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iele !rm stara si" stworzy# 
„swoje” brzmienie; specjal-
no$# kuchni i d%&y do spe'nie-

nia wyobra&e( konstruktora na temat ideal-
nego d)wi"ku. Tymczasem obok rynku 
amatorskiego funkcjonuje równie pot"&ny – 
profesjonalny. Tam podej$cie jest inne. D%&y 
si", owszem, do jak najwi"kszej dynamiki, 
wydajno$ci, ale priorytetem pozostaje tak 
zwana „czysta linia”. Wzmacniacze i monito-
ry studyjne maj% pokaza#, jak brzmi nagra-
nie. Nic od siebie nie dodawa#, bo to utrud-
ni'oby prac" nad miksem, masteringiem  
i chyba ka&dym procesem powstawania p'y-
ty lub $cie&ki d)wi"kowej do !lmu.

Czy&by to oznacza'o, &e ka&dy monitor 
studyjny jest idealnie neutralny i audio!l 
szukaj%cy naturalnego d)wi"ku powinien 
odwróci# si" od „high-endowego” bicia pia-
ny? W teorii tak, ale praktyka zdecydowanie 
odbiega od rzeczywisto$ci, bo gdyby by'o 
inaczej, urz%dzenia „pro” specjalnie by si" od 
siebie nie ró&ni'y. Tymczasem d)wi"kowcy 
te& dobieraj% kolumny i wzmacniacze, kieru-
j%c si" indywidualnym gustem. Inaczej graj% 
konstrukcje Geneleca, inaczej Tannoya, ina-
czej ATC.

Brytyjska !rma od pocz%tku specjalizowa-
'a si" w konstrukcjach studyjnych. Linia hi-! 
jest w zasadzie wariacj% na temat profesjo-
nalnych odpowiedników. Cz"sto jedynymi 
ró&nicami s%: bardziej efektowne wyko(-
czenie, brak wbudowanych ko(cówek mocy  
i rozszerzenie skrzyni do pod'ogowej posta-
ci. G'ówne za'o&enia projektantów pozostaj% 
takie same. Kolumny ATC mo&na pozna# 
„na oko” po specy!cznej, ogromnej kopu'ce 
$redniotonowej. Na „szkie'ko” – po równie 
egzotycznych parametrach i wymaganiach 
wobec elektroniki. Nawet najbardziej uni-
wersalne konstrukcje ATC s% uznawane 
za po&eraczy pr%du. Nie znaczy to, &e nie 
zagraj% ze standardowym wzmacniaczem 
o $redniej mocy, ale by rozwin%# skrzyd'a, 
potrzebuj% wydajnego partnera. W dziedzi-
nie „pro” to akurat nie problem, bo jedn%  
z podstawowych zalet ko(cówki mocy ma 
by# jej wydajno$#, nawet kosztem brzmie-
nia, ale ju& w domowym hi-! sprawa nie jest 

tak oczywista. Tutaj licz% si" nie tylko waty, 
ale subiektywne odczucia klientów. Dlatego 
dobranie odpowiedniej ampli!kacji do ATC 
stanowi nieraz powa&ne wyzwanie.

Niewielu posiadaczy kolumn ATC zdaje 
sobie spraw", &e !rma oferuje tak&e wzmac-
niacze. Polityka producenta jest tutaj do$# 
specy!czna: pozycji w katalogu jest niewiele, 
a uk'ad modeli i cen nie jest warunkowany 
przyrostem subiektywnie postrzeganej ja-
ko$ci d)wi"ku, a detalami konstrukcyjnymi  
i tym samym przydatno$ci% do ró&nych za-
stosowa(. To obrazuje zreszt% specy!czne 
podej$cie !rmy do wzmacniaczy w ogóle. 
Oferowane modele maj% si" od siebie nie 
ró&ni# brzmieniem ani walorami estetycz-
nymi. Klient wybiera to, czego potrzebuje. 
Nie na zasadzie zawracania g'owy sprze-
dawcy ods'uchami i opowie$ciami o for-

tepianie fruwaj%cym za kaloryferem, tylko 
okre$leniem swoich potrzeb i przeznaczenia 
wzmacniaczy. Oczywi$cie, oprócz tego, &e 
maj% jak najlepiej sterowa# kolumnami ATC 
– to wiadomo. Gra# maj% za to tak samo, 
albo prawie tak samo.

