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Pewien gitarzysta starej daty powiedzia∏, ˝e kiedy gra si´ prawdziwego bluesa,  
to mi´dzy gitarà a wzmacniaczem (lampowym, a jak˝e!) powinien  
znajdowaç si´ tylko kabel. Trafi∏a do mnie prostota tego wywodu,  

a poniewa˝ gr´ na gitarze porzuci∏em dawno temu,  
identycznà regu∏´ zaczà∏em stosowaç w odniesieniu do sprz´tu hi-fi.  

˚adnych filtrów, korektorów ani ulepszaczy. 
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Między gniazdkiem a wzmac-
niaczem ma być tylko do-
bry kabel i już.

Okazało się jednak, że czasem war-
to odejść od niewzruszonych zasad, 
zwłaszcza kiedy szwankuje nasze pod-
stawowe audiofilskie paliwo, jakim jest 
prąd w gniazdku. O wzroście zakłó-
ceń, coraz większym zapotrzebowaniu 
na energię, sypiącej się krajowej sieci 
energetycznej i nietrzymaniu parame-
trów napięcia zasilania mogą długo 
opowiadać elektrycy, którzy audiofila-
mi zwykle nie są. Trudno oczekiwać, 
że zasilany kiepskiej jakości prądem 
sprzęt rozwinie skrzydła i pokaże 
pełnię swoich możliwości. W takim 
przypadku trzeba się pożegnać z pury-
zmem i poeksperymentować z kondy-
cjonerami, które – zgodnie z deklara-
cjami producentów – mają być lekiem 
na całe zło.

Niestety, moje dawne doświadczenia 
wskazywały, że kondycjonery to tak-
że zło, choć innego rodzaju. Owszem, 
poprawiały to i owo w brzmieniu, ale  
raczej kosztem tak istotnych para-
metrów jak dynamika, która zaczyna-
ła mocno kuleć. Po kupnie mocnego 
wzmacniacza postanowiłem zrezygno-
wać z filtrowania prądu i przez lata 
ograniczałem się do dobrej listwy an-
typrzepięciowej. Propozycję zrecenzo-

wania kondycjonera powitałem więc  
z ciekawością, ale też dużą dozą scepty-
cyzmu i obawą, że zdławi dwustuwato-
wy wzmacniacz Gryphona.

MiniSub Axis robi świetne wraże-
nie już po wyjęciu z pudełka. Dokład-
nie spasowaną czarną obudowę zdobi  
z przodu aluminiowa płyta z ciekawym 
przetłoczeniem, które ożywia mini-
malistyczny front. Pośrodku umiesz-
czono niebieską diodę, sygnalizującą,  
że urządzenie jest podłączone do prą-
du. Ponieważ wymiary MiniSuba są 
identyczne z większością standardo-
wych urządzeń grających, kondycjoner 
może doskonale udawać końcówkę 
mocy. Dla mnie to spora zaleta, a es-
tetyczny MiniSub aż się prosi o wyeks-
ponowanie.

Na tylnej ściance, oprócz gniazda 
doprowadzającego zasilanie, znajdzie- 
my dwa komplety wyjść schuko,  
przeznaczonych do podłączenia 
sprzętu. Po lewej stronie ulokowa- 
no wyjścia wysokoprądowe, mogą-
ce zasilić wzmacniacz zintegrowany, 
końcówkę mocy bądź parę monoblo- 
ków, a po prawej – cztery gniazda  
nisko-/średnioprądowe do podłącza-
nia mniej energochłonnych urządzeń. 
Schludnie zmontowane wnętrze roz-
planowano na trzech płytkach. Dwie 
z nich przyporządkowano grupom 
gniazd, a na trzeciej umieszczono ba-
terię kondensatorów (wysokiej klasy 
Evoxy), tworzących filtr wysokoprze-
pustowy dla wzmacniaczy i końcówek 
mocy.

Według deklaracji producenta, Axis  
przeciwdziała zakłóceniom wspólnym,  
różnicowym, elektromagnetycznym 
(EMI) oraz radiowym (RFI). Zasto-
sowano także zabezpieczenie przeciw-
przepięciowe oraz autorskie rozwią-
zanie, polegające na eliminacji stałej 
składowej prądu (układ Isol8 Axis)
bez ograniczania wydajności prądo-
wej urządzeń. Firma podkreśla, że 
urządzenia wpięte w MiniSub Axis są 
od siebie odseparowane, dzięki cze-
mu nie mogą na siebie niekorzystnie  
wpływać.

