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A propos okr!g"ej rocznicy, opi-
sywany dzi# Reference 5 do 
niedawna zajmowa" najwy$sz! 

pozycj% w#ród liniowych przedwzmac-
niaczy ARC. Na pocz!tku 2010 roku, 
w czasie zimowej wystawy CES, & rma 
zaprezentowa"a jednak model Anniver-
sary Edition, opracowany w"a#nie dla 
uczczenia rubinowego jubileuszu. Jest to 
edycja limitowana, ale w szczególny spo-
sób – nie ilo#ciowo, a czasowo. B%dzie 
produkowana do marca 2011. Po tym 
terminie zapadnie decyzja dotycz!ca jej 
przysz"o#ci: albo pod inn! nazw! wejdzie 
do podstawowej oferty, albo z niej znik-
nie, nabieraj!c automatycznie warto#ci 
kolekcjonerskiej. Bo Anniversary Edition 
to nie byle co. Ju$ Reference 5 wzbudza 
respekt gabarytami, mas! i solidno#ci! 
wykonania; jubilat jest dwukrotnie wi%k-
szy, a jego zasilacz jest tak rozbudowany, 
$e trzeba go by"o wyeksportowa' do ze-
wn%trznej obudowy.

Budowa
Wró'my jednak do Ref 5. Jest 

na co popatrze' i jest co wzi!' 
w r%k%. Gruby blok szlifowa-
nego aluminium zdobi front 
urz!dzenia. Reszta równie$ jest 
aluminiowa. Grube na 7 mm 
boczki przykr%cono do sztyw-
nego szkieletu. Górna pokrywa 
i dolna p"yta s! a$urowe, by 
umo$liwi' cyrkulacj% powie-
trza i efektywne ch"odzenie lamp. 
Ca"o#' wa$y blisko 14 kg i z racji rozmia-
rów nie jest specjalnie por%czna. Dlatego 
uchwyty na przedniej #ciance nie s"u$! 
tylko podkre#leniu profesjonalnego wy-
gl!du. Naprawd% si% przydaj! w czasie 
przenoszenia albo wyci!gania preampu 
z sza( i. 

Przednia #cianka mie#ci dwa prze"!cz-
niki w kszta"cie pokr%te". Jeden s"u$y do 
regulacji si"y g"osu, drugi to wybierak 
)róde". Centrum zajmuje du$y zielony 
wy#wietlacz. W trybie standardowym 
wskazuje g"o#no#', balans i )ród"o, któ-
rego s"uchamy, ale mo$na te$ na nim 
odczyta', ile godzin pracuje z aktualnie 
zamontowanym kompletem lamp. Nie 
jest to jednoznaczne z ca"kowitym prze-
biegiem urz!dzenia, poniewa$ licznik 
mo$na kasowa'. Teoretycznie powinien 
to robi' tylko wykwali& kowany serwi-
sant po ka$dej wymianie, ale je$eli kto# 
b%dzie chcia" wstawi' lampy sam, te$ 
sobie poradzi. Odradzam jednak prze-
prowadzanie tej operacji na w"asn! r%k%. 
Sama wymiana baniek to nic skompliko-

wanego, ale resetowanie licznika odbywa 
si% przy w"!czonym urz!dzeniu. Dla ser-
wisanta taka sytuacja to chleb powszedni, 
ale „cywilny” u$ytkownik nie powinien 
dotyka' niczego w urz!dzeniu, które jest 
w"!czone do sieci energetycznej. Lepiej 
nie ryzykowa' i zda' si% na dystrybutora. 
Dostaniemy oryginalne lampy, sparowa-
ne przez Audio Researcha, a us"ug% pew-
nie gratis. Poza tym wymiany dokonuje 
si% na tyle rzadko, $e nie warto zaprz!-
ta' sobie g"owy kombinacjami. Produ-
cent okre#la $ywotno#' lamp na oko"o 
4000 godzin. Nawet przy intensywnym 
u$ytkowaniu po 4 godziny dziennie (nie 
znam nikogo, kto by si% zbli$a" do takiej 
#redniej) okres mi%dzy wymianami wy-
niesie blisko trzy lata. W praktyce b%dzie 
to o wiele rzadziej. Trudno w tej sytuacji 
mówi' o dyskomforcie.

