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anodowanego w naturalnym srebrnym
kolorze lub barwionego na czarno aluminium.
Urządzenie jest całkiem precyzyjnie i solidnie
wykonane. Raz zdjęta górna pokrywa nie spra_

wia żadnych trudności przy ponownym mon-
tażu, co W przypadku wielu urządzeń,,made

in China" (sAP-201V też stamtąd pochodzi)

zdarza się bardzo często. Przełączniki i pokrętło

działają bez zarzutów.

Funkcje funkcjami, lecz ważne jest to, ,,co

w trawie piszczy". I tu, ku naszemu kolejnemu
zaskoczeniu, okazuje się, że wnętrze,,201-ki''
prezentuje się jeszcze lepiej niż niezłej jakości

obudowa. Można by oczekiwać malutkiego
transformatora' jednej płytki drukowanej, a cał-

kiem prawdopodobne, że także końcówek mocy
na scalakach. Nic z tych rzeczy. Brytyjski duet
postanoWił Włożyć do środka naprawdę
sporo części, i to wcale nie ot, tak sobie. '"

Transformator (toroidalny) schowano pod

metalowym ekranem' Prócz niego są jeszcze
dwa malutkie trafa -jeden do obsługi stanu
czuwania (kolejny plus funkcjonalny), drugi - do
zasilania płytki cyfrowej. Co więcej, obydwa
kanały zostały rozdzielone - otrzymały oddziel-
ne płytki drukowane, które przedziela trzecia
płytka zasilacza zawierająca prostownik i czte_

ry elektrolity po 4700 pF każdy, dedykowane
do aplikacji audio, Dbałość o detale godna
pochWały. Co więcej, tor sygnałowy zbudowa-
no niemal wyłącznie z elementów dyskretnych'
Stopnie końcowe tworzą pojedyncze pary tran_

zystorów Toshiba A1941iC5198 zapewniające
40 W mocy ciągłej na kanał (przy B omach).

Nad płytką prawego kanału zamontowano
płytkę wejść cyfrowych z układem konwertera
c/a WM876]_ w roli głównej' Za odbiór danych
odpowiada inteńejs cs8416. Wejście S/PDlF
jest izolowane mikrotransformatorem Pulse.
Tuż obok są widoczne stopnie stabilizacji
napięć pochodzących ze wspomnianego dedy_

kowanego transformatora.

Trudno powiedzieć, czy to Wskutek obecno-
ści wejść cyfrowych, czy też innego błędu
konstrukcyjnego, wzmacniacz generował dość
wyraŹny przydŹwięk - silniejszy w prawym niż
w lewym kanale (czyżby zakłócenia od płytki

cyfrowej7). Na nieszczęście dla wzmacniacza,
testy prowadziłem na wysokoskutecznych
kolumnach (93 dB), w cichym pomieszczeniu.

W połączeniu z monitorami ATC, cichszymi
o ponad 10 dB, w ogóle nie zwróciłem na ów
przydŹwięk uWa8i. Użytkownicy średnioefek_
tywnych kolumn nie powinni mieć powodów

do zmartwienia. Tym bardziej, że - jak tłumaczy
Paul Mitchell - problem zostałjuż rozpoznany
i rozwiązany. Pewną specyfiką wzmacniacza,
możliwe że związaną z opisaną wadą, jest
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,ff$t-. wóch v.Ęiść cyfiowych itrzech liniowych, SAP-201V ma też Wejście MM.
$oiecb tryb stand-by i oczywiście pilot. Funkcjonalność _ wzorowa.

automatyczne wyciszanie wyjść (przekaźni-

kiem) w momencie wykrycia braku sygnału
przez dłuższą chwilę,

Prócz wejść cyfrowych, sAP-Z0LV ma także
3 pary wejść analogowych i wyjście słuchaw-
kowe 6,3 mm. Sporą zaletą funkcjonalną jest

wyrazisty wyświetlacz pokazujący nazWę Wy-

branego wejścia oraz poziom głośności w ujem-
nej skali decybelowej. Warto także wspomnieć
o niebrzydkim pilocie, który Wprawdzie ma za
duŹo przycisków, lecz wygląda estetycznie,

BRZMIENIE
Czego można się spodziewać po wzmacniaczu
za 1900 zł? 0kazuje się, że więcej niż można
by przypuszczać, 0dsłuchy tego modelu zajęły
mi znacznie Więcej czasu niż pierwotnie pla-

nowałem. Najpierw słuchałem go w połączeniu

z dedykowanym strumieniowcem (w tej samej
cenie). l grało to dobrze: owszem ze słyszalny_
mi ograniczeniami w dynamice, skali dŹwięku'
rozdzielczości i przestrzeni, ale na swój sposób

żywo i angażująco. Zastąpienie dedykowanego
odtwarzacza naszym ulubionym kompaktem
do 2000 zł - Pioneerem PD-50 - znacząco
poprawiło jakość dŹwięku. 0kazało się, że to
nie Wzmacniacz jest mało czuły, zmuszając do
podkręcania głośności, lecz odtwarzacz bardzo
cichy (około 0,5 V na wyjściu). Pioneer nie tylko
grał znacznie dynamiczniej, ale pod każdym
względem lepiej: pełniej, bardziej detalicznie.
Ten duet za niecałe 4000 zł byłjuż naprawdę
zaskakująco dobry. Podłączenie wyjścia cyfro_

wego Pioneera do wejścia koncentrycznego

wzmacniacza, ku mojemu zaskoczeniu, nie-
wiele zmieniło. Spodziewałem się wyraŹnego
pogorszenia jakości dŹwięku, a tymczasem
różnica była minimalna, przynajmniej w szyb-
kich porównaniach A/B (zdalne przełączanie

