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Producent zadba∏
nie tylko o wysokà
jakoÊç wykonania
samych s∏uchawek,
ale równie˝
uzupe∏niajàcych
je akcesoriów,
takich jak elegancki,
drewniany stojak
oraz karbonowa
walizeczka.

STAX SR-007 / 717 REFERENCE
Dystrybutor
Cena
Kategoria
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ELEKTROSTATYCZNA
PERFEKCJA
S¸UCHAWKI ELEKTROSTATYCZNE STAX SR-007
OMEGA II ZE WZMACNIACZAMI SRM-007t I SRM-717
apoƒska firma Stax to jeden z najbardziej znanych producentów s∏uchaWZMACNIACZE S¸UCHAWKOWE – ENERGIZERY
W przeciwieƒstwie do konwencjonalnych s∏uchawek dynamicznych, a na
wek elektrostatycznych na Êwiecie. Dzi´ki wieloletniemu doÊwiadczepodobieƒstwo wszystkich konstrukcji elektrostatycznych, Staksy nie mogà
niu, tak˝e w budowaniu ramion i wk∏adek gramofonowych oraz konbyç sterowane bezpoÊrednio z wyjÊcia s∏uchawkowego wzmacniacza zintewencjonalnych wzmacniaczy lampowych, produkty sygnowane przez Staksa
growanego lub odtwarzacza CD. Potrzebny jest specjalny wzmacniacz, tzw.
nale˝à do czo∏ówki najlepszych urzàdzeƒ na Êwiecie. Choç oferta firmy kusi
energizer, charakteryzujàcy si´ bardzo du˝ym wzmocnieniem napi´ciowym.
wieloma interesujàcymi pozycjami, to w∏aÊnie prezentowane s∏uchawki sà
Do prawid∏owego wysterowania s∏uchawek elektrostatycznych niezb´dny
przys∏owiowymi rodzynkami. Potencjalnym u˝ytkownikom producent daje
jest bardzo wysoki poziom sygna∏u sterujàcego (ok. 100 razy wi´kszy ni˝
wybór pomi´dzy zaawansowanym technicznie urzàdzeniem wykorzystujànormalnie) oraz dodatkowe napi´cie sta∏e do polaryzacji elektrod, mi´dzy
cym wy∏àcznie pó∏przewodniki a nowoczesnà konstrukcjà lampowà, nie
którymi drga membrana. Chocia˝ obecnie istniejà dwa standardy zasilania
wskazujàc jednoznacznie, która z konstrukcji jest lepsza.
s∏uchawek Staksa, o ró˝nym napi´ciu i typach gniazd po∏àczeniowych, to
Recenzowane systemy s∏uchawkowe sà oferowane ju˝ od oko∏o 3 lat, jednak
przysz∏oÊç niewàtpliwie nale˝y do standardu PRO. Charakteryzuje si´ on nado tej pory nie doczeka∏y si´ szerszego opisu ani recenzji w polskiej prasie fapi´ciem polaryzacji równym 580 V oraz pi´ciostychowej. W Êrodowisku zaawansowanych audiofilów uchodzà za produkt referencyjny w swojej S∏uchawki SR-007 Omega II kowym z∏àczem.
kategorii. MieliÊmy wyjàtkowà okazj´ sprawdziç,
japoƒskiego Staksa, cz´sto Wzmacniacz SRM-007t oferuje mo˝liwoÊç
czy jest tak w istocie.
pod∏àczenia s∏uchawek pracujàcych w obu stanokreÊlane przez
dardach, aczkolwiek gniazdo NORMAL (230 V) jest
zawodowców mianem
BUDOWA
mi∏ym gestem w stron´ u˝ytkowników nieprodustate-of-the-art,
S∏uchawki SR-007 Omega II wykonano z wielkà
kowanych ju˝ modeli s∏uchawek z takimi wtykami.
dba∏oÊcià o szczegó∏y, starannie dobierajàc ma- sà prawdziwym rarytasem Do SRM-007t mo˝na pod∏àczyç dwa êród∏a sygnateria∏y. Uwidacznia si´ to choçby w sposobach
∏u, w tym jedno XLR i trzy pary s∏uchawek (dwie
dla wielu audiofilów.
regulacji po∏o˝enia muszli. Od strony uszu, skóz wtykami PRO i jednà NORMAL). Uk∏ad elektroAby
jednak
pokazaç
pe∏ni´
rzane poduszki majà kszta∏t litery D. Fakt ten, jak
niczny wzmacniacza ma w pe∏ni symetrycznà toswoich mo˝liwoÊci,
równie˝ mo˝liwoÊç ich niemal dowolnego obrapologi´, tak ˝e sygna∏ zbalansowany jest obrabiawymagajà równie
cania powodujà, ˝e mo˝liwe jest niemal idealne
ny w∏aÊnie w takiej postaci bez wykorzystywania
dopasowanie s∏uchawek do indywidualnych wy- perfekcyjnych wzmacniaczy sumatorów i rozdzielaczy fazy. W∏aÊnie w tym celu
magaƒ. Znaczna gruboÊç poduszek oraz perfekzastosowano poczwórny potencjometr do regulaSRM-007t lub SRM-717.
cyjny dobór si∏y napi´cia pa∏àka (który wyciàga
cji wzmocnienia. Literka t na koƒcu oznaczenia insi´ na ˝àdanà d∏ugoÊç po na∏o˝eniu s∏uchawek na g∏ow´) gwarantujà najformuje o zastosowaniu lamp w uk∏adzie. W istocie zastosowano lampowy
wy˝szy komfort u˝ytkowania. Pod tym wzgl´dem, s∏uchanie muzyki postopieƒ wyjÊciowy (po 2 lampy 6FQ7 / 6CG7 na kana∏) sterowany z bardzo
przez Staksy mo˝na porównaç do podró˝owania luksusowà limuzynà. Wyrozbudowanego stopnia pó∏przewodnikowego wykorzystujàcego zarówno
god´ u˝ytkowania zwi´ksza bardzo elastyczny kabel po∏àczeniowy w postapodwójne J-FET-y, jak i szybkie tranzystory bipolarne. Wa˝nym szczegó∏em
ci d∏ugiej na 2,5 m pi´cioprzewodowej taÊmy z miedzi PC-OCC.
konstrukcyjnym, jest zastosowanie bezindukcyjnych rezystorów firmy Dale
Przetwornik elektrostatyczny zastosowany przez Staksa sk∏ada si´ z dwóch
pracujàcych w uk∏adzie wyjÊciowym i znaczàco wp∏ywajàcych na w∏asnoÊci
równoleg∏ych elektrod sta∏ych w kszta∏cie plastra miodu (widaç to wyraênie
brzmieniowe wzmacniacza. Z toru sygna∏owego wyeliminowano wszelkie
na zdj´ciu obok) oraz niezwykle cienkiej membrany zawieszonej pomi´dzy
pojemnoÊci sprz´gajàce.
nimi. Jest ona wykonana ze specjalnego polimeru wielkoczàsteczkowego,
Wzmacniacz SRM-717 jest alternatywnà konstrukcjà pó∏przewodnikow postaci folii o gruboÊci mniejszej ni˝ 2 mikrony. Ponadto membrana chawà. W jego konstrukcji zastosowano zarówno tranzystory polowe pracujàce
rakteryzuje si´ znikomà masà i jest wst´pnie polaryzowana napi´ciem staw klasie A, jak i tranzystory bipolarne, zapewniajàce du˝y pràd wyjÊciowy. Pa∏ym. Gdy na elektrodach sta∏ych pojawi si´ zmienne napi´cie, odpowiadajàsmo przenoszenia jest bardzo szerokie (DC-100 kHz), co z pewnoÊcià ucieszy
ce sygna∏owi fonicznemu, wówczas membrana drga. Jej znikoma masa
zwolenników nowych formatów DVD-Audio i SACD. Od strony funkcjonalnej
i doÊç wysokie napi´cie polaryzacji wst´pnej powodujà, ˝e drgania nie sà
SRM-717 jest szczuplejszà wersjà „siódemki”: ma jedno wejÊcie z opcjà omiobarczone opóênieniami czasowymi, które wyst´pujà niestety w wi´kszoÊci
ni´cia regulatora g∏oÊnoÊci przydatnà przy wspó∏pracy z zewn´trznym przedkonwencjonalnych s∏uchawek dynamicznych – nawet tych bardzo dobrych
wzmacniaczem lub wyjÊciem pre-out. SRM-717 mo˝e wspó∏pracowaç tylko
i drogich.
ze s∏uchawkami w nowszym standardzie PRO (dwa gniazda).
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BRZMIENIE
Recenzowane s∏uchawki to produkt wyjàtkowy.
Dlatego zdecydowaliÊmy si´ przeprowadziç trzy
indywidualne ods∏uchy, wynikiem których sà poni˝sze, niezale˝ne oceny naszych recenzentów.

