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Historia pewnej pasji

Jadis
Wytworna stylistyka,
przednie panele
wykonane ze z∏oconego
mosiàdzu, pot´˝ne
i impregnowane ˝ywicà
transformatory
g∏oÊnikowe, stabilna
praca wzmacniaczy
z ró˝nymi
obcià˝eniami
– to tylko kilka cech
francuskiego
hi-endu lampowego
reprezentowanego
przez firm´ Jadis.

Wzmacniacz DA 30 jest optymalnym
rozwiàzaniem dla osób nie dysponujàcych
du˝ym pomieszczeniem ods∏uchowym

26

Audio Video 6/2001

F

irma Jadis zosta∏a za∏o˝ona
w 1983 roku przez Jean-Paula Caffiego i Andre Calmettesa. Celem tego prozaicznego przedsi´wzi´cia by∏o
opracowanie i wyprodukowanie
wzmacniaczy lampowych umo˝liwiajàcych odtwarzanie muzyki
w sposób najbardziej zbli˝ony do
orygina∏u, bez wzgl´du na koszty
i trudnoÊci technologiczne. Efekt
pracy konstruktorów przeszed∏ ich
najÊmielsze oczekiwania. Dzi´ki wysokiej jakoÊci i wiernie przekazywanym emocjom tkwiàcym w nagraniach, produkty firmy Jadis sà
dzisiaj bardzo ∏atwo rozpoznawalne.
Urzàdzenia sà montowane r´cznie.
Wzmacniacze charakteryzujà si´
du˝à stabilnoÊcià, a stopieƒ wyjÊciowy pracuje z transformatorem dopasowujàcym o specjalnej charakterystyce. Wzmacniacze lampowe Jadis
sà powszechnie uwa˝ane za lepsze
ni˝ wzmacniacze pó∏przewodnikowe
o porównywalnej mocy wyjÊciowej.

Pracujà w czystej klasie A, nie
potrzebujà regulacji napi´cia polaryzacji. Wykazujà doskona∏à dynamik´ w ca∏ym pasmie fonicznym
i nie wprowadzajà zakolorowania,
w czym szczególnie – oraz w szybkoÊci odpowiedzi na sygna∏y transjentowe – górujà nad urzàdzeniami
tranzystorowymi.

ZALEWANE ˚YWICÑ
TRANSFORMATORY
G¸OÂNIKOWE

Jadis przywiàzuje du˝à wag´ do
konstrukcji i sposobu wykonania
transformatorów g∏oÊnikowych.
Charakteryzujà si´ one du˝ymi gabarytami – obliczonymi „na wyrost”, wytrzyma∏oÊcià mechanicznà i majà do˝ywotnià gwarancj´.
Zdaniem konstruktorów Jadis,
transformator wyjÊciowy jest w∏aÊnie tym elementem, na którym spoczywa najwi´ksza odpowiedzialnoÊç za dêwi´k, a jakoÊç wykonania
ma decydujàcy wp∏yw na brzmie-

nie. Wykorzystywane sà rdzenie typu CC, aczkolwiek by∏y prowadzone próby z transformatorami toroidalnymi, jednak nie spe∏ni∏y one
oczekiwaƒ konstruktorów. Wszystkie badania nad transformatorami
g∏oÊnikowymi sà w ca∏oÊci przeprowadzane w firmie Jadis, wed∏ug
bardzo dobrze strze˝onej procedury. Do dzisiaj pozostaje ona unikatowa i stanowi tajemnic´ firmy.
Ka˝dy transformator jest nawijany
r´cznie. Przeszkolonemu pracownikowi zajmuje to ca∏y dzieƒ. Uzwojenia charakteryzujà si´ du˝ym
wspó∏czynnikiem wype∏nienia (prawie 99%). Nast´pnie sà one impregnowane specjalnà ˝ywicà, zwi´kszajàcà stabilnoÊç termicznà oraz
odpornoÊç na wp∏yw wilgotnoÊci.
Dzi´ki tym i innym zabiegom uzyskuje si´ bezwarunkowà stabilnoÊç
wzmacniacza. Du˝a liczba odczepów uzwojeƒ wtórnych oraz przewymiarowanie rdzeni wzmacniaczy
Jadis zapewniajà prawid∏owà
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wspó∏prac´ praktycznie z dowolnymi zespo∏ami g∏oÊnikowymi, niezale˝nie od wartoÊci i charakteru impedancji obcià˝enia. Maksymalna
moc, którà mo˝e przenieÊç transformator g∏oÊnikowy przed wejÊciem w stan nasycenia rdzenia wynosi 600 W. Efekty brzmieniowe
takiego rozwiàzania zaskakujà nawet wytrawnych recenzentów.
W ich opinii dêwi´k jest nie tylko
neutralny, ale i bardzo dynamiczny.

