
W zmacniacz zintegro-
wany DA30 jest
przeznaczony za-

równo dla osób dopiero rozpoczyna-
jàcych przygod´ z firmà Jadis, jak
i tych, którzy chcà rozbudowaç swój
tor ods∏uchowy o urzàdzenia lampo-
we. Równie˝ wytrawni melomani
preferujàcy wysokiej jakoÊci systemy
audio powinni zwróciç uwag´ na to
urzàdzenie. Relacja jakoÊci do ceny
wypada bardzo korzystnie, aczkol-
wiek DA30 jest znacznie dro˝szy od
podstawowego modelu wzmacniacza
zintegrowanego otwierajàcego ofert´
Jadis, jakim jest Orchestra.

BUDOWA
Urzàdzenie jest dost´pne w trzech
wersjach wykoƒczeniowych: chro-
mowanej, czarnej albo „de luxe”.
Wszystkie wersje dost´pne sà na
konkretne zamówienie klienta.
Zgodnie z tradycjà firmy zadbano
o ka˝dy szczegó∏. Wytworna obudo-
wa z przednim panelem wykona-
nym ze z∏oconego mosiàdzu wraz
z dostojnie ˝arzàcymi si´ lampami
dostarcza wielu niezapomnianych
wra˝eƒ estetycznych. JakoÊç wyko-
nania wn´trza jest utrzymana na
równie wysokim poziomie. Zastoso-
wano bardzo dobre elementy bier-
ne znanych producentów i selekcjo-
nowane lampy. Wykorzystano
sprawdzonà metod´ monta˝u prze-
strzennego, wszystkie przewody
po∏àczeniowe majà po˝àdany prze-
krój w przeciwieƒstwie do wi´kszo-
Êci tradycyjnych obwodów druko-

wanych. Za selektorem wejÊç sy-
gna∏ jest wst´pnie wzmacniany
przez triod´ ECC82, a nast´pnie
przechodzi przez dwa potencjome-
try (g∏oÊnoÊci i zrównowa˝enia ka-
na∏ów). Na wejÊciu koƒcówki mocy
znajduje si´ wzmacniacz ró˝nicowy,
który jednoczeÊnie rozdziela faz´.
Zbudowany jest on tak˝e na po-
dwójnej triodzie ECC82. Zasadni-
cze wzmocnienie napi´ciowe jest
realizowane przez lampy sterujàce
ECC83, które pracujà w uk∏adzie
wspólnej katody. W stopniu mocy
pracujà pentody 6550 (Pa = 35 W) 
– po 2 na ka˝dy kana∏ w konfigura-
cji ultralinear. Istnieje tak˝e mo˝li-
woÊç zastosowania mocniejszych
lamp KT90 (Pa = 50 W), co przede
wszystkim ma wp∏yw na charakter
brzmienia wzmacniacza. W zasila-
czu zastosowano elementy pó∏prze-
wodnikowe. Napi´cie anodowe jest
filtrowane za pomocà uk∏adu in-
dukcyjno-pojemnoÊciowego, nato-
miast obwody ˝arzenia sà zasilane
przez aktywny stabilizator napi´cia
o du˝ej wydajnoÊci pràdowej. W tor
sygna∏owy mo˝na w∏àczyç ze-
wn´trzny regulator barwy tonu
lub bezpoÊrednio wysterowaç stop-
ieƒ mocy np. z odtwarzacza CD wy-
posa˝onego w regulacj´ poziomu
sygna∏u analogowego. Czu∏oÊç wej-
Êciowa stopnia mocy wynosi
320 mV/100 kΩ. Wzmacniacz za-
pewnia moc wyjÊciowà 2 x 30 W.
System wewn´trznych zwór umo˝-
liwia dopasowanie transformato-
rów wyjÊciowych DA30 do dowol-

nych zestawów g∏oÊnikowych o im-
pedancji z zakresu od 1 do 16 Ω.

