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EVOLUCJA
MOCY
KRELL  EVO402/EVO222

AMERYKAÑSKA

Nowa seria EVO to kolejna ewo-
lucja w stronê mocy doskona³ej.
W latach 80. firma produkowa³a

wprawdzie jeszcze wiêksze i ciê¿sze
wzmacniacze w klasie A, ale obecne modele
tak¿e nale¿¹ do wagi superciê¿kiej,
i dysponuj¹ wy¿szymi mocami. Testowana
koñcówka 402 to jedyne EVO dwukana³owe,
wystêpuje równie¿ trzykana³owa odmiana
tego wzmacniacza o symbolu EVO403,
a wy¿ej w hierarchii stoj¹ ju¿ tylko dwa
monobloki EVO600 i EVO900. Z kolei nasz
przedwzmacniacz, EVO222, jest zamkniêt¹
w jednej obudowie wersj¹ referencyjnej
202-ki. Jako EVO-Ÿród³o Krell proponuje
wielokana³owy odtwarzacz SACD 505.

Choæ poszczególne Ewolucje ró¿ni¹ siê
moc¹, rozmiarami oraz cen¹, to kluczowe
uk³ady i rozwi¹zania techniczne s¹ podobne
we wszystkich modelach.

Ogromne, ciê¿kie obudowy naje¿one radiatorami i wype³nione
uk³adami do produkcji mocy id¹cej w setki, a czasem tysi¹ce
watów... to nieodzowne elementy prawdziwej amerykañskiej
amplifikacji. Wielkie wzmacniacze zza Oceanu mo¿na kochaæ lubiæ
nienawidziæ, mo¿na nawet przechodziæ obok nich obojêtnie, ale
zawsze przyznaæ wypada, ¿e jest to wa¿ny obszar hi-endu. Firma
Krell to wyrazisty orêdownik tego nurtu. Niektórzy konkurenci, jak
np. Jeff Rowland, eksperymentuj¹ z cyfrow¹, ciemn¹ stron¹ mocy,
ale po tej stronie twierdzi siê, ¿e aby graæ, trzeba grzaæ. Tylko
wtedy prawdziwe waty pop³yn¹ szerok¹ i ciep³¹ rzek¹, tylko wtedy
zabrzmi¹ naturalnie.
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EVEVEVEVEVO402O402O402O402O402

W facjacie
koñcówki
zatopiono
wypolerowan¹
na wysoki
po³ysk p³ytkê
z logo oraz
w³¹cznikiem
sieciowym.

Poniewa¿ radiatory ukryto
wewn¹trz, ciep³o promieniowane

jest przez cztery du¿e wyciêcia
w górnej œciance.

Do pojedynczych, zakoñczonych
motylkami zacisków g³oœnikowych

najlepiej pasuj¹ solidne wid³y.

Gniazdo sieciowe ma
nietypowy kszta³t

i poziome piny, obci¹¿al-
noœæ jest 20A jest

koniecznoœci¹ w tak
mocnym urz¹dzeniu.

Oprócz kompletu wejœæ i wyjœæ, na tylnej
œciance s¹ tak¿e gniazdka wyzwalaczy oraz

przycisk wy³¹czaj¹cy podœwietlenie na
przedniej œciance.

Ju¿ ogromne pud³o z wieloma wzmocnienia-
mi i specjalnymi uchwytami do przenoszenia za-
powiada³o, ¿e legenda amerykañskiej amplifikacji
nic nie straci³a na treœci. Aby wytargaæ 60-kilo-
gramow¹ koñcówkê z opakowania, trzeba by³o
sporo siê namêczyæ. Wreszcie ujrza³em bry³ê,
któr¹ ju¿ wczeœniej zna³em ze stron katalogu –
i która, przyznam nara¿aj¹c siê pewnie okrutnie -
nie bardzo mi siê podoba. Gdzieœ przepad³y
efektowne, groŸne radiatory, którymi na ogó³
naje¿one s¹ wielkie wzmacniacze. Obudowa
EVO402 jest grzeczna, miejscami zaokr¹glona, co
moim zdaniem odebra³o urz¹dzeniu nieco mês-
koœci, ot napakowany kloc z tradycyjnym przo-
dem i wygl¹daj¹cymi jak ryflowana blacha boka-
mi. Zamiast ogl¹daæ lepiej jednak dotkn¹æ, dopie-
ro wtedy wraca spokój, ¿e z solidnoœci Krella
w EVO nic nie uby³o. Front jest bardzo gruby,
wykonany z jasnego p³ata aluminium przytwier-
dzonego do reszty chassis za pomoc¹ szeœciu
ozdobnych œrub. W centralnej czêœci, w perfek-
cyjnym wyfrezowaniu umieszczono b³yszcz¹c¹,
wycinan¹ laserowo p³ytkê z logo firmy oraz sym-
bolem modelu, w jej dolnej czêœci znajduje siê
równie¿ okr¹g³y w³¹cznik sieciowy ze œwietln¹
obwódk¹, kolor czerwony sygnalizuje tryb czu-
wania, niebieski ci¹g³y poprawn¹ pracê wszyst-
kich uk³adów, a pulsuj¹cy uruchamianie uk³adów.