I tak mamy dwie serie: „zwyk'%” i z lite-
r% „S” przed symbolem. Pierwsza zawiera 

jedyny w ofercie model zintegrowany oraz 
jego rozdzielon% posta#. Ró&ni% si" tym, &e 
w przypadku odseparowania elementów 
dostajemy prawdziwe dual-mono i gniazda 
XLR. Nie oznacza to, &e preamp i ko(cówka 
mocy s% symetryczne. T" cech" konstrukcji 
zarezerwowano dla serii „S”, wygl%daj%cej 
&ywcem jak Spectral (kto si" kim inspirowa', 
pozostanie zapewne tajemnic%; przyjmij-
my wi"c, &e obie !rmy g'"boko si" szanuj%). 
Seria „S” to tylko dwa urz%dzenia – znowu 
preamp i ko(cówka mocy. W obu liniach pa-
rametry techniczne s% identyczne – dotyczy 
to zarówno mocy (150 W), jak i pozosta'ych. 
To oznacza, &e ATC chyba pos'uguje si" jed-
nym modu'em i powiela go z drobnymi mo-
dy!kacjami. Dla klienta to komfort; zw'asz-
cza dla kupuj%cego podstawow%, opisywan% 
dzi$ integr". W duchu mo&e liczy#, &e b"dzie 

mia' to samo, cho# praktyka pokazuje, &e a& 
tak ró&owo nie jest.

W cenniku znajduje si" tak&e trzykana-
'owa ko(cówka mocy (te& 150 W), jak s%-
dz" do nap"dzania kolumn w tri-ampingu,  
a dla mi'o$ników „wie&” – odtwarzacz CD 
CDA 2, wzorniczo dopasowany do integry. 
Jest to urz%dzenie interesuj%ce o tyle, &e wbu-
dowano w nie przedwzmacniacz. Nie jest to 
proste, regulowane wyj$cie, tylko aktywny 
uk'ad, a na p'ycie czo'owej znajduje si" du&e 
pokr"t'o g'o$no$ci. B"d% nim wi"c zaintere-
sowani g'ównie posiadacze ko(cówek mocy, 
chocia& pod'%czenie do SIA 2 150 te& nie sta-
nowi problemu.

Dwa solidne transformatory,  
stosunkowo skromna bateria  
kondensatorów. I radiatory  
ļ�GODF]HJR�SRG�EODFKÈ"

Wszystko w dobrym gatunku  
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ATC zapewnia, &e wszystkie urz%dzenia s% 
wykonywane r"cznie w Wielkiej Brytanii.

Budowa
Wzmacniacz wygl%da z zewn%trz dosy# 

oryginalnie. Z jednej strony, jest to pury-
styczna konstrukcja, pozbawiona zb"dnych 
funkcji. Z drugiej, nie broniono si" przed 
ozdobnikami w formie biegn%cych pionowo 
czarnych pasków. Na $rodkowym znalaz'y 
si" diody, sygnalizuj%ce prac" wybranego 
)ród'a d)wi"ku (i samej integry). I to by by'o 
na tyle, bo do dyspozycji mamy tylko dwie 
du&e ga'ki – wybierak )ród'a i potencjometr 
g'o$no$ci oraz dwa przyciski: monitor ods'u-
chu po ta$mie i standby. 

Pozosta'e cztery „guziki” usadowione 
na zewn%trz pokr"te' wprowadzaj% tylko 

zamieszanie. Nie s'u&% do niczego – s% wy-
mys'em projektanta, który, nie wiedzie# cze-
mu, uzna' je za akcenty ozdobne. W moim 
odczuciu bardziej szpec% ni& upi"kszaj%, 
ale jest to oczywi$cie opinia subiektywna  
i krzywdz%ca, bo kto$ mo&e uzna#, &e razem 
z funkcjonalnymi przyciskami tworz% one 
jego ulubiony gwiazdozbiór, albo magiczn% 
!gur" geometryczn%. Ja zamiast tych czte-
rech wysepek ch"tnie bym ujrza' szlachetn% 
pustk" albo r%czki do przenoszenia kloca, bo 
swoje wa&y.

