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R
ynek bardzo drogich i doskona-
∏ych urzàdzeƒ audiofilskich jest
jednym z najbardziej konserwa-
tywnych, jakie mo˝na sobie
w ogóle wyobraziç. Ka˝da zmiana

oferty jest d∏ugo wyczekiwana, i to nie tylko przez grup´
najbardziej zagorza∏ych fanów danej marki czy rodzaju
urzàdzeƒ. Najlepszym tego przyk∏adem mogà byç naj-
nowsze propozycje japoƒskiego specjalisty od s∏ucha-
wek elektrostatycznych – firmy Stax.
Niemal ka˝dy audiofil zgodzi si´ ze stwierdzeniem, ˝e
produkty Staxa sà na tyle charakterystyczne i dopracowa-
ne pod ka˝dym wzgl´dem, ˝e stanowià klas´ urzàdzeƒ
same dla siebie. Nie doÊç tego – sà bezb∏´dnie rozpozna-
wane nawet w grupie wielu pozornie podobnych pro-
duktów. Jednak takie osiàgni´cia nie przysz∏y same, bo-
wiem Stax pracowa∏ na nie przez wiele d∏ugich lat. Przy-
pomnijmy, ˝e firma powsta∏a w 1938 roku i od samego
poczàtku zajmowa∏a si´ przetwornikami elektrostatycz-
nymi. Mimo ̋ e wielokrotnie zmienia∏a si´ oferta produk-
tów i kràg odbiorców, zmiany nie nast´powa∏y zbyt cz´-
sto, przynajmniej w dzisiejszym rozumieniu. Dotyczy∏o
to tak˝e znanych i dost´pnych od koƒca lat 90. modeli
testowanych na naszych ∏amach. Na prze∏omie 2006
i 2007 roku Stax postanowi∏ odÊwie˝yç swój katalog, wy-
cofujàc z produkcji 4 modele energizerów (dedykowa-

nych wzmacniaczy s∏uchawkowych), a tym samym
i wi´kszoÊç dotychczasowych zestawów. 
Nowymi partnerami dla flagowego modelu s∏uchawek –
SR-007 Omega – b´dà (do wyboru) dwa wzmacniacze:
lampowy SRM-007tII oraz tranzystorowy SRM-727II.
System SRS-4040II Signature bazuje teraz na wzmacnia-
czu SRM-006tII, w którym – tak jak u poprzednika – za-
stosowano lampy, oraz na s∏uchawkach SR-404. 
Ni˝ej pozycjonowany w ofercie SRS-3050II równie˝
otrzyma∏ nowy wzmacniacz – model SRM-323II; nato-

miast s∏uchawki to dobrze znane SR-303. Decydujàc si´
na najdro˝szy system, musimy liczyç si´ z wydatkiem
16,5 tysiàca z∏otych (za wariant tranzystorowy); wersja
lampowa jest o 500 z∏ dro˝sza. Kolejne modele kosztujà,
odpowiednio, 6200 i 4300 z∏. 

NOWE FLAGOWCE
Miejsce udanych modeli SRM-717 i SRM-007t zaj´∏y no-
we wzmacniacze, nieró˝niàce si´ co prawda pod wzgl´-
dem funkcjonalnym, ale lepsze pod wzgl´dem zastoso-
wanych rozwiàzaƒ technicznych i mo˝liwoÊci brzmie-
niowych. Model SRM-727II wykorzystuje, po raz pierw-
szy w tej grupie urzàdzeƒ, stopieƒ wyjÊciowy nieobj´ty
p´tlà ujemnego sprz´˝enia zwrotnego (wtórniki emite-
rowe pracujàce w klasie A w uk∏adzie zbalansowanym).
Natomiast stopieƒ wejÊciowy jest wykonany, tradycyjnie
dla Staxa, za pomocà niskoszumnych tranzystorów J-FET.
Zwi´kszono tak˝e wydajnoÊç pràdowà zasilacza. Dla
osób korzystajàcych z zewn´trznego przedwzmacnia-
cza bàdê swojego „ulubionego” pasywnego regulatora
g∏oÊnoÊci przewidziano mo˝liwoÊç omini´cia wbudo-
wanego w SRM-727II potencjometru. Urzàdzenie ma
dwa wejÊcia: XLR i RCA, przy czym to drugie jest typu
przelotowego, to znaczy umo˝liwia w∏àczenie pomi´-
dzy êród∏o a przedwzmacniacz bàdê rejestrator. Bardziej
rozbudowany pod tym wzgl´dem jest model lampowy
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SRM-007tII, albowiem ma 3 wejÊcia, w tym dwa XLR.
Tor sygna∏owy jest w pe∏ni symetryczny, bez konieczno-
Êci stosowania transformatorów czy uk∏adów odwraca-
jàcych faz´. Stopieƒ wst´pny oparty jest na J-FET-ach,
zaÊ na wyjÊciu pracujà lampy 6FQ7 w po∏àczeniu rów-
noleg∏ym (w sumie 4 takie duotriody). Modyfikacjom
poddano tak˝e zasilacz sk∏adajàcy si´ z wi´kszego ni˝
poprzednio transformatora sieciowego i wi´kszych po-
jemnoÊci filtrujàcych. Ponadto prostownik napi´cia ˝a-
rzenia zbudowano z szybkich diod Schottky’ego. 