Bartosz Luboń

Opinia 1
System

Odtwarzacz: Primare CD 32 

Przetwornik cyfrowy: Hegel 25 

Wzmacniacz: Gryphon Callisto 2200 

Kolumny: Dynaudio Contour 1.8

Kabel cyfrowy: Tellurium Q Graphite 

Kable zasilajàce: XLO Reference,  

Wireworld, Supra, Isolink 

L ubię takie niespodzianki. Po 
podłączeniu MiniSuba natych-
miast nadstawiłem uszu, stara-

jąc się wychwycić różnice w dynamice, 
których najbardziej się obawiałem. 
Te, owszem, nastąpiły, ale wyłącznie 
na korzyść. Po dłuższym użytkowaniu 
brytyjskiego kondycjonera jestem prze-
konany, że niezależnie od tego, w jakim 
systemie zadziała MiniSub, właśnie dy-
namika będzie pierwszym elementem, 
który się poprawi. I to niezależnie od 
tego, czy puścimy płytę z fortepianem 
solo, czy z orkiestrą symfoniczną. Ja 
zacząłem akurat od tej pierwszej („Pa-
ris Concert” Keitha Jarretta) i już przy 
początkowych taktach stwierdziłem, że 
dźwięk steinwaya stał się nieco większy 
(choć nie wyolbrzymiony), a najniższe 
oktawy wyraźnie zyskały na potędze, 
zamaszystości i przejrzystości. Odnio-
słem wrażenie, że wzmacniacz dyspo-
nuje dodatkowymi watami, i to w dużej 
ilości.

Czytelność linii basu stała się wręcz 
wzorowa i choć przedtem nie narze-
kałem na ten zakres, to po odłączeniu 
Axisa wyraźnie było słychać, że w dole 
pojawia się lekkie zamglenie, a naj-
niższe dźwięki są nieco posklejane. Po 
ponownym włączeniu kondycjonera 
do systemu nie mogłem się oprzeć wra-
żeniu, że wpiąłem wydajną końcówkę 
mocy. Tym bardziej, że kolejną płytą, 
jaka powędrowała do odtwarzacza, 
była „Six String Theory” Lee Ritenou-
ra, która zaczyna się bardzo mocnym 
wejściem sekcji rytmicznej. Przy pierw-
szych taktach aż podskoczyłem – faza 
ataku każdego dźwięku była naprawdę 
silnie zaznaczona, choć nie było mowy 

Kondycjoner zasilajàcy  
ISOL-8 MiniSub Axis 

Cena:  5950 z∏ (czarny)
 6200 z∏ (srebrny)
Przewód zasilajàcy:  IsoLink Reference
Cena:  3650 z∏

Dane techniczne
IloÊç gniazd:  6 (4 nisko- Êredniopràdowe,  
 2 wysokopràdowe)
Typ gniazd:  schuko (15 A)
Maksymalny pràd:  6A dla gniazd nisko-/ 
 /Êredniopràdowych,  
 10 A dla wysokopràdowych 
Wymiary (w/s/g):  8,5/44/30 cm
Masa:  6,7 kg

kondycjoner zasilajàcy
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Wszechobecny porządek, spręży-
stość dolnych rejestrów, oddech, 

definicja barw – wszystko to 
razem sprawiało, że z Mini-
Subem naprawdę trudno się 
było rozstać, toteż zacząłem 
się poważnie zastanawiać 
nad włączeniem go do mo-

jego toru odsłuchowego. Kiedy 
urządzenie powędrowało już do inne-
go recenzenta, starałem się pocieszyć  
myślą, że przecież to nie kondycjoner 
tak pięknie grał. To grał mój własny 

sprzęt, który pokazał, na co go stać,  
kiedy dostanie uczciwe, wysokokalo-
ryczne, niechrzczone paliwo.

Bartosz Luboń

Opinia 2
System

Koƒcówki mocy: Abyssound ASX 2000, 

Bel Canto SEST40

Przedwzmacniacz liniowy:  

Audionet Pre I G3 + EPS

Odtwarzacz CD: Esoteric SA-50

G∏oÊniki: DIY (Seas Nextel,  

Scan Speak Revelator Beryllium)

Przewody g∏oÊnikowe: Naim Naca, 

Acoustic Zen Hologram II

¸àczówki RCA: DIY

Przewody zasilajàce: DIY

Stolik: Rogoz Audio 4QG3

Do„poprawiaczy prą-
du” zawsze podcho- 
dziłem sceptycznie,  

zadając sobie w duchu pytanie, czy 
można poprawić przepływ elektronów  
w kablu i czy skutkuje to poprawą 
brzmienia systemu? Moje doświadcze-

nerów wzrósł jeszcze bardziej. Migot- 
liwe utwory orkiestrowe Jeana Jacqu-
esa Rameau zyskały niesamowity od-
dech, wyrazistość i porządek. Smyczki 
zachwycały mnogością pastelowych 
barw, choć nie zostały „zagłaskane”. 
Tam, gdzie powinny lekko zakłuć, kłu-
ły dalej, choć bez niepotrzebnej szorst-
kości. Szczegółowość brzmienia szła  
w parze z jego plastycznością, co  
w utworach orkiestrowych jest szcze-
gólnie pożądane. 

W scherzach Chopina znów za-
chwycały niskie oktawy oraz doskonale  
wydobyty z tła formant fortepianowy, 
którego przenikliwość dowodziła, że Mi-
niSub filtruje jedynie prąd z zakłóceń,  
a nie brzmienie z cennych szczegółów.

kondycjoner zasilajàcy

o nadmiernym wyostrzeniu czy brzmie-
niu na sterydach. 