Obudow" w ca'o$ci wykonano z alumi-
nium, na jej szczycie wyci"to 'ukowato u'o-
&one otwory wentylacyjne. Wzmacniacz 
pracuje w „uczciwej” klasie AB (mocno si" 
grzeje) i nie ma na szcz"$cie politycznie po-
prawnych, impulsowych zasilaczy.

Z ty'u znalaz'o si" pi"# kompletów wej$# 
RCA, w tym p"tla magnetofonowa. S% tak-
&e dwa wyj$cia w tym samym standardzie –  
z preampu, dla dodatkowej ko(cówki mocy 
i dla subwoofera. Dla kolumn przewidziano 
jedn% par" skromnie wygl%daj%cych termi-
nali g'o$nikowych. Nie zawsze jednak z'oto 
ma si" $wieci#, bo gniazda, przyjmuj%ce ba-
nany, wide'ki i go'e druty, s% pokryte rodem, 
a to metal dro&szy i rzadszy od ulubionego 
kruszcu króla Midasa. 

Obok wej$cia IEC wyl%dowa' wy'%cznik 
sieciowy. To m%dre rozwi%zanie, bo wzmac-
niacz najlepiej gra wtedy, gdy jest wygrzany. 
*eby wi"c nie kusi'o – sio, na zakrysti". Zu-
pe'nie kuriozalne jest natomiast umiejsco-
wienie z ty'u wyj$cia s'uchawkowego. Czy&-
by a& tak psu'o estetyk" p'yty czo'owej, &eby 

kaza# ludziom po nocy d'uba# za sza+%? 
Jeszcze kogo paj%k ugryzie…

Pilot jest tani, plastikowy, ale za to intuicyj-
ny, co dla wielu osób b"dzie wielk% zalet%.

Po zdj"ciu pokrywy widzimy prosty i lo-
giczny uk'ad. Po bokach znalaz'y si" dwa 
du&e radiatory. I tu po raz kolejny mnie za-
stanawia poczucie estetyki projektanta – te 
elementy doda'yby wzmacniaczowi uroku, 
a i ch'odzenie by'oby skuteczniejsze. Po co 
chowa# tak efektowne rzeczy pod blach%? 
Do nich przykr"cono p'ytki ko(cówek 
mocy. Na kana' mamy po dwie pary tranzy-
storów (niestety, nie wida#, jakich) i po dwa 
kondensatory o pojemno$ci 10000 µF ka&dy. 
Na pozosta'ych dwóch p'ytkach znalaz'y 

si" uk'ady wyj$ciowe i przedwzmacniacz. 
Zasilanie rozdzielono na dwie cz"$ci. ,red-
niej wielko$ci toroid odpowiada za preamp, 
natomiast ko(cówk" mocy karmi pot"&ny  
i ci"&ki transformator E-I, rzadziej spoty-
kany we wzmacniaczach tranzystorowych. 
Znakomita wi"kszo$# kabelków wewn%trz to 
tak&e zasilanie. W torze sygna'owym w zasa-
dzie nie ma po'%cze( tego typu.

.RQğJXUDFMD
SIA 2 150 pracowa' z odtwarzaczem Ga-

mut CD3, po'%czony kablem Nordost Quat-
tro Fil i kolumnami Audio Physic Tempo VI 
(kable: Tara Labs Vector RSC 1). To bardzo 
„proste” zestawienie. ATC jest przeznaczony 
do trudniejszych zada(, bo je&eli radzi sobie 
z !rmowymi g'o$nikami, to mo&ecie spokoj-
nie spa#, co by$cie nie wymy$lili.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Je&eli co$ ma wzi%# kolumny ATC (zw'asz-

cza te wi"ksze) za pysk i prowadzi# mi$ka na 
'a(cuchu, to musi to by# dzielona kombina-
cja za kilkadziesi%t tysi"cy, a „najbiedniej” 
redakcyjny McIntosh MA7000. Integry za 
20000 z' owszem, zagraj%, ale nie poka&% ze 
swobod% szczegó'ów ani rysunku basu. Nie 
nap"dz% te& raczej elektrostatów, ani wyna-
lazków o skuteczno$ci deski do prasowania.

