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ierw sze wzmac nia cze La var din po ja wi ły
się na ryn ku w 1996 ro ku i, co cie ka we,
nie któ re mo de le są ofe ro wa ne w nie zmie -
nio nej po sta ci do dziś. Do ty czy to na przy -
kład re fe ren cyj nej in te gry IT. Ta ka dłu go -

wiecz ność jest w dzi siej szych cza sach bar dzo rzad ko
spo ty ka na, a dla pro du cen ta mo że sta no wić po wód
do du my. Kon cep cja kon struk cyj na za war ta we
wzmac nia czach La var din by ła i na dal jest na ty le no -
wa tor ska, że nie by ło po trze by wy my ślać ni cze go no -
we go, by oprzeć się mo dom oraz upły wo wi cza su.
Po de biu cie in te gry IT ofer ta szyb ko roz sze rzy ła się
o ko lej ne mo de le, ale na dal ogra ni cza się tyl ko
do wzmac nia czy. Ma my trzy in te gry – pod sta wo wą IS
(re cen zo wa ną w Au dio -Vi deo 11/1999), opisywaną IS
Re fe ren ce oraz IT. Oprócz te go jest jesz cze przed -
wzmac niacz, do któ re go mo że my do brać koń ców kę
mo cy – we dle po trzeb i uzna nia. Moż na wy brać spo -
śród trzech wer sji ste reo fo nicz nych. Wi sien ką na tor -
cie są mo no blo ki MAP.
Co zwra ca uwa gę we wzmac nia czach La var di na, to
ma łe obu do wy, ni skie mo ce i dość wy so ka ce na. Po -
mię dzy in te grą IS, dys po nu ją cą 45 wa ta mi, a mo no -
blo ka mi MAP (55 W) roz pię tość jest na praw dę nie wiel -
ka. Moż na, a wręcz na le ży przy pusz czać, że we
wzmac nia czach tej fir my cho dzi o zu peł nie co in ne go
niż o moc, wy daj ność prą do wą czy in ne te go ty pu pa -
ra me try. O co kon kret nie?

ZNIE KSZTAŁ CE NIA PA MIĘ CIO WE
Głów ną cie ka wost ką wzmac nia czy La var din jest
uwzględ nie nie efek tu pa mię cio we go (od kry te go przez

Ge rar da Per ro ta), któ ry zda niem pro du cen ta wy stę pu -
je w ukła dach pół prze wod ni ko wych i któ ry jest przez
in nych kon struk to rów igno ro wa ny. To tak zwa ne znie -
kształ ce nia pa mię cio we, do tąd nieopi sy wa ne w pod -
ręcz ni kach elek tro ni ki, ale któ re zda niem Je ana Phi li -
pe’a Cro ze la wy stę pu ją w każ dym urzą dze niu tran zy -
sto ro wym. Uwa ża on, że gdy sy gnał prze cho dzi przez
ja ki kol wiek ele ment pół prze wod ni ko wy, po zo sta wia
po so bie ślad. Pod roz wa gę przy ta cza fakt, że w kon -
struk cjach lam po wych efekt nie wy stę pu je, bo w lam -
pach elek tro ny po dró żu ją w próż ni, pod czas gdy

w tran zy sto row cach – w ukła dach krze mo wych. Ar gu -
ment ten jest jed nak bar dzo ogól ny i, jak by nie pa -
trzeć, dość męt ny. Nie zna czy to jed nak, że efek ty pa -
mię cio we to wy mysł na wie dzo ne go kon struk to ra. Ter -
min „znie kształ ce nia pa mię cio we” od no si się tak na -
praw dę do szer sze go za gad nie nia, ja kim jest nie sta -
cjo nar ność ukła dów au dio. Naj ogól niej rzecz bio rąc,
rzecz spro wa dza się do te go, że wzmac niacz, jak rów -
nież wie le in nych ukła dów au dio, za cho wu je się ina -
czej przy wzmac nia niu sy gna łu si nu so idal ne go – ta -
kie go, któ rym wy ko nu je się więk szość po mia rów

