
Audio Research Corporation – jeden 
z amerykaƒskich symboli hi-endu – zawsze 
s!ynà! z przedwzmacniaczy. W archiwach 
zagranicznych forów internetowych pe!no 
zachwytów i rekomendacji, popartych 
równie jednomyÊlnym tonem opinii 
prasy bran˝owej. W Polsce legenda 
ARC ros!a wraz z wyd!u˝ajàcym si´ 
brakiem dystrybucji 
z prawdziwego zdarzenia. 
Przed dwoma laty ten stan 
szcz´Êliwie uleg! zmianie.

Mariusz Malinowski
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A ktualnie rol´ flagowca wÊród 
preampów Audio Researcha 
pe!ni model REF3, kosztujàcy 

43 tys. z!. Testowany LS26 zosta! ustawio-
ny oczko ni˝ej, z cenà zredukowanà 
o oko!o 30 %. Producent podkreÊla, ˝e
oba urzàdzenia !àczy wiele podobieƒstw –
poczà-wszy od rozwiàzaƒ technicznych,
na brzmieniu koƒczàc. Czy rzeczywiÊcie
dêwi´k niewiele si´ ró˝ni – nie wiem, ale
nie mog´ si´ powstrzymaç, by ju˝ na
wst´pie nie oddzieliç technicznego ziarna
od marketingowych plew. Si!à sugestii nie
mo˝na w ˝adnym razie zamaskowaç pod-
stawowej ró˝nicy pomi´dzy oboma urzà-
dzeniami: REF3 jest uk!adem w ca!oÊci
lampowym, podczas gdy LS26 to hybryda.
Przyjrzyjmy si´ jej dok!adniej. 

Budowa
Wyglàd urzàdzeƒ ARC nie mo˝e

robiç piorunujàcego wra˝e-
nia. JakoÊci obudowy nie
mo˝na wprawdzie nic za-
rzuciç, ale w przypadku
tej firmy trzymanie si´
w!asnej tradycji wzorni-
czej nie do koƒca si´
sprawdza. U McIntosha
czy Accuphase’a sytuacja
wyglàda inaczej – tam sty-
listyk´ retro ratuje wra˝e-
nie luksusu wykoƒczenia.
Obudowy ARC sà bardzo
proste. Sam p!at szczotkowanego
aluminium frontu niewiele si´ ró˝ni od
d!ugiego szeregu urzàdzeƒ wyginajàcych
ni˝sze pó!ki cenowe. Z drugiej strony,
skromny wyglàd pozwala mieç nadziej´,
˝e poczynione na nim oszcz´dnoÊci po-
zwoli!y przeznaczyç wi´cej Êrodków na
lepszy dêwi´k. A ten zale˝y od jakoÊci
uk!adu elektronicznego, a nie od obudo-
wy; choç nie brakuje w Êwiecie hi-endu
zwolenników teorii o kluczowym znacze-
niu si!y dokr´cenia ka˝dej ze Êrub pokry-
wy. W ARC ten syndrom nie wyst´puje
(sprawdzi!em ze Êrubokr´tem). Amery-
kanie pozostajà wierni obudowom, wyko-
nanym w ca!oÊci z aluminium. Przed-

wzmacniacz jest lekki i czarne uchwyty 
z przodu raczej si´ nie przydadzà – chyba
˝e zechcemy go przenieÊç jednà r´kà.

Niezbyt wyszukane wzornictwo produ-
cent rekompensuje funkcjonalnoÊcià.
Podstawowe elementy (regulacja si!y g!o-
su i wybór êród!a) obs!ugujà dwa spr´˝y-
nujàce pokr´t!a. Ka˝de z nich wychyla si´
tylko o jeden stopieƒ w prawo i o jeden 
w lewo. Bie˝àcy wybór jest sygnalizowany
na wyÊwietlaczu, umieszczonym w gór-
nym wyci´ciu panelu frontowego. Pi´ç
przycisków z dolnego wyci´cia oraz pilot
zawierajà wiele ciekawych opcji: zrówno-
wa˝enie kana!ów, odwracanie fazy, wybór
jednego z trzech poziomów wzmocnienia,
wskaênik czasu pracy lamp (w godzi-
nach), prze!àczanie pomi´dzy wejÊciem

zbalansowanym i RCA, osobno dla ka˝de-
go êród!a, regulacj´ jasnoÊci wyÊwietlacza
i jego wy!àczenie oraz zwyklejsze dodatki,
jak tryb mono czy wyciszenie.