OPINIA I
Jak przysta∏o na elitarny high-end, s∏uchawki Staksa charakteryzujà si´ niezwykle dopracowanym
i klarownym brzmieniem. To w∏aÊnie charakter
elektrostatów decyduje o skali opisywanego zjawiska. Nie powinno zatem to nikogo dziwiç, ˝e
dla wielu wytrawnych s∏uchaczy i profesjonalistów tak kreowana estetyka brzmieniowa stanowi poziom odniesienia, porównywalny jedynie
do dêwi´ku s∏uchanego na koncercie live.
W po∏àczeniu ze wzmacniaczem lampowym
SRM-007t s∏uchawki grajà dêwi´kiem intensywnie nasyconym barwami i kontrastami dynamicznymi. Pe∏nia mi´kkiego basu i mi∏a s∏odycz sopranów wcale nie powodujà poczucia spowolnienia
czy utraty pe∏nej neutralnoÊci przekazu. Wr´cz
przeciwnie, brzmienie generowane przez ten zestaw jest lekkie, szybkie i zwiewne, i co najwa˝niejsze – dobrze doÊwietlone, z w∏aÊciwymi wybrzmieniami. Poszczególne dêwi´ki rysowane sà
bardzo bogato, z du˝à iloÊcià otaczajàcego je
powietrza.
W moim odczuciu, wzmacniacz lampowy SRM-007t jest bardzo ciekawym urzàdzeniem, ale
pod pewnymi wzgl´dami ust´puje konstrukcji
pó∏przewodnikowej. Po pod∏àczeniu s∏uchawek
do tranzystorowego SRM-717 natychmiast okazuje si´, ˝e bas staje si´ pot´˝niejszy, jest lepiej
kontrolowany, a jego najni˝szy fundament jest
po prostu lepiej s∏yszalny. Tak˝e pozosta∏e zakresy pasma akustycznego brzmià ch∏odniej. Dzi´ki
temu odnosi si´ wra˝enie, ˝e urzàdzenie jest ca∏kowicie przezroczyste akustycznie. Realizm i precyzja oddania szczegó∏ów sà najwy˝szej próby,
a przy tym urzàdzenie potrafi do tego stopnia zaanga˝owaç s∏uchacza, ˝e zupe∏nie nie czuje si´
godzin z nim sp´dzonych. Próba wczeÊniejszego
zakoƒczenia ods∏uchu budzi nasz wewn´trzny
opór. Równie trudna by∏aby decyzja o wyborze
docelowego urzàdzenia. (LI)
OPINIA II
Cena referencyjnych s∏uchawek Staksa jest abstrakcyjna, szczególnie jeÊli weêmiemy pod uwag´ elektrodynamicznà konkurencj´. Jest to jednak cena uzasadniona i ma prze∏o˝enie na wyjàtkowe walory brzmieniowe, jakie udaje si´
uzyskaç za pomocà tych nauszników. Cechà,
44 AUDIOVIDEO

Wzmacniacz tranzystorowy SRM-717 ma te same
gabaryty co wersja lampowa (obok), jest jednak
nieco gorzej wyposa˝ony

