... mi³o. Z kolei
elektronika, nowy jazz, rock itp. zabrzmi¹
œwietnie. Dostaniemy g³êbiê, barwê i g³adkoœæ.
Kolumny, jak to przy wzmacniaczach lampowych, mog³yby mieæ wy¿sz¹ ni¿ przeciêtna
skutecznoœæ, jednak w tym przypadku nie jest to
punkt krytyczny. Nale¿y tylko uwa¿aæ, aby
wy¿szy bas by³ szybki i zwarty, bo wzmacniacz
nie zajmie siê jego dyscyplinowaniem; wy¿sza
œrednica nie powinna byæ podkreœlana, bo tego
z kolei CEC-owi nie brakuje.

TUBE 53
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Wykonanie
Znakomity projekt i wykonanie obudowy - zabezpieczenie u¿ytkownika przed poparzeniem, a jednoczeœnie pokazanie blasku lamp.
Funkcjonalnoœæ
Tylko trzy pary wejœæ liniowych. Niezale¿ne odczepy
dla 6 i 8 omów.
Parametry
Poza umiarkowan¹ moc¹, zupe³nie nielampowe:
fantastycznie niskie szumy i bardzo dobra liniowoœæ
pasma przenoszenia, a zniekszta³cenia pod wodz¹
nieparzystych.
Brzmienie
Przyjemne, ³agodne, z dobrym basem i rezerw¹ mocy.

Widok tylnej œcianki t³umaczy,
dlaczego jest tak ma³o, ¿a³oœnie wrêcz
ma³o, wejœæ: na wiêcej ni¿ trzy nie by³o
ju¿ miejsca.
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LABORATORIUM CEC Classic Tube 53
Malutki wzmacniacz CEC-a radzi sobie dzielnie, mo¿e moc wyjœciowa 13
W przy 8 omach i 14 W przy 4 omach nie jest imponuj¹ca, ale podniesienie
progu zniekszta³ceñ do 5 % pozwala uznaæ odpowiednio 23 W i 25 W.
Zastrze¿enia mo¿e budziæ czu³oœæ, niezbyt wysoka, bo wynosz¹ca 1 V, co
przy umiarkowanej mocy wymusi na pewno mocne podkrêcanie regulatora
wzmocnienia.
Zaskakuj¹cy rezultat CEC przedstawi³ w zakresie szumów - odstêp a¿
90 dB (przy 1 W) to wynik wrêcz rewelacyjny jak na wzmacniacz lampowy
i dobry nawet dla tranzystora. Na tym tle konkurencyjne urz¹dzenia zosta³y
wrêcz zdeklasowane, tak¿e pod wzglêdem dynamiki (101 dB) CEC nie da³
szans rywalom.
Pasmo przenoszenia (rys. 1) charakteryzuje siê znakomit¹ liniowoœci¹,
przy 10 Hz poziom wynosi -1,1 dB, przy granicznych 100 kHz œwietne 0 dB
przy 8 omach i -0,2 dB przy 4 omach.
Na tle niskich szumów widaæ ka¿d¹ harmoniczn¹ (rys. 2), a te CEC doœæ
odwa¿nie wprowadza do sygna³u. Przewagê uzyskuj¹ nieparzyste, trzecia
przy -54 dB, pi¹ta przy -70 dB a siódma przy -75 dB, w okolicach -86 dB
mieœci siê jeszcze dziewi¹ta. Wœród parzystych mo¿na „doceniæ” drug¹
(-74 dB) oraz czwart¹ (-80 dB).
W znacznej mierze z powodu niskiego poziomu szumów widzimy ³adny
przebieg na rys. 3. THD+N poni¿ej 0,1 % mo¿emy uzyskaæ w zakresie 0,1
W - 4,8 W dla 8 omów oraz 0,1 W do 5,4 W dla 4 omów. Powy¿ej nastêpuje
sta³y, ale ³agodny wzrost zniekszta³ceñ.
R.£.

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne
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Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 3. Moc

LAMPOWE HISTORIE
Wnêtrze CEC-a jest
klasyczne dla tego typu
urz¹dzeñ – monta¿
punkt-punkt, z kondensatorami polipropylenowymi sprzêgaj¹cymi
poszczególne sekcje.

Z

astosowana w Tube 53
lampa 6L6GC zosta³a
wynaleziona w latach 30. przez
firmê RCA (Radio Corporation
of America – teraz w posiadaniu
Thomson SA). Nale¿y ona do du¿ej
rodziny pentod mocy z oktalowym
coko³em. Lampy NOS dostêpne s¹
zarówno w klasycznej, szklanej
wersji, jak i w wersjach metalowych,
przy czym obecnie produkuje siê tylko
szklane. Oryginalnie lampa ta, w przedwojennej, szklanej wersji 6L6G (G=glass)
oraz metalowej 6L6, zosta³a opracowana
pod k¹tem pracy w du¿ych konsolach
radiowych. Jak siê okaza³o, lampy te
z ³atwoœci¹ znosi³y du¿e przeci¹¿enia
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w poborze mocy, steruj¹c wiele kolumn przez
bardzo d³ugie po³¹czenia. St¹d szybko pojawi³y
siê w radiowêz³ach i publicznych systemach
nag³aœniaj¹cych. Obecnie najwiêkszym
dostarczycielem tych lamp s¹ Chiny oraz Rosja,
chocia¿ swój wk³ad ma tak¿e s³owacki JJ. Uwa¿a
siê jednak, ¿e najlepsze s¹ wersje NOS. Dodajmy
te¿, ¿e po wojnie lampy te stosowane by³y
(i nadal s¹) w piecach gitarowych, np. Mesa
Boogie oraz Fendera.
Lampy wejœciowe i steruj¹ce to bardzo
popularne, podwójne triody ma³ej mocy 12AU7/
ECC82 (pierwsze oznaczenie dotyczy wersji
amerykañskich, a drugie europejskich –
wprowadzone zosta³o przez tandem MullardPhilips). Typ ten produkowany jest przez wiele
firm, jednak ponownie najlepsze s¹ wersje NOS.
Wœród nich warto szukaæ chocia¿by wojskowej
odmiany 12AU7WA/6189 lub, jeszcze lepiej
ECC802 – rzadkiej wersji o ultra-niskim
mikrofonowaniu i parowanych sekcjach triod.
Lampa zosta³a opracowana w roku 1946 przez
RCA jako podwójny odpowiednik triody 6C4
i pocz¹tkowo nie mia³a z audio nic wspólnego.
Ze wspó³czesnych wersji najlepsze produkowane s¹ przez Sovteka i Electro-Harmonics.
Ostatnio JJ wznowi³a produkcjê odmiany
ECC802 z d³ug¹ anod¹.

