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Test system streo

Produkty Goldenote goszczà na naszych ∏amach po raz pierwszy. 

Choç marka wydaje si´ nowa, uwa˝ni audiofile powinni skojarzyç jej logo. 

Za∏o˝yciel fir
my mo˝e si´ pochwaliç blisko 20-letnim sta˝em w bran˝y hi-fi 

i przez ten czas zdà˝y∏ w nià tchnàç odrobin´ Êwie˝ego myÊlenia.

Tomasz K
arasiƒski

Z∏ota nutka

Z∏ota nutka
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Maurizio Aterini, wprowadzi∏ na
rynek marki Bluenote i Black-
note, obie pod skrzyd∏ami firmy

Akamai. Pierwsza z nich okaza∏a si´ nie-
szcz´Êliwa, poniewa˝ o prawa upomnia∏a
si´ amerykaƒska wytwórnia Blue Note 
Records. Aterini postanowi∏ zmieniç na-
zw´ na Goldenote i tak zosta∏o do dziÊ. 

GdzieÊ po drodze narodzi∏a si´ mar-
ka Blacknote, powo∏ana g∏ównie w celu
popularyzacji odtwarzaczy plików i od-
dzielenia ich od innych grup urzàdzeƒ. 
W katalogu z czarnà nutkà znajdziemy te˝
wzmacniacze zintegrowane i odtwarzacze
CD. Dziwne, ˝e nie po∏àczono wszystkie-
go w jeden twór, bo nawet slogany rekla-
mowe w nag∏ówkach stron www sà takie
same.

Poczàtek dzia∏alnoÊci Goldenote przy-
pada na rok 1992. W∏oska manufaktura
oferowa∏a wtedy akcesoria do sprz´tu hi-
-fi. Niektóre z nich, na przyk∏ad spr´˝y-
nowe absorbery Midas do redukcji drgaƒ
lamp elektronowych, wcià˝ sà dost´pne 
w oryginalnej formie.

Z biegiem czasu katalog zaczà∏ si´ za-
pe∏niaç coraz powa˝niejszymi urzàdze-
niami. Od okablowania i p∏ynów do
czyszczenia p∏yt winylowych firma prze-
sz∏a do budowania kolumn, gramofonów,
odtwarzaczy CD czy wzmacniaczy. Szcze-
gólnie okazale prezentuje si´ sekcja analo-
gowa, w której znajdziemy pi´ç gramofo-
nów, pi´ç ramion, szeÊç wk∏adek, trzy
preampy korekcyjne i zewn´trzny zasilacz
do upgrade’u.

Do dzisiejszego testu trafi∏ system z∏o-
˝ony z odtwarzacza CD Mini Koala,
wzmacniacza S-1 mkII, gramofonu Va-
lore i kondycjonera sieciowego Dumbo AC.

Budowa
Wzmacniacz S-1 mkII

S-1 mkII to najtaƒszy wzmacniacz Gol-
denote’a. Stalowa obudowa z czarnym
akrylowym frontem i dwoma pokr´t∏ami
to kwintesencja audiofilskiej prostoty. 
JakoÊç jej wykonania nale˝y oceniç wyso-
ko, a dba∏oÊç o detale widaç na ka˝dym
kroku. 

Blachy sà grube, a obudowa sztywna,
wi´c odporna na wibracje. Metalowe po-
kr´t∏a wyglàdajà Êwietnie, a kiedy zmie-
niamy êród∏o lub poziom g∏oÊnoÊci, 
w d∏oni mo˝na poczuç ich mas´ i przy-
jemnà bezw∏adnoÊç. Lekki zgrzyt este-
tyczny powodujà jedynie cztery Êruby
mocujàce akrylowy front.

Z przodu mamy tylko wybierak êró-
de∏, regulacj´ g∏oÊnoÊci i niebieskà diod´
informujàcà o aktywnoÊci urzàdzenia.
G∏ówny w∏àcznik sieciowy przeniesiono
na ty∏. Mo˝e to byç sygna∏, by zostawiaç
piecyk pod pràdem. Ekologia ekologià, ale
wygrzany S-1 mkII gra lepiej. W teÊcie kil-

ka razy by∏ wy∏àczany i pe∏ni´ mo˝liwoÊci
osiàga∏ dopiero po godzinie pracy.

