Systemy KINO DOMOWE
Zestawy pre-power HI-FI

Oferta Vincenta jest szeroka i obejmuje urz¹dzenia
od zupe³nie niedrogich,
poprzez niedrogie, a¿ do
stosunkowo niedrogich.
Flagowce Vincenta s¹ wiêc
przypadkiem szczególnym
na mapie sprzêtu audio najdro¿sze modele
kosztuj¹ bowiem tyle,
co produkty œredniej klasy
innych firm. Jednak najlepsze Vincenty prezentuj¹ siê
znacznie lepiej, ni¿ na to
wskazuje ich cena, i w³aœnie
dziêki temu marka ta sta³a
siê tak znana i lubiana.
Testujemy dwa zestawy
pre-power – obydwa
z koñcówkami mocy w formie monobloków. Konstrukcje maj¹ hi-endow¹
aparycjê, i je¿eli ich mo¿liwoœci brzmieniowe te¿
maj¹ coœ wspólnego
z hi-endem, to bêdziemy
musieli wa¿yæ s³owa...
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KINO DOMOWE Systemy

Przedwzmacniacz SA-93 oraz monobloki
SP-991Plus tworz¹ potê¿ny i budz¹cy
respekt zestaw.
tywne pracuj¹ wzmacniacze operacyjne BurrBrowna OPA2134, poprzedzone bardzo dobrymi
buforami BUF634 tej¿e firmy, dziêki którym d³ugie przewody nie powinny byæ nam straszne.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e ca³y uk³ad jest w pe³ni zbalansowany, zaœ sygna³y z wejœæ RCA s¹ nastêpnie
balansowane. Wchodz¹c wiêc wejœciem XLR,
niezale¿nie czy sygna³em zbalansowanym czy
nie, omijamy jeden uk³ad. T³umienie odbywa siê

w bardzo dobrym, poczwórnym potencjometrze
Alpsa (tu¿ przy przedniej œciance). Wyjœcie zrealizowano wy³¹cznie na elementach dyskretnych.
Wœród elementów biernych widaæ wy³¹cznie
kondensatory polipropylenowe. Zupe³nym hitem
jest jednak zasilanie, które otrzyma³o osobn¹
obudowê, po³¹czon¹ z reszt¹ uk³adu tylko œciank¹ przedni¹ oraz kana³ami z przewodami. Umieszczono tam dwa du¿e transformatory toroidalne
oraz logikê steruj¹c¹ wyœwietlaczem. Kondensatory filtruj¹ce to bardzo dobre Nichicony,
umieszczone tu¿ przy uk³adach wyjœciowych. No
i pilot – bardzo zgrabny, metalowy.

SA-93+
SP-991Plus
Projekt plastyczny niedwuznacznie sugeruje
wzorzec – urz¹dzenia Marka Levinsona. Zarówno preamp, jak i koñcówki otrzyma³y bardzo
solidne obudowy, wykonane z odlewanych elementów aluminiowych, z bardzo grubymi œciankami i p³ytami górnymi, wzmocnione dodatkowo
odlewanymi elementami z przodu, które oprócz
funkcji zdobniczych przyczyniaj¹ siê do usztywnienia obudowy.
Przedwzmacniacz jest jednostk¹ w pe³ni zbalansowan¹, z takim¿e wejœciem na XLR-ach. Mo¿na oczywiœcie wejœæ sygna³em niezbalansowanym, poprzez piêæ dodatkowych wejœæ na bardzo
³adnych gniazdach RCA. Wyjœcia obejmuj¹ trzy
regulowane sygna³y – jeden zbalansowany i dwa
niezbalansowane. Informacje o wybranym wejœciu pokazywane s¹ na bladoniebieskim wyœwietlaczu alfanumerycznym z przodu urz¹dzenia, gdzie pojawiaj¹ siê te¿ inne komunikaty, jak
np. mute. Prze³¹cznik wejœæ obs³uguje jedna ga³ka, druga s³u¿y do ustalania g³oœnoœci. Œrodek
potwierdza wysokie aspiracje Uwe Bartela –
w³aœciciela Vincenta. Uk³ad wejœciowy podzielono pomiêdzy dwie p³ytki, zaœ jako elementy ak-

Ty³ SA-93 i SP-991Plus potwierdza
starannoœæ w doborze komponentów –
³adne wkrêcane gniazda RCA oraz masywne
gniazda g³oœnikowe.