Display #wieci intensywnie, wi%c prze-
widziano mo$liwo#' jego przyciemnie-
nia w trzech krokach, a$ do wygaszenia. 
W ostatnim trybie niemal ca"a matryca 
robi si% czarna. Pozostaje tylko ma"y zie-
lony punkt w centrum i przypomina, $e 
urz!dzenie pozostaje w"!czone. Regula-
cja g"o#no#ci odbywa si% w skali 0-103. 
Rozdzielczo#' przy niskich poziomach 
ods"uchu, krytyczna w czasie wieczor-
nego grania, okazuje si% wystarczaj!ca. 
Przeskok pomi%dzy cisz! a pierwszym 
poziomem sygna"u jest minimalny. Trze-
ba by kolumn o bardzo wysokiej efek-
tywno#ci, $eby zacz!" przeszkadza'. 

Procedura uruchamiania przebiega 
dwuetapowo. Najpierw przez oko"o 40 
sekund na displayu miga napis „mute 
on”, który nast%pnie #wieci si% na sta"e. 
Urz!dzenie jest gotowe do pracy, ale $eby 
je aktywowa', trzeba nacisn!' przycisk 
„mute” na pilocie albo przedniej #cian-
ce. Podobnie przedwzmacniacz reaguje 
na chwilowy spadek napi%cia zasilania. 

Najpierw przeka)niki odcinaj! wyj#cia, 
a kiedy napi%cie wróci do normy – rozpo-
czyna si% 40-sekundowe odliczanie. Obie 
procedury s! typowe dla wspó"czesnych 
modeli Audio Researcha. Przed"u$aj! $y-
wotno#' lamp, za"!czaj!c z opó)nieniem 
napi%cie anodowe.

Pod wy#wietlaczem znajduje si% sze#' 
przycisków. Oprócz w"!cznika sieciowe-
go i wyciszenia, mamy tutaj prze"!cznik 
trybu mono, wybór pomi%dzy wej#ciem 
zbalansowanym a niesymetrycznym, od-
wracanie fazy i wybór procesora AV. 
W ostatnim trybie preamp nie t"umi 
sygna"u (unity gain), ale poddaje si% 
kontroli zewn%trznego procesora, który 
przejmuje sterowanie g"o#no#ci!. Jako 
$e regulacja w przedwzmacniaczu nie 
dzia"a, pod $adnym pozorem nie nale$y 
tutaj pod"!cza' odtwarzaczy CD, DVD 
ani $adnych innych )róde" sygna"u. Pe"ne 

wysterowanie wzmacniacza mo$e uszko-
dzi' g"o#niki, a i nasz zmys" s"uchu bole-
#nie odczuje pomy"k%.

Uk"ad gniazd na tylnej #ciance umo$li-
wia komfortow! instalacj% kabli o dowol-
nej grubo#ci. Wszystkie z"!cza, w tym 
$e*skie XLR-y, s! z"ocone. Gniazda RCA 
to wyj!tkowo solidne trzpienie z te+ o-
now! izolacj!. Pod"!czenie do nich inter-
konektów z zaciskanymi tulejami WBT 
to czysta przyjemno#'. Pod ka$dym 
z"!czem RCA znalaz" si% jego odpowied-
nik XLR. Nie jestem pewien, czy Neutrik 
oferuje modele z jeszcze wy$szej pó"-
ki. Ka$de gniazdo jest "!czone z p"ytk! 
stopnia wej#ciowego litymi drucikami ze 
srebra. Jubilerska i wyj!tkowo staranna 
robota. 

Z"!cza rozlokowano czytelnie, dzi%ki 
czemu trudno si% pomyli'. Wej#cia i wyj-
#cia odsuni%to od siebie, podobnie jak 
oba kana"y. Jedyn! zmy"k! jest umiesz-
czenie prawego kana"u na górze – zwy-
czajowo montuje si% tu lewy.
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Wyj#cia to dwa komplety do ko*có-
wek mocy XLR/RCA oraz wyj#cie z p%tli 
magnetofonowej. Reference 5 jest przed-
wzmacniaczem liniowym. P"ytka z mo-
du"em gramofonowym nie jest dost%pna 
ani w standardzie, ani za dop"at!. Nale$y 
si% zaopatrzy' w zewn%trzny phono-stage.  
Zabrak"o tak$e wyj#cia s"uchawkowego. 
Tego akurat troch% szkoda, ale powód 
móg" by' prozaiczny – rozbudowany 
uk"ad nie zmie#ci"by si% mi%dzy trafo  
a kondensatory, a kompromis w szczyto-
wym modelu nie przystoi. 