– a zu peł nie ina czej w trans jen tach, przy od twa rza niu
rze czy wi ste go sy gna łu mu zycz ne go o sze ro kim spek -
trum czę sto tli wo ści i zmiennej am pli tu dzie. Zna czy to,
że pa trząc na wy ni ki tra dy cyj nych po mia rów, wi dzi my
ob raz sy tu acji, któ ra prawie ni gdy się nie zda rza (kto
słu cha si nu so idy?). Nie sta cjo nar ność mo że prze ja wiać
się na wie le spo so bów. Przy kła dem mo że być sy tu acja
od twa rza nia sy gna łu cią głe go o sta łej am pli tu dzie,
któ ra w ty po wym za si la czu pro wa dzi do peł ne go na ła -
do wa nia kon den sa to rów i nie mal cał ko wi te go za trzy -
ma nia prą du pły ną ce go przez dio dy pro stow ni cze. Je -
śli po tem po ziom gło śno ści spad nie (ci chy, ma ło dy -
na micz ny frag ment), kon den sa to ry stop nio wo bę dą
się roz ła do wy wać, co uczy ni za si lacz zu peł nie nie przy -
go to wa nym na na gle po ja wia ją cy się trans jent. W tym
sen sie moż na mó wić o efek cie pa mię ci za si la cza. Sko -
ki sy gna łu pro wa dzą tak że do chwi lo wych wahnięć
tem pe ra tur złączy w tran zy sto rach, co z ko lei po wo du -
je krót ko trwa ły dryft ich cha rak te ry styk. Efekt jest
wpraw dzie kom pen so wa ny przez sprzę że nie zwrot ne,
ale nie zmie nia to po sta ci rze czy, że wy stę pu je. 
Jak za tem wy ko nać ide al ny wzmac niacz? Zbu do wać
lam pow ca z ni ski mi znie kształ ce nia mi har mo nicz ny -
mi, sze ro kim pa smem prze no sze nia i wy so ką mo cą?
A mo że le piej spró bo wać sił, bu du jąc tran zy sto r po -
zba wio ny znie kształ ceń pa mię cio wych? Tę dru gą re -
cep tę wpro wa dzo no w ży cie we wzmac nia czach 
La var din. 

BU DO WA
IS Re fe ren ce jest bliź nia czą kon struk cją naj tań szej in -
te gry IS. Róż ni ca do ty czy in nej sek cji za si la nia. Nie stety
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WZMACNIACZ BEZ PAMIĘCI
�Tekst: Roch Młodecki � Zdjęcia: Filip Kulpa

• Efekty pamięciowe 
w układach audio
to nie wymysł konstruktora, 
lecz realny problem inżynierski, 
tyle że zagadkowo nazwany 
i słabo rozpoznany •

Wzmacniacze Lavardin, choć w 100% tranzystorowe, są w opinii producenta
brzmieniowo spokrewnione z konstrukcjami lampowymi. Dlaczego tak twierdzi
i czy to prawda, sprawdzamy na przykładzie modelu IS Reference



ta ka in for ma cja mu si wy star czyć, bo -
wiem wzmac niacz zo stał wy ko na ny
w ta ki spo sób, aby utrud nić oglę dzi ny.
Ca łą sek cję za si la ją cą za mknię to w za -
plom bo wa nej pusz ce, z któ rej wy cho -
dzą wy łącz nie trzy ka ble. W każ dym
bądź ra zie pa ra me try mo de li IS i IS Re -
fe ren ce są ta kie sa me. Oglę dzi ny wnę -
trza oka zu ją się pro ble ma tycz ne, bo
w wie lu miej scach star to wszel kie in for -
ma cje mo gą ce nam choć tro chę przy bli -
żyć spo sób, w ja ki kon struk tor wal czy
ze wspo mnia ny mi znie kształ ce nia mi
pa mię cio wy mi. Wi dać na to miast kil ka
oso bli wych po my słów kon struk cyj nych.
Sy gnał z gniazd wej ścio wych do płyt ki
dru ko wa nej bie gnie za po śred nic twem
cien kich dru ci ków wy ko na nych z li tej
mie dzi. Ta ki spo sób mon ta żu nie mo że
być wy ko na ny przez ma szy nę, to mu si
ozna czać ręcz ną ro bo tę. Do gniazd gło -
śni ko wych sy gnał pro wa dzo ny jest z ko -
lei mie dzia ną skręt ką, w któ rej ro lę die -
lek try ka peł ni cien ka war stwa la kie ru.
Coś ta kie go wi dzie li śmy już mie siąc te -
mu w ko lum nach Le con to ure. Prze kaź -
ni ki Fin de ra wy bie ra ją ce źró dło

umiesz czo no w bez po śred nim są siedz -
twie gniazd dla mak sy mal ne go skró ce -
nia dro gi sy gna łu. W ro li po ten cjo me tru
znaj dzie my po pu lar ne go i ce nio ne go
nie bie skie go Alp sa. Dwie pa ry tran zy -
sto rów wyj ścio wych przy twier dzo no
do ką tow ni ka od pro wa dza ją ce go cie -
pło do obu do wy. 

OB SŁU GA
Ze wnętrz ny wy gląd wzmac nia cza jest
na praw dę zna ko mi ty i moż na przy -
pusz czać, że za kil ka dzie siąt lat na dal
ta kim po zo sta nie. Skrom na alu mi nio -
wa ścian ka czo ło wa jest pięk nie wy koń -
czo na, a za ca łą ob słu gę od po wia da ją
dwa po krę tła – wy bór źró dła i po ten cjo -
metr. Włącz nik sie cio wy po wę dro wał
na tyl ną ścian kę. Jest skrom nie, a za ra -
zem wy kwint nie, bo wiem po krę tła są
bar dzo pre cy zyj nie wy to czo ne z alu mi -
nio we go blo ku. Alu mi nio wa jest tak że
ca ła resz ta obu do wy, bo wiem jest to
według pro du cen ta naj lep szy spo sób
uzy ska nia wy so kiej sztyw no ści i do bre -
go ekra no wa nia. Wzmac niacz spo czy -
wa na 3 stop kach dla za cho wa nia sta -

Zagadkowa puszka nie tylko skrywa, ale
i ekranuje tajemniczy zasilacz



bil no ści. Pro du cent za le ca sta wia nie elek tro ni ki
na pół kach drew nia nych, któ re są je go zda niem znacz -
nie lep sze niż szkło, ka mień czy stal. Znie chę ca też
do ko rzy sta nia z wy myśl nych ka bli sie cio wych (sie -
ciów ka ofe ro wa na w kom ple cie wy da je się przy pad ko -
wa, ale zo sta ła wy bra na na pod sta wie prób od słu cho -
wych), zwra ca na to miast uwa gę na spraw dze nie, czy
po la ry za cja wtycz ki jest pra wi dło wa. War to za opa trzyć
się w śru bo kręt te sto wy i upew nić, czy fa za do cho dzi
do od po wied nie go sty ku za zna czo ne go na czer wo no.

Po dwój ne oka blo wa nie uzna je za zbęd ne, dla te go 
we wzmac nia czu jest tyl ko jed na pa ra gniazd gło śni -
ko wych. Nie są one naj lep szej ja ko ści, ale dobrze
speł nia ją swo ją ro lę. Bar dziej cie szą oko gniaz da
cinch izo lo wa ne te flo nem. 

BRZMIE NIE
Z pew nym tru dem przy cho dzi ło mi pi sa nie mie siąc te -
mu o brzmie niu ko lumn Le con to ure. Ich brzmie nie by -
ło tak nie wy mu szo ne, tak na tu ral ne i za ra zem fi ne zyj -
ne, że trud no by ło opi sać je przez ana li zę po szcze gól -
nych aspek tów pre zen ta cji. Na ka zy wa ło po strze gać
prze kaz mu zycz ny ja ko ca łość. Dziś mo je za da nie jest
nie mal tak sa mo trud ne. W przy pad ku wzmac nia cza
La var din ma my bo wiem do czy nie nia z bar dzo po dob -
ną re cep tą na brzmie nie.
Aby za pew nić so bie w mia rę obiek tyw ne wa run ki od -
słu chu, sta ra łem się zmie niać oto cze nie, w ja kim pra -
co wał IS Re fe ren ce. Dwa od twa rza cze (De non
DCD2000AE i Na im CD -5XS) i kil ka róż nych ko lumn
(w tym wspo mnia ne Le con to ure) po zwo li ły spraw dzić
wzmac niacz w róż nych kon fi gu ra cjach. La var din nie
był zbyt ka pry śny i zna ko mi cie „do ga dy wał” się z sze -
ro ką pa le tą ko lumn i od twa rza czy. I mi mo że zda je się
bar dzo prze zro czy sty, je go obec ność by ła zawsze wy -
raź nie od czu wal na.
Jed ną z naj bar dziej atrak cyj nych cech te go wzmac nia -
cza, tak jak w przy pad ku ko lumn Le con to ure, jest cha -
rak te ry stycz na tkan ka, z ja kiej ule pio na jest od twa rza -
na mu zy ka. Fi li gra no wa, bar dzo de li kat na, a przy tym
tak uro kli wa, wprost za chwy ca ją ca. Brzmie nie ni gdy
nie wy da się na chal ne czy prze ła do wa ne. La var din
dba o nasz kom fort od słu chu i nie sposób wy obra zić
sobie słu cha cza, któ ry by te go nie do ce nił. Trud no 
o ma te riał dźwię ko wy, któ ry za brzmiałby zbyt na chal -
nie. Pew nie ta ki ist nie je, ale prze rzu ca jąc kil ka dzie siąt
płyt, ani ra zu na ta ki nie tra fi łem.
Tym, co tak za chwy ca w brzmie niu La var di na, jest
zna ko mi te wy czu cie pro por cji przy od twa rza niu zja -
wisk dy na micz nych. Brzmie nie jest za wsze niezwykle

wy wa żo ne i nie ma się wąt pli wo ści, że brzmi do kład -
nie tak, jakby śmy chcie li. Czę sto mia łem wra że nie, że
mie dzy mną a ma te ria łem mu zycz nym od sło nię to
ostat nią za sło nę, któ ra ma sko wa ła naj drob niej sze
szcze gó ły. Każ de ude rze nie by ło ide al nie wy wa żo ne,
mia ło do sko na łe pro por cje i zna ko mi te zgra nie w cza -
sie. Rzad ko spo ty ka się ta ką spój ność mię dzy re je -
stra mi. Ca łe pa smo by ło wol ne od ja kich kol wiek prze -
bar wień, a es te ty ka pro po no wa na przez wzmac niacz
– iden tycz na we wszyst kich re je strach.
Bar dzo zdzi wi ło mnie, że w trak cie od słu chu zu peł nie
nie bra ko wa ło mi pi lo ta do re gu la cji gło śno ści. Zwy kle
jest mi nie zbęd ny i czę sto prze kli nam wzmac nia cze
lam po we, któ re są je go po zba wio ne. Tym ra zem jed -
nak nie od czu wa łem po trze by, by z nie go ko rzy stać.
Gdy mu zy ka gra ła ci cho, nie od czu wa łem nie do sy -
tu, nie po trze bo wa łem wzmoc nić brzmie nia, by
wsłu chać się w szcze gó ły. Gdy na to miast gra ła dość
gło śno, wca le nie by ło to me czą ce. To za sta na wia ją ce,
że w przy pad ku La var di na obec ność re gu la cji gło śno -
ści mo że wy da wać się rów nie zbęd na co re gu la to ry
bar wy. Raz do ko na na, uwzględ nia ją ca efek tyw ność
ko lumn, roz mia ry po miesz cze nia i po ziom, z ja kim do -
ko na no na gra nia, w za sa dzie nie wy ma ga już ko rek ty.
Oka zu je się więc, że zdal ne ste ro wa nie nie jest ko -
niecz ne.
Płyn ność, ja ką za pew nia ten wzmac niacz, wra że nie
zna ko mi tej ana li tycz no ści w po łą cze niu z bra kiem ja -
kie go kol wiek wra że nia zmę cze nia, z tak nie co dzien ną
na tu ral no ścią by ły na praw dę bar dzo za ska ku ją ce.
Żałuję, że co raz rza dziej zda rza mi się być tak za uro -
czo nym brzmie niem urzą dzeń au dio. La var din z ca łą
pew no ścią na dłu go za pi sze się w mo jej pa mię ci.

NA SZYM ZDA NIEM
Za nie po zor nym i bar dzo skrom nym wy glą dem kry je
się wzmac niacz o wprost ma gicz nym brzmie niu. Spo -
sób, w ja ki kreu je mu zy kę, spra wia, że ko lej ne roz wa -
ża nia na te mat ide al ne go wzmac nia cza wy da ją się
bez ce lo we. Moż na za po mnieć o po szu ki wa niach lep -
sze go urzą dze nia na wie le lat. A skrom ny wy gląd mo że
się spodo bać szcze gól nie tym, któ rzy wo le li by, aby
nikt się nie do wie dział, ile za pła ci li za swój no wy
wzmac niacz. �
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Wewnętrzne okablowanie nie jest typowe.
Cienkie, laminowane druciki solid core spotyka
się w wewnętrznych połączeniach nader rzadko

W końcówce mocy pracują pojedyncze pary
tranzystorów, niestety nie wiadomo jakiego typu

Wzmacniacz ma tylko 4 wejścia liniowe. Zaciski głośnikowe nie ułatwiają podłączania grubych sztywnych
kabli zakończonych widełkami. Do bananów są w zupełności OK

high-end
JAKOŚĆ/CENA

Dystrybutor Moje Audio, www.mojeaudio.com.pl 
tel. 071 336 52 67

Cena 14 250 zł

KATEGORIA SPRZĘTU A

Dane techniczne
Moc wyj ścio wa 2 x 45 W (8 Ω)

Czu łość 330 mV

Wej ścia 4 x RCA, wej ście pho no MM opcjo nal ne

Znie kształ ce nia har mo nicz ne < 0,005%

Im pe dan cja wej ścio wa 10 kΩ

Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 430 x 70 x 300 mm

Ma sa 6,5 kg


