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Stingray ze stacją dokującą do iPoda? Czemu nie?
Manley nigdy nie bał się niekonwencjonalnych
pomysłów, dbając zawsze przede wszystkim
o komfort słuchacza. Jak to się udało tym razem?

�Tekst: Roch Młodecki � Zdjęcia: Bartosz Makowski, Filip Kulpa �Współpraca: Dariusz Affek
Pilot z antenką

NO WA WER SJA

KLA SY KA



P
ierw sza wer sja naj tań sze go wzmac nia cza
zin te gro wa ne go Man leya by ła pro du ko -
wa na przez 12 lat. To ka wał cza su, na wet
jak na urzą dze nie lam po we. Pro du cen to -
wi cho dzi ło przede wszyst kim o po pra wę

wzmac nia cza na ty le, na ile jest to moż li we, bez zna -
czą ce go wzro stu ce ny. Chcia no też stwo rzyć wer sję ze
sta cją do ku ją cą do iPo da. I oto jest – wzmac niacz zin -
te gro wa ny, zdal nie ste ro wa ny, dla któ re go źró dłem
dźwię ku mo że być prze no śny od twa rzacz z jabł kiem
w her bie.
Przy znam szcze rze, że do dziś nie mia łem po trze by
po sia da nia prze no śne go od twa rza cza. Wo lę zde cy do -
wa nie słu chać mu zy ki w spo sób kon tem pla cyj ny, cał -
ko wi cie od da jąc się tej czyn no ści i sku pia jąc się na ja -
ko ści brzmie nia. Jednak wie lu au dio fi lów chęt nie ko -
rzy sta z od twa rza czy prze no śnych. iPod zde cy do wa nie
zmie nił spo sób kon su mo wa nia mu zy ki. Sta ła się ona
ła twiej do stęp na, a sam od twa rzacz z ko lek cją na grań
jest dzi siaj bar dzo oso bi stym przed mio tem. Je śli do -
dać, że na iPo dzie moż li we jest za pi sa nie mu zy ki
w pli kach bez strat nych (for ma ty WAV i AIFF), oka że się,
że mo że on sta no wić peł no praw ne źró dło dźwię ku
w sys te mie. Dla te go po win ni śmy spoj rzeć na no we go
Stin graya ze sta cją do ku ją cą przy chyl nym okiem. Je śli
jed nak ktoś nie ko rzy sta z od twa rza czy prze no śnych,
bę dzie mógł za osz czę dzić 2000 zł. Ta ka jest bo wiem
róż ni ca w ce nie mię dzy zwy kłym Stin gray em II a wer -
sją ze sta cją do ku ją cą. Nie ma róż nic w bu do wie, po za
obec no ścią w tej dru giej wyj ścia S -Vi deo, któ re umoż -
li wia po ka za nie ob ra zu wi deo na ekra nie więk szym
niż ma ły di splej od twa rza cza.
Pierw sza wer sja Stin graya by ła przez nas opi sy wa na
w nu me rze AV 2/2007. W no wej – za cho wa no cie ka wy
kształt obu do wy. Od ra zu wi dać, że ma my do czy nie -
nia z nie ba nal nym urzą dze niem. Co naj waż niej sze,
prio ry te tem przy pro jek to wa niu obu do wy by ło opty -
mal ne roz miesz cze nie kom po nen tów tak, by pra co wa -
ły w jak naj bar dziej kom for to wych wa run kach, a ścież -