Zestaw uzupe"niaj! wyzwalacze 12 V 
oraz szpanerskie, 20-amperowe gniazdko 

sieciowe. W przedwzmacniaczu, którego 
pobór mocy w porywach wynosi 150 W, 
jest to zb%dny gad$et. W dodatku ograni-
cza pole eksperymentów z sieciówkami. 
Za to jak wygl!da!

Skoro ju$ o gad$etach mowa – znowu  
w referencyjnej serii dostajemy tani pla-
stikowy pilot. Przy tak abstrakcyjnej cenie 
Audio Research móg" si% bardziej postara'. 
Posiadaczom Reference 5 pozostaj! t%skne 
spojrzenia w stron% aluminiowego sterow-
nika do Krella S-300i albo zakup uniwer-
salnego pilota z ekranem LCD. Chocia$ 
temu standardowemu te$ nie sposób od-
mówi' zalet. Pi%kny na pewno nie jest, 
ale dzia"a dobrze i ma wszystko, co trze-
ba. Urz!dzenie opiera si% na czterech do#' 
twardych nó$kach z gumy. Ich nietypowy 
kszta"t sugeruje, $e nie znalaz"y si% tutaj 
przez przypadek. Przedwzmacniacz nale$y 
ustawi' na stabilnej, twardej powierzchni. 
Mi%kki dywan jest wykluczony, poniewa$ 
zak"óci"by przep"yw powietrza. 

&R�Z�ĂURGNX"
Prac! przedwzmacniacza zawiadu-

je procesor umieszczony na p"ytce za 
przedni! #ciank!. Kontroluje on wszyst-
kie funkcje oraz prawid"owo#' dzia"ania 
urz!dzenia.

Uk"ad elektroniczny rozmieszczono na 
trzech p"ytkach. Jako#' wszystkich ele- 
mentów – pocz!wszy od laminatu, a na  
okablowaniu ko*cz!c – jest co najmniej 
bardzo dobra. ,cie$ki s! grube, a monta$ 
czysty i staranny. Bezpo#rednio do tylnej 
#cianki przykr%cono p"ytk% z wybiera-
kiem )róde". Zrealizowano go wykorzy-
stuj!c przeka)niki Zettlera, dzi%ki czemu 

ju$ na wej#ciu znacz!co skrócono drog% 
sygna"u.

Z selektora sygna" tra&a na g"ówn! 
dwustronn! p"ytk%, której trzeci! cz%#' 
zajmuje lu)no rozlokowany tor audio,  
a pozosta"! – wyra)nie g%#ciej upakowa-
ny zasilacz. 

Cz%#' sygna"ow! zmontowano poziomo 
– równolegle do tylnej #cianki. Z selekto-
rem )róde" bezpo#rednio s!siaduje regu-
lator g"o#no#ci. Obie cz%#ci "!cz! sztywne 
kable – prawdopodobnie wi!zka grubych 
srebrzonych drucików w teflonowej 
izolacji. Potencjometr to uk"ad elektro- 
niczny, zbudowany ze sterowanych cyfro-
wo drabinek rezystorowych. Pocz!tkowe 
fragmenty oznacze* tych ostatnich zosta-
"y zamazane, co uniemo$liwia ich iden-

ty&kacj%. Jako $e potencjometr to kry- 
tyczny element ka$dego przedwzmacnia- 
cza, trudno si% dziwi', $e ARC zazdro#nie 
strze$e swoich tajemnic. Martin Colloms 
w swojej recenzji Ref 5 na "amach „HiFi 
Critic” pisze, $e potencjometr zbudowa-
no w oparciu o uk"ady scalone Maxim  
Dallas. 

