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S¸UCHAWKI  Tekst: Ludwik Igielski  Zdj´cia: Bartosz Makowski

Najnowsza propozycja tej firmy to
wzmacniacz-energizer SRM-310
o niecodziennym rozwiàzaniu kon-

strukcyjnym. W przeciwieƒstwie do wczeÊniej-
szych modeli oraz dokonaƒ konkurencji ma on
form´ elementu wie˝owego, w pewien sposób
podobnego do obudowy komputerowej typu
tower. Ma to tak˝e walor praktyczny, gdy˝ mo˝-
na na nim odwieÊiç s∏uchawki, które w danym
momencie nie sà u˝ywane. Zestaw SRS-3010
sk∏ada si´ w∏aÊnie z nowego energizera i dobrze
znanych s∏uchawek SR-202 Basic, testowanych
ju˝ w AV 7/2002. 

BUDOWA
Zestaw SRS-3010 wyglàda niezwykle i intrygujà-
co. Same s∏uchawki elektrostatyczne swoim
charakterystycznym wyglàdem od razu zwracajà
na siebie uwag´ i to nie tylko zorientowanych
w temacie audiofilów. Du˝e prostokàtne i a˝u-
rowe muszle nie pozostawiajà cienia wàtpliwo-
Êci co do kalibru sprz´tu. W zwiàzku z tym, ˝e
konstrukcj´ s∏uchawek SR-202 opisywaliÊmy
doÊç dok∏adnie ju˝ wczeÊniej, ograniczymy si´
jedynie do informacji o nowym materiale, z ja-
kiego sà zbudowane membrany przetworników
elektrostatycznych. Natomiast energizer SRM-
-310 stanowi ca∏kiem nowà konstrukcj´, której
premiera odby∏a si´ latem zesz∏ego roku. Urzà-
dzenie ma gabaryty wynikajàce z rozmiarów s∏u-
chawek, a zarazem na tyle du˝e, aby pomieÊciç
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niezb´dne uk∏ady elektroniczne wraz z zasila-
czem. Na przedniej Êciance znajdujà dwa wyjÊcia
s∏uchawkowe, opatrzone napisem Pro Only.
W praktyce oznacza to, ˝e b´dzie mo˝na pod∏à-
czaç tylko nowsze modele s∏uchawek, zaopa-
trzone w pi´cio-, a nie szeÊciopinowe wtyki. Re-
gulacja g∏oÊnoÊci jest wspólna dla obu wyjÊç. 
Z ty∏u umieszczono zestaw wejÊç i wyjÊç (po parze
cinch) oraz gniazdo zasilania IEC. Stan pracy jest
sygnalizowany czerwonà diodà LED. Uk∏ad elek-
troniczny wzmacniacza wykorzystuje elementy
aktywne niemal˝e wszystkich rodzajów. Na wej-
Êciu znajdujà si´ wzmacniacze operacyjne, a sto-
pieƒ wyjÊciowy zbudowany jest z niskoszumnych
J-FETów i tranzystorów wysokonapi´ciowych. Ca-
∏oÊç zasilana jest z zasilacza stabilizowanego.
W komplecie z urzàdzeniem dostarczane sà tak˝e
wszystkie niezb´dne kable po∏àczeniowe. 

BRZMIENIE
Tak jak w przypadku pozosta∏ych modeli tego
producenta, zestaw SRS-3010 zaprezentowa∏
znakomite brzmienie. OczywiÊcie tak jak w przy-
padku wczeÊniej testowanego zestawu SRS-
-2020 Basic nale˝y pami´taç, ˝e jest to dopiero
poczàtek oferty i porównywanie go do referen-
cyjnych SR-007 Omega II po prostu nie ma wi´k-
szego sensu. Jednak w odniesieniu do s∏uchawek
dynamicznych i dedykowanych im wzmacniaczy
s∏uchawkowych, nawet tych bardzo wysokiej kla-
sy, porównanie takie wydaje si´ w pe∏ni uzasad-
nione. Konstrukcja elektrostatyczna oferuje
dêwi´k o zdecydowanie lepszej detalicznoÊci
i dynamice. Poszczególne dêwi´ki sà lepiej zdefi-
niowane i otoczone wi´kszà iloÊcià powietrza.
Naturalnie, mo˝na si´ spieraç, czy aura, jakà wy-
twarzajà bardzo drogie modele audiofilskich s∏u-
chawek dynamicznych, bardziej nam odpowiada
od tego, co us∏yszymy za pomocà „trzytysiàce-
dziesiàtek”, ale bezspornie obraz dêwi´kowy kre-
owany przez elektrostaty jest o rzàd klasy bar-
dziej klarowny i lepiej rozbudowany. Nasycenie
barw nie powinno byç powodem do narzekania,
chyba ˝e oczekuje si´ znacznego ocieplenia i ob-
fitych harmonicznych, tak jak ma to miejsce
w niektórych systemach ze wzmacniaczami lam-
powymi o zaokràglonym brzmieniu. 
Zjawiska przestrzenne, z uwagi na mocno skró-
conà perspektyw´, w wi´kszoÊci rozgrywajà si´
na linii uszu, chocia˝ s∏uchajàc nagraƒ dokona-
nych za pomocà techniki „sztucznej g∏owy“ efekt
ten jest znacznie mniej zauwa˝alny. Jednak
w odniesieniu do konwencjonalnych s∏uchawek
dynamicznych Staxy rysujà przestrzeƒ znacznie
swobodniej. Poszczególne dêwi´ki sà mniej zbite

