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VTL 
ierwszy wzmacniacz dla seg-
mentu konsumenckiego w Eu- 
ropie powsta! w Wielkiej Bry-

tanii w roku 1983. Zaprojektowa! go 
David Manley. W roku 1986 kons- 
trukcj" zaprezentowano na wystawie  
w Chicago, gdzie spotka!a si" z ciep!ym 
przyj"ciem. W tym samym roku zapa-
d!a decyzja o przeniesieniu dzia!alno-
#ci do USA, za# w 1987 z pierwotnej 
lokalizacji w Providence (Rhode Is-
land) VTL przeprowadzi! si" do Chino  
w Kalifornii. Przedsi"wzi"cie prowadzi-
li wspólnie David Manley wraz z synem 
Lukiem.

Na pocz$tku roku 1993 drogi ojca 
i syna si" rozesz!y. David dzia!a! pod 
szyldem Manley; Luke pozosta! przy 
VTL-u. Wszystkie produkty Vacuum 
Tube Logic bazuj$ na technologii lam-
powej.

ST-150 nawi$zuje estetyk$ do in-
nych ko%cówek mocy i zintegrowanych 
wzmacniaczy VTL-a. Lekko wkl"s!y 
front tworz$ cztery grube p!yty alumi-
niowe, anodowane na srebrno. Z prawej 
strony umieszczono w!$cznik sieciowy; 
z lewej – niebiesk$ diod", sygnalizuj$c$ 
prac" urz$dzenia. Po#rodku znajduje 
si" du&a przyciemniona szyba z logo 
'rmy, za któr$ wida( lampy. Od góry, 
z boków i z ty!u os!oni"to je stalow$, 
lakierowan$ proszkowo perforowan$ 
obudow$.

Tylny panel jest lekko sko#ny, co 
u!atwia instalacj" przewodów. Mamy 
tu jedn$ par" terminali g!o#nikowych 
przypominaj$cych WBT. Umo&liwia-
j$ pod!$czenie wtyczek wide!kowych, 
bananów albo go!ych kabli. Wej#cie sy-
gna!u zrealizowano na gniazdach RCA. 
Zasilaj$ce to standardowe IEC. Dwa 
hebelkowe prze!$czniki s!u&$ do wy-
boru trybu pracy: tetrody albo triody. 
Obudowa nie jest mo&e wyra'nowa-
na stylistycznie, ale wzbudza zaufanie. 
Dobre wra&enie podkre#la masa, wy-
nosz$ca niemal 32 kg.

Po zdj"ciu pokrywy wida( klasyczny 
uk!ad lamp i transformatorów. Wzmac-
niacz mo&na u&ytkowa( bez os!ony, ale 
– jako &e znacznie si" nagrzewa – nie 
jest to zalecane.

Lampy wej#ciowe i steruj$ce znajdu-
j$ si" z przodu za panelem frontowym. 
Mamy tu par" podwójnych triod 12AT7 
'rmy JJ i par" 12BH7 Electo-Harmo-
niksa. Po bokach rozmieszczono lam-
py mocy – cztery tetrody strumienio-
we 6550C Svetlany na kana!. Za nimi 
ulokowano transformatory g!o#niko-
we i znacznych rozmiarów zasilaj$cy; 
wszystkie typu E-I. Niczym nie os!o-
ni"te, ale wykonane starannie. W za-
silaczu zastosowano tak&e cztery du&e 
(wielko#ci ma!ej szklanki) kondensato-
ry elektrolityczne Nippon Chemi-Con, 
wykonywane na zamówienie VTL-a. 
Ka&dy ma pojemno#( 1600 µF.

Ko%cówk" wyposa&ono w manualn$ 
kalibracj" pr$du spoczynkowego. Do-
konuje si" jej za pomoc$ potencjome-
trów zlokalizowanych tu& za lampami 
mocy. Tutaj te& znajduj$ si" wyprowa-
dzenia ko%cówek pomiarowych. Kali-
bracja o#miu lamp zajmuje kilka minut, 
a ka&dy audio'l, który lubi lampy, wy-
kona j$ z przyjemno#ci$. ST-150 pracu-
je w trybie push-pull i dostarcza 120 W  
na kana! w trybie tetrodowym i 60 W 
w triodowym. To wystarczy do wy-
sterowania wi"kszo#ci zespo!ów g!o#- 
nikowych.

