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testy
Wzmacniacz lampowy

Jadis Orchestra Reference
Uszlachetniona wersja znanego
wzmacniacza lampowego o precyzyjnym
i dynamicznym brzmieniu, skierowana
jest do nie tylko do zdeklarowanych fanów
firmy Jadis, lecz tak˝e do wytrawnych
mi∏oÊników dobrego dêwi´ku.
godnie z niepisanymi regu∏ami
udane i cenione przez audiofilów urzàdzenia sà bardzo cz´sto oferowane przez producentów
tak˝e w wersjach szczególnie dopracowanych, wr´cz luksusowych.
Tak te˝ postàpi∏a firma Jadis ze
swoim najtaƒszym wzmacniaczem
zintegrowanym. Orchestra Reference dost´pny jest w dwóch wersjach. Pierwsza jest bliêniaczo podobna – z pewnymi wyjàtkami – do
modelu podstawowego, drugà zaÊ,
opracowanà na zamówienie dystrybutora niemieckiego, wyposa˝ono
w regulacj´ barwy tonu, co wp∏yn´∏o na zwi´kszenie liczby pokr´te∏
na przedniej Êciance. Przedmiotem
testu jest pierwsza ze wspomnianych odmian.

Z

BUDOWA
Ju˝ na pierwszy rzut oka mo˝na dostrzec niewielkie zmiany w sylwetce
urzàdzenia, zastosowano w nim inny typ lamp mocy ni˝ w standardowej wersji Orchestra. Drugim elementem jest wygrawerowany na
czo∏ówce napis informujàcy u˝ytkownika o tym, ˝e ma do czynienia
z wersjà Reference. Tak jak w wersji
podstawowej wzmacniacz zaopatrzono w trzy pokr´t∏a: si∏y g∏osu,
zrównowa˝enia kana∏ów i wyboru
êród∏a dêwi´ku. Wzmacniacz mo˝e
wspó∏pracowaç z 5 êród∏ami liniowymi, w tym tak˝e z jednym magnetofonem lub rejestratorem cyfrowym. Dobór zestawów g∏oÊnikowych nie powinien nastr´czaç wi´kszych
problemów,
poniewa˝
producent przewidzia∏ mo˝liwoÊç

dopasowania transformatorów wyjÊciowych do odpowiedniej impedancji obcià˝enia – z zakresu od 1 do
16 Ω. W ka˝dym kanale pracuje para lamp KT90 w konfiguracji ultraliniowej, sterowana przez podwójnà
triod´ ECC83/12AX7, której jedna
cz´Êç wzmacnia sygna∏, a druga rozdziela faz´. Warto przypomnieç, ˝e
lampa KT90 (tetroda strumieniowa)
zosta∏a opracowana przez firm´ Edicron specjalnie do uk∏adów audio.
Celem by∏o po∏àczenie walorów sonicznych lamp KT88 i niezawodnoÊci, z której s∏yn´∏y legendarne pentody du˝ej mocy EL156, opracowane
przez Telefunkena. Mimo du˝ej mocy lamp KT90 – nawet do 160 W
z jednej pary zasilanej napi´ciem
ok. 750 V – konstruktorzy Jadis zastosowali mniej wyÊrubowane punkty pracy lamp i skoncentrowali si´
g∏ównie na barwie czy gradacji dynamiki. W zwiàzku z tym pozosta∏e
elementy elektroniczne dobrano ze
szczególnà precyzjà. Tak˝e konstrukcja zasilacza uwzgl´dnia powy˝sze warunki. Bateria kondensatorów filtrujàcych o ∏àcznej
pojemnoÊci ok. 2000 µF zapewnia
„sztywne” zasilanie stopni mocy,
a w obwodach ˝arzenia lamp zastosowano wydajne pràdowo stabilizatory napi´cia. Urzàdzenie charakteryzuje si´ bardzo dobrym odst´pem
sygna∏u od szumu.

