TESTY SPRZ¢TU Wzmacniacz lampowy Jadis DA50 Signature

JUBILEUSZOWA

SUPERINTEGRA

7-8/2007

pojawieniu si´ wzmacniacza
opracowanego z okazji dwudziestolecia firmy Jadis pisaliÊmy
ju˝ na ∏amach Audio-Video
(nr 7-8/2003). Teraz nadarzy∏a
si´ okazja, by w praktyce sprawdziç walory brzmieniowe
i jakoÊç wykonania tego produktu.

O
BUDOWA

DA50 Signature wyglàda w pierwszej chwili jak odchudzona o dwie pary lamp mocy wersja testowanego pó∏tora roku temu modelu DA88 Signature. Bli˝sze ogl´dziny wykazujà jednak kolejne detale, którymi ró˝nià si´
obydwa wzmacniacze. Obudowa ma mniejszà g∏´bokoÊç i troch´ inny uk∏ad manipulatorów. Zabrak∏o te˝
szeÊciu du˝ych niebieskich elektrolitów wystajàcych ponad b∏yszczàce chassis, mimo ˝e jego lewà stron´ nadal
okupuje czarny radiator z tranzystorem odpowiedzialnym za stabilizacj´ napi´cia ˝arzenia.
Ogólne wra˝enia organoleptyczne sà bardzo pozytywne. Zarówno wyglàd, jak i jakoÊç wykonania sà niemal
perfekcyjne, oczywiÊcie pod warunkiem ˝e trafiajà
w nasz gust. Dominujà polerowana na wysoki po∏ysk
stal nierdzewna i z∏ocenia – grawerowana czo∏ówka,
pokr´t∏a i górne powierzchnie obudów od transformatorów. Zgodnie z normami bezpieczeƒstwa, lampy sà
zas∏oni´te a˝urowym grillem, który po odkr´ceniu czterech imbusowych Êrub mo˝na ca∏kowicie zdjàç.
U˝ytkownik ma do dyspozycji trzy pokr´t∏a (g∏oÊnoÊç,
balans i selektor wejÊç) oraz dwa prze∏àczniki hebelkowe (sieç i aktywacja p´tli zapisu Tape/Source). Natomiast Êcianka tylna jest wyposa˝ona w siedem par cinchów, cztery pary zacisków g∏oÊnikowych z nakr´tkami
z bezbarwnego tworzywa sztucznego oraz w gniazdo
IEC. Dzi´ki du˝ej iloÊci wolnej przestrzeni wokó∏ niego
pod∏àczenie jakiejkolwiek specjalistycznej sieciówki nie
b´dzie ˝adnym problemem.

54 AUDIOVIDEO

Ekskluzywny wzmacniacz
lampowy o mocy 2 x 30 W,
pracujàcy w klasie A
i nawiàzujàcy pod wzgl´dem
zastosowanych rozwiàzaƒ
do poczàtków firmy Jadis

Wn´trze obudowy kryje minimalistyczny, ale racjonalnie
zaimplementowany uk∏ad elektroniczny, zmontowany
metodà punkt-punkt. Zastosowano wysokiej klasy rezystory metalizowane, kondensatory foliowe i hermetyczne potencjometry Alpsa. Tor sygna∏owy ma klasycznà
postaç. Z gniazd wejÊciowych po przejÊciu przez mechaniczny obrotowy selektor sygna∏ trafia do pierwszego stopnia wzmacniajàcego (do ka˝dego kana∏u wykorzystano po∏ówk´ lampy 12AU7). Stamtàd, przez dwa
potencjometry balansu i g∏oÊnoÊci – do kolejnego stopnia: wzmacniacza ró˝nicowego (kolejna 12AU7 w ka˝dym kanale), a nast´pnie do pary driverów (równie˝ para ró˝nicowa, tym razem na 12AX7). Z ich anod sygna∏
przez du˝e ˝ó∏te polipropyleny trafia do lamp mocy
KT88, które pracujà w push-pullu, wykorzystujàc konfiguracj´ ultralinearnà (siatki drugie lamp mocy sà pod∏àczone do specjalnych odczepów uzwojenia pierwotnego w transformatorach g∏oÊnikowych). P´tlà ujemnego
sprz´˝enia zwrotnego obj´to trzy stopnie (bez pierwszej lampy przed potencjometrami). Pomimo ˝e widok
tylnej Êcianki sugeruje jeden typ obcià˝enia, istnieje
mo˝liwoÊç zmiany jego wartoÊci przez przestawienie
odpowiednich zwór wewnàtrz obudowy (odpowiednio
dla 4, 8 lub 16 omów). Niezale˝nie od tego, producent
deklaruje szeroki zakres impedancji mo˝liwych do zastosowania zestawów g∏oÊnikowych, pod warunkiem
˝e ich skutecznoÊç nie b´dzie ni˝sza ni˝ 90 dB.