Jerzy Mieszkowski

o wspó!pracy z ko%ców-
k$ VTL-a wykorzysta!em 
przedwzmacniacz lampo- 

wy VTL TL-5.5 Series II oraz po- 
równawczo Marka Levinsona 38S. Od 
pierwszych chwil ods!uchu w trybie 
tetrodowym wzmacniacz wykazywa!, 
&e nie ma najmniejszych problemów  
z wysterowaniem pod!$czonych do 
niego kolumn Akustyk AR3. D)wi"k 
by! namacalny, przejrzysty i detaliczny,  
a przy tym wyrównany w ca!ym za-
kresie. Góra pozosta!a zró&nicowana, 
czytelna, a przy tym p!ynnie dope!nia!a 
zakres tonów #rednich. Mo&na to by!o 
doceni( w trakcie ods!uchów perku-
sji, np. w nagraniach tria Keith Jarrett, 
Gary Peackock i Jack DeJohnette, ob'-
tuj$cych w partie tego instrumentu.

*rednica pasma by!a odtwarzana 
pieczo!owicie, a przy tym naturalnie 
i p!ynnie. Wokale nieco wychodzi!y 
przed lini" g!o#ników. W porównaniu  
z ko%cówk$ mocy Bryston 4SST odnios- 
!em wra&enie, &e w!a#nie g!osy brzmi$  
z VTL-em naturalniej. Ich kontury zo-
sta!y nieco zaokr$glone, a sybilanty, cho( 
obecne, nie by!y eksponowane. Kolejne 
porównanie z Cary CAD 120S na KT88 
ukaza!o ró&nice pomi"dzy 6550 i KT88. 
Te drugie nieco zaokr$glaj$ d)wi"k, 
!agodz$ wysokie tony, a bas, mimo &e 
schodzi bardzo nisko, jest u#redniany; 
nie tak dobrze zde'niowany i barwny. 
Pojawia si" wra&enie utraty kontroli. 
Po zamianie lamp na 6550 objawy te  
w znacznym stopniu ust"puj$, co #wiad-
czy na ich korzy#(. Brzmienie 6550 na 
tyle mi si" spodoba!o, &e zamówi!em 
komplet do swojego wzmacniacza.

W koncertach skrzypcowych Vival-
diego w wykonaniu Nigela Kennedy’ego 
oraz koncercie nr 1 Mozarta z Anne-So-
phie Mutter barwa skrzypiec by!a natu-
ralna, g!adka, bez #ladu ostro#ci w gór-
nych rejestrach. Brzmienie wiolonczeli 
czy kontrabasu wypad!o równie natural-
nie. W nagraniach koncertów Haydna 
w wykonaniu Mishy Maisky’ego czy Yo-
Yo My d)wi"k by! pe!ny, nasycony, ale 
nie pogrubiony. Barwa zas!ugiwa!a na 
miano fenomenalnej. Ostatnio s!ucham 
sporo koncertów orkiestr smyczkowych 

■ ■

8-11 VTL ST-150.indd   9 11/29/11   12:25:43 PM



na &ywo i stwierdzam, &e d)wi"k, jaki 
s!ysza!em z VTL-a, zbli&a si" do orygi-
na!u. Uczta dla uszu nie tylko audio'la, 
ale i melomana.

Nieco inaczej z fortepianem. W mo-
ich ulubionych: I koncercie fortepiano-
wym Czajkowskiego (Marta Argerich) 
i II koncertcie fortepianowym Rach-
maninowa (Lang Lang) zakres #rednio-
tonowy by! jak najbardziej poprawny  

i klarowny. O ile jednak uda!o si" us!y-
sze( ka&de uderzenie m!oteczka w stru-
n" i jej dr&enie, o tyle najni&sze rejestry 
by!y jakby nieznacznie powi"kszone, 
cho( nadal kontrolowane i z wyra)nie 
zaznaczonymi konturami. Niemniej 
wydaje si", &e odbiega!y nieco od rze-
czywisto#ci, cho( nie przeszkadza!o to 
w odbiorze. By( mo&e g!o#niki dyspo-
nuj$ce szczuplejszym basem nie wyka&$ 
tego niedoci$gni"cia. W ko%cu niewiele 
kolumn wyposa&ono w 32-cm woofer.

W brzmieniu VTL-a nie znajdziemy 
hektarów przestrzeni. Plany s$ budo-
wane naturalnie, a lokalizacja instru-
mentów okazuje si" jak najbardziej 

poprawna. Jest po prostu tak, jak by( 
powinno.

Tryb triodowy przyniós! wra&enie 
spowolnienia d)wi"ku. Delikatnemu 
wycofaniu uleg!y wysokie tony, cho( 
pozosta!y d)wi"czne i zró&nicowane. 
Mia!o si" jednak wra&enie utraty cz"-
#ci szczegó!ów nagra%, muzycznego 
planktonu. Wyeksponowaniu uleg!a na-
tomiast #rednica, najbardziej charakte-
rystyczna dla wzmacniaczy SET. Jest to 
efekt spodziewany przy wycofaniu gór-
nych rejestrów. Mnie jednak bardziej 
przypad! do gustu tryb terodowy.

Osobom, które preferuj$ stereotypo-
we, zaokr$glone brzmienie z wycofan$ 

gór$, ST-150 mo&e nie przypa#( do 
gustu. Wi"cej tu tranzystora ni& 
lampowego oldskulu.

Jerzy Mieszkowski

 urz$dzeniu, które mia!o 
tra'( do testu, wiedzia!em 
jedynie, &e to wzmacniacz 

lampowy znajduj$cy si" na pocz$tku 
cennika polskiego dystrybutora. Ju&  
w trakcie rozmowy telefonicznej nie-
pewnie spogl$da!em k$tem oka na 
swoje kolumny. Znam ich wymagania 
wzgl"dem wzmacniaczy i doskona-
le pami"tam rezultaty wcze#niejszych 
kon'guracji z uk!adami lampowymi. 
Obawia!em si" katastrofy.

Przed pod!$czeniem zasilania VTL 
nie zdradza nawet, &e jest konstrukcj$ 
w pe!ni lampow$. Tymczasem w g!"bi 
stalowej klatki ukrywa si" osiem tetrod 
6550! Mia!em ju& kiedy# piec na tych 
lampach, wi"c widok czterech sztuk 
obs!uguj$cych jeden kana! natychmiast 
pozbawi! mnie wszystkich w$tpliwo#ci. 
Te lampy graj$ wyj$tkowo, a i wygl$daj$ 
przyjemnie.

O ile konstruktor na si!" nie próbu-
je wyci$gn$( z nich innego charakteru, 
prezentuj$ d)wi"k ciep!y, g"sty i dyna-
miczny. VTL nie wy!amuje si" z tego 
schematu, cho( zdecydowanie wykra-
cza poza lampowy stereotyp. 

Pracuj$c w trybie triodowym, ST-150  
zapewnia swobod" przywodz$c$ na 
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my#l fantastyczn$ 300B. Mo&e tylko 
troch" mocniej wybarwia instrumenty 
i mniej si" koncentruje na zaznaczaniu 
konturów. To taka 300B na sterydach. 

W trybie tetrodowym mo&na z kolei 
obserwowa( lekkie podniesienie balan-
su tonalnego, a co za tym idzie – popra-
w" czytelno#ci sceny. Osobi#cie jednak 
tak polubi!em prezentacj" triodow$, &e 
pozosta!em przy niej do ko%ca.

Ju& w pierwszej ods!onie ods!uch 
„Membra Jesu Nostri” Dietericha Bux- 
tehude zapowiada! emocje. Baroko-
we kantaty, komponowane na kame-
ralny sk!ad instrumentów z bardzo 

istotn$ lini$ basso con- 
tinuo i w porywach na pi"( g!osów, 
potra'$ sprawi( systemowi trudno#(. 
Brzmi to mo&e ma!o wyzywaj$co, ale 
prosz" mi wierzy(, &e aby w pe!ni roz-
koszowa( si" t$ muzyk$, ca!o#ciowy 
przekaz musi mie( zapewnion$ mocn$ 
lini" basow$. Musi te& #wietnie ró&ni-
cowa( plany rysowane w najni&szych 
cz"stotliwo#ciach, a co najwa&niejsze 
i najtrudniejsze zarazem – naturalnie 
odtwarza( ludzkie g!osy. Z harmonij-
nym po!$czeniem tych cech, nawet  
w tak kameralnej skali, radz$ sobie 
tylko nieliczne zestawy hi-'. System  
z testowan$ ko%cówk$ nie tylko si" obro-
ni!, ale wr"cz mnie oczarowa!. Ca!o#( 
zabrzmia!a znacznie ciemniej ni& na co 
dzie%, lecz, co zaskakuj$ce, czytelniej. 
Zestawienie tych dwóch, zdawa!oby si", 
antagonistycznych cech robi wra&enie! 
Brak przerysowa% w wysokich tonach 
i bogato wype!niona #red-
nica wywo!uj$ poczucie 
niesamowitego spokoju. 
Uwielbiam takie chwile. 
Nie u!atwiaj$ pracy, wy-
d!u&aj$c ka&dy ods!uch, ale 
sprawiaj$ ogromn$ przy- 
jemno#( ze s!uchania.