Ze regulatorem znalaz" si% kwartet po-
dwójnych triod 6N30 produkowanych 
przez Sovteka. Uk"ad sygna"owy jest sy-
metryczny od wej#cia do wyj#cia. W ka$-
dym kanale pracuj! "!cznie cztery triody 
– w czystej klasie A i bez p%tli sprz%$enia 
zwrotnego. Charakterystyczne gumowe 
kr!$ki na ba*kach t"umi! drgania. Eli-
minuje si% w ten sposób efekt mikrofo-
nowy i zapobiega przedostawaniu si% do 
sygna"u u$ytecznego przyd)wi%ków b%-
d!cych wynikiem dr$enia lamp. Na ko*-
cu ulokowano cztery du$e kondensatory 
– jedyny element sprz%gaj!cy w ca"ym 
torze sygna"u. To kolejna specjalno#' 
szefa kuchni. Pozbawiono je oznacze*. 
S! wytwarzane albo przez samego Audio 
Researcha, albo przez zaufanego koope-
ranta. Ich zadanie polega na &ltrowaniu 
z sygna"u sk"adowej sta"ej, ale jako $e 
znajduj! si% w #cie$ce sygna"owej – wy-
wieraj! wp"yw na brzmienie. Musz! by' 
niezmiernie wa$ne, skoro ARC nie jest 
jedyn! &rm! „lampow!”, która traktuje 
je priorytetowo. Wystarczy spojrze' na 
BAT-a albo ekstremalne modele Audio 
Note’a – wsz%dzie kondensatory sygna-
"owe maj! wielko#' dorodnego rolmopsa 
($eby nie ogranicza' reprodukcji najni$-
szych cz%stotliwo#ci) i s! równie pieczo-
"owicie przygotowywane.

Za kondensatorami w"!czono szerego-
wo oporniki. To standardowe rozwi!za-
nie, maj!ce zniwelowa' wp"yw pojemno-
#ci interkonektów na transmisj% sygna"u.

Nawet bior!c pod uwag%, $e od spodu 
g"ównego laminatu przylutowano jeszcze 
jakie# podzespo"y, uk"ad sygna"owy nie 
wydaje si% skomplikowany. Tego samego 
zdecydowanie nie da si% powiedzie' o za-
silaczu.

Zastosowano dwa transformatory: 
#wietny toroid i wybitny z rdzeniem R. 
Toroid przeznaczono do: obwodów lo-
gicznych, wy#wietlacza, mikroprocsora, 
przeka)ników, sterowania potencjomet- 
rem i $arzenia lamp, przy czym ka$dy  
odbiornik korzysta z osobnego odcze- 
pu. Prostownik dla wi%kszo#ci z nich 
jest diodowy, ale wygl!da na to, $e jeden 
odczep potraktowano szczególnie, po-
niewa$ tra&a w bezpo#rednie s!siedztwo 
lampy 6550. Co zasila, bez schematu jed-
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muzycznego. Niespotykany dot!d poziom 
jako"ci odtwarzanego d#wi$ku sprawia,  
%e dzi$ki P5 zaczniesz na nowo odkrywa& 
ulubione nagrania. Pos'uchaj a zrozumiesz.  
www.bowers-wilkins.com/p5 

Twój prywatny koncert hi-! 
P5 to s'uchawki idealne. Stworzone z my-
"l! o przeno"nych odtwarzaczach MP3 
i iPhonach, s! jednocze"nie wysokiej kla-
sy s'uchawkami Hi-Fi, które z 'atwo"ci! 
mo%esz pod'!czy& do domowego systemu D
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noznacznie określić nie sposób. Widać 
konstruktor uznał, że jednej z sekcji war-
to poświęcić więcej uwagi.

Drugie trafo zasila tylko lampowy sto-
pień analogowy. Prostownik i regulator 
napięcia wykonano w oparciu o lampy 
6550 i 6N30. Filtracja napięcia anodo-
wego to majstersztyk. Widzimy tutaj  
potężny blok ośmiu elektrolitów Nichi-
con 470 μF/450 V, połączonych kaskado- 
wo z mniejszymi kondensatorami folio-
wymi Multi Cap i Rel Cap (te ostatnie 
wykonywane na zlecenie ARC), a mię-
dzy nimi rząd specjalnie dobiera-
nych dławików. Producent zadał 
sobie aż tyle trudu, żeby maksymal-
nie odizolować tor sygnałowy od tęt- 
nień sieci zasilającej i uzyskać moż-
liwie najniższy poziom szumów  
własnych urządzenia. O wiele bar-
dziej już życia utrudnić sobie nie 
mógł, ale dopiero teraz widać, jak 
wielkiej uwagi i staranności wyma-
ga dopracowanie referencyjnego 
przedwzmacniacza, który zacho-
wa się jak należy pod względem 
dźwiękowym, ale i w pomiarach 
nie przyniesie wstydu. 