Rowki w bocznych œciankach sugerowa³yby
bezpoœredni¹ bliskoœæ uk³adów mocy, ale przez
perforacje widaæ, ¿e rzeczywista konstrukcja jest
nieco inna. Rzut oka na górn¹ œciankê demaskuje
radiatory, widaæ je poprzez pod³u¿ne wyciêcia,
elementy zainstalowano w poprzek, mniej wiêcej
na œrodku. Rolê nó¿ek pe³ni¹ walce wykonane
z twardej gumy.

Z ty³u koñcówki znajduj¹ siê dwa elementy
rzadko spotykane we wzmacniaczach i sprzêcie
audio w ogóle. Nie chodzi o jakieœ egzotyczne
gniazda przy³¹czeniowe (o nich za chwilê), ale
o rzeczy zwi¹zane z zasilaniem. Krell posiada
transformatory o mocy 5kW, st¹d za dostarcza-
nie napiêcia sieciowego musz¹ odpowiadaæ wy-
dajne podzespo³y. Zrezygnowano z przytwier-
dzonego na sta³e kabla (tak jak w niektórych mo-
delach FPB bywa³o), daj¹c audiofilom pole do
eksperymentów z ró¿nymi przewodami siecio-
wymi. Trzeba jednak pamiêtaæ, aby przewody
by³y gotowe sprostaæ wymaganiom mocowym
wzmacniacza oraz aby posiada³y odpowiedni
wtyk. EVO402 jest bowiem wyposa¿ony w spe-
cjalne z³¹cze o obci¹¿alnoœci 20A. Mo¿na je poz-

miastowe wybicie 10-tek. W sumie przy takim
kolosie nie ma w tym nic dziwnego, powinniœmy
postaraæ siê przynajmniej o 16A, a jeszcze lepiej
20A - jak zreszt¹ sugeruje producent, dodaj¹c, ¿e
ma byæ to 20A oddane tylko do u¿ytku EVO.
Wszelkie europejskie plany oszczêdnoœci energii
s¹ tutaj na ostatnim miejscu listy priorytetów. Bo
to przecie¿ piec amerykañski.

Wyjœcia g³oœnikowe to pojedyn-
cze z³ocone trzpienie, zakoñczone
du¿ymi plastykowymi motylkami. So-
lidne zaciœniêcie nawet najwiêkszych
i najciê¿szych kabli nie stanowi prob-
lemu. Najlepiej podaæ Krellowi solid-
ne wide³ki, kontakt z powierzchni¹
terminali jest wtedy najwiêkszy i naj-
lepszy. Mo¿na wprawdzie ekspery-
mentowaæ z banankami, go³ymi prze-
wodami czy nawet szpilkami, ale wy-
daje mi siê to pozbawione sensu, spo-
ro gimnastyki a i efekt nie najlepszy.

