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VTL 

rzedwzmacniacz lampowy  
TL5.5 Series II Signature jest  
rozwini!ciem wersji wpro-

wadzonej oryginalnie w 1997 roku. Zo-
sta" udoskonalony dzi!ki zapo#yczeniu 
rozwi$za% z wy#szego modelu TL-7.5 
Reference.

Obudowa jest masywna, ci!#ka i es-
tetyczna. Z"o#ono j$ z grubych blach 
aluminiowych, anodowanych na czarno 
albo srebrno. Jest sztywna i dodatkowo 
ekranowana.

Na przedniej &ciance umieszczono 
numeryczny wy&wietlacz, przycisk od-
wracania fazy, balansu, wyciszania oraz 
ga"k! potencjometru g"o&no&ci. W dol-
nej cz!&ci znalaz"y si! w"$cznik 
sieciowy oraz wybierak 'róde". 
Regulacja g"o&no&ci odbywa 
si! w 117 krokach. Wybrany 
poziom pokazuje trzycyfrowy 
wy&wietlacz. Górna &cianka to 
gruba p"yta aluminiowa z wy-
frezowanymi szczelinami wenty-
lacyjnymi.

Na panelu tylnym ulokowano 
gniazdo zasilania IEC, dwa wej&cia 
XLR, 7 wej&( RCA, w tym p!tl! ma-
gnetofonow$, oraz wej&cia gramofo-
nowe w egzemplarzach wyposa#onych  
w opcjonalny modu" korekcyjny. Dwu-
kierunkowe gniazdo RS-232 oraz dwa 
wyzwalacze 12 V s"u#$ do sterowania  
w rozbudowanej instalacji AV.

W stopniu liniowym zastosowano 
dwie podwójne triody 12AU7 oraz czte-
ry 12AT7 jako bufor. Ca"o&( robi wra-
#enie luksusowego urz$dzenia wysokiej 
jako&ci.

Po w"$czeniu urz$dzenia do sieci na 
wy&wietlaczu numerycznym pojawia 
si! „_ _”, a nast!pnie rozpoczyna si! od-
liczanie od 90 do 0. W tym czasie miga 
czerwona dioda, a przedwzmacniacz si! 
nagrzewa. Gotowo&( do u#ycia sygnali-
zuje &wiec$ca si! na sta"e dioda niebie-
ska, a na wy&wietlaczu wida( „00”.

Jerzy Mieszkowski

ds"uch rozpocz$"em od 
klasyki: koncertów forte-
pianowych Rachmanino-

wa, Czajkowskiego, symfonii Mahlera 
oraz „Requiem“ Mozarta. Nast!pnie za-

gra"y mniejsze sk"ady instrumentalne – 
jazzowe tria Jarrett, Peackock, DeJohnette  
i Esbjorn Svensson Trio – oraz p"yty  
z wokalami Patricii Barber i Diany Krall. 
W ka#dym repertuarze i z ka#d$ z u#ytych 
w te&cie ko%cówek mocy przedwzmac-
niacz ujawnia" swój charakter. Muzyka 
stawa"a si! dynamiczna, klarowna, g"ad-
ka, a jednocze&nie soczysta i pe"na emo-
cji. Nie mam w$tpliwo&ci, #e za ten efekt 
odpowiadaj$ lampy.

TL5.5 Series II Signature od pocz$tku 
zwróci" moj$ uwag! na stereofoni!. By"a 
uporz$dkowana i naturalna. Chodzi 
nie tyle o chirurgiczn$ precyzj! w wy-
cinaniu instrumentów czy g"osów, ale 
o porz$dek na scenie i jej obszerno&(. 
Przestrze% by"a rozbudowana zarówno 
w g"$b, jak i na boki, ale bez nienatural-
nej ekspozycji.

Swoboda i dynamika zas"uguj$ na po-
chwa"! zarówno w ma"ych sk"adach, jak 
i symfonice. Zakresy pasma pozosta"y 
zrównowa#one. Nie analizujemy ich od-
dzielnie, a traktujemy jako nierozdzieln$ 
ca"o&(. 

Niskie tony gra"y czysto, a przy tym 
by"y zebrane. Wybrzmienia nie ci$gn!"y 
si! nadmiernie. Czasem, czytaj$c opisy 
brzmienia kontrabasu, spotykam si! ze 
stwierdzeniem mówi$cym, ile s"yszymy 
drgania strun, a ile rezonansu pud"a. Ma 
to zwi$zek ze sposobem wykorzystania 
instrumentu; czy muzyk szarpie stru-
ny palcami, czy u#ywa smyczka. VTL 
potra) ró#nicowa( te sk"adowe, zacho-

wuj$c jednocze&nie wiern$ barw!. Po-
dobne odczucia towarzyszy"y s"uchaniu 
fortepianu. Zakres niskotonowy nie jest 
faworyzowany. Raczej dope"nia &rednic!, 
dodaj$c jej masy.

*rednie tony VTL traktuje z piety-
zmem, jak na lamp! przysta"o. G"osy 
ludzkie s$ odtwarzane naturalnie. Czaru-
j$ bezpo&rednio&ci$, barw$ i emocjami. 
Nie odnosimy jeszcze wra#enia obecno-
&ci wykonawcy w pokoju ods"uchowym, 
ale czy to w ogóle potra) jaki& sprz!t  
graj$cy?

