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S∏uchawkowa arystokracja

Kompletne systemy
elektrostatyczne
STAXA SRS-2020 Basic,
SRS-3030 Classic,
SRS-4040 Signature
Trzy doskonale dopasowane pary
z∏o˝one ze s∏uchawek
elektrostatycznych i wzmacniaczy
zapewniajà najwy˝szej jakoÊci dêwi´k
monitorowy, praktycznie nieosiàgalny
przy wykorzystaniu zarówno g∏oÊników,
jak i s∏uchawek dynamicznych. Zró˝nicowane
pod wzgl´dem wykonania i brzmienia kolejne
modele z oferty japoƒskiego Staxa stopniujà
tylko komfort ods∏uchu.

R

ynek sprz´tu audio,
a szczególnie audiofilskiego hifi i hi-endu najcz´Êciej
jest kojarzony z wyrafinowanymi êród∏ami dêwi´ku, perfekcyjnymi wzmacniaczami akustycznymi i ca∏à plejadà ró˝nego rodzaju
zestawów g∏oÊnikowych. Rzadziej
mówi si´ o specjalnych kablach czy
rekomendowanych akcesoriach, budzàcych mieszane emocje u postronnych osób. Obok tego g∏ównego,
wartkiego nurtu znajdujà si´ swoistego rodzaju nisze, z istnienia których tylko niewielu audiofilów tak
naprawd´ zdaje sobie spraw´. Jednà
z takich nisz zape∏niajà urzàdzenia
do odtwarzania muzyki przez s∏uchawki. W tej wàskiej grupie prawdziwà arystokracj´ tworzà s∏uchawki elektrostatyczne i przeznaczone
do nich wzmacniacze. Jednym z czo∏owych producentów takiego sprz´tu jest japoƒski STAX. Firma po-
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wsta∏a w 1938 roku i ma w swoim
dorobku wiele bardzo oryginalnych
opracowaƒ, cz´sto unikatowych
w skali Êwiatowej. Z wa˝niejszych
dokonaƒ warto wspomnieç zw∏aszcza o s∏uchawkach, g∏oÊnikach, mikrofonach, a nawet... elektrostatycznych wk∏adkach gramofonowych
i specjalnie do nich opracowanych
przedwzmacniaczach korekcyjnych.
Obecny profil firmy to wysokiej klasy s∏uchawki elektrostatyczne i specjalne wzmacniacze, przeznaczone
zarówno dla wymagajàcych mi∏oÊników dobrego dêwi´ku, jak i zawodowców korzystajàcych na co dzieƒ
ze s∏uchawek w swojej pracy.

KONFIGURACJE
Do testu dostarczono trzy kompletne systemy z∏o˝one ze s∏uchawek
i odpowiednich wzmacniaczy. Poza
kilkoma modelami doÊç prostych
s∏uchawek dousznych i referencyj-

Model SRS-3030 Classic

nymi zestawami SR-007t, SR-717
wspomniane systemy tworzà
w ofercie firmy jakby paƒstwo
w paƒstwie – tzw. paƒstwo Êrodka.
Najtaƒszy z prezentowanej grupy
SRS-2020 Basic System II z∏o˝ony
jest ze wzmacniacza SRM-212 i s∏uchawek SR-202 Basic. Nieco dro˝szy SRS-3030 Classic System II jest
po∏àczeniem bardziej rozbudowanego i pe∏nowymiarowego wzmacniacza SRM-313 i s∏uchawek SR-303
Classic. Natomiast najdro˝szy z ca∏ej trójki SRS-4040 Signature System II ma wzmacniacz SRM-006t
wykonany w technice hybrydowej
(z lampowym stopniem wyjÊciowym) i uszlachetnionà wersj´ s∏uchawek, oznaczonà jako model
SR-404 Signature. OczywiÊcie mo˝na poszczególne s∏uchawki dowolnie dobieraç parami z wybranymi
wzmacniaczami (zachowana jest
zgodnoÊç parametrów elektrycznych), ale nie b´dà to w ˝adnym wypadku rozwiàzania optymalne.