naæ po nieco innych kszta³tach, umiejscowieniu
styków (poziome a nie pionowe) oraz przede
wszystkim po tym, ¿e standardowe kabelki nie
bêd¹ pasowaæ. Drugim z oryginalnych elemen-
tów jest w³¹cznik sieciowy - oprócz piêknego,
elektronicznego przycisku z przodu, z ty³u mamy
mechaniczny – hebelkowy. Ale ¿adne delikatne
pstryk pstryk, by uruchomiæ EVO402 trzeba w³o-
¿yæ trochê si³y. Po pocz¹tkowym oporze hebe-
lek wskakuje na swoje docelowe miejsce, ale nie-
rzadko towarzyszy temu protest bezpieczników
w mieszkaniu lub na klatce schodowej. Pr¹d przy
rozruchu jest na tyle du¿y, ¿e powoduje natych-
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Sygna³y z wejœæ do uk³adów wzmacniaj¹cych
prowadzone s¹ cienkimi taœmami, najlepiej
wiêc siêgn¹æ po firmowego CAST’a, który

jest w za³o¿eniach obojêtny na kablowe
kaprysy- tak sprzêtu, jak i w³aœciciela.

W okolicach gniazdka sieciowego napotkamy
na z³¹cza wyzwalaczy przydatne w systemach in-
stalacyjnych, ale nie tylko, wobec sporego pobo-
ru pr¹du mo¿e warto pomyœleæ o spiêciu koñ-
cówki triggerami z przedwzmacniaczem i u³at-
wieniu sobie ¿ycia.

Dla sygna³ów wejœciowych przygotowano
dwa niezale¿ne bloki, lewy oraz prawy, w ka¿-
dym po jednym gnieŸdzie RCA, XLR oraz firmo-
wym wynalazku CAST. Po przeciwnej stronie
znajdziemy jeszcze gniazda wyzwalaczy, wy³¹cznik
podœwietlenia przycisku z przedniego panelu oraz
pe³ni¹ce tê sam¹ funkcjê (poprzez podanie na-
piêcia 12V) ma³e z³¹cze oznaczone jako EXT In.

Wewn¹trz panuje taki porz¹dek, jak gdyby do
odpowiednich przegródek prostok¹tnej prze-
strzeni  obudowy  wlano  wszystkie  elementy
w formie cieczy, pozwalaj¹c tej miksturze za-
stygn¹æ. Z przodu umieszczono p³ytkê z ob-
wodami zasilacza, widaæ jednak tylko sam
druk, dwa ogromne transformatory toroidal-
ne (ka¿dy z kilkunastoma odczepami) otulo-
no ko³nierzem wykonanym z grubej blachy

separuj¹cej Ÿród³a zasilania od uk³adów au-
dio. Napiêcie wêdruje z przedniej czêœci a¿

pod tyln¹ œciankê, gdzie trafia do arsena³u
kondensatorów filtruj¹cych. Krell zdecydowa³

siê na kilkadziesi¹t ma³ych pojemnoœci, które
maj¹ zagwarantowaæ szybkoœæ dzia³ania uk³adu.
Dla sekcji steruj¹cych zaprojektowano z kolei
dwustopniowe stabilizatory, a wszystkim obwo-
dom przys³u¿¹ siê wkraczaj¹ce do akcji jako pier-
wsze filtry sieciowe. Uwaga - producent zdecy-
dowanie odradza u¿ycia jakichkolwiek kondycjo-
nerów, EVO402 troszczy siê o wszystko sam, eli-
minuj¹c brudy z zasilania, a jednoczeœnie gwa-
rantuj¹c utrzymanie wymaganej wydajnoœci.

W³aœciwe koñcówki mocy ukryto w œrodko-
wej czêœci w postaci gotowych modu³ów, sygna³
z p³ytek (dwie niezale¿nie dla ka¿dego kana³u)
z gniazdkami wejœciowymi prowadzony jest, co
zaskakuj¹ce, za pomoc¹ cienkich tasiemek. Na
obronê mo¿na przytoczyæ tylko technologiê po-
³¹czeñ CAST, zdaniem producenta obojêtn¹ na
cudowne w³aœciwoœci nawet najdro¿szych prze-
wodów. Zreszt¹ Krell dopuszcza stosowanie
nawet d³ugich interkonektów sugeruj¹c, aby
wzmacniacz sta³ blisko kolumn - to kable g³oœni-
kowe maj¹ byæ jak najkrótsze.

W ogromnej obudowie nie zosta³o du¿o
wolnego miejsca, równie¿ dlatego, ¿e
radiatory umieszczono wewn¹trz.

Komplet wejœciowy koñcówki to
trzy gniazda - RCA, XLR oraz

firmowy CAST.

