TESTY SPRZ¢TU Zestaw s∏uchawkowy STAX SRS-3050II Classic
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ak ju˝ pisaliÊmy (AV 4/2007), japoƒski Stax
odÊwie˝y∏ swojà ofert´ par´ miesi´cy temu,
wprowadzajàc nowe zmodernizowane konstrukcje wzmacniaczy. PostanowiliÊmy
sprawdziç, na przyk∏adzie modelu zajmujàcego jednà ze Êrodkowych pozycji w cenniku, jak zmiany te wp∏yn´∏y na dêwi´k i pozycjonowanie wzgl´dem
konkurencji.

J

BUDOWA
Zestaw sk∏ada si´ ze znanych ju˝ naszym czytelnikom
s∏uchawek SR-303 (opis w AV 7/2002) i nowego energizera – specjalistycznego wzmacniacza s∏uchawkowego – SRM-323II, który niespe∏na rok temu zastàpi∏ udany model SRM-313. Jak nietrudno si´ domyÊliç, najwi´ksze zmiany pojawi∏y si´ w konstrukcji wzmacniacza. Informacje producenta na ten temat sà doÊç skàpe.
Wiadomo tylko, ˝e poprawiono uk∏ad zasilajàcy, w tym
sam transformator sieciowy. Jest on wi´kszy, o innej ni˝
poprzednio charakterystyce, dzi´ki czemu zapewnia
bardziej sztywne zasilanie, co skutkuje lepszà dynamikà
dêwi´ku, ale o tym w dalszej cz´Êci testu. Z zewnàtrz
323-ka ró˝ni si´ od poprzednika. Po pierwsze, zastosowano inne rozmieszczenie poszczególnych elementów
na p∏ycie czo∏owej; a po wtóre, zrezygnowano z charakterystycznego koloru (jasnego szampana) na rzecz
naturalnej barwy drobno szczotkowanego aluminium.
Nieznacznie zmieniono te˝ proporcje obudowy, która
jest teraz nieco p∏ytsza i ni˝sza. Reszta pozosta∏a bez
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Energizer SRM-323II
stanowi clou zmian,
które cechujà nowy
zestaw Staxa – model
SRS-3050II.
Sprawdzamy, czy to
wartoÊciowy upgrade
zmian. Obudowa z∏o˝ona jest ze starannie obrobionych
profili aluminiowych (korzystne sonicznie w∏asnoÊci niemagnetyczne), z których tylko górna cz´Êç jest polakierowana w kolorze ciemnografitowym. Wn´trze obudowy wype∏nia jedna du˝a p∏ytka drukowana, na której
zamontowano wszystkie elementy, ∏àcznie z transformatorem sieciowym o konwencjonalnej budowie EI,
ekranowanym elektrostatycznie szerokim paskiem miedzi. Wspó∏pracuje on z dwoma 1-amperowymi prostownikami i parà elektrolitów Elna LAH o pojemnoÊci
220 µF / 400 V ka˝dy. W ka˝dym kanale pracuje po 15
tranzystorów ró˝nych typów, z czego 4 wyposa˝ono
w indywidualne radiatory o g´stym o˝ebrowaniu
(2SC5466). Na uwag´ zas∏uguje przemyÊlany sposób
wentylacji – otwory znajdujà si´ nie tylko na spodzie
i górze obudowy, lecz tak˝e na p∏ytce drukowanej.
W torze sygna∏owym zastosowano dla ka˝dego kana∏u
dwa stopnie wzmacniajàce (wejÊciowy J-FET i napi´cio-

wy w uk∏adzie wspólnej bazy) oraz pràdowy bufor wyjÊciowy (wtórniki emiterowe z aktywnym obcià˝eniem).
Nietypowy jest tak˝e potencjometr g∏oÊnoÊci (niebieski
Alps). Dzi´ki „zespolonemu pokr´t∏u” mo˝na regulowaç g∏oÊnoÊç w obydwu kana∏ach naraz lub w ka˝dym
oddzielnie. Ca∏oÊç jest bardzo czysto i starannie z∏o˝ona. Du˝o uwagi poÊwi´cono izolacji, nie tylko przewodów, ale i Êrub mocujàcych p∏ytk´ do chassis.

