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  DETALE
PRODUKT 
Goldenote 
HP7 + M7
RODZAJ  
Prze/wzmacniacz 
słuchawkowy; 
Końcówki mocy
CENA  
2.990 zł/szt. 
5.980 zł (2 szt.)
WAGA  
4 kg/szt. 
5 kg/szt.
WYMIARY 
(SxWxG)  
200x80x260 mm
NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY 
HP7

• Wzmacniacz 
słuchawkowy 
współpracujący 
ze słuchawkami 
o impednacji 
20–1kΩ

• Pasmo przenoszenia 
10Hz–50kHz 
(+/-3dB)

• Dynamika >120dB
• Stosunek sygnał/

szum -105dB
• Wejścia audio RCA 

i XLR
• Impedancja 

wejściowa 47kΩ
• Wyjścia audio 

pre-out RCA 
i zbalansowane XLR

• Wyjścia audio 
regulowane RCA 
i zbalansowane XLR

• Pobór mocy 50W
M7

• Moc: 100W przy 
20Hz–20kHz

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

• Stosunek sygnał 
szum: -90dB

• Dynamika: 120dB
• Współczynnik 

tłumienia: >400
• Szybkość narastania: 

13V/μs
DYSTRYBUCJA 
Moje Audio 
www.mojeaudio.pl

Micro, ale  
z powerem!
Śmiem przypuszczać, że nazwa Akamai niewiele 
Państwu mówi. To włoska firma będąca 
właścicielem marek Goldenote i Blacknote, które 
goszczą na polskim rynku już od ładnych kilku lat. 
Oferta tych marek jest bardzo szeroka

T
ym razem do testu otrzymali-
śmy nowy przedwzmacniacz/
wzmacniacz słuchawkowy 
i monobloki, których ceny 

są zdecydowanie przyjazne dla klienta. Czy 
dźwięk także?

Małe i sprytne
Włosi, choć mają w ofercie urządzenia z naj-
wyższej półki, nie zapominają bynajmniej 
o klientach z mniej zasobnymi kieszeniami, 
czy też takich, którzy potrzebują dobrze 
grającego, ale niewielkiego, zgrabnego 
systemu za stosunkowo nieduże pieniądze. 
Z myślą o nich powstała seria Micro-Line – to 
z niej pochodzą testowane końcówki mocy 
M7 oraz przedwzmacniacz/wzmacniacz 
słuchawkowy HP7. Nazwa serii wzięła się nie-
wątpliwie od niewielkich wymiarów obudów, 
które mierzą zaledwie 200x80x260mm. 
Wygląda na to, że wszystkie urządzenia 
korzystają/będą korzystać z tej samej 
obudowy. To po prostu rozsądny sposób na 
ograniczenie kosztów – można wykorzystać 
efekt skali, zamawiając setki czy tysiące 
takich samych obudów. Do wyboru są dwie 
wersje kolorystyczne aluminiowych frontów 
(reszta obudowy jest zawsze czarna) – może 
to być czarne szczotkowane aluminium albo 
srebrne anodyzowane.

Rozsądny minimalizm
HP7 to liniowy przedwzmacniacz z wbu-
dowanym wzmacniaczem słuchawkowym. 
Do dyspozycji dostajemy dwa wejścia 
analogowe – 1xRCA i 1xXLR, oraz po 2 
wyjścia RCA i XLR w wersjach z regulowa-
nym i stałym poziomem wyjściowym. Na 
tylnym panelu oprócz wyżej wymienionych 
znajdziemy także gniazdo sieciowe oraz 
złącze, do którego można podłączyć dedy-
kowany, zewnętrzny zasilacz. Wyposażenie 
trudno nazwać przesadnie bogatym, ale 
w większości kompaktowych systemów dwa 
wejścia i dwa wyjścia powinny w zupełności 
wystarczyć. Na froncie pośrodku znajduje się 
główny włącznik, a po jego bokach przyciski 
do regulacji głośności. Powyżej umieszczono 

dwie diody sygnalizujące, czy korzystamy 
z wejścia RCA czy XLR, a nad nimi niebieską 
diodę sygnalizującą włączenie urządzenia 
oraz czerwoną i zieloną, które pokazują, czy 
zasilamy urządzenie z sieci, czy z dedykowa-
nego zasilacza. Po lewej stronie znajduje się 
niewielki wyświetlacz pokazujący ustawioną 
głośność, a po prawej stronie znajduje się 
gniazdo słuchawkowe (6,3mm, czyli tzw. 
duży jack). W swoich produktach, w tym 
w HP7, Goldenote stosuje zaawansowaną 
regulację poziomu głośności. Aktywna 
regulacja poziomu sygnału jest oparta na 
najwyższej klasy rezystorach, co umożliwia 
regulację głośności w 200 krokach co 0,5dB. 
Zintegrowany w przedwzmacniaczu wzmac-
niacz słuchawkowy umożliwia stosowanie 
słuchawek o impedancji od 20 do 1000Ω. 
Urządzenie wyposażono w pilota zdalnego 
sterowania.

M7 to zbalansowany monofoniczny 
wzmacniacz mocy oddający do 100W przy 
8Ω. Zmieszczono go w takiej samej obudo-
wie, jak pozostałe urządzenia serii Micro. Na 
froncie znajduje się główny włącznik, a po 
bokach: przycisk pozwalający wybrać wejście 
RCA lub XLR oraz „mute”, czyli wyciszenie. 
Powyżej znajdują się diody informujące, czy 
korzystamy z wejścia RCA czy XLR, a jeszcze 
wyżej jest niebieska (sygnalizująca, że 
wzmacniacz jest włączony) oraz czerwona 
(informująca, że jest on zasilany bezpośred-
nio z sieci – nie ma tu opcji podłączenia 
zewnętrznego zasilacza). Na tylnym panelu 
znajdują się pozłacane gniazda głośni-
kowe oraz po jednym wejściu RCA i XLR, 
i oczywiście gniazdo sieciowe. Zgodnie 
z informacją producenta – końcówki mocy 
M7 są w stanie napędzić większość kolumn 
dostępnych na rynku.

Pozory mylą
Mówiąc zupełnie szczerze, to te „malu-
chy” nie robią wielkiego wrażenia swoim 
wyglądem – i owszem są solidnie wykonane, 
ale ich wielkość jest tak różna od tego, 
do czego przywykliśmy w świecie hi-fi, że 
trudno je na początku traktować całkiem 

serio. Oczywiście to nie pierwsza firma, 
która robi urządzenia wielkości „pudełek po 
butach” – np. ciesząca się sporym uznaniem 
(nie tylko brytyjskich klientów) marka Cyrus 
od początku swego istnienia ma w swojej 
ofercie wyłącznie takie „maluchy”. Pozostało 
mi więc odrzucić pierwsze wrażenie czy 
uprzedzenia podpowiadające, że po takich 
maluchach nie sposób spodziewać się czegoś 
wielkiego, i skupić się na tym, co w końcu 
jest główną funkcją urządzeń audio, czyli 
na dźwięku, jaki reprodukują. W czasie gdy 
odsłuchiwałem Goldenote’y, miałem w domu 
trzy pary kolumn i nawet jeśli wszystkie 
dość łatwe do napędzenia, to jednak różne 
konstrukcyjnie. Odsłuchy zacząłem w zaufa-
nymi JAF-ami Bombard, z których korzystam 
w testach od kilku miesięcy. To bardzo 
równo grające kolumny, z wstęgą na górze 
i czterema szerokopasmowcami przetwarza-
jącymi pozostałą część pasma, w obudowie 
będącej oryginalnym rozwiązaniem JAF-a, 
stanowiącej odpowiednik otwartej odgrody. 
Dość wysoka skuteczność tych kolumn 
sugeruje, że są raczej łatwe do napędzenia, 
ale mój 8W wzmacniacz w układzie SET na 
lampie 300B nie radzi sobie z nimi najlepiej, 
a z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 
im lepszy wzmacniacz, tym więcej JAF-y po-
trafią pokazać. A jak było ze 100W włoskimi 
końcówkami mocy? Ich charakter brzmienia 
spasował się z JAF-ami naprawdę dobrze. 
Zestaw HP7 i M7 gra jak większość urządzeń 
Goldenote’a, które miałem okazję do tej 
pory słyszeć, nieco ocieplonym, gładkim, 
bardzo muzykalnym dźwiękiem z całkiem 
niezłym poziomem dynamiki. Daje to efekt 
namacalnej, otwartej średnicy, dzięki której 
świetnie słuchało mi się np. damskich wokali. 
Goldenote’y nie są mistrzami w superprecy-
zyjnym pokazywaniu skrajów pasma – zarów-
no na górze, jak i w basie słychać delikatne 
zaokrąglenie. Bas można by wziąć bardziej 
za lampowy niż tranzystorowy – dobrze 
wypełniony, nisko schodzący, ale nie aż tak 
szybki i konturowy, jak to potrafią pokazać 
droższe konstrukcje solid-state. Na górze 
pasma takie delikatne zaokrąglenie pozwala 
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ZŁĄCZA

uniknąć, albo przynajmniej nieco „przytem-
perować” wyostrzenia, których nie brak na 
wielu współczesnych nagraniach. Dzięki 
temu de facto wielu takich nagrań można po 
prostu słuchać z przyjemnością, podczas gdy 
odechciewa się tego, gdy przychodzi owych 
ostrości czy ziarnistości słuchać na sprzęcie 
z wysokiej półki. Nie oznacza to bynajmnniej, 
że nagle Patricia Barber czy wielki Louis 
Armstrong zgubią gdzieś swoje sybilanty – 
oczywiście, że nie. Sybilanty w nagraniach 
często brzmią znacznie ostrzej niż w naturze, 
gdzie są normalnym elementem wielu gło-
sów. Można by się pokusić o stwierdzenie, że 
Goldenote’y przywracają wiele wyostrzonych 
nagrań do bardziej naturalnego brzmienia 
– należę do osób, które słuchają muzyki 
dla przyjemności, a nie po to, by usłyszeć 
wszystkie błędy realizatorów nagrań, więc mi 
Goldenote’owskie podejście od reprodukcji 
muzyki zdecydowanie odpowiada. Faktem 
także jest, że dzięki bardzo dobrej wstędze 
pracującej w Bombardach owo zaokrąglenie 
nie było aż tak bardzo zauważalne – blachy 
perkusji nadal pięknie lśniły i dźwięczały, 
a trójkąt długo, pięknie wybrzmiewał, 
choć z drugiej strony był też pewien „koszt” 
w postaci trąbek, którym brakowało chwilami 
odrobiny ostrości/chropowatości, która jest 
naturalnym elementem ich brzmienia. Cóż – 
mamy tu urządzenia właściwie budżetowe, 
trudno więc się spodziewać doskonałego 
w każdym aspekcie dźwięku. Pewne kompro-
misy są więc oczywistością – te świadomie 

wybrane przez włoskich konstruktorów 
powinny być łatwe do zaakceptowania dla 
większości osób, szukających urządzeń z tej, 
a nawet nieco wyższej półki cenowej, cenią-
cych przede wszystkim bardzo muzykalną 
prezentację.

Rytm z powerem
Przy nieco „trudniejszej” muzyce, rocku czy 
klasyce w dźwięku nie brakowało dynamiki, 
czy tzw. „powera”. Co prawda dynamika 
w skali makro jest nieco mocniejszą stroną 
tych urządzeń niż w skali mikro, ale należy 
pamiętać, z jakiej półki cenowej pochodzą te 
urządzenia. Rytm za to jest ich mocną stroną 
– gitary basowe, wyznaczające puls wielu na-
grań rockowych, mając odpowiednią wagę, 
intensywność, energię, doskonale spełniały 
swoje zadanie. Uderzeniom pałeczek perkusji 
także niewiele brakowało w zakresie mocy, 
acz wspominane wcześniej zaokąglenie 
niskich tonów powodowało, że brakowało mi 
odrobinę tej niesamowitej natychmiastowo-
ści ataku, jaką Bombardy potrafią pokazać. 

Potrafią pokazać ze wzmacniaczem kilka razy 
droższym (ModWrightem KWA100SE)  
– powinienem dodać.

Lampowo
Kolejne kolumny, z którymi zagrał testowany 
wzmacniacz, to model TS firmy JAG, który 
także dla Państwa recenzuję. To nieduża 
dwudrożna podłogówka w obudowie 
bas-refleks, zbudowana przez konstruktora 
przede wszystkim do pracy z jego wzmac-
niaczami w układzie SET na lampie 300B. 
Innymi słowy to także stosunkowo łatwe do 
napędzenia kolumny, ale o odmiennej kon-
strukcji niż poprzednie. Tu bardzo ciekawie 
wypadało porównanie z ArtAudio Symphony 
II (moim SET-em na 300B). Cechy, za które 
ja i wielu innych audiofilów kochamy triodę 
300B, to niezwykła, organiczna, namacalna 
prezentacja średnicy, ze wszystkimi detalami, 
subtelnościami, z holograficzną wręcz sceną, 
z „widocznym” powietrzem między instru-
mentami etc., etc. Maluchy Goldenote’a za-
skoczyły mnie po raz kolejny, gdy zdałem 
sobie sprawę, jak wiele tych ukochanych cech 
300B mogę im także przypisać. W bardzo 
udany sposób prezentowały stereofonię na-
grań, przestrzeń na nich uchwyconą, potrafiły 
pokazać bardzo namacalnie wokalistów/
wokalistki, całkiem dobrze akustykę sali, 
w której dokonano nagrania. To wszystko 
nie było aż tak organiczne, jak w wydaniu 
mojego SET-a, ale wcale nie ustępowało 
mu tak bardzo, jak wskazywałaby spora 
różnica w cenie tych urządzeń. W połączeniu 
z JAG-ami ciepła, gładka, spójna prezentacja 
włoskich urządzeń przywodziła na myśl 
brzmienie... wzmacniacza lampowego, może 
nie klasy SET-a 300B, ale powiedzmy udanej 
konstrukcji na EL34. Nie było aż tak organicz-
nie, nie z aż tak niesamowitym wrażeniem 
uczestnictwa w spektaklu muzycznym, 
ale zdecydowanie lepiej niż w przypadku 
niemal wszystkich porównywalnych cenowo 
wzmacniaczy tranzystorowych, jakich miałem 
okazję słuchać. Bo niestety wiele niedro-
gich tranzystorów oferuje rozjaśniony/
odchudzony dźwięk, który na dłuższą metę 
bywa po prostu męczący. Goldenote, nawet 
w najtańszej serii Micro, trzyma się swojej 
filozofii dźwięku – delikatnie ocieplonego, 
naturalnego, skupiającego się na jak najlep-
szym oddaniu średnicy i co najmniej dobrym 
skrajów pasma (w wyższych modelach rów-
nież skraje pasma są bardzo dobre, ale jak już 
pisałem, w najtańszych urządzeniach pewne 
kompromisy są koniecznością), a w efekcie 
przede wszystkim muzykalnego dźwięku.

1 Wyjście liniowe 
zbalansowane

2 Wyjście pre-out

4 Wejście 
niezbalansowane

5 Gniazdo do 
podłączenia 
zewnętrznego 
zasilacza

3 Wejście 
zbalansowane

6 Niezbalansowane 
wyjście liniowe i 
pre-out

7 Wejście 
zbalansowane

8 Wejście 
niezbalansowane

9 Solidne gniazdo 
głośnikowe
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Micro-Line to nowa 
seria produktów 
dobrze znanej na pol-
skim rynku, florenckiej 
firmy Goldenote, skie-
rowana do osób, które 
chcą kupić cały sys-
tem audio za rozsąd-
ną cenę, nie rezygnu-
jąc przy tym z wyso-
kiej klasy dźwięku. 
Nabywcami mogą 
być równie dobrze 
osoby, które potrze-
bują niewielkiego 
gabarytowo systemu. 
Pierwszymi produkta-
mi z tej serii, które już 
są dostępne, są testo-
wane: przedwzmac-
niacz/wzmacniacz 
słuchawkowy HP7, 
monofoniczne koń-
cówki mocy M7 oraz 
przetwornik cyfrowo-
-analogowy DAC7 
(test wkrótce). Z tych 
urządzeń, po doda-
niu kolumn, można 
już złożyć komplet-
ny system (zakłada-
jąc, że mamy choćby 
komputer, który może 
służyć za źródło), 
jako że DAC posiada 
komplet wejść cyfro-
wych, z USB włącz-
nie. Równie dobrze 
można stworzyć jesz-
cze mniejszy system, 
kupując HP7 i DAC7 
i dodając do tego słu-
chawki – dzięki uni-
wersalności wbudo-
wanego wzmacnia-
cza słuchawkowe-
go niemal dowol-
ne. Ofertę uzupełnia-
ją, lub w niedalekiej 
przyszłości uzupeł-
nią, kolejne produk-
ty: wzmacniacz zinte-
growany AP-7 – oferu-
jący co prawda mniej-
szą moc, ale większą 
ilość wejść, odtwa-
rzacz CD-7, phonosta-
ge PH-7 (dla wkładek 
MM i MC) oraz dedy-
kowany zewnętrz-
ny zasilacz PSU-7. 
Każdy klient będzie 
więc mógł dobrać sys-
tem zgodnie z własny-
mi potrzebami, mając 
jednocześnie gwaran-
cję dobrego dźwięku 
i firmowej muzykal-
ności niezależnie od 
tego, które urządzenia 
wybierze.

WARTO 
WIEDZIEĆ

PLUSY: Ciepłe, naturalne, 
gładkie brzmienie, 
moc wystarczająca do 
napędzenia większości 
kolumn

MINUSY: Więcej niż dwa 
wejścia byłyby mile widziane 

OGÓŁEM: Z pozoru małe, ale 
wielkie sercem urządzenia, 
które doskonale sprawdzą się 
z niemal każdym rodzajem 
kolumn, oferując naturalne, 
ciepłe brzmienie

WERDYKT
JAKOŚĆ DŹWIĘKU

JAKOŚĆ/CENA 

JAKOŚĆ WYKONANIA

MOŻLIWOŚCI

OCENA OGÓLNA

Czysta muzyka
Na koniec podłączyłem włoski system do 
kolejnych kolumn, które dostałem do testu. 
To niemieckie kolumny Bastanis Matterhorn 
– tuby z 15-calowym szerokopasmowcem, 
uzupełnione dipolowym tweeterem. 
To ogromne kolumny (po 50kg sztuka) 
przeznaczone do pracy zarówno z niskowa-
towymi wzmacniaczami lampowymi, jak 
i mocnymi tranzystorami. I już po dotychcza-
sowych odsłuchach mogę powiedzieć, że są 
to jedne z najlepszych kolumn, we względ-
nie rozsądnym przedziale cenowym (ok. 
4.400 euro), jakie słyszałem. Oferują niesa-
mowitą dynamikę, rozdzielczość, detalicz-
ność – wszystko słychać tu jak na dłoni, czy 
to słabości nagrań, czy sprzętu towarzyszą-
cego. Wydawało się więc, że w końcu jakieś 
wady niedrogich Goldenote’ów staną się 
oczywiste, zaczną przeszkadzać w odbiorze 
muzyki. Tymczasem... to połączenie okazało 
się tak udane, tak wciągające, porywające 
wręcz chwilami, że natychmiast zapomnia-
łem o analizie, szukaniu tych słabości. Nowa 
płyta Carlosa Santany porwała mnie swoimi 
latynoskimi rytmami, zaskakując przy oka-

zji... całkiem dobrym dźwiękiem. Poprzednie 
płyty Carlosa były mocno przebasowione, co 
mocno utrudniało ich słuchanie, natomiast 
„Shape Shifter” brzmi po prostu dobrze. Nie 
jest to oczywiście audiofilskie wydanie, ale 
to w końcu porządnie zrealizowana płyta. 
Może w końcu doczekam się także dobrze 
nagranej płyty U2? No, ale dość dygresji. 
Przy tej płycie ponownie zwróciłem uwagę 
na to, jak mocną stroną włoskich maluchów 
jest rytm. M7 nie są na pewno najszybszy-
mi końcówkami, jakie znam, ale potrafią 
trzymać równy, mocny rytm. Świetny głośnik 
wysokotonowy Matterhornów pokazał, że 
rozdzielczość góry pasma także jest wcale 
mocnym argumentem Goldenote’ów 
– wysokie tony są otwarte, detaliczne, 
dźwięczne, nieźle różnicowane, choć wspo-
minane wcześniej delikatne zaokrąglenie 
było oczywiście słyszalne. Ma się wrażenie, 
że spora (przede wszystkim na szerokość, 
choć i w głąb planów jest sporo) przestrzeń 
pokazywana przez tak zestawiony system 
jest wypełniona powietrzem otaczającym in-
strumenty i wokalistów, co daje imponujące 
wrażenie namacalności tego, co się na sce-
nie dzieje, obecności wykonawców w tym 
samym pomieszczeniu, w którym słuchamy 
muzyki. Jasne, że duża zasługa takiej pre-
zentacji leży po stronie Matterhornów, ale 
to tylko ostatni element systemu, zdolny do 
pokazania jedynie tego, co przejdzie przez 

wszystkie wcześniejsze ogniwa łańcucha, 
którym wędruje dźwięk. Okazuje się więc, 
że te na pozór „śmieszne” maluchy potrafią 
całkiem wiele, włącznie z dotrzymaniem 
kroku znacznie droższym kolumnom (w sen-
sie umiejętności stworzenia z nimi bardzo 
dobrego dźwięku, nawet jeśli to jeszcze nie 
szczyt możliwości tych tub).

Test ostateczny w postaci symfonii 
Beethovena czy opery Mozarta pokazał z jed-
nej strony, że Goldenote’y potrafią zagrać 
taką dużą muzykę swobodnie, z rozmachem, 
nieźle radząc sobie z dynamiką i energetycz-
nością orkiestry. Troszkę gorzej było z rozdziel-
czością i selektywnością dźwięku – nie dało 
się z taką swobodą śledzić poszczególnych 
grup instrumentów czy wręcz pojedyńczych 
instrumentów, czy wokalistów poruszają-
cych się po scenie, jak z wzmacniaczami 
ze znacznie wyższej półki cenowej. Trudno 
było się jednakże spodziewać, że najtańsze 
wzmacniacze w ofercie włoskiego producen-
ta zagrają pod każdym względem równie 
dobrze, jak znacznie droższe urządzenia – jaki 
sens miałoby produkowanie tych droższych? 
Tu orkiestra została odrobinę spłaszczona, 

nie miała swojej normalnej głębi, ale już 
na szerokość selektywność była naprawdę 
dobra. Nie była to doskonała prezentacja 
symfonii Beethovena czy „Wesela Figara”, ale 
chyba najlepsza, jaką słyszałem z urządzeń 
na podobnym poziomie cenowym. To znako-
mite zestawienie, choć na pozór zestawianie 
amplifikacji z ponad dwukrotnie droższymi 
kolumnami wydaje się pozbawione logiki. 