BRZMIENIE
Opinia I
DA50 Signature to przepi´kny wzmacniacz – tak˝e
w dziedzinie brzmieniowej. Jego domenà jest ciep∏y
i bardzo barwny dêwi´k, o stosunkowo du˝ym nasyceniu detalami. Stosunkowo, bo wzmacniacz wcale
nie stara si´ imponowaç chirurgicznà precyzjà ani mikroskopowà analitycznoÊcià, pozostajàc przy bardzo
muzykalnym charakterze przekazu, bez specjalnego

wnikania w czasami wcale niepotrzebne do szcz´Êcia
mikrodetale. Pomimo tego mi∏ego dla ucha odfiltrowania, wzmacniacz bardzo dobrze radzi sobie z oddaniem atmosfery, emocji i dêwi´kowego t∏a, jakie towarzyszy∏y podczas sesji nagraniowej. Drugà zaletà jest
wi´ksza tolerancja dla s∏abszych realizacji. DA50 pomija wi´kszoÊç drobnych mankamentów, starajàc si´
przy tym wydobyç wszystko to, co najlepsze na p∏ycie.
S∏uchanie nawet starszych, mniej dopracowanych nagraƒ czy p∏yt pochodzàcych z pierwszego okresu ery
CD nie budzi ˝adnych nieprzyjemnych odczuç. Jadis
dzia∏a w tej materii jak balsam, który ∏agodzi wszelkie
brzmieniowe niedogodnoÊci. Jednak odbywa si´ to
kosztem pewnego zmi´kczenia i wyraênego ocieplenia dêwi´ku.
Niskie sk∏adowe sà doÊç obszerne i pot´˝ne, ale w skali
absolutnej niespecjalnie szybkie. W przeciwieƒstwie do
bardzo mocnych wzmacniaczy pó∏przewodnikowych,
narastanie i wygaszanie impulsów nie jest a˝ tak kategoryczne. Wszystko odbywa si´ jakby z lekkiego dystansu, co nadaje dêwi´kowi pewne oznaki dostojeƒstwa.
Tak˝e najni˝szy zakres subniskotonowy wydaje si´ potraktowany ulgowo.
Najwi´cej uwagi Jadis poÊwi´ca brzmieniu Êrednicy.
Jest ona bardzo namacalna, dobrze zrównowa˝ona
i podana w sposób niezwykle kulturalny. Bardzo dobrà
barw´ majà g∏osy wokalistów. W g∏ównej mierze dotyczy to ˝eƒskich wokali (Jacintha, Here’s to Ben, Groove
Note GRV1001-2), choç nie tylko. Nie zaobserwowa∏em ˝adnych oznak szklistoÊci ani efektu nosowych
g∏osek. Jedynà wyraênà cechà, którà mo˝na zdefiniowaç, jest g´sta niczym krem konsystencja tego zakresu.
W nagraniach z udzia∏em chóru (Monteverdi Vespers,
Gabrieli Consort & Players, Paul McCreesh, Archiv
Produktion 00289 477 6147), zw∏aszcza w g∏oÊnych
fragmentach, nie zanotowa∏em znamion brzmienia
syntetycznego ani przesadnie b∏yszczàcego. Zszycie
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Podwójne terminale g∏oÊnikowe realizujà
bi-wiring. Zmiana impedancji jest mo˝liwa
po przestawieniu zwór wewnàtrz obudowy
Êrednicy z sopranami jest prawie niezauwa˝alne. Byç
mo˝e dlatego, ˝e w obr´bie wysokich tonów dêwi´k
jest równie˝ pe∏ny, ciep∏y i bogaty. Co prawda momentami ociera si´ o granic´, za którà brzmienie staje si´
przesadnie s∏odkie i romantyczne, ale Jadis nigdy jej
nie przekracza. Poszczególne dêwi´ki sà ˝ywe i dobrze
rozseparowane.
Bardzo apetycznie DA50 kreuje zjawiska zwiàzane
z budowaniem sceny dêwi´kowej. S∏uchajàc nagraƒ,
mamy wra˝enie, ˝e siedzimy w jednym z pierwszych
rz´dów sali, majàc dobry wglàd w to, co si´ dzieje
wÊród wykonawców. Zjawiska przestrzenne sà oddane
rzetelnie, z zachowaniem w∏aÊciwej gradacji planów
i iloÊci powietrza wokó∏ poszczególnych êróde∏ dêwi´ku. Na s∏owa uznania zas∏uguje te˝ dobrze zrekonstruowana dynamika, a raczej umiej´tnie dobrany jej zakres
w kontekÊcie zastosowanych rozwiàzaƒ technicznych.
Umiarkowana moc i ciep∏a barwa nie oznaczajà ˝adnych wyrzeczeƒ w dziedzinie motoryki i prawid∏owego
oddania skoków g∏oÊnoÊci. Nawet doÊç ˝ywio∏owe
i mocno zelektryfikowane nagrania Dire Straits zabrzmia∏y bez oznak kompresji czy zmatowienia. Równie korzystnie wypadajà mikrodynamika i ró˝nicowanie
nagraƒ. W kategoriach ogólnych mo˝na stwierdziç, ˝e
DA50 charakteryzuje si´ rzetelnym i przede wszystkim
bardzo przyjemnym dêwi´kiem w luksusowej wr´cz
oprawie. Goràco polecam (LI).
Opinia II
Spotkania ze wzmacniaczami Jadisa zawsze zapisujà si´
trwale w pami´ci. Nie tylko dlatego, ˝e po ka˝dym
z nich przez dwa dni bolà plecy. Tak˝e nie dlatego, ˝e
wyglàd tych wzmacniaczy nikogo nie pozostawi oboj´tnym. Estetyka srebrno-zamkowo-z∏ota nie musi si´
oczywiÊcie podobaç, ale na pewno nie mo˝na nic zarzuciç jakoÊci wykonania. We wspomnieniach zostanie
jednak zawsze brzmienie, jakie otrzymuje si´ gdy w systemie gra wzmacniacz Jadisa. Pe∏ne aksamitnoÊci, emocji, ciep∏a i naturalnoÊci. Z Jadisem nigdy nie zadajemy
sobie pytania, czy brzmienie jest wystarczajàco dobrej
jakoÊci. Po prostu ws∏uchujemy si´ w barwy i delektujemy ka˝dà nutà tak, jakbyÊmy ju˝ nigdy mieli nie us∏yszeç
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Grawerowane tabliczki to bardzo atrakcyjny
element wzornictwa firmy Jadis

