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Najlepszy przetwornik Gryphona to dowód na to, jak wiele można uzyskać z powszechnie 
dostępnej techniki konwersji c/a, gdy unika się wszelkich kompromisów.

Duński Gryphon, którego historia sięga 
1985 roku jest jednym z najbardziej 
uznanych europejskich producentów 

high-endu. Słynie z tego, że jest drogi – z tym 
kojarzy się w pierwszej kolejności – i nie jest to 
żadna złośliwość, lecz stwierdzenie faktu. Na-
wet najtańsze produkty tej marki to wydatek 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z drugiej strony 
trzeba przyznać, że czasy, kiedy urządzenia 
tej marki należały do najdroższych na rynku, 
dawno już minęły. 
Założycielem Gryphona jest Flemming E. 
Rasmussen – nie inżynier, a absolwent malar-
stwa i grafi ki. Początkowo high-end był tylko 
jego hobby, szybko jednak stał się sposobem 
zarabiania na życie. Założona przez niego fi rma 
2R Marketing prowadziła dystrybucję kilku 
high-endowych marek w Danii (Infi nity, Martin 
Logan, Pierre Lurne, Vimak VPI). W końcu 
Rasmussen wpadł na pomysł stworzenia 
własnego przedwzmacniacza gramofonowego 
MC – co było efektem pasji dzielonej wspólnie 
z Kimem Rishøjem był Head Amp, 
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który w 1986 roku, na wystawie CES, spotkał 
się z dużym zainteresowaniem specjalistów, 
a w szczególności pewnego japońskiego 
dystrybutora. Flemming nie miał wyjścia 
– musiał stworzyć swoją markę. Tak narodził 
się Gryphon Audio Designs. Japoński miesięcz-
nik „Stereo Sound” przyznał Head Ampowi 
prestiżowe wyróżnienie „Best Buy”. W tamtych 
czasach nie trzeba było więcej do szczęścia… 
Tak rozpoczęło się pasmo sukcesów, których 
kulminacja miała miejsce w drugiej połowie lat 
90. i trwała całą kolejną dekadę. 
Gryphon produkuje elektronikę – z niej głównie 
jest znany – ale także zestawy głośnikowe 
(jedne monitory i trzy bardzo rozbudowane 
kolumny podłogowe). W ofercie dominują 
wzmacniacze – zawsze dual mono (lub mono): 
dwa modele zintegrowane oraz trzy 
przedwzmacniacze, które 
można połączyć 

z sześcioma wariantami stereofonicznych 
i monofonicznych wzmacniaczy mocy. Źródła 
cyfrowe stanowią dwa odtwarzacze CD i dwa 
przetworniki. Kalliope jest droższym z nich. 
Jego nazwa oznacza piękny śpiew, a marka 
Gryphon, z którą wiąże się też charaktery-
styczne logo, pochodzi od stwora z ciałem lwa 
oraz głową i skrzydłami orła. 

BUDOWA 
Flemming Rasmussen sam jest autorem niepo-
wtarzalnego designu swoich produktów. Nie 
sposób je pomylić z żadnymi innymi – są wyjąt-
kowo eleganckie, ponadczasowe, 
skromne, dopracowane 
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Klasycznie, Klasycznie, Klasycznie, drogodrogodrogo
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w najmniejszych detalach. Tu nawet nadajnik 
zdalnego sterowania nie jest byle jaki, a zara-
zem zupełnie inny niż np. we wzmacniaczach. 
Który producent zadaje sobie tyle trudu, by 
tworzyć (projektować!) pilot dla jednego, może 
dwóch modeli? Rasmussen nie zważa na to, 
że to mało opłacalne – to człowiek wrażliwy na 
piękno, uznający, że high-endowe audio ma nie 
tylko pieścić uszy, lecz także cieszyć oko. 
Uczciwie podchodząc do sprawy, trzeba 
przyznać, że architektura Kalliope nie jest 
rewolucyjna. To dość klasyczny przetwornik 
cyfrowo-analogowy, zbudowany na bazie 
ogólnodostępnych układów przetworników 
c/a (ESS Sabre 9018S, po jednym na kanał). 

Konwencjonalność dotyczy jednak tylko samej 
sekcji cyfrowej, której Rasmussen nie próbował 
„wymyślać od zera”. Po prostu oparł się na 
sprawdzonych rozwiązaniach, skupiając całą 
swoją uwagę na torze analogowym, zasilaniu 
i separacji poszczególnych sekcji – w myśl 
zasady mówiącej, że każdy z tych elementów 
ma zasadniczy wpływ na brzmienie, a całość 
jest tak dobra jak najsłabsze ogniwo. 
To, czym Kalliope różni się od innych 
przetworników c/a – również tych bardzo 
drogich, w podobnej cenie – jest absolutna 
bezkompromisowość budowy. Stworzono 
urządzenie, które wygląda i waży jak wzmac-
niacz dual-mono. Po obu skrajnych stronach 

