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estaw SRS-2050II wyglàda bliêniaczo
podobnie do wczeÊniejszego modelu
– SRS-2020 Basic. Dotyczy to nie tylko samych s∏uchawek SR-202, ale i energizera SRM-252II.
DwieÊciedwójki sà wygodne w u˝ytkowaniu. Mi´kkie poduszki, wykonane ze skóry, praktycznie wcale
nie uciskajà uszu. Kabel ∏àczàcy s∏uchawki ze
wzmacniaczem jest, jak zwykle u Staksa, bardzo
elastyczny i wystarczajàco d∏ugi.
Dystrybutor
Cena

Grobel Audio
tel. (0501) 421 445
http://www.stax.jp
2400 z∏ (komplet)

Energizer ma postaç ma∏ego metalowego pude∏ka
z pokr´t∏em g∏oÊnoÊci, które w najni˝szym po∏o˝eniu
w∏àcza lub wy∏àcza uk∏ad. Zastosowano jeden zestaw wejÊç przelotowych i jedno wyjÊcie w standardzie PRO ONLY (580 V), co wyklucza zastosowanie
starszych modeli s∏uchawek Staksa, wspó∏pracujàcych z wyjÊciami typu NORMAL (230 V).
W torze sygna∏owym wykorzystano niskoszumne
tranzystory typu FET, charakteryzujàce si´ wysokà
transkonduktancjà, jak równie˝ wysokonapi´ciowe
tranzystory bipolarne (wtórniki emiterowe), zdolne
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Nowy „ekonomiczny“
model japoƒskiego
specjalisty od s∏uchawek
elektrostatycznych
do dostarczenia odpowiedniej dawki pràdu przy wysokim napi´ciu wyjÊciowym. Uk∏ad nie posiada kondensatorów sprz´gajàcych na wyjÊciu, w zwiàzku
z tym przenoszone sà sk∏adowe subniskotonowe –
wed∏ug deklaracji producenta, poczàwszy od samego zera (DC). Napi´cie zasilajàce dostarcza ma∏y zasilacz wtyczkowy 12 V DC.

Opinia I
Charakter dêwi´ku generowany przez najtaƒszy model Staksa w ˝aden sposób nie zaskoczy audiofilów
znajàcych poprzednie dokonania japoƒskiej manufaktury. Wszystkie charakterystyczne cechy dla produktów tego producenta, takie jak swoboda i transparentnoÊç, sà tak˝e i tutaj ∏atwe do us∏yszenia,
oczywiÊcie ich skala i jakoÊç sà adekwatne do ceny tego zestawu. Staksy generujà bardzo klarowny obraz
dêwi´kowy, w którym kluczowà rol´ odgrywajà zna-

komicie rozseparowane wysokie tony i Êrednica z du˝à zawartoÊcià powietrza. Niskie sk∏adowe podawane sà bardzo oszcz´dnie i majà raczej twardà natur´.
Nie oznacza to jednak ˝adnego uszczerbku w przebiegu pasma, bowiem gdy trzeba, „Bejziki” potrafià
zdrowo i przyjemnie tupnàç. Jednak nie nale˝y spodziewaç si´ po nich przesadnie artyku∏owanej linii basowej. Zakres tonów Êrednich pokazany jest w doÊç
ch∏odnych, ale nie sterylnych barwach. Ma to te˝ swój
du˝y plus w postaci znakomitego zszycia z sopranami. Ró˝nicowanie nagraƒ wypada wr´cz wzorcowo.
Zjawiska przestrzenne kreowane sà znacznie lepiej
ni˝ w przypadku s∏uchawek dynamicznych, ale
oczywiÊcie wcià˝ daleko im (inny sposób kreowania
sceny dêwi´kowej) do przestrzeni znanej z ods∏uchu
g∏oÊnikowego. Mo˝liwoÊci dynamiczne wyra˝ajà si´
w obydwu zakresach, mikro i makro. Jednak ze zroOCENA
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Sterownik s∏uchawek mieÊci si´
niemal˝e w d∏oni i jest zasilany
zewn´trznym napi´ciem 12 V.
S∏uchawki sà natomiast
polaryzowane potencja∏em 580 V

zumia∏ych wzgl´dów (konstrukcja przetworników)
skala g∏oÊnoÊci nie nale˝y do najbardziej rozbudowanych. (LI)