Udane zestawienie
Na sam koniec przygody z Goldenote’ami 
zostawiłem sobie krótką sesję słuchawkową 
z moimi Ultrasone’ami PROLine 2500. To 
słuchawki grające nieco rozjaśnionym, ale 
detalicznym, transparetnym dźwiękiem, 
z dobrym, szybkim, mocnym basem, którym 
służą wzmacniacze słuchawkowe oferujące 
dobrze wypełniony i dociążony dźwięk. 
Dokładnie tak gra zintegrowany w HP7 
wzmacniacz słuchawkowy – dźwięk jest 
nieco ocieplony, z dobrym wypełnieniem, 
szczegółowy, otwarty, z mocną średnicą. I to 
właśnie jego najmocniejsza strona – średni-
ca – doskonale przysłużyła się Utrasone’om, 
wypełniając, dociążając ten zakres, sprawia-
jąc, że ich dźwięk był naturalny i niemęczący. 
Nie był to tak szybki i tak precyzyjny dźwięk, 
jak z Schiita Lyr, ale summa summarum HP7 
lepiej pasował do Ultrasone’ów, bo dźwięk 
miał teraz odpowiednią masę i nie pojawiały 
się żadne wyostrzenia, które Lyr pokazywał 

jak na dłoni. Na przykładzie jednych słucha-
wek trudno się wypowiadać definitywnie, 
ale wydaje mi się, że wzmacniacz słuchaw-
kowy zintegrowany w HP7 najlepiej zgra się 
właśnie z takimi słuchawkami jak PROLine 
2500, czyli grającymi szybko, szczegółowo, 
ale którym przyda się nieco wypełnienia, 
dociążenia dźwięku przede wszystkim 
w zakresie tonów średnich, a może i nieco 
zaokrąglenia na górze pasma, które pozwoli 
uniknąć ostrości, podkreslania sybilantów 
etc. Mocna rekomendacja do Ultrasone’ów 
i innych podobnie grających słuchawek. 

Podsumowanie
Urządzenia serii Micro Line Goldenote’a może 
nie wyglądają imponująco, ale gdy się ich 
posłucha, a potem sprawdzi ich ceny, trudno 
nie być pod wrażeniem tego, co włoskim 
konstruktorom udało się osiagnąć w zakresie 
klasy brzmienia. Spora moc pozwoli napędzić 
większość kolumn, jakie posiadaczowi M7 
przyjdzie do głowy z nimi zestawić. Co 
ciekawe, testowany zestaw grał świetnie 
z kolumnami tubowymi o skuteczności 
100dB, co jest dość niezwykłe, bo jednak 
takie kolumny zazwyczaj nie brzmią dobrze 
z tranzystorami, są bowiem stworzone do 
pracy z niskowatowymi wzmacniaczami 
lampowymi. Goldenote’y oferują ciepły, na-
turalny dźwięk, z mocną, dobrze wypełnioną 
średnią, mięsistym, energetycznym basem, 
dobrym rytmem i delikatnie zaokragloną, 
ale dźwięczną, pełną powietrza górą pasma. 
Całkiem dobrze wypada dynamika w skali 
makro, nieco, ale tylko nieco gorzej w skali 
mikro. Dźwięk jest energetyczny, żywy, choć 
także dość gładki. Goldenote’y wydają 
się radzić sobie równie dobrze z małym 
jazzowym składem, jak i kapelą rockową 
czy nawet orkiestrą symfoniczną. Nie ma tu 
charakterystycznych dla wielu niedrogich 
tranzystorów rozjaśnień, wyostrzeń, braku 
wypełnienia – bliżej temu dźwiekowi do 
wzmacniacza lampowego w dobrym tego 
słowa znaczeniu – jest bardzo muzykalnie 
i naturalnie. Oczywiście to nie jest dźwięk 
doskonały, ale też i nie ma tu jednoznacznie 
słabych punktów. Brawa dla Włochów 
z Goldenote’a za bardzo udane, rozsądnie 
wycenione konstrukcje.  Marek Dyba
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