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testy
Wzmacniacz lampowy

Jadis Orchestra
Legendarny, zintegrowany wzmacniacz lampowy
francuskiej wytwórni Jadis ∏àczy ciep∏e,
hi-endowe brzmienie i ponadczasowy,
ekskluzywny wyglàd.

F

irma Jadis z siedzibà w Villedubert na po∏udniu Francji
jest znanym producentem
lampowych urzàdzeƒ, nale˝àcych obecnie do czo∏ówki Êwiatowego hi-endu. Wi´kszoÊç z tych konstrukcji mo˝e imponowaç nie tylko
wyglàdem i brzmieniem, ale tak˝e
poziomem osiàganych cen. Swoistym wyjàtkiem w polityce firmy
jest wzmacniacz Orchestra. Dzi´ki
umiarkowanej jak na hi-end cenie
jest on skierowany do szerszego grona mi∏oÊników dobrego brzmienia.
Pomimo „ekonomicznych” za∏o˝eƒ
Orchestra ∏àczy najwa˝niejsze cechy
charakterystyczne dla urzàdzeƒ
spod znaku Jadis.

BUDOWA
Orchestra jest najtaƒszym wzmacniaczem zintegrowanym Jadis, a mimo to spe∏nia absolutnie wszystkie
kryteria jakoÊciowe stawiane tak˝e
modelom najdro˝szym. Dotyczy to
równie˝ wzornictwa, ujednoliconego
dla ca∏ej serii produktów, co czyni je
∏atwo rozpoznawalnymi. Orchestra
charakteryzuje si´ przemyÊlanà
konstrukcjà i nieprzeci´tnà jakoÊcià
wykonania. Obudow´ zbudowano
z wypolerowanej stali inox, z drew-
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nianymi Êciankami bocznymi. Dobór materia∏ów nie jest kwestià
przypadku. Zamiarem konstruktorów by∏o wyeksponowanie widoku
˝arzàcych si´ lamp i spot´gowanie
wra˝eƒ u s∏uchaczy. P∏yta czo∏owa,
wykonana ze z∏oconego mosiàdzu,
zawiera wszystkie elementy regulacyjne: pokr´t∏a si∏y g∏osu, zrównowa˝enia kana∏ów i prze∏àcznika
wejÊç. Wzmacniacz wyposa˝ono
w 5 wejÊç liniowych i wyjÊcie do nagrywania. Na wierzchniej p∏ycie
oprócz lamp znajdujà si´ tak˝e
transformatory i kondensatory zasilacza. Sposób rozmieszczenia tych
elementów jest tradycyjny i nie budzi wi´kszych zastrze˝eƒ. Transformatory g∏oÊnikowe majà odczepy
umo˝liwiajàce wspó∏prac´ z g∏oÊnikami o impedancji z zakresu 1 – 16
omów. W ka˝dym kanale pracuje para lamp EL34 sterowana przez podwójnà triod´ ECC83/12AX7, której
jedna cz´Êç wzmacnia sygna∏ wejÊciowy, druga zaÊ pracuje w uk∏adzie
rozdzielania fazy (w konfiguracji katodyny). Pozosta∏e elementy uk∏adu
elektronicznego sà dobrane pod kàtem minimalizacji efektu pami´ciowego. Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo domowników lampy mogà byç

zas∏oni´te czarnà, prostopad∏oÊciennà, a˝urowà os∏onà. Wzmacniacz
wyposa˝ono w wydajny zasilacz,
z prostownikiem pó∏przewodnikowym i 4 kondensatorami filtrujàcymi o ∏àcznej pojemnoÊci 1880 µF. ˚arzenie lamp odbywa si´ za
poÊrednictwem stabilizatorów napi´cia, dzi´ki czemu urzàdzenie charakteryzuje si´ bardzo dobrym odst´pem sygna∏u od szumu.

BRZMIENIE
Bardzo staranne wykonanie i ekskluzywne wzornictwo daje nadziej´
odnoÊnie do dêwi´ku. Oczekiwania
te Jadis spe∏nia z du˝ym zapasem.
Tak jak w przypadku drogich i dopracowanych wzmacniaczy lampowych dêwi´k okaza∏ si´ najwy˝szej
próby. Nie chodzi tutaj tylko o tzw.
ogólnà muzykalnoÊç brzmienia, cz´sto spotykanà w sprz´cie lampowym,
ale przede wszystkim o Êwietnie
uchwyconà wzajemnà równowag´
i odpowiednie proporcje mi´dzy detalami a ca∏oÊcià w przekazie muzycznym. ZdolnoÊç Orchestry do jednoczesnego widzenia fragmentów
i ca∏oÊci mo˝e doprawdy zachwyciç.
Rzadko udaje si´ konstruktorom
uzyskaç do z∏udzenia przypominajàcà rzeczywistà spójnoÊç odtwarzanej
muzyki. Bez wàtpienia osiàgni´to
tutaj w∏aÊciwy kompromis, w dobrym tego s∏owa znaczeniu, który
mo˝na Êmia∏o nazwaç z∏otym Êrodkiem. OczywiÊcie jest to kwestia gustu. Mimo wszystko sposób prezentacji jest daleki od stereotypu
archaicznego brzmienia b´dàcego
najcz´Êciej mieszaninà parzystych
harmonicznych i zak∏óceƒ generowanych przez s∏abe zasilacze. Przez
wi´kszoÊç czasu dêwi´k pozostawa∏
czysty i precyzyjny, z tendencjà
do lekkiego, bardzo przyjemnego ocieplenia. Nie
jest to jednak ta barwa,
którà prezentujà pot´˝ne
konstrukcje pentodowe zza

Dane techniczne
Moc wyjÊciowa (RMS)
2 x 40 W
Pasmo przenoszenia (-3 dB)
5 Hz – 60 kHz
Wspó∏czynnik wzmocnienia
28 dB
napi´ciowego
Czu∏oÊç wejÊç
250 mV/100 kΩ
Pobór mocy maks.
300 W
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 530 x 200 x 270 mm
Masa
20 kg

Jadis Orchestra
Dystrybutor
Grobel Audio
Cena
8000 z∏
Kategoria
A
oceanu. S∏uchajàc fragmentów z muzykà sakralnà Orchestra od razu odzwierciedla∏a akustyk´ koÊcio∏a bàdê
sali, w której dokonano nagrania.
Reprodukcja odbiç i czasu pog∏osu
zas∏uguje na najwy˝sze noty. Scena
dêwi´kowa jest nadzwyczaj szeroka
i g∏´boka. Wszystko to sprawia, ˝e
muzyki z udzia∏em tego wzmacniacza s∏ucha si´ z zaanga˝owaniem
i bez uczucia zm´czenia. Jest te˝
i druga strona medalu. Sk∏adajà si´
na nià przede wszystkim mo˝liwoÊci
mocy wzmacniacza. Efekt brzmieniowy jest w du˝ej mierze zdeterminowany skutecznoÊcià zestawów g∏oÊnikowych. OczywiÊcie, ˝e Orchestra
b´dzie wspó∏pracowaç z kolumnami
o efektywnoÊci 86 dB/1 W/1 m. Niemniej jednak pe∏ni´ mo˝liwoÊci dynamicznych us∏yszymy dopiero po
pod∏àczeniu skuteczniejszych zestawów g∏oÊnikowych, jak chocia˝by
JMLab. Wtedy mo˝emy cieszyç si´
dobrym zró˝nicowaniem barw
dêwi´ku i prawid∏owo oddanymi
kontrastami dynamicznymi.

PODSUMOWANIE
Wzmacniacz Jadis Orchestra nale˝y
do grupy tych urzàdzeƒ, które mogà
nobilitowaç posiadacza. Pomimo
oczywistych ograniczeƒ wynikajàcych z doboru zestawów g∏oÊnikowych, brzmienie Orchestry zas∏uguje na bardzo wysokà ocen´ i
w niczym nie ust´puje jakoÊci wykonania. ❚
Ludwik Igielski

