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Monobloki SE300B by∏y pierwszymi, choç nie jedynymi wzmac-
niaczami mocy w ofercie firmy Jadis, zbudowanymi wy∏àcznie
na triodach. Powsta∏y z myÊlà o najbardziej wymagajàcych mi-

∏oÊnikach pi´knego brzmienia. Ze wzgl´du na ma∏à moc wyjÊciowà powin-
ny wspó∏pracowaç z zestawami g∏oÊnikowymi o skutecznoÊci co najmniej
98 dB, jakkolwiek mogà „graç” ju˝ z kolumnami 92-decybelowymi. 

BUDOWA
Urzàdzenia otrzyma∏y bardzo starannà i szykownà form´. Podobnie jak inne
koƒcówki mocy francuskiego producenta SE300B majà ma∏à szerokoÊç i doÊç
znacznà g∏´bokoÊç. Takie rozwiàzanie ma swoje plusy i minusy. Zwolennicy
ustawiania sprz´tu w jednym specjalistycznym regale b´dà z pewnoÊcià na-
rzekaç na nietypowe wymiary, natomiast audiofile preferujàcy bliskie sàsiedz-
two koƒcówek mocy i zestawów g∏oÊnikowych docenià walory zastosowa-
nych proporcji obudowy. Chassis SE300B jest tradycyjnie wykonane ze stali
nierdzewnej, wypolerowanej na wysoki po∏ysk. Przód urzàdzenia zdobi fir-
mowy panel czo∏owy z grawerowanymi na-
pisami na z∏otej p∏ycie. Druga, wi´ksza ta-
bliczka znajduje si´ na obudowie transfor-
matora g∏oÊnikowego, który znajduje si´
niemal˝e w centralnej cz´Êci urzàdzenia.
Nietypowe jest równie˝ usytuowanie pozo-
sta∏ych elementów. Z przodu umieszczono
transformator zasilajàcy, a tu˝ za nim dwie
lampy prostownicze i kondensatory elektro-
lityczne wysokiego napi´cia. Wszystkie lam-
py pracujàce w torze sygna∏owym znajdujà
si´ w tylnej cz´Êci urzàdzenia, bardzo blisko
gniazd wejÊciowych i wyjÊciowych. Ponadto,
obie grupy lamp mo˝na zas∏oniç specjalnie
przygotowanymi maskownicami (kratkami),
chocia˝ nie jest to wcale wymagane podczas
normalnej eksploatacji, przynajmniej w po-
mieszczeniu, do którego nie majà dost´pu
dzieci ani zwierz´ta domowe. 
W ka˝dym monobloku pracuje para triod
bezpoÊrednio ˝arzonych typu 300B

w konfiguracji PSE (Parallel Single Ended) sterowana przez oktalowà duotriod´
6SN7. Zasilacz tworzy pokaêny transformator z rdzeniem p∏aszczowym EI
z prostownikiem zbudowanym na dwóch lampach wysokiego napi´cia 5R4GY.
Bardzo dobry odst´p sygna∏u od zak∏óceƒ uzyskano dzi´ki zastosowaniu
ogromnej pojemnoÊci filtrujàcej (22 tys. µF) w obwodzie stabilizacji napi´cia ̋ a-
rzenia lamp. Stopieƒ mocy z triodami 300B jest zasilany nieco ni˝szym napi´-
ciem anodowym – ok. 320 V zamiast normalnie stosowanego w tych lampach
425 V, natomiast wejÊciowa kaskoda – z pe∏nego napi´cia (ok. 400 V). Zdaniem
producenta takie rozwiàzanie jest celowe i zwi´ksza ˝ywotnoÊç lamp. Stàd te˝
wynik∏a koniecznoÊç zastosowania konfiguracji równoleg∏ej, w celu uzyskania
10 watów mocy wyjÊciowej. 
Clou uk∏adu stanowi jednak transformator g∏oÊnikowy, opracowany z du˝à
atencjà i r´cznie nawijany przez firm´ Jadis. Ma on nietypowà dla stopni SE
konstrukcj´, poniewa˝ nie zastosowano normalnie stosowanej szczeliny w je-
go uk∏adzie magnetycznym, a pràd spoczynkowy powoduje nieznaczne ma-
gnesowanie przewymiarowanego rdzenia. Jego gabaryty wystarczy∏yby z po-

wodzeniem do aplikacji w 250-watowym
stopniu push-pull. Wybór impedancji g∏oÊni-
ków nast´puje przez prze∏àczenie odpowied-
nich mostków wewnàtrz obudowy. JakoÊç
zastosowanych elementów biernych jest bar-
dzo dobra. Jadis konsekwentnie stosuje me-
talizowane rezystory Beyschlaga i kondensa-
tory Philipsa o zaw´˝onych tolerancjach.
Gniazda g∏oÊnikowe przypominajà produkty
niemieckiego WBT. 

BRZMIENIE
O brzmieniu lamp 300B napisano ju˝ setki
stron i na pozór mog∏oby si´ wydawaç, ˝e
trudno b´dzie znaleêç coÊ odkrywczego na
ten temat. Jednak i w tej konstrukcji firma
Jadis zrealizowa∏a w∏asnà recept´ na dêwi´k.
Chocia˝ zastosowana konfiguracja i dobór
elementów sà niemal˝e takie same jak
w wi´kszoÊci tego typu wzmacniaczy, to
uda∏o si´ uzyskaç bardzo ciekawy efekt
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W HO¸DZIE WYZNAWCOM TRIODY
MONOFONICZNY WZMACNIACZ MOCY

JADIS SE300B

Niewielu jak dotàd elementom,
stosowanym w sprz´cie audio

najwy˝szej klasy uda∏o si´
zyskaç miano kultowych,

a zw∏aszcza w takim stopniu 
jak legendarnej triodzie 300B.

Odtwarzacz CD (dzielony): Jadis JD1 MkII / JS-1 • Gramofon analogowy: Transrotor Orfeo 25/80 z ramieniem SME Model V i wk∏adkà Koetsu Urushi • Przedwzmacniacz: Jadis
JP30MC • Zestawy g∏oÊnikowe: Jadis EC-1, Avantgarde Duo • Okablowanie: Jadis PGI-J1, PGI-J2

SYSTEM ODS¸UCHOWY�

J.S. Bach – „Oster-Oratorium” BWV 249, Collegium Vocale, Philippe Herreweghe, Harmonia Mundi 901513 • J. Brahms – „Ein deutsches Requiem”, Chorus Musicus, Christoph Spering,
Opus111, OPS 30-140 • M. Praetorius – „Lutheranische Messe zum Weihnachtsmorgen”, Gabrieli Consort & Players, Paul McCreesh, Archiv Produktion, 439 250-2 • S. Rachmaninow –
„Piano Concerto No. 2”, Helene Grimaud, Teldec 8573-4376-2 • A. Vivaldi – „Le Quattro Stagioni”, Sonatori de la Gioiosa Marca, Giuliano Carmignola, Divox CDX 79404 • Jacques Brel –
„The Greatest Hits”, Duchesse CD 352111 • P. Epstein, S. Colley, P. Erskine – „Old school”, M-A Recordings, M 058A • Yello – „Pocket Universe”, Mercury 534 353-2
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brzmieniowy, z jednej strony charaktery-
styczny dla tego producenta, z drugiej
zaÊ zdecydowanie inny ni˝ mo˝na by
przypuszczaç. 
Jadis zagra∏ doÊç pe∏nym dêwi´kiem z bo-
gatà barwà i dobrà przestrzenià, zarówno
pod wzgl´dem jej g∏´bi, jak i szerokoÊci
i pu∏apu. Ogniskowanie êróde∏ dêwi´ku
nie stanowi wi´kszego problemu, acz przy
wspó∏pracy z kolumnami o efektywnoÊci
zbli˝onej do 92 dB / 1 W /1 m wzmacniacz
zaczyna nie nadà˝aç za sygna∏em. Dêwi´k
staje si´ ciemniejszy ni˝ normalnie i lekko
spowolniony. Maleje równie˝ rozdziel-
czoÊç obrazu dêwi´kowego. Przede
wszystkim jest to ∏atwe do uchwycenia
przy reprodukcji transjentów. Jednak we
wspó∏pracy z w∏aÊciwie dobranymi zesta-
wami g∏oÊnikowymi zjawisko to nie wyst´-
puje. Pod wzgl´dem dynamicznym
dêwi´k jest wówczas rzeÊki i dobrze kon-
trolowany. Pewne zastrze˝enia mogà mieç
zwolennicy bardzo niskich pomruków, si´-
gajàcych poni˝ej 40 Hz, odtwarzanych
z bardzo du˝à g∏oÊnoÊcià. Jednak w tym
urzàdzeniu nie o to chodzi, aby za jego
pomocà wywo∏ywaç lokalne trz´sienia
ziemi.
Druga uwaga dotyczy neutralnoÊci
brzmienia. SE300B nie jest absolutnie
przezroczysty akustycznie, tak wi´c nie
powinien byç traktowany jako narz´dzie
do weryfikowania jakoÊci nagraƒ. Nieza-
le˝nie od gatunku muzyki i rodzaju na-
grania nie narzuca si´ s∏uchaczowi, roz-
taczajàc barwny i ˝ywy obraz dêwi´ko-
wy. Nie fatyguje przy tym zbytnio uszu,
a raczej swojà s∏odyczà s∏u˝y relaksowi,
ukazujàc t´ najpi´kniejszà stron´ muzyki.

Nawet bardzo skomplikowane nagrania
wydajà si´ znacznie ∏atwiejsze w odbio-
rze. Zw∏aszcza te z udzia∏em wielu wyko-
nawców czy o nie najlepszej realizacji.
Oddanie wokali zas∏uguje na bardzo
dobre noty. Charakterystyczny g∏os
Jacquesa Brela by∏ znakomicie artyku∏o-
wany, nawet w koƒcowej cz´Êci utworu
„La Valse A Mille Temps”. Do samego
koƒca tego nagrania urzàdzenie dosko-
nale radzi∏o sobie z oddaniem wszelkich
szczegó∏ów coraz szybciej Êpiewanej pio-
senki, nie tworzàc ˝adnych nieprzyjem-
nych efektów ubocznych. 
Tak jak ju˝ wspomnia∏em, nie jest to
urzàdzenie w pe∏ni uniwersalne, zarów-
no pod wzgl´dem doboru sprz´tu towa-
rzyszàcego, jak i nagraƒ, które b´dà za
jego poÊrednictwem odtwarzane.
Niestety, trzeba o tym pami´taç przez ca-
∏y czas, w przeciwnym razie ocena mo˝li-
woÊci dêwi´kowych SE300B b´dzie
zdecydowanie mniej optymistyczna. 

KONKLUZJA
Mimo doÊç licznej konkurencji mono-
bloki Jadis SE300B stanowià bardzo
atrakcyjnà propozycj´ – nie tylko ze
wzgl´du kunsztowne wykonanie, lecz
tak˝e oferowany potencja∏ brzmienio-
wy. Ciekawa estetyka dêwi´kowa
stanowi bowiem ca∏kowite przeciwieƒ-
stwo wielu hardcore’owych konstruk-
cji, wykorzystujàcych ten sam rodzaj
lamp mocy. Jest to jednak okupione
pewnymi ograniczeniami w doborze
zestawów g∏oÊnikowych i konieczno-
Êcià zastosowania aktywnego
przedwzmacniacza. 
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DANE TECHNICZNE
Moc znamionowa 10 W
Pasmo przenoszenia 40 – 15 000 Hz
Impedancja i czu∏oÊç wejÊciowa 100 kΩ / 450 mV
Zniekszta∏cenia THD 0,3%
Impedancja obcià˝enia 1, 4, 8, 16 Ω
(prze∏àczana od wewnàtrz)
Pobór mocy 140 W (ka˝dy monoblok) 
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 220 x 215 x 515 mm 

(ka˝dy monoblok) 
Masa 24 kg (ka˝dy monoblok)

JADIS SE300B

Ze wzgl´du na wysokie napi´cie anodowe
zasilacz zosta∏ zmontowany w technice punkt-
punkt. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje
zastosowanie izolacji poszczególnych po∏àczeƒ
oraz jakoÊç kondensatorów elektrolitycznych.

Dopasowanie
impedancji

nast´puje przez
prze∏o˝enie

odpowiednich
zworek. Tak jak

w przypadku
zasilacza, uk∏ad

zmontowano
przestrzennie.

Charakterystyczny wyglàd lamp 300B
przykuwa uwag´ nie tylko wtajemniczonych
audiofilów.