znajdują się dyskretne układy analogowe – dla 
każdego kanału zupełnie oddzielne, z własnym 
zasilaniem. Każdy z dwóch kanałów ma więc 
dla części analogowej własny transformator 
toroidalny oraz potężną baterię kondensato-
rów. Dokładnie 28 sztuk o pojemności 1000 µF 
każdy. Obok, przytwierdzone są do radiatorów 
dwie pary tranzystorów MJE15031G/15030G. 
Tor audio każdego kanału jest całkowicie dys-
kretny, zbalansowany (na wyjściach tranzysto-
ry bipolarne ZTX653/753), w klasie A, bez pętli 
ujemnego sprzężenia zwrotnego – to swoiste 
idee fi xe konstruktora. Na wyjściach brylują 
znakomite kondensatory M Cap RXF.
Oba monofoniczne układy analogowe są 

i bezi bezi bez kompromisówkompromisówkompromisów
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SYSTEM 
ODSŁUCHOWY

 POMIESZCZENIE: 
37 m2 zaadaptowane 
akustycznie, o średnim 
czasie pogłosu, 
kolumny ustawione 
na dłuższej ścianie w 
1/3 głębokości pokoju. 
Oddzielna linia zasilająca 
25A z niezależnym 
uziemieniem.
KOLUMNY: Equilibrium 
Atmosphere (2012), 
Equilibrium Atmos D8 
KOMPUTER: Asus 
A555L (Win 8.1, 4GB 
RAM, Intel Core i3-
5005U, 2GHz); JPLAY 6.2

  WZMACNIACZ: Atoll 
PR400 / AM400
INTERKONEKTY: 
Equilibrium Turbine XLR
KABEL USB: Wireworld 
Ultraviolet 7
ZASILANIE USB: IFI 
Audio iUSB Power + kabel 
USB IFI Gemini
 KABLE S/PDIF: Naim 
DC-1 (BNC)
KABLE GŁOŚNIKOWE: 
Equilibrium Tune 55 
Ultimate
KABLE ZASILAJĄCE: 
Enerr Transcenda 
Supreme i KBL Sound 
Fluo (DAC), Transcenda 
Supreme (pre), 
Transcenda Ultimate 
(końcówka mocy)
LISTWA: 2 x Enerr One 
+ kabel Enerr Transcenda 
Supreme HC (20A)
STOLIK: Rogoz Audio 
4SPB3/BBS
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mało płynny. Jak na moje rozbudzone przez 
cenę oczekiwania, brzmienie Gryphona miało 
nieco zbyt mało kwieciste barwy. Kluczem-
wytrychem do „właściwego” brzmienia Kalliope 
okazał się zastosowany kabel zasilający. 
Enerr Transcenda Supreme, którego użyłem 
w pierwszej kolejności, choć przeze mnie 
ceniony, podkreślił tylko precyzję Kalioppe, ale 
nie wydobył barw. Na szczęście pod ręką był 
akurat najtańszy kabel od innego polskiego 
producenta – KBL Sound – model Fluo (wkrótce 
w teście) i to on okazał się idealnie trafiać 
w potrzeby duńskiego przetwornika. Byłem 
zaskoczony poziomem transformacji dźwięku, 
która miała miejsce z tego powodu. Mimo bar-
dzo rozbudowanego zasilania Kalioppe, które  
z pozoru powinno go od tego typu czynników 
uniezależniać, wpływ kabli prądowych okazał 
się naprawdę duży.
Jednak już przed dokonaniem zmiany kabla za-
silającego zauważyłem pewne cechy Kalliope, 
które nawet mało doświadczonemu słuchaczo-
wi mogły podpowiedzieć, że ma do czynienia 
z urządzeniem z (bardzo) wysokiej półki. To 
przestrzeń. Gryphon radzi sobie z nią zdecydo-
wanie lepiej niż większość źródeł cyfrowych, 
które miałem okazję do tej pory u siebie testo-
wać. Prawdę mówiąc, nie pamiętam lepszego.
W uszy, w pierwszej kolejności, rzuca się 
niemal niekończąca się głębia sceny. Na tle 
tego, co robi Kalliope, większość przetwor-
ników ze średniej, czy nawet wyższej półki 
cenowej, gra płasko. Kto słyszał i widział na 
żywo orkiestrę symfoniczną, wie, jakie ma 
ona wymiary, ile jest instrumentów pomiędzy 
pierwszym a ostatnim planem. Kalliope ma 
zdolność do dość realnego odzwierciedlenia 
tego zjawiska. Słychać na nim doskonale naj-
drobniejsze niuanse z najdalszych części sali, 
a jednocześnie pierwszy plan nie jest wycofany 
ani na milimetr. Gryphon jest w prezentacji 
sceny dźwiękowej szalenie neutralny. On po 
prostu dobrze ją rekonstruuje. Nie ma w tym 
żadnego efekciarstwa. Głębia, rozciągnięcie, 

wynikają wprost z wysokiej jakości, a nie 
zastosowanych sztuczek. Stereofonia jest 
niewątpliwym atutem tego urządzenia i już 
samym tym wzbudza mój szacunek. 
Kalliope generalnie wymaga nieco dłuższego 
posłuchania, by móc go w pełni docenić. Nie 
tylko w zakresie przestrzennym, ale w każdym 
innym jest to przetwornik wysoce neutralny, 
co samo w sobie jest zaletą. Balans tonalny 
jest tu tak równy, jak… być powinien. Nie da się 
wskazać żadnego wycinka pasma, które można 
by uznać za uprzywilejowane lub osłabione. 
Można rzec – idealne narzędzie dla recenzenta, 
detaliczne i bez własnego charakteru. Wszelkie 
zmiany tonalności zależą od podłączonych 
kabli, w tym kabla prądowego. Dzięki temu naj-
drobniejsze zmiany w jego otoczeniu potrafią 
zmieniać dźwięk całości systemu, przechylając 
go raz na cieplejszą, raz na chłodniejszą stronę 
barw. Oczywistym jest, że to samo dzieje się 
w przypadku nagrań, które z uwagi na różne 
pochodzenie brzmią na Kalliope bardzo różnie. 
Choćby sam ten fakt powinien skłonić do 
dłuższych odsłuchów. Taka charakterystyka 
utrudnia jednak wydobycie i opisanie cech 
własnych urządzenia. Tych Kalliope ma jak na 
lekarstwo – i to jego kolejna wielka zaleta.
Dynamika, szybkość i bas w dużej mierze 
zależą od podłączonego kabla prądowego. 
Z tym odpowiednim, w skali bezwzględnej, 
trudno jest doszukać się w brzmieniu Kalliope 
jakichkolwiek minusów w wymienionych kate-
goriach. Warto przy tym zauważyć, że bas jest 
niesamowicie czytelny, przejrzysty, detaliczny 
w skali absolutnej. W tym zakresie pasma 
usłyszałem wiele nowych detali, których nie 
słyszę na co dzień, ani nie słyszałem dotych-
czas z żadnego źródła cyfrowego, jakie gościło 
u mnie w teście. Precyzja basu, jak i całego 
pasma, jest tu lepsza niż np. w PS Audio Direct 
Stream DAC, którego charakteryzuje niewiel-
kie, ale jednak obecne zmiękczenie. Tutaj, 
w Kalliope tego zmiękczenia nie ma. Zamiast 
niego jest znakomita szybkość, nieokupiona 

choćby śladowym 
wyostrzeniem. 
Dźwięk charaktery-
zuje się ekstremalną 
czystością, brakiem 
podbarwień, wy-
ostrzeń, ociepleń. 
Jest gładki, ale nie 
zanadto  wypole-
rowany. Potrafi być 
ostry na średnicy 
– tylko gdy potrzeba. 
Potrafi też zakłuć 
albo też pozwala 
poczuć aksamit. Na 
dobrych nagraniach 
można pozwolić sobie 
na skrajnie głośne od-
słuchy i nadal dźwięk 
w ogóle nie męczy. 
W swej neutralności 
i czystości Gryphon 
potrafi być wciągają-
cy, sprawiać radość, 
być muzykalny. 
Na koniec drobna 
uwaga na temat 
filtrów: w przypadku 
odsłuchu materiału 
PCM bardziej przypadł 
mi do gustu filtr 
„slow”, który w po-
równaniu z warian-
tem „fast” (bardziej 
płaska charakterysty-
ka na końcu pasma) 
skutkował dźwiękiem 
bardziej wciągającym, 
a równie szybkim. 
Różnica była, rzecz 
jasna, subtelna. Opcja upsamplingu raczej nie 
przynosiła jednoznacznych korzyści, dlatego 
przez większość czasu była wyłączona. 

NASZYM ZDANIEM
W sferze technicznej Kalliope imponuje 
zaawansowaniem i bezkompromisowością 
układów analogowych (dual-mono), zasilania 
i separacji poszczególnych bloków. Jak to 
przekłada się na brzmienie? To ekstremalnie 
neutralny DAC, wrażliwy na tor towarzyszący 
i okablowanie. Błędy w doborze kabli mogą 
spowodować, że zabrzmi mało atrakcyjnie 
i zostanie uznany za zbyt drogi w relacji do 
ceny. Przy zachowaniu staranności, potrafi 
się odwdzięczyć mnóstwem wyrafinowa-
nia i subtelności. Ci, których stać, powinni 
spróbować. 

Nietypowe są też stopki urządzenia – cylindry z przodu i również stożki w tylnej części. Kalliope nie ma 
żadnego wejścia optycznego – telewizora ani Apple TV nie podłączymy. Do wejść BNC będą potrzebne 
przejściówki lub dedykowane kable. 
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