Bateria
kondensatorów
zasilacza -
kilkadziesi¹t
ma³ych
pojemnoœci ma
gwarantowaæ
szybsz¹
odpowiedŸ.

Pomiêdzy p³ytk¹
drukowan¹

a radiatorem
widaæ gruby

kawa³ blachy, to
fragment du¿ego

ekranu obejmuj¹-
cego transforma-

tor sieciowy.
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M Rozpoczynaj¹c pomiary 402-tki mia³em ja-

sno sprecyzowane oczekiwania, czego mo¿na
w pierwszej kolejnoœci chcieæ od Krella, i to
takiego, który wa¿y 62kg. Mocy oczywiœcie,
zw³aszcza, ¿e producent rozbudza jeszcze te
oczekiwania deklaracjami na poziomie 400W
przy 8 omach. EVO nie zawodzi, do obiecywa-
nych 400W dok³ada jeszcze 39W, i jak gdyby ni-
gdy nic podwaja ten wynik po obci¹¿eniu dwóch
kana³ów. Przy 4 omach powinniœmy mieæ 800W,
w rzeczywistoœci znowu osi¹gamy nawet nieco
wiêcej, bo 812W, i tak¿e niezale¿nie od tego, czy
pod³¹czymy jedno czy dwa obci¹¿enia. Do takie-
go wysterowania koñcówki potrzeba napiêcia
1.1V, co przy tej mocy daje zielone œwiat³o dla
eksperymentów z pasywnymi przedwzmacnia-
czami lub odtwarzaczami z regulacj¹ poziomu
wyjœciowego.

Pod wzglêdem poziomu szumów jest nieŸle -
90dB - przy pe³nym wysterowaniu mo¿emy spo-
dziewaæ siê 116dB dynamiki – znowu moc robi
swoje.

Czêstotliwoœciowa charakterystyka przeno-
szenia (rys.1) na basie jest wprost idealna (œlado-
we -0.05dB przy 10Hz), i choæ powy¿ej 4kHz
rozpoczyna siê delikatny spadek, to udaje siê jej
dobrn¹æ a¿ do 100kHz przy spadku –3dB.

W spektrum zniekszta³ceñ (rys.2) parzyste
s¹ ciche, w œród nich druga jak zwykle jest na-
jmocniejsza, ale le¿y przy niskich -96dB, czwarta
to -102dB, a ostatnia widoczna szósta -114dB.
Harmoniczne nieparzyste s¹ trochê bardziej od-
wa¿ne, trzecia oraz pi¹ta wybijaj¹ siê na poziom
-87dB, siódma le¿y przy -90dB, a poni¿ej tej gra-
nicy widaæ jeszcze dziewi¹t¹ oraz jedenast¹.

Przebieg wykresu z rys.3 jest modelowy dla
wzmacniacza tranzystorowego, widaæ systema-
tyczny spadek zniekszta³ceñ wraz ze wzrostem
mocy, zbie¿ny w charakterze dla 8 i 4 omów.
W ka¿dym przypadku obci¹¿eniowym THD+N
jest stale ni¿sze od 0.1%, od pocz¹tkowych
0.1W do punktów przesterowania. W szerokim
zakresie od 10W-330W dla 8 omów zniekszta³-
cenia s¹ nawet ni¿sze od 0.01%, a dla 4 omów
jest to odpowiednio 60W-400W. Punkty lawino-
wego przesterowania poprzedzaj¹ partie wol-
niejszego wzrostu zniekszta³ceñ. Warto zauwa-
¿yæ, ¿e odnosz¹c wykres mocowy do modeli serii
FPB, np. testowanych w Audio 12/99 monoblo-
ków FPB250, w EVO brak jest charakterystycz-
nych “wybrzuszeñ”, które by³y efektem dzia³ania
uk³adu Sustained Plateau Bias, technologii stoso-
wanej w urz¹dzeniach FPB.

Wspó³czynnik t³umienia wzmacniacza to 145,
mo¿e niezbyt du¿o jak na taki piec, ale sam pro-
ducent obiecuje wartoœci powy¿ej 270 dopiero
dla dro¿szych monobloków EVO600 - oraz oczy-
wiœcie topowego EVO900.