W Reference 5 niczym w lu-
strze odbija się *lozo*a projek-
towania wyznawana przez Audio 
Researcha. Prosty, ale wykonany 
z przednich podzespołów tor 
sygnałowy korzysta z wyjątko-
wo zaawansowanego i mocno 
przewymiarowanego zasilacza. 
Układ, który tutaj widzimy, z po-
wodzeniem obsłużyłby mocną 
integrę. Audio Research zdecy-
dował się jednak na taką „nad- 
produkcję” nie tylko po to, by za-
pewnić elementom sygnałowym kom-
fortowe warunki pracy, ale także dla- 
tego, żeby Ref 5 przynosił istotny postęp 
w porównaniu z Ref 3. Inaczej ani jego 
obecność w katalogu, ani, tym bardziej, 
astronomiczna cena nie byłyby uzasad-
nione.   

.RQğJXUDFMD
Umieszczając Ref 5 w systemie, warto 

pamiętać o dwóch zaleceniach. Impe- 
dancja wejściowa końcówki mocy nie po-
winna być niższa od 20 kΩ, a pojemność 
kabla wyższa od 2000 pF. Przekładając  
to na język praktyki: nie należy nad-
miernie obciążać układu, zmuszając go 
do pracy w otoczeniu skrajnie egzotycz-
nych urządzeń. Nie dlatego, że się zepsu-
je – skonstruowano go z takim zapasem, 
że poradzi sobie nawet w niesprzyja-

jących warunkach. Chodzi raczej o to, 
że używając dziwacznego okablowania 
albo skrajnie trudnej do wysterowania 
końcówki poświęcimy część dynamiki  
i przejrzystości. ARC może się pochwalić 
relatywnie niską impedancją wyjściową  
i dużą tolerancją dla współpracujących 
komponentów. Pozostaje jednak przed-
wzmacniaczem lampowym i należy mieć 
to na uwadze, gdy zechcemy sięgnąć po 
wzmacniacz albo kabel o parametrach 
nie z tego świata. 

Poza tymi dwoma zaleceniami mamy 
pełną dowolność. Ref 5 nie wymaga to-
warzystwa high-endowej arystokracji, 
choć oczywiście sprawdzi się w nim 
najlepiej. Naturalnym wyborem z *rmo-
wego katalogu będzie końcówka mocy 
Reference 110, ale BAT VK-600 czy Krell 
402 to również świetni partnerzy. W te-
ście preamp zachowywał się przewidy-
walnie, pracując zarówno w kon*guracji 
ARC, jak i na gościnnych występach.  
Nigdy nie działo się nic niepokojącego, 

za to słychać było wyraźnie każdą zmia-
nę w systemie. Już na podstawie krót- 
kich obserwacji można było wysnuć 
przypuszczenie, że to element wyjątko- 
wo przejrzysty, z którym niczego nie 
będzie się trzeba domyślać. Podpina-
my, włączamy i za chwilę dostajemy 
listę zmian tak czytelną, że oczami wy-
obraźni widzimy wydrukowany czarno 
na białym raport. Zapewne Anniversary 
Edition drukuje w kolorze, ale możecie  
mi wierzyć – Ref 5 zapewnia tak audio-

*lowi, jak i recenzentowi nieprawdopo-
dobny komfort. 

W trakcie przygotowywania recenzji 
Ref 5 pracował w kilku zestawach. Na 
początku z BAT-em VK-600, a następnie 
z *rmową końcówką Ref 110 i odtwarza-
czem Ref CD8. Kolumny pochodziły od 
Wilsona – Sasha i Sophia 3 oraz Audio 
Physica – Cardeas. Całość, spięta łączów-
kami Synergistic Research Apex i głośni-
kowymi Tara Labs ,e Zero Edge, grała  
w pomieszczeniu o łącznej powierzch-
ni ponad 50 m2. Zasilanie pochodziło  
w całości od Shunyaty, włącznie z 20-
amperowymi sieciówkami do preampu  
i końcówki. Prąd z sieci *ltrowała Hydra 
V-Ray. 