W SP-991Plus brakuje
wolnego miejsca.
Bardzo dok³adnie rozplanowane
wnêtrze SA-93 – wyraŸnie widaæ
fizyczny podzia³ pomiêdzy
zasilaczem i reszt¹ uk³adu.
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Koñcówki SP-991Plus s¹ potê¿nymi piecami,
których w pojedynkê podnosiæ nie polecam.
Wnêtrze podzielone jest metalowymi ekranami.
Poœrodku umieszczono “wiaderko” ukrywaj¹ce
transformator toroidalny i bank dwunastu kondensatorów Rubycona o pojemnoœci 10000µF
ka¿dy. Nie zapomniano o takich szczegó³ach jak
odsprzêgniêcie diod prostowniczych kondensatorami polipropylenowymi. Elementami wzmacniaj¹cymi s¹ wy³¹cznie tranzystory. Dwanaœcie
bipolarnych Sankenów 2SC3519+2SA1386 przykrêcono do dwóch ogromnych radiatorów. Uk³ad
jest w ca³oœci zbalansowany i mo¿na doñ wejœæ
zarówno poprzez gniazdo XLR jak i RCA, wybierane ma³ym prze³¹cznikiem z ty³u urz¹dzenia.
Wszystko to robi wra¿enie. Trzeba jednak
nieco ponarzekaæ: enkoder steruj¹cy wejœciem
w preampie co jakiœ czas siê zawiesza (na szczêcie u¿ywaj¹c pilota nawet tego nie zauwa¿ymy),
nie ma wyjœcia do nagrywania, zaœ w koñcówkach nie znajdziemy gniazda “trigger”, którym
moglibyœmy je wy³¹czaæ poprzez przedwzmacniacz. No, ale “pierwsze” 100W dostajemy
w klasie A...

Zestawy pre-power HI-FI

Komplet SA-T1+SP-T100 ma stylow¹ liniê
wzornicz¹. Urz¹dzenia zosta³y ustawione
w ten sposób tylko do zdjêcia, przedwzmacniacz
lepiej trzymaæ w pewnej odleg³oœci od koñcówek.

SA-T1+SP-T100
Seria “T“ jest najnowszym “dzieckiem“ Vincenta. “T” oznacza oczywiœcie “Tube”. SA-T1
jest bowiem przedwzmacniaczem w pe³ni lampowym, zaœ SP-T100 to koñcówki, w których
wejœcie zbudowano równie¿ wokó³ tych “antycznych” elementów. Obudowy s¹ wci¹¿ bardzo solidne, ale ju¿ bez tej determinacji, jak¹ widaæ
w serii 9xx. Równie¿ i konstrukcja wewnêtrzna
zosta³a uproszczona, poniewa¿ urz¹dzenia s¹
niezbalansowane, zaœ koñcówki mog¹ oddaæ
“tylko” 25W w klasie A.
Uk³ad przedwzmacniacza oparto o dwie
chiñskie lampy 12AX7 (ECC83), z których sygna³, poprzez bardzo du¿e kondensatory polipropylenowe, trafia do pojedynczej lampy 5814A
Sylvanii, pracuj¹cej jako wtórnik katodowy.
T³umienie odbywa siê w niebieskim, umieszczonym tu¿ przy wejœciu, potencjometrze Alpsa. Ca³a ta czêœæ, zbudowana na jednej du¿ej p³ytce, ze
znakomitymi elementami biernymi, zosta³a odseparowana od reszty uk³adu metalowym ekranem. Pozosta³¹ czêœæ obudowy zaj¹³ zasilacz,
z bardzo dobrym i drogim, przez co rzadko stoPrzedwzmacniacz SA-TI imponuje wzorowym
rozplanowaniem komponentów.