Kolejna cecha, z którą trudno się roz-
stać po wypięciu brytyjskiego kondy-
cjonera, jest trójwymiarowość zdarzeń 
muzycznych. Oczywiście, urządzenie 
nie przemebluje nam sceny, jak to po-
trafią niektóre źródła bądź wzmacnia-
cze. Sprawi natomiast, że wszystko, 
łącznie z najdalszymi planami, zostanie 
pokazane głębiej, precyzyjniej i bardziej 
namacalnie. Wyraźniejszy stał się za-
równo obrys kapitalnie nagranego for-
tepianu na wspomnianym krążku Kei-
tha Jarretta, jak i układ instrumentów 
w jazzowym combo. Scena zrobiła się 
stabilna i odrobinę większa.

Oprócz oczywistych zmian na lep-
sze w tak konkretnych aspektach, jak 
dynamika czy obraz stereo, dzięki bry-
tyjskiemu urządzeniu zyskamy jeszcze 
coś mniej oczywistego, choć równie 
istotnego w odbiorze muzyki. Jest to na 
poły mityczna (i przez niektórych wy-
śmiewana) cecha, do której wzdychają 
wielbiciele drogich źródeł – tak zwane 
czarne tło. Wydaje się, że dźwięki nie 
są zawieszone w bliżej nieokreślonej 
próżni, lecz wydobywają się z gęstego 
jak smoła tła, stając się przez to bardziej 
namacalne i prawdziwe. 

Każda płyta została nagrana w nieco 
innych warunkach akustycznych i przy 
dobrej realizacji to powinno być sły-
szalne. Nie tylko w brzmieniu samych 
instrumentów czy głosów ludzkich, lecz 
właśnie w obecności tła, które tworzy 
atmosferę. Kto nadal uważa, że cechę 
tę potrafią wydobyć tylko horrendalnie 
drogie odtwarzacze, niech koniecznie 
sięgnie po MiniSuba.

Przejście do repertuaru klasycznego 
sprawiło, że mój nagły entuzjazm dla 
dobrze zaprojektowanych kondycjo-



nia w tym względzie są w zasadzie żad-
ne, jeśli nie brać pod uwagę słuchanego 
przed kilku laty urządzenia PS Audio. 
Wówczas doznania były pozytywne, 
niemniej poprawa dźwięku okazała się 
na tyle dyskretna, że nie zdecydowałem 
się na zakup. Ciągle jednak świtała mi  
w głowie myśl, że warto wypróbować 
inne wysokiej klasy listwy czy kondy-
cjonery.

Kiedy w moje ręce wpadł Isol-8 Mi-
nisub Axis z przewodem zasilającym 
IsoLink Reference tej samej firmy, nie 
spodziewałem się rewelacji. Urządze-
nie nie prezentuje się szczególnie oka-
zale, choć jest dobrze wykonane, a za 
jego konstrukcją stoją kompetentni 
ludzie.

Po włączeniu Isola i podłączeniu 
początkowo jedynie końcówki mocy 
Abyssound ASX 2000, zostałem za-
skoczony niczym nieskrępowaną dy-
namiką i wyraźną poprawą basu, który 
stał się krótki, zwarty i zróżnicowa- 
ny. Momentami bardziej odczuwal-
ny jako wibracje niż słyszalny. Takie 
zjawisko w moim pokoju występuje 
niezmiernie rzadko. Pomyślałem, że 

to chwilowe oczarowanie, ale czas pły-
nął, a brzmienie dalej się poprawiało.  
Już nie tylko w aspekcie dynamiki, 
ale też barwy, gładkości brzmienia  
i nasycenia średnicy pasma, która stała 
się bardziej muzykalna. Dopełnienie 
stanowiły wysokie tony. Rozdzielcze, 
wydobywające szczegóły z tła. Stare 
płyty, zdawać by się mogło, znane na 

wylot, zostały zaprezentowane w no-
wym świetle.

Wszystkie instrumenty, bez względu 
na repertuar, są czytelne i dobrze od sie-
bie odseparowane, a jednocześnie two-
rzą całość, składającą się na kompletny 
przekaz.

Kolejnym krokiem było zbadanie 
wpływu Minisuba Axis na przedwzmac-
niacz liniowy i gramofonowy. Podłą-

czenie ich razem z końcówką mocy 
nie wniosło już tak znaczącej poprawy, 
choć ta nadal była słyszalna. Ciekawe, 
że różnica okazała się większa w przy-
padku przedwzmacniacza korekcyjnego 
Moon 310LP. Niewykluczone, że jest to 
związane z możliwością rozbudowania 
go o opcjonalny zewnętrzny zasilacz, 
którego nie posiadam.

Podsumowując, Isol-8 Minisub Axis 
na tyle korzystnie wpłynął na odbiór 
muzyki, że pozostał w moim systemie. 
Wszystkim niedowiarkom, mającym 
sceptyczne lub negatywne podejście do 
„poprawiaczy prądu”, proponuję krótki 
test tego urządzenia. Jestem przekona-
ny, że zostaną nawróceni.

Jerzy Mieszkowski
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