Wysokie tony s$ zwiewne i subtelne. 
Prezentuj$ kapitaln$ barw! i zró#nico-
wanie. Pojawiaj$ si! na )rmamencie jak 
skrz$ce si! iskierki. Uderzenia w talerze 
perkusji nigdy nie by"y zbyt ostre czy k"u-
j$ce, co nie oznacza, #e zosta"y zaokr$glo-
ne. Konturowo&( wysokich tonów zacho-
wano bez ocieplania czy te# wycofania, 
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„typowego” dla konstrukcji lampowych. 
Nawet najdrobniejsze szczegó"y materia-
"u muzycznego nie umyka"y uwadze. To 
bardzo wa#na cecha.

Próbowa"em si! doszuka( s"abszych 
stron tego urz$dzenia, pod"$czaj$c je do 
kilku ko%cówek mocy, ale nie potra)"em. 
Lampowy charakter ujawnia si! tylko  
w takim stopniu, w jakim jest to po#$dane. 
Satysfakcja ze s"uchania gwarantowana.

Jerzy Mieszkowski

rzedwzmacniaczy unikam 
jak ognia. Od d"u#szego 
czasu s"ucham muzyki, 

wykorzystuj$c minimalistyczny 
system, z"o#ony jedynie ze 'ród"a 
cyfrowego z regulacj$ g"o&no&ci 
oraz ko%cówki mocy. Gdyby wi!c 
preamp VTL-a nie tra)" do testu 
wraz ze wzmacniaczem ST-150 II, 
prawdopodobnie w ogóle bym si! 
nim nie zainteresowa".

Do ods"uchu przyst!powa"em  
z ograniczonym entuzjazmem i bez 
nadziei na warte opisu wra#enia. Z dru-
giej strony, zdaj! sobie spraw!, #e chc$c 
pod"$czy( jakiekolwiek dodatkowe 'ró-
d"o do mojej kon)guracji, wcze&niej czy 
pó'niej b!d! musia" zrewidowa( swoje 
pogl$dy i poszuka( jakiego& pre-ampu.

Pierwsze spostrze#enie godne odno-
towania jest takie, #e pod"$czenie VTL-a 
do systemu nie spowodowa"o #adnej ko-
losalnej zmiany. A to ju# co&, co w moim 
przekonaniu zdarza si! rzadko. VTL-a 

prawie nie ma w torze i to jest jego naj-
wi!ksza zaleta.

Ods"uch rozpocz$"em delikatnie, od 
fantastycznej p"yty Elli Fitzgerald i Louisa 
Armstronga. W zestawieniu z )rmow$ 
ko%cówk$ zmiany w prezentacji nagra-
nia, które wprowadzi" przedwzmacniacz, 
by"y niewielkie i polega"y jedynie na lek-
kim uzupe"nieniu &rednicy i zwi!ksze-
niu dynamiki. G"osy solistów i tr$bka 
Armstronga zosta"y lekko powi!kszone 
i ocieplone, jednak równoczesny wzrost 
dynamiki spowodowa" wyra'niejsze 

odci!cie ich od t"a. Obraz sceny sta" si! 
dzi!ki temu bardziej przestrzenny i pre-
cyzyjny, a wra#enie kontaktu z muzyka-
mi – pe"niejsze.

Obawia"em si!, #e to lekkie powi!ksze-
nie odbije si! na czytelno&ci sceny w no-
wocze&niejszych lub bardziej z"o#onych 
realizacjach. Jednak kolejna p"yta, b!d$-
ca, dla kontrastu, ostatnim dokonaniem 
zespo"u Megadeth („+irdteen”) szybko 
rozwia"a w$tpliwo&ci. Mocne, momenta-

mi wielowarstwowe utwory, nawi$zuj$ce 
do najlepszych lat heavy metalu, zyska"y 
jeszcze bardziej ni# wcze&niejszy klasyk. 
Gitary nabra"y w"a&ciwego im ci!#aru, 
wspaniale zszywaj$c si! z lin$ basu, bo-
gato akcentowan$ uderzeniami perkusji. 
System w ca"ym pa&mie prezentowa" 
bardzo dobre wype"nienie barw$, &wiet-
n$ dynamik!, a co najbardziej zaskaku-
j$ce – zachowywa" czytelno&(. Niecz!ste, 
a bardzo po#$dane zjawisko w takim re-
pertuarze.

Spotkanie z ko%cówk$ mocy VTL 150 
by"o dla mnie objawieniem, 
które do&( szybko zaowo-
cowa"o tym, #e zago&ci"a 
w moim systemie. Po uzu-
pe"nieniu zestawu przed-
wzmacniaczem zasz"y dal-
sze korzystne zmiany. Nie 
s$ one ogromne, ale na tyle 
pozytywne, #e uprawniaj$ 
stwierdzenie o wy#szo&ci 
kompletnego wzmacnia-
cza VTL-a nad sam$ ko%-
cówk$. Nie ukrywam,  
#e w kontek&cie moje- 
go dotychczasowego po-
dej&cia do przedwzmac-
niaczy mocno mnie to 
zaskoczy"o. 

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”
VTL ST-150 – „MHF 4/2011”

22-24 VTL TL 5.5.indd   24 3/1/12   2:28:09 PM


