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KRÓLEWSKI PRZEPYCH
ODTWARZACZ CD JADIS JD3 EVOLUTION
I WZMACNIACZ ZINTEGROWANY JADIS DA88 SIGNATURE
ferta firmy Jadis jest bardzo rozbudowana, zawiera wiele modeli
my do czynienia z nowà konstrukcjà. Dotyczy to m.in. zdublowanych zacisków
i ró˝nych typów urzàdzeƒ, jednak nowoÊci pojawiajà si´ stosunkog∏oÊnikowych, stylizowanych na produkty WBT, i ochronnego grilla, zak∏adanewo rzadko. Wynika to g∏ównie z podejÊcia wytwórcy do produktu,
go wokó∏ lamp. Pozosta∏e elementy konstrukcji sà typowe dla Jadis. Mamy wi´c
który z za∏o˝enia ma byç bliski perfekcji. Paradoksalne jest to, ˝e w segmencie
du˝e chassis, wykonane z wypolerowanej na wysoki po∏ysk stali nierdzewnej
takich urzàdzeƒ potrzeby i tendencje na rynku nie odgrywajà a˝ tak du˝ego
INOX, z∏ocone nak∏adki na front i górne p∏aszczyzny ekranów os∏aniajàcych
znaczenia jak w sprz´cie popularnym. D∏ugo zapowiadany wzmacniacz zintetransformatory i perfekcyjnie wytoczone masywne pokr´t∏a. Patrzàc z góry na
growany DA88S doczeka∏ si´ wreszcie swojej premiery, i to dzi´ki zdobyciu
urzàdzenie, widok jest dziwnie znajomy, nawet czarny radiator stabilizatora
lamp o jakoÊci spe∏niajàcej rygorystyczne normy stawiane przez projektantów
pràdu ˝arzenia znajduje si´ w podobnym miejscu. Nie jest to przejawem ˝adz Jadis. OczywiÊcie mowa o lampach mocy – KT88. Zastosowanie tego typu tenej monotonii, lecz konsekwencji, dzi´ki której produkty tej marki sà bardzo ∏atrod wiàzkowych nie jest wcale nowym pomys∏em. Do tej pory wielokrotnie
two rozpoznawalne w t∏umie innych wzmacniaczy lampowych.
próbowano je zastosowaç, jednak jak dotàd
Wn´trze obudowy jest doÊç g´sto zabu˝aden z dostawców nie by∏ w stanie zagwa- Niewiele jest obecnie na rynku firm dowane. Dominujà monta˝ przestrzenny
rantowaç tak wysokiej jakoÊci, jakà reprezeno tak czytelnym wizerunku jak Jadis. i typowe dla tego producenta podzespotowa∏y lampy produkowane przez GEC w la∏y. Pewnà nowoÊcià jest umieszczenie seTen francuski producent dzia∏a
tach 80. ubieg∏ego stulecia. Tym razem
lektora wejÊç na tylnej p∏ytce razem
ju˝ od przesz∏o çwierçwiecza
wszystko wskazuje na sukces, a dostawcà
z gniazdami wejÊciowymi po∏àczonego
i obok Verdiera oraz kilku bardziej z pokr´t∏em za pomocà d∏ugiej osi, biejest s∏owacki JJ Electronic, ceniony tak˝e
przez innych producentów sprz´tu i odbiorgnàcej przez ca∏à g∏´bokoÊç urzàdzenia.
zorientowanych na nowoÊci
ców indywidualnych po obu stronach Atlanproducentów, dzielnie broni honoru Drugim novum jest srebrne okablowanie
tyku. Wraz z nowà integrà postanowiliÊmy
dla Êcie˝ki sygna∏owej; pozosta∏e po∏àfrancuskiej szko∏y budowania
sprawdziç najnowsze êród∏o tego produczenia wykonano, tradycyjnie, z miedzi.
lampowego sprz´tu audio.
centa, zajmujàce drugie, po Symfonii, miejUk∏ad elektroniczny ma topologi´ od lat
sce w ofercie.