Tak my$la'em, dopóki nie tra!' do mnie 
SIA.

Spotkanie rozpocz%'em od mocnych 
wra&e(. Najpierw pos'ucha'em przez kilka 
minut Maka, &eby mie# punkt odniesienia, 
a potem zanurkowa'em za sza+" zmieni# 
po'%czenia. Pierwsze sekundy przynios'y 
du&e zaskoczenie. Musia'em si" upewni#, 
&e na pewno wszystkie kabelki tra!'y tam, 
gdzie trzeba, bo z g'o$ników pop'yn"'a 
fala skoncentrowanej jak laser i mocnej 
jak prawdziwy absynt energii. Przez chwi-
l" my$la'em, &e ATC ma tyle samo pary, co  
MA 7000, ale nast"pne dwa pe'ne obroty al-
bumu w szu-adzie zasia'y niepokój w sercu. 
Brytyjska integra pokaza'a nawet wi"ksz% 
drapie&no$# i brutaln% si'". Jej wydajno$# 
jest szokuj%ca. To 150 watów, a czuje si" takie 
napr"&enie musku'ów, jakby by'o ich ze dwa 

De gustibus…



Hi-end wzmacniacz

39+Lľ)L�L�0X]\ND�����

razy wi"cej. Tak, wiem, &e wzmacniacz 'aski 
nie robi, skoro zrobiono go do ekstremalnie 
trudnych kolumn, ale praktyka pokazuje, &e 
producenci za tak% dynamik" i porcje pr%du 
wo'aj% bez cienia wstydu dwa, a nawet trzy 
razy wi"cej.

Dynamik" uwa&a si" za zdolno$# po-
kazywania kontrastów pomi"dzy niskimi 
i wysokimi nat"&eniami d)wi"ku, a tak&e 
mo&liwo$# wygenerowania jak najpot"&niej-
szej $ciany decybeli. To potra! wiele wzmac-
niaczy, ATC w szczególno$ci, ale pozostaje 
jeszcze kwestia tego, co przy okazji dzieje si" 
z drobnic% w tle. Je&eli nie wystarcza pr%du, 
b"dzie g'o$no, ale w muzyce zabraknie czy-
sto$ci i rozdzielczo$ci. Ale nie tutaj, bo obok 
pulsuj%cej energii najwi"ksze wra&enie robi% 
szczegó'owo$# i precyzja d)wi"ku. Ka&dy 
drobiazg jest podany z pieczo'owito$ci%, 
stanowi osobne wydarzenie. To doskonale 
pasuje do twórczo$ci Dream .eater. Dopie-
ro kiedy dostrze&emy wieloplanowo$# i mi-
stern% konstrukcj" zbudowan% z setek drob-
nych cegie'ek, b"dziemy w stanie odró&ni# t" 
muzyk" od bezmy$lnego, gitarowego 'ojenia 
opartego na kilku funkcjach. Jak u Szostako-
wicza i Proko!ewa – na ogólny obraz sk'ada-
j% si" nie tylko pi"kno tematów i oryginalna 
harmonia, ale pozornie nieistotne mikrony, 
maluj%ce obraz o takiej kolorystyce, jak% 
zamierzy' kompozytor. ATC kre$li kontury 
skalpelem, z dok'adno$ci% podzielonego na 
cztery w'osa. Podaje ka&dy d)wi"k osobno. 
Nie gubi py'ków w$ród wi"kszych kamieni  
i nie rozciera ich na jednolit% mas". Po 
prostu, wszystko s'ycha#. Obserwujemy 
pojedyncze mu$ni"cia talerza, palce prze-
suwaj%ce si" po gryfach gitar, nabieranie od-
dechu przez wokalist", a przecie& dzieje si" to  
w warunkach ogólnie panuj%cego na scenie 
ha'asu. To ci"&ki rock, nie dla panienek, mu-
zyka, przy której na koncertach szalej% bro-
daci faceci w skórach. Masa decybeli i g"sta 
jak smo'a faktura wspó'brzmie(. Przeci"tny 
sprz"t zamaskuje detale i poka&e zarys. ATC 
bawi si" w chirurga. Ka&dy ruch skalpela to 
odpowiedzialno$#; tu nie ma miejsca na do-
wolno$#. Tak w'a$nie wygl%da kontrola basu. 
Zero rozmydlenia. Jest atak, wybrzmienie 
i koniec, w $ci$le okre$lonym czasie. A jed-
nocze$nie rozci%gni"cie i pot"ga. Ale bez 
przesady, bo mam wra&enie, &e konstruk-
torzy zbli&yli si" tu bardziej, ni& to zwykle 
s'ysz", do zaznaczanej w ka&dym katalogu 
„liniowo$ci charakterystyki w pa$mie prze-
noszenia”. W ka&dym razie, nie zauwa&y'em 
ani przyt'umienia/ocieplenia, ani szorstko$ci 
i rozja$nienia. Tylko naturaln% barw" instru-
mentów, która jest prawdziwym wst"pem do 
przyjemno$ci d'ugiego s'uchania. To jednak 
sprawdz" na muzyce akustycznej. W ka&-

