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statni WŻmacniacz węgierskiej manufakury z no

watorŚtwem ma niewie]e
wspólnego bo stanowi ulepszoną wers.ję
modelu Obelisk z lat 90., zaproiektowa
nego oryginalnie przez Richarda Haya konstruktora ION Systems. Wzmacniacz
odniósł wówczas sukces i narobił na r1n
ku trochę zamieszania. Po latach Heed
wznowił udany pĘekt, wzbogacając go

lepsą elekronĘ, nowym zolnictwem
i poprawiając jakośćwykonania' Tak oto
powstał obeiisk Si.

Heed sięgnął do pom1słów wykorzystanych już wcześniej i zamontował elek-

tronicznie akq.wowany uHad,,Mutdl
wzięty z przedwzmacniacza obelisk PIe.
Wśród deklarowanych ptzrz producrnta mod1ńkacji zna'duje się takźe nowa
kańa DACI.2, opcje montażu kart przedrłzmacniacza gramofonowego i przetwor'

niła c/a. nowę tranzystory mocy o leps4j
odpowiedzi impulsowej czy tansformatol toroida]ny Arlink charakerpujący
się nizsąm poziomem szumu. Producent
wspomina również o więl<sz}an zasilaczu,
da.jącyrn lĘszy prąd wyiściowy i nowych

dwustronnych pł1tkach drukowanych

z

clterokrotnie grubszymi ścieżkami

jakości, bez zbędnych elementów podwyzszających cenę. Nie 7najdziemy fu ani
wychylowych wskźnikóq ani migoczą
cych diod. ani dodatkowego oświeenia.
Tylko to' co konieczne. I mimo że wymi€nione bajery ciesą oko. W)Posazenie
Heeda okazuje się wystalczające.

Wzmacniacz nie należy do

zinych'

tyó fine'

ale nie\'r'ątpliwie cośw sobie ma'

Malowana proszkowo na kolor czarny
matowa obudowa została wykonana soIidnie i dokładnie. Przedni panel to prostoĘt czamego akylu z dwoma duż1mi
srebrryłni pokędami selektola źródeł
i regulacji głośności.oto caĘ obelisk Si'
jakim go Heed stworzyŁ

Ę okazuje się znacznie bogatsry od
liontu naszpikowany rzędem pięciu

wejśćlinowych RcA, WyjściemRcA
i wejściem c1ńowyn S/PDIF RCA' Zna.i_
dziemy tam również nieduże odczepy
gloinikowe. Ich wąski rozstaw powoduje,
że lepiei się spnwą kable w}posażone
w banany niż widełki.
W slanda'rdzie otrz}mu'iemy pilot. dzięki którernu możemy się oddać błogiemu
lenistwu i niezmąconej przyjemności słuchania muzyki.
Aleksandra Chilińska

z miedzi bezdenowej. Ponadto do nowego

standaIdowo, ponieważ Obelisk Si ma
moż[wośćrozbudowania o ułładdualmono (obelisk X-2)' który powięlaza
moc modelu Si z 35 do 50 W8 O. W t').m
trybie wbudowa:ry zasilacz Obeliska Si
pracuje tylko z sekcją pŻed\łzmacniacza.
Niewielka integra o rozmiarach pudelka na buty (zgodnie z Pienrr'otną koncep'
cją) ujmuie prostotą i funkcjonalnością'
Zawiera wszystko, co potrzebne do pro-

dułowania dźwięku naprawdę dobĘ

niej zapada w pamięć, jest świetnąna
dodatek lampowa barwa! Nie wiem. jak ci
\{ęgrzy to zrobili, ale znają się na rzeczy.
Prziemna, ciepła zupełnie nie kojarzy
się z tlanz}storem. obelisk nie naleĄ do
urządzeń całkowicie neutralrrych, ale jego
brzmienie podano w sposób tak pryjem
ny dla ucha, że trudno mu z tego cz1mić

zarzut. Niezależnie od reperfuaru' było
jeclnak w1raznie sĘchać ocieplenie w całpn paśmie.

Heed doskonale odnajduje się w subtelrrych, kameralnych składach. Fortepian Tunaua z

płty

',Pasjans

na dwóch"'

brzmiał dobrze, choć moze nie tak naturalnie. 1ak b1'rn tego chciała' Nieco ocie
plona góra nie pozwoliła nagraniu całkowite się otwonyć. Jednak wszystto zostało
oddane tak emocjonal'rrie, że słuchałam
z plzyjernnością.

,,Kind of Blue' Davisa pokazało jedwa-

biĘ gladkość. Kontrabas,
dęte' jak i

blaĄ

instrBmenty

perkusii miały Przyiem-

ną, akamitną balwę' bez metaliczności
c4 zi?trrla' Nagranie ukazało dodatkowo
niezwykle moż]iwościHeeda w dŻiedŻinie
ba.u' ByI ciep\ i miękki. a jednocześnie
dośćzwinny zróżnicowany barwowo.
MięŚiste ijędIne niskie tony W połąCzeniu

i

modułu przetwornika c/a Dactil dostosowano układ zasilania.
W ogóle zasilacz potraktowano ponad

dzenie produkuje dobry i mocny dźwięk
o zaskakującej d}namice.
Pierwsąłn, co rzuca się w uszy, a póź-

System
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ie bez przycąmy wspomniałam o pzyjemności, bo tego,

co

prezentuje Obelisk Si,

inaczej okeślićnie można' spr}'tne urzą-

z cechami opisanyrni Powyzej stanowią
niebezPieczeństwo vr'siąknięcia w jazz na
długie tygoclnie. Kultura, powściągliwość
i wlazenie swobody sprawiEq ilE można
sfuchać zarówno Coltraneh, jak i ponadczasowych zestawów audiofilskich z gatunku kobiecej wokalistyki (Barber Kra ,
Bremnes).
Ńestety' okazało się, że to, co tak dobrze
się sprawdza w muzyce synkopowanej,

nie musi stanowić zalety w lep€Ifuane
syrnfonicznyrn

i

rozbudowanych utwomagazyn hi-ri 2/

12)

|
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mŻ, średnio zaadaptowany

akustycznie

iewielka masa i nraĘ przedni
front obeliska zapfzecŻają

audioflskiemu stereoq?orvi,
rach rockowych. W zasadzie nie chodzi
ali o bas, ani o prezentację wokali, tylko

o

niedostaŃ

z

zalresu

rozdzielczości

,Requiem' Mozańa, uhvory Floydów ('Jhe Dark Side of
the Moon L,The Division Bell") czy repertual Drcam Theater pokazaĘ braki Hee
i analityczności. Zarówno

da w budolaniu pełnej' głębokiej sceny.
Szybkie przejścia pomiędzy sekcjani trc-

Obelisk Si to propozycja dla tych, którynr marzy się lampa albo <lobry tranzystor o nietuzinkow}łn brzmieniu. Szcze
gólnie' że to urządzenie lozwojowe' kóre
W \y\temie możę Zagościc dfużej' Uimule
muzykalnością i emo cjonalr-r1rr-r dŹwię
kiem. Heed to niewielka fabryka muzycznej przyjemności.

jakoby wzmacniacz musiał być zbudowa
ny jak czołg i tyle samo ważyć. Ale czy taka

kompakowa konstrukcja potrali dobrze
grać? Wkrótce się przekonamy

Naturalno.c barr". plyrroic

Aleksandra Chilińska

gladkoic

W7macniac/ przyjechal do mnIe 1uż

wrygrzany. Slęgn4lem

chę się zlewaty, a rzędy chóru byĘ trud
ne do rozdzielenia' Zaokrąglając

r

wokali przylodziĘ na myślrłzmacniacze
lampowe lub tranzystory w klasie A.

po zaluruone

;uz

nieco krąźki z muzyką etrriczną, rł1da

brzmienie Obelisk urriemożlirvia
pastwienie się nad utworami'
jednak nalezy wziąć poprawkę, że jest to tylko niewielkie
urządzenie ze średniej półki
cenowej,

o i tak

ponadprze-

ciętnych możliwościach'

Poza kwestią sceny bez zastrzeżeń. Co ciekawe. Heed ma
zaskakującą zdolnośćwystero

wania trudniejszych głośnikówznacznie przektacza1ącą to' cŻego

można by się spodziewać rra

podstawie leknrry suchych

spec1ńkacji' Dobrze poradził

sobie rra przykład z moimi
Dynaudio Special 25, Ltóre do
najłatrviejszych nie naieżą'

Nie

pozorny rłrygląd obeliska może się
okazać mylący dlatego nie warto

wale przez Marcina Kydryńslriego. Giosy

sąrlzić po pozorach'

czarnoslórych wokalistów były pełne i na-
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dŹwięki strun gitary akusĘcznej okazaĘ
się llieco n_aLoWe. Podobne.po.Lrzezenia
odnotowałem w czasie odsłuchu klasyki
i jazzLr.

l

V2

zewnętrzny zasi)acz EPs, Rote] 97

CD: Audionet ART V2

Transport: laptop Acet 5B Touch

DAc; Peter DŹnjel Premjum
Bufor lampowy: DIY na ECC 88

turalne. Instrumenty perkusyjne rltmicz
nie podążaĘ za wokalem' |ed1'nie wyższe

l

,,Live at the MJlage Vanguard'Chucbo
Valdeza oraz ,,Dowo Home' Joey Baror-ra
pokazaĘ' że bas potrafi zejśćzaskałująco
głęboko, zachorłtrjąc w}?ełnienie' a na

wet coś'co można by określićjako zarr-ra
sz}.stość.W obu pv1paclkach kontrabas

WZTNACN C]CZ

i lekkośćgłosrr

cecho\Ą'ał się plasq.cznością i namacalno-

ny, słowiariski charakter

ści4,a właściwanrasa r-riskich sldadowych

Rokany Vikaluk z p\'ty ,,Mizrah'' zostaĘ
odtworzone c4telnie i szczególowo. Przy

rrwi;rrygodniala prezentację. I(1amet baso_
1\T

Pol]owllic pokazał niskie częstotlirvo

ściw doblynl śr,l'ietle' Chalakelystyczna,
natLualnie ciepła balwa instlu1]]entu Żo
stała oddana prawidłowo.