stosowanà przez tego producenta.
Po przejÊciu przez selektor wejÊç sygna∏
ODTWARZACZ
trafia do po∏ówki lampy 12AU7A (ElecPodobnà genez´ ma odtwarzacz JD3 Evolutro-Harmonix), nast´pnie przechodzi
tion, zast´pujàcy poprzednika o tym samym
przez regulatory g∏oÊnoÊci i balansy (b∏´symbolu. Zmianom, a raczej odm∏odzeniu,
kitne Alpsy 100 kΩ), a nast´pnie dostaje
poddano przede wszystkim wn´trze tego
si´ do koƒcówki mocy, zrealizowanej
urzàdzenia. Evolution wykorzystuje obróbk´
w postaci dwóch kaskadowo po∏àczo24 b / 192 kHz zamiast procesu bitstream.
nych wzmacniaczy ró˝nicowych (kolejna
Seria odtwarzaczy Evolution sk∏ada si´
12AU7A i 12AX7), na koƒcu których
z trzech êróde∏. Poza prezentowanà poni˝ej
znajdujà si´ po dwie pary lamp mocy
wersjà podstawowà, dost´pne sà jeszcze
KT88 na kana∏. Ka˝dy ze wzmacniaczy
dwa modele. Ârodkowy jest wzbogacony
ró˝nicowych ma swój uk∏ad stabilizacji
Tak jak ka˝dy wzmacniacz
o wyjÊcia cyfrowe (ST i AES/EBU) oraz o wynapi´cia anodowego (dwa elektrolity pofirmy Jadis, DA88 przypomina dzie∏o sztuki
∏àczany uk∏ad upsamplingu 24 b / 192 kHz.
∏àczone szeregowo wraz z rezystorami
Natomiast najbardziej rozbudowanà wersj´ zrealizowano jako konstrukcj´
wyrównawczymi). Natomiast zasilacz g∏ówny sk∏ada si´ z du˝ego transformadzielonà z lampowym stopniem wyjÊciowym i zewn´trznym zasilaczem. Testotora EI, prostownika pó∏przewodnikowego, 4 elektrolitów o pojemnoÊci
wany odtwarzacz jest nieco skromniej wyposa˝ony, co prawda na pok∏adzie
1000 µF / 250 V ka˝dy i sporego d∏awika. Obwody stabilizacji napi´cia ˝arzenia
znajduje si´ przetwornik 24 b / 192 kHz, ale stopieƒ wyjÊciowy ma ju˝ typowà
wykonano w podobny sposób: dwie diody, dwa elektrolity po 4700 µF / 25 V
postaç – uk∏ad pó∏przewodnikowy. Dost´pne jest tylko jedno wyjÊcie cyfrowe –
i – zamiast d∏awika – powielacz pojemnoÊci zrealizowany na tranzystorze
koaksjalne. Reszta szczegó∏ów konstrukcyjnych jest owiana tajemnicà firmy.
2N3773. Urzàdzenie ponadto wyposa˝ono w uk∏ad stand-by, obni˝ajàcy naDemonta˝ urzàdzenia okaza∏ si´ k∏opotliwy i dlatego zrezygnowaliÊmy z tej
pi´cie ˝arzenia. Jednak nale˝y go wykorzystywaç tylko na krótszy czas (np. przeryzykownej operacji.
rwy w ods∏uchach). W wypadku d∏u˝szego niekorzystania z urzàdzenia producent zaleca ca∏kowite wy∏àczenie go z sieci. DA88S mo˝e wspó∏pracowaç z szeWZMACNIACZ
rokà gamà g∏oÊników o impedancji od 1 do 16 omów. Zdwojone terminale g∏oPod wzgl´dem wzorniczym DA88S stanowi kwintesencj´ dotychczasowych
Ênikowe sà po∏àczone parami do tych samych odczepów transformatorów g∏oosiàgni´ç firmy. Pewnymi nowoÊciami sà natomiast detale sugerujàce, ˝e maÊnikowych i s∏u˝à bardziej po∏àczeniom bi-wire ni˝ dopasowaniu oporowemu.
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Pod wzgl´dem wzorniczym JD3
nawiàzuje zarówno do taƒszych
modeli, jak i szczytowego
„top-loadera“ – JD1