sowanym transformatorem R-Core oraz sterowanie logik¹ uk³adu. A ta obejmuje np. opóŸnione za³¹czanie napiêcia anodowego (co wydatnie
przed³u¿a ¿ywot lamp). Zasilacz zosta³ rozbudowany, gdy¿ jest w ca³oœci uk³adem stabilizowanym, w którym niepoœledni¹ rolê odgrywa lampa
6N4, widoczna przez okr¹g³e okienko z przodu
obudowy. Trzeba przyznaæ, ¿e chocia¿ inspiracja
urz¹dzeniami amerykañskiego Hovlanda jest
ewidentna, to projekt plastyczny jest znakomity
i nie pozostawia nawet cienia niesmaku.
Koñcówki s¹ zgrabnymi prostopad³oœcianami,
które postawione obok siebie daj¹ dopiero standardowy wymiar przedniej œcianki. Jak wspomina³em, na wejœciu pracuj¹ lampy. Zosta³y
umieszczone w ekranie, s¹ to chiñskie podwójne
triody 6N11 (6922) i bardzo du¿a 6N6. W ich
uk³adzie znajdziemy bardzo dobre elementy
bierne, jak np. francuskie kondensatory polipropylenowe SRC. Sekcja ta posiada stabilizowane
napiêcie, dziêki lampie 6N4, któr¹ widaæ w podœwietlanym szeœcioma diodami okienku. Koñcówkê oparto na trzech parach bipolarnych tranzystorów Toshiby 2SD2155+2SB1214. Zasilacz
jest jak marzenie – du¿e trafo w ekranie, filtracj¹
zajmuje siê piêæ du¿ych kondensatorów Rubycona po 10000µF ka¿dy.

Do sprzêgniêcia lamp u¿yto du¿ych kondensatorów polipropylenowych. Potencjometr
umieszczono tu¿ przy lampach wejœciowych.

Wejœcie koñcówki SP-T100
– lampy tu¿ przy gnieŸdzie RCA.

Wnêtrze SP-T100 zosta³o przys³oniête “platform¹”, pod
któr¹ podwieszono potê¿ny transformator zasilaj¹cy.
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Gabaryty i masa SP-991 odzwierciedlaj¹ jego mo¿liwoœci. Moc jest bardzo wysoka, zanotowa³em 276W przy 8Ω i niemal podwojenie przy 4Ω 529W. Po takim wysi³ku Vincent nagrzewa siê ju¿ znacznie, ale chwila
odpoczynku pozwala mu wróciæ do normalnych temperatur. Czu³oœæ dla
mocy maksymalnej wynosi 1,9V. Nale¿y zadbaæ o przedwzmacniacz aktywny lub odtwarzacz CD z regulacj¹ poziomu wyjœciowego, o maksymalnym
napiêciu wy¿szym ni¿ standardowe 2V.
Odstêp sygna³u od szumu koñcówki 991 jest bardzo dobry, wynosi
96dB, jak mo¿na siê spodziewaæ równie¿ dynamika jest wyborna, 121dB.
O tym, ¿e Vincent nieco lepiej czuje siê jednak na obci¹¿eniu 8ohm,
œwiadczy pasmo przenoszenia (Rys.1). Przy 10Hz spadek wynosi -0,1dB,
a przy 100kHz -0,3dB. Obci¹¿enie 4Ω to takie same zachowanie w rejonie
niskotonowym, ale wyraŸniejszy spadek ju¿ powy¿ej 20kHz - przy granicznych 100kHz nie przekracza on jednak -1,4dB, nie ma wiêc powodów do
niepokoju.
Na obrazie zniekszta³ceñ na Rys.2 mo¿na odszukaæ kilka harmonicznych ni¿szych rzêdów, druga le¿y przy bardzo niskim poziomie -93dB,
a trzecia przy -91dB. Wszystkie pozosta³e znajduj¹ siê w okolicach -110dB.
Rys.3 to demonstracja jednych z najni¿szych zniekszta³ceñ, z jakimi siê
dotychczas zetkn¹³em. Charakterystyka 8Ω ma minimum przy 50W o wartoœci THD+N 0,002%, wynik dla 4Ω to 30W i 0,003%. Przedzia³ zniekszta³ceñ ni¿szych od 0,1% rozci¹ga siê ju¿ od kilku dziesi¹tych wata niezale¿nie od impedancji a¿ do przesterowania. Vincent oferuje THD+N ni¿sze
od 0,01% w zakresie od 1,5 do 200W dla 8Ω i 2.5-130W dla 4Ω.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
8
276
4
529
Czułość (dla maks. mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)