ka sy gna ło wa by ła ide al nie sy me trycz na w obu ka na -
łach. W no wej wer sji za cho wa no ta kie sa me trans for -
ma to ry wyj ścio we i ta ki sam układ ba zu ją cy na lam -
pach EL84. No wa wer sja przy ty ła jed nak o 5 kg, co
świad czy o tym, że nie by ły to tyl ko ko sme tycz ne mo -
dy fi ka cje. Pod sta wo wą zmia ną jest obec ność sta cji
do ku ją cej. Wzmac niacz otrzy mał przy tym cer ty fi kat
„Ma de for iPod”, a pi lo tem od wzmac nia cza moż na
ob słu gi wać m.in. prze no śny od twa rzacz. Zmia ną
wpły wa ją cą na brzmie nie sa me go wzmac nia cza jest
z pew no ścią wy daj niej sze za si la nie. Wi dać to po wiel -
ko ści kon den sa to rów, któ re są nie mal dwu krot nie
wyż sze, przy za cho wa niu ta kiej sa mej śred ni cy. Ko lej -
na cie ka wa zmia na to obec ność gniaz da słu chaw ko -
we go. Co istot ne, sy gnał jest po bie ra ny z wyjść gło śni -
ko wych, a to gwa ran tu je znacz nie lep sze re zul ta ty
brzmie nio we niż w przy pad ku za sto so wa nia pro ste go
ukła du de dy ko wa ne go tyl ko słu chaw ko we mu wyj ściu. 
Ko lej ną in no wa cją jest zu peł nie no wy spo sób ste ro wa -
nia gło śno ścią i wy bo ru słu cha ne go źró dła. Ste ro wa -
nie od by wa się w tym przy pad ku sko ko wo (dra bin ka
re zy sto ro wa), a si ła gło śno ści sy gna li zo wa na jest licz -
bą za pa lo nych, błę kit nych diod. Tym sa mym po krę -
tłem moż na tak że re gu lo wać ba lans. Bar dzo cie ka -

wym ele men tem sty li stycz nym jest se ria diod wo kół
te go po krę tła, któ re w trak cie włą cza nia wzmac nia cza
bar dzo za baw nie mru ga ją, spra wia jąc wra że nie, że
w me ta lo wej obu do wie kry je się ja kieś ży cie. Wy bór
źró dła od by wa się tym ra zem za po mo cą prze kaź ni ków
(a nie jak po przed nio – za po śred nic twem dwóch se -
lek to rów me cha nicz nych). Wszyst ko to spra wia, że nie
ma żad nych pro ble mów z ob słu gą za po mo cą pi lo ta.

Dane techniczne
Lam py 8 x EL84, 2 x 6414, 2 x 12AT7EH

Moc wyj ścio wa 2 x 40 W (tryb UL), 2 x 20 W (tryb trio do wy)

Sto su nek sy gnał/szum 72 dB

Pa smo prze no sze nia 15 Hz – 58 kHz

Współ czyn nik tłu mie nia 7,2

Po bór mo cy mak sy mal nie 380 W, 198 W na bie gu ja ło wym

Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 480 x 190 x 360 mm

Ma sa 20 kg

Dystrybutor Mo je Au dio, www.mo je au dio.pl
Cena 14 000 zł

KATEGORIA SPRZĘTU A 
JAKOŚĆ/CENA HIGH-END

Stingray równie ciekawie wygląda od tyłu



Po przed nia wer sja Stin graya nie mia ła
zdal ne go ste ro wa nia. Tu pi lot jest nie tyl -
ko ma syw ny i cał kiem wy god ny, ale cha -
rak te ry zu je się też nie ty po wym spo so -
bem dzia ła nia. Za miast ko mu ni ko wać
się z urzą dze niem za po mo cą pod czer -
wie ni, ro bi to za po śred nic twem fal ra -
dio wych.  Nie trze ba już pi lo tem ce lo wać
w urzą dze nie, moż na ste ro wać wzmac -
nia czem na wet z dru gie go po ko ju. 
Układ lam po wy, po dob nie jak wcze -
śniej, mo że pra co wać w try bie trio do -
wym lub ul tra li ne ar nym. Róż nią się one
przede wszyst kim mo cą (pierw szy za -
pew nia 20 a dru gi 40 W mo cy wyj ścio -
wej). Prąd spo czyn ko wy każ dej z 8 lamp
re gu lu je my ręcz nie za po mo cą śru bo krę -
ta i mul ti me tru, znaj du ją cych się w kom -
ple cie. Pro ce du ra ka li bra cji nie wy ma ga
spe cjal nych umie jęt no ści, wy star czy
trzy mać się wska zó wek z in struk cji.
Na ko niec kil ka cie ka wo stek na tu ry użyt -
ko wej. Wzmac niacz spo czy wa na czte -
rech ostro za koń czo nych stoż kach. Dwie
są wi docz ne po bo kach, ko lej ne dwie
umiesz czo no z ty łu. Wy da wa ło by się, że
nie utrzy ma on sta bil no ści, jed nak więk -
szość ma sy ulo ko wa no z ty łu – tam wła -
śnie znaj du ją się trans for ma to ry. Nic złe -
go nie da się też po wie dzieć o ja ko ści
gniazd po łą cze nio wych. Wty ki RCA są
ma syw ne, po dob nie jak zna ko mi tej ja -
ko ści gniaz da gło śni ko we. Cie ka wost ką
jest moż li wość re gu la cji czu ło ści każ de -
go z wejść oraz moż li wość do sto so wa nia
do wła snych po trzeb ta kich de ta li jak in -
ten syw ność świe ce nia diod lub szyb -
kość ich wy ga sa nia. To zde cy do wa nie
urzą dze nie, z któ rym mi ło się ob cu je, bo

