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Exposure nigdy nie miał aspiracji do bycia najbardziej popularnym producentem sprzętu audio. Nie 
miał też ambicji, by być najbardziej znanym producentem brytyjskim. Nie byłoby to zresztą łatwe, bo 
konkurencja na Wyspach jest wyjątkowo aktywna. Mimo to firma istnieje już od 1974 roku i wszystko 
wskazuje na to, że konserwatywne podejście do swojej misji gwarantuje jej przetrwanie. Exposure nie 
inwestuje w ryzykowne pomysły, tylko trzyma się sprawdzonej recepty – robimy dobre stereo, 
uczciwie i bez fajerwerków. Oferta składa się dzisiaj z trzech serii i urządzenia będącego przystawką 
do iPoda. W każdej oferowana jest tylko elektronika i tylko stereo – odtwarzacze i wzmacniacze 
zintegrowane lub dzielone. Exposure 2010S2 jest najtańszym wzmacniaczem w ofercie tego 
producenta. Taki konserwatyzm jest godny odnotowania u progu drugiej dekady XXI wieku.  

Budowa 
 
Przednia ścianka to wzór minimalizmu i trudno sobie wyobrazić kogoś, kogo takie wzornictwo mogłoby 
razić. Prosta szlifowana aluminiowa ścianka i dwa pokrętła. Do tego trzy błękitne diody – jedna 
informująca o wybranym źródle, druga pokazująca wychylenie potencjometru głośności, trzecia – że 
urządzenie zostało podłączone do prądu. Warto jeszcze wspomnieć o czujce odbierającej sygnały z 
pilota i o głównym włączniku. Wzornictwo może i jest surowe, tak jak skromne jest wyposażenie, ale 
nie można przejść obojętnie obok wysokiej jakości wykonania. Pokrętła wytoczono z kawałka 
aluminium, co widać po gładkim szlifie ich powierzchni. Przednia ścianka ma też słuszną grubość, co 
może nie ma wpływu na walory brzmieniowe, ale na pewno nie jest obojętne dla samopoczucia 
przyszłego właściciela. Ten przynajmniej wie, za co zapłacił.  



 

 

Prostotę i piękne wykonanie widać zwłaszcza w układzie elektronicznym. Audiofilskie elementy, 
racjonalne rozmieszczenie komponentów i oszczędne wykorzystywanie okablowania wewnętrznego 
 
Cieszy też obecność w ofercie końcówki mocy zbudowanej na podstawie tych samych podzespołów co 
wzmacniacz zintegrowany. Pozwoli to z łatwością rozbudować system. Bi- lub nawet tri-amping 
umożliwia w pełni wykorzystanie możliwości dynamicznych kolumn w sytuacji, gdybyśmy chcieli 
zachować charakter Exposure’a, wzmacniając jednak poczucie kontroli i panowania nad głośnikami. W 
tym celu należy wprowadzić sygnał z przedwzmacniacza do końcówki mocy, a tę podłączyć do sekcji 
basowej – ma ona większe zapotrzebowanie na prąd (szczególnie w kolumnach dwudrożnych) i 
pozwoli w pełni wykorzystać możliwości dodatkowego wzmacniacza. Wróćmy jednak do integry