
Test akcesoria 

22 Hi•Fi i Muzyka 3/16

Paweł Gołębiewski

Niezbędnik
Demagnetyzator  
Stein Music DE-3

Paweł Gołębiewski

Niezbędnik
Demagnetyzator  
Stein Music DE-3



Test akcesoria 

23Hi•Fi i Muzyka 3/16

od innym adresem, w angiel-
skim Birmingham, znajduje 
się centrum zarządzania fir-

my. To pewnie tam zapadają strategicz-
ne decyzje, dzięki którym oferta Stein 
Music jest tak różnorodna. Obejmuje 
źródła cyfrowe (odtwarzacz, napęd CD  
i DAC) i analogowe (wkładka MC, dwa 
przedwzmacniacze gramofonowe), dwa 
wzmacniacze zintegrowane i dzielony,  
a także głośniki, przewody i ciekawy 
wybór akcesoriów, służących poprawie 
brzmienia płyt CD i LP oraz korygują-
cych akustykę pomieszczeń. Do recenzji 
dotarło tajemnicze czarne urządzenie, 

oznaczone symbolem DE-3. To dema-
gnetyzator, czyli w powszechnej świado-
mości „maszyna robiąca ping”.

Z fizyką za pan brat
Po tym, jak jabłko spadło na głowę sir 

Izaaka Newtona (chociaż to podobno 
tylko barwna opowieść), rzeczy przy-
brały szybszy obrót i wkrótce świat po-
znał zasady dynamiki, opisujące związki 
pomiędzy ruchem ciał a siłami na nie 
działającymi.

Tym, czym w dynamice są zasady 
Newtona, tym dla zjawisk elektroma-
gnetyzmu są cztery równania Maxwella. 
Zostały one opracowane na podstawie 
wcześniej sformułowanych praw fizycz-
nych. Elektrodynamika Maxwella łączy 
w ramach jednej, wspólnej teorii zjawi-
ska magnetyczne, elektryczne i optycz-
ne. Dokładne przedstawienie tych rów-
nań przekracza nawet zakres pisma 
popularno-naukowego, a co dopiero 
naszego magazynu. Spróbujemy więc 

przedstawić ich idee, bez zagłębiania 
się we wzory postaci całkowych i róż-
niczkowych.

Pierwsze równanie Maxwella opisuje 
prawo indukcji elektromagnetycznej Fa-
radaya. Zgodnie 
z nim, zmienne 
w czasie pole ma- 
gnetyczne wytwarza 
wokół sobie pole elektrycz-

ne, indukując w przewodniku elektrycz-
nym prąd elektryczny przewodnictwa,  
a w dielektryku – prąd przesunięcia. 

Drugie równanie rozszerza prawo Am-
pere’a, opisując zjawiska wywołane prąda-
mi przewodnictwa i przesunięcia. Stwier-
dza, że zmienne w czasie pole elektryczne 
wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. 
Prąd (przepływ ładunku) otoczony jest 
więc polem magnetycznym. 

Trzecie równanie Maxwella odnosi się 
do prawa Gaussa dla pola elektryczne-
go. Zgodnie z nim ładunki pozostające 
w spoczynku są źródłem pola elektrycz-
nego wokół nich, a linie tego pola zaczy-
nają się lub kończą w ładunkach. 

Czwarte równanie to prawo Gaussa 
dla pola magnetycznego, opisujące, że 
jest ono bezźródłowe, to znaczy, że nie 
istnieją ani ładunki magnetyczne, ani 
prądy magnetyczne. Pomiędzy zjawi-
skami magnetycznymi i elektrycznymi 
panuje więc pewna asymetria. 

Znacznie uogólniając powyższe: upo-
rządkowany ruch elektronów wy-
wołuje zjawiska magnetyczne. Pola 
elektryczne i magnetyczne są nieroz-
łączne. W świetle tej teorii popraw-
niej jest mówić o zjawiskach elek-
tromagnetycznych niż rozpatrywać 
je oddzielnie z ramach klas zjawisk 
elektrycznych czy magnetycznych.

Z kolei zjawiska elektrostatyczne 
dotyczą przedmiotów nie będących 
w ruchu. Indukcja elektrostatyczna to 
zjawisko wywoływane oddziaływaniem 
elementu mającego określony ładunek 
elektryczny na inny element, znajdujący 
się w bezpośrednim sąsiedztwie. Powo-
duje ona przesunięcie i nierównomierny 
rozkład ładunku w tym elemencie.