Drugi system był skromniejszy, ale też 
metrów do nagłośnienia ubyło. Sygnał  

3U]HïÈF]DQH�HOHNWURQLF]QLH��
GUDELQNL�UH]\VWRURZH��
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Dystrybutor: Audio Klan
www.audioklan.com.pl 

To niesamowite, jak wiele moŮna zmieŒciý w jednej obudowie. 
RCX-1500, bĘdĉcy najnowszym uzupeânieniem znanej Serii 15, 
zawiera nie tylko Œwiatowej klasy odtwarzacz CD i wzmacniacz 
o mocy 100W na kanaâ, ale takŮe tuner DAB/FM, port USB dla 
âatwego podâĉczenia iPoda/iPhona oraz bezprzewodowy dostĘp 
do tysiĘcy internetowych stacji radiowych lub muzyki z dowolnego 
komputera podâĉczonego do Twojej domowej sieci. Wystarczy, 
Ůe dodasz do niego parĘ gâoŒników, a moŮe to byý jedyny sprzĘt 
audio, jakiego bĘdziesz kiedykolwiek potrzebowaý. www.rotel.com

Wyjĉtkowa uniwersalnoŒý 
i znakomity dŬwiĘk

RCX-1500

RCX-1500
z płyt odczytywał dCS Puccini. Im dłu- 
żej słucham brytyjskiego odtwarzacza, 
tym pod większym jego czarem się znaj-
duję. Zestawienie z Ref 5 i końcówką  
mocy Mod Wright KWA150 przeniosło  
tę przyjemność na jeszcze wyższy po-
ziom. Wzmacniacz zasilał monitory 
Harbeth Super HL5. Sygnał przesyłały 
łączówki Tara Labs ,e Zero Edge RCA 
(z dCS-a do ARC), Fadel Coherence 
II XLR (do Mod Wrighta) i głośniko-
wy Fadel Coherence. Zasilanie *ltrował 
Gigawatt PC4, podłączony do gniazd-
ka w ścianie 20-amperową wersją kabla 
LS1. Przedwzmacniacz był podłączo- 
ny standardową sieciówką dostarczaną  
w zestawie. Pozostałe elementy – Harmo-
nixem Studio Master i Gigawattem LS1. 
Kolumny stały na podstawkach StandArt 
SHL5, a elektronika – na stolikach Sro-
ka i StandArt STO MkII. Zestaw grał  
w 16,5-metrowym pokoju o delikatnie 
zaadaptowanej akustyce.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Dostarczony do recenzji egzemplarz 

był już dobrze wygrzany. Kiedy opusz- 
czał redakcję, miał na liczniku 694  
godziny. ARC podaje, że optymalne właś- 
ciwości sprzęt osiąga po około 600 godzi-
nach. To lekka przesada. Obserwowałem 
rozwój fabrycznie nowego egzemplarza  
i największe zmiany zachodzą do oko-
ło 200-300 godzin. Później poziom się 
stabilizuje i nawet jeżeli urządzenie 

nadal dochodzi do siebie, to zmiany są  
subtelne. 

Jednym z powodów zastąpienia do-
tychczasowego modelu Ref 3 piątką była 
potrzeba obniżenia szumów własnych 
urządzenia. Udało się. Ref 5 w torze nie 
słychać. To znaczy słychać, że uzupełni-
liśmy system komponentem, zasługują-

cym na miano wybitnego, ale nie słychać 
ubocznych skutków tego kroku. Przy 
zastosowaniu monitorów o efektywno-
ści 86 dB i rozkręceniu przedwzmac-
niacza do maksymalnego poziomu (bez 
sygnału) w głośnikach pojawił się szum. 
Okazało się, że słychać, jak pracuje… 
matryca wyświetlacza. Jego wygaszenie 
spowodowało, że zapadła cisza. Ref 5  
generuje bardzo, bardzo mało szumu,  
a zważywszy na fakt, że jest konstrukcją 

lampową, wynik ten należy uznać za re-
welacyjny.