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

1 K 2 K
8 439 439
4 812 812

Czułość (dla maks. mocy) [V]        1,1
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 90
Dynamika [dB] 116
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,023
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 145

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

KRELL CURRENT MODE
“Tryb pr¹dowy Krella” to uk³ad

tranzystorowy gwarantuj¹cy dobr¹ liniowoœæ
i niskie szumy w stopniu wzmocnienia
napiêciowego (lub na wyjœciu odtwarzaczy/
przedwzmacniaczy). Zaprojektowano go do
pracy w klasie A, a dziêki kilku pojedynczym
elementom wzmacniaj¹cym, uzyskano niskie
zniekszta³cenia. Przy wyborze pojedynczych
tranzystorów skupiono siê na ich walorach
jakoœciowych, na dalszy plan odsuwaj¹c
mo¿liwoœci w zakresie mocy oraz obci¹¿eñ,
gdy¿ uk³ady pracuj¹ w mniej wymagaj¹cej
konfiguracji równoleg³ej.

ACTIVE CASCODE
TECHNOLOGY

To rozwi¹zanie nie ma nic wspólnego ze
spotykanym we wzmacniaczach wysokich
czêstotliwoœci pojêciem kaskody. Projektanci
Krella lubi¹ porównywaæ ACT do lekkiej
pracy wykonywanej wieloma parami r¹k.
Pomys³ opiera siê na prowadzeniu
równoleg³ych ga³êzi dla danego typu sygna³u
(co oczywiœcie powoduje wzrost kosztów –
wymaga rozbudowania uk³adu). W rozwi¹za-
niu Krella ca³e napiêcie dzielone jest
pomiêdzy równoleg³e rzêdy tranzystorów
(ka¿dy z nich pracuje na sygnale audio),
dziêki czemu pojedyncza ga³¹Ÿ widzi tylko
proporcjonalnie mniejsze obci¹¿enie. Mo¿na
by³o uzyskaæ w ten sposób lepsze parametry,
a tak¿e zapewniæ wiêksz¹ trwa³oœæ. Active
Cascode umo¿liwia zredukowanie poziomu
sprzê¿eñ zwrotnych i uodparnia uk³ad na
du¿e zakresy zmian impedancji obci¹¿enia.

CURRENT AUDIO SIGNAL
TRANSMISSION

Technika opiera siê na przesy³aniu
sygna³ów pr¹dowo, a nie napiêciowo.
W tradycyjnym modelu wyjœcie przedwzmac-
niacza (czy te¿ ogólnie Ÿród³a) ma nisk¹,
a wejœciu koñcówki mocy wysok¹ impedan-
cjê, uk³ad taki jest wra¿liwy na parametry
kabli sygna³owych (interkonektów).
W ramach CAST wyjœcie przedwzmacniacza
ma wysok¹ impedancjê, i w odniesieniu do
niej impedancja kabla po³¹czeniowego jest
znikoma, a wp³yw przewodów, jeœli nawet
nie pomijalny, jest mocno zredukowany.
W warunkach domowych równie¿ d³ugoœæ
interkonektów przestaje mieæ znaczenie,
st¹d producent sugeruje, aby skracaæ do
minimum przewody g³oœnikowe, ustawiaj¹c
koñcówkê (monobloki) jak najbli¿ej kolumn.
Dysponuj¹c równie¿ odtwarzaczem Krella
z wyjœciami CAST mo¿emy zintegrowaæ
w ten sposób ca³y system. Po³¹czenia CAST
wykonywane s¹ za pomoc¹ cienkich
i miêkkich przewodów, wtyki LEMO
posiadaj¹ cztery piny otoczone ekranem.
CAST jest opatentowanym rozwi¹zaniem
Krella, i tego typu ³¹cza nie spotkamy
w urz¹dzeniach innych producentów

SPECJALNOŒCISPECJALNOŒCISPECJALNOŒCISPECJALNOŒCISPECJALNOŒCI
KKKKKUCHNI KRELLAUCHNI KRELLAUCHNI KRELLAUCHNI KRELLAUCHNI KRELLA
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EVEVEVEVEVO222O222O222O222O222

Wewn¹trz panuje idealny porz¹dek, ale jak
na “zwyk³y” liniowy preamp dwukana³owy

jest bardzo ciasno, g³ównie za spraw¹
rozbudowanego zasilacza.

