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Lubię lampowce, ale nigdy sobie takiego wzmacniacza nie kupię. 
Jeśli tak właśnie sądzisz, powinieneś (powinnaś) posłuchać integry
Audio Research. Ten wzmacniacz zadaje kłam znanemu stereotypowi
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F
ir my le gen dy: Au dio Re se -
ach, Krell, Wil son Au dio itd.
Są scep ty cy, któ ry uwa ża ją,
że ich suk ces jest w głów nej
mie rze hi sto rycz ny, dziś pod -

trzy my wa ny przez spraw ny mar ke ting
i du żą świa do mość mar ki. Na wy sta -
wach high -end co i rusz po ja wia ją się
fir my  ob ja wie nia, któ re ma ją być rze ko -
mo lep sze od „ma jor sów” i któ re
– o dzi wo – by wa ją jesz cze droż sze. Pa -
trząc na naj droż sze mo de le jed nych
i dru gich, fak tycz nie moż na po my śleć,
że tym fir mom od bi ło i że je dy nym po -
wo dem, dla któ re go wszy stek ten ul tra -
dro gi sprzęt w ogó le po wsta je, są peł ne
kon ta lu dzi naj wy żej sy tu owa nych, jak
rów nież zwy czaj na chęć utrzy ma nia się
pro du cen tów owych ca cek na po -
wierzch ni zie mi. Bo ga te ryn ki chło ną
to, co naj droż sze. A im droż sze, tym
więk szy zysk ge ne ru je.
Są jed nak w ofer tach gi gan tów pro duk -
ty, na zwij my to, przy stęp ne. Ob li czo ne
na tych, któ rych na mo de le to po we
po pro stu nie stać. Ta kie Po rsche Bo -
xte ry dla „ubo gich”. Czy za tem war to
się spiąć, przez rok nie do ja dać, odło -
żyć za kup no we go au ta i 20 in nych rze -
czy? Prze ko naj my się.

PIERW SZE WRA ŻE NIA
Po od biór wzmac nia cza ja dę do jed ne -
go z za przy jaź nio nych skle pów hi -fi.
W peł ni przy go to wa ny do dźwi ga nia,
z pod wi nię ty mi rę ka wa mi, spo glą dam
ze zdu mie niem na nie po zor ny kar ton.
To to? Tak – od po wia da An drzej, py ta -
jąc: „spo dzie wa łeś się cze goś więk sze -
go?”. Tak wła śnie funk cjo nu ją mi ty i le -
gen dy. Sły sząc na zwę Ca dil lac, ocza mi
wy obraź ni wi dzę 6-me tro we „skrzy dla -
ki”. Mi mo że od daw na już ich nie pro -
du ku ją. 
VSi 60 jest nie tyl ko ma ły (obu do wa
ma sze ro kość 35 cm i głę bo kość 40
cm), ale i za ska ku ją co lek ki jak
na lam pow ca, szcze gól nie ta kie go
za 16 ty się cy. Mam wra że nie, że Xin -
dak MT -3 wa ży wię cej. Oczy wi ście o ni -
czym to nie świad czy, choć świa do -
mość ko niecz no ści sto so wa nia trans -
for ma to rów wyj ścio wych ka że mi mo -
wol nie ocze ki wać znacz ne go cię ża ru.
Te w VSi 60 są na praw dę nie wiel kie.
Pła ska bry ła z cof nię ty mi w tył lam pa mi
mo cy i ni ską sek cją trans for ma to rów
wy glą da o wie le lżej i no wo cze śniej niż
zna ny ar che typ lam pow ca – sze ro kie -

go, wy so kie go, o bocz nym prze kro ju li -
te ry „L”. Mnie oso bi ście wy gląd sześć -
dzie siąt ki zde cy do wa nie przy padł
do gu stu. Gór na po kry wa wy ko na na
z ano dy zo wa ne go alu mi nium spra wia
jak naj lep sze wra że nie. Naj wyż sza ja -
kość wy ko na nia w su mie po win na nie
dzi wić, je śli weź mie my pod uwa gę, że
VSi 60 jest bu do wa ny ręcz nie przez tych
sa mych lu dzi, spod któ rych rąk wy cho -
dzą naj droż sze kon struk cje z se rii Re fe -
ren ce. War to to pod kre ślić, zwłasz cza
dziś. Fa bry ka mie ści się w Ply mo uth,
w sta nie Mi nne so ta. 

BU DO WA 
Czar na czo łów ka ma ra czej uty li tar ny
cha rak ter. Jest tak że czy tel ną wska zów -
ką, że, w od róż nie niu od kla sycz nych
lam pow ców, VSi 60 jest no wo cze snym
urzą dze niem, ste ro wa nym mi kro pro ce -
so ro wo. Wska za nie gło śno ści po wie -
rzo no li nij ce 20 zie lo nych diod. Po wy -
żej znaj du je się sie dem ta kich sa mych
diod wska zu ją cych jed no z pię ciu
wejść li nio wych (RCA), funk cję mu te
(za łą cza ją cą się au to ma tycz nie po każ -
dym uru cho mie niu) oraz tryb mo no,
któ ry za łą cza my jed nym z sze ściu kwa -
dra to wych przy ci sków. Cze mu słu ży ta
funk cja? Cho ciaż by spraw dze niu sy me -
trii usta wie nia gło śni ków lub pre cy zji
wy zna czo nej po zy cji od słu cho wej. Im
mniej prze strzen ny, bar dziej sku pio ny
ob raz dźwię ko wy w wą skiej prze strze ni
na środ ku ba zy ste reo – tym le piej. Do -
stęp do wszyst kich funk cji wzmac nia -
cza za pew nia tak że pla sti ko wy, do brze
za pro jek to wa ny pi lot. 
Sy gnał ze zło co nych gniazd RCA jest
prze łą cza ny prze kaź ni ka mi i tra fia
do sek cji wzmoc nie nia na pię cio we go
zre ali zo wa nej na ba zie tran zy sto rów
JFET. Rów nież za si lacz opar to na ele -
men tach pół prze wod ni ko wych. W ro li
dri ve rów pra cu ją dwie trio dy 6H30 pro -
duk cji So vte ka. Rów nież ro syj skie go
po cho dze nia są lam py wyj ścio we
– dwie pa ry te trod 6550 od Sve tla ny,
za pew nia ją ce moc 50 W na ka nał. Kom -
plet tych sze ściu lamp jest pa ro wa ny
i spraw dza ny w da nym eg zem pla rzu
w fa bry ce – stąd na ma lo wa ne fla ma -
strem ozna cze nia lamp (V1 -V6) in for -
mu ją ce użyt kow ni ka, któ ra lam pa
do któ rej pod staw ki po win na tra fić.
Wzmac niacz nie ma wy god ne go ukła du
au to ma tycz nej re gu la cji prą dów spo -
czyn ko wych, w związ ku z czym raz

na ja kiś czas na le ży je spraw dzić. Ta kie
roz wią za nie w peł ni mnie prze ko nu je.
Ja koś nie mam za ufa nia do au to bia -
sów. In struk cja za le ca war tość 60 mA,
któ ra zda niem pro du cen ta za pew nia
opty mal ną brzmie nio wo po la ry za cję
lamp do kla sy AB1. Do spraw dze nia
war to ści prą du ko niecz ny jest cy fro wy

wol to mierz o po dział ce od czy tu 1 mV
(niebę dą cy w wy po sa że niu fa brycz -
nym). To nie błąd – znacz nie ła twiej
i bez piecz niej jest zmie rzyć na pię cie
niż na tę że nie prą du. Na tyl nej ścian ce
zna la zły się 4 gniaz da od po wia da ją ce
ko lej nym lam pom wyj ścio wym. Do star -
czo ny do te stu eg zem plarz wy ma gał

W stopniu wejściowym pracują tranzystory JFET. Jakość komponentów
pasywnych nie daje powodów do narzekań. W sekcji zasilania zastosowano
amerykańskie kondensatory polipropylenowe REL-CAP 450 VDC

Wysokiej jakości płytki drukowane mają odpowiednio grube i szerokie ścieżki
sygnałowe. Mały transformator służy do obsługi trybu gotowości oraz układów
sterujących



mi ni mal nych po pra wek (zmie rzo ne war to ści napięć
za wie ra ły się w prze dzia le 55-62 mV; in struk cja za le -
ca 60 mV). Re gu la cję prze pro wa dza się za po mo cą
wpusz czo nych pod gór ną po kry wę po ten cjo me trów
i mu si być wy ko ny wa na nie zwy kle de li kat nie za po mo -
cą do łą czo ne go śru bo krę tu. Mi ni mal ne prze sta wie nie
po ten cjo me tru po wo du je bar dzo du że zmia ny war to -
ści prą du. Au dio fi le bez za cię cia tech nicz ne go po win -
ni po pro sić o po moc di le ra lub ko goś, kto z po dob ny -
mi re gu la cja mi miał już do czy nie nia.
Stan dar do wo, wzmac niacz nie ma po kry wy, któ ra
– jak wia do mo – w pew nych sy tu acjach mo że być ko -
niecz na. To jed nak nie pro blem. Krat kę moż na za mó -
wić, oczy wi ście od płat nie. 

Dwa z pa ra me trów elek trycz nych w kar cie pro duk to -
wej zwró ci ły mo ją uwa gę. Pierw szy to głę bo kość pę tli
ujem ne go sprzę że nia zwrot ne go okre śla na na 7 dB. To
cał kiem niewiele. Dru gi pa ra metr ma wy miar prak tycz -
ny. Cho dzi mia no wi cie o mak sy mal ną war tość na pię -
cia wej ścio we go. Wy no si ona tyl ko 3,5 V RMS. To
wpraw dzie aż 5 dB po wy żej stan dar du dla od twa rza -
czy CD, ale wie le z nich stan dar du te go się nie trzy ma,
ge ne ru jąc na wyj ściu 3, a cza sa mi na wet 4 V. Wy ko rzy -
sta ny w te ście od twa rzacz Au dio ne ta ma wyj ście wła -
śnie 3,5-wol to we i na szczę ście żad nych oznak prze -
ste ro wa nia nie stwier dzi łem. 

BRZMIE NIE
Na stro nie in ter ne to wej Au dio Re se arch za war to cie -
ka wą in for ma cję. Czy ta my m.in.: moc zna mio no wa
50 W na ka nał nie od da je zdol no ści VSi 60 do wy ste -
ro wa nia prą do żer nych, ni sko im pe dan cyj nych ko lumn
gło śni ko wych. Za pro jek to wa li śmy ten wzmac niacz
w kon fi gu ra cji z naj lep szy mi peł no pa smo wy mi ze sta -
wa mi gło śni ko wy mi, nie kom pak to wy mi mo ni to ra mi.
Nor mal nie de kla ra cję te go ty pu od czy tał bym ja ko
(przy zna ję, dość in te li gent ną) re kla mę pro duk tu.
Tym cza sem ze zdu mie niem mu szę przy znać, że nie
ma w niej cie nia prze sa dy! VSi 60 naj pierw pod łą czy -
łem do wiel kich jak sza fa Epo sów Encore 50. Za sko -
czy ło mnie to, że ni skie to ny, po mi mo po tę gi i świet -
ne go roz cią gnię cia, w ogó le się nie cią gnę ły. By ły dy -
na micz ne, mo to rycz ne. Nie był to mo że naj szyb szy
bas, ja ki w ży ciu sły sza łem, ale w ogó le nie od nio -
słem wra że nia, że wzmac niacz nie da je ra dy. Da wał,
i to bez za dysz ki. 
Po nie waż by ły to pierw sze chwi le z Epo sa mi (nie zna -
łem jesz cze cha rak te ry sty ki tych ko lumn), szyb ko pod -
łą czy łem re gu lar ne ko lum ny te sto we, chcąc prze ko nać
się, czy to Epo sy są tak ła twe, czy wzmac niacz tak
dziar ski. Do dam, że im pe dan cja mo ich 11-let nich Zol -
le rów spa da po ni żej 3 omów i ko lum ny te w mo im po -
miesz cze niu od twa rza ją bas do ok. 23-25 Hz. Mam
jesz cze w pa mię ci, jak w tej sa mej kon fi gu ra cji za cho -

wy wa ły się wzmac nia cze Pri ma Lu ny i Co plan da (patrz
AV 2/10) oraz Ca ry SLI -80 (AV 12/2009). Wra że nia z Au -
dio Re se arch by ły kom plet nie in ne. VSi 60 za cho wy wał
się tak, jak by był od nich ze dwa al bo trzy ra zy moc -
niej szy. Ina czej: wła ści wie nic nie wska zy wa ło, że
oto gra 50-wa to wy wzmac niacz lam po wy. Mia łem
ra czej nie odpar te wra że nie, że w sys te mie pra cu je ra -
so wa, bar dzo wy ra fi no wa na hy bry da al bo zna ko mi ty,
cie pło brzmią cy tran zy stor. Kosz tu ją cy jed nak nie 16,
lecz ja kieś 35, a mo że i wię cej ty się cy zło tych. 
Prze słu cha łem na VSi 60 wie le płyt – do dam, że z czy -
stej przy jem no ści – i mu szę uczci wie przy znać, że dy -
na mi ka oraz ska la dźwię ku, ja kie za pew nia ten nie -
wiel ki pie cyk, są znakomite. Po czu cie „draj wu” i ryt -
mi ka pre zen tu ją po ziom da le ce prze wyż sza ją cy in -
ne zna ne mi wzmac nia cze w po dob nej ce nie, nie
tyl ko lam po we. „He avy Fu el” Mar ka Knop fle ra, jak
rów nież wie lu in nych ka wał ków rockowych, słu cha łem
na praw dę gło śno i nic nie wska zy wa ło na to, że
wzmac niacz ma ja kie kol wiek trud no ści. Do pie ro 
„Ob raz ki z Wy sta wy” w trans kryp cji na or ga ny, w wy -
ko na niu J. Gil lou, uka za ły pew ne sła bo ści wzmac nia -
cza – brak pre cy zyj nej kon tro li głę bo kich wy chy leń wo -
ofe rów. Oczy wi ście te go na le ża ło ocze ki wać. Jed nak
raz jesz cze pod kre ślę, że próg kom pre sji czy utra ty
kon tro li nad mem bra na mi jest w tym wzmac nia czu
prze su nię ty znacz nie da lej niż w in nych lam pow cach
o zbli żo nych mo cy i ce nie. Po pro stu czap ki z głów! 
Ska la dy na mi ki i gło śność to tyl ko wy ci nek moż li wo ści
tej in te gry. W koń cu to mo że my uzy skać z do bre go
tran zy sto ra. Chy ba jed nak nie do koń ca. Nie wiem,
z cze go to wy ni ka, ale bas te go wzmac nia cza bardzo
po do bał mi się nie tyl ko w kon tek ście in nych lam -
pow ców, ale w ska li bez względ nej. Jest tu taj ja kaś
ta ka praw dzi wa ener gia i au ten tyzm. Ni skie to ny od -
zna cza ją się gę stą kon sy sten cją i cie kaw szą niż zwy -
kle bar wą. Chcia ło by się na pi sać, że ma ją ja... – coś,
cze go teo re tycz nie do sko nal szym tran zy sto rom jak by
bra ku je. Tym czymś jest tak że na sy ce nie dol nej śred -
ni cy, któ ra od po wia da za mię si stość brzmie nia. Gdy
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Mały i bardzo praktyczny pilot pozwala nawet
na zdalne włączanie urządzenia

Tryb mono może się przydać do precyzyjnego
ustawiania kolumn...

Żółte gniazda służą do pomiaru napięcia, które swą
wartością odpowiada prądowi spoczynkowemu dla
każdej z lamp wyjściowych. Gniazda głośnikowe nie są
zbyt wygodne i nie akceptują wtyków bananowych.
Monofoniczne wyjście na subwoofer aktywny może
sugerować, że będzie on potrzebny. Istotnie może być,
ale tylko w sytuacji, gdy masz małe kolumny i duży
pokój



z cie ka wo ści pod łą czy łem in te grę La var din Model IS
Reference (patrz str. 18), zdzi wi łem się, jak da le ce bo -
gat szy i bar dziej re ali stycz ny jest prze kaz brzmie nia
or kie stry w wy da niu ARC. Fran cu ski wzmac niacz
brzmiał po VSi60 chu do i szczu pło. 
Koń cząc te mat ba su, któ ry był dla mnie swo istym ob -
ja wie niem, do dam, że w ska li bez względ nej, gdy po -
rów na łem VSi 60 do du żo droż szej am pli fi ka cji high -
-end (Au dio net AM PI V2+C -J ET2), ja sne by ło, że kon -
tu ry ni skich to nów są mniej wy ra zi ste i szyb kość od -
da nia im pul sów jest mniej sza. Jed nak w osta tecz nym
roz ra chun ku, je śli prze ło żyć to na przy jem ność słu -
cha nia mu zy ki, 60-ka wca le nie od sta wała od mo je go
wzor ca. To nie by wa łe osią gnię cie. 
Sześć dzie siąt ka nie by ła by jed nak tym, czym jest, bez
od po wied nio wy ra fi no wa nej resz ty pa sma. Czy jest
rów nie do bra, czy do rów nu je ba so wi? Zde cy do wa nie
tak, choć dla nie któ rych mi ło śni ków lamp, wzmac nia -
czy ge ne ru ją cych nad miar pa rzy stych har mo nicz nych,
z pew no ścią nie bę dzie tak uwo dzi ciel ska. Po słu żę się
ana lo gią tem pe ra tu ro wą. Je śli ty po wy, nie  naj le piej
brzmią cy tran zy stor re pre zen tu je zim ny z na tu ry me -

tal, a naj cie plej sze lam pow ce (np. na EL34) – roz grza -
ny ko mi nek, to ARC VSi 60 jest czymś w ro dza ju drew -
na le żą ce go metr od te go ko min ka. Sta no wi tak na -
praw dę zło ty śro dek dla więk szo ści słu cha czy i ko -
lumn. Śred ni ca jest bar dzo praw dzi wa, na tu ral na
i neu tral na. Bu dzi za chwyt wspo mnia nym już do -
sko na łym wy peł nie niem w swym dol nym pod za -
kre sie, dzię ki cze mu brzmie nie wio lon czel, viol da
gam ba i ca łych sek cji smycz ko wych, szcze gól nie 
w ze spo łach mu zy ki daw nej, jest nie po rów ny wal nie
lep sze niż ze wzmac nia czy tran zy sto ro wych. Z dru giej
stro ny, żeń skie wo ka le nie są prze grza ne, wzmac -
niacz nie „go tu je się”, pró bu jąc od two rzyć gęst sze
fak tu ry. W isto cie, dys po nu je zna ko mi tą roz dziel czo -
ścią i ho lo gra ficz nym wglą dem w struk tu rę na grań.
Fakt ten sza le nie uła twia re we la cyj na, jak na ten prze -
dział ce no wy, prze strzen ność. Ste reo fo nia pre zen to -
wa ła po ziom mo je go wzmac nia cza od nie sie nia
– a więc kon struk cji znacz nie droż szej. Głę bia i gra -
da cja pla nów są nie sa mo wi tym atu tem sześć dzie -
siąt ki. Bar dzo je stem cie kaw, jak wy pa dło by ze sta -
wie nie VSi 60 z Ma gne pa na mi MG 1.6/QR (al bo, jesz -
cze le piej, no wy mi 1.7/QR). Po dej rze wam, że by ła by
to kom bi na cja nie zrów na na, je śli cho dzi o re kon -
struk cję prze strze ni i barw. I to w ce nie na praw dę 
roz sąd nej. 
Wy so kie to ny ce chu je nie wiel kie przy ga sze nie w naj -
wyż szych re je strach. Gó ra, po dob nie jak śred ni ca, nie
jest prze sad nie lep ka. Wzmac niacz sta ra się prze ka -
zać wszyst kie in for ma cje za war te na pły cie (czy niąc to
na praw dę sku tecz nie), nie po pa da jąc jed nak na wet
w śla do wą agre sję. Jest sza le nie ko mu ni ka tyw ny
i, ca ło ścio wo rzecz bio rąc, bar dzo wy ro zu mia ły dla
gor szych re ali za cji. Spój ność dźwię ku, wy koń czo ne go
je dwa bi sty mi so pra na mi, spra wia ła, że od słuch na -
grań z kla sy ki roc ka i po pu był nie zwy kle an ga żu ją cy.
Nie pa mię tam, kie dy to z rów ną przy jem no ścią słu -
cha łem prze bo jów To to. Przebój „Afri ca” za brzmia ł
znacz nie le piej niż teo re tycz nie po zwa la na to re ali za -
cja skła dan ki hi tów tej for ma cji. Ina czej mó wiąc, 
VSi 60 po pra wia brzmie nie gorzej nagranych płyt. 
Czy ni to jed nak sub tel nie i do kład nie tak, jak to jest
po trzeb ne. A gdy do szu fla dy tra fi krą żek au dio fil ski,
przed na mi roz po ście ra się sze ro kie okno dźwię ko we,
czy ste i kla row ne, da ją ce peł ną moż li wość do ce nie -
nia kunsz tu re ali za to rów. Czy nie o to wła śnie cho dzi
w hi -en dzie? I jeszcze jedno. VSi 60 jest jednym z
najcichszych lampowców, jakie słyszałem. Żadnego
szumu, brumienia.

NA SZYM ZDA NIEM 
VSi 60 jest wzmac nia czem nie zwy kłym. To, w ja ki spo -
sób ma sku je swą lam po wą na tu rę, bu dzi naj wyż sze
uzna nie. Czy ni to na ma te ria le do brze i zna ko mi cie na -
gra nym. Gdy po trze ba, da je jed nak to, za co lam py ko -
cha my. In te gra Au dio Re se arch zro bi ła na mnie wiel kie
wra że nie. To ra so wy wzmac niacz wart każ dej wy da nej
na nie go zło tów ki, i to bez ra ba tu. Wzmac niacz, któ ry
w swo jej kla sie nie ma dziś kon ku ren cji. �

Dane techniczne
Kon fi gu ra cja lamp 2 x 6H30 + 4 x 6550 (Sve tla na)

Wej ścia 5 x li nio we (RCA)

Wyj ścia gło śni ko we 8/4 Ω, sub wo ofer out

Moc zna mio no wa 50 W / ka nał (20 Hz – 20 kHz, THD=1,5%)

Pa smo prze no sze nia 1 Hz – 80 kHz (-3 dB przy 1 W)

Czu łość wej ścio wa 0,47 V

(wzmoc nie nie na pię cio we 32,5 dB)

Im pe dan cja wej ścio wa 50 kΩ

Mak sy mal ne na pię cie wej ścio we 3,5 V RMS

Sprzę że nie zwrot ne (glo bal ne) 7 dB

Po bór ener gii 200 W na bie gu ja ło wym 

500 W mak sy mal nie

Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 356 x 203 x 406 mm

Ma sa 15,8 kg

high-end
JAKOŚĆ/CENA

Dystrybutor Audiofast
www.audiofast.pl, 

Cena 15 800 zł

KATEGORIA SPRZĘTU A

■ Pokój: 29,5 m2 zaadaptowany akustycznie,
kolumny ustawione w wolnej przestrzeni, 1,9 m
od ściany tylnej, 1,2 m od bocznych

■ Odtwarzacze: Audionet ART G2, 
Linn Akurate DS

■ Wzmacniacze: Audionet AMPI V2 +
conrad-johnson ET2, Lavardin Model IS
Reference

■ Interkonekty: Sterevox hdse, van den Hul The
Orchid

■ Kable głośnikowe: AudioQuest CV-6
■ Zasilanie: listwa Furutech fTP-615E, kable

zasilające PS Audio PerfectWave AC-10/AC-5,
Furutech FP-314Ag/G, Oyaide LX50iS

SYSTEM ODSŁUCHOWY