Takie zachowanie musiało się przeło-
żyć na odwzorowanie mikrodynamiki, 
ale  trudno było oczekiwać aż tak spekta-
kularnego efektu. Dźwięk z Ref 5 jest już 
nawet nie tyle nasycony informacjami, 
co uwodzicielsko namacalny. Tak posta-

wionego fortepianu George’a Winstona 
z albumu „Summer”, odkąd pracuję, nie 
słyszałem. Pojawił się w pokoju razem  
z wycinkiem studia, w którym reali-
zowano nagranie i razem ze ścianami 
przeniósł jego akustykę. Wyraźnie było 
słychać, że w obszarze wyznaczonym lo-
kalizacją kolumn dźwięk rozchodzi się 
inaczej, jakby pochodził z innego miej-
sca. Obecność instrumentu była odczu-
walna niemal *zycznie, a werystyczna 
realizacja pozwoliła bez wysiłku usłyszeć 
zarówno właściwe dźwięki, jak i towa-
rzyszące im odgłosy – szum wytwarzany 
przez pracę pedału, moment uderzenia 
młoteczka w strunę, ciche skrzypnięcia, 
delikatne stuki. Ten realizm był kuszący, 
zniewalający i wciągający. Zamiast prze-
strzegać harmonogramu testu i zmienić 
repertuar, wciągnąłem się w muzykę  
i chłonąłem rozgrywający się przed mo-
imi oczami spektakl. W takiej sytuacji 
pisanie o przestrzeni stało się bezzasad-
ne. No bo skoro widać fortepian, to prze-
cież wiadomo, gdzie stoi.
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W bardziej skomplikowanym repertu-
arze ARC również pokazał klasę. Scena 
była wystarczająco obszerna, by pomie-
ścić skład dowolnej wielkości, a jeżeli 
coś ograniczało jej głębokość, to raczej 
jakość samego nagrania niż preamp. 
Nie pasowało tu nawet sformułowanie, 
że Ref 5 sobie radził. Prezentacja była 
tak swobodna i niewymuszona, jakby 
jej uzyskanie nie wymagało najmniej-
szego wysiłku. Można było docenić 
rozmach, ale bez przerysowania. Wra-
żenie sztuczności nie pojawiało się ni-
gdy – ani w repertuarze kameralnym, 
ani w realizacjach symfonicznych. In-
strumenty pozostawały względem siebie  
w prawidłowych proporcjach i odległo-
ściach. Niekiedy, chociaż na szczęście 
coraz rzadziej, amerykański sprzęt lubi 
powiększyć bluesmana akompaniujące-
go sobie na gitarze albo wyeksponować 
wokalistkę śpiewającą ciepłym głosem. 
Na tle wycofanej reszty instrumentarium 
wygląda to na pozór efektownie, ale po 
kilku minutach europejski odbiorca za-
czyna grymasić na zaburzone proporcje. 
Audio Research stroni od podobnych 
efektów; nawet wymagającym i pury-
stycznym melomanom nie da powo-
dów do narzekania. Otwartość i wdzięk,  
z jakim buduje przestrzeń, pozostają  
w zgodzie z atmosferą prawdziwego wy-
stępu, a zdolność do grania dużym dźwię-
kiem upewnia w przekonaniu, że kiedy 
przyjdzie nam ochota na ósmą symfonię 
Mahlera, usłyszymy ją tak samo lekko, 
jak wybrzmiewającą przed chwilą Norę 
Jones. Nie musimy się także obawiać 
wybiórczego traktowania repertuaru. 
Jeżeli płytę zrealizowano ze znawstwem, 
przedwzmacniacz pomoże nam to doce-
nić. Jeśli coś poszło nie tak – o hologra*i 

będziemy mogli zapomnieć, ale piękna 
muzyka i tak sprawi nam wiele radości. 
Niebagatelny udział ma w tym barwa 
dźwięku – czysta, wolna od zniekształ-
ceń i pełna. Pojawia się ocieplenie, ale 
śladowe, tylko takie, by zwiększyć przy-
jemność ze słuchania. Naturalne barwy 
instrumentów akustycznych pozostają 
bardzo bliskie swych odpowiedników na 
żywo. Prezentacja jest przyjemna, a za-
razem realistyczna. Jeżeli tylko w syste-
mie nie tkwi błąd, możemy być pewni, że 
usłyszymy dźwięki takimi, jakimi zostały 
nagrane. Kto nadal wątpi w sens umiesz-
czenia liniowego preampu w high-en-
dowym zestawie, niech wypróbuje Refe-
rence 5. Brzmienia tak płynnie łączącego 
naturalność, szlachetność i dynamikę nie 
da się uzyskać sterując końcówkę mocy 
bezpośrednio z kompaktu.