Mniejszy Vincent stan¹³ w cieniu potê¿nego brata, i to zarówno pod
wzglêdem widocznych go³ym okiem gabarytów, jak i wyników pomiarów
laboratoryjnych.
Moc modelu „100“ wynosi 105W/8Ω i 182W/4Ω, do jej uzyskania potrzebne bêdzie podanie na wejœcia koñcówki sygna³u o napiêciu 1,2V. Poziom szumów 100-tki nie zachwyca, tylko 72dB. Mimo, ¿e ponad 105W
mocy to wynik bardzo przyzwoity, szum ma wp³yw na osi¹gan¹ dynamikê,
która mo¿e wspi¹æ siê co najwy¿ej na poziom 93dB. Wspó³czynnik t³umienia jest niski, wynosi 18.
Zarówno na 8Ω jak i 4Ω liniowoœæ pasma (Rys.1) w zakresie niskotonowym nie budzi zastrze¿eñ, powy¿ej 15kHz rozpoczyna siê spadek, który
dla 8Ω osi¹ga -1dB przy 100kHz i -1,5dB w wersji 4Ω. W ca³ym pasmie
widaæ ró¿nicê poziomów miêdzy badanymi obci¹¿eniami.
Problemem Vincenta 100 w zakresie zniekszta³ceñ (Rys.2) s¹ druga
i trzecia harmoniczna. Ich poziomy to odpowiednio -54dB i -73dB, szczególnie wysoka jest wiêc parzysta, charakterystyczna dla amplifikacji lampowej.
Pomiar zniekszta³ceñ w funkcji mocy (Rys.3) nie jest zachêcaj¹cy, w ca³ym zakresie THD+N jest bardzo wysokie, nigdzie nie spada poni¿ej 0,1%.
Minimum dla 8ohm kszta³tuje siê na poziomie 0,21% dla mocy 6W, podobnie jest dla 4Ω, z t¹ ró¿nic¹, ¿e THD+N wynosi 0,25%. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ, ¿e przebieg zniekszta³ceñ i szumów
(wskaŸnik THD+N) kszta³towany jest przez lampowy stopieñ wejœciowy,
który nie pozwala na ukazanie zalet znacznie lepszych parametrów stopni
pr¹dowych.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
8
105
4
182
Czułość (dla maks. mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)

1,9
96
121
0,012
48

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne
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1,2
72
93
0,32
18
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z przodu
SA-93
i SP-991Plus
zdobi¹,
ale i zwiêkszaj¹
sztywnoœæ.

S
£
markami, móg³by kosztowaæ znacznie wiêcej,
a i tak napisalibyœmy wtedy, ¿e cena jest niewygórowana. Komplet SA-T1 / SP-T100 nie jest ju¿
tak jednoznaczny, ma swoje mocniejsze i s³absze
strony, ale ma te¿ to “coœ”, co ka¿e siê przy nim
zatrzymaæ.
Wojciech Pacu³a

SA-93/SP-991Plus
Cena [z³]
Dystrybutor

6800+2x 6500
AUDIO SYSTEM

H

Wykonanie i komponenty
Byæ mo¿e stylistyka nie jest oryginalna, ale wykonanie
rewelacyjne.
ocena

C

przyjaŸnie i mi³o brzmi¹ce urz¹dzenie. Jego charakter wyraŸnie zosta³ “przykrojony” do przyzwyczajeñ “lampowych”. Scena jest nieco zwê¿ana, zaœ skoki dynamiki uœredniane. W porównaniu z SA-93 wyraŸnie s³ychaæ, ¿e SA-T1 nigdy
neutralny byæ nie mia³. Ca³kowitym zaskoczeniem s¹ natomiast koñcówki SP-T100. Blachy
w nagraniu Waltz for Debby z tak zatytu³owanej
p³yty Billa Evansa (Riverside/Fantasy OJC20 2102, CD) mia³y doskonale zbudowan¹ górê, zaœ jej
ni¿szy zakres niós³ wiele informacji o rodzaju
blachy, sile uderzenia itp. Bas nie schodzi³ tak
nisko jak z wiêkszych SP-991, ale dobra dok³adnoœæ pozwoli³a wydobyæ barwê kot³ów z utworu If it isn’t Jazz Patricii Barber (Companion, Mobile Fidelity, UDSACD 2023, SACD). Jest te¿
druga strona takiej prezentacji: saksofon Rollinsa
z p³yty Way Out West (Contemporary Records/
JVC VICJ-60088, XRCD) nie by³ tak fantastycznie
wype³niony i mia³ minimalnie zbyt lekk¹ barwê.
Podobnie by³o te¿ z fortepianem, który, chocia¿
wyrazisty, z dobrze zaznaczon¹ faz¹ ataku, nie
mia³ wymaganej (kiedy trzeba) potêgi brzmienia.
Komplet SA-93/SP-991 jest dopracowanym,
wydajnym, obiektywnie bardzo dobrym wzmacniaczem, który przy takich mo¿liwoœciach, ale
wystêpuj¹c pod wieloma innymi audiofilskimi

U

Koñcówki SP-T100 zosta³y opisane jako
“Tube... amplifier”, ale naprawdê s¹
wzmacniaczami hybrydowymi.