Perkusjonalia zostały naton'fast nie-

co llTcofane; nigcly nie wyclrodziĘ na
pierwsz1' pJan. Trąbka z
',An Aftelltoon
rr H.rrlem hrrgh R.-rginr l.nill rrnir-nrła się barwami. Krvadrofonik,,Folklove'
(Po]skie Radio 2008) to pł1ta z dlvon1a

imProwizujący]ni fortepianami' które po
chwilach spokojnej gry polvlacają z im
petem' obeIisk SI prawidłowo zaznaczf
u'ielkośćinstf umentót1 jednakw kumula
cjach kontur ulegal zlagoc1zenirt. Dźwięcz

Heed obelisk ma własny cl'tarakter i od
razu sĘchać, że nie chce pretenclolĄ'ać do

niana

Możua
lubięcym urządzenia grające masą barwnego dźrvięku,

''dlutu

Ze V'rŻn1ocnienienj]

okazji Przvszło mi na myśl' że prz1'jemną
analogorno.. brzmieni; uz)sLarro. lekkio

go śmialo polecić osoborr'i

zaokąglając kawędzie' To się moglo Po-

7

clobać'

W dŹu,ięku Heeda da się zaobser1vować Pewne pogrubienie połączone
z cofnlęciem góry pasma. Odniosłem

wlirżenie' że cechy te przekładają się także na zdecydowane pzybliżenie sceny
n]uryczr]ej. Także pru]ktowość została
o8raniczona na rzecŻ gfania Z loŻrna
chenr, u'iększymi plamam j. Instrrrnenty
znajdował1. się bliżej siebie. Closy ludz-

łie by} rie.o

porr

ięk.zone u wokllisii

stali na linii kolumn.

r-o( rr) rn !\ol\alcm rr,r pi( r\\.,/\ rn plini<.
I)obrze prezentuje także instrunelrty solo

i

mcle sldcdy aku.ryc/rle. 7 pewno..il
nadaq'czaj analityczny;
taki kóry służylbydo śledzenia detali,
potknięć rr-luzyków czy realizatoróvr Ale
przecież nikt nie powiedział' że mrrsi. Do
jeso zalet należy też zaliczyć umiejętne
nie jest to splzęt

n1askouanie niePr"ziemnych sybilantów
Cecha ta powinna się szczególnie spodobać wielbicielom zespolów z lat 70' czy B0'
Rea1izacja pbrt z tamtego okresu poŻostaWia z

leguł wiele

clo życzenia' a obe1isk

potlafi lrczynić nagrania bardziej sfuchalnymi. Na koniec u'arto dodać' że producent Przewidział moż]iu,ośćrozbudouT
wzmacniacza o zewnętŹny zasilacz' Ten
rodzaj upgrade u prąnosi zwykle zauwa'
żalną poprawę brzmienia. To dobra r,via
domość dla wlaścicieli obeliska' kórzy
Polubią jego estetylq,
(l/

)

slJc je./.7e

\Ą

a za

jakiśczas zecl-tcą

ięcej doh'ego

dllr 'ę\Ll'

Robert TIŻesŻcŻyliski

BARWA LAMPY z MocĄ TRANZY5ToRA

HeedĘ
Handmade in Hungary

Lista autoryzowanych salonóW sprzedaży
Bielsko-Biała - Hi-Fi studio, ul'orkana 6, tel.33 812 47 ] 9
Gdańsk Albatros, ul' Gen'Bora Komorowskiego 22, tel./fax.:58 553 80 94
Gdynia Albatros, Ul' Wójta Radtkego 29135, te|:5a661 2571
Gliwice - Hit Media, ul. Dworcowa 42, tel. 32 231 50 61
KrakóW - Nautilus, ul' Malborska 24' tel' 12 425 51 20l30
Tychy - studio ]6 Hertz, ul. starokościelna 2/3, te|' 0506 472 044
Warszawa Audiopunkt, ul. Stefena Batorego 35, tel. 22 825 30 90
Warszawa ' Nautilus, ul. Okopowa 47, tel. 22 636 01 06

www"heedaudio.pl

Dedykowane wejściePreamp Phono oraz cyfrowe.

