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 tym segmencie Vincent za-
wsze walczy! dzielnie. Nie 
mia! takiego „szacunku na 

mie"cie” jak utytu!owani konkurenci, ale 
nadrabia! jako"ci# podzespo!ów, kon-
strukcjami charakterystycznymi dla kla-
sy oczko wy$szej, materia!ami, wygl#-
dem, mas# i wszystkim, co sprawia!o,  

$e urz#dzenia wygl#da!y powa$niej,  
a w efekcie dro$ej ni$ kosztowa!y. Roz-
kr%cony wzmacniacz musia! si% prezen-
towa& jak wy$ej wyceniony konkurent. 
Oszcz%dno"ci czyniono na kosztach pra-
cy, poniewa$ Vincent jako pierwszy te-
stowa! chi'skie fabryki.

Wysz!o mu to na dobre, bo marka ist-
nieje i nie ma problemów w czasie kry-
zysu. No"na nazwa zdobywa renom%.  
A propos tej ostatniej, nasun%!a mi si% 
tu dygresja. Kiedy" w Polsce urz#dzenia 
chrzczono !adniej – Adam, Meluzyna; 
nawet marki wo!a!y si% !adniej, jak cho-
cia$by Radmor. A teraz? Wszystko Au-
dio-co" tam. A tak mi!o by by!o zobaczy& 
kombinacj% pre/power – Pawe! i Gawe! 
albo integr% – Waldemar. Ju$ po symbolu 
by!oby wida&, $e w trafach drzemie bru-
talna si!a.

Ide# Vincenta jest nie si!a, ale oszcz%d-
no"& funduszy przeznaczonych na  

jego zakup. Polakom powinno to prze-
mówi& do wyobra(ni, bo w ko'cu tak  
na imi% ma nasz „szef od pieni%- 
dzy”. Jednak skojarzenie jest chyba nie-
trafne, przynajmniej w kwestii m#drego 
oszcz%dzania, zostawmy wi%c didaska-
lia i zajmijmy si% Vincentem. Tym nie- 
mieckim.

Budowa

Wzmacniacz SV-236 MK

Wzmacniacz SV-236 MK jest solid-
nie wykonany i efektowny, chocia$ p!yta 
frontowa kojarzy mi si% z twarz# czte-
rookiego robota, narysowanego przez  
Daniela Mroza. Patrz# na nas cztery  
takie same pokr%t!a: dwa regulatory bar-
wy (od!#czane), selektor (ród!a i pokr%-
t!o g!o"no"ci. W "rodku, zamiast nosa, 
wy!#cznik sieciowy, a w ustach z%by, czyli 
sze"& diod sygnalizuj#cych prac% wybra-
nego wej"cia. Po lewej wy!#cznik poten-
cjometrów barwy, po prawej – niemal 
zapomniany, cho& ci#gle jeszcze lubiany 
loudness. A w centralnym punkcie – 
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okienko i lampa. Myli!by si% jednak ten, 
kto by my"la!, $e zawsze tak intensywnie 
"wieci. Przycisk „dimmer” na pilocie po-
zwala sterowa& jasno"ci# pomara'czowej 
choinki, co dowodzi, $e to nie poczciwa 
12AX7B na wej"ciu tak b!yszczy. Dooko!a 
niej zamontowano kilkana"cie diod, któ-
re podkre"laj# „lampowo"&” konstrukcji, 
a je$eli chcemy zobaczy& prawdziw# po-
"wiat% szklanej ba'ki, musimy ustawi& 
„telewizorek” na minimum.

Wspomniana lampowo"& jest po!o-
wiczna, bo SV to hybryda. Preamp skon-
struowano na dwóch wspomnianych po-
dwójnych triodach, natomiast ko'cówka 
jest tranzystorowa i bazuje na Sankenach 
2SA1386 i 2SC3519, przykr%conych do 

solidnych radiatorów na bokach. Wie-
lu purystów takie po!#czenie uznaje za 
najlepsze. Tam, gdzie hulaj# ma!e pr#dy, 
lampa jako element liniowy radzi sobie 
najlepiej. Natomiast tam, gdzie techni-
ka pró$niowa zaczyna pokazywa& wady, 
wyr%cza j# tranzystor. Wystarczy mu da& 
solidne zasilanie, aby pokaza!, co tygry-
sy lubi# bardziej ni$ swoje paski. Vin-
cent ma si% czym pochwali& – wystarczy 
spojrze& na pot%$ny transformator toro-
idalny, izolowany solidnymi blachami. 
Konstrukcja na pierwszy rzut oka przy-
pomina dual-mono. Niewiele zreszt# do 
niego brakuje. Logika konstrukcji, krótki 
tor sygna!u (unikano zb%dnego okablo-
wania – na przyk!ad gniazda s# wluto-
wane bezpo"rednio w p!ytk%) i porz#dek 
przywodz# na my"l dro$sze ko'cówki 
mocy. I tak mia!o by&.

Jako"& wzmacniacza podkre"la bogata 
gama gniazd. G!o"nikowych mamy dwie 
pary, wej"ciowych sze"& par, wyj"& – dwa 
komplety RCA. Obudowa jest zrobiona 
ze stali, a front z grubego aluminium.

Odtwarzacz CD-S7 DAC

Odtwarzacz CD-S7 DAC przypomi-
na robota-dziewczynk%, bo ma wi%ksze 
oczy. Lewe to szu)ada dysku, z aluminio-
wym frontem, prawe – wy"wietlacz pal#-
cy si% na niebiesko. Ka$dy do"wiadczony  
audio*l, który spojrzy na uk!ad cyferek, 
od razu rozpozna jego pochodzenie – 
Sony. Za mechanizmem znajduje si% 
du$y toroid, zamkni%ty w ekranuj#cej 
puszce. A ca!y ten segment oddziela od 
elektroniki pionowa blacha. Za ni# znaj-
duje si% du$a p!ytka, g%sto napakowana 
elektronik#, oraz dwie wyj"ciowe trio-
dy 6922. Ta z okienka to prostownicza 
6Z7, tak$e dopalona dla ozdoby poma-
ra'czowymi diodami. Z wej"ciem USB 

wspó!pracuje kodek i interfejs PCM2902 
Burr Browna, obs!uguj#cy rozdzielczo"& 
16-bitow# i próbkowanie do 48 kHz. 
G!ówny przetwornik c/a to Burr-Brown 
PCM1796, mog#cy pracowa& z sygna!a-
mi do 24 bitów/192 kHz. A skoro DAC, 
to mo$na wej"& przez kaoaksjal, optyczne 
i USB. Czyli – komplet wra$e'.

W zestawie wyj"& analogowych znala-
z!y si% XLR-y. Mi!ym dodatkiem jest te$ 
gniazdo s!uchawkowe na froncie (du$y 
jack), w dodatku z regulowan# g!o"- 
no"ci#. Szkoda, $e inni producenci z nie-
go rezygnuj#, bo to akurat dziadowska 
oszcz%dno"& i odbieranie ludziom opcji, 
która w ko'cu ka$demu si% przyda, cho&-
by si% nie wiem jak wyrzeka! z r%k# na 
piersi.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Nied!ugo przed tym testem opisywa-

!em system T.A.C. 35. Producent ten 
sam, ale sprz%t „ca!kowicie lampowy”. 
I mog% powiedzie& jedno: Vincent jest 
lepszy. Cho& ma te same zalety, to jest 
pozbawiony po!owy wad. Nadal jest to 
d(wi%k dosy& charakterystyczny, ale na 
pewno bli$ej mu do uniwersalno"ci.

