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Zestawy s∏uchawek elektrostatycznych Stax SR Omega 007

LEGENDY CIÑG DALSZY

Rzadko kiedy bardzo
udane urzàdzenia,
majàce niejednokrotnie
status kultowych czy
wr´cz legendarnych,
doczekujà si´ kolejnych
wersji o jeszcze lepszej
jakoÊci. Wyjàtkiem
od tej regu∏y wydajà si´
najdro˝sze s∏uchawki
elektrostatyczne
na Êwiecie
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poczàtkiem tego roku japoƒski specjalista od s∏uchawek elektrostatycznych i wspó∏pracujàcej z nimi wyrafinowanej elektroniki – firma Stax – do
swojej oferty wprowadzi∏ cztery nowe modele energizerów, z których
dwa zast´pujà dotychczasowe flagowce dedykowane
z topowych s∏uchawek SR-007 Omega II, o czym mieliÊmy ju˝ przyjemnoÊç pisaç w wydaniu kwietniowym AV.
W zwiàzku z nadarzajàcà si´ okazjà postanowiliÊmy poznaç ich walory, zw∏aszcza brzmieniowe, tak˝e w kontekÊcie mo˝liwoÊci ich poprzedników.

BUDOWA
Prawd´ mówiàc, zmiany poczynione w samych s∏uchawkach sà znacznie mniejsze ni˝ w dedykowanej
elektronice. Niemniej jednak pokrótce warto je przytoczyç. Z elementów widocznych z zewnàtrz b´dà to nowe, bardziej wygodne poduszki, wykonane z naturalnej
i mi´kkiej skóry, które mo˝na precyzyjnie dopasowaç
do kszta∏tu ma∏˝owin usznych s∏uchacza, oraz 6-˝y∏owy
kabel po∏àczeniowy z miedzi PC-OCC (Pure Crystal Ohno
Continuous Casting) z ulepszonymi stykami we wtyczce.
Natomiast wewnàtrz muszli ulepszono monta˝ membrany, stosujàc grubà warstw´ ˝ywicy o w∏asnoÊciach
izolujàcych. Reszta pozosta∏a bez zmian. Szczegó∏owy
opis znajduje si´ w teÊcie poprzedniej wersji w AV
3/2004. Tak jak poprzednio, s∏uchawki dostarczane sà
w luksusowym sztywnym kuferku (ATA Style Padded
Flight Case), ze z∏otà tabliczkà z logo firmy Stax.

WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY
Nowa jednostka SRM-727II w doÊç istotny sposób ró˝ni si´ od poprzednika. Po pierwsze, zmieniono wzornictwo, umieszczajàc pokr´t∏o regulatora g∏oÊnoÊci poÊrodku Êcianki przedniej. Nadal jest to zespolona ga∏ka,
za pomocà której mo˝na niezale˝nie regulowaç g∏oÊnoÊç w ka˝dym kanale bàdê – chwytajàc palcami obie
strefy pokr´t∏a – zmieniaç poziom dêwi´ku w obydwu
kana∏ach jednoczeÊnie. Inne usytuowanie otrzyma∏y
równie˝ gniazda (nadal 2 szt.) do pod∏àczenia s∏uchawek elektrostatycznych, zaopatrzonych we wtyki zgodne ze standardem PRO (bias 580 V). Tylna Êcianka wyglàda natomiast znajomo. Dwa komplety gniazd XLR
i RCA (tzw. przelotka – wejÊcie+wyjÊcie), prze∏àczanych suwakiem, zacisk uziemiajàcy GND oraz gniazdo
zasilania IEC. Sama obudowa wykonana jest z bardzo
starannie obrobionych kawa∏ków blachy aluminiowej,
∏àcznie z p∏ytà czo∏owà i podczo∏ówkà. Wybór tego
materia∏u bynajmniej nie jest przypadkowy, chodzi bowiem o wyeliminowanie zniekszta∏ceƒ magnetycznych
w postaci pràdów wirowych bezkarnie w´drujàcych
sobie w elementach podatnych magnetycznie, np.
zwyk∏ej stali. Wn´trze obudowy ma podobne rozplanowanie jak u poprzednika. Jest jednak kilka elementów innych, a mianowicie wi´kszy transformator zasilajàcy, dodatkowe radiatory na pionowo usytuowanych
modu∏ach ze stopniami wst´pnymi oraz ma∏a p∏ytka,
umieszczona nad potencjometrem g∏oÊnoÊci (poczwórny niebieski Alps 4 x 50 kΩ). Zawiera ona prze∏àcznik umo˝liwiajàcy pomini´cie tego potencjometru, co jest przydatne, gdy SRM-727II jest sterowany