za chwy ca nie tyl ko wy glą dem, ale i przy -
jem ną ob słu gą. A jak z brzmie niem?

BRZMIE NIE
Z du żą ciekawością przy stą pi łem
do pod łą cza nia Stin graya, po nie waż
mo je wra że nia z od słu chu poprzed niej
wer sji by ły bar dzo en tu zja stycz ne. Mi nę -
ły po nad trzy la ta od po przed nie go spo -
tka nia z płaszcz ką, więc wspo mnie nia
są już tro chę mgli ste. Ża łu ję, że nie mie -
li śmy moż li wo ści bez po śred niej kon -
fron ta cji tych dwóch kon struk cji. Ła twiej
by ło by stwier dzić, czy ewo lu cja po szła
w do brym kie run ku, czy no wy mo del jest
rze czy wi ście lep szy od ory gi na łu. Nie -
mniej, trze ba stwier dzić, że głów ne 
ce chy so nicz ne nie ule gły zmia nie. 
Stin gray gra w spo sób bar dzo na sy co ny
– to naj krót sza cha rak te ry sty ka te go
wzmac nia cza i za ra zem coś, z cze go na -
le ży się cie szyć. Brzmie nie ani ra zu nie
wy da ło mi się za ma ło ma syw ne, zbyt
wą tłe czy źle zde fi nio wa ne. Man ley po -
tra fi na wet z nie naj lep szych na grań wy -
do być bar dzo cie ka wą ma te rię, któ ra nie
tyl ko za chwy ci na sze ucho, ale też spo -
wo du je, że po czu je my się bli żej mu zy ki.
Zna ko mi cie wy pa da ją wo ka le. Brzmie -
nie gło su ludz kie go za zwy czaj by wa
trud ne do wia ry god ne go od two rze nia.
Ła two wy czuć wszel kie od stęp stwa
od neu tral no ści, ja kie kol wiek wy ostrze -
nia czy spłasz cze nia. Par tie wo kal ne
brzmia ły z tym wzmac nia czem w spo sób
bar dzo płyn ny i so czy sty. Da ło się od -
czuć du ży za pas dy na mi ki, przy czym nie
od no si łem wra że nia zbyt nie go for so wa -
nia zja wisk dy na micz nych. Stin gray nie

pró bu je za wszel ką ce nę zro bić na nas
wra że nia. W każ dym ra zie – nie dy na mi -
ką. Bar dzo jed nak dba o to, aby śmy ze
słu cha nia mu zy ki czer pa li mak si mum
przy jem no ści. Po ka zu je ją tak, że nic
w jej od bio rze nie prze szka dza. Wy ni ka
to w du żej mie rze ze zna ko mi tej re pro -
duk cji barw. Brzmie nie jest tak peł ne, że
nie spo sób po zo stać obo jęt nym na je go
uro ki. Gdy po łą czy my to ze zna ko mi tą
umie jęt no ścią de ta licz ne go ry so wa nia
każ dej par tii in stru men tal nej, szyb ko
oka że się, że trud no zna leźć w Man leyu
ja kąś kon kret ną wa dę, któ ra by go dys -
kwa li fi ko wa ła. Szcze gó ło wość brzmie nia
po do ba ła mi się szcze gól nie wte dy, gdy
ry so wa ne by ły drob ne de ta le, wy koń cze -
nia dźwię ków, ma ją ce za sad ni cze zna -
cze nie dla od bio ru ca ło ści na gra nia. To
dzię ki nim je ste śmy w sta nie do strzec
praw dzi we zna cze nie nie któ rych fraz
mu zycz nych. Man ley bar dzo umie jęt nie
wy do by wał z na grań drob ne smacz ki
i po da wał je w wy jąt ko wo przy stęp ny
spo sób. Zna ko mi cie ra dził so bie też ze
ste reo fo nią. Bar dzo ład nie ry so wał naj -
mniej sze dźwię ki w trój wy mia ro wej
prze strze ni. 