TRZON OFERTY
Najbardziej interesujàce rodzimych audiofilów b´dà 
nowe wzmacniacze (energizery) ze Êrodkowych pozy-
cji w cenniku Staxa. Dro˝szy – SRM-006tII – podobnie
jak poprzednik, wykorzystuje lampy elektronowe
6FQ7/6GC7 i pod wieloma wzgl´dami przypomina
szczytowà siódemk´. Oryginalnym rozwiàzaniem jest
tutaj selektor wejÊç zbudowany z 6 mikroprzekaêników
niedegradujàcych dêwi´ku. Ich sposób dzia∏ania (jedno-
czesne prze∏àczanie styków goràcego i zimnego XLR)
zapewnia ca∏kowità eliminacj´ przes∏uchów mi´dzy po-
szczególnymi wejÊciami. Natomiast taƒszy krewniak –
SRM-323II – to konstrukcja ca∏kowicie pó∏przewodniko-
wa, ale za to wyposa˝ona w znacznie wydajniejsze zasi-
lanie w stosunku do swojego protoplasty. Ju˝ wkrótce
b´dziemy mogli si´ przekonaç o jego mo˝liwoÊciach
brzmieniowych, gdy˝ w jednym z najbli˝szych nume-
rów Audio-Video planujemy test zestawu SRS-3050II. ■

W przeciwieƒstwie do s∏uchawek dynamicznych,
w których membrana jest poruszana przez centralnie
umieszczonà cewk´, przetworniki elektrostatyczne
dzia∏ajà na innej zasadzie. Wykorzystuje si´ zjawisko
oddzia∏ywania pól elektrostatycznych polegajàce 
na przyciàganiu i odpychaniu membrany od nieru-
chomych elektrod spolaryzowanych zmiennym na-
pi´ciem, którego przebieg odpowiada sygna∏owi au-
dio. W takim uk∏adzie si∏a nap´dzajàca oddzia∏uje
w jednakowy sposób na ca∏à powierzchni´ membra-
ny i na jej powierzchni nie powstajà fale koliste, zna-
ne jako zjawisko dzielenia si´ membrany. OczywiÊcie
jest to mo˝liwe tylko wtedy, kiedy membrana jest

wykonana z dostatecznie cienkiego i lekkiego mate-
ria∏u przewodzàcego. Natomiast w s∏uchawkach dy-
namicznych si∏a poruszajàca membran´ oddzia∏uje
na nià tylko z jednej strony. Poza tym membrana mu-
si byç sztywna, tak aby nie deformowa∏o jej obcià˝e-
nie akustyczne znajdujàce si´ na zewnàtrz przetwor-
nika. Sztywne materia∏y, poza licznymi zaletami, ma-
jà, niestety, tak˝e t´ wad´, ˝e ich masa jest doÊç
znaczna, co wyraênie pogarsza odtwarzanie trans-
jentów. Nieuniknione sà zatem zniekszta∏cenia wyni-
kajàce z histerezy pracy przetwornika nap´dzanego
uk∏adem cewka–magnes. Zniekszta∏cenia dynamicz-
ne zatem nie mogà byç pomijane. 
Przetwornik elektrostatyczny zastosowany przez fir-
m´ Stax sk∏ada si´ z dwóch równoleg∏ych elektrod
sta∏ych i bardzo cienkiej membrany zawieszonej po-
mi´dzy nimi. Membrana jest wykonana z polimeru
wielkoczàsteczkowego, w postaci folii o gruboÊci
mniejszej ni˝ 2 mikrony (0,002 mm). Tak zbudowana
membrana charakteryzuje si´ bardzo ma∏à masà
i jest wst´pnie polaryzowana potencja∏em sta∏ym.
Gdy na elektrodach sta∏ych pojawi si´ zmienne na-
pi´cie odpowiadajàce sygna∏owi audio, wówczas
membrana drga w takt zmian polaryzacji elektrod,
tzn. przyciàgana jest w stron´ elektrody o ∏adunku
ró˝noimiennym i jednoczeÊnie odpychana przez dru-
gà – o ∏adunku równoimiennym. Ma∏a masa mem-
brany i wysokie napi´cie polaryzacji wst´pnej powo-
dujà, ˝e drgania nie sà obarczone opóênieniami cza-
sowymi i w ten sposób wiernie odpowiadajà sygna-
∏owi sterujàcemu. Zasad´ dzia∏ania ilustruje rysunek.
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