BRZMIENIE
Opinia 1
Brzmienie s∏uchawek elektrostatycznych zawsze jest kojarzone z du˝à przejrzystoÊcià rejestrów i znakomità reprodukcjà przestrzenni, oczywiÊcie takiej, jakà mogà
odtworzyç s∏uchawki stereofoniczne. Dotyczy to w zasadzie wszystkich modeli, zarówno tych taƒszych, jak
i tych, o których przeci´tny fan dobrego dêwi´ku mo˝e
tylko pomarzyç. Ró˝nice sprowadzajà si´ do oddania
barwy, dynamiki, szczegó∏owoÊci oraz czynnika, który
mo˝na okreÊliç po prostu mianem poczucia realizmu.
Testowany zestaw w tak okreÊlonych ramach wypada
bardzo korzystnie. OczywiÊcie nie jest to jeszcze szczyt
mo˝liwoÊci, jakie niesie ze sobà technika elektrostatyczna, i bezcelowe b´dzie bezpoÊrednie porównanie dyspozycji dêwi´kowej SRS-3050II do wielokrotnie dro˝szych modeli.
Pod wzgl´dem barwy Stax operuje po ch∏odniejszej
i bardziej b∏yszczàcej cz´Êci palety barw. Poszczególne
dêwi´ki sà dzi´ki temu lepiej wycyzelowane i dok∏adniej
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zdefiniowane w przestrzeni. Niskie sk∏adowe majà ca∏kowicie odmienny charakter ni˝ w s∏uchawkach dynamicznych. Bas jest krótszy i lepiej kontrolowany. Jest
równie˝ lepiej po∏àczony ze Êrednicà, bez uciekania si´
do uników w oddawaniu detali. Tutaj dzieje si´ naprawd´ du˝o, co jest s∏yszalne zw∏aszcza, gdy do szuflady
odtwarzacza trafi p∏yta z nagraniami akustycznymi. Najmocniejszà stronà tych s∏uchawek jest jednak namacalna wr´cz Êrednica, z autentycznymi wokalami i du˝à
dozà emocji, chocia˝ dozowanie atmosfery i swoboda
wybrzmieƒ nie sà takie jak u dro˝szych krewniaków.
Ca∏oÊç jest zwieƒczona du˝à iloÊcià znakomicie rozseparowanych wysokich tonów, nies∏ychanie anga˝ujàcych, gdy s∏uchamy dobrych realizacji. Co ulega niestety
diametralnej zmianie w wypadku s∏abych lub êle zremasterowanych nagraƒ. Wówczas soprany stajà si´ ofensywne, a nawet potrafià zdominowaç ca∏y przekaz.
Zjawiska przestrzenne sà – jak zwykle w wypadku Staxa
– spektakularne, choç zupe∏nie inne od tego, co zapewnia nam ods∏uch za pomocà g∏oÊników. Na wysokie noty zas∏uguje dynamika, którà chwali si´ producent. Faktycznie jest ona du˝o lepsza ni˝ u poprzednika. Ma
wi´kszà rozpi´toÊç. Lepiej oddawane sà kontrasty dynamiczne i ró˝nicowanie nagraƒ. (LI)
Opinia 2
Spotkanie ze s∏uchawkami Staxa zawsze zostawia bardzo mi∏e wspomnienia. To coÊ, co trzeba prze˝yç samemu, bo trudno sobie wyobraziç, jak bardzo s∏uchanie
na Staxach mo˝e nas zbli˝yç do muzyki. To prze˝ycie intymne, którym mo˝na si´ rozkoszowaç do póênych godzin nocnych bez ryzyka, ˝e obudzimy sàsiadów albo
innych domowników. W wypadku s∏uchawek Staxa mamy dodatkowo do czynienia z prawdziwà legendà,
z markà, która w zasadzie nie ma na rynku konkurencji.
A ˝e to klasa sama w sobie, przekonamy si´ natychmiast, gdy za∏o˝ymy je na g∏ow´.
Sà dwie rzeczy, które od razu zwracajà uwag´ s∏uchacza. Pierwsza to niezwyk∏a dynamika, która wydaje si´
nie mieç jakichkolwiek ograniczeƒ. Dêwi´k jest lekki niczym piórko. Ka˝dy mocniejszy impuls dochodzi do naszych uszu bez jakiejkolwiek kompresji. Druga to umiej´tnoÊç rozk∏adania muzyki na czynniki pierwsze. Ka˝de
najmniejsze wybrzmienie okazuje si´ niezwykle bogate.
Na Staxach s∏ychaç du˝o wi´cej ni˝ zwykle. Szybko okazuje si´, jak wiele detali jest maskowanych, gdy s∏uchamy muzyki na taƒszym sprz´cie. BezpoÊrednia bliskoÊç
lekkich membran od uszu sprawia, ˝e ∏atwo jest ws∏uchaç si´ w ka˝de najdelikatniejsze wybrzmienie. Odkrywamy wówczas, jak wiele uchodzi∏o naszej uwadze,
ka˝dej dobrze znanej p∏yty s∏uchamy powtórnie, dziwiàc si´, jak bogate brzmienia omija∏y nas na co dzieƒ.
Te dwa aspekty brzmienia w zasadzie wystarczy∏yby.
Ale w wypadku tego modelu to dopiero poczàtek.
Bo oprócz tego otrzymujemy bardzo bogate barwy, znakomity bas i zaskakujàcà stereofoni´. Barwy sà niejako
konsekwencjà tego, ˝e brzmienie jest bardzo szczegó∏owe. AnalitycznoÊç nie jest tu osiàgana przez podkreÊlanie wysokich tonów. Nie ma jednak jakiegokolwiek os∏odzenia czy ocieplenia. Staxy nie starajà si´ upi´kszyç
prawdy o nagraniu. Sà po prostu bardzo wierne.