Zaplecze wyglàda standardowo. Mamy
tu trójbolcowe gniazdo sieciowe, rzàd
z∏àcz RCA (6 wejÊç i jedno wyjÊcie linio-
we). Za pomocà opcjonalnej karty
MM/MC jedno z wejÊç mo˝emy prze-
kszta∏ciç w gniazdo dla gramofonu. Do
kompletu – wygodne pojedyncze termi-
nale g∏oÊnikowe. 

Wewnàtrz widzimy dwa 50-VA trans-
formatory E-I oraz dwa aluminiowe radia-
tory odprowadzajàce ciep∏o z tranzystorów
mocy TIP142 i TIP147. Wentylacj´ zapew-
niajà otwory w pokrywie i z ty∏u. Gdyby
mimo to S-1 zaczà∏ si´ przegrzewaç, na
przyk∏ad przez b∏àd u˝ytkownika, który

upchnà∏ go w ciasnej szafce, zadzia∏a za-
bezpieczenie termiczne. Pasywne wy∏àcz-
niki od∏àczà zasilanie, je˝eli temperatura
tranzystorów przekroczy 80° C.

Transformatory nie sà gigantyczne, ale
zaletà jest zastosowanie oddzielnego za-
silania dla ka˝dego kana∏u. Jedno trafo
dostarcza te˝ napi´cie do przedwzmac-
niacza. Ten jest uk∏adem, który pro-

ducent okreÊla jako Mirror-Amp. Stopieƒ
wzmocnienia zbudowano na bazie kaska-
dowego wzmacniacza ró˝nicowego z prà-
dem lustrzanym, co ma skutkowaç wi´k-
szà liniowoÊcià przetwarzania sygna∏u 
i redukowaç zniekszta∏cenia. 

Potencjometr to zmotoryzowany Alps.
Jego silnik, dioda LED i uk∏ady sterujàce
sà zaopatrywane w pràd przez specjalny
zasilacz, izolowany galwanicznie od sieci
zasilajàcej i pozosta∏ych obwodów. Elek-
tronika zmieÊci∏a si´ na jednej p∏ytce dru-
kowanej, co daje wra˝enie schludnoÊci ca-
∏ej konstrukcji. 

S-1 zosta∏ przystosowany do pracy 
z szerokim zakresem obcià˝eƒ indukcyj-
nych i rezystancyjnych. Dysponuje mocà

40 W na kana∏, co mo˝e nie jest imponu-
jàcym wynikiem, ale w porównaniu do
poprzedniej wersji poprawiono jego w∏a-
ÊciwoÊci dynamiczne i skupiono si´ na
tym, aby lepiej wspó∏pracowa∏ z trudniej-
szymi do wysterowania kolumnami.

Na osobny akapit zas∏uguje pilot. Ma
kszta∏t metalowego krà˝ka i tylko dwa
przyciski do regulacji g∏oÊnoÊci. Wyglàda
Êwietnie, a upadek ze stolika nie powinien
zrobiç na nim wra˝enia. Jest przy tym po-
r´czny, choç to jeszcze nie ten poziom
wygody i jubilerskiej precyzji, co w ste-
rownikach Audio Analogue. Ma te˝ jednà
wad´ – niewielki kàt dzia∏ania.

Test system streo

W∏oski minimalizm w czerni
i bieli. W wolnà przestrzeƒ
mo˝na wcisnàç zewn´trzny
zasilacz do Phono 1.



Odtwarzacz Mini Koala
Mini Koala to najtaƒszy odtwarzacz 

w katalogu Goldenote’a. Z lewej strony
umieszczono transport, z prawej – nie-
wielki wyÊwietlacz, a w centrum – rzàd
przycisków do obs∏ugi podstawowych
funkcji. Przed w∏àczeniem Koali wyda-
wa∏o mi si´, ˝e to kolejny odtwarzacz, 
o którego cechach u˝ytkowych niewiele
b´dzie do napisania. Okazuje si´ jednak,
˝e ma kilka wad. 

WyÊwietlacz jest na tyle ma∏y, ˝e przy
standardowym ustawieniu sprz´tu w po-
koju tylko osoby o sokolim wzroku 
dostrzegà napisy z fotela albo sofy. Zwa-

˝ywszy jednak na fakt, ˝e Mini Koala 
nie jest multimedialnym potworem, 
do którego obs∏ugi potrzeba doktoratu 
z informatyki, nie jest to jeszcze wielki
mankament. Szkoda tylko, ˝e wyÊwietla-
cza nie mo˝na po prostu wygasiç. 

Idàc dalej: przyciski sà za ma∏e. Nie
sposób bez pilota obs∏u˝yç odtwarzacza
tak, ˝eby nie zostawiç Êladów na akrylo-
wym froncie. Na szcz´Êcie w komplecie
dostajemy sterownik wielkoÊci trzech
z∏o˝onych kart p∏atniczych – cienki, lek-
ki i wszechstronny. 

Najwi´kszym problemem jest jednak
czas reakcji urzàdzenia na komendy. Po
naciÊni´ciu przycisku otwierania szuflady
chwilami mia∏em wra˝enie, ˝e zdà˝y∏bym
zrobiç kanapki, zanim transport zareagu-
je i pozwoli zmieniç p∏yt´. Wykona∏em
wi´c kilka eksperymentów ze stoperem 
w r´ku. Odtwarzacz znajdowa∏ si´ poczàt-
kowo w trybie standby z za∏adowanà 
p∏ytà. Wcisnà∏em przycisk standby i do
chwili wyÊwietlenia zawartoÊci albumu
up∏yn´∏y 34 sekundy. Wcisnà∏em play 
i przeskoczy∏em kilka utworów do przodu
– tu akurat odtwarzanie przebiega∏o ˝wa-

wo – ale kiedy postanowi∏em otworzyç
szuflad´, Mini Koali reakcja zaj´∏a kolej-
nych 12 sekund. A licz´ czas od klikni´cia
przycisku do pierwszego drgni´cia na-
p´du. Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynnoÊci urzàdzenie bardzo d∏ugo myÊli.

W∏osi skorzystali z nap´du, który Phi-
lips przygotowa∏ w zast´pstwie wy-
korzystywanego dotychczas L1210/65.
Nowy model o nazwie GyrFalcon zosta∏
wprowadzony w urzàdzeniach Goldeno-
te niemal natychmiast, bo dostawca ju˝
wczeÊniej przes∏a∏ firmie jego dokumen-
tacj´ technicznà. W∏osi przygotowali si´
na wprowadzenie nowego podzespo∏u 

i szczycà si´ tym, ˝e sà jednà z niewielu
wykorzystujàcych go firm. GF8 jest po-
noç trudny w aplikacji, zarówno pod kà-
tem mechaniki, jak i oprogramowania.
To by si´ zgadza∏o.

Wewnàtrz, prócz nap´du, widaç tylko
dwie niewielkie p∏ytki z uk∏adami elek-
tronicznymi. Wed∏ug producenta szcze-
gólnie godna uwagi jest sekcja zasi-
lania z systemem Electro-Power. Dzi´ki
niemu zasilacz utrzymuje stabilne war-
toÊci napi´cia. Z informacji dystrybu-
tora wynika te˝, ˝e Electro-Power sepa-
ruje galwanicznie odtwarzacz od sieci,
aby zapewniç odtwarzanie dêwi´ku i ob-
razu na wysokim poziomie. Hm, z tym
obrazem ktoÊ si´ chyba zap´dzi∏. Po-
nadto firmowy zasilacz ma pomóc 
w utrzy-maniu stabilnej pr´dkoÊci ob-
rotowej transportu. Wed∏ug danych
producenta wahania te nie przekracza-
jà 0,0001 %.

Przetwornik cyfrowo-analogowy jest
uk∏adem 24 bity/192 kHz. Stosowanà 
w poprzedniej wersji odtwarzacza koÊç
Cirrus Logic zastàpiono uk∏adem Burr-
-Brown PCM 1796. W Mini Koali zasto-
sowano autorski system Zero-Clock,
który pomaga redukowaç jitter.

Na tylnej Êciance mamy tylko wyjÊcie
analogowe RCA i trójbolcowà sieciówk´ 
z w∏àcznikiem i bezpiecznikiem. Wi-
doczne sà zaÊlepki gniazda cyfrowego 
i XLR-ów – z tych dobrodziejstw mo˝na
skorzystaç w dro˝szym modelu Koala
Tube.

Pilot jest równie oryginalny co we
wzmacniaczu. Tym razem nie dostaje-
my kawa∏ka metalu, lecz p∏askà kart´ 
zasilanà baterià do zegarka. Taki sterow-
nik równie˝ powinien s∏u˝yç wiele lat.
Trudno sobie wyobraziç, ˝eby coÊ mu
si´ sta∏o, gdy upadnie na pod∏og´, bo
wa˝y tyle, co paczka chusteczek higie-
nicznych.

Valore Compact
Valore Compact to najnowszy produkt

w∏oskiej wytwórni. Celem projektanta 
by∏o opracowanie êród∏a, które zaoferu-
je wysokà jakoÊç dêwi´ku, nie wymagajàc
od posiadacza ani doÊwiadczenia w in-
stalacji, ani grubego portfela. Valore
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We wzmacniaczu podzia∏
na dwa kana∏y zaczyna si´
od traf.

Phono 1 – widaç, ˝e pan Aterini
przywiàzuje du˝à wag´ do zasilania. 
Gdyby komuÊ by∏o ma∏o, 
mo˝e dokupiç Phono PSU.
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kosztuje 3180 z∏ i jest gotowy do u˝ycia
zaraz po wyj´ciu z kartonu. Trzeba tylko
zdjàç druciki, którymi na czas transpor-
tu zablokowano rami´, za∏o˝yç pasek na
talerz i rolk´ silnika, delikatnie zdemon-
towaç plastikowà os∏on´ wk∏adki, wsu-
nàç przeciwwag´ na tylnà cz´Êç ramienia
i pod∏àczyç kable. 

W komplecie dostajemy ci´˝arek an-
tyskatingu. Co ciekawe, nie trzeba go
stosowaç z zamontowanà fabrycznie
wk∏adkà. Producent informuje, ˝e ci´˝a-
rek jest jedynie dodatkiem na przysz∏oÊç
i mo˝e si´ przydaç, kiedy u˝ytkownik
zdecyduje si´ na zmian´ wk∏adki. Valore
zosta∏ wyposa˝ony w cartridge MM Ba-
bele. Cena katalogowa wynosi 400 z∏. 
W êródle tej klasy wydaje si´ to rozsàd-
ne. Nie jest to gramofon ze s∏abà wk∏ad-
kà, która od poczàtku nadaje si´ do wy-
miany.

Rami´ jest oÊmiocalowà wersjà fir-
mowej konstrukcji B-5 – z ∏o˝yskiem
kulkowym, które zobaczymy równie˝ 
w modelu Bellavista. Podstaw´ gramo-
fonu wykonano z 3-cm MDF-u i pola-
kierowano na bia∏o. Do wyboru mamy
te˝ wersj´ czarnà i fioletowà. Talerz i ∏o-
˝ysko sà identyczne jak w modelu Picco-
lo. 2-cm akryl w mlecznym odcie-
niu prezentuje si´ znakomicie. Ca∏oÊç
opiera si´ na wysokich metalowych nó˝-
kach.

Osobny akapit nale˝y poÊwi´ciç wy-
godzie u˝ytkowania. Pod tym wzgl´dem
Valore istotnie zas∏uguje na pochwa-
∏´. Instalacja êród∏a w systemie nawet
poczàtkujàcym amatorom winylu nie
powinna zajàç wi´cej ni˝ pi´ç minut.
Valore obs∏uguje si´ dok∏adnie tak, jak
wi´kszoÊç gramofonów w zbli˝onej ce-
nie. Poniewa˝ zastosowano 24-bieguno-
wy silnik na napi´cie zmienne, nie trze-
ba pod∏àczaç zewn´trznego zasilacza.
Urzàdzenie wyposa˝ono w grubà sie-
ciówk´ z porzàdnà wtyczkà oraz mate-
ria∏owà pokryw´ przeciw kurzowi. Za-
miast akrylowego pude∏ka mocowa-

nego na zawiasy W∏osi zdecydowali si´
na rozwiàzanie równie skuteczne, a bar-
dziej eleganckie. Pokrowiec ze z∏otym
logo firmy utrzymuje prostopad∏oÊcien-
ny kszta∏t, gdy na∏o˝ymy go na gramo-
fon, a po z∏o˝eniu mo˝na go wsunàç
mi´dzy ok∏adki p∏yt winylowych. Nawet
przewód sygna∏owy z drutem uziemie-
nia wyglàda porzàdnie i zosta∏ zakoƒ-
czony du˝ymi z∏oconymi wtykami.

Phono 1 mkII
Podstawowy przedwzmacniacz korek-

cyjny Goldenote to nie malutkie pude∏-
ko z zasilaczem wtyczkowym, ale po-

rzàdny klocek dopasowany wzorniczo
do pozosta∏ych urzàdzeƒ w∏oskiej firmy.
Na akrylowym froncie umieszczono je-
dynie diod´ informujàcà o aktywnoÊci
urzàdzenia oraz tabliczk´ z nazwà.

Z ty∏u mamy dwie pary gniazd RCA

(wejÊcie i wyjÊcie), sieciówk´ IEC z w∏àcz-
nikiem i gniazdem bezpiecznika, zakr´t-
k´ uziemiajàcà i dodatkowe gniazdo
DIN, do którego mo˝emy pod∏àczyç ze-
wn´trzny zasilacz PSU Phono. Produ-
cent zapewnia, ˝e Phono 1 po takim
upgradzie powinien graç nawet lepiej ni˝
jego dro˝szy brat – Phono 2. To o tyle
ciekawe, ˝e ju˝ w opisie testowanego mo-
delu W∏osi podkreÊlajà jakoÊç zasila-
cza. Mia∏ on zostaç zaprojektowany z tak
du˝ym zapasem, ˝e móg∏by si´ znaleêç
nawet w koƒcówce mocy. Gdy si´ patrzy
na wn´trze, wydaje si´ to przesadà, ale
jak na phono stage zasilanie wyglàda na-

prawd´ solidnie.
Najciekawszym rozwiàzaniem jest fir-

mowy uk∏ad Phono-Wide, dopasowujà-
cy przedwzmacniacz do parametrów
wk∏adki. Nie ma tu zworek ani prze∏àcz-
ników, poza jednym, który s∏u˝y do
zmiany poziomu wzmocnienia. Golde-
note podaje, ˝e mo˝e si´ przydaç przy
wspó∏pracy z najprostszymi przetworni-
kami MM. Z do∏àczonà do gramofonu
Valore wk∏adkà Babele nie by∏o takich
problemów. Wszystko zestrojono z my-
Êlà o wygodzie u˝ytkownika.

Dumbo AC
Dumbo to kondycjoner sieciowy za-

mkni´ty w obudowie identycznej jak Pho-
no 1. Jak na tego typu urzàdzenie jest ma-
lutki, ale nie projektowano go do zasilania
pe∏nego systemu hi-fi, tylko jednego ele-
mentu. Z ty∏u mamy wejÊcie i wyjÊcie, 
a dodatkowo – bezpiecznik i zakr´tk´
uziemiajàcà. Dumbo mo˝e pracowaç tyl-
ko z urzàdzeniami, których pobór mocy
nie przekracza 100 W, a wi´c êród∏ami 
cyfrowymi, przedwzmacniaczami i gra-
mofonami. Polski dystrybutor Goldenote

Test system streo

Zubo˝ona wersja modelu
Koala Tube.

Kondycjoner Dumbo AC 
skrywa swoje tajemnice
w srebrzystym pude∏eczku.
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zach´ca∏, by wypróbowaç kondycjoner 
z gramofonem Valore.

Dumbo galwanicznie separuje pod∏à-
czone urzàdzenie od sieci energetycznej.
Jest jednak pewien szkopu∏. Po zdj´ciu
obudowy zobaczymy tylko 100-VA
transformator i tajemniczà chromowanà
puszk´, do której wchodzi wi´kszoÊç

przewodów. Producent informuje, ˝e
Dumbo nie tylko separuje sprz´t od sie-
ci, ale tak˝e odÊwie˝a przep∏ywajàcy
przez niego pràd. Nie wiadomo tylko,
jak si´ to odbywa, a ˝e demonta˝ puszki
prawdopodobnie skoƒczy∏by si´ znisz-
czeniem kondycjonera, pozwoli∏em mu
zachowaç tajniki budowy.

Konfiguracja
W∏oski zestaw pracowa∏ z kolumna-

mi Audio Physic Tempo VI, grajàcymi 
w 18-metrowym pokoju o dobrej aku-
styce. Okablowanie pochodzi∏o od Ar-
gentum i Nordosta, a na zasilanie sk∏a-
da∏y si´ dwie sieciówki Ansae Muluc 
Supreme, dwa kable DIY (Lappkabel 
z wtyczkami Balsa i Wattgate’a) i listwa
Fadel Art Hotline IEC.

Elektronika poczàtkowo sta∏a na sto-
liku Ostoja T4 ze szklanymi pó∏kami, 
ale w trakcie testu mia∏em okazj´ spraw-
dziç stolik Base Solid II. Zmiana meb-
la przynios∏a zauwa˝alnà popraw´, co
nie dziwi w kontekÊcie jego ceny. Cieka-
we, ˝e system Goldenote, którego ele-
menty lokujà si´ przecie˝ w Êrednim 
segmencie, wyraênie zareagowa∏ na
przeprowadzk´.

Wra˝enia ods∏uchowe
Do opisu brzmienia w∏oskiego syste-

mu d∏ugo nie mog∏em si´ zebraç. Wp∏y-
n´∏o na to kilka czynników, w tym, wstyd
si´ przyznaç, lenistwo. Przez tych kilka
tygodni s∏uchanie dostarcza∏o mi jednak
wiele przyjemnoÊci.

O ile zadeklarowanie sympatii do
sprz´tu przysz∏o szybko, to okreÊlenie, 
co w jego brzmieniu sprawia, ˝e coraz
bardziej chce si´ go s∏uchaç, nie by∏o ju˝
∏atwe. Kluczem do sukcesu wydaje si´

równowaga. Nie chodzi tylko o propor-
cje mi´dzy zakresami i temperatur´ barw
ustawionà na zero. Nie mamy te˝ do czy-
nienia z tym rodzajem neutralnoÊci, któ-
ry na d∏u˝szà met´ oznacza znudzenie
nijakoÊcià dêwi´ku. W∏osi wybrali inny
sposób osiàgni´cia równowagi. Trudno

si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e przy strojeniu
urzàdzeƒ wcale nie starali si´ wszystkiego
wyrównywaç; raczej dodawali, by po∏à-
czyç kilka charakterystycznych cech. 

Pasmo przenoszenia jest równe, a bar-
wa wykazuje lekkà tendencj´ do ociepla-
nia. Ale kiedy si´gniemy po klasyk´, naj-
bardziej spodoba nam si´ spójnoÊç
dêwi´ku i szlachetna góra. W ci´˝kim
rocku bardziej ni˝ zazwyczaj dajà o sobie
znaç mocny, spr´˝ysty bas i bogata w in-
formacje Êrednica, dzi´ki której brzmie-
nie elektrycznych gitar nie zlewa si´ 
w jednolità mas´. Z kolei w muzyce elek-
tronicznej dêwi´k staje si´ bardziej wycy-
zelowany, w pewnym sensie nieco cieƒ-
szy, ale z jeszcze g∏´bszym basem i bar-
dzo dobrà przestrzenià. Zupe∏nie jakby
system przy ka˝dej zmianie p∏yty patrzy∏
na ok∏adk´ i myÊla∏ „o, na takà okazj´
mam w zanadrzu coÊ ciekawego”, po
czym leciutko nagina∏ swoje brzmienie,
by wydobyç z danego repertuaru wszyst-
ko, co najlepsze.

Powy˝sze obserwacje mogà zabrzmieç
jak truizm. Przecie˝ to oczywiste, ˝e 
z ró˝nà muzykà sprz´t zachowuje si´ ina-
czej. Tak, ale w przypadku w∏oskiego 
systemu owe przeobra˝enia sà w pozy-
tywnym sensie niecodzienne. W tym seg-
mencie cenowym zazwyczaj jakiÊ rodzaj
muzyki systemowi wyraênie nie od-
powiada. Tutaj nic podobnego si´ nie
dzieje. Goldenote uwielbia wszystkie p∏y-
ty i sprawia wra˝enie, jakby w ka˝dym
gatunku mia∏ coÊ ciekawego do pokaza-
nia. Do ogólnej neutralnoÊci i kultury
grania od czasu do czasu dodaje jakiÊ
smaczek.

Test system streo

Standard.

Valore – elegancki
gramofon plug-and-play.
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W audiofilskich realizacjach Golde-
note poradzi∏ sobie znakomicie. Niskie
tony by∏y g∏´bokie i szybkie, ale prioryte-
tem konstruktorów musia∏o byç co inne-
go – wype∏nienie i mi´sistoÊç. Bas nigdy
nie by∏ suchy ani bezkszta∏tny. Mia∏
przyjemnà i zró˝nicowanà barw´. To
w∏aÊnie ona decyduje, czy s∏yszymy kon-
trabas, czy elektrycznà gitar´ basowà. 
Z w∏oskim systemem te ró˝nice by∏y tak
oczywiste, jak przepaÊç jakoÊciowa po-
mi´dzy domowà zupà a jakimÊ wynalaz-
kiem w proszku.

W górze pasma uda∏o si´ osiàgnàç 
balans pomi´dzy detalicznoÊcià a kultu-
rà. Goldenote nigdy nie przekracza∏ gra-
nicy, za którà brzmienie sta∏oby si´ ostre

i niemi∏e. Nie wiàza∏o si´ to z utratà in-
formacji. Niuanse pozosta∏y na swoich
miejscach. Obserwacje te mo˝na rozsze-
rzyç tak˝e na Êrednic´, która udanie 
∏àczy czytelnoÊç z przyjemnà barwà 
i brakiem agresji. Pos∏ugujàc si´ porów-
naniem ze Êwiatem fotografii, dêwi´k
Goldenote’a przypomina∏ dobre zdj´cia
katalogowe – wyraziste, g∏adkie, a przy
tym skomponowane ze znawstwem.

W∏oski system, mimo relatywnie nie-
wysokich cen, jest przeznaczony dla me-
lomanów, którzy nie chcà si´ nim chwa-
liç przed znajomymi, tylko co wieczór
spotykaç z muzykà. Nie zn´ca si´ nawet
nad êle nagranymi albumami. Dla Êwi´-
tego spokoju poka˝e ró˝nice w jakoÊci, 
a potem pozwoli czerpaç radoÊç ze s∏u-
chania.

D∏ugo u˝ywa∏em pe∏nego systemu 
z kondycjonerem pod∏àczonym do od-
twarzacza. Polecam t´ konfiguracj´. 
Sporà popraw´ da∏o te˝ pod∏àczenie
Dumbo do phono stage’a. Pod koniec
zaczà∏em ods∏uchiwaç wszystkie urzà-
dzenia oddzielnie i donosz´, ˝e gwiaz-

dami tego zestawienia sà wzmacniacz 
i gramofon. 

Integra S-1 mkII w najwi´kszym stop-
niu odpowiada za brzmieniowà uni-
wersalnoÊç systemu. Warto tak˝e wspo-
mnieç, ˝e mo˝liwoÊci dynamiczne wzmac-
niacza sà o wiele wi´ksze, ni˝ sugero-
wa∏yby dane techniczne. Czterdziesto-
watowy piecyk wysterowa∏ trójdro˝ne
Audio Physiki niemal tak skutecznie, jak
trzykrotnie dro˝szy Electrocompaniet
ECI-5. 

Gramofon Valore zaprezentowa∏ brzmie-
nie pe∏ne, dynamiczne i szczegó∏owe.
Produkt zaprojektowany w zasadzie jako

plug-and-play i nie trudniejszy w u˝yt-
kowaniu ni˝ lampka na biurko, okaza∏
si´ zbudowany jak szlifierka ze Êredniej
pó∏ki i tak te˝ zagra∏. Wydaje mi si´, 
˝e gdyby na podstawie widnia∏o logo
Clearaudio, VPI albo innej analogowej
legendy, Valore kosztowa∏by dwukrotnie
wi´cej.

Nie chc´ powiedzieç, ˝e odtwarzacz,
phono stage i kondycjoner sà s∏abe. 
Z tym ostatnim sprawa jest zresztà
skomplikowana, podobnie jak z wi´kszo-
Êcià akcesoriów sieciowych. SkutecznoÊç
dzia∏ania zale˝y tutaj od wielu czynni-
ków. Sam pomys∏ kondycjonera prze-
znaczonego tylko do zasilania jednego
êród∏a uwa˝am za trafiony. Z urzàdze-
niem czu∏ym na jakoÊç pràdu mo˝na
uzyskaç sporà popraw´ brzmienia, nie
ograniczajàc jednoczeÊnie dynamiki
wzmacniacza. Na dodatek Dumbo nie
kosztuje wi´cej ni˝ porzàdna audiofilska
listwa. Pojawia si´ jednak problem: jeÊli
chcemy zasilaç ca∏y system, musimy si´
zaopatrzyç w osobny rozga∏´ziacz. 

Je˝eli chodzi o odtwarzacz i phono 
stage, korzystnie wypadajà one w relacji
jakoÊç/cena. Wielkiego zachwytu mo˝e

jeszcze nie ma, ale je˝eli komuÊ spodoba
si´ ca∏y system, to nie potrzeby szukaç
innego êród∏a za podobne pieniàdze.

Warto natomiast rozwa˝yç zakup od-
twarzacza z wy˝szej pó∏ki. Wzmacniacz
Goldenote okaza∏ si´ tak dobry, ˝e wy-
datek nawet dwukrotnie wi´kszej kwo-
ty na êród∏o nie b´dzie z∏ym pomys∏em.
Mo˝e wy˝szy model Koala Tube wpro-
wadzi∏by jeszcze troch´ analogowego
charakteru? Nie wiem, ale zaintereso-
wanych zach´cam do sprawdzenia tej
opcji.

Konkluzja
W∏oski system robi to, co dla melo-

mana najwa˝niejsze – dostarcza przyjem-
noÊci z ods∏uchu. 

Najciekawszy element zestawienia to
gramofon. Valore okaza∏ si´ tak dobry, 
˝e rozwa˝am pozostawienie go w swoim
systemie na d∏u˝ej.

Test system streo

System Goldenote  
Dystrybucja: Moje Audio
Ceny: 
S-1 mkII: 4580 z∏
Mini Koala mkII: 3660 z∏
Phono 1 mkII: 2380 z∏
Valore Compact 
(z wk∏adkà Babele): 3180 z∏
Dumbo AC: 1580 z∏

Dane techniczne

Wzmacniacz S-1 mkII: 

Moc: 40 W/8 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 

(+/- 3 dB)
Stosunek sygna∏/szum: 90 dB
Zniekszta∏cenia: 0,2 %
WejÊcia liniowe: 6
WejÊcie phono: opcja
WyjÊcia: 1 para, tape-out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 9/43/35 cm

Odtwarzacz Mini Koala mkII:

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: 8 Hz – 25 kHz (-3 dB)
Zniekszta∏cenia: 0,001 %
Sygna∏/szum: 105 dB
WyjÊcie s∏uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 10/43/35 cm

Phono stage Phono 1 mkII:

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 
(+/- 3 dB)

Zniekszta∏cenia: 0,1 %
Impedancja wejÊciowa: MC: 470 Ω, MM: 47 kΩ
Wzmocnienie: MC: >60dB, MM: >48dB
Sygna∏/szum: 80 dB
Wymiary (w/s/g): 11/13/24 cm

Gramofon Valore Compact:

Nap´d: paskowy
Pr´dkoÊci obrotowe: 33 1/3, 45 rpm
Wk∏adka: MM
Wymiary (w/s/g): 13/41/36 cm

Kondycjoner sieciowy 
Dumbo AC:

Liczba gniazd 
wyjÊciowych: 1 (separowane)
Maksymalne obcià˝enie: 100 W
Wymiary (w/s/g): 11/13/24 cm

Dwa zwyczajne plastikowe
piloty? Nie tym razem.