S¸UCHAWKI
Opis poszczególnych modeli wypada
rozpoczàç od najprostszego modelu.
Otó˝ SR-202 Basic przypominajà
wyglàdem wokó∏uszne s∏uchawki

typu otwartego. Du˝e prostokàtne
muszle na zewnàtrz sà pokryte metalowà siatkà o charakterystycznie
wyd∏u˝onych szczelinach. Wewn´trzna strona wy∏o˝ona jest bardzo mi´kkà sztucznà skórà, co w po∏àczeniu z w∏aÊciwie dobranà si∏à
przylegania do uszu zapewnia du˝y
komfort u˝ytkowania s∏uchawek,
tak ˝e nawet d∏u˝sze ods∏uchy nie
powodujà uczucia zm´czenia.
W przetwornikach zastosowano
membrany o gruboÊci ok. 2 µm i napi´cie polaryzacji 580 V. SR-202 wyposa˝one sà w 2,5-metrowy przewód
z∏o˝ony z 6 równoleg∏ych ˝y∏ OFC
i zakoƒczony specjalnym wtykiem.
Staranne wykonanie zarówno samego wtyku, jak i kabla budzi pe∏ne zaufanie do trwa∏oÊci i jakoÊci izolacji.
Kolejny model – SR-303 Classic ma
zbli˝ony wyglàd i nieco wi´ksze gabaryty od „dwieÊciedwójek”, przez
co oferujà wi´kszy komfort podczas
ods∏uchu. Ró˝nice dotyczà nie tylko
przetworników – membrany o gruboÊci 1,35 µm, ale tak˝e przewodu
po∏àczeniowego. Jest on wykonany
z materia∏u o firmowej nazwie
PC-OCC i charakteryzuje si´ bardzo ma∏à pojemnoÊcià. Natomiast
SR-404 Signature w zasadzie sà
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uszlachetnionà wersjà modelu Classic. Do g∏ównych zmian nale˝y zaliczyç przede wszystkim ulepszone
membrany, wykonane ze specjalnego polimeru o unikatowej strukturze molekularnej. Ponadto zastosowano przewód po∏àczeniowy
o wi´kszym przekroju (wide format), o jeszcze mniejszej pojemnoÊci
w∏asnej. OczywiÊcie SR-404 zapewniajà najkorzystniejsze wra˝enia
s∏uchowe podczas u˝ytkowania.

WZMACNIACZE –
TZW. ENERGIZERY
W przeciwieƒstwie do konkurencji
ka˝de z prezentowanych tutaj urzàdzeƒ jest wyrafinowanym wzmacniaczem specjalnie zaprojektowanym do wspó∏pracy z przetwornikami elektrostatycznymi. Wystarczy
zatem pod∏àczyç je do wyjÊcia przedwzmacniacza lub sterowaç bezpoÊrednio ze êród∏a zapewniajàcego sygna∏ o poziomie liniowym min.
100 mV, np. odtwarzacza CD czy
przetwornika c/a. Wzmacniacz
SRM-212 to najmniejsze urzàdzenie
wykonane w technice pó∏przewodnikowej, wykorzystujàce zewn´trzny
zasilacz wtyczkowy o mocy 4 W i wewn´trznà przetwornic´ podwy˝szajàcà napi´cie polaryzacji. Poza kompletem wejÊciowych gniazd RCA
i regulatorem g∏oÊnoÊci (ma∏y niebieski ALPS) u˝ytkownik ma do dyspozycji tylko jedno wyjÊcie s∏uchawkowe, oznaczone napisem PRO ONLY.
Nale˝y si´ tu wyjaÊnienie odnoÊnie
do standardów przyj´tych w uk∏a-