BRZMIENIE
Na temat brzmienia nie tylko tego,
ale i innych wzmacniaczy marki Jadis
wypowiadano si´ ju˝ ró˝nie, cz´sto
by∏y to opinie sprzeczne. Warto przy-
pomnieç, ˝e zarówno geneza firmy,
jak i pierwsze konstrukcje, a co za
tym idzie i koncepcja charakteru
brzmienia, pochodzà z wczesnych lat
80. Wówczas powszechny obecnie
standard CD stawia∏ swoje pierwsze
kroki, a zestawy g∏oÊnikowe by∏y kon-
struowane wed∏ug zupe∏nie innych
przes∏anek, byç mo˝e lepszych od sto-
sowanych dzisiaj. W kategoriach ogól-
nych brzmienie DA30 jest kwintesen-
cjà brzmienia lampowego – g∏adkiego,
ciep∏ego i pe∏nego. Z drugiej strony je-
go dêwi´k jest pozbawiony typowych
ograniczeƒ, znanych ze starszych
opracowaƒ. Jadis nie ma absolutnie
˝adnych k∏opotów z przetwarzaniem
basu, czy pewnym prowadzeniem g∏o-
Êników niskotonowych, oczywiÊcie
o ile nie wspó∏pracuje z minimonito-
rami o ma∏ej skutecznoÊci (poni˝ej 86
dB) i przesadnie rozbudowanymi
zwrotnicami. Nie oznacza to jednak,
˝e DA30 jest idealnym wzmacnia-
czem. Niewàtpliwie wzmacniacz cha-
rakteryzuje si´ du˝à kulturà i dobrze
rozumianà estetykà brzmienia, która
byç mo˝e w wielu wypadkach k∏óci si´
z oczekiwaniami fanów bardzo mod-
nych obecnie zestawów z g∏oÊnikami
Scan Speaka czy Vify, nap´dzanych
przez wzmacniacze pó∏przewodniko-

we o du˝ej mocy. Na szcz´Êcie, opcja
zaproponowana przez Jadis wydaje
si´ bardziej naturalna, obdarzona
jakby duszà, jest po prostu przyjemna
w odbiorze. 

PODSUMOWANIE
DA30 jest urzàdzeniem charaktery-
stycznym, wyró˝niajàcym si´ wÊród
nieraz bezbarwnych urzàdzeƒ au-
dio. Urzàdzenia Jadis sà uznawane
przez znawców ju˝ za klasyk´. Tak
te˝ jest w przypadku DA30. Bezpo-
Êredni kontakt z nim wywiera du˝e
wra˝enie na s∏uchaczu, niezale˝nie
od jego nastawienia i preferencji
sprz´towych. Osoby na co dzieƒ ob-
cujàce z ˝ywà muzykà i sztukà
z pewnoÊcià docenià walory tego
niezwyk∏ego urzàdzenia. ❚

Ludwik Igielski

System ods∏uchowy:

Odtwarzacz CD: Audiomecca Mephisto II

Zestawy g∏oÊnikowe: JMlab Electra 905

Kable cinch: Transparent Audio Super

Kable g∏oÊnikowe: DNM Reson LSC
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Wzmacniacz lampowy 

Jadis DA30

Dystrybutor Grobel Audio
Cena 16 000 z∏
Kategoria A

Jadis DA30

Moc wyjÊciowa 
(przy 1 kHz, 0,6% THD) 2 x 30 W
Pasmo przenoszenia (-3 dB) 20 Hz – 20 kHz
Czu∏oÊç wejÊciowa 100 mV
Impedancja wejÊciowa 100 kΩ
Pobór mocy 240 W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 505 x 225 x 330 mm
Masa 22 kg

Dane techniczne

Klasyczny wzmacniacz
lampowy o anga˝ujàcym,
ciep∏ym brzmieniu
i urzekajàcym 
wzornictwie.