NA SZYM ZDA NIEM
No wy Stin gray za uro cza swym nie ba nal -
nym wy glą dem i brzmie niem. Zdal ne
ste ro wa nie (na dal rzad ko spo ty ka ne we
wzmac nia czach lam po wych) i wy go da
ob słu gi są do dat ko wy mi ar gu men ta mi
prze ma wia ją cy mi na je go ko rzyść. Oso -
bi ście wy brał bym wer sję bez sta cji do -
ku ją cej, bo re la cja ja ko ści do ce ny jest
tutaj jesz cze atrak cyj niej sza. �
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Wbrew pozorom, najbardziej interesujące na tym zdjęciu są cztery stożki, na
których opiera się wzmacniacz bez utraty równowagi

To jeden z niewielu przypadków, kiedy kształt obudowy jest konsekwencją
optymalnego rozmieszczenia komponentów

BUDOWA

Za si lacz to ty po wo pół prze wod ni ko wy
układ, wy ko rzy stu ją cy dio dy pół prze -
wod ni ko we i trans for ma tor ame ry kań -
skiej fir my Mci. Układ wzmac nia ją cy
na trzech stop niach zbu do wa no na lam -
pach 12at7 (ja ko lam py wej ścio we), da -
lej sy gnał tra fia na tzw. dri ve ry wy ko na -
ne na ame ry kań skich lam pach 6414
(bar dzo spo ra dycz nie sto so wa nych
w ukła dach lam po wych).
Koń ców ka mo cy to układ wy ko rzy stu ją -
cy lam py EL84, pra cu ją ce w try bie trio -
do wym lub ul tra li ne ar nym (da ją cym
więk szą moc). W Stin grayu pro du cent
wy ko rzy stał ro syj skie lam py 6N14N 
wy pro du ko wa ne w la tach 80., któ re pra -
cu ją w kla sycz nym ukła dzie push -pull.
Naj cie kaw szym roz wią za niem jest tu taj
układ re gu la cji gło śno ści zre ali zo wa ny
na dra bin ce re zy sto ro wej (do te go ce lu
pro du cent się gnął po spraw dzo ny i ja ko -
ścio wo bar dzo do bry układ Cir rus Lo gic
CS3318 (aż 127 dB za kre su dy na mi ki,
znie kształ ce nia i szum na po zio mie 
-110 dB). Do re gu la cji wy ko rzy sta no
w ro li bu fo rów wzmac nia cze ope ra cyj ne
Burr -Brown OPA 1632 (po jed nej sztu ce
na ka nał).
Dra bin ka re zy sto ro wa za pew nia pre cy -
zyj ną kon tro lę w peł nym za kre sie usta -
wień tłu mie nia, cze go nie jest w sta nie
za gwa ran to wać kla sycz ny po ten cjo metr.
Do re gu la cji po zio mu wzmoc nie nia
i zmia ny wejść wy ko rzy sta no wy so kiej
ja ko ści prze łącz ni ki ob ro to we fir my 
Gray Hill.
W za si la czu za sto so wa no bar dzo du że
po jem no ści fil tru ją ce kon den sa to rów
elek tro li tycz nych sy gno wa nych lo giem
Man ley (po 4 sztu ki na ka nał o po jem no -
ści 1200 uF / 350V). Za si la nie lamp wej -
ścio wych oraz lamp ste ru ją cych wspo -
ma ga ją kon den sa to ry 220 μF / 450V,
po jed nej sztu ce na ka nał. W ro li kon -
den sa to rów sprzę ga ją cych wy stę pu ją,
sy gno wa ne swo im lo giem, kon den sa to -
ry po li pro py le no we w żół tych kap su -
łach, se pa ru ją ce sta ło prą do wo po szcze -
gól ne lam py.