dym razie w rocku ten wzmacniacz spe'nia 
chyba wszystkie marzenia. Ma naturaln% 
barw", zjawiskow% przejrzysto$#, bas pot"&-
ny jak dzwon i szybszy od Harleya, a do tego 
energi", która porusza z osobna ka&dym ner-
wem. To drapie&no$#, si'a i !nezja wielkiego 
kota w paski.

W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak 
si"gn%# po delikatniejsze nagrania, gdzie li-
cz% si" barwa, przestrze( i kultura.

Wzmacniacz nie ociepla wokali. Nie do-
daje okr%g'o$ci saksofonom ani gitarom, ale 
z drugiej strony, nie sch'adza ich ani nie wy-
ostrza. Je&eli szukacie w d)wi"ku lampowego 
romantyzmu i mi"kko$ci, to nie tutaj. Je&eli 
precyzji, czysto$ci i przejrzysto$ci diamen-
tu, to w'a$nie znale)li$cie ,wi"tego 
Graala. Nie s'ysza'em w tej cenie 
czego$ równie spektakularnego. 
Na starociach, takich jak .e  
Doors, Cat Stevens, Pink Floyd, 
wychodzi ca'y smak tego spe-
cy!cznego brzmienia. S'ycha# 
niedoskona'o$ci ówczesnej tech-
niki, objawiaj%ce si" tu i ówdzie 
szorstko$ci%, w skomplikowanych 
fakturach czasem pewien nalot 
zamglenia i ograniczenia rozdziel-
czo$ci, ale tak jest i nikt na to nic 
nie poradzi. Te albumy maj% w sobie 
jednak pewn% magi", le&%c% w bez-
pretensjonalno$ci i prostocie ówcze-
snego sposobu nagrywania. Polega to 
na doskonale Wam zapewne znanym 
zjawisku, &e nagle d)wi"k si" „otwiera”. 
Wówczas oczy otwieraj% si" równie sze-
roko i na usta ci$nie si" pytanie: „jak oni to 
zrobili, maj%c tak archaiczny sprz"t?”. ATC 
w takich momentach staje si" prawdziwym 
studyjnym zwierz"ciem, któremu obce s% 
wszelkie zabiegi maj%ce na celu upi"kszenie 
rzeczywisto$ci. Zreszt%, po co kombinowa#, 
skoro wchodzimy w ten klimat, jak nó&  
w mas'o. Dochodzi wówczas do g'osu co$, co 
nazwa'bym „nadprzejrzysto$ci%” d)wi"ku. 
Ka&da g'oska, ka&de szarpni"cie struny staje 
si" wydarzeniem. S'ycha# ka&de skrzypni"-
cie krzes'a i to, &e pocz%tek ka&dego d)wi"ku 
skrzypiec to lekkie „szarpni"cie” lepkiej ka-
lafonii rozprowadzonej na ko(skim w'osiu. 
Obserwacja wspó'czesnych fortepianowych 
nagra( tak&e pozwala policzy# d)wi"ki w try-
lach, mi"kkie gamy u Chopina odebra# jako 
sypi%ce si" drobniutkim piaskiem d)wi"ki, 
a nie glissando. Ta precyzja to co$, do cze-
go trzeba przywykn%#, najlepiej korzystaj%c  
z dobrych s'uchawek na kilka dni przed od-
s'uchem SIA. Dopiero wówczas b"dziemy 
w stanie powiedzie# od razu, &e „wszystko 
jest, jak trzeba”. A nie narzeka#, &e fortepian 
brzmi „twardo” i brak mu g'adko$ci i mi"k-