Jak dzia∏ajà s∏uchawki elektrostatyczne
W przeciwieƒstwie do s∏uchawek dynamicznych,
w których membrana jest poruszana przez centralnie umieszczonà cewk´, przetworniki elektrostatyczne dzia∏ajà na innej zasadzie. Wykorzystuje si´ zjawisko oddzia∏ywania pól elektrostatycznych polegajàce na przyciàganiu i odpychaniu
membrany od sta∏ych elektrod spolaryzowanych
zmiennym napi´ciem, którego przebieg odpowiada
sygna∏owi audio. W takim uk∏adzie si∏a nap´dzajàca oddzia∏uje w jednakowy sposób na ca∏à powierzchni´ membrany i na jej powierzchni nie powstajà fale koliste, znane jako zjawisko dzielenia
si´ membrany. OczywiÊcie jest to mo˝liwe tylko
wtedy, kiedy membrana jest wykonana z dostatecznie cienkiego i lekkiego materia∏u przewodzàcego.
Natomiast w s∏uchawkach dynamicznych si∏a poruszajàca membran´ oddzia∏uje na nià tylko z jednej strony. Poza tym membrana musi byç sztywna,
tak aby nie deformowa∏o jà obcià˝enie akustyczne
znajdujàce si´ na zewnàtrz przetwornika. Sztywne
materia∏y poza licznymi zaletami majà, niestety,
tak˝e t´ wad´, ˝e ich masa jest doÊç znaczna, co
wyraênie pogarsza odtwarzanie transjentów i sygna∏ów o charakterze impulsowym. Nieuniknione
sà zatem zniekszta∏cenia wynikajàce z histerezy pracy przetwornika nap´dzanego uk∏adem cewka–magnes. Zniekszta∏cenia dynamiczne zatem nie mogà byç pomijane.
Przetwornik elektrostatyczny zastosowany przez firm´ STAX sk∏ada si´ z dwóch równoleg∏ych
elektrod sta∏ych i bardzo cienkiej membrany zawieszonej pomi´dzy nimi. Membrana jest wykonana z polimeru wielkoczàsteczkowego, w postaci folii o gruboÊci mniejszej od 2 mikronów. Tak zbudowana membrana charakteryzuje si´ bardzo ma∏à masà i jest wst´pnie polaryzowana napi´ciem
sta∏ym. Gdy na elektrodach sta∏ych pojawi si´ zmienne napi´cie odpowiadajàce sygna∏owi audio,
wówczas membrana drga w takt zmian polaryzacji elektrod, tzn. przyciàgana jest w stron´ elektrody o ∏adunku ró˝noimiennym i jednoczeÊnie odpychana przez drugà o ∏adunku równoimiennym. Ma∏a masa membrany i wysokie napi´cie polaryzacji wst´pnej powodujà, ˝e drgania nie sà
obarczone opóênieniami czasowymi i w ten sposób wiernie odpowiadajà sygna∏owi sterujàcemu.
Zasad´ dzia∏ania ilustruje rysunek.
dach zasilajàcych s∏uchawki elektrostatyczne. Otó˝ wyst´pujà dwa rozwiàzania: NORMAL o napi´ciu sta∏ym polaryzacji 230 V oraz PRO
o znacznie wy˝szym napi´ciu – 580 V.
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Model SRS-2020 Basic

Pierwszy wariant by∏ stosowany wy∏àcznie w s∏uchawkach „amatorskich”, których produkcji zaniechano. Z przyczyn czysto praktycznych
wybrane modele wzmacniaczy nadal
sà wyposa˝ane w takie z∏àcza. Lepszà jakoÊç dêwi´ku zapewnia jednak
polaryzacja wy˝szym napi´ciem, stàd
te˝ obecnie produkowane s∏uchawki
zarówno na rynek tzw. domowy, jak
i profesjonalny wykonywane sà wy∏àcznie w tym standardzie. Wzmacniacz SRM-313 jest urzàdzeniem
prezentujàcym si´ bardziej okazale.
Wi´ksza obudowa z aluminiowym
panelem przednim w kolorze szampana ma wysmakowane wzornictwo,
przypominajàce w pewien sposób
luksusowe urzàdzenia produkcji japoƒskiej, takich firm jak Accuphase
czy Luxman. Od strony funkcjonalnej prezentuje si´ w podobny sposób
co taƒszy model: wejÊcie RCA tzw.

przelotowe, dwa wyjÊcia: NORMAL
i PRO oraz niezale˝na regulacja g∏oÊnoÊci dla ka˝dego kana∏u. Wewnàtrz
obudowy znajduje si´ rozbudowany
uk∏ad elektroniczny, zrealizowany
przy u˝yciu elementów dyskretnych.
Na wejÊciu znajduje si´ para ró˝nicowa, w postaci podwójnego J-FET-a
2SK389, po∏àczonego kaskodowo
z kolejnymi tranzystorami bipolarnymi. Na wyjÊciu znajdujà si´ precyzyjnie dzia∏ajàce wtórniki emiterowe,
zbudowane z wysokonapi´ciowych
tranzystorów bipolarnych, odznaczajàcych si´ du˝à odpornoÊcià na udary
elektrostatyczne. Zasilacz zastosowany w tym urzàdzeniu sk∏adajàcy si´
z masywnego transformatora z rdzeniem p∏aszczowym EI oraz baterii
pot´˝nych kondensatorów elektrolitycznych, z powodzeniem móg∏by
zasilaç niejeden konwencjonalny
wzmacniacz mocy.
Audio Video 7/2002
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Model SRS-4040 Signature