Odsuwana klapa zapewnia absolutne
zaciemnienie komory, w której odczytywana
jest p∏yta, co ma okreÊlone znaczenie
dla jakoÊci brzmienia

BRZMIENIE
Opinia I
Po raz kolejny urzàdzenia Jadis nie zawiod∏y mnie,
mimo ˝e dyspozycja dêwi´kowa prezentowanego
zestawu wyraênie ró˝ni si´ od tego, co mia∏em
okazj´ ju˝ poznaç. W kategoriach ogólnych
brzmienie jest bardzo wyrównane i plastyczne.
Z pozoru, zw∏aszcza w pierwszych chwilach ods∏uchu, taki sposób prezentacji mo˝e wydawaç si´
niezbyt ekscytujàcy, g∏ównie dla s∏uchaczy o mniejszym doÊwiadczeniu, oczekujàcych niecodziennych zjawisk. W praktyce oznacza to jednak zupe∏nie coÊ innego. Dêwi´k jest obszerny, pod pewnymi wzgl´dami du˝y i bogaty w detale. Mimo
˝e brzmienie tandemu JD3 / DA88S nie powoduje
zbytniej fatygi dla uszu, to dawkowanie energii
i rozmachu, z jakim kreÊlona jest przestrzeƒ, nast´puje niejako stopniowo wraz z rozwojem muzycznych wydarzeƒ i poniekàd wraz z w´drówkà pokr´t∏a g∏oÊnoÊci, a tutaj skala mo˝liwoÊci jest doprawdy du˝a. Nieopatrzne przekr´cenie ga∏ki zbyt
daleko uwalnia znaczny potencja∏ i swobod´
dêwi´ku, zaskakujàce zw∏aszcza w mniejszych
pomieszczeniach. Operacja odwrotna – polegajàca na Êciszaniu – nie powoduje ani utraty czytelnoÊci, ani degradacji dynamiki, co jest niezwykle cennà cechà, zw∏aszcza przy tak du˝ej mocy wyjÊciowej. Warto w tym miejscu zaznaczyç, ˝e te „lampowe” 60 W na kana∏ oznacza w praktyce zupe∏nie
co innego ni˝ analogiczna moc z urzàdzenia pó∏przewodnikowego. O ile w przypadku tych drugich
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JADIS JD3 EVOLUTION
& JADIS DA88 SIGNATURE
Dystrybutor

Grobel Audio
tel. 501 421 445
http://www.audio.grobel.com.pl
Ceny
JD3 Evolution
5500 euro
(ok. 22 000 z∏)
DA88 Signature
7500 euro
(ok. 30 000 z∏)
Kategoria
A
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high-end
JAKOÂå/CENA

przekroczenie nominalnej mocy wyjÊciowej skutkuje nieprzyjemnymi anomaliami w brzmieniu, to
DA88 Signature wcale nie cierpi na takà przypad∏oÊç. Niemal˝e ca∏y zakres regulacji jest do „bezkarnego” wykorzystania, a pojawienie si´ ewentualnych „clippingów” nie jest specjalnie dokuczliwe
dla uszu. W zwiàzku z tym wzmacniacz gra znacznie g∏oÊniej, ni˝ sugerujà to parametry. Wyra˝a si´
to przede wszystkim w znakomitej zdolnoÊci do reprodukowania doÊç znacznych skoków g∏oÊnoÊci,
nawet przy bardzo g´stej aran˝acji i du˝ej iloÊci mikroinformacji. OczywiÊcie w skali absolutnej mo˝na by doszukiwaç si´ pewnych uproszczeƒ, tylko
po co. Je˝eli nawet takowe wyst´pujà, to stanowià
przyjemny dla ucha kompromis. W bardzo z∏o˝onych muzycznie sytuacjach DA88S nie ma problemu z wyjÊciem z opresji, wybierajàc bezpieczne
rozwiàzanie polegajàce na pogodzeniu ze sobà
trudnych do jednoczesnego zrealizowania aspektów nagrania. O ile dla badaczy pasma i kontrastów dynamicznych b´dzie to rozwiàzanie ma∏o
komfortowe, o tyle dla wi´kszoÊci melomanów taki sposób prezentacji wzbudzi szczerà aprobat´
– i o to chyba w tym wszystkim chodzi.
Pojedyncze dêwi´ki majà w∏aÊciwà definicj´
i ostroÊç. Zjawiska przestrzenne rysowane sà nie
najcieƒszà kreskà. Daleko im do pe∏nej dowolnoÊci
czy impresji, znanych ze starych urzàdzeƒ lampowych o przesadnie ciep∏ym i powolnym brzmieniu.
DA88S jest bardziej zdyscyplinowany w tym wzgl´dzie. Scena dêwi´kowa jest doÊç szeroka i ∏adnie
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Jednà z charakterystycznych
cech urzàdzeƒ Jadis jest monta˝
przestrzenny

Ka˝da lampa mocy jest
zabezpieczona bezpiecznikiem
topikowym

DANE TECHNICZNE
Przetwornik c/a
Czytnik
WyjÊcia
Poziom sygna∏u wyjÊciowego
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
Masa

JD3 EVOLUTION
24 bi / 192 kHz delta-sigma
CDM12 Pro2 wersja 6.1
RCA (analogowe), S/PDIF (75 Ω)
2V
455 x 132 x 425 mm
25 kg