ze sobà, aczkolwiek nie jest to ten poziom, jaki
oferujà referencyjne Omegi. 
W kategoriach ogólnych da∏o si´ uzyskaç ca∏kiem
dobre zrównowa˝enie rejestrów, umo˝liwiajàce
d∏ugie ods∏uchy, które nie powodujà zbytniego
zm´czenia. 

KONKLUZJA
Nowy model s∏uchawek Staxa stanowi bardzo
atrakcyjnà alternatyw´ dla osób „skazanych”
na ods∏uch s∏uchawkowy lub te˝ dla tych audio-

filów, którzy nie zawsze mogà s∏uchaç muzyki
w komfortowych warunkach – poprzez odpo-
wiednio wysokiej klasy kolumny g∏oÊnikowe. Cie-
kawe rozwiàzania konstrukcyjne, spokojne wzor-
nictwo i wi´cej ni˝ dobre brzmienie przesàdzajà
o uniwersalnoÊci tego modelu, aczkolwiek fani
pot´˝nego basu i megadynamiki mogà poczuç
pewien niedosyt. Zakup drugiej pary s∏uchawek
wià˝e si´ ze znacznym wzrostem ceny systemu.
Z tymi drobnymi zastrze˝eniami – nasza reko-
mendacja.
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DANE TECHNICZNE SRM-310
Pasmo przenoszenia 4 Hz – 70 kHz /+0, -3 dB 

(obcià˝enie SR-202) 
Poziom wejÊciowy 200 mV (dla Uwy = 100 V) 
Maksymalny poziom wyjÊciowy 350 W RMS
Wzmocnienie 54 dB
Zniekszta∏cenia THD < 0,02% (dla 1 kHz, Uwy 

= 100 V, obcià˝enie SR-202) 
Impedancja 70 kΩ
WejÊcie 1 x RCA 

(przelotka z 1 wyjÊciem RCA) 
Standardowe napí cie polaryzacji 580 V DC +0, -5%
Zasilanie AC 120/230/240 V 50/60 Hz
Pobór mocy 10 W
Temperatura pracy 0 – 35°C
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.) 130 x 275 x 130 mm
Masa 1,7 kg

SR-202 BASIC
Pasmo przenoszenia 7 Hz – 41 kHz
PojemnoÊç elektrostatyczna 120 pF ∏àcznie 

z przewodem 
przy∏àczeniowym

Impedancja wejÊciowa 133 kΩ (dla 10 kHz 
∏àcznie z kablem 

przy∏àczeniowym) 
Czu∏oÊç 100 dB / 100 V RMS / 1 kHz
Maksymalny poziom dêwi´ku 118 dB / 400 Hz
Standardowe napí cie polaryzacji 580 V DC
Kabel 6-˝y∏owa taÊma 

o d∏ugoÊci 2,5 m 
z miedzi LC-OFC

Masa 440 g

Uk∏ad gniazd sugeruje, ˝e zasilacz umieszczono w dolnej cz´Êci obudowy, a mocno
nagrzewajàce si´ uk∏ady audio – w górnej jej cz´Êci

Do pe∏ni szcz´Êcia
brakuje... kilkuset
euro, je˝eli jesteÊmy
posiadaczami
starszych modeli
Staxa, zaopatrzonych
w 6-stykowe wtyczki,
lub jeÊli preferujemy
ods∏uch we dwoje. 