O

acznijmy od dro¿szej pary: SA-93 i SP991Plus. Obydwa urz¹dzenia bardzo dobrze siê uzupe³niaj¹, zarówno stylistycznie, jak i brzmieniowo. Przedwzmacniacz jest
bardzo bliski pe³nej neutralnoœci. Niezale¿nie,
czy podpina³em do niego astronomicznie drogiego Lektora Grand, czy przystêpniejszy CD Unico
(Unison Research), zmiany na wejœciu zawsze by³y przez Vincenta naœwietlane dok³adnie i ze spokojem zawodowca. Koñcówki graj¹ g³adkim (ale
bez utraty szczegó³owoœci), p³ynnym dŸwiêkiem,
który bezpoœrednio odsy³a do starej szko³y Passa
i urz¹dzeñ z serii Aleph (g³ównie 0). Sucho i beznamiêtnie nagrane p³yty, jak np. Lament grupy
Ultravox (Chrysalis CDP 32 1459, CD) by³y
przez Vincenta “ucz³owieczane” i przystosowywane do wysokich oczekiwañ. Wprawdzie ani
scena siê nie powiêksza³a, ani szczegó³ów nie
przybywa³o, ale wszystko by³o bardziej plastyczne i jakby bogatsze “kolorystycznie”. Oprócz
œrednicy – co oczywiste – du¿a zas³uga w tym
basu, który jest masywny, z rozbudowan¹ palet¹
wspó³brzmieñ. Dobrze to s³ychaæ np. we frazie
otwieraj¹cej tytu³owe nagranie z p³yty Let Love In
Nicka Cave'a (Mute, CD Stumm 123), gdzie bas
stanowi³ solidn¹ podstawê dla pozosta³ych, gêsto
zagranych i nagranych instrumentów. Wiêkszoœæ urz¹dzeñ gubi siê w tym miejscu zupe³nie
i zamiast wyraŸnej linii melodycznej rzuca przed
s³uchaczem plamê dŸwiêku. Bardzo ³adnie budowana jest równie¿ góra, poniewa¿ Vincent potrafi³ oddaæ blachy perkusji znajduj¹ce siê za wokalami, bez nachodzenia na siebie. Struktura dŸwiêków jest w du¿ej czêœci zachowana, dziêki czemu blacha perkusji i fortepian z nagrania I Miss
You Kate z singla All This Time Stinga (A&M Records 23542, CD) by³y dŸwiêczne, z bardzo dobrym atakiem. To, co komplet Vincenta odró¿nia
od najdro¿szych urz¹dzeñ, to jednak maskowanie czêœci szczegó³ów.
Zestaw “lampowy” gra wyraŸnie odmiennym
dŸwiêkiem. Najs³abszym elementem w tym systemie jest przedwzmacniacz. Nie za³amujmy jednak r¹k, poniewa¿ jest to bardzo przyjemnie,

bardzo dobra/bardzo dobra

Laboratorium (SP-991)
Drobne potkniêcia w postaci lekko ograniczonego
pasma dla 4Ω i niskiego wspó³czynnika t³umienia, poza
tym referencja.
ocena

bardzo dobra

Brzmienie
Bogata paleta barw, mocny dó³ i delikatna góra.
ocena
ocena wa¿ona

bardzo dobra/bardzo dobra
bardzo dobra (5,0)

SA-T1/SP-T100
Cena [z³]
Dystrybutor

4900+2x 4850
AUDIO SYSTEM

Wykonanie i komponenty
Dobre elementy, frapuj¹cy wygl¹d.
ocena

dobra+/dobra+

Laboratorium (SP-T100)
Wysoki szum i zniekszta³cenia, na brzmieniu mo¿e ci¹¿yæ zw³aszcza bardzo mocna druga harmoniczna.
ocena

dobra

Brzmienie
Ciep³o i p³ynnoœæ, ale bez precyzji i potêgi.
ocena

dobra/dobra+

ocena wa¿ona

dobra+ (4,3)
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