LAMPY
Jadis do swoich urzàdzeƒ stosuje
lampy pochodzàce od ró˝nych producentów. Ka˝dy typ lampy wyst´puje w wielu odmianach, przy czym
w zale˝noÊci od zastosowanego
technologicznego procesu wytwarzania ma okreÊlonà charakterystyk´. Z ka˝dej partii lamp zostajà
zatem wybrane tylko najlepsze egzemplarze. Pierwszy test polega na
sprawdzeniu ich rzeczywistych parametrów i zdj´ciu charakterystyk.
Nast´pnie wyselekcjonowane lampy poddawane sà dwóm sprawdzianom termicznym. W pierwszym
z nich symuluje si´ realne warunki
pracy urzàdzenia przez ok. 120 godzin. W drugim sprawdza si´ przez
kilka godzin jakoÊç izolacji pomi´dzy elektrodami (anod´ obcià˝a si´
pràdem 10 mA przy napi´ciu 800 V).
W nast´pnym etapie lampy sà poddawane kolejnej serii pomiarów. Po

tak przeprowadzonej kontroli pozostajà tylko te lampy, które nie
zmieni∏y swoich charakterystyk.
Od-rzucanych jest ok. 40% lamp.
W ostatniej fazie przeprowadza si´
weryfikacj´ pod kàtem odpornoÊci
na mikrofonowanie. Dopiero wtedy
lampy sà akceptowane i przekazywane do monta˝u w urzàdzeniach.
Dzi´ki tak skrupulatnym testom
wyselekcjonowane lampy mogà
z du˝ym prawdopodobieƒstwem
osiàgnàç d∏ugoÊç ˝ycia ustalonà
przez konstruktora.
Lampy sterujàce. Ze zrozumia∏ych wzgl´dów Jadis wykorzystuje
w stopniach sterujàcych tylko okreÊlone typy lamp, m.in. ECC82,
ECC83 i 6922. W przedwzmacniaczach sà u˝ywane g∏ównie lampy
ECC82 (12AU7A). Przyk∏adowo,
wi´kszoÊç lamp pochodzenia chiƒskiego spe∏nia stawiane im wymagania. Jednak w przypadku, gdy
przewiduje si´ ˝arzenie pràdem
przemiennym, to korzysta si´
z lamp pochodzàcych od innych
producentów.
Lampy z grupy ECC83 sà najtrudniejsze do wyselekcjonowania. Ka˝da odmiana ma okreÊlone cechy
brzmieniowe. Najlepsze sà egzemplarze pochodzàce z produkcji amerykaƒskiej (typ 7025). Zapewniajà
one brzmienie bardziej precyzyjne.
Starsze lampy typu 5751 sà cz´sto
niestabilne, natomiast wi´kszoÊç