Decydujàc si´ na tylko nieznacznie dro˝szy wariant
lampowy (SRM-007t), zyskujemy mo˝liwoÊç
sterowania równie˝ starszych s∏uchawek Staksa

która pierwsza wy∏ania si´ podczas ods∏uchu,
jest ponadprzeci´tna dynamika brzmienia. Swoboda, z jakà tworzone sà poszczególne dêwi´ki,
ich bogactwo i nieskoƒczenie bogata paleta
barw sà doprawdy zdumiewajàce. Ka˝dy szczegó∏ i ka˝de wybrzmienie sà podane jak na tacy.
S∏ychaç, kiedy wokalista zaczyna braç oddech,
kiedy zamyka usta, jak gitarzysta pociera struny,
czy koÊcià, czy palcami – s∏owem wszystko, co
zosta∏o zarejestrowane przez mikrofony i znalaz∏o si´ na p∏ycie. Uczestnicy nagrania nie zachodzà na siebie, majà bardzo precyzyjne umiejscowienie wewnàtrz g∏owy s∏uchacza. Bardzo ∏atwo ws∏uchaç si´ w brzmienie ka˝dego z nich,
bo poszczególne frazy muzyczne nie zlewajà si´
w jednolità mas´. Brzmienie jest przesycone
energià jak mi´Ênie sprintera czekajàcego na
startowy strza∏ s´dziego. Jest to szczególnie wyraziste, gdy zechcemy pos∏uchaç nagrania z basem. Niskie cz´stotliwoÊci nie sà niczym ograni-

czone zarówno pod wzgl´dem g∏´bokoÊci, jak
i szybkoÊci. Prezentacja basu jest te˝ aspektem,
który najbardziej ró˝nicuje obydwa wzmacniacze. Tranzystor gra czysto. Jest bardziej rzetelny
ni˝ lampa, szybszy i przez to bardziej uniwersalny. Wzmacniacz lampowy poka˝e swojà przewag´ na mniejszych sk∏adach. Gdy nagranie jest
z∏o˝one, wzmacniacz zaczyna si´ jakby gubiç,
troch´ za bardzo si´ wtedy „ociàga”. Tranzystor
zapewnia wi´cej porzàdku, dyscypliny. Lampa
ma natomiast ciekawszà barw´, brzmi mniej klinicznie. Gdybym mia∏ dokonaç wyboru, zdecydowa∏bym si´ na tranzystor, ze wzgl´du na jego
uniwersalnoÊç. (RM)