Opinia II
Dobrze pami´tam swoje pierwsze spotkanie ze s∏uchawkami Staksa. Skok jakoÊciowy, jaki oferowa∏y,
by∏ dla mnie pora˝ajàcy, choç ju˝ wczeÊniej mia∏em
okazj´ s∏uchaç najlepszych wyrobów firm AKG,
Sennheiser i Beyerdynamic. Elektrostatyczne Staksy
to ju˝ zupe∏nie inna liga – i niestety cena ten fakt odzwierciedla. Jak gra nowa wersja najmniejszych
„g∏oÊników do uszu” (jak mówi o swoich wyrobach
ten japoƒski producent)?
Ju˝ w pierwszych chwilach s∏ychaç magi´ w∏aÊciwà
wyrobom tej firmy. Brzmienie jest znakomicie kontrolowane, z bardzo dobrze wyczuwalnà mikrodynamikà. Muzyka brzmi dzi´ki temu w sposób spontaniczny, wydaje si´ niezwykle autentyczna, a sam
fakt, ˝e przetworniki znajdujà si´ w tak du˝ej bliskoÊci od uszu, sprawia, i˝ s∏uchanie staje si´ bardzo intymnym prze˝yciem. Nie sà to jednak s∏uchawki idealne i majàc w pami´ci dro˝sze zestawy tej firmy, nie
sposób nie odnieÊç wra˝enia, ˝e wiele da∏oby si´ poprawiç. Dotyczy to szczególnie nasycenia barwowego i spójnoÊci brzmienia. Czuç w niektórych miejscach uproszczenia, a niekiedy nawet pewne ostroÊci. Przyda∏oby si´ czasem troch´ wi´cej ∏agodnoÊci
i harmonii. Mam nawet wra˝enie, ˝e pod tym wzgl´dem mo˝na uzyskaç lepszy efekt za pomocà konwencjonalnych, elektrodynamicznych s∏uchawek
pod∏àczonych do wybornego wzmacniacza s∏uchawkowego (np. Naima). Model Basic pozwala

DANE TECHNICZNE

SRM-252II

Pasmo przenoszenia
DC-35 kHz (40 V RMS dla SR-202)
Poziom wejÊciowy
200 mV (dla Uwy = 100 V)
Maksymalny poziom wyjÊciowy
280 V RMS
Wzmocnienie
54 dB
Zniekszta∏cenia THD
0,01%
(1 kHz, 100 V RMS dla SR-202)
Impedancja
50 kΩ
WejÊcie
1 x RCA
(przelotka z wyjÊciem RCA)
Pobór mocy
4W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
132 x 38 x 130 mm
Masa
540 g

SR-202 BASIC
Pasmo przenoszenia
PojemnoÊç

7 Hz-41 kHz
120 pF ∏àcznie
z przewodem przy∏àczeniowym
Impedancja wejÊciowa
133 kΩ (dla 10 kHz ∏àcznie
z kablem przy∏àczeniowym)
Czu∏oÊç
100 dB / 100 V RMS / 1 kHz
Maksymalny poziom dêwi´ku
118 dB / 400 Hz
Napi´cie polaryzacji
580 V
Kabel
6-˝y∏owa taÊma o d∏ugoÊci
2,5 m, z miedzi LC-OFC
Masa
440 g

nam zbli˝yç si´ do znakomitego brzmienia, jednak
gdybym mia∏ si´ zdecydowaç na zakup, wola∏bym
zacisnàç pasa i wybraç dro˝szy model – Classic
albo Signature. (RM)

KONKLUZJA
Nie ma si´ co oszukiwaç – w cenie 2400 z∏ nie kupimy ˝adnego zestawu z∏o˝onego ze s∏uchawek dynamicznych i dedykowanego wzmacniacza s∏uchawkowego, który by∏by w stanie konkurowaç pod
wzgl´dem brzmienia i jakoÊci wykonania z prezentowanym zestawem Staksa. Na t´ propozycj´ powinni
zwróciç uwag´ przede wszystkim fani brzmienia
szczegó∏owego i przestrzennego, zainteresowani
wzgl´dnie niedrogim rozwiàzaniem. ■

Jedna para gniazd
to wejÊcia, drugie
– wyjÊcia tego samego
sygna∏u. Inaczej
mówiàc: przelotka

