
U
rzą dze nia fir my Ja dis,
a zwłasz cza wzmac nia -
cze, ma ją na ty le cha rak -
te ry stycz ne wzor nic two,
że trud no je po my lić z in -

ny mi pro duk ta mi, na wet ty mi, któ re
czer pią bez po śred nio pew ne wzor ce
i ele men ty sty li stycz ne. Przez dłu gie la -
ta sa ma fir ma po strze ga na by ła ja ko
ba stion kon ser wa ty zmu. No wo ści po -
ja wia ły się sto sun ko wo rzad ko, a każ -
da ko lej na kon struk cja spe cjal nie nie

wy cho dzi ła po za utar ty przez Ja dis ka -
non. Zna kiem cza su są jed nak naj now -
sze pro po zy cje te go pro du cen ta, jak
cho ciaż by opi sy wa ny ostat nio na na -
szych ła mach od twa rzacz CD Or phee 1,
wy ko rzy stu ją cy zu peł nie od mien ny niż
do tych czas sche mat wzor ni czy. Ni ko go
też nie zdzi wi ło po ja wie nie się pod sta -
wo we go mo de lu wzmac nia cza zin te -
gro wa ne go w bar dzo ja skra wych bar -
wach, jak rów nież to, że za opa trzo no
go w... sta cję do ku ją cą do iPo da. 

Życz li we przy ję cie tych pro po zy cji
przez ry nek przy czy ni ło się do dal szych
kro ków, ja kie sta wia fir ma. Jed nym
z nich jest wpro wa dze nie no wej sza ty
sty li stycz nej, tym ra zem ba zu ją cej
na srebr nych ele men tach ta kich jak
czo łów ka, po krę tła czy ozdob ne ta -
blicz ki na obu do wach trans for ma to -
rów, nie wspo mi na jąc o zdal nym ste ro -
wa niu, któ re wpro wa dzo no w nie któ -
rych mo de lach znacz nie wcze śniej,
bez spe cjal ne go roz gło su.

40 AUDIO VIDEO

Srebrny Jadis?
Czemu nie, 
a do tego ze zdalnym
sterowaniem 
i na oryginalnych,
rzadkich lampach
mocy
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BU DO WA
Kon struk cyj nie DA 88 RC Si gna tu re nie róż ni się zbyt -
nio od wcze śniej szej wer sji, któ rą mie li śmy oka zję
te sto wać ra zem z od twa rza czem JD3 Evo lu tion w Au -
dio -Vi deo 1/2006. W no wej sza cie wzmac niacz bu -
dzi zu peł nie in ne sko ja rze nia i ocze ki wa nia, zwłasz -
cza wzglę dem dźwię ku, choć wciąż jest to ta sa ma
kon struk cja, ty le że wy po sa żo na w zdal ne ste ro wa -
nie, któ re, co by tu nie mó wić, jest po pro stu obo -
wiąz ko we w dzi siej szych cza sach. Szcze gó ło wy opis
bu do wy te go wzmac nia cza znaj dzie cie, dro dzy Czy -
tel ni cy, we wspo mnia nym nu me rze na sze go mie -
sięcz ni ka. Dla przy po mnie nia war to jed nak przy to -
czyć kil ka fak tów. 
Urzą dze nie zbu do wa no na 13 lam pach elek tro no -
wych, z cze go 5 pra cu je w sek cji przed wzmoc nie nia
i roz dzie la nia fa zy (du otrio dy 12AU7 i 12AX7), zaś po -
zo sta łe 8 to stop nie mo cy pra cu ją ce w kon fi gu ra cji
PPP – Pa ral lel Push -Pull – po 4 lam py na ka nał. Sym -
bol mo de lu su ge ru je za sto so wa nie te trod stru mie -
nio wych KT88. W rze czy wi sto ści jed nak jest to spra wa
umow na, gdyż po dob nie jak więk szość wzmac nia czy
Ja di sa, moż na za mien nie za sto so wać in ne ty py lamp
mo cy, mo dy fi ku jąc w ten spo sób cha rak ter brzmie -
nia. W eg zem pla rzu do star czo nym do te stu zna la zły
się dość rzad ko spo ty ka ne lam py KT90, ory gi nal nie
za pro jek to wa ne prze szło dwie de ka dy te mu i wy pro -
du ko wa ne przez ju go sło wiań ską fir mę Ei z Nis dla...
Man leya. Z pró by za strze że nia pro jek tu przez za ma -
wia ją ce go wy szło tyl ko ty le, że lam py sta ły się do stęp -
ne tak że dla in nych pro du cen tów. Oczy wi ście moż na
je za stą pić jesz cze in nym ro dza jem, a mia no wi cie
mo car ny mi pen to da mi 6550. Wszyst ko za le ży od gu -
stu po sia da cza wzmac nia cza i ro dza ju mu zy ki, któ rej
słu cha. Wy da je się jed nak, że KT90 sta no wią dość
ory gi nal ną pro po zy cję, dla bar dziej do świad czo nych
i żąd nych wra żeń au dio fi lów. Gdy by oka za ło się, 
że pre fe ro wa ne są lam py KT88, to w tej sa mej ce nie
co wer sja na KT90 mo gą być do star czo ne eg zem pla -
rze Ge na le xa.