Jeśli znajdziecie się  
w miejscowości  
Muelheim an der Ruhr,  
to zapytajcie  
o starą słodownię.  
W jej zabytkowej wieży 
mieści się siedziba  
Stein Music.  
Zdjęcia z wnętrza  
pokazują, że panuje tam 
swobodna atmosfera,  
a na odwiedzających 
czeka wybór win.

Wnętrze może  
nie wzbudzić aplauzu.

Zasilanie.
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Podobny, nierównomierny rozkład 
charakteryzuje większość elementów na-
magnesowanych. Magnetyzacja przed-
miotów jest zjawiskiem fizycznym, 
wynikającym z właściwości budowy 
materiałów magnetycznych. Elektrony, 
jako trwałe cząstki elementarne obda-
rzone masą, mające ujemny ładunek 
elektryczny, poruszające się w struktu-
rze atomów, wykazują orbitalne i spino-
we momenty magnetyczne. Suma tych 
momentów wytworzonych w jednostce 
objętości danej substancji określa wiel-
kość magnetyzacji. 

Odpowiednia struktura i skład ma-
teriałów (np. magnesów) powodują, że 
wielkość ta może być istotna i mierzal-
na, a ich właściwości – wykorzystane  
w wielu dziedzinach techniki, chociaż-
by wytwarzania prądu we wkładkach 
gramofonowych lub powodowania ru-
chu membrany w głośnikach.

Zgodnie z zasadami fizyki, de-
magnetyzacji dokonuje się 
poprzez umieszczenie nama-
gnesowanego przedmiotu 
w zanikającym przemien-
nym polu magnetycznym 
lub poprzez przesuwa-
nie go przez światło 
cewki zasilanej prą-
dem zmiennym, np. 
z sieci. O wyborze me-
tody zadecyduje cha-
rakter demagnetyzo- 
wanego przedmiotu. Naj-
lepszym rozwiązaniem wydają się urzą-
dzenia o określonym przeznaczeniu.  
W celu demagnetyzacji statków budowa-
no duże stacje nadbrzeżne lub specjalne 
okręty zadaniowe. W innych przypad-
kach skuteczne mogą się okazać sposo-
by domowe, np. silne pole magnetyczne, 
wytwarzane przez cewkę lutownicy prze-
mieszczaną ponad powierzchnią maski 
kineskopu lampowego pozwalało na jej 
demagnetyzację. Demagnetyzacji mogą 
wymagać też niewielkie elementy stalo-
we, jak śrubki lub elementy zegarków.

Stein Music DE-3 służy do rozma-
gnesowywania płyt CD i LP oraz prze-
wodów. W przypadku kabli – z tworzą-
cymi je przewodnikami i izolatorami 
– sprawa wydaje się bardziej oczywista. 
Pytaniem zasadniczym jest, czy ele-
menty takie jak CD i LP mogą w ogóle 
ulegać magnesowaniu? Płyty z pew-
nością mogą ulec naelektryzowaniu, 
czyli mieć nierównomiernie rozłożony 
ładunek elektryczny. Przyczyną może 
być np. pocieranie lub indukcja. Poru-

szające się wraz z płytą ładunki mogą 
generować zjawiska elektromagnetyczne, 
zgodnie z przytoczonymi powyżej pra-
wami. Demagnetyzator może wyrównać 
rozmieszczenie ładunków elektrycznych 
poprzez przyłożenie pola magnetycznego  
i stopniowe jego zmniejszanie. Jak mają się 
do tego wirujące elementy metalowe (tale-
rze gramofonów, krążki dociskające płyty 
CD), silniki napędów, układy generatorów 
we wkładkach gramofonowych czy wiązki 
elektromagnetyczne głowic laserowych, 
tego nie jestem w stanie przeanalizować. 
Istnieją jednak podstawy fizyczne, wyja-
śniające, dlaczego zadziałanie na jeden  
z elementów układanki elektromagne-
tycznej może wpływać na pozostałe. A czy 
przez to może wpływać na dźwięk uzyska-
ny z tak potraktowanych nośników?

I oto po raz kolejny znalazłem się 
na krawędzi nauki i audiofilskiego  
voodoo.