Elementy elektroniczne zmontowano
w, tradycyjny dla Jadisa, sposób punkt-punkt

DANE TECHNICZNE
Moc wyjÊciowa
Impedancja g∏oÊników
Pasmo przenoszenia
Czu∏oÊç wejÊciowa
Impedancja wejÊciowa
Pobór mocy
Wymiary (wys. x szer. g∏´b.)
Masa

2 x 30 W (1 kHz)
1-16 Ω
20 Hz – 35 kHz (-3 dB)
100 mV
>100 kΩ
275 W
500 x 330 x 220 mm
25 kg

Jadis DA50 Signature
Dystrybutor

Grobel Audio
tel. 0 501 421 445
www.audio.grobel.com.pl
Cena
17 200 z∏
KATEGORIA SPRZ¢TU

AV

high-end
JAKOÂå/CENA

A

Charakterystyczny dla Jadis wy∏àcznik sieciowy
i radiator stabilizatora napi´ciowego

czegoÊ równie przyjemnego. Nie raz mia∏em okazj´
ws∏uchaç si´ w mo˝liwoÊci brzmieniowe urzàdzeƒ tej
marki, jednak tylko dwa razy dane mi by∏o cieszyç si´
tym brzmieniem przez kilka dni. Pierwszy raz przy okazji
testu integry DA88S.
Sk∏ama∏bym oczywiÊcie, gdybym stwierdzi∏, ˝e recenzowany dziÊ DA50S dorównuje mo˝liwoÊciom dwukrotnie mocniejszego wzmacniacza. Ró˝nice sà niestety
doÊç znaczàce, jednak gdybym nigdy nie s∏ysza∏ dro˝szej konstrukcji, na pewno nie mia∏bym jakichkolwiek
powodów do narzekaƒ. Wszystkie zalety dro˝szego
wzmacniacza znajdziemy i tutaj, choç nie wszystkie sà
równie doskonale wyeksponowane.
S∏ychaç niezwyk∏à kontrol´, po∏àczonà z ∏agodnoÊcià
i umiej´tnoÊcià wyciàgania z muzyki wszystkiego co
najlepsze. Brzmienie jest czyste, ale zarazem pi´knie
wype∏nione, bogate w barwy, soczyste i pe∏ne. Jedyne
czego brakuje to przys∏owiowej kropki nad „i”. DA88S
idzie po prostu o krok dalej w poszukiwaniu doskona∏oÊci. Szybko stara∏em si´ jednak zapomnieç o tym, ˝e
kiedyÊ s∏ysza∏em jeszcze lepszy wzmacniacz i przyznam, ˝e przysz∏o mi to zaskakujàco ∏atwo. Z ka˝dà
p∏ytà przekonywa∏em si´, ˝e zamiast rozmyÊlaç
o brzmieniu, lepiej skupiç si´ na samej muzyce. Choç
zalety wzmacniacza doskonale s∏ychaç by∏o na muzyce
akustycznej, to nie ogranicza∏em si´ wy∏àcznie do jednego gatunku muzycznego. Jadis z radoÊcià pokazuje
swe zalety niezale˝nie od tego, jaki krà˝ek znajdzie si´
w odtwarzaczu. Nawet w przypadku êle zrealizowanych nagraƒ, potrafi wydobyç esencj´ muzykalnoÊci.
Brzmienie jest zawsze Êwie˝e, spontaniczne, zaskakujàco autentyczne. Tylko ta cena... (RM)

KONKLUZJA
Jeszcze do niedawna wzmacniacze firmy Jadis kojarzy∏y si´ rodzimym audiofilom z trudno dost´pnym
luksusem. DA50 Signature ma szans´ zmieniç t´
ÊwiadomoÊç. W stosunkowo przyst´pnej, jak na
tego producenta, cenie otrzymujemy przepi´knie wykonane urzàdzenie, z kwartetem kultowych lamp mocy KT88 o charyzmatycznym brzmieniu. Nasza rekomendacja. ■