lamp europejskich jest zadowalajàcej jakoÊci.
Lampy mocy. Po licznych próbach
z ró˝nymi rodzajami lamp mocy, Jadis wybra∏ i konsekwentnie stosuje
w wi´kszoÊci swoich wzmacniaczy
du˝ej mocy tylko cztery typy: 6550,
6CA7, KT88 i KT90. Wyjàtkiem sà
wzmacniacze triodowe, pracujàce
w konfiguracji niesymetrycznej.
We wzmacniaczach Jadis najcz´Êciej wykorzystywana jest stosunkowo tania pentoda mocy 6550, produkcji rosyjskiej. Lampy tego
rodzaju odznaczajà si´ jednak sporym rozrzutem parametrów i doÊç
znacznymi odst´pstwami od oryginalnych specyfikacji, co wymaga
„ostrej” selekcji. W rezultacie odrzuca si´ wiele egzemplarzy. Lampa
KT88 jest szczególnie polecana dla
audiofilów, preferujàcych tzw.
brzmienie lampowe. Niestety, obecna produkcja lamp KT88 nie gwarantuje takiej jakoÊci i niezawodnoÊci, jak lampy pochodzàce
z produkcji GEC z lat 80. Z kolei
lampa 6CA7 charakteryzuje si´
brzmieniem ∏agodniejszym ni˝
KT90 czy 6550 i mo˝e byç u˝ywana
tylko w niektórych wzmacniaczach
Jadis. KT90 jest nowoczesnà lampà
produkcji jugos∏owiaƒskiego Edicrona. W porównaniu z pozosta∏ymi
typami lamp, KT90 charakteryzuje
si´ du˝à niezawodnoÊcià. Moc admisyjna anody i siatki ekranujàcej wy-

nosi 60 W. Z tego wzgl´du wiele
wzmacniaczy jest standardowo wyposa˝anych w lampy tego typu.
Z grupy triod 300 B firma Jadis wybiera egzemplarze wyprodukowane
przez Western Electric, powszechnie cenione za jakoÊç dêwi´ku i niezawodnoÊç. Warto dodaç, ˝e np.
lampy 845 pochodzenia chiƒskiego
spe∏niajà wysokie wymagania stawiane przez konstruktorów firmy
Jadis.
Lampa 845 ma anod´ wykonanà
z litego w´gla, która umo˝liwia
uzyskanie du˝ej mocy rozproszenia. Pewna trudnoÊç aplikacyjna tej
lampy wynika z koniecznoÊci zapewnienia jej wysokiego napi´cia
zasilania (powy˝ej 1000 V) oraz
sporego sygna∏u sterujàcego

WZMACNIACZE
Obecnie Jadis wytwarza wiele typów wzmacniaczy zintegrowanych
i koƒcówek mocy o zró˝nicowanej
mocy wyjÊciowej. Wszystkie charakteryzujà si´ atrakcyjnym, niebanalnym wzornictwem i dobrà jakoÊcià wykonania. Na szczególnà
uwag´ zas∏ugujà przede wszystkim
nast´pujàce modele:
DA 30 – jest wzmacniaczem zintegrowanym opracowanym dla audiofilów dopiero rozpoczynajàcych
przygod´ z technikà lampowà.
Zwarta budowa i umiarkowana cena sà ich atutami, zw∏aszcza gdy

Do wysterowania Êrednioefektywnych zestawów g∏oÊnikowych
opracowano silniejszy wzmacniacz zintegrowany DA 60
Audio Video 6/2001
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WÊród licznych konstrukcji nie zabrak∏o
wzmacniacza SET z legendarnymi triodami
300 B (model SE300B)