DA88 SIGNATURE
WejÊcia
5 x liniowe
Moc wyjÊciowa
2 x 60 W (klasa A, Robc. =1-16 Ω)
Pasmo przenoszenia
10 Hz – 29 kHz (-3 dB)
Czu∏oÊç/impedancja wejÊciowa
120 mV / 100 kΩ
Pobór mocy
360 W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
500 x 200 x 400 mm
Masa
40 kg
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wybudowana w g∏àb. Wi´kszoÊç zdarzeƒ muzycznych rozgrywa si´ za linià g∏oÊników we w∏aÊciwie
uj´tej perspektywie, tak ˝e nie doÊwiadczymy nadnaturalnych „hektarów” przestrzeni. Jadis odtwarza przestrzeƒ bardziej wiarygodnie zarówno pod
wzgl´dem jej wymiarów, jak i struktury, bez uciekania si´ do efektownych sztuczek. Podobnie jest
z aspektami barwowymi. Niskie sk∏adowe sà odpowiednio g∏´bokie i obfite, jednoczeÊnie bas nie jest
w ˝adnym razie t∏usty czy przerysowany. Jest za to
zdecydowany, minimalnie zaokràglony i lekko
ocieplony, a przez to sprawia wra˝enie mi´sistego.
Dla wielu fanów tranzystorowego do∏u bas nie b´dzie szczytem precyzji, ale jest on wystarczajàco
zwarty i rytmiczny. Jego charakter jest bardziej
sprawà gustu ni˝ krytycznej weryfikacji. Zakres tonów Êrednich jawi si´ jako bliski pe∏nej neutralnoÊci, poszczególne dêwi´ki sà bardzo g∏adkie i p∏ynne, bez oznak szklistoÊci czy ziarnistoÊci. Nie sà
przy tym ani syntetyczne, ani st∏umione czy zamglone. Sà odtwarzane bardzo pewnie i czytelnie.
Na tym tle soprany wypadajà raczej delikatnie
i b∏yszczàco. Sà znacznie mniej s∏odkie ni˝ ze
wzmacniaczy na lampach EL34, ale za to bardziej
prawdziwe i dobrze zespolone z resztà pasma.
Brzmienie odtwarzacza JD3 wydaje si´ bardziej
neutralne od maniery, z jakà gra wzmacniacz.
Zmiana DA88S na inne urzàdzenie owocuje zupe∏nie innym dêwi´kiem, ale te˝ nie do koƒca jest to
zas∏ugà samego odtwarzacza, który raczej próbuje

dopasowaç si´ do dyspozycji dêwi´kowej wspó∏pracujàcego z nim wzmacniacza ni˝ forsowaç w∏asnà osobowoÊç. Pod tym wzgl´dem jest to bardzo
cenna cecha JD3. Natomiast odnoÊnie pozosta∏ych
cech dêwi´kowych, takich jak szczegó∏owoÊç, precyzja czy motorycznoÊç przekazu, odtwarzacz broni si´ doskonale na tle konkurencji. (LI)
Opinia II
Bardzo si´ ucieszy∏em z mo˝liwoÊci pos∏uchania Jadisa, bo do tej pory elektronik´ tej francuskiej firmy
zna∏em tylko z wystaw oraz licznych opisów publikowanych w prasie francuskiej. Recenzenci szczególnie wychwalajà muzykalnoÊç wzmacniaczy tego producenta. Majàc to wszystko na uwadze, pogodzi∏em si´ z problemami natury logistycznej, bowiem 40-kilogramowe pud∏o nie sposób taszczyç
samemu. Szybko okaza∏o si´, ˝e za fizyczny wysi∏ek
elektronika Jadisa odp∏aci∏a si´ z nawiàzkà.
DA88 Signature potrzebuje czasu na rozgrzewk´.
Aby osiàgnàç temperatur´ „rejsowà“, trzeba pozwoliç mu „p∏ynàç” przez 40 minut. Czas ten b´dzie znacznie krótszy, jeÊli zostawimy wzmacniacz
w trybie stand-by.
Pierwsze, co zachwyca, to niezwykle g∏´boka faktura brzmienia. Dêwi´k jest g´sty, ma niesamowità
konsystencj´, wydaje si´, ˝e mo˝na go kroiç na kawa∏ki niczym kremowy tort. Pomi´dzy kolumnami
roztacza si´ pi´knie zdefiniowana scena, w obr´bie
której ka˝da sekcja ma w∏asnà przestrzeƒ. Ka˝de
wybrzmienie jest wyraêne i ma ÊciÊle zdefiniowanà
barw´. Detale, które taƒsza elektronika bezlitoÊnie
pomija, nagle zyskujà sens, ich znaczenie pozwala
na nowo odkryç doskonale znane, jak mog∏oby si´
wydawaç, nagrania.
Brzmienie zachowuje przy tym wyjàtkowà spójnoÊç. Z trudem przychodzi mi opisywanie równowagi tonalnej, bo nie jest ona w Jadis najistotniejsza. Da∏o si´ us∏yszeç lekkie wyg∏adzenie wysokich
tonów. Z poczàtku przypisywa∏em to okablowaniu. Nie oznacza to jednak, ˝e wysokim tonom brakuje si∏y czy charakteru. Wszelkie instrumenty perkusyjne i smyczki wybrzmiewajà z pe∏nià si∏ i na
pewno nie brakuje im wyrazu. Sposób zszycia wysokich tonów ze Êrednicà jest perfekcyjny. Trudno
rozdzieliç te dwa zakresy – brzmienie jest niezwykle
harmonijne. Ma w sobie si∏´, ekspresj´, jest
zadziwiajàco wyraêne, ale nigdy nachalne.
Do tego dochodzi bas: energiczny i z silnym wykopem. Si∏y mu na pewno nie brakuje, jest za to znakomita dyscyplina i przede wszystkim bardzo wiernie odtworzona barwa. Jadis nie zaniedbuje tego
zakresu, zadajàc k∏am twierdzeniu, ˝e najlepsze sà
w tej dziedzinie wzmacniacze tranzystorowe.
Niezwyk∏e sà w∏aÊciwoÊci dynamiczne Jadis.
Aby si´ o tym przekonaç, wcale nie jest potrzebne
s∏uchanie z du˝ym poziomem g∏oÊnoÊci. Gradacja dynamiki dokonuje si´ z chirurgicznà precyzjà,
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Warto zwróciç uwag´ na numer seryjny:
to pierwszy (historyczny?) wzmacniacz
DA88 S, który opuÊci∏ fabryk´. Podobno
znalaz∏ ju˝ klienta w Polsce