Wybór pomi´dzy standardem wejÊcia
oraz poziom wzmocnienia sà automa-
tycznie zapami´tywane. Trudno wymagaç
od przedwzmacniacza wi´cej. Szkoda je-
dynie, ˝e jakoÊç pilota nie licuje z cenà
urzàdzenia.

W czasie u˝ytkowania LS26 nie wystà-
pi!y ˝adne niepokojàce, nawet delikatne
trzaski, ale z jakiegoÊ powodu producent
zaleca korzystanie z trybu „mute” przy
ka˝dej zmianie êród!a oraz przy wy!àcza-
niu. Wyciszenie jest te˝ aktywowane au-
tomatycznie w przypadku zak!óceƒ zwià-
zanych z przerwami w dostawach energii

czy spadkiem napi´cia w sieci (czego nie
sprawdza!em) oraz zawsze po w!àczeniu.
W fazie przygotowywania lamp do pracy
(ok. 50 sekund) wskazanie „mute” miga
na wyÊwietlaczu, po czym migaç przestaje
i nale˝y je wy!àczyç samemu. Na dodatek
g!oÊnoÊç jest wtedy zawsze ustawiona na
zero, wi´c przed rozpocz´ciem ods!uchu
trzeba si´ troch´ napracowaç.

Regulacja si!y g!osu obejmuje 103 kro-
ki, ale nale˝y pami´taç, ˝e w zestawie-
niu z trzema dost´pnymi poziomami
wzmocnienia iloÊç ustawieƒ si´ zwi´ksza.
W sprzecznoÊci z tà dba!oÊcià o precyzj´
wysterowania pozostaje jedynie skok po-
mi´dzy pozycjà „0” (ciszà) a jedynkà. 
W praktyce okazuje si´ zdecydowanie
zbyt du˝y.

Na tylnej Êciance umieszczono 8 wejÊç,
ka˝de w dwóch standardach: XLR i RCA.
Takà !askawoÊç w stosunku do zwolenni-
ków po!àczeƒ zbalansowanych spotyka
si´ rzadko. List´ gniazd uzupe!niajà: wyj-
Êcie monitorujàce oraz dwa wyjÊcia do
koƒcówek mocy. 

Górnà pokryw´ skromnie wyklejono
tworzywem t!umiàcym. Wn´trze nie kry-
je ˝adnych sensacji. WielkoÊç transforma-
tora z rdzeniem R – nawet dla przed-
wzmacniacza z lampami – w zupe!noÊci
wystarczy. Na najwi´kszej p!ytce umiesz-
czono cz´Êç stabilizujàco-filtrujàcà zasila-
nia z kondensatorami elektrolitycznymi
Nichicona oraz rozbudowanà Êcie˝k´ sy-
gna!owà. Sk!ada si´ ona z dwóch sekcji: 
w pierwszej, sterujàcej, pracujà JFET-y, 
a w stopniu wzmocnienia – dwie podwój-
ne triody 6N30 Sovteka. Ich ˝ywotnoÊç
producent szacuje na oko!o 4 tys. godzin.
Po ka˝dorazowej wymianie nale˝y zrese-
towaç licznik za pomocà miniaturowego
przycisku na p!ytce z uk!adami logiczny-
mi, umieszczonej równolegle do przed-
niej Êcianki. Oprócz obs!ugi wyÊwietlacza
i przycisków sterujàcych znajdziemy tam
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Dawno nie widzia!em 
tylu XLR-ów naraz.
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mikroprocesorowà kontrol´ regulacji si!y
g!osu oraz wybieraka êróde!. 

Druk przy Êciance tylnej obs!uguje wej-
Êcia i wyjÊcia. Grube Êcie˝ki, zestaw kla-
sycznych kondensatorów polipropyleno-
wych oraz charakterystyczne czerwone
kondensatory z logiem Wimy potwier-
dzajà dba!oÊç o jakoÊç ele-
mentów i solidnoÊç bu-
dowy. Tym niemniej ,
po ogl´dzinach urzà-
dzenia jego cena mo-
˝e si´ wydaç wygóro-
wana. Nie przesàdzajmy
jednak przed ods!uchem.
W koƒcu zabawa nie polega
na sumowaniu wartoÊci
oporników i kondensato-
rów, lecz na tym, jaki osià-
gni´to efekt brzmieniowy.
A ten zale˝y nie tyle od ilo-
Êci bàdê wielkoÊci u˝ytych
podzespo!ów, co od spo-
sobu ich aplikacji.

Konfiguracja
ARC LS26 gra! na

zmian´ z trzema
koƒcówkami mo-
cy: Usherem R-1.5,
Conradem-Johnsonem
MF2250, Audio Resear-
chem VS115 oraz z monitorami Dynau-
dio Contour 1.3 mkII. Jako êród!o wystà-
pi! Naim 5X z Flatcapem 2X. Chocia˝
bezpoÊrednim punktem odniesienia by!
przedwzmacniacz BAT VK3iX SE, to nie
mog!em si´ oprzeç pokusie porównywa-
nia testowanego urzàdzenia ze wszystkimi
preampami, z jakimi wczeÊniej mia!em
do czynienia. OczywiÊcie, nie mo˝e byç

mowy o porównywaniu bie˝àcego ods!u-
chu z majakami pami´ci sprzed kilku lat;
podÊwiadomie chyba bardziej chodzi!o
mi o porównanie skali wra˝eƒ ni˝ kon-
kretnych cech brzmienia.

A materia! do dywagacji zebra! si´
urozmaicony. Tak si´ bowiem sk!ada!o,
˝e ilekroç do redakcji trafi! jakiÊ ciekawy

model, to wczeÊniej czy póêniej go pos!u-
cha!em. Conrad-Johnson PV12 AL, dwa
McIntoshe (C41 i MC2200), Unison Re-
search Mystery One, Usher P-307, Den-
sen Beat B-200, dwa Accuphase’y (C-2400
i C-2810), Electrocompaniet EC 4.7,
Monrio Asty Line mkII, NuForce P-9,
Gamut C2R oraz AVM Evolution V2, nie
liczàc bud˝etówki NAD-a i Rotela. Za 

wyjàtkiem Conrada-Johnsona, Gamuta 
i AVM-a wszystkie ods!uchy zosta!y opi-
sane na !amach HFiM – czy to w testach
systemów, wzmacniaczy dzielonych czy
te˝ grup przedwzmacniaczy. Znakomita
wi´kszoÊç wzmiankowanych urzàdzeƒ za-
gra!a w tym samym systemie, co wymie-

niony na wst´pie, gdy˝ 
z ró˝nych wzgl´dów (czy-

taj: dziury bud˝eto-
wej) od lat nic nie

zmienia!em. Oczywi-
Êcie, porównaƒ, poza

BAT-em, tutaj nie b´-
dzie, ale chc´ podkreÊliç,

˝e LS26 okaza! si´ w tej
stawce jednym z bardziej
zapadajàcych w pami´ç
przedwzmacniaczy.

Wra˝enia 
ods!uchowe

Pierwszy akapit notatek
z ods!uchu poÊwi´ci!em
neutralnoÊci. Osobom

ciekawym odpowiedzi na
pytanie „czy s!ychaç
lampy?” od razu od-
powiadam: s!ychaç

dobry dêwi´k. Os!o-
dzenia, zmi´kczenia czy

ocieplenia – brak. JeÊli pozo-
sta!e elementy toru wyprodukujà poluzo-
wany bas, to ARC nie zrobi nic, aby go 
lepiej kontrolowaç. JeÊli czaruje muzykal-
noÊcià – LS26 nie utràci jej ani odrobiny.
JeÊli s!ychaç metalicznà gór´ – to takà
równie˝ ona pozostanie. Audio Research
jest wierny filozofii nieingerowania 
w brzmienie. I swojà misj´ wype!nia nie-
mal idealnie. Gra, jakby go w ogóle nie

Niektóre elementy 
oklejono od góry 
tworzywem t!umiàcym.