wejść). świadczy to o tym, ze wbudowany
DAcjest naprawdę dobrej klasy. W kolejnym
etapie odsłuchóW skorzystałem z referencyj-
nego DAC-a Meitnera w roli źródła. Zgodnie
z oczekiwaniami, przyrost jakości brzmienia był
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nieproporcjonalnie mały (w relacji do zwyżki
ceny systemu), pokazałjednak cały potencjał

wzmacniacza. W szczególności zaś to, że 5AP-

20J'V tworzy zadziwiająco spójny, kolorowy,
muzykalny przekaz muzyczny, w którym
nie ma miejsca na osuszenie. zapiaszcze-
nie, twaldość czy ogólną płaskość. Jakość
oddania barw i stereofonia były znacznie
powyżej oczekiwań. Dla pewności podłączy-

łem redakcyjnego Naima Naita XSZ (4-krotnie

droższego), by się upewnić, czy przypadkiem

nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do

tego produktu. Cóż się okazało? Naim, owszem,
pokonał brytyjski wzmacniacz, ale głównie pod

względem dynamicznym i w sferze basu. Co się

tyczy plastyczności brzmienia, przeskok nie był

wcale wielki. Wielkie było natomiast - po raz

kolejny - zaskoczenie.

W ostatniej fazie testu ,,zszedłem na ziemię",

podłączając zaufanego Linna Sneaky'ego D5,

serwującego sygnał cyfrowy za pośrednic-

twem łącza S/PDlF. Testowany wzmacniacz

bezbłędnie dostrajał się do każdej częstotliwo-
ści próbkowania z zakresu 44,1-1-9Ż kHz. Pętla

PLL niemal bezwłocznie ,;łapała'' sygnał z Linna,

okazjonalnie tylko dopuszczając do pstryknię-

cia w głośnikach (przy przechodzeniu z 192
kHz do 44,I kHz). .|akość dŹwięku była, teraz
już zgodnie z oczekiwaniami, bardzo dobra

- w pełni porównywalna z tym, co uzyskiwałem

w połączeniu z Pioneerem (na materiale PCM

L6l44,I).0K, czas na wnioski.

SAP-201V to nadzwyczaj muzykalny
wzmacniacz. Nie wprowadza do odtwarzanej
muzyki żadnych cech, które psułyby komfort
sfuchania. Brzmienie jest gładkie, ale szczegó-
łowe, a do te8o całkiem żywe i barwne. Jednak
bez jakiejkolwiek ekspozycji górnego zakresu.

Najbardziej chyba zaskoczVła mnie przestrzen-

ność. Wzmacniacz buduje realistyczne plany

dŹwiękowe, nie ograniczając się do tworzenia

ściany dŹwięku z namiastką głębi. To, że

mamy do czynienia z tanim wzmacniaczem,

najbardziej słychać w sferze dynamiki. Ta jest

cokolwiek ograniczona. Przy głośniejszym

słuchaniu kawałków bardziej wymagających
prądowo mogłem wyraźnie zaobserwować,
jak przygasa wyświetlacz. Nic niespodzie-

Wanego, Owszem, są na rynku wzmacniacze
nieco mocniejsze (szczególnie te z Japonii),

ale w rywalizacji w zakresie odczuwania

czystej frajdy ze słuchania muzyki nie mają

one z Mitchellem większych szans. Trzeba
przyznaĆ, że mimo ograniczeń mocowych

5AP-201V oferuje całkiem niezłą rytmikę.

Niewiele złego mogę też napisać pod

adresem niskich tonów. są po prostu całkiem

dobre: w skali bezwzględnej całościowo nieco

lekkie, lecz dobrze rozciągnięte, nieprzeciąga-

ne, odpowiednio twarde ijędrne. Nieźle radzą

sobie z różnicowaniem barw i oddawaniem

konturów, nie dając efektu miękkiej poduszki'

Naprawdę, nie powinniśmy narzekać,

NASZYM ZDANIEM
Pamiętacie Creeka 4330? Ten mały wzmac-

niacz za około 1800 zł kilkanaście lat temu
był swoistą okazją, redefinicją taniej inte8ry.

Też miał ograniczoną moc i pewne wady sB
szych tranzystorów, lecz zapewniał mnistm
,,funu" ze słuchania muzyki, dając niearłę
w tej klasie gładkość i barwność dźwięhr rył
czymś w rodzaju,,recepty" dla począthjąqrh
audiofi lów. Mitchell&Johnson sAP-ł)lv tD
swego rodzaju analog tamtego w:zrniliaczą
tyle że baIdziej nowoczesny, bo wypcżEny
w bardzo dziś przydatne wejścb cyfrm- Nie
ukrywam, że bardzo mi się godobat szeefŻe
go polecam każdemu, ko szula ń{Ę'ei
amplifi kacji do pierw=ego pmraźnĘ=ęo
systemu lub wzmacniaaa w dn-ę*n 56temie
- także telewizyjnlm. l

ygśtu:

3 x liniowe. 1x S/PDlF, 1 x Toslink. 1x MM

l{oc wYJścrcWA:

40 W na kanał (8 Q,1 kHz, THD=0,8%)

50 W na kanał (4 Q,1 kHz, THD=0,8%)

lMPEDANCJA WElścnWA: 47 ka

ODSTEP 0D SZUMU: >85 dB (ważony A)

WsPÓŁczYNNlK TŁUMlENlA: 60 (1 kHz)

WYM|ARY (szER. x !vYs. x GŁEB.): 430 X 80 X z83 mm

PoBÓR MocY: maksvmalnie 25o W

HASA:6,3 kg
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