HI-FI Wzmacniacze zintegrowane 7600 - 9600 z³

Pilot Unisona
jest taki, jaki w tej
sytuacji byæ powinien
– z drewna, z metalowym frontem.

U

lokowanie lamp z przodu nale¿y do
absolutnej klasyki i nic nie wskazuje na
to, ¿e to dekoracyjne, ale dŸwiêkowo
nieoptymalne ustawienie w przysz³oœci siê
zmieni. Jeœliby bowiem stawiaæ na dŸwiêk, to
z przodu powinny zaj¹æ miejsce transformatory,
a lampy z ty³u. Wtedy sygna³ wewn¹trz bieg³by
krótszymi przewodami. Coœ za coœ. Mamy przed
sob¹ stylistycznie genialny projekt i doskona³e
wykonanie. Piêknie obrobiony, wypolerowany
kawa³ek drewna skrywa czêœæ frontu i góry. Do
tego elementy z nierdzewnej stali – du¿e ga³ki
z przodu oraz p³ytka na górze. Jedna ga³ka s³u¿y
do regulowania g³oœnoœci, druga do zmieniania
wejœæ. Pierwsza z nich jest sterowana pilotem,
druga ju¿ nie. Pilot jest drewniany, z metalowym
frontem. Poniewa¿ jest systemowy, pos³u¿y
tak¿e do sterowania odtwarzaczem CD Unisona.
Jednak z 24 przycisków, do obs³ugi wzmacniacza
przydadz¹ siê tylko dwa: g³oœniej-ciszej…
W modelu S2K mamy tylko cztery lampy –
dwie podwójne triody ECC82EH firmy ElectroHarmonix oraz dwie tetrody strumieniowe KT88
Sovteka, z naniesionym logo Unison Research.
Poniewa¿ ECC82 to podwójna trioda, wiêc jedna
po³ówka pracuje jako bufor wejœciowy,
zapewniaj¹c wstêpne wzmocnienie, zaœ druga
steruje lamp¹ wyjœciow¹. Nie potrzeba splitera
fazy, zawsze pogarszaj¹cego dŸwiêk, poniewa¿
S2K to konstrukcja single-ended. Lampy
koñcowe KT88 pracuj¹ wiêc w czystej klasie A.
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Bañki niemydlane

W symbolu tego wzmacniacz zawarty jest jego krótki opis: S = stereo, 2 =
dwie lampy w stopniu koñcowym, K = KT88. Pojedyncza lampa na wyjœciu
jest najlepszym przedstawicielem klasy A i choæ nie jest to trioda, a tetroda
strumieniowa, to jednak pracuje w szlachetnym uk³adzie single-ended (SE).
Za te pieni¹dze trudno wymagaæ wypasionej 300B, a kompromis zaproponowany przez Unisona wydaje siê ca³kiem na miejscu.
Sprawia to nieco k³opotu przy transformatorach
wyjœciowych, poniewa¿ dok³adnoœæ ich
wykonania staje siê krytyczna. St¹d niechêæ
konstruktorów wzmacniaczy SE do stosowania
odczepów g³oœnikowych dla ró¿nych impedancji
obci¹¿enia. Wejœæ liniowych, na z³oconych
gniazdach RCA, mamy piêæ, z czego jedno jest
pêtl¹ magnetofonow¹. Gniazda wlutowano
w p³ytkê, na której jest te¿ ³adny selektor wejœæ
w³oskiej firmy Palazzo; jego oœ zosta³a
przed³u¿ona do przedniej œcianki. Ca³y uk³ad
elektroniczny zmontowano na jednej, niewielkiej
p³ytce. Zanim jednak sygna³ do niego dotrze,
musi przebyæ d³ug¹ drogê taœm¹ komputerow¹
poprzez ma³¹ p³ytkê z potencjometrem Alpsa.
Wiêkszoœæ podzespo³ów Unisona powsta³a
w Italii – transformatory s¹ z Padwy, a kondensatory Italcond spod Mediolanu. Tylko ten japoñski
Alps... Elementy bierne s¹ przyzwoite, bez
wyskoków, ale przecie¿ S2K, jak na urz¹dzenia
lampowe, jest niedrogi, wiêc chyba nie ma na co
krêciæ nosem. Ostatecznie dostajemy w³oski
sznyt, piêkn¹ obudowê i zdalne sterowanie, co
w lampowcach, nawet drogich, nie jest regu³¹.
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Bry³a S2K jest zupe³nie niekonwencjonalna
- nawet jak na wzmacniacz lampowy.
To w³asny styl Unisona.