OPINIA III
Z chwilà gdy usiad∏em do pisania poni˝szej opinii,
uÊwiadomi∏em sobie, ˝e w∏aÊciwie nie wiem, do
czego odnieÊç brzmienie testowanych Staksów:
do innych (nieporównywalnie taƒszych) s∏uchawek, do ni˝szych modeli tej firmy czy mo˝e do
drogich kolumn g∏oÊnikowych? Jako rzadki u˝ytkownik s∏uchawek ostatecznie zdecydowa∏em si´
wybraç ten ostatni wariant. Porównanie do legendarnych Orfeuszy Sennheisera nie wchodzi∏o w rachub´, gdy˝ s∏uchawek tych s∏ucha∏em ponad
7 lat temu.
Wpierw kilka zdaƒ o samych wzmacniaczach, bo
ich wybór nie jest oboj´tny dla brzmienia systemu Omega. W pierwszej chwili, ró˝nice pomi´dzy amplifikacjà lampowà a pó∏przewodnikowà
wyda∏y mi si´ subtelne, choç ∏atwo identyfikowalne. Po d∏u˝szych ods∏uchach, w czasie których wielokrotnie prze∏àcza∏em jeden i drugi
wzmacniacz, s∏ysza∏em je coraz wyraêniej. Jednak, paradoksalnie, wcale nie u∏atwia∏o mi to
wskazania w∏asnego faworyta. Poczàtkowo, preferowa∏em brzmienie ze wzmacniaczem tranzystorowym SRM-717: szybsze, pozornie bardziej
neutralne, a przede wszystkim precyzyjniejsze
w niskich oktawach. W bezpoÊrednim porównaniu lampowy SRM-707t brzmia∏ mniej dynamicznie, s∏abiej akcentowa∏ transjenty. Jednak˝e d∏u˝szy kontakt z obydwoma wzmacniaczami sprawi∏, ˝e musia∏em zweryfikowaç poczàtkowà ocen´. W dziedzinie barw, przekazania pe∏nego kolorytu instrumentów i wokali, system SR-007 /
SRM-707t mia∏ wyraênà przewag´ nad kombinacjà z tranzystorem. Ârednica, która w przypadku
systemu tranzystorowego zas∏uguje na okreÊlenia takie jak: wzorowo czysta i przejrzysta,
w konfiguracji lampowej zyskuje nies∏ychanà
wr´cz p∏ynnoÊç i jedwabistoÊç, swoisty powab.
Ilekroç s∏ucha∏em tej kombinacji, brzmienie odbiera∏em jako pe∏niejsze, spójniejsze, pomimo ˝e
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l˝ejsze i s∏abiej kontrolowane w basie. W porównaniu do lampy, wzmacniacz SRM-717 oferuje
dêwi´k twardszy, z pozornie precyzyjniejszymi,
ale w istocie ubo˝szymi sopranami. Wzmacniacz
lampowy brzmi bardziej s∏odko, przyjemniej, s∏owem – bardziej muzykalnie. Na dobrà spraw´ takiego roz∏o˝enia akcentów mo˝na si´ by∏o spodziewaç. Tyle tylko, ˝e i z jednym, i z drugim
wzmacniaczem brzmienie Staksów SR-007 jest
wyborne, a o ostatecznym wyborze urzàdzenia
decyduje nie tylko sam gust s∏uchacza (osobiÊcie
mia∏bym bardzo trudny wybór, stojàc przed dylematem, który wzmacniacz wybraç), ale i odtwarzane p∏yty! Najlepiej by∏oby móc posiadaç obydwa wzmacniacze, jednak koszt takiej konfiguracji wydaje si´ absurdalny.
Bez wzgl´du na rodzaj wybranej amplifikacji,
SR-007 Omega II odtwarzajà muzyk´ w sposób
niesamowicie wywa˝ony i kulturalny. Te s∏uchawki
nie powalajà s∏uchacza na kolana ju˝ w pierwszych
taktach ulubionej muzyki. Ich czar polega na tym,
˝e im d∏u˝ej ich s∏uchamy, tym wi´ksze wyrafinowanie i finezj´ dostrzegamy w ich brzmieniu.
W kategoriach ogólnych, odnoszàc brzmienie
Omegi do zakodowanych w g∏owie wzorców g∏oÊnikowych, powiedzia∏bym, ˝e s∏uchawki te brzmià
delikatnie, z pewnym dystansem, zw∏aszcza
w Êrednim zakresie pasma. Waham si´ przed okreÊleniem tego typu prezentacji jako wycofanej (gdyby by∏y to kolumny, tak bym jà scharakteryzowa∏),

Jak na wzmacniacz s∏uchawkowy,
zastosowano bardzo du˝e radiatory,
bowiem SRM-717 nagrzewa si´
doÊç znacznie

wol´ w tym przypadku s∏owo „oddalonej”. Po paru godzinach ods∏uchu nietrudno doceniç, ˝e takie
– zapewne Êwiadome – u∏o˝enie równowagi
brzmieniowej Staksów jest wysoce po˝àdane.
Wglàd w nagrania jest tak nieskazitelny, ˝e bardziej
ofensywne potraktowanie Êrednicy mog∏oby oznaczaç pogorszenie komfortu ods∏uchu i utrat´ tej
niesamowitej finezji w kreÊleniu najdrobniejszych
detali, o których istnieniu na p∏ycie dowiadujemy
si´ po raz pierwszy majàc na g∏owie SR-007.
Prawda bywa okrutna. Rzadko które nagrania powstajà bez edycji i monta˝u w studio. Trudno si´
o tym ∏atwiej przekonaç, nie wstajàc z wygodnego
fotela, ni˝ za poÊrednictwem recenzowanych Staksów. Te s∏uchawki odtwarzajà dos∏ownie wszystko co – chcàc nie chcàc – zarejestrowano na p∏ycie,
tak˝e te niepo˝àdane efekty jak miejsca monta˝u
Êcie˝ek (fade in-y, fade out-y), przypadkowe dêwi´ki wydawane przez muzyków w studio lub na koncercie, etc. Nie jestem przekonany, czy ods∏uch jest
przez to pe∏niejszy, ale bez wzgl´du na rodzaj p∏yty, zawsze pozostaje niezwykle anga˝ujàcy. ZdolnoÊç rozdzielczà SR-007 trudno odnosiç do jakichkolwiek zestawów g∏oÊnikowych, bez wzgl´du na
cen´. Zupe∏ny brak wàskopasmowych podbarwieƒ
sprawia, ˝e Êledzenie partii instrumentów nawet
w orkiestrze symfonicznej staje si´ dziecinnie proste. Soprany cechuje fantastyczna klarownoÊç,
detalicznoÊç i brak jakichkolwiek cech w∏asnych.
W porównaniu do Omegi, g∏oÊniki wysokotonowe