Surowy, techniczny styl pokrêt³a
g³oœnoœci dobrze komponuje siê

z g³adkim p³atem frontu.

Przedwzmacniacz
posiada wejœcia
i wyjœcia dla ka¿dego
typu sygna³ów, s¹ te¿
porty wyzwalaczy oraz
interfejsów komunikacyj-
nych, urz¹dzenie mo¿na
wiêc wpleœæ w najbardziej
rozbudowane systemy.

Przy koñcówce mocy przedwzmacniacz
EVO222 wygl¹da jak naleœnik, a nie jest to wcale
urz¹dzenie miniaturowe. Wygl¹d przedniej œcian-
ki podyktowany zosta³ stylem ca³ej serii, prze-
de wszystkim chodzi³o o utrzymanie prostego,
ch³odnego klimatu, st¹d brak ozdobnych elemen-
tów. Niezbyt du¿e i nie odcinaj¹ce siê od kolo-
rystyki frontu pokrêt³o g³oœnoœci trafi³o na pra-
wy skraj, bardziej widocznym elementem jest
umieszczona w centrum p³ytka z oznaczeniami
modelu oraz niebiesk¹, jaskraw¹ diod¹ sygnalizu-
j¹c¹ pracê urz¹dzenia. W podobnym odcieniu

wykonano podœwietlenie wyœwietlacza, umiesz-
czonego po lewej stronie. Za pod³u¿nym okien-
kiem kryje siê doœæ prosta matryca punktowa.
Ale nie mamy przecie¿ do czynienia z amplitu-
nerem, procesorem czy odtwarzaczem DVD,
a wiêc i koniecznoœci przekazywania du¿ej iloœci
informacji. Ma byæ przede wszystkim czytelnie,
trzeba pokazaæ poziom g³oœnoœci oraz aktywne
wejœcie plus kilka skrótów ukrytych w menu fun-
kcji. Pod wyœwietlaczem umieszczono drugie,
mniejsze oczko - tym razem na czujnik zdalnego
sterowania. Jest tak¿e nadajnik podczerwieni
przeznaczony do programowania uniwersalnych
pilotów. Klawisze, w jakie wyposa¿ono EVO222
s¹ na tyle filigranowe, ¿e z dalszej odleg³oœci wi-
zualnie wrêcz stapiaj¹ siê z powierzchni¹ frontu.
Pod displayem umieszczono wy³¹cznik zasilania,
klawisze do poruszania siê po menu, a w prawej
czêœci panelu niezale¿ne przyciski dla siedmiu
wejœæ, pêtli rejestratora, szybkiego wyciszenia
oraz uk³ad odwracania fazy sygna³u. Przed-
wzmacniacz spoczywa na ma³o efektownych,
gumowych nó¿kach.

Urz¹dzenie nagrzewa siê znacznie, po godzi-
nie grania wrêcz niemo¿liwe jest dotkniêcie obu-
dowy, st¹d tak wiele perforowanych powierzch-
ni, naciêæ i otworów wentylacyjnych.

Z menu mo¿na obs³ugiwaæ funkcje takie jak
zrównowa¿enie kana³ów czy uruchomiæ tryb
pracy z procesorem surround, mo¿na te¿ dobraæ
siê do bardziej niecodziennych ustawieñ. Wœród
nich producent przewidzia³ indywidualne pozio-
my czu³oœci dla wejœæ, definiowanie nazw po-
szczególnych Ÿróde³ czy tryby pracy wyzwalacza.

Z ty³u dzieje siê naprawdê du¿o, gniazda
ustawiono w szeregu, od lewej mamy dwa we-
jœcia XLR, za nimi ca³y arsena³ RCA na dwóch
okr¹g³ych z³¹czach CAST koñcz¹c. Wyjœcia s¹
równie¿ liczne, po jednym RCA / XLR i ponow-

nie podwójne CAST. Po prawej stronie, tu¿ przy
œciance bocznej, umieszczono gniazdko sieciowe
(ju¿ w typowej odmianie) oraz z³¹cza wyzwala-
czy. S¹ równie¿ gniazda dla elektrycznych syg-
na³ów zdalnego sterowania w standardzie RC-5
oraz komputerowym RS-232. Jeden z wielopino-
wych portów oznaczono jako Phono Power, co
pozwala przypuszczaæ, ¿e jest to pod³¹czenie dla
przedwzmacniacza gramofonowego, teoriê po-
twierdza instrukcja obs³ugi, ale takiego urz¹-
dzonka nie odnalaz³em ju¿ w katalogach Krella.

Starannie zmontowane uk³ady wewn¹trz za-
jmuj¹ g³ównie dwie poziome p³ytki, dla kana³u
lewego i prawego oddzielnie, ustawione jedna
nad drug¹. Ka¿da posiada komplet gniazd we-
jœciowych i wyjœciowych, tu¿ przy z³¹czach Ÿró-
de³ umieszczono przekaŸniki, sygna³ p³ynie rów-
noleg³ymi ga³êziami zbudowanymi z  elementów
dyskretnych. Wspania³ym projektem jest zbalan-
sowany regulator g³oœnoœci zbudowany z precy-
zyjnych rezystorów sterowanych procesorem.
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Ponarzeka³em trochê w opisie konstrukcji na
brak efektownych piór radiatorów, bo fak-

tem jest, ¿e bez nich Krell nie jest ju¿ takim mon-
strum, jakie wspominam z przesz³oœci. Ale po
rozpoczêciu ods³uchów brak tony ¿elastwa po
bokach szybko od¿a³owa³em.

Stare  powiedzenie  rock-and-roll’owców
brzmi: braki techniczne nale¿y nadrabiaæ g³oœ-
noœci¹. O rety, czy podobnie jest u Krella? Wrêcz
przeciwnie. Krell zosta³ oswojony, to wyraŸnie
inne granie ni¿ w serii FPB (a u¿ytkowa³em przez
d³u¿szy czas cztery modele z linii Full Power Ba-
lanced  - zarówno te starsze, jak i nowsze Cx).
EVO nie stara siê ju¿ “przywaliæ” w ka¿dej mo¿li-
wej sytuacji, kiedy jest i kiedy wcale nie ma dob-
rej okazji. Pocz¹tkowo daje siê poznaæ jako
skromny, niewinny wzmacniaczyk, który praw-
dopodobnie przy pierwszej dynamiczniejszej od-
s³onie nagrania siê wy³o¿y. Wra¿enie to wywo³a-
ne jest charakterem i jakoœci¹ œrednicy, spokoj-
nej, bardzo wyrafinowanej, pe³nej plastyki i krys-
talicznej wyrazistoœci zarazem. Nie ma pogrubie-
nia, powiêkszenia, automatycznych przejawów
mocy, które prowadz¹ jednak do pewnego nad-
miaru, a wiêc i zniekszta³cenia naturalnych ob-
razów dŸwiêku. EVO402 brzmieniowo nie jest
opas³ym grubasem z wielkim sad³em, nie jest za-
wodnikiem sumo. Wzmacniacze Krella kojarz¹
siê z pêdz¹c¹ lokomotyw¹, do której podczepio-
no sk³ad kilkudziesiêciu wagonów i która stara-
nuje wszystko na swej drodze, gdy¿ nie jest
w stanie siê zatrzymaæ na odcinku krótszym
ni¿ kilka kilometrów. W nowym EVO, pod tym
wzglêdem, jest zupe³nie inaczej - jest szybkoœæ
po³¹czon¹ z g³adkoœci¹ i ³atwoœci¹ pokazywania
najdrobniejszych detali. Wysokie tony s¹ ukie-
runkowane w stronê grania bardziej bezpoœred-
niego, czy momentami nawet ostrzejszego. Nie
sk¹pi¹c energii, Krell stara siê jednak nie uprzyk-
rzaæ nam s³uchania p³yt starszych i gorzej zreali-
zowanych, wydobywaj¹c z nich naprawdê du¿o
muzyki. Plastyczna symbioza œrodka i góry spra-
wia bowiem, ¿e ka¿de nagranie jest do strawie-
nia. Przestrzeñ kreowana przez wiele drobinek
powietrza unosz¹cych siê za spraw¹ sopranów
robi wra¿enie wszechobecnej, ale zasadnicze
dŸwiêki bior¹ siê ju¿ ze Ÿróde³ bardziej namacal-
nych i stabilnie ulokowanych.

Ale co z tym basem? Krell jednak nie straci³
nic z si³y, a zyska³ wiêcej rutyny i cwaniactwa.
Nie peda³uje ju¿ bez zastanowienia, nie wyma-
chuje piêœciami, ale czeka na najlepszy moment
do skutecznego ataku. Nie jesteœmy wiêc od ra-
zu zawaleni œcian¹ dŸwiêku, ale gdy nie zna-
j¹c jeszcze skali g³oœnoœci w przedwzmacniaczu,
podkrêci³em zbyt œmia³o poziom, Krell nieomal
zmiót³ mnie z fotela, wprawiaj¹c w stan najwy-
¿szego obci¹¿enia pod³¹czone kolumny. Wygl¹da
to tak, jakby gdzieœ kumulowa³a siê nieograni-
czona energia, gotowa w u³amku sekundy prze-
rodziæ w silny cios. Nie istnieje chyba pomiesz-
czenie, którego EVO402 nie mog³oby nag³oœniæ,
ani kolumny, którym wzmacniacz nie da³by rady.
Bas jest ob³êdnie szybki, mia¿d¿¹co precyzyjny
i nie zna pojêcia limitu dynamiki czy rozmachu.

Ca³y  opis  dotyczy  konfiguracji  z  przed-
wzmacniaczem pod³¹czonym kablem CAST. Ta-
ka kombinacja da³a jednoznacznie najlepsze re-
zultaty jeœli chodzi o klarownoœæ i homogenicz-
noœæ dŸwiêku, próby z XLR czy RCA (standardy
te nie dzieli w tym przypadku zbyt wiele) do-
wiod³y, ¿e tego typu z³¹cza nie s¹ w stanie oddaæ
ca³ego potencja³u i pokazaæ pe³ni mo¿liwoœci
kompletu EVO222/EVO402. Zainteresowanym
systemem Krella polecam przes³uchanie zestawu
z firmowym odtwarzaczem, który zapewni jesz-
cze jeden, brakuj¹cy stopieñ z transmisj¹ pr¹do-
w¹ CAST.

Radek £abanowski

EVO 402/222
Cena [z³] 50 000 / 35000
Dystrybutor AUDIOKLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie, komponenty i funkcjonalnoœæ
Prowadzony niezale¿nie dla ka¿dego kana³u uk³ad,
w³asne patenty, znakomite elementy, perfekcyjny
monta¿.

Laboratorium
Mia¿d¿¹ca moc wyjœciowa niezale¿nie od obci¹¿enia.

Brzmienie
Dynamika, swoboda i wyrafinowanie. Nie atakuje bez
powodu, ale zaproszony do wystêpów przez charak-
ter nagrania lub wysoki poziom g³oœnoœci, gotów jest
zmieœæ widzów ze sceny.

Krell przygotowa³ bardzo ³adny, ciê¿ki,
w ca³oœci metalowy sterownik.

Na u¿ytek EVO222 producent opracowa³
w³asn¹, sterowan¹ cyfrowo regulacjê

g³oœnoœci.

Sygna³ prowadzony jest w równoleg³ych
ga³êziach, co ma zagwarantowaæ lepsze
parametry i zredukowaæ obci¹¿enia
pojedynczych elementów.

Komplet wyjœciowy audio obejmuje
po jednym z³¹czu RCA i XLR oraz

a¿ dwa typu CAST.

Zasilacz (zbudowany oczywiœcie na niezale¿-
nych p³ytkach) sk³ada siê z dwóch transformato-
rów toroidalnych, ka¿dy dostarcza kilka uzwojeñ
wtórnych, napiêcie jest stabilizowane i filtrowa-
ne w uk³adach umieszczonych w przedniej czêœ-
ci obudowy.

Pilot to autorski projekt Krella, nie ¿aden
uniwersalny plastik. Nadajnik jest czarny, ca-
³y metalowy (spód przypominaj¹ radiator),
a w zwi¹zku z tym doœæ ciê¿ki. Obs³uguje przed-
wzmacniacz, ale tak¿e odtwarzacze (w tym po-
siada opcje dla dvd). Zamiast ma³ego oczka dio-
dy nadawczej, ca³y fragment œcianki przykryty
jest czerwon¹ p³ytk¹ - tak jak kiedyœ... w pierw-
szych pilotach telewizyjnych.