ODS£UCH
Dobrze pamiêtam brzmienie testowanego ju¿
S6, poniewa¿ by³ to dla mnie klasyczny przyk³ad
dobrej aplikacji lampy EL34, mo¿e bez
wyskoków i wybitnej rozdzielczoœci, jednak
z w³aœciwym jej czarem i piêkn¹ œrednic¹.
Problemem we wzmacniaczach lampowych jest
nie sama lampa, ale równoleg³e ³¹czenie kilku
lamp. W przeciwieñstwie bowiem do pó³przewodników, rozrzut parametrów szklanych
baniek jest doœæ du¿y i wybranie identycznych
egzemplarzy jest w³aœciwie niemo¿liwe. Jeœli zaœ
mamy tylko jedn¹ lampê w kanale, sprawa jest
znacznie prostsza. Byæ mo¿e dlatego S2K od
razu wyda³ mi siê lepiej „ustawionym”
wzmacniaczem, z bardziej neutralnym
dŸwiêkiem i wiêksz¹ dynamik¹. Moc w skali
absolutnej jest realnie mniejsza, trzy lampy EL34
potrafi¹ kopn¹æ, jednak nawet pojedyncza KT88
robi to w S2K precyzyjniej. Poza tym ma w sobie
coœ, co ³¹czy pe³niê EL34 z szybkoœci¹
i dynamik¹ 6550, mo¿e bez g³êbi dŸwiêku tej
pierwszej i precyzyjnych skrajów pasma tej
drugiej, jednak daj¹c w ostatecznym rozrachunku najlepszy balans.
Dlatego, wbrew temu, do czego przyzwyczai³a nas firma Unison Research, po rozgrzaniu
tego wzmacniacza (optymalnie powinno to byæ
ok. 20-30 min.), wcale nie s³ychaæ, ¿eby dŸwiêk
S2K by³ ocieplony. Materia³ z p³yty Adama
Makowicza Unit by³ œwie¿y, dok³adny, a blachy
by³y bardzo ³adnie rozbudowane. Talerze mia³y
odpowiedni¹ si³ê, barwê, a nawet sugerowana
by³a ich gruboœæ, umiejêtnoœæ przynale¿na
wzmacniaczom hi-endowym.
Nie od razu s³ychaæ te¿, ¿e jest to wzmacniacz w gruncie rzeczy s³aby mocowo, poniewa¿
jedn¹ z jego udanych cech jest rytmiczny i nawet
dostatecznie konturowy bas. Dopiero przy
utworze Drinking Song ze wspomnianej p³yty,
gdzie podstawê stanowi mocny bit perkusji
i basu, s³ychaæ by³o ograniczenia S2K. Wzmacniacze tranzystorowe graj¹ ten duet znacznie

Drewno i nierdzewna stal to wyró¿niki Unisona
– obydwa materia³y s¹ perfekcyjnie obrobione.
Design bêdzie mia³ du¿y wp³yw na decyzjê...

S2K to minimalistyczny uk³ad typu SE,
z lampami KT88 pracuj¹cymi w klasie A – po
jednej na kana³. Sterowaniem zajmuj¹ siê
podwójne triody ECC82EH.

dobitniej, z obiektywnie wiêksz¹ dynamik¹,
jednak nie potrafi¹ po³¹czyæ tego z tak ³adn¹
barw¹ – co z kolei UR robi bez wysi³ku. Bas
Unisona nie schodzi bardzo nisko, jednak dobra
rozdzielczoœæ w œrednim i wy¿szym zakresie
absorbuje uwagê i wra¿enie jest naprawdê
dobre.
Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ, S2K
prezentowa³ ³adny, mocny i nasycony œrodek.
Inaczej jednak ni¿ w S6 nie by³ to zakres
dominuj¹cy, za to jego rozdzielczoœæ wydawa³a
siê lepsza. Z drugiej strony paleta barw w S6
wydawa³a siê bardziej rozbudowana. Atak
dŸwiêku jest nieco zaokr¹glony, ale bardzo
delikatnie i bez specjalnych konsekwencji
w postaci spowolnienia. Mimo lampowych
œladów, dŸwiêcznoœæ góry, jej ekspresja, by³a
znakomita.
Konkurencja, w której S2K nie zagrozi Cary
i Advance Acoustics to nie bas, ale ca³oœciowa
dynamika. Nawet z kolumnami o skutecznoœci
90 dB i bardzo ³agodnym przebiegu impedancji
s³ychaæ, ¿e przy du¿ych sk³adach, jak z p³yty
Albinéza Suite Española, dŸwiêk jest przy tutti
kompresowany i nie ma takiego rozmachu jak
w tranzystorach.
Scena dŸwiêkowa jest dobra, poniewa¿
jednak nie ma tutaj jednoznacznego ocieplania
i eksponowania œrednicy, wiec pierwszy plan nie
wyskakuje przed g³oœniki, jak w S6 i czasem
w MAP-407. Scena jest niez³a, bez specjalnej
g³êbi, ale te¿ bez zacierania ró¿nic. Tutaj znowu
pomaga bardzo dobra barwa i dobry rysunek.
Generalnie, choæ nie tak atrakcyjny od
pierwszego taktu, S2K jest bardzo dobrze
zrównowa¿onym wzmacniaczem, który
z odpowiednimi kolumnami potrafi w pewnych
kwestiach wypowiedzieæ siê dok³adniej
i ciekawiej, ni¿ jego pobratymiec S6.