BRZMIENIE
Dodanie wyrazu Reference w nazwie
urzàdzenia nie jest tutaj wy∏àcznie
zabiegiem marketingowym. W przeciwieƒstwie do wielu konkurencyj-
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nych konstrukcji zmiany nie ograniczy∏y si´ tylko do dzia∏aƒ stricte kosmetycznych, ale obj´∏y w g∏ównej
mierze charakter brzmienia. OczywiÊcie, pewna koncepcja dêwi´ku,
w∏aÊciwa firmie Jadis, jest utrzymana. Zakres przenoszonych dêwi´ków
nie budzi ˝adnych wàtpliwoÊci. Ró˝nice pojawiajà si´ w momencie, gdy
jest porównywana skala barw, rozpi´toÊç dynamiki i w pewnym sensie
równie˝ zdolnoÊci do kreowania zjawisk przestrzennych. Nasycenie
barw wydaje si´ mniej intensywne
ni˝ w wersji podstawowej wzmacniacza. Za to obrys kraw´dzi jest bardziej czytelny. Dêwi´ki sà mniej wyoblone i subiektywnie l˝ejsze ni˝
poprzednio. Nie oznacza to jednak
˝adnego zubo˝enia obrazu dêwi´kowego, lecz jego bardziej wyraêny rysunek. Orchestra Reference czytelnie lokalizuje wydarzenia muzyczne,
z w∏aÊciwà g∏´bià i gradacjà planów.
Wzmacniacz rysuje na tyle starannie
dobranà kreskà, ˝e pojedyncze
dêwi´ki sà dobrze zdefiniowane
i majà ostre, ale nigdy nie przerysowane kontury. Umiej´tnoÊci zrekonstruowania skali i rastra dynamiki
sà zadziwiajàce, zw∏aszcza gdy
uwzgl´dni si´ umiarkowanà moc
wyjÊciowà urzàdzenia. Z odpowiednio dobranymi zestawami g∏oÊnikowymi (o efektywnoÊci powy˝ej
90 dB) zarówno pe∏ny zakres dynamiki, jak i gradacja dynamicznych
impulsów nie stwarzajà wzmacniaczowi wi´kszych problemów. W kategoriach ogólnych zmiany w jakoÊci
brzmienia Orchestry Reference sà
na tyle ∏atwe do uchwycenia, ˝e

z bezpoÊredniej konfrontacji obydwu
urzàdzeƒ mo˝na wysnuç bardzo interesujàce wnioski odnoÊnie do
swoich preferencji brzmieniowych.

PODSUMOWANIE
Po raz kolejny urzàdzenie firmy Jadis jest bardzo interesujàcà propozycjà na rynku urzàdzeƒ lampowych.
Post´p w jakoÊci dêwi´ku jest zdecydowanie wi´kszy, ni˝ mog∏aby to sugerowaç ró˝nica cen obydwu modeli.
W parze ze znakomitym brzmieniem wzmacniacz ten oferuje nieprzeci´tne wzornictwo i bardzo dobre wykonanie. Rekomenduj´ go ze
wzgl´du na bardzo korzystnà relacj´
jakoÊci do ceny i niecodzienne wra˝enia dêwi´kowe, jakie wywiera na
s∏uchaczach. ❚
Ludwik Igielski
System ods∏uchowy:
Odtwarzacz CD: Audiomeca Mephisto II
Zestawy g∏oÊnikowe: JMlab Electra 905,
ESA Meritum2
Kable cinch: Transparent Audio Super
Kable g∏oÊnikowe: DNM Reson LSC
Akcesoria: Filtr sieciowy ESA Silk 221

Jadis Orchestra Reference
Dystrybutor
Grobel Audio
Cena
9500 z∏
Kategoria
A
Dane techniczne
Moc wyjÊciowa (RMS)
2 x 40 W
Pasmo przenoszenia (-3 dB) 5 Hz – 60 kHz
Wspó∏czynnik wzmocnienia
28 dB
napi´ciowego
Czu∏oÊç wejÊç
250 mV/ 100 kΩ
Maks. pobór mocy
300 W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 530 x 200 x 270 mm
Masa
20 kg
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