Ref 5 wnosi też od siebie spokój, który 
szybko udziela się słuchaczowi. Dzięki 
temu chłoniemy dźwięk bez oporów czy 
wewnętrznego niepokoju. Obecność ARC 
w torze jest odczuwalna w sposób najlep-
szy z możliwych – każdy aspekt dźwięku 
się poprawia, a skutków ubocznych brak. 
Informacje, nawet te ciche, przestają się 
zamazywać. Pogłosy i składowe wyłania-
ją się z tła, a barwa wzbogaca i mieni.

Ref 5 nie mody*kuje charakteru brzmie-
nia. Jego zadanie polega na wyłuskiwa- 
niu szczegółów i nadawaniu dźwiękowi 
głębi. Nie narzuca się jednak ze swo-
ją obecnością i po kilku dniach tak się  
z nim oswajamy, że przestajemy zauważać. 
O tym, jak nieoceniona była jego pomoc, 
przekonujemy się dopiero, wyłączając go 
z systemu. Muzyka zaczyna przypominać 
balon, z którego uszło powietrze. Staje 
się nieciekawa i szara. Musi minąć trochę 
czasu, zanim się do niej przyzwyczaimy, 

ale nie łudźmy się – naturalna adaptacja 
słuchu nie sprawi, że znowu zagra jak  
z Audio Researchem.

Element traktowany jak audio*lska fa-
naberia w rzeczywistości odgrywa istot-
ną rolę w kon*guracji najwyższej klasy.  
Ze względów *nansowych jego zakup 
często przesuwa się w czasie, ale na pew-
no nie powinno się z niego rezygnować. 
Ścieżka sygnałowa bez dobrego lampo-
wego preampu (tranzystorowe, nieste-
ty, już tak nie działają) jest zubożona. 
Einstein mawiał, że wszystko powinno 
być tak proste, jak to tylko możliwe.  
I dodawał: byle nie prostsze. Te słowa do-
skonale oddają rolę przedwzmacniacza  
w high-endowym systemie. Bez niego 
kon*guracja jest uproszczona, a w łańcu-
chu sygnału brakuje ważnego ogniwa.

W roli takiego ogniwa na pewno 
sprawdzi się wzorcowy ARC. Wprowa-
dza do dźwięku ostatni, mistrzowski 
szlif, dzięki któremu muzyka przekracza 
granicę dzielącą poprawność od ekscy-
tacji. Jeżeli ktoś nadal myśli, że liniowy 
przedwzmacniacz to piąte koło u wozu, 
Reference 5 wybije mu to z głowy.

.RQNOX]MD
Audio Research jest świetny! Przeno-

si brzmienie systemu na wyższy poziom 
i dobroczynnie wpływa na wszystkie 
aspekty prezentacji. Posiadacze dobrych 
końcówek mocy, sterowanych bezpo-
średnio z CD, nawet nie wiedzą, co tracą. 
Amerykański preamp wyczyści im konta, 
ale otworzy drzwi do świata mikrodyna-
micznych kontrastów, nasyconych barw 
i emocjonalnych subtelności. Nawet się 
nie spodziewają, ile uproszczeń dotąd ak-
ceptowali i ile informacji o muzyce tracili. 
Z Reference 5 więcej się to nie powtórzy.
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Audio Research  

Reference 5

'\VWU\EXFMD��� Audiofast
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Dane techniczne:

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 0,2 Hz – 200 kHz (-3 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,01 % (2 V, XLR)

:]PRFQLHQLH��� 6 dB RCA, 12 dB XLR

,PSHGDQFMD�ZHMĂFLRZD��� �20 kΩ XLR, 60 kΩ RCA

,PSHGDQFMD�Z\MĂFLRZD��� 600 Ω XLR, 300Ω RCA

0DNV��QDS��ZHMĂFLRZH��� �20 V XLR,  

10 V RCA (RMS)

:HMĂFLD��� �6 XLR, 6 RCA + proc. 

(XLR/RCA)

:\MĂFLD��� �2 XLR, 2 RCA,  

tape out (XLR, RCA)

5HJXODFMD�EDUZ\��� -

=GDOQH�VWHURZDQLH�� +

/DPS\��� �5 x 6N30P (Sovtek),  

6550 (Sovtek)

:\PLDU\��Z�V�J���� 17,8/48/39,4 cm

0DVD�� 13,9 kg
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