Lampowa konstrukcja jest bardziej
rozbudowana: dodatkowe wejÊcia i p∏ytki
drukowane

w kolumnach brzmià wr´cz karykaturalnie. Jak
wspomnia∏em, ich charakter determinuje rodzaj
pod∏àczonego energizera. Z lampà, sà absolutnie
referencyjnej jakoÊci. Kropka.
Teraz kilka uwag ch∏odniejszej natury. Bas, jakkolwiek bardzo melodyjny i wzorowo precyzyjny
(szczególnie z SRM-717) ma jednak pewne ograniczenia. Jego atak i pot´ga nie dorównujà dobrym,
pe∏nopasmowym kolumnom, pracujàcym w komfortowych warunkach akustycznych (du˝y, zaadaptowany akustycznie pokój). Przy bardzo wysokich poziomach g∏oÊnoÊci (SPL), mia∏em te˝ wra˝enie, ˝e s∏uchawki zaczynajà ujawniaç oznaki
minimalnej kompresji (w niskich oktawach, czyli
przy du˝ych wychyleniach membrany). Przy
normalnym, „zdrowym“ ods∏uchu zjawisko to
jednak nie wyst´puje. (FK)

KONKLUZJA
Na koniec spróbujmy odpowiedzieç na pytanie: czy
Omegi sà warte swej niebotycznej ceny? To zale˝y
od wymagaƒ i, rzecz jasna, zasobnoÊci portfela.
Faktem jest, ˝e du˝y procent tej jakoÊci oferujà ju˝
kilkakrotnie taƒsze modele serii Basic. Ale, jak to
w high-endzie bywa, za umownie niewielki przyrost jakoÊci trzeba s∏ono zap∏aciç. Tak jest i tym razem. W pewnym sensie sytuacja systemu Omega
jest jednak szczególna. Kupiwszy SR-007 choçby
z jednym ze wzmacniaczy, zyskujemy Êwi´ty spokój. ˚e lepszych s∏uchawek ju˝ po prostu nie ma.

DANE TECHNICZNE
Pasmo przenoszenia
Impedancja (10 kHz)
Standardowe napi´cie polaryzacji
PojemnoÊç elektrostatyczna
Kabel po∏àczeniowy
Masa (bez/ z kablem)

STAX SR-007 OMEGA II
6 Hz – 41 kHz
170 kΩ
580 V DC
94 pF (∏àcznie z kablem)
2,5 m, taÊma PC-OCC
o ma∏ej pojemnoÊci
365 g / 512 g

STAX SRM-007t
Pasmo przenoszenia
Czu∏oÊç wejÊciowa
Maksymalny poziom wyjÊciowy
Wzmocnienie
Zniekszta∏cenia THD
Impedancja wejÊciowa
Standardowe napi´cia polaryzacji

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

DC – 70 kHz
100 mV (dla Uwy = 100 V)
340 V RMS (1 kHz)
60 dB
Max 0,01%
(dla 1 kHz, Uwy = 100 V)
50 kΩ (RCA); 50 kΩ (XLR)
580 V
(2 wejÊcia typu PRO),
230 V
(1 wejÊcie typu NORMAL)
55 W
195 x 103 x 420 mm
4,7 kg

STAX SRM-717
Pasmo przenoszenia
Czu∏oÊç wejÊciowa
Maksymalny poziom wyjÊciowy
Wzmocnienie
Zniekszta∏cenia THD
Impedancja wejÊciowa
Standardowe napi´cia polaryzacji
Pobór mocy
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)
Masa

DC – 100 kHz
100 mV
450 V (20 – 10 kHz)
60 dB
Max 0,01% (dla 100 Hz –
10 kHz, Uwy=300 V)
50 kΩ (RCA); 50 kΩ (XLR)
580 V (2 wejÊcia typu PRO)
45 W
195 x 103 x 420 mm
5 kg
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