ko$ci. Na wszelki wypadek przypominam, 
&e jest to instrument w pewnym sensie per-
kusyjny, bo przecie& nie d"ty, a drewniana  
w nim jest g'ównie skrzynia. W ka&dym ra-
zie, do barwy nie mia'em zastrze&e(. Mo&e 
si" podoba# bardziej na Maku, bo ten j% lek-
ko zaokr%gla. ATC stawia na to, co si" przyda 
przy monta&u i masteringu nagra(.

I jeszcze jedno – symfoniki mo&na s'ucha# 
naprawd" cichutko i nadal czu#, &e orkiestra 
to pot"&ny aparat wykonawczy, a w dodatku 
gdzie$ w tle gra obój.

3RGVXPRZDQLH
Wiele osób uwa&a, &e ceny sprz"tu s% cho-

re i nie maj% &adnego odniesienia do rzeczy-
wisto$ci. Nawet je$li to prawda, musimy si" 

w tej abstrakcji jako$ porusza#. S% jednak 
urz%dzenia (mo&e nawet wydarzenia), 

które burz% przyj"ty porz%dek. Jak  
ATC SIA 2 150.

Ten wzmacniacz gra inaczej ni& 
McIntosh MA7000, którego w swo-
jej klasie cenowej (dwa razy wy&-
szej) uznaj" za jeden z nielicznych 
wzorców. Ale stawiam pomi"dzy 
nimi znak równo$ci. I sam sze-
roko otwieram oczy, widz%c, &e 
odwa&y'em si" to napisa#. Mo&e 
dlatego, &e zamierzam sobie ten 
wzmacniacz zostawi#? Niechby 
nawet na zapas.

.RQNOX]MD
Do s'uchania b"d" musia' je zamkn%#, bo 

dawno nie widzia'em tak paskudnego kloc-
ka. Ale d)wi"k jest poza wszelk% krytyk%. Je-
&eli si" komu$ nie podoba, to znaczy tylko, &e 
nie tra!a w jego subiektywne oczekiwania. 
W%tpi" jednak, aby by'a to osoba chadza-
j%ca na koncerty. Niewa&ne, jakie. Klasyka, 
metal, country – to po prostu muzyka. Ta 
sama, cho# nie taka sama. Ale wzmacnia-
czowi ATC to wszystko jedno. W przypadku 
kolumn, tak samo. Ka&de dostan% to, czego 
potrzebuj% do szcz"$cia.

$7&�6,$�������
&HQ\��� ������]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

0RF��� 150 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 5 Hz – 200 kHz  

 (+/- 0,1 dB)

6\JQDï�V]XP��� 100 dB

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0032%

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5

:HMĂFLH�SKRQR��� -

:\MĂFLD��� ���SDUD��VïXFKDZNL� 
SUH�VXEZRRIHU

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

5HJXODFMD�EDUZ\�� -

:\PLDU\��Z�V�J���� �������������FP
0DVD��� 20 kg

Pilot skromny, ale prosty i wygodny.