BRZMIE NIE
Jak już wspo mnia łem, za sto so wa nie in ne go niż nor -
mal nie ty pu lamp za owo co wa ło od mien nym cha rak te -
rem brzmie nia. Dźwięk tyl ko po zor nie stra cił na ba -
jecz nej bar wie. Lam py KT90 są po pro stu bar dziej
neu tral ne brzmie nio wo. W sto sun ku do po bra tym ców

swo imi ma nie ra mi i za cho wa niem w ukła dzie przy po -
mi na ją po nie kąd pen to dy 6550, choć nie do koń ca.
Dźwięk zy skał za tem na szyb ko ści i dy na mi ce. Nie jest
to już ani plu szo wy miś, ani cza ruś roz ta cza ją cy przed
słu cha czem fe erię moc no na sy co nych barw. 
KT90 spra wi ły, że wzmac niacz brzmi bar dziej kon kret -
nie, bez zbęd nej wy lew no ści czy upięk sza nia te go, co
w za sa dzie nie wy ma ga ta kie go za bie gu. Zda ję so bie
spra wę, że dla wie lu po ten cjal nych na byw ców wzmac -
niacz lam po wy po wi nien epa to wać sło dy czą, moc no
na sy co ną bar wą i lek ko za okrą glo ny mi dźwię ka mi.
Jed nak jest to tyl ko mi ły ste reo typ. Lam pa po tra fi za -
brzmieć bar dziej zde cy do wa nie i do kład nie. I ta ki jest
wła śnie „srebr ny” Ja dis. 
Ni skie skła do we oka za ły się bar dziej zor ga ni zo wa ne
niż po przed nio. Mia ły tward szą na tu rę, a przy tym
brzmia ły z więk szą ener gią. Zy ska ły na jędr no ści,
kosz tem bra ku ocie ple nia. Mniej sze róż ni ce
w brzmie niu do ty czą za kre su to nów śred nich. Na dal
ma my do czy nie nia z gład ko ścią i na sy ce niem dźwię -
ku. Wo ka le brzmią or ga nicz nie, tak że moż na słu chać
ich przez dłu gie go dzi ny. Przej ście w za kres so pra nów
od by wa się dość spraw nie, przy czym te ostat nie nie
są aż tak bar dzo barw ne i błysz czą ce jak wtedy, gdy
we wzmac nia czu pra cu ją osła wio ne KT88. Nie ozna -
cza to by naj mniej żad ne go uchy bie nia ani spo rej nie -
rów no ści w prze bie gu cha rak te ry sty ki czę sto tli wo -
ścio wej, a ra czej wskazuje na ma nie rę, z ja ką wzmac -
niacz ar ty ku łu je wy so kie to ny. Zja wi ska prze strzen ne
bu do wa ne są w po dob ny spo sób jak przez wer sję
pod sta wo wą. Zy ska ła na to miast dy na mi ka w swo im
roz ma chu. Mi kro de ta le są jed nak re pro du ko wa ne
na po zio mie zbli żo nym do te go, co miał do za ofe ro -
wa nia wzmac niacz te sto wa ny trzy la ta te mu. Róż ni co -
wa nie na grań jest wia ry god ne.

NA SZYM ZDA NIEM
Jak się szyb ko oka za ło, wpro wa dze nie ta kie go mo -
de lu do swo je ofer ty wy szło fir mie Ja dis na do bre.
Mi mo że DA 88 RC Si gna tu re po ja wił się za le d wie kil -
ka mie się cy te mu, już zdą żył zdo być pre sti żo wą na -
gro dę Su per AV Award 2008 na Da le kim Wscho dzie,
zy sku jąc w ten spo sób ty tuł urzą dze nia ro ku. Niech
to bę dzie za chę tą dla ro dzi mych au dio fi lów, choć
ce na urzą dze nia z pew no ścią nie na le ży do przy -
stęp nych. Jed nak mo im zda niem – go rą ca re ko men -
da cja. �
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Dane techniczne
Wejścia 5 x liniowe
Moc wyjściowa 2 x 60 W (1-16 Ω)
Pasmo przenoszenia 10 Hz – 29 kHz (-3 dB)
Czułość/impedancja wejściowa 120 mV / 100 kΩ
Pobór mocy 360 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 500 x 200 x 400 mm
Masa 40 kg

high-end
JAKOŚĆ/CENA

Dystrybutor Grobel Audio
tel. 0501 421 445
www.audio.grobel.com.pl

Cena równowartość 9930 euro
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Dość rzad ko spo ty ka ne lam py KT90, ory gi nal nie 
za pro jek to wa ne prze szło dwie de ka dy te mu 
i wy pro du ko wa ne przez ju go sło wiań ską fir mę Ei z Nis

Typowe dla Jadisa gniazda wysokiej jakości, zdwojone
zaciski głośnikowe służą wyłącznie do bi-wiringu.
Zmiany impedancji wyjściowej dokonuje się wewnątrz
obudowy przez zmianę położenia odpowiednich zworek 
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