Wzmacniacz SRM-006t jest urzàdzeniem najbardziej zaawansowanym
technologicznie i funkcjonalnie.
Oprócz wspomnianych wczeÊniej
funkcji u˝ytkowych mo˝e on pe∏niç
funkcj´ pe∏nowartoÊciowego przedwzmacniacza, do którego mo˝na
pod∏àczyç dwa êród∏a sygna∏u, z czego jedno mo˝e byç wyposa˝one we
wtyki XLR. Dalszym udogodnieniem
jest mo˝liwoÊç przy∏àczenia trzech
par s∏uchawek, w tym dwóch pracujàcych w standardzie PRO. Urzàdzenie jest wykonane w podobny sposób
jak SRM-313. Wn´trze ukazuje kolejne ciekawe opracowanie firmy:
hybrydowy tor sygna∏owy z lampowym stopniem wyjÊciowym. Cechà
charakterystycznà uk∏adu jest zastosowanie sprz´˝eƒ sta∏opràdowych,
przez co wyeliminowano z drogi syModel
Pasmo przenoszenia
Impedancja
Poziom ciÊnienia akustycznego (SPL)
Rodzaj przewodu
Masa

gna∏u wszelkie kondensatory sprz´gajàce, które cz´sto degradujà jakoÊç
brzmienia. WejÊcie wzmacniacza
rozwiàzano identycznie jak w „trzystatrzynastce” z wykorzystaniem
ró˝nicowych kaskod tranzystorów
polowych i bipolarnych. Na wyjÊciu
uk∏adu pracujà dwie duotriody
6FQ7/6CG7 wyprodukowane przez
Edicrona, znane z du˝ej odpornoÊci
na przepi´cia. Wed∏ug zapewnieƒ
producenta, w∏aÊnie dzi´ki tym lampom uzyskano tak naturalne
brzmienie.

BRZMIENIE
O elitarnoÊci s∏uchawek elektrostatycznych decydujà nie tylko wzgl´dy
ekonomiczne czy zastosowane rozwiàzania techniczne, lecz przede
wszystkim niepowtarzalny charak-

ter brzmienia. W kategoriach ogólnych mo˝na nawet mówiç o szczególnie rozumianej estetyce brzmieniowej, której g∏ównymi wyznacznikami sà walory przestrzenne
i dynamiczne. OczywiÊcie, bezpoÊrednie porównanie trzech ró˝nych
modeli, nawet pochodzàcych od tego
samego producenta, pokazuje, ˝e
istniejà ró˝nice dotyczàce g∏ównie
takich spraw, jak nasycenie barw
czy oddanie aury i pewnych niuansów, których istnienia u˝ytkownicy
konwencjonalnych zestawów g∏oÊnikowych mogà si´ tylko domyÊlaç.
Brzmienie zestawu SRS-2020 Basic
nale˝y okreÊliç jako rzetelne i na tyle efektowne, aby przekonaç do elektrostatów potencjalnych nabywców
czy dotychczasowych posiadaczy dobrych s∏uchawek dynamicznych.
Podstawowym s∏uchawkom z serii
Basic trudno zarzuciç wi´ksze uchybienia w kreowaniu muzycznej iluzji, aczkolwiek jest to dopiero poziom wyjÊciowy do dalszych
doÊwiadczeƒ z dêwi´kiem wysokiej
jakoÊci. Bardziej dojrza∏y dêwi´k zaprezentowa∏ zestaw SRS-3030 Classic. G∏ówny nacisk po∏o˝ono na
aspekty rozbudowanej przestrzeni
i precyzyjnego ogniskowania pozornych êróde∏ dêwi´ku. Warto w tym
miejscu wspomnieç, ˝e poza tradycyjnie realizowanymi nagraniami na
ogólnodost´pnych p∏ytach CD do testów by∏a wykorzystywana firmowa
p∏yta z ró˝norodnymi nagraniami,

SRS-2020 Basic
SRS-3030 Classic
(SR-202 + SRM-212)
(SR-303 + SRM-313)
S∏uchawki (cz´Êç nag∏owna)
7 Hz – 41 kHz
145 kΩ (10 kHz)
100 dB/100 V/1 kHz
OFC (120 pF)
440 g (z kablem)
295 g (bez kabla)