DANE TECHNICZNE
SRM-323II
Pasmo przenoszenia

DC – 60 kHz
(dla pod∏àczonej 1 pary SR-303)
Poziom wejÊciowy
200 mV (dla Uwy=100 V)
Maksymalny poziom wyjÊciowy
400 V RMS
Wzmocnienie
54 dB (500x)
Zniekszta∏cenia THD max 0,01% (dla 1 kHz i Uwy=100 V)
Impedancja
50 kΩ
WejÊcie
1 x RCA (przelotka z wyjÊciem RCA)
Pobór mocy
29 W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
150 x 100 x 360 mm
Masa
2,9 kg
SR-303 CLASSIC
Pasmo przenoszenia
7 Hz - 41 kHz
PojemnoÊç
120 pF (∏àcznie z przewodem przy∏àczeniowym)
Impedancja wejÊciowa
133 kΩ (dla 10 kHz, ∏àcznie
z przewodem 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∏ugoÊç 2,5 m, z miedzi
PC-OCC (Pure Crystal Ohno Continuous Casting)
Masa
440 g

Energizer jest nowà konstrukcjà m.in.
z poprawionym uk∏adem zasilania. To on sprawia,
˝e s∏uchawki SR-303 brzmià teraz wyraênie lepiej
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Cena

Znakomity bas jest z kolei konsekwencjà mo˝liwoÊci dynamicznych. Poniewa˝ membrany z ∏atwoÊcià ukazujà
wszelkie skoki dynamiczne muzyki, nie majà te˝ problemu z przekazaniem najni˝szych oktaw. To zaskakujàce,
jak niski bas mogà odtwarzaç te s∏uchawki. Rejestry,
które wymaga∏yby u˝ycia du˝ych rozmiarów g∏oÊników
w konwencjonalnych kolumnach g∏oÊnikowych, tu sà
osiàgane zupe∏nie od niechcenia.
Do wra˝eƒ przestrzennych, jakie sà oferowane przez
ka˝de s∏uchawki, trzeba oczywiÊcie si´ przyzwyczaiç.
Nie ka˝demu przypadnie do gustu sposób kszta∏towania sceny wewnàtrz g∏owy, jednak i w tej dziedzinie Staxy przybli˝ajà nas do prawdy o nagraniu. S∏ychaç, ˝e
ró˝ne nagrania w bardzo znaczàcy sposób ró˝nià si´
swà przestrzennoÊcià, zwykle podczas ods∏uchu na kolumnach g∏oÊnikowych wra˝enia te sà uÊredniane. (RM)

KONKLUZJA
Zestaw firmy Stax jest bardzo ciekawà i pozornie dro˝szà alternatywà dla systemów z∏o˝onych z konwencjonalnych s∏uchawek dynamicznych i wzmacniacza s∏uchawkowego lepszej klasy. Za nieco ponad 4000 z∏
trudno bowiem skompletowaç tak transparentnie i zarazem szczegó∏owo brzmiàcy system do ods∏uchu s∏uchawkowego. Decydujàc si´ na Staxa, poza znakomitym dêwi´kiem, otrzymamy perfekcyjnie zbudowane
urzàdzenie oraz... cz´Êç audiofilskiej legendy. Nasza
rekomendacja. ■

OCENA
NeutralnoÊç

10/10

Bardzo wyrównany przebieg charakterystyki cz´stotliwoÊciowej i pe∏na
klarownoÊç.

Precyzja

9/10

Gdyby nie istnienie dro˝szych i lepszych modeli tego producenta, mo˝na
by sàdziç, ˝e to koniec skali.

MuzykalnoÊç

10/10

Staxy brzmià bardzo obiektywnie. Mimo, ˝e czasami przyda∏aby si´ im
dusza, potrafià byç mi∏e w s∏uchaniu.

PrzestrzennoÊç

9/10

Zjawiska przestrzenne rysowane sà bardzo czytelnie, do pe∏ni szcz´Êcia
zabrak∏o kropki nad „i”.

Dynamika

10/10

Mimo usilnych ch´ci recenzentów, nie stwierdzono ˝adnych braków.

Bas

9/10

Zasadniczo taki, jaki powinien byç, tyle ˝e w elektrostatycznym wydaniu.

Ocena ∏àczna
KATEGORIA SPRZ¢TU

AV

95%
B

★★★★★
JAKOÂå/CENA

WejÊcie i tak zwana przelotka
do wzmacniacza – to wszystko,
co znajdzemy na tylnej Êciance, nie
liczàc gniazda IEC i zacisku uziemienia
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