Kolejne dni up!yn"!y mi 
na przerzucaniu p!ytoteki 

w poszukiwaniu materia!u, któ-
ry pozwoli obna&y( jak$# s!a-
bo#( ameryka%skiej ko%cówki. 
Nie wynika to z cech mojego 
charakteru, a jedynie ch"ci z!a-

pania VTL-a na najmniejszym 
cho(by potkni"ciu, oczywi#cie 
dla zachowania recenzenckiej 
rzetelno#ci.

Z twardego dysku po kolei wi"c s$-
czy!y si" utwory reprezentuj$ce coraz 
bardziej ekstremalny repertuar. Na 
pocz$tek klasyka gatunku, czyli „High 
Voltage” AC/DC. Nagranie z roku 1975, 
brzmienie gitar z naturalnym przeste-
rem wprost ze wzmacniaczy lampowych 
i niczym nie ubarwiany, zadziorny wo-
kal Bona Scotta. S!owem: mocna, suro-
wa muzyka, która na zbyt analitycznych 
systemach pokaleczy!a ju& niejednego 
melomana. Efekt? Podobny pierwszemu 
wra&eniu, cho( jeszcze bardziej zaska-
kuj$cy. Wype!niona #rednica pozwoli-
!a w pe!ni wybrzmie( instrumentom. 
Ka&dy z nich by! #wietnie umieszczony 
w przestrzeni, cho( znacz$co zyska! na 
masie. Doci$&enie pomog!o tak&e wo-
kali#cie. Bon Scott nie skrzecza!, tylko 
pe!nym gard!em, mi"si#cie przekony-
wa!: „She’s got balls…”. W kontek#cie 
ko%cówki VTL-a brzmia!o to niezwykle 
wiarygodnie.

„…And Justice for all” – kolejne na-
granie, tym razem z 1988 roku, doko-
nane przez, wówczas jeszcze m!odych, 
thrashowców z Metalliki, tylko wzmoc-
ni!o moje przekonanie o poprawno#ci 
wcze#niejszych wniosków. To moja 
ulubiona p!yta tego zespo!u; technicz-
nie ju& doskona!a, a jeszcze z mocno 
zaznaczonym stylem wspó!tworzo-
nym przez tragicznie zmar!ego Cli+a 
Burtona. Jego wp!yw zaznacza si" wy-
ra)nie w rytmicznej, nisko osadzonej,  
a jednocze#nie melodyjnej partii gitary 
basowej. Przypominam o tym nie bez 
powodu, poniewa&, niestety, rzadko 
to s!ycha(. Testuj$c VTL-a nie mia!em 
z tym problemu. Wzmacniacz obni&a 
zakres tonalny prezentacji, ale nie po-
zostawia najni&szych cz"stotliwo#ci bez 
kontroli. Nawet w g"stych fragmentach 
utworów bas by! dobrze wyodr"bniony, 
pot"&ny, a jednocze#nie zwarty i trzy-
many w ryzach.

Przyk!ady mo&na by mno&y(, ponie-
wa& repertuarowy zakres testu by! na-
prawd" szeroki. Od g"stych w fakturze 
symfonii Haendla z Linn Records czy 
uznawanych za niedoskona!e tech-
nicznie nagra% Led Zeppelin, poprzez 
obowi$zkowe jazzowe plumkania, a& 
po rzadko si" pojawiaj$ce przy takich 
okazjach p!yty ekstremalne (Division 
by Zero, Vader). Nie stosowa!em taryfy 
ulgowej, a ods!uchy prowadzi!em za-
równo w samotno#ci, jak i w towarzy-
stwie kilku wymagaj$cych przyjació!.  
I po ca!ym tym testowaniu nadal nie po-
tra'" wskaza( ani jednej wady ST-150. 

Z tym wzmacniaczem skupiamy si" 
na muzyce. Na bogatej barwie #redni-
cy, która nie przeszkadza zanurza( si" 
w szczegó!y nagrania. Na dynamice. 
Jest tu wszystko: lekko#( i pot"ga, cie-
p!o i czytelno#(; jak w &yciu. Trudno mi 
znale)( inne urz$dzenie z tego pu!apu 
cenowego, które to potra'.

Zdaj" sobie spraw", &e recenzja z!o-
&ona z samych zachwytów mo&e by( 
uznawana za przesadnie subiektywn$ 
czy nawet niekompletn$. Celowo jed-
nak tak$ j$ pozostawiam. Ko%cówka 

VTL-a to proste konstrukcyjnie 
urz$dzenie, którego po prostu chce 
si" s!ucha(.

Adam Bernacki

Inne testy produktów VTL:
VTL TL2.5/ST-85 – „MHF 3/2009”
VTL TP-2.5 – „MHF 4/2009”
VTL IT-85 – „MHF 1/2010”
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