Cena [z³]
Dystrybutor

S2K

9600
TRIMEX
www.trimex.com.pl

Wykonanie
Piêkny projekt plastyczny, solidna obudowa i gustowne
dodatki z drewna i stali nierdzewnej. W³oskie lampowe
cudeñko.
Funkcjonalnoœæ
A¿ piêæ wejœæ liniowych, zdalne sterowanie.
Parametry
Jak na konstrukcjê lampow¹ wyj¹tkowo szerokie pasmo i niskie szumy, ale bardzo silna druga harmoniczna
i umiarkowana moc przypominaj¹ o naturze
urz¹dzenia.
Brzmienie
Umiarkowanie ocieplone, klarowne, z bardzo ³adnie
artyku³owanym basem i dŸwiêczn¹, otwart¹ gór¹.
Ograniczenie tkwi w dynamice.

Zaciski g³oœnikowe s¹ wspólne dla wszystkich
impedancji obci¹¿enia.
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LABORATORIUM Unison Research S2K
Lampa rz¹dzi siê swoimi prawami, wykazuje siê miêdzy innymi w³aœciwoœci¹ powolnego narastania zniekszta³ceñ. Dlatego mo¿na pos³u¿yæ siê
zarówno 1%, jak i 5% progiem THD+N, co w przypadku S2 ma kluczowe
znaczenie. Wzmacniacz osi¹ga bowiem przy 1% zaledwie 2 W dla 8 omów
i 1 W (jeden wat...) dla 4 omów, ale przy akceptowalnych 5% ma ju¿ ich
odpowiednio 15 W i 9 W. W³aœnie o 15 W mówi sam producent, chocia¿ bez
wsparcia dok³adnymi warunkami pomiaru (poziomu zniekszta³ceñ).
Maksymaln¹ moc uzyskujemy przy uniwersalnej czu³oœci 0,3V.
Trzeba przyznaæ, ¿e Unison dobrze radzi sobie z poskromieniem
szumów, ich odstêp od sygna³u to 85 dB, a choæ dynamika 96 dB nie robi
piorunuj¹cego wra¿enia, to niska moc wzmacniacza taki rezultat t³umaczy.
Pasmo przenoszenia (rys. 1) odzwierciedla jakoœæ transformatorów
wyjœciowych. W zakresie niskotonowym widaæ delikatne podbicie, ale przy
10 Hz poziom to bardzo dobre -1.2 dB. Liniowoœæ wraz z rosn¹c¹ czêstotliwoœci¹ jest równie¿ wyœmienita, gdy¿ charakterystyka jest praktycznie p³aska
a¿ do 40 kHz, a spadek –3 dB notujemy dla wysokich 87 kHz oraz 82 kHz
(odpowiednio 8 i 4 omy).
W spektrum zniekszta³ceñ (rys. 2) piekielne mocna i z pewnoœci¹
determinuj¹ca charakter brzmienia jest druga harmoniczna siêgaj¹ca a¿ do
–38 dB, czwarta le¿y ju¿ znacznie ni¿ej, przy –89 dB, a najsilniejsza
nieparzysta – trzecia – przy -76dB.
Wykres z rys. 3 potwierdza, i¿ korzystniejsze dla S2K s¹ obci¹¿enia
8 omowe, nie tylko ze wzglêdu na moc maksymaln¹, ale tak¿e na ni¿sze
w ca³ym zakresie zniekszta³cenia THD+N.
R.£.

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

Rys. 3. Moc

S2K ma klasyczn¹ dla lampowców budowê,
ale elektronikê zmontowano na p³ytce drukowanej, a nie
w formie „paj¹ka”.

Prze³¹cznik wejœæ jest mechaniczny,
jego oœ przed³u¿ono do pokrêt³a na
przedniej œciance.
Regulacjê
wzmocnienia
prowadzi
niebieski,
zmotoryzowany potencjometr Alpsa.
To element
z Japonii.
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Napiêcia anodowe filtruje du¿y
kondensator oraz d³awik. Wszystko
z w³oskich firm. Prawie wszystko...