7 Hz – 41 kHz
145 kΩ (10 kHz)
100 dB/100 V/1 kHz
PC-OCC (120 pF)
440 g (z kablem)
295 g (bez kabla)

SRS-4040 Signature
(SRS-404 + SRM-006t)
7 Hz – 41 kHz
145 kΩ (10 kHz)
100 dB/100 V/1 kHz
PC-OCC (110 pF)
472 g (z kablem)
295 g (bez kabla)

Wzmacniacz (cz´Êç zasilajàca)
Pasmo przenoszenia (+0 dB, -3 dB)
Czu∏oÊç wejÊciowa
Impedancja wejÊciowa
Wspó∏czynnik wzmocnienia
Maksymalny poziom sygna∏u wyjÊciowego
Napi´cie polaryzacji

DC–20 kHz
100 mV
50 kΩ
60 dB
280 V RMS/1 kHz
580 V x 1 (pro)

Zniekszta∏cenia THD
Pobór mocy
Wymiary (wys. x szer. x g∏´b.)
Masa

< 0,01% (1 kHz)
4W
132 x 38 x 132
0,5 kg

DC–48 kHz
100 mV (dla 100 V na wyjÊciu)
50 kΩ
60 dB
350 V RMS/1 kHz
230 V x 1 (normal)
580 V x 1 (pro)
< 0,01% (1 kHz)
29 W
150 x 103 x 370
2,9 kg

DC–44 kHz
100 mV (dla 100 V na wyjÊciu)
50 kΩ
60 dB
300 V RMS/1 kHz
230 V x 1 (normal)
580 V x 2 (pro)
< 0,02% (1 kHz)
49 W
195 x 103 x 375
3,4 kg

Ocena
JakoÊç dêwi´ku
Kategoria
Cena za komplet
Dystrybucja
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B
2100 z∏

zrealizowanymi za pomocà tzw.
sztucznej g∏owy. I wreszcie najdro˝szy z ca∏ej trójki model Signature,
jak nale˝a∏o si´ spodziewaç, okaza∏
si´ najciekawszy pod wzgl´dem oddania barw i atmosfery, w jakiej dokonywano nagraƒ. OczywiÊcie, ró˝nice brzmieniowe mi´dzy dwoma
dro˝szymi modelami sà ∏atwe do
uchwycenia, ale nie sà a˝ tak wyraêne jak w bezpoÊredniej konfrontacji
z zestawem Basic. Zatem wybór b´dzie podyktowany gustem przysz∏ego w∏aÊciciela i wzgl´dami ekonomicznymi.

PODSUMOWANIE
SpoÊród prezentowanych urzàdzeƒ
najciekawszy ze wszech miar okaza∏ si´ zestaw SRS-4040 Signature.
Wykorzystujàc go, mo˝na zbudowaç wysokiej klasy hi-endowy system do ods∏uchu przez s∏uchawki.
Zastosowanie lamp elektronowych
korzystnie wp∏ywa na sposób prezentacji nagraƒ. Czyste, ˝ywe i naturalne brzmienie jest bogato nasycone barwami. Dodatkowym
atutem sà rozbudowane dost´pne
funkcje wzmacniacza i mo˝liwoÊç
równoczesnego pod∏àczenia dwóch
par s∏uchawek. Na tym tle zestaw
SRS-3030 Classic wypada nieco
skromniej, ale poziom wykonania
i jakoÊç brzmienia utrzymane sà na
bardzo wysokim poziomie. Jest to
propozycja dla osób szukajàcych
precyzyjnych i przestrzennie
brzmiàcych s∏uchawek, bez zb´dnych fajerwerków i zbyt rozbudowanego funkcjonalnie wzmacniacza. I na koniec najtaƒszy z ca∏ej
grupy model SRS-2020 Basic, który
z jednej strony reprezentuje najlepszà relacj´ jakoÊci do ceny, a z drugiej jest bardzo atrakcyjnà propozycjà dla osób, które rzadko mogà
korzystaç z zestawów g∏oÊnikowych, a ich wymaganiom nie sà
w stanie sprostaç nawet bardzo wyrafinowane s∏uchawki dynamiczne.
Stàd te˝ nasza w pe∏ni zas∏u˝ona
rekomendacja. ❚
Ludwik Igielski
System ods∏uchowy:

high-end
A
3500 z∏
Grobel Audio

high-end
A
5750 z∏

Nap´d CD: Jadis JD1
Przetwornik c/a: Jadis JS1 Mk3
Kable cinch: Jadis PGI J1