Lampy Sovteka 
z pierÊcieniami
antywibracyjnymi.

Po prawej rozbudowane
zasilanie, po lewej 
– hybrydowy tor sygna!owy.
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by!o. Dla jednych to szczyt marzeƒ, inni
natomiast si´ obruszà, czy wypracowanie
takiego „brzmienia” musia!o kosztowaç
a˝ 26 tys. z!. Moim zdaniem, cena jest
adekwatna do jakoÊci, tym bardziej ˝e do
poziomu niedost´pnego wi´kszoÊci kon-
kurentów wyÊrubowano przejrzystoÊç.

Moje dotychczasowe doÊwiadczenia 
z preampami cz´sto prowadzi!y do kon-
kluzji, której kategorycznoÊci 
troch´ si´ ba!em. Zdawa!o
mi si´ bowiem, ˝e ten seg-
ment urzàdzeƒ powinno
si´ klasyfikowaç wy!àcznie
wed!ug stopnia transpa-
rentnoÊci. JeÊli urzàdzenie
wytwarza!o na przyk!ad do-
datkowy szczebelek w skali 
dynamicznej, a wczeÊniej go nie
by!o, to gdzieÊ musia! tkwiç
b!àd. LS26 utwierdzi! mnie 
w przekonaniu o s!usznoÊci tej
teorii. Ods!uch wykaza!, ˝e ani mi-
krodynamiki, ani stereofonii, ani 
basu w samym przedwzmacniaczu nie
znajdziemy. Ten element toru mo˝e
powy˝sze cechy albo wiernie przes!aç
dalej, albo w jakimÊ stopniu modyfiko-
waç. ARC zaliczam do pierwszej grupy.
Takie podejÊcie w high-endzie mo˝na
traktowaç jak oczywistoÊç, lecz jego reali-
zacja nie nale˝y do !atwych. Nawet 
porównywany tu bezpoÊrednio BAT, po-
mimo równie bezkompromisowej przej-
rzystoÊci, doda! jednak od siebie bonus 
w postaci muzykalnoÊci. LS26 pozostaje 
w tym wzgl´dzie niewzruszony. MyÊl´, ˝e
mo˝na go uznaç za urzàdzenie bardziej
uniwersalne – nie musimy si´ martwiç,
czy przypadkiem jakiejÊ cechy posiadane-
go systemu nie „zdublujemy”.

Za jeden z kluczowych sprawdzianów
przejrzystoÊci uznaj´ muzyk´ oratoryjnà.
Nie zlicz´ przypadków, gdy nastawiwszy
si´ na duchowà uczt´ z „Mszà h-moll”
Bacha, dawa!em sobie spokój po pierw-
szym „Kyrie eleison”. Najmniejsze zamu-
lenie w torze jest tu pot´gowane w spo-
sób, który przeszkadza si´ wczuç w magi´
tej ponadczasowej kompozycji. ARC 

zda! egzamin celujàco. W obu wykona-
niach, które posiadam (John Eliot Gardi-
ner z chórem Monteverdiego i The 
English Baroque Soloists oraz Andrew
Parrott z Taverner Consort & Players)
mistyczne uniesienie pozosta!o niczym
niezmàcone. Wykonanie Parrotta, które

bardziej lubi´, zawiera fragment, przy
którym zawsze przechodzà mnie ciarki.
To aria „Qui sedes ad dextram Patris”,
wyÊpiewana altem 13-letniego jeszcze
wtedy Panito Iconomou. Nie jestem
wprawdzie znawcà ani wokalistyki, 
ani teologii, ale myÊl´, ˝e tak w!aÊnie
muszà Êpiewaç anio!y. Zach´cony

„Mszà h-moll” si´g-
nà!em równie˝ po in-
ne nagrania tego ga-

tunku. Dzi´ki ARC 
wys!uchanie „Pasji Mate-

uszowej” w interpretacji Paula McCreesha
i Gabrieli Playersn (Archiv) czy „Missa
Solemnis” Bacha pod batutà Philippe’a
Herreweghe przed!u˝y!o stan duchowe-
go uniesienia.