u˝ytkownik nie dysponuje odpowiednio du˝ym pomieszczeniem
ods∏uchowym. Skromna moc 30
watów w zupe∏noÊci wystarcza do
prawid∏owego wysterowania wi´kszoÊci zestawów g∏oÊnikowych.
DA-60 to model o mocy 60 W (10 Hz
– 20 kHz). Zastosowano w nim
osiem lamp KT90. W stopniu wejÊciowym zastosowano podwójne
triody 12AX7, nale˝àce do lamp powszechnie stosowanych w przedwzmacniaczach. Stopieƒ sterujàcy
i odwracacz fazy zbudowano na
trzech podwójnych triodach 12AU7.
Urzàdzenie ma 5 wejÊç liniowych
o czu∏oÊci 100 mV/100 kΩ i jednà
p´tl´ magnetofonowà. W tym urzàdzeniu zastosowano prze∏àcznik
trybu pracy operate/stand-by, umo˝liwiajàcy sta∏e podgrzewanie lamp,
gdy wzmacniacz nie pracuje.
DA-7 jest rozwini´ciem modelu
DA-60. W ka˝dym kanale pracuje
12 lamp mocy typu 6550 w uk∏adzie
push-pull, mimo ˝e poczàtkowo stosowane by∏y popularne lampy EL
34. Z takiej konfiguracji uda∏o si´
uzyskaç 100 W w pasmie 20 Hz –
20 kHz. Impedancj´ obcià˝enia
transformatora g∏oÊnikowego dobiera si´ za pomocà odpowiednich zwór
umieszczonych wewnàtrz obudowy.
Ze wzgl´du na ma∏à czu∏oÊç wejÊciowà (0,775 V) konieczna jest wspó∏praca z aktywnym przedwzmacnia-
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Przedwzmacniacz JPS 2
z zasilaczem
w oddzielnej obudowie

czem. Wszystkie transformatory
umieszczone sà we wspólnej, czarnej
obudowie z przodu urzàdzenia.
JA-200 osiàga moc 160 W w czystej klasie A. Zbudowany jest w formie czterech bloków. Ka˝dy kana∏
wykorzystuje oddzielnà cz´Êç sygna∏owà i zasilacz. Wzmacniacz
pracuje w typowej konfiguracji
push-pull z pi´cioma po∏àczonymi
równolegle parami pentod mocy
6550. Tak, jak w wi´kszoÊci wzmacniaczy firmy Jadis, istnieje mo˝liwoÊç zastosowania innego typu
lamp mocy, np. tetrod strumieniowych KT88. W stopniu sterujàcym
wykorzystane sà dwie lampy
ECC83, a przesuwnik fazowy
w uk∏adzie Schmitta jest zrealizowany na lampie ECC82. Transformatory g∏oÊnikowe majà niezale˝ne uzwojenia dla poszczególnych
elektrod lamp mocy. Ponadto zapewniono odpowiednie zasilanie
urzàdzenia w postaci masywnego
transformatora o mocy 2000 VA
i baterii dwunastu kondensatorów
(po 1500 µF/500 V ka˝dy).
JA-500, podobnie jak wzmacniacz
JA-200, zbudowany jest w postaci
czterech bloków. Moc znamionowa
wynosi 400 W w klasie AB. WartoÊç
wspó∏czynnika zawartoÊci harmonicznych (THD) przy pe∏nej mocy
nie przekracza 0,6%. W ka˝dym kanale pracuje 12 pentod 6550A.

W stopniu wejÊciowym i sterujàcym
zastosowano trzy lampy ECC82
i jednà ECC83. Ka˝da koƒcówka
mocy jest wyposa˝ona w stabilizowany zasilacz du˝ej mocy, wykonany tak˝e w technice lampowej (2 x
6550A – elementy wykonawcze, 2 x
EF 86 – wzmacniacz b∏´du, 4 x
85A2 – êród∏o odniesienia). Kompletne urzàdzenie wa˝y 160 kg.
SE 300 B jest pierwszym wzmacniaczem triodowym, który zosta∏
opracowany przez firm´ Jadis.
Mimo skromnej mocy wyjÊciowej
(10 W w klasie A) urzàdzenie charakteryzuje si´ bardzo dobrymi
wskaênikami jakoÊciowymi. Urzàdzenie jest wykonane w postaci
dwóch monobloków, zawierajàcych
równoleg∏y uk∏ad single-ended,
w którym ˝arniki lamp sà równie˝
po∏àczone równolegle. W ten sposób osiàga si´ lepszy stosunek sygna∏u do szumu. Zastosowanie
dwupo∏ówkowego
prostownika
lampowego (2 lampy 5R4GY) i du˝ych pojemnoÊci filtrujàcych redukuje, zjawiska zwiàzane z przydêwi´kiem sieciowym. Pe∏ni´
swoich mo˝liwoÊci SE 300 B wykazuje, wspó∏pracujàc z zestawami
g∏oÊnikowymi o skutecznoÊci przynajmniej 98 dB, aczkolwiek kolumny o skutecznoÊci wi´kszej ni˝
92 dB mogà zapewniç wystarczajàcy poziom g∏oÊnoÊci.