a pod koniec ka˝dego utworu b´dziemy zaskoczeni ciszà i czarnym t∏em pozostajàcym po muzycznym przedstawieniu. Aby w pe∏ni doceniç zalety tego systemu, wcale nie sà potrzebne wzorcowe nagrania. Z wielkà przyjemnoÊcià si´ga∏em
po kolejne krà˝ki Pink Floyd, ale gdy w odtwarzaczu znalaz∏a si´ p∏yta Beatlesów, wcale nie czu∏em
si´ zawiedziony. Nawet nagrania z lat 60. potrafi∏y zagraç z nadspodziewanà Êwie˝oÊcià. Zakurzony Kind of Blue sprawi∏ mi wiele radoÊci. Dêwi´k
by∏ znakomicie zdefiniowany, czu∏o si´ w nim
emocje i ˝ycie. Tràbka Davisa rozdziera∏a powie-

trze tak pi´knie jak nigdy dotàd, saksofon Coltrane’a brzmia∏ aksamitnie, choç zdecydowanie.
Pi´kna barwa przyozdobiona by∏a naturalnymi
nieczystoÊciami. Czasem by∏o s∏ychaç lekki szum,
powodowany gromadzeniem si´ Êliny na stroiku.
Wszystko zachowywa∏o jednak naturalne proporcje, by∏o wywa˝one, nieprzejaskrawione.
Spotkanie z Jadis pozwoli∏o mi na nowo odkryç
wiele p∏yt. Ta elektronika sprawia, ˝e ka˝dy ods∏uch
staje si´ emocjonalnym prze˝yciem, prawdziwie intymnym spotkaniem z muzykà. Cena z pewnoÊcià
ostudzi zapa∏ wielu audiofilów, lecz tego zakupu

Podwójne terminale g∏oÊnikowe
s∏u˝à tylko i wy∏àcznie do bi-wiringu

nie nale˝y traktowaç w sposób racjonalny. Ten Jadis
jest magiczny, metafizyczny i dlatego wart ka˝dych
pieni´dzy. (RM)

KONKLUZJA
Jadis JD3 Evolution / DA88 S to bardzo udany duet,
o szlachetnym brzmieniu i klasycznym, pi´knym
wzornictwie, godny szczerej rekomendacji. Jest
wart swojej ceny, pomimo ˝e lwià jej cz´Êç stanowià
tzw. wk∏ad materia∏owy i „europejski” monta˝.
Wzmacniacz ma wi´ksze szanse na popularnoÊç ni˝
odtwarzacz, chocia˝ w ˝yciu bywa ró˝nie. ■