Bo przecie$ dynamika to wa$na spra-
wa. Dla osób s!uchaj#cych g!ównie roc-
ka pewnie najwa$niejsza. Tutaj mo$na 
postawi& czwórk%, bo s# urz#dzenia 
daj#ce wi%cej czadu i zaskakuj#ce wi%k-
szymi kontrastami. Mimo to, niemiec-
ko-chi'ski komplet potra* sprawia& 
rado"&. Mo$e nie "cian# d(wi%ku czy fa-
scynuj#cymi crescendami, ale wi%cej ni$ 
przyzwoit# energi#. Nie oznacza to, $e 
najlepsze realizacje zerw# Wam czapk% 
podmuchem powietrza, ale mo$na liczy& 
na sporo czadu.

Jednak to w d(wi%ku pozostaje cech# 
drugo-, a nawet trzeciorz%dn# (chocia$ 
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$yjemy w czwartorz%dzie) i je$eli szuka-
cie energii stosu atomowego i drapie$no-
"ci pantery, to Vincenta sobie odpu"&cie; 
nie ten adres.

Zarówno wzmacniacz, jak i odtwa-
rzacz stawiaj# na mi%sisto"&, co oznacza 
wyeksponowan#, ciep!# "rednic%. Ni to 
tranzystor, ni to lampa, ale je$eli gdzie" 
mamy bli$ej, to do pentod, najbardziej 
do 6550. G!osy i instrumenty wycho-
dz# do przodu. S# okr#g!e, masywne, ale 
góra nie pozwala im pozosta& w zama-
zanym cieniu. Jest lekko doci#$ona, wi%c 
z odczytaniem tekstu wokalistów nie 
b%dzie problemu. Podobnie z talerzami 
czy legendarnym ju$ skrzypieniem krze-
se!. Wychodz# jak tamburmajor przed 
maszeruj#c# orkiestr%, ale nie tak, jak  
w TAC-u. Z wi%ksz# kultur# i subtelniej. 
Jak wida&, tranzystor mo$e by& bardziej 
lampowy od EL34.

Po drugiej stronie barykady kryje si%… 
Nie, to zdecydowanie (le powiedziane, 
poniewa$ bas nie ma $adnych komplek-
sów i wcale si% nie kryje. Z najni$szymi 
cz%stotliwo"ciami Vincent radzi sobie 
wystarczaj#co dobrze jak na swój seg-
ment cenowy. Dodatkowo oferuje kwin-
tesencj% „romantyzmu”, a wi%c mi%kko"&, 

spr%$ysto"& i pot%g%. Je$eli szukacie tem-
pa i kontroli, to znowu nie ta droga, ale 
je$eli pulsowania i poruszania szklanka-
mi – ju$ co innego.

Ogólny charakter brzmienia jest ciep!y. 
Koncentrujemy si% na "rednicy, mimo  
$e w pa"mie daje si% odczu& lekki „loud-
nessik”.

Konkluzja

Paradoks? Pewnie tak, ale przede 
wszystkim co", co mo$e si% spodoba&  
ludziom. S!ucha si% mi!o, zw!aszcza ko-
chanych staroci, które z Vincentem do-
staj# rumie'ców. Ten sprz%t mo$na polu-
bi&, nawet je$eli b%dziecie si% przed tym 
broni&.

Wzmacniacz:

0RF��� 150 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz - 50 kHz +/- 0,5 dB

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,01% (1kHz)

6\JQDï�V]XP��� 96 dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 6

:HMĂFLH�SKRQR��� –

:\MĂFLD��� 2 pary, rec, pre

5HJXODFMD�EDUZ\��� tak, loudness

=GDOQH�VWHURZDQLH��� �

:\PLDU\��Z�V�J���� 15/43/44 cm

0DVD��� 18 kg

Odtwarzacz CD:

5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24 bity

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20Hz – 20kHz  

 (+/- 0,05 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,005%

6\JQDï�V]XP��� 100dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH�� XLR/RCA

:\MĂFLH�� �cyfrowe: koaksjalne, 

optyczne

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� + reg.

:\PLDU\��Z�V�J���� 13/43/35 cm

0DVD��� 9 kg

Vincent SV-236 MK/CD-S7 DAC
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Dane techniczne:

Ocena:
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