Orchestra jest wzmacniaczem adresowanym do szerszego kr´gu odbiorców. Umiarkowana cena nie
oznacza gorszej jakoÊci. Wzmacniacz ma pi´knie wykonanà obudow´ z drewnianymi bokami. Uk∏ad
elektroniczny jest zredukowany do
absolutnego minimum. W ka˝dym
kanale pracuje para lamp EL 34
sterowana jednà podwójnà triodà
12AX7. Wzmacniacz ma 5 wejÊç liniowych o czu∏oÊci 250 mV i osiàga
moc 40 W. Pasmo przenoszenia
obejmuje zakres 5 Hz – 60 kHz.

PRZEDWZMACNIACZE
DPL to najtaƒszy w ofercie przedwzmacniacz o typowym wyglàdzie.
Mo˝e wspó∏pracowaç z pi´cioma
êród∏ami o poziomie liniowym. Ponadto jest wyposa˝ony w p´tl´ do
nagrywania i prze∏àcznik skokowego wyciszania (muting). Tor sygna∏owy zrealizowano przy u˝yciu 2 podwójnych triod ECC82 i ECC83. Na
szczególnà uwag´ zas∏uguje wejÊcie
CD zrealizowane w postaci wtórnika
katodowego (z kolejnà lampà
ECC82), które umo˝liwia precyzyjne dopasowanie impedancyjne obydwu urzàdzeƒ. Czu∏oÊç wejÊç wynosi 140 mV przy THD < 0,1%. Pobór
mocy nie przekracza 14 watów.
JP 30 MC to przedwzmacniacz
o rozdzielonej konstrukcji. Zasilacz
ma osobnà obudow´, umo˝liwiajàcà
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W pe∏ni symetryczny
przetwornik c/a JS 1
z lampowym stopniem
wyjÊciowym

Du˝e moce wyjÊciowe
wymagajà
rozbudowanych
konstrukcji
(wzmacniacz JA-200)

Szczytowy model
nap´du CD – JD 1

odsuni´cie na dowolnà odleg∏oÊç
êród∏a zak∏óceƒ, jakim jest ka˝dy
zasilacz. Jak sama nazwa wskazuje,
przedwzmacniacz jest wyposa˝ony
w wejÊcie gramofonowe przeznaczone do wspó∏pracy z przetwornikami
typu moving coil lub moving magnet. Uk∏ady audio zrealizowano za
pomocà 6 lamp 12AX7, jedynie na
wejÊciu MC pracuje niskoszumowy
tranzystor polowy J-FET. Przedwzmacniacz charakteryzuje si´ bardzo dobrymi parametrami mierzalnymi, szczególnie ma∏ym jak na
uk∏ady lampowe wspó∏czynnikiem
zawartoÊci harmonicznych (typowo
THD < 0,1%) i du˝à odpornoÊcià na
przesterowanie. Maksymalny poziom sygna∏u na wyjÊciu JP 30 MC
wynosi 56 V RMS.
JPS 2 jest przeznaczony dla u˝ytkowników poszukujàcych lepszego
przedwzmacniacza ni˝ DPL i nie korzystajàcych z gramofonu analogowego. Urzàdzenie jest wyposa˝one
w 5 wejÊç liniowych o czu∏oÊci
120 mV, jedno wyjÊcie o maksymalnym poziomie sygna∏u 56 V (wzmocnienie napi´ciowe toru wynosi
35 dB) i funkcj´ wyciszania. Przedwzmacniacz ma rozdzielonà konstrukcj´ z oddzielnym zasilaczem.
W cz´Êci sygna∏owej pracujà trzy
lampy ECC83 i jedna ECC82. Zasilacz stabilizowany zrealizowano
w standardowej konfiguracji: pento-

da EL 86 jako element regulacyjny
i wzmacniacz b∏´du EF 86. Ca∏kowity ci´˝ar urzàdzenia wynosi 25 kg.