PrzejrzystoÊç da si´ sprawdziç równie˝ 
w bardziej Êwieckim repertuarze. Tutaj
mo˝na iÊç na !atwizn´ i rozpisaç si´ 
o szczegó!ach nagraƒ Diany Krall, Anny
Marii Jopek, Björk czy „The Road to Hell”
Chrisa Rei, ale w przypadku ARC nie ma to
wi´kszego sensu. To tak jakbym wystawi!
cenzurk´ samych superlatyw – i tak nikt
nie b´dzie w stanie zarzuciç jakiegokolwiek
przek!amania. Bo LS26, zdejmujàc z na-
graƒ zas!on´, pozwala si´ delektowaç 

muzykà – namacalnà i nieskazitelnie czy-
stà. Niuanse stereofonii, skal´ dynamiki
czy pot´g´  basu oddaje z niezwyk!à !atwo-
Êcià. Napompowana swobodà i lekkoÊcià
muzyka potrafi bez najmniejszego wysi!ku
wedrzeç si´ w stref´ zarezerwowanà dla 
armatnich grzmotów (to u Czajkowskie-
go) czy te˝ szaleƒstwa niektórych fragmen-
tów ze Êcie˝ki dêwi´kowej „Gladiatora”.

Pot´ga basu idzie w parze z wirtuozerià
sopranów – ARC robi tyle miejsca w ca-
!ym paÊmie, ˝e pomimo muzycznej masy,
jakà nas zalewa, jest w tym miejsce na 
eterycznoÊç i kilka wymiarów subtelnoÊci 
w Êrednich tonach. Najwa˝niejsze jednak,
˝e w odpowiednich proporcjach wszystkie
powy˝sze zalety mo˝na powtórzyç na bar-
dziej wymagajàcym materiale. Mam tu 
na myÊli moje ulubione nagrania sprzed
wielu dekad – Deana Martina i Niny 
Simone. Z natury rzeczy przejrzystoÊç
tamtych realizacji pozostawia wiele do 
˝yczenia – i trzeba to zaakceptowaç wraz 
z dobrem inwentarza. Jednak dzi´ki ARC
dawne gwiazdy odzyskujà pierwiastek
blasku, niczym stara fotografia, z której
zdmuchni´to kurz. Nie mam poj´cia, jak
uda!o si´ konstruktorowi osiàgnàç taki
efekt, ale wiem na pewno, ˝e takich wra-
˝eƒ taniej nie kupicie.

Po!àczenie z którà koƒcówkà da!o naj-
lepsze rezultaty? MyÊl´, ˝e to niew!aÊciwie
postawione pytanie. Je˝eli bowiem ARC
oferuje tak niesamowità przejrzystoÊç, 
to jakoÊç brzmienia b´dzie zale˝a!a od
wzmacniacza mocy. Trzeba o tym pami´-
taç, wybierajàc si´ na ods!uch. Osoby 
poszukujàce np. z!agodzenia ostroÊci sys-
temu mogà sobie LS26 darowaç. JeÊli 
w zestawie jakiÊ element wymaga korekty,
to mo˝emy byç pewni, ˝e ARC przyjrzy
mu si´ przez szk!o powi´kszajàce.

Konkluzja
LS26 to doskona!y przedwzmacniacz.

Jego zakup wydaje si´ inwestycjà na d!u-
˝ej. Bo nawet gdybyÊmy wchodzili na 
coraz wy˝sze pu!apy, wymieniajàc pozo-
sta!e elementy systemu, to wydaje si´
wielce prawdopodobne, ˝e ARC pozosta-
nie w nim najbardziej przejrzysty. 
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WyÊwietlacz pokazuje nawet 
pozycj´ balansu kana!ów.

Audio Research LS26
Dystrybucja: Audio Fast
Cena: 26100 z!

Dane techniczne
Pasmo przenoszenia: 0,2–160000 Hz 

(+0/-3dB)
Zniekszta!cenia: < 0,01%
Czu!oÊç: b.d.
WejÊcia: 8xRCA, 8xXLR
WyjÊcia: tape, pre out
Regulacja barwy: -
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 13,4/48/30,5 cm

No to si´ 
nie popisali.
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