Budowa
O budowie demagnetyzatora Stein 

Music DE-3 wiadomo niewiele. Sama 
obudowa jest bardzo estetyczna, chociaż 
ze względu na jej rozmiary trudno okre-
ślić urządzenie jako poręczne. Górną po-
krywę wykonano z akrylu i wyposażono  
w jedyny manipulator – włącznik z nie-
bieskim podświetleniem. Boki wyprofi-
lowano z akrylu i zaokrąglono. Całość 
jest utrzymana w głęboko czarnej to-
nacji, więc widać na niej każdą drobinę 
kurzu i najmniejsze ryski powstające  
w trakcie czyszczenia. Napięcie 16 V 
dostarcza zewnętrzny zasilacz.

Po podniesieniu górnej płyty widać 
mniejszą elegancję w postaci surowej 
płyty z pacniętą na środek grudą pla-
stelinopodobnej substancji. Pod płytą 
znajduje się osiem generatorów pola 
magnetycznego. Trudno dokładnie 

określić ich rozmieszczenie, ale praw-
dopodobnie na każdym boku znajdu-
ją się po dwa. Ich rdzenie wykonano  
z miękkich ferrytów, a cewki nawinięto 
drutem z miedzi o wysokiej czystości. 
Bezpośrednie zasilanie dostarcza dwu-
kanałowy wzmacniacz, uruchamiający 
odpowiednią sekwencję demagnetyza-
cji. Dobór materiałów oraz sekwencji 
zapewnia właściwy rozkład pola i jego 
działanie na określonym obszarze. Tyle 
wynika z deklaracji producenta. 

Wszystko to w niebagatelnej cenie 
blisko 8400 zł.

Konfiguracja
Jedynym przygotowaniem dema-

gnetyzera do pracy jest podłączenie 
zewnętrznego zasilacza, przypomina-

jącego zasilacz laptopa. Duża górna 
powierzchnia DE-3 pozwala umieścić 
na niej płytę LP lub CD, ale także od-
powiednio ułożone przewody. Płyty wi-
nylowe mogą pozostać w wewnętrznej 
kopercie.

Urządzenie wyposażono w jeden 
podświetlany na niebiesko włącznik. 
Jego naciśnięcie uruchamia proces 
demagnetyzacji. Procedura trwa 10 
sekund i towarzyszy jej cichy sygnał 
dźwiękowy. W tym czasie układ cewek 
generuje zmienne pole magnetyczne  
o odpowiednim rozkładzie i sekwencji 
wygaszania. Po zakończeniu podświe-
tlenie włącznika gaśnie i urządzenie 
nie daje innych oznak życia. Zgodnie  
z sugestią dystrybutora, każdą pły-
tę CD i LP poddawałem procesowi po 
trzy razy, zmieniając ich strony. Jednak 
nawet jednokrotne i jednostronne pod-
danie płyt procedurze demagnetyzacji 
dawało słyszalny efekt.

Stein Music DE-3 w komplecie.
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Odsłuch polegał na przesłuchaniu 2-3 
minutowego fragmentu utworu lub kil-
ku utworów z danego nośnika, a następ-
nie zdemagnetyzowaniu go i ponownym 
odsłuchu tego samego materiału. 

Płyty CD odtwarzał Audio Research 
CD-7; analogowe – Garrard 401 z ra-
mionami SME-312 i Ortofon AS-212 
oraz wkładkami, odpowiednio, Audio-
technica AT-33PTG/2 i AT-Mono3/LP. 
Pozostałe elementy systemu składały 
się ze stopnia korekcyjnego Amplifi-
kator Pre-Gramofonowy, przedwzmac-
niacza McIntosh C-48, końcówek mocy 
McIntosh MC-252 (tranzystorowa)  
i MC-2102 (lampowa) oraz kolumn 
ATC SCM-35 i Dynaudio Contour 3.4 SE.  
System grał w pomieszczeniu profesjo-
nalnie zaadaptowanym akustycznie.

Wrażenia odsłuchowe
Stein Music DE-3 dość długo cze-

kał na sprawdzenie jego umiejętności. 
Może dlatego, że bardziej ochoczo pod-
szedłem do testów wkładki gramofono-
wej i kolumn niż wielkiej czarnej bryły 
z akrylu. A może dlatego, że z urządze-
niem nie dotarła instrukcja obsługi. Po-
zostały poszukiwania w internecie (nie-
zbyt owocne) i rozpoznanie bojem (jak 
pod Lenino). Czas na DE-3 przyszedł 
w czasie odsłuchu starej monofonicz-
nej płyty LP „Jazz Jamboree 64, Vol. 1”  
(Muza Polskie Nagrania), słuchanej 
pewnie zylion razy, a więc ze względu 
na zużycie niebędącej audiofilską. Po 
potraktowaniu DE-3 dźwięk, począt-
kowo „stary i zużyty”, lekko nerwowy 
i rozedrgany, z nałożonymi trzaskami, 
uległ nieoczekiwanej przeze mnie me-
tamorfozie. Nagle zyskał klarowny spo-

kój i nośność. Jakby został pozbawiony 
irytujących elementów, bałaganu, ale 
także części elektrostatycznych trza-
sków. Płyta „chodziła” ciszej i płynniej; 
z większą kulturą. Lepiej było słychać 
separację dźwięków oraz kontrast mie-
dzy nimi a tłem.