W nowej edycji
energizerów
zrezygnowano
z gniazd
obs∏ugujàcych
starszy standard
polaryzacji
s∏uchawek
(NORMAL 230 V)

z wyjÊcia przedwzmacniacza bàdê wyjÊcia pre-out
wzmacniacza zintegrowanego. Wed∏ug zapewnieƒ
producenta, zastosowano tylko dwa stopnie wzmacniajàce, z których w pierwszym pracujà niskoszumne
J-FET-y, natomiast wyjÊciowe wtórniki emiterowe
(2SC5466) nie sà obj´te p´tlà ujemnego sprz´˝enia
zwrotnego i charakteryzujà si´ zwi´kszonà wydajnoÊcià
pràdowà w stosunku do wersji poprzedniej.

WZMACNIACZ LAMPOWY
Tak˝e wersja lampowa dedykowanego energizera
do s∏uchawek SR-007 Omega II zosta∏a zmodernizowana. Zmiany w zewn´trznej aparycji ograniczy∏y si´
do innego kszta∏tu przycisków, za pomocà których aktywujemy wejÊcia, zrezygnowania z jednego wyjÊcia s∏uchawkowego (zamiast trzech mamy do dyspozycji tylko
dwa typu PRO) oraz wyoblenia naro˝ników p∏yty przedniej. Reszta wyglàda podobnie jak dawniej. Na górnej
pokrywie nadal znajdujà si´ precyzyjnie wyt∏oczone
otwory wentylacyjne. Tak˝e tylna Êcianka niewiele si´
zmieni∏a. We wn´trzu czeka nas jednak kilka niespodzianek. Pierwsza dotyczy zastosowanych lamp. Zamiast stosowanych od lat triod 6FQ7 / 6CG7 z logo EI
znajdziemy nieco wy˝sze odpowiedniki 8FQ7, wyprodukowane przez GEC. Jest to o tyle wa˝na informacja,
˝e majà one odmienny sposób ˝arzenia. Wymagajà 8,4
zamiast 6,3 V przy pràdzie 450 mV. Tak wi´c ka˝da wymiana lamp b´dzie wymaga∏a kontaktu z autoryzowa-

Konstrukcja pó∏przewodnikowa
jest bardziej skomplikowana
i wymaga du˝ego radiatora

nym serwisem bàdê dystrybutorem, a o ewentualnych
samodzielnych upgrade’ach nale˝y po prostu zapomnieç. Topologia uk∏adu jest w pe∏ni zbalansowana.
Stopieƒ wejÊciowy to kaskody niskoszumnych J-FET-ów,
zaÊ stopieƒ wyjÊciowy to wspomniane lampy. Ka˝da po∏ówka sygna∏u wzmacniana jest przez po∏àczone równolegle obie sekcje w ka˝dej z lamp (stàd a˝ 4 lampy).
Na uwag´ zas∏uguje fakt zastosowania bezindukcyjnych rezystorów drutowych 47 kΩ / 7 Ω amerykaƒskiej
firmy Dale jako obcià˝eƒ w obwodach anod lamp, które
majà zasadniczy wp∏yw na charakter dêwi´ku. W uk∏adzie zasilania ˝arzenia zastosowano ponadto bardzo
szybkie diody Schottky’ego, co wydatnie przyczyni∏o si´
do zredukowania szumów w∏asnych urzàdzenia. Regulacja wzmocnienia to poczwórny (Blue Alps 4 x 50 kΩ,
z gustownym japoƒskim krzaczkiem w miejscu, gdzie
powinna byç litera oznaczajàca typ zastosowanej charakterystyki).

BRZMIENIE
Opinia I
Nowe zestawy Staxa grajà zdecydowanie g∏oÊniej, dynamiczniej od poprzedników, przy zachowaniu zjawiskowej transparentnoÊci i detalicznoÊci dêwi´ku. Byç
mo˝e poprzednia generacja energizerów brzmia∏a
odrobin´ bardziej subtelnie, choç zdecydowanie ˝ywszà
i bardziej nasyconà emocjami barw´ prezentujà obecne
konstrukcje. Porównujàc je mi´dzy sobà, doszed∏em

Du˝o wolnej przestrzeni to nie przypadek. Rzadkie
lampy 8FQ7 wymagajà stosownej wentylacji
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Zestawy s∏uchawek elektrostatycznych Stax SR Omega 007
Energizer SRM-007tII ma
w sumie trzy wejÊcia
(jedno symetryczne
i jedno przelotowe),
natomiast SRM-727II
– tylko jedno,
z mo˝liwoÊcià wyboru,
czy ma to byç RCA,
czy XLR

do wniosku, ˝e wi´cej prawdy o nagraniach powie nam
konstrukcja pó∏przewodnikowa. Mówi´ to niestety z ˝alem, gdy˝ osobiÊcie preferuj´ konstrukcje lampowe.
Tutaj jednak nie ma ˝adnych z∏udzeƒ w tym wzgl´dzie.
Byç mo˝e SRM-007tII ma do zaoferowania wi´cej czaru, zwiewnoÊci i mi∏ych kràg∏oÊci (oczywiÊcie to opis
w du˝ym przerysowaniu, aby unaoczniç ró˝nic´ w sposobie prezentowania poszczególnych cech dêwi´ku) ni˝
727-ka, ale to i tak nie zmienia faktu, ˝e obraz dêwi´kowy jest rysowany o wiele bardziej szczegó∏owo w konstrukcji pó∏przewodnikowej. Poszczególne dêwi´ki sà
rysowane cienkà i dok∏adniejszà kreskà, a zjawiska przestrzenne – minimalnie lepiej wybudowane wszerz
i wg∏àb. Tutaj znowu mowa jest o ró˝nicach odrobin´
wi´kszych od granicy percepcji, bowiem konstrukcja
lampowa nie ma zasadniczych wad w kreowaniu przestrzeni, lecz czyni to minimalnie inaczej. Atmosfera wydaje si´ w pewnym stopniu g´stsza, a scena dêwi´kowa
– bardziej zogniskowana na tym, co dzieje si´ mi´dzy
naszymi uszami. Dynamika wypada podobnie, choç
obie konstrukcje inaczej si´ rozp´dzajà przy operowaniu
regulatorami g∏oÊnoÊci. Ró˝nicowanie nagraƒ lepiej
oceniam jednak w wypadku konstrukcji lampowej.
Do niej tak˝e nale˝y lepsze oddawanie emocji i magii,
jaka mo˝e pojawiaç si´ w dêwi´ku z konstrukcji lampowych. Która zatem jest faktycznie lepsza? Odpowiedê
jest paradoksalnie bardzo prosta. Otó˝ wszystko zale˝y
od tego, jaki dêwi´k bardziej nam pasuje – ch∏odniejszy
czy cieplejszy, o bardziej skontrastowanym rysunku czy
o mi´kszych konturach, a osoby preferujàce liczne eksperymenty z okablowaniem i tak nie poprzestanà
na brzmieniu „firmowym”. I to w zasadzie tyle. (LI)
Opinia II
Oba zestawy Staxa na pierwszy rzut ucha nie pora˝ajà
niczym szczególnym. Natychmiast s∏ychaç, ˝e mamy
do czynienia z wiernym i pouk∏adanym przekazem, jednak nie odnotowujemy ˝adnych fajerwerków. Poczàtkowo, s∏uchajàc zestawu lampowego, poczu∏em lekki
niedosyt. Okazuje si´, ˝e ró˝nica pomi´dzy s∏uchawkami za siedemnaÊcie i za jeden tysiàc z∏otych nie stanowi
choçby po∏owy dysproporcji znanej ze Êwiata g∏oÊników. Zauwa˝my jednak, ˝e s∏uchawki za 1000 z∏ sà
o wiele wierniejsze od g∏oÊników w tej samej cenie.

I tu w∏aÊnie tkwi sedno sprawy. W Êwiecie g∏oÊników
trzeba wydaç co najmniej dziesi´ç razy wi´cej za podobnej klasy brzmienie (w sensie liniowoÊci, braku podbarwieƒ, rozdzielczoÊci), tak wi´c odpowiednikami
Omegi sà – teoretycznie – superkolumny za 100-200
tysi´cy z∏otych. Ca∏y ten wywód ma na celu zobrazowanie pewnych – ciekawych, jak sàdz´ – relacji.
Z czysto brzmieniowego punktu widzenia Omegi sà kapitalnym przetwornikiem. Niczego nie przerysowujà,
a jednak w niezwykle wysublimowany sposób oddajà
detale i barwy. W „normalnym Êwiecie” zawsze jest
z tym problem – albo zyskujemy superszczegó∏owoÊç,
albo nasyconà, wciàgajàcà barw´, atmosfer´ nagrania.
O ile w elektronice problem ten udaje si´ jeszcze jako
tako obejÊç, o tyle w g∏oÊnikach – praktycznie nie. S∏uchajàc zestawu tranzystorowego, który moim zdaniem
jest ca∏oÊciowo lepszy (bardziej transparentny, szybszy,
dok∏adniejszy w transjentach i basie), nie odczuwa∏em
jakiegokolowiek kompromisu. Co prawda od sopranów
oczekiwa∏em nieco wi´cej rozdzielczoÊci i finezji (majàc
na uwadze cen´ i konstrukcj´), ale nie ma to wi´kszego
znaczenia. WitalnoÊç, ekspresja i prawdziwoÊç brzmienia sprawia∏y, ˝e ods∏uch móg∏by trwaç bez koƒca, gdyby nie... komfort noszenia. Tu wcià˝ Omegi nie sà idealne. Przyk∏ad AKG K701 pokazuje, ˝e mo˝na zrobiç wygodniejsze s∏uchawki.
Pod wzgl´dem barwy i równowagi tonalnej, reprodukcji basu porównanie z AKG nie mia∏o ˝adnego sensu.
Staxy oferowa∏y znacznie naturalniejsze barwy oraz
wzorcowà równowag´ tonalnà. Przestrzeƒ by∏a co
prawda w´˝sza, ale niczego poza tym jej nie brakowa∏o. W recenzji poprzedniego modelu odnotowa∏em, ˝e
Êrednica szczytowych Staxów by∏a subtelna, byç mo˝e
nawet lekko wycofana. Tym razem mia∏em wra˝enie,
˝e niczego takiego nie ma, chocia˝ brzmienie w konfiguracji lampowej cechujà zaokràglone kontury. Poza
tym SRM-007t ca∏oÊciowo ociepla przekaz. Tranzystor
nie ma tych „wad”, a zarazem w wi´kszoÊci wzgl´dów
ukazuje przewag´. Dla mnie hipotetyczny wybór by∏by
oczywisty. (FK)

KONKLUZJA
Pytanie postawione na koniec testu poprzedniej wersji
najdro˝szych Staxów wydaje si´ nadal aktualne. Choç

pojawi∏o si´ wiele nowych, naprawd´ dobrych s∏uchawek dynamicznych i wspania∏ych wzmacniaczy s∏uchawkowych, pozycja testowanych elektrostatów wydaje si´ trudna do zakwestionowania. No có˝,
legendy ciàg dalszy! ■

DANE TECHNICZNE
STAX SR-007 OMEGA II
Pasmo przenoszenia
6 Hz – 41 kHz
Impedancja (10 kHz)
170 kΩ
Standardowe napi´cie polaryzacji
580 V DC
PojemnoÊç elektrostatyczna
94 pF (∏àcznie z kablem)
Kabel po∏àczeniowy
2,5 m, taÊma PC-OCC
o ma∏ej pojemnoÊci
Masa (bez / z kablem)
365 g / 512 g

STAX SRM-007tII
Pasmo przenoszenia
DC-100 kHz (+0, -1,5 dB)
Czu∏oÊç wejÊciowa
200 mV (dla Uwy=100 V)
Maksymalny poziom wyjÊciowy
340 V RMS (1 kHz)
Wzmocnienie
54 dB (x 500)
Zniekszta∏cenia THD
0,01% (dla 1 kHz, Uwy=100 V)
Impedancja wejÊciowa
50 kΩ (RCA); 50 kΩ x 2 (XLR)
Standardowe napi´cie polaryzacji
580 V
(2 wyjÊcia typu PRO)
Pobór mocy
55 W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
195 x 103 x 420 mm
Masa
4,7 kg

STAX SRM-727II
Pasmo przenoszenia
DC-115 kHz
Czu∏oÊç wejÊciowa
200 mV (dla Uwy=100 V)
Maksymalny poziom wyjÊciowy
450 V RMS (1 kHz)
Wzmocnienie
54 dB (x 500)
Zniekszta∏cenia THD
max 0,01%
(dla 100 Hz – 10 kHz, Uwy=100 V)
Impedancja wejÊciowa
50 kΩ (RCA); 50 kΩ x 2 (XLR)
Standardowe napi´cie polaryzacji
580 V
(2 wyjÊcia typu PRO)
Pobór mocy
46 W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
195 x 103 x 420 mm
Masa
5,2 kg

STAX SRS-007 Omega II / SRM-727II i SRM-007tII
Dystrybutor

Grobel Audio
tel. 0501 421 445
www.audio.grobel.com.pl
Ceny (za komplety) 16 500 z∏ (s∏uchawki z SRM-727II)
17 000 z∏ (s∏uchawki z SRM-007tII)
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