RECENZJA
BUDOWA
- A co to tam masz ładnego, o tam w kącie?
- wzmacniacz.
-...?
- Nie, mój!
I tak o to w ten prosty sposób do redakcji R e-Aktywacji trafił wzmacniacz
trójmiejskiej firmy QBA, dla osób niezorientowanych w temacie to taka
manufaktura produkująca zestawy głośnikowe. Naprawdę i to chyba już z
15 rok działalności a tu coś takiego, wzmacniacz… i to nie chińskie
dłubanie, tylko takie skromne, pomorskie wykonanie, czyli jest bardzo
dobrze! AmpliQ 2 bo taka nazwę nosi ta konstrukcja jest wzmacniaczem
zintegrowanym lub jak podaje producent „Stereofonicznym Podwójnie
Monofonicznym Wzmacniaczem Zintegrowanym” w skrócie SPMWZ.
Pomorska integra jest wykonana z dbałością o najdrobniejszy szczegół, no
może prawie, starannie wykonana obudowa, front z grubego aluminium
trochę słabo widoczne napisy, ale to chyba jedyne zauważalne odstępstwo
od tego, aby stwierdzić, że wzmacniacz wykonano perfekcyjnie. Tylna
ścianka wyposażona w zestaw wysokiej jakości gniazd umożliwiających
podłączenie do SPMWZ pięciu źródeł liniowych i kolumn w konfiguracji biwiring. Uzupełnieniem wzmacniacza jest metalowy pilot wyposażony w
podstawowe funkcję, zresztą wszystkie, jakie są dostępne na frontowym
panelu wzmacniacza. Po włączeniu wzmacniacza do sieci zasilającej zapala
się podświetlenie przycisku „ON/OFF” na kolor zielony. Oznacza ono, że
wzmacniacz podłączony jest do sieci zasilającej i jest w stanie „czuwania”
(„stand by”). Delikatne wciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie
wzmacniacza, co sygnalizowane jest zmianą koloru podświetlania na
czerwony. Ponadto zapala się drugi przycisk (selektor źródła) również na
czerwono oraz 5 czerwonych diod, każda reprezentująca jedno z pięciu
wejść wzmacniacza. W centralnej części ścianki znajduje pokrętło regulacji
głośności wykończone na wysoki połysk, co ciekawie się wpasowuje w
koncepcje plastyczną wraz z podobnie wykończonymi stopami, na których
stoi wzmacniacz. A co w środku, jak mówi pomysłodawca wzmacniacza
wszystko to, co najlepsze i jeszcze trochę. To „trochę” to stabilizowane,
aktywne, niskoszumowe zasilanie stopni napięciowych. Jest to swego
rodzaju novum na skalę światową, mające na celu utrzymanie w ryzach
punktów pracy wzmacniacza w całym zakresie oddawanej mocy. Ale po
kolei: konstrukcja w pełni dual mono, niezależne uzwojenia
transformatorów (dwa transformatory toroidalne) dla stopni napięciowych i
końcowych, prądowe sprzężenie zwrotne. Mało? Dodatkowo wzmacniacz
jest wyposażony w integralny filtr sieciowy, zabezpieczenie przed składową
stałą na wyjściu czy też w układ opóźnionego załączania kolumn. Jednym
słowem mamy do dyspozycji wszystko to, co jest potrzebne w codziennym
użytkowaniu wzmacniacza.

Wzmacniacz
zintegrowany
- QBA AmpliQ 2

NIEZBĘDNIK
Cena: 4500 zł
Opcja „pilot” – 500 zł
Dane techniczne:
Moc -2x45 W/8 Ohm –
2x85 W/4 Ohm
8 wat w klasie A przy 8
Ohmach
Pasmo przenoszenia – 2
Hz–300 kHz (- 3 dB)
Dystrybucja –
www.qba.com.pl

BRZMIENIE Swoboda, SWOBODA, swoboda. Wzmacniacz bardzo
dobrze radzi sobie z oddaniem „cichego” tła lub jak kto woli AmpliQ radzi
sobie rewelacyjnie z oddaniem ciemnego tła sceny. Bez problemu
umieszczane są tam pozorne źródła dźwięku o bardzo realistycznych
kształtach. Sam charakter brzmienia jest z tych ciemniejszych, tak,
cieplejszych i ciemniejszych. Nie można powiedzieć, że brakuje mu ostrości,
tam gdzie trzeba, np. skrzypce, saksofon, talerze, harmonijka ustna, mamy
tu wszystko, co trzeba, dozowane z aptekarską wprost dokładnością.
Trąbka z jej metalicznym wybrzmieniem, jest się, w czym zasłuchać…
Zauważalne jest natomiast lekkie spowolnienie rytmu, ma to się wprost
odwrotnie do ataku czy oddania transjentów, które są żywiołowo
agresywne. Może jest to przywilej klasy A w której, przynajmniej w
pierwszych watach wzmacniacz pracuje, ale mam nieodparte wrażenie, że
wzmacniacz mimo tranzystorowych korzeni, w końcu jest konstrukcją
tranzystorową, upodabnia się sposobem przekazu do dobrych wzmacniaczy
lampowych. Same wysokie tony otrzymywały chwilami zbyt długie
wybrzmienia, co może właśnie powodowało lekkie spowolnienie. Bardzo
dobrze oddany jest kontrabas jak również gitara basowa ukazuje całe
bogactwo tonalne kreując rewelacyjne wybrzmienia w najniższych
zakresach częstotliwości. Na uwagę zasługują wokale prezentowane bez
cienia podkolorowania, swobodnie, prowadzone przez AmpliQ w sposób
radzący sobie bez problemu z jakąkolwiek prezentacją głosek nosowych, co
z pewnością spotka się z zainteresowaniem słuchaczy. Rewelacyjną wprost
synergię wzmacniacz tworzył z wokalem Arethy Franklin podkręcając
atmosferę z każdym dźwiękiem! Przy wyższych poziomach głośności zakres
średnich częstotliwości otrzymuje pewien rozedrgany rys. Może jest to
spowodowane nie za dużą mocą wzmacniacza, choć przyznam się, że nie
zauważyłem żadnych braków w tym zakresie. A może kończy się klasa A
wzmacniacza i mamy do czynienia z przejściem na AB nie wiem, może.
Chociaż przyznam, że nie były to poziomy mogące doprowadzić do zadyszki
40 wat. Dla sprawdzenia doprowadziłem go (czytaj: AmpliQ) do zadyszki i
… na 50 % mogę powiedzieć, że to chyba przejście z klasy A na AB.
AmpliQ lubi bawić się przestrzenią, pozorne źródła dźwięku z radością
wychodzą w stroną słuchacza chwilami starając się objąć go swym
położeniem. Prezentacja jest stabilna z odpowiednim rysunkiem i fakturą,
zabrakło może trochę trzeciego wymiaru, jakim jest wysokość, ale w końcu
mamy do czynienia z najtańszym wzmacniaczem QBA’y i musimy coś
zostawić dla AmpliQ 1 czy konfiguracji pre-power. Podsumowując, firmie
QBA udało się zrobić wzmacniacz, który bez problemu można zestawić z
konkurentami z najbardziej renomowanych wytwórni, ale czy w końcu nie
mamy do czynienia z produktem jednej z najbardziej renomowanych
polskich firm?!
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