Od tego czasu odsłuch każdej płyty 
LP i CD rozpoczynał się od krótkiej 
rozgrzewki, potem następowała „de- 
magnetyzacja”, a następnie odsłuch 
właściwy.

Kwestia nazwania oraz określenie 
zakresu zmian, wprowadzanych przez 
DE-3, prawdopodobnie może się nieco 
różnić, zależnie od systemu odsłucho-
wego. Sprzęt podany powyżej, grający 
w pomieszczeniu zaadaptowanym aku-
stycznie, pozwala oceniać zmianę każ-

dego z elementów go tworzących. Zmia-
ny są bardziej oczywiste w przypadku 
urządzeń. W przypadku przewodów 
nie powinny sprawiać kłopotu uważ-
nemu słuchaczowi, przy czym wtedy 
sprowadzają się do pewnych aspektów  
brzmienia. 

W przypadku akcesorium Stein Music,  
które nie znajdowało się przecież w to- 
rze fonicznym, odczuwalny efekt zmia-
ny okazał się ewidentnie bardziej wy-
raźny. Zjawisko jest odczuwalne już na 
poziomie ogólnej percepcji dźwięku 
i nie wymaga głębokiego skupienia. 
Przeciwnie, zademonstrowane laikom 
w trakcie spotkania towarzyskiego nie 
budziło wątpliwości. Efekt, zaprezento-
wany w jednym z audiofilskich salonów 

sprzedaży, przekonywał także nieco 
sceptycznie nastawionych profesjonali-
stów.

Wnikając głębiej w obserwowane 
zmiany, po zastosowaniu Stein Music 
DE-3 dźwięk z nośników CD i LP sta-
je się lepiej zdefiniowany, czytelniej-
szy, bardziej rozdzielczy. Ta poprawa 
rozdzielczości nie ma nic wspólnego  
z wyostrzeniem, ani zmianą barwy. Jest 
to raczej uspokojenie brzmienia, jego 
lepsza kontrola, odczuwalna w dziedzi-
nie mikrodynamicznej.

Podjąłem również próbę zastosowania 
DE-3 przy zgrywaniu pliku w formacie 
wav z płyty CD. W tym celu zripowałem 
nagrania dobrej jakości z płyty zdjętej 
z półki, a następnie te same utwory 
po przeprowadzeniu demagnetyza-
cji. Muszę przyznać, że na odtwarza-

nych z pendrive’a USB nie słyszałem 
tak istotnej różnicy brzmienia, jak  
w formacie oryginalnym. Chociaż 
nie zaprę się, że nie było jej wcale.

Podejrzewam, że efekt działania 
demagnetyzatora docenią osoby, 
które mają dobre systemy, to zna-
czy systemy, których brzmienie 
nie jest determinowane znie-
kształceniami wnoszonymi 
przez słabe urządzenia, ale 
głównie przez złą akustykę 
pomieszczenia.

Trudno mi określić, jak 
długo utrzymuje się efekt 
działania DE-3 i jak czę-
sto należy lub jak często 
warto stosować dema-
gnetyzator. Według infor-

macji znalezionych w sieci,  
w przypadku płyt CD efekt może trwać 
nawet do trzech tygodni. Czy zależy  
to od częstości słuchania danej płyty, 
tego już nie wiem. Ale będę mógł to na 
spokojnie sprawdzić w przyszłości.

Konkluzja
Można wierzyć, można nie wierzyć. 

Sprawdzić zdecydowanie warto. W moim 
systemie Stein Music DE-3 pozostaje. 
Jako niezbędnik.

DE-3 w akcji.

Stein Music DE-3
Cena:  8390 zł

Dane techniczne:

Wymiary (w/s/g): 6,5/42/42 cm
Masa: 8 kg

Ocena:
Wpływ na brzmienie:   ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥


