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TEST GRUPOWY
Trzy przedwzmacniacze lampowe (9000-10000 zł)
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LAM PO WE 
PRZED WZMOC NIE NIE 

W ROZ SĄD NEJ CE NIE

W systemach opartych na amplifikacji dzielonej, przedwzmacniacz ma równie duży wpływ
na brzmienie co końcówka mocy, a bywa, że nawet większy. Conrad-Johnson wprowadził
ostatnio do oferty zupełnie nowy preamp „budżetowy”. By nie miał zbyt łatwo, znaleźliśmy mu
dwóch konkurentów. Jeden ma geny europejskie, ale pochodzi z Dalekiego Wschodu. Drugi to
„kolega” zza Oceanu. Całą trójkę łączy jedna wspólna cecha – w ich wnętrzach siedzą lampy

■ Odtwarzacz: Audionet ART G3 + Linn Sneaky DS jako czytnik strumieniowy ■ Przedwzmacniacz referencyjny:
Conrad-Johnson ET2 ■ Końcówka mocy: Audionet AMPI V2 ■ Zestawy głośnikowe: Zoller Temptation 2000, Audio Physic
Virgo 25 ■ Kable sygnałowe: stereovox hdse (do przedwzmacniacza), vdH The Orchid (do końcówki mocy) ■ Kable sieciowe:
Furutech FP-314AG/G, PS Audio PS10 ■ Stolik: Base

SYSTEM ODSŁUCHOWY



C
o skło ni ło Wil lia ma Con ra da i Lew John so -
na do zre du ko wa nia licz by pre am pów
w ofer cie? Zwy kle pro du cen ci sta ra ją się
prze cież po sze rzać port fo lio. Moż li wo ści
jest za pew ne kil ka, lecz praw do po dob na

wy da je mi się ta, że ET2 był zbyt do bry w re la cji do ko -
lej ne go w hie rar chii mo de lu CT5, któ ry kosz to wał dwa
ra zy wię cej. Oczy wi ście teo ria ta mo że być błęd na, ale
co do walorów sonicznych ET2, po ro ku użyt ko wa nia
nie mam żad nych wąt pli wo ści. Jest jednak jed no
zastrzeżenie: mi nia tu ro we lam py Mul lar da wykazują
koszmarną ten den cję do mi kro fo no wa nia. To tak że
potencjalny po wód, dla któ re go być może zde cy do wa -
no się wy co fać dwój kę. 
Tak czy owak, po ja wił się na stęp ca, któ ry - zda niem
pro du cen ta - brzmi le piej, a ce no wo pla su je się na du -
żo przy stęp niej szym po zio mie. Róż ni ca w ce nie
na ryn ku ro dzi mym nie jest tak dra stycz na jak ta, któ ra
wy ni ka ła by z po rów na nia obec nej ce ny ET3 i pier wot -
ne go kosz tu za ku pu ET2 w Pol sce (9 vs 21 tys. zł).

W Sta nach Zjed no czo nych ET3 kosz tu je 2500 dolarów,
pod czas gdy za ET3 żą da no 3300 dolarów. 

BU DO WA 
ET3 wy glą da zu peł nie ina czej niż kon tro wer syj na dwój -
ka. Zre zy gno wa no z tro chę tan det nych pla sti ko wych
pły tek po środ ku (oka la ją cych lam py), two rząc li tą czo -
łów kę z wy drą żo nym ko łem wy świe tla cza, po ka zu ją -
cym po ziom gło śność (ści ślej: tłu mie nie) każ de go ka -
na łu. Zdu blo wa nie wska zań jest po zba wio ne sen su,
bo wiem trój ka, w prze ci wień stwie do dwój ki, nie ma
ba lan su. Jed nak dwa wska za nia z pew no ścią spra wia -
ją lep sze wra że nie niż jed no. 
Scho wa nie lamp we wnę trzu być mo że od bie ra urzą -
dze niu część uro ku, ale nie ma się co oszu ki wać, że
tak jest prak tycz niej. Układ elek tro nicz ny mniej się ku -
rzy, a ET3 moż na trak to wać jak każ dy in ny ele ment ze -
sta wu (w do my śle: pół prze wod ni ko wy), cze go nie da
się już po wie dzieć o Pri ma Lu nie. Atu tem prak tycz nym
ET3 są tak że sto sun ko wo nie wiel kie ga ba ry ty. Obu do -
wa mie rzy za le d wie 8,4 cm wy so ko ści, tak więc
zmiesz cze nie te go przed wzmac nia cza w ty po wej szaf -
ce lub sto li ku nie przy spo rzy kło po tów.
Od stro ny funk cjo nal nej ET3 ma spo ro do za ofe ro wa -
nia. Prócz 6 par wejść li nio wych za sto so wa no prze lot -
kę (The ater in), czy li wej ście o wzmoc nie niu rów nym
jed no ści oraz wyj ście pę tli dla pro ce so ra sy gna ło we go
(EPL). Jak już wspo mnie li śmy, bra ku je wła ści wie tyl ko
re gu la cji ba lan su (cza sem przy dat nej). Pi lot jest ten
sam co po przed nio – ma ły, pla sti ko wy i cał kiem wy -
god ny. 
C -J okre śla ET3 mia nem ma łe go GAT -a („ba by GAT”).
Stwier dze nie to od wo łu je się do fak tu, iż tor sy gna ło wy
(li nio wy, do stęp na jest tak że wer sja z za in sta lo wa ną
kar tą pho no) ma po dob ną to po lo gię. Skła da się z po -

dwój nej trio dy 6922EH w wer sji stan dar do wej (bez po -
zła ca nych nó żek), któ ra zapewnia wzmoc nie nie na pię -
cio we oraz z pół prze wod ni ko we go bu fo ra wyj ścio we go
w tech no lo gii MOS FET. Gwarantuje on ma łą im pe dan -
cję wyj ścio wą (100 omów), czy niąc ET3 od por nym
na pod łą cze nie koń có wek mo cy o im pe dan cji wej ścio -
wej rzę du 10 ki lo omów. Układ od wra ca po la ry za cję
sy gna łu, co na le ży mieć na uwa dze przy pod łą cza niu
ko lumn (zwy kle za le ca na bę dzie za mia na plu sa i mi -
nu sa). Więk szą część pły ty głów nej zaj mu je za si lacz
– ele ment bar dzo istot ny w każ dym przed wzmac nia -
czu lam po wym. Na pię cia do star cza ją dwa trans for ma -
to ry: głów ny ty pu EI z płasz czem z bla chy mie dzia nej
(re duk cja stru mie nia roz pro szo ne go) oraz po moc ni czy
do pod trzy ma nia sta nu go to wo ści, ob słu gi ste ro wa nia
i wy świe tla cza. Za si lacz ano do wy to moc no roz bu do -
wa ny układ z du ży mi efek tow ny mi kon den sa to ra mi
po li pro py le no wy mi (ty po wy mi dla C -J), peł nią cy mi
funk cję wy daj nej, wy so ko ja ko ścio wej re zer wy ener ge -
tycz nej dla lam py. Pro stow nik dla na pięć ża rze nia
i ano do we go two rzą wy so ko prą do we (8A) i bar dzo
szyb kie (45 ns) dio dy ame ry kań skiej fir my Fa ir child
(F08M60S) – po 4 sztu ki na ka nał. Za sta bi li za cję na -
pię cia ano do we go od po wia da mos fet wy so ko na pię -
cio wy ty pu N (IR F730). Głów ny kon den sa tor fil tru ją cy
to czar ny Pa na so nic 100 μF/500V, spo ty ka ny często
w ukła dach lam po wych. W ukła dzie wzmoc nie nia lam -
py pra cu ją, ce nio ne przez kon struk to rów DIY, ni sko -
szum ne re zy sto ry Da le (RN65D) oraz Vi shay. Za
buforowanie odpowiadają mosfety IRF710. God ne
pod kre śle nia jest po pro wa dze nie ma sy w ukła dzie
gwiaź dzi stym oraz ogól nie bar dzo wy so ka ja kość wy -
ko na nia dru ku. Za łą cza nie sy gna łów wej ścio wych re -
ali zu ją prze kaź ni ki. Tro chę za gad ko wo zre ali zo wa no
re gu la cję gło śno ści. Jest ona opar ta na prze kaź ni kach,
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Con rad -John son ET3 
Wbrew przyjętemu oznaczeniu, nie jest to następca rewelacyjnego modelu ET2.
Trójka zastępuje bowiem dwa urządzenia: PV12L oraz właśnie ET2, będąc sporo
tańszym od tego drugiego

Niższa cena robi swoje. Gniazda są zwyczajne, 
a wyjście na końcówkę mocy - pojedyncze. Na szczęście
zachowano wejście Theater In dla procesora A/V



co, nie ste ty, tro chę zbyt gło śno da je się we zna ki. Kli -
ka nie mo gło by być nie co cich sze. Naj mniej sza po -
dział ka re gu la cji od po wia da róż ni cy po zio mów wy no -
szą cej 0,7 dB. 
Dla bar dziej wy ma ga ją cych au dio fi lów prze wi dzia no
wer sję spe cjal ną (ET3 SE), któ ra od te sto wa nej róż ni
się lep szą ja ko ścią gniazd sy gna ło wych, za sto so wa -
niem te flo no wych kon den sa to rów (w ro li by pas sów)
oraz re zy sto rów Vi shay. Osta tecz nie, w miej sce dwóch
przed wzmac nia czy, ofe ro wa ne są dwa urzą dze nia, 
ty le że bar dzo bli sko ze so bą spo krew nio ne. 

BRZMIE NIE
Na po cząt ku ET3 nie zro bił na mnie wiel kie go wra że nia.
Pod wyż szo ny szum w jed nym ka na le oraz ogól nie słab -
sza przej rzy stość, szyb kość i dy na mi ka niż z przed -
wzmac nia cza re fe ren cyj ne go (co w grun cie rze czy zro -
zu mia łe, ale nie raz ocze ku je się cu dów) ostu dzi ły mój
en tu zjazm. Jed nak każ dy ko lej ny od słuch oraz bez po -
śred nie od nie sie nia do kon ku ren tów ka za ły spoj rzeć
na no wą kon struk cję C -J znacz nie cie plej. Osta tecz nie
oka za ło się, że ET3 ja wi się ja ko naj bar dziej uni wer sal -
ne i naj bar dziej prze wi dy wal ne urzą dze nie w te sto wej
gru pie. W nie któ rych dzie dzi nach C -J jest zwy czaj nie
naj lep szy, a z dru giej stro ny nie ma żad nych ewi -
dent nych sła bo ści, któ re na le ża ło by wy tknąć przy ce -
nie 9000 zł. Ale idź my po ko lei. 
To urzą dze nie nie na rzu ca ją ce się, w du żej mie rze neu -
tral ne to nal nie, choć nie co ciem niej sze niż ide ał pre -
am pu czy choć by, przy wo ły wa ny nie po raz ostat ni,
ET2. Wyż sze re je stry by ły su biek tyw nie naj spo koj niej -
sze w gru pie, jed nak nie po wo do wa ło to utra ty in for -
ma cji - wręcz prze ciw nie. Przed wzmac niacz ten naj -
sku tecz niej wy łu ski wał in for ma cje z dru gie go i dal -
szych pla nów. Prze ja wiał naj mniej szą w gru pie ten -
den cję do za wo alo wa nia prze ka zu, skle ja nia trans jen -
tów, gu bie nia mi kro plank to nu. Jak już wspo mnia łem,
nie mo że się w tej ma te rii rów nać ze star szym (i du żo
droż szym ET2), ale na tle kon struk cji w ce nie do 10 ty -
się cy złotych wy pa da wię cej niż do brze. 
Nie wąt pli wym atu tem tej i in nych kon struk cji C -J jest

re kre acja prze strze ni. Sce na by ła swo bod na, du ża
i do kład nie wy ry so wa na. Jed nak na de wszyst ko ce cho -
wa ła się wy ra zi stą, praw dzi wą głę bią, któ rą Man ley
skra cał i tro chę roz my wał.
ET3 naj le piej wy padł tak że w dzie dzi nie ba su i dy na -
mi ki. W ka te go riach ab so lut nych, ni skim to nom wciąż
bra ku je pre cy zji ry sun ku i szyb ko ści, ale nie moż na
na rze kać. Szu ka jąc dziu ry w ca łym, moż na by znów
przy wo łać przy kład mo de lu ET2 (du żo lep sze go w tym
wzglę dzie), ale w po rów na niu z Pri mą Lu ną bas Con ra -
da był zde cy do wa nie bar dziej so czy sty i głę bszy. Z ko -
lei w sto sun ku do Man leya da ło się za uwa żyć lep szą
de fi ni cję, kon tro lę, mniej sze po gru bie nie. 
Wa lo ry dy na micz ne te go pre am pu są w peł ni sa tys fak -
cjo nu ją ce, choć nie się ga ją szczy tów. Nie mniej, to wła -
śnie tego przedwzmacniacza by łem skłon ny słu chać
naj gło śniej i naj dłu żej. Brzmiał on naj czy ściej w gru -
pie, ge ne ru jąc su biek tyw nie naj mniej znie kształ ceń. 

Co z bar wą, mu zy kal no ścią? Cóż, ET3 był naj bar dziej
„ni ja ki” w te ście, ale czy to je go wa da, zwa żyw szy
na wy szcze gól nio ne wy żej ce chy? To już rzecz in dy wi -
du al ne go gu stu. Waż ne, że brzmie nie jest da le kie
od su cho ści, chło du, ste ryl no ści wie lu kon struk cji
stric te pół prze wod ni ko wych. Da je po czu cie, iż w środ -
ku urzą dze nia pra cu ją lam py (lam pa), choć wra że nie
to jest z pew no ścią bar dziej ulot ne niż u rywali. 

NA SZYM ZDA NIEM 
ET3 jest w peł ni doj rza łą, ele ganc ką i do sko na le prze -
my śla ną kon struk cją, któ ra nie na gan nie spraw dzi się
z sze ro ką ga mą wzmac nia czy mo cy i ko lumn, świet nie
da jąc so bie ra dę wła ści wie z każ dym re per tu arem mu -
zycz nym. Pew ne obiek cje mo że bu dzić je dy nie dość
wy so ki po ziom szu mu, co win ni wziąć pod uwa gę wła -
ści cie le bar dzo sku tecz nych ko lumn i koń có wek mo cy.
o nie prze cięt nie du żym wzmoc nie niu. ■
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Dane techniczne
Lam py 2x6922

Wzmoc nie nie 25 dB

Mak sy mal ne na pię cie wyj ścio we 20 V

Pa smo prze no sze nia 2 Hz do po nad 100 kHz

Znie kształ ce nia THD 0,15% (przy 1,0 V)

Od stęp od szu mu 98 dB (2,5 V)

Czu łość i im pe dan cja wej ścio wa brak da nych

Im pe dan cja wyj ścio wa 100 Ω

Wy mia ry 480x84x333 mm

Ma sa 5,9 kg

Wielkie wycięcie w płycie głównej to miejsce na opcjonalny stopień gramofonowy. To, co zwraca uwagę 
w porównaniu z poprzednikiem, to znacznie mniejsza liczba drogich kondensatorów oraz inny typ lampy (6922) 

Dystrybutor MJAu dio Lab, www.mjau dio lab.pl
Cena ok. 9000 zł 

KATEGORIA SPRZĘTU A (HIGH-END)

Oringi na lampie 6922 to nic szczególnego. Bardziej na uwagę zasługują znakomita jakość
elementów pasywnych, rezystorów Dale czy kondensatorów SMC w roli bypassów



N
ie spo sób zna leźć dru gie go pro du cen ta
sprzę tu au dio, zwłasz cza ta kie go, któ ry
dzia ła w do me nie zwa nej high -en dem,
i w rów nie „lu zac ki” spo sób był by na sta -
wio ny do wła snej, i nie tyl ko wła snej,

dzia łal no ści. Ha sła „Tu bes Ru le” (lam py rzą dzą) czy
„Ma de in Chi no, not Chi na” (pro du ko wa ne w Chi no
w Ka li for ni, nie Chi nach), mło dzie żo wa gra fi ka stro ny
in ter ne to wej, nie stro nie nie od ję zy ka po tocz ne go
świad czą nie zbi cie o du żym po czu ciu hu mo ru, jak
rów nież o dy stan sie do – przy znaj my otwar cie – nie co
ze sztyw nia łe go świa ta urzą dzeń au dio high -end. Ame -
ry ka nom zresz tą jest ła twiej – oni ów luz ma ją w ge -
nach. Evan na Man ley trak tu je high -end ja ko za ba wę,
a nie grę o staw kę “być al bo nie być”. Wi dać to w kon -
struk cji now szej „kre wet ki” – eko no micz ne go przed -
wzmac nia cza lam po we go, któ ry w za ło że niu pro du -

cen ta miał być: a) przy jem ny w ob słu dze i mi ły dla
oka, b) nie być chi me rycz ny wo bec koń có wek i mo cy
i ka bli. Za ło że nie pierw sze zre ali zo wa no w 100%, co
wi dać już na oko i po wzię ciu do rę ki pilota, któ ry wy -
ko rzy stu je fa le ra dio we. Zna czy to, ni mniej ni wię cej,
tyl ko ty le, że Shrim pa moż na scho wać do szaf ki, a on
mi mo to bę dzie re ago wał na ko men dy ci szej -gło śniej
(in nych pi lot nie po tra fi wy da wać). Za ło że nie dru gie
zre ali zo wa no przy po mo cy od po wied niej kon struk cji
ukła du. Jum bo Shrimp ma im pe dan cję wyj ścio wą rzę -
du 50-75 omów, a to gwa ran tu je od por ność na eg zo -
tycz ne in ter ko nek ty o du żej po jem no ści jak i wzmac -
nia cze mo cy o śred niej i ma łej im pe dan cji wej ścio wej. 

BU DO WA 
Jaki jest wy gląd te go urzą dze nia, każ dy wi dzi. Nie spo -
sób od mó wić mu swo iste go uro ku. Rzekł bym, że ten

model jest naj faj niej szy spo śród trój ki te sto wa nych
urzą dzeń. Pod świe tla ne na bia ło lo go przy ku wa
wzrok, w ciem nym po ko ju na wet mo że za bar dzo. Du -
ża gał ka re gu lu ją ca gło śność w eg zem pla rzu te sto -
wym tro chę po dej rza nie się chy bo ta ła, ocie ra jąc lek ko
o ja kiś ele ment, co w sprzę cie tej kla sy nie po win no
mieć miej sca. Resz ta prze łącz ni ków i ga łek dzia ła ła
po praw nie. Se lek tor źró deł i włącz nik sie cio wy wy da ją
ten przy jem ny, mięk ki ana lo go wy „klik” zna ny ze sta -
rego, 30-let niego sprzę tu. Man ley jest cha rak ter ny,
chcia ło by się po wie dzieć: ludz ki, z du szą. Pew ne nie -
do sko na ło ści ja koś ła twiej mu dzię ki te mu wy ba czyć. 
Do man ley owe go pre am pu moż na pod łą czyć 5 źró deł
li nio wych i dwie koń ców ki mo cy (wyj ścia zdu blo wa no).
Urzą dze nie jest z na tu ry asy me trycz ne i zgod ne z re gu -
ła mi lo gi ki oraz zdro we go roz sąd ku, nie ma na wet jed -
ne go XLR -a. Gdy by mia ło, zna czy ło by to, że na wej -
ściach tych pra cu je ja kiś do dat ko wy „stuff” (cy tat
z opi su pro du cen ta), co jaw nie go dzi w ideę high -en -
du. W peł ni po pie ra my ta kie my śle nie. 
Kon struk cja du żej kre wet ki wy da je się, a ra czej jest,
nie co ar cha icz na. We wnę trzu pa nu je coś w ro dza ju
nie ła du twór cze go: spo ro ka bli, pły tek; ogól nie du że
na gro ma dze nie ele men tów. Nie twier dzę, że to źle, ale
w XXI wie ku z pew no ścią da się za pro jek to wać „czyst -
szy” układ. Przejdź my jed nak do kon kre tów, bo te są
in te re su ją ce. By zni we lo wać szu my, któ re w kon struk -
cji lam po wej zwy kle w mniej szym lub więk szym stop -
niu wy my ka ją się spod kon tro li, po ten cjo me try gło -
śno ści i ba lan su (Alps Blue Ve lvet x2) umiesz czo no
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Manley Jumbo Shrimp 
Humorystyczna nazwa, niecodzienna stylistyka i lampy NOS w jednym – oto cały
Manley. Nowsza wersja „dżambo-krewetki” to preamp zaskakująco uniwersalny
technicznie i bardzo przyjemny w odsłuchu

Pilotem nie trzeba celować, bo wykorzystuje fale radiowe. Wejść i wyjść jest aż nadto



za stop niem wzmoc nie nia, zre ali zo wa nym na ba zie
lamp NOS 12AT7EH (JAN Phi lip sa) oraz bu fo rem w po -
sta ci lamp 5670 pro duk cji Ge ne ral Elec tric. W stop niu
wyj ścio wym pra cu je rzad ko sto so wa na w au dio po -
dwój na trio da Phi lips JAN 5687 z lat 80. To wa rzy szą jej
im po nu ją ce kon den sa to ry sprzę ga ją ce Mul ti Ca pa. In -
ne, mniej sze war to ści, roz rzu co no po resz cie ukła du,
któ ry ge ne ru je spo ro cie pła – stąd me ta lo wa siat ka
za miast li tej gór nej po kry wy. Pod czas pra cy urzą dze -
nie po bie ra 55 wa tów mo cy, czy li mniej wię cej ty le, co
Pri ma Lu na.
Za si lacz two rzą dwa trans for ma to ry oraz roz bu do wa -
na fil tra cja na pięć, opar ta na 6 elek tro li tach 220
μF/450V DC sy gno wa nych lo go Man leya, za ma wia nych
u jed ne go z ame ry kań skich pro du cen tów. 

BRZMIE NIE 
O Jum bo Shrim pie, Evan na Man ley mó wi, że brzmi na -
tu ral nie, nie pod bar wia jąc brzmie nia, nie eks po nu jąc
żad ne go z za kre sów. Za sad ni czo moż na się z tym
stwier dze niem zgo dzić, o ile za strze że my, że ową na -
tu ral ność (a ra czej neu tral ność) od no si my do in nych
przed wzmac nia czy lam po wych, nie zaś ska li ab so lut -
nej. Włą cze nie Man leya w tor od słu cho wy fak tycz nie
nie przy no si ta kich zmian jak w przy pad ku Pri ma Lu ny.
Jed nak już na tle Con ra da -John so na, kre wet ka wy da je
się lek ko eu fo nicz na. Na da je brzmie niu ten swoj ski
ko lo ryt, acz w stop niu umiar ko wa nym, a przede
wszyst kim po wo du je lek kie za gęsz cze nie fak tur po -
szcze gól nych in stru men tów, co spra wia bar dzo przy -
jem ne wra że nie. Oczy wi ście jest to pew ne od stęp stwo
od ide ału, tym bar dziej, że bas jest lek ko po więk szo ny
– szcze gól nie w śred nim pod za kre sie. Efekt nie jest
mo że du ży, ale mi ło śni cy fun ku i ab so lut nej kon tro li
ba su (uzy ski wa nej z moc nej, tran zy sto ro wej koń ców ki
mo cy) mo gą tro chę po na rze kać. Słu cha jąc Man leya
bez po śred nio po ET3 mia łem wra że nie swo iste go do -

cie ple nia dol ne go za kre su, po łą czo ne go jed nak z pew -
ną utra tą pre cy zji i kon tu ro wo ści. 
Ca łość prze ka zu spra wia mi mo to bar dzo do bre wra -
że nie. Man ley nie ka że słu cha czo wi kon cen tro wać się
na dal szych pla nach, któ re lek ko roz my wa i przy bli ża
w po rów na niu z C -J. Za miast te go zwra ca uwa gę jędr -
no ścią wszyst kich za kre sów oraz swo istą kom plet no -
ścią brzmie nia. Ilo ścio wo, nie bra ku je ni cze go. 
Efek ty dy na micz ne z po zo ru są kre ślo ne za ma szy ście,
ze spo rą we rwą, jed nak obiek tyw nie na le ży od no to -
wać, że szyb kość, z ja ką po da wa ne są trans jen ty, gło -
wy nie ury wa. Prze kaz jest więc gę sty, barw ny, na sy co -
ny, dość dy na micz ny i umiar ko wa nie prze strzen ny.
Emo cji, tych po zy tyw nych, nie brak, a spój ność dźwię -
ku z pew no ścią mo że się po do bać. 
Jest jesz cze jed na za le ta Man leya, ewi dent na na tle
po zo sta łej dwój ki - je go ci chość. Przed wzmac niacz ten
szu miał zde cy do wa nie naj mniej, co do ce nią po sia da -
cze ko lumn o efek tyw no ści gru bo po wy żej 90 dB.
W eg zem pla rzu te sto wym zwró ci li śmy jed nak uwa gę
na pod wyż szo ny po ziom na pię cia sta łe go na wyj ściu.
Koń ców ka mo cy Au dio ne ta kil ka krot nie się wy łą cza ła,
sy gna li zu jąc to nie po żą da ne zja wi sko. 

NA SZYM ZDA NIEM 
Trud no zna leźć lep sze okre śle nie dla Man leya niż
stwier dze nie, iż to nie zwy kle sym pa tycz ne urzą dze nie.
Co praw da nie mie ści się to w ka no nie au dio fi skie go
żar go nu ani profesjonalnej oceny, ale fak ty są ta kie,
że Jum bo Shrim pa po pro stu świet nie się słu cha, nie
zwra ca jąc bar dzo uwa gi na je go, w su mie nie zbyt zna -
czą ce, ogra ni cze nia. Przed wzmac niacz ten ma ce chy
wła sne, jest tro chę mniej prze zro czy sty (dy na micz nie,
szcze gó ło wo, prze strzen nie) od Con ra da -John so na,
ale w osta tecz nym roz ra chun ku wzbu dza wy łącz nie
po zy tyw ne emo cje. I za to go lu bię. ■
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Dane techniczne
Lam py 2 x 12AT7, 2 x 5670GE, 2 x 5687

Wzmoc nie nie 11,8 dB

Mak sy mal ne na pię cie wyj ścio we 10,9 V

(ob cią że nie 100 kΩ)

Pa smo prze no sze nia 10 Hz – 80 kHz

Znie kształ ce nia THD 0,02% przy 1 V

Od stęp od szu mu 95 dB (wa żo ny ‘A) 

Czu łość i im pe dan cja wej ścio wa 200 mV / 250 kΩ

Im pe dan cja wyj ścio wa 50 Ω

Wy mia ry 480x89x280 mm 

Ma sa 6,8 kg

Dystrybutor Mo je Au dio, www.mo je au dio.pl
Cena 9900 zł

KATEGORIA SPRZĘTU A (HIGH-END)

Regulacje poziomu i balansu, realizowane niebieskimi
Alpsami, umieszczonymi na skośnej płytce, umieszczono
za stopniem wejściowym i buforem. Dzięki temu układ
mniej szumi

Dużo płytek o różnej orientacji przestrzennej i sporo
okablowania to niecodzienny widok. Tor wzmocnienia, 
w całości lampowy, jest trójstopniowy



N
o wy przed wzmac niacz Pri my Lu ny
na pierw szy rzut oka z ła two ścią po my li -
my z in te grą. Wpraw ne oko szyb ko
wpraw dzie do strze że przez krat kę
ochron ną, że żad na z uży tych lamp nie

na da je się do na pę dza nia gło śni ków, ale fak tem po zo -
sta je, że bry ła urzą dze nia, jak na przed wzmac niacz,
jest bardzo duża. Prak tycz ne aspek ty zu ni fi ko wa nia
obu dów dzia ła ją na nie ko rzyść te go sprzę tu (jest du ży,
nie moż na na nim nic po sta wić), jed nak z dru giej stro -
ny, w in sta la cji ty po wo au dio fil skiej, mo gą sta no wić
cen ny atut. Sty li sty ce i wy ko na niu nie moż na nic za -
rzu cić. Pri ma Lu na wy glą da za cnie, sil nie na wią zu jąc

do zna ne go ar che ty pu lam pow ca z niż szym przo dem
i wy so kim ty łem (zwy kle po dyk to wa nym du ży mi trans -
for ma to ra mi wyj ścio wy mi, któ rych tu taj oczy wi ście
brakuje). 

BU DO WA 
Wnę trze urzą dze nia wzbu dza za ufa nie, sy me trią roz -
pla no wa nia i roz miesz cze nia ele men tów. Mon taż jest
czy sty, czę ścio wo prze strzen ny, czę ścio wo na ład nie
wy ko na nym dru ku. Układ zbu do wa no na ba zie czę sto
wy ko rzy sty wa nych po dwój nych triod 12AU7. Eg zem pla -
rze tu za sto so wa ne po cho dzą z Chin, no szą jed nak na -
dru ki Pri ma Lu na. Pra cu ją ja ko wtór ni ki ano do we na
we wnętrz nie połączonych sek cjach. Wstęp nie wzmoc -
nio ny sy gnał tra fia na po ten cjo metr (kla sycz ny nie bie -
ski Alps z sil nicz kiem), po czym po now nie po przez
kon den sa tor fran cu skie go SCRa trafia do ko lej ne go
stop nia wzmoc nie nia, po dob nie zbu do wa ne go,
na po łą czo nych po łów kach lamp. 
Za si lacz za pro jek to wa no z wy ko rzy sta niem pro stow ni -
ka lam po we go (lam pa GZ -34/5AR4 pro duk cji chiń -
skiej), a nie, jak to czę sto ma miejsce, na bazie pro -
stow nika pół prze wod ni ko wego. Roz wią za nie to za -
pew nia wię cej mu zy kal no ści i lep szą prze strzeń,
szcze gól nie po wy mia nie lamp fa brycz nych na tzw.
NOS’y. Na pię cie jest fil tro wa ne po przez bar dzo do bre

kon den sa to ry ja poń skie go Ni chi co na z se rii NX. Zwra -
ca uwa gę za sto so wa nie dwóch od dziel nych trans for -
ma to rów za si la ją cych po szcze gól ne ka na ły. W za si la -
czu ano do wym po szcze gól nych lamp sy gna ło wych za -
sto so wa no oka za łe po li pro py le no we kon den sa to ry
Swel long, w ce lu zwięk sze nia szyb ko ści za si la nia. Fil -
tra cję na pięć ża rze nia re ali zu ją elek tro li ty Ni chi co na
z se rii VK. Sy gnał do wyjść pre -out tra fia po przez kon -
den sa to ry sprzę ga ją ce SCR (MKP -FC).
Pro lo gue Pre mium, jak na urzą dze nie lam po we, ma
niezłą funkcjonalność. Są czte ry wej ścia li nio we, wyj -
ście z pę tli na re je stra tor oraz prze lot ka dla pro ce so ra
A/V. Dwie pa ry wyjść moż na by uznać za atut, gdy by
nie po nad prze cięt nie wy so ka im pe dan cja wyj ścio wa
(2,8 kΩ).
Wy so ką ja ko ścią wy ko na nia i nie ba nal ną for mą od -
zna cza się na daj nik zdal ne go ste ro wa nia. Jest wą ski,
dłu gi, a do te go w ca ło ści alu mi nio wy. Oso bi ście nie
prze pa dam za pi lo ta mi me ta lo wy mi (w mo im zwy kle
dość chłod nym po miesz cze niu od słu cho wym są zwy -
czaj nie nie przy jem ne w do ty ku), ale w koń cu me tal to
me tal. Za strze że nia, i tu już na tu ry obiek tyw nej, mam
do ka li bra cji re gu la cji gło śno ści. W swym po cząt ko -
wym za kre sie po ten cjo metr dzia ła zbyt rap tow nie, po -
wo du jąc du ży przyrost gło śno ści już przy nie wiel kim
od krę ce niu w pra wo. Gdy na ło żyć na to, ty po wą dla re -
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TEST GRUPOWY Przedwzmacniacze lampowe (9000-10 000 zł)

Prima Luna ProLogue Premium
Ta stosunkowo świeża konstrukcja holenderskiej firmy wygląda jak
lampowiec, ale charakterem brzmienia odbiega od znanego stereotypu

Gniazda zabezpieczono nakładkami
ochronnymi – to dobry pomysł



gu la cji zmo to ry zo wa nych, bez wład ność w od po wie dzi
na ko men dy, otrzy mu je my re gu la cję, któ ra jest za ma -
ło pre cy zyj na. W kon fi gu ra cji te sto wej z dość sku tecz -
ny mi ko lum na mi (92 dB) mia łem spo re trud no ści
z precyzyjnym dozowaniem gło śno ści.

BRZMIE NIE 
Pri ma Lu na dość wy raź ne prze mo de lo wa ła rów no wa -
gę to nal ną sys te mu te sto we go w po rów na niu z tym, co
da ło się usły szeć z Man leya i Con ra da -John so na (tak że
ET2). Brzmie nie sta ło się ja śniej sze. To sku tek sła biej
za zna czo ne go ba su, ale chy ba jed nak nie tyl ko. Na wet
w na gra niach, któ re nie za wie ra ją du żej ilo ści ni skich
re je strów, ba lans brzmie nio wy wy da wał się oży wio ny.
Da ło się od czuć za wy że nie barw in stru men tów, np.
trąb ki, for te pia nu. Z dru giej stro ny, gi ta ry sta ły się
żyw sze, a bar wy – bar dziej in ten syw ne, co mo gło się
po do bać. Gdy by Pri ma Lu na by ła urzą dze niem pół -
prze wod ni ko wym, opi sa na cha rak te ry sty ka ozna cza -
ła by praw do po dob nie sa me pro ble my, w szcze gól no -
ści wy ostrze nie, me ta licz ność itp. Tu taj, dzię ki ca ło -
ścio wo mięk kie mu wy brzmie wa niu dźwię ków, zła go -
dze niu ostrych trans jen tów (wszak ma my do czy nie nia
z lam pą) do strze ga się wy łącz nie owo oży wie nie barw,
któ re – w za leż no ści od na gra nia – od bie rze my ja ko
mi łe dla ucha skon tra sto wa nie barw lub też ja ko pew -
ne od stęp stwo od li nio wo ści czy neu tral no ści - jak kto
wo li. Tak czy ina czej, mu zy kal no ści te mu przed wzmac -
nia czo wi od mó wić nie moż na. Go rzej jest z roz dziel -
czo ścią i pre cy zją, któ re na tle kon struk cji ma de in
USA nie błysz cza ły. 
Nie wy klu czo ne, że wsku tek du żej im pe dan cji wyj ścio -

wej zja wi ska dy na micz ne oraz bas tak że nie by ły
szcze gól nie moc ną stro ną Pri ma Lu ny. Bas był ewi -
dent nie lżej szy i sła biej roz cią gnię ty niż w po łą cze niu
z Con ra dem -John so nem, co aku rat w mo im sys te mie
nie sta no wi ło pro ble mu, ale w in nych kon fi gu ra cjach
mo że być oko licz nością ma ło sprzy ja ją cą. 

NA SZYM ZDA NIEM 
Przed wzmac niacz Pri my Lu ny jest ad re so wa ny do kon -
kret nej gru py au dio fi lów, któ rzy ocze ku ją od urzą dze -
nia nie ty le po praw no ści i neu tral no ści, ile nada nia
brzmie niu ży wej bar wy i du żej do zy mu zy kal no ści. Na -
le ży jesz cze uwzględ nić aspekt tech nicz ny – wy so ką
im pe dan cję wyj ścio wą – w kon tek ście po sia da nej (lub
pla no wa nej) koń ców ki mo cy.  ■
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Przed wzmac niacz jest je dy nym ele men tem ze sta wu,
któ ry, przy od po wied niej kon struk cji źró dła, moż na wy -
eli mi no wać. Czę sto ma wia się, że po wi nien być urzą -
dze niem moż li wie trans pa rent nym so nicz nie. Ma to jak
naj więk szy sens – tym bar dziej, że kon struk tor nie mu -
si go dzić się na żad ne kom pro mi sy ani ogra ni cze nia
zwią za ne z wy daj no ścią prą do wą stop nia koń co we go.
W prak ty ce au dio fi le nie rzad ko ocze ku ją
od przed wzmac nia cza cze goś, co nada ło by po sia -

da ne mu sys te mowi okre ślo ne cechy.
Przetestowane modele spełniają ten postulat. 
Jed nak ża den z nich nie speł nia wa run ku prze zro czy -
sto ści (to nal nej, dy na micz nej czy ja kiej ko wiek in nej).
Con rad -John son ma w przy bli że niu neu tral ny ba lans,
ale brak cał ko wi tej trans pa rent no ści ujaw nia się
na po zio mie wglą du w struk tu rę na grań i dy na mi ki.
Jed nak że jest to bar dzo do bre urzą dze nie, któ re za -
cho wa się prze wi dy wal nie z więk szo ścią wzmac nia czy

mo cy, tak że tran zy sto ro wych. Man ley to urzą dze nie
po rów ny wal nej kla sy, choć gra  mniej prze strzen nie,
z go rzej kon tro lo wa nym ba sem, za to ope ru je nie co
żyw szy mi bar wa mi. 
Z kolei Pri ma Lu na to naj bar dziej spe cy ficz ne urzą dze -
nie w gru pie. Ma naj sil niej szy wpływ na rów no wa gę za -
kre sów. Zde cy dowa nie le piej będzie współ pra co wa ć ze
wzmac nia czem o im pe dan cji wej ścio wej rzę du 100 kΩ
niż 10 kΩ. Najlepiej chyba jednak lampowym. ■

Montaż bezpośredni (punkt-punkt) wykonano starannie. Czasy, gdy narzeka się na jakość urządzeń produkowanych w Chinach, chyba mijają

PODSUMOWANIE TESTU

Dane techniczne
Lam py 4 x 12AU7, 2 x 5AR4 

Wzmoc nie nie 12 dB

Pa smo prze no sze nia 9 Hz – 120 kHz (-3 dB)

Znie kształ ce nia THD 0,05% (przy 2 V)

Od stęp od szu mu 100 dB (wa żo ny ‘A) 

w od nie sie niu do 2V na pię cia wyj ścio we go

Czu łość i im pe dan cja wej ścio wa 220 mV / 220 kΩ

Im pe dan cja wyj ścio wa 2,8 kΩ

Wy mia ry 390x365x202 mm

Ma sa 16,6 kg

Dystrybutor Audiofast, www.audiofast.pl
Cena 8860 zł

KATEGORIA SPRZĘTU B