CYFROWE èRÓD¸A

I PRZETWORNIKI DAC
DoÊç niecodzienny wyglàd nap´du
CD JD 1 sprawia, ˝e jest on obok
wzmacniaczy triodowych i kolumn
Eurythmie jednym z bardziej znanych urzàdzeƒ firmy Jadis. Oprócz
walorów estetycznych konstrukcja
JD 1 ma na celu ca∏kowità ochron´
p∏yty CD przed wibracjami pochodzàcymi zarówno z zewnàtrz, jak
i od wewnàtrz urzàdzenia. Du˝e
masywne elementy (ok. 8 kg) zawieszone spr´˝yÊcie charakteryzujà
si´ du˝à inercjà. Dodatkowo zastosowano krà˝ek dociskajàcy ca∏à powierzchni´ p∏yty. Efektem takiego
rozwiàzania jest wi´ksza trwa∏oÊç
∏o˝yska i nap´du w porównaniu
z innymi czytnikami dost´pnymi
obecnie na rynku. Sposób ∏adowania p∏yty od góry urzàdzenia i zastosowanie szczelnej zasuwki
umo˝liwia osiàgni´cie pe∏nego zaciemnienia, a przez to redukcj´ niepo˝àdanych odbiç Êwiat∏a lasera.
JS 1 jest w pe∏ni symetrycznym
przetwornikiem cyfrowo-analogowym z lampowym wyjÊciowym
stopniem analogowym. Zastosowano przetworniki typu delta-sigma
AD1855, pracujàce w konfiguracji

ró˝nicowej, która zapewnia ma∏y
szum kwantyzacji. Na wyjÊciu ka˝dego kana∏u pracuje jedna lampa
E88CC (jako wzmacniacz ró˝nicowy) i jedna ECC802S w uk∏adzie
wyjÊciowego wtórnika katodowego.
Filtr analogowy charakteryzuje si´
∏agodnym nachyleniem charakterystyki, dzi´ki czemu zminimalizowano przesuni´cie fazowe. Poziom sygna∏u wyjÊciowego wynosi 4 V
(THD < 0,1%). Przetwornik
wyposa˝ono w gniazda wejÊciowe typu: AES-EBU,
BNC, CINCH, FST oraz wyjÊciowe XLR i RCA. Zasilacz
przetwornika stanowi odr´bne
urzàdzenie i jest wyposa˝ony
w lampowy stabilizator napi´cia.

cy szczytowej 70 W, z cz´stotliwoÊciami podzia∏u 180/700/7000 Hz.
Jej efektywnoÊç wynosi 103 dB/m/W
przy po∏àczeniu bi-ampli lub
96 dB/m/W przy zasilaniu jednokana∏owym. Ma ona wysokoÊç 150 cm
i mas´ 80 kg. ❚
Ludwik Igielski

ZESTAWY G¸OÂNIKOWE
Kolumny Orchestra sà podstawkowymi monitorami. Uk∏ad dwudro˝ny tworzy 25-milimetrowa
kopu∏ka tekstylna i 16 cm kewlarowy g∏oÊnik nisko-Êredniotonowy
w obudowie basrefleks.
Eurythmie jest swoistà wizytówkà firmy. Pomys∏ tej tubowej kolumny, o nowatorskiej koncepcji i kszta∏tach powsta∏ przed
6 laty w m∏odej firmie A II I (Ingeniere) z Cháteau pod Pary˝em
i zosta∏ przej´ty przez Jadis. W najnowszym wydaniu Eurythmie ma
postaç czterodro˝nej kolumny o mo-

Swoista wizytówka firmy Jadis
– tubowa kolumna Eurythmie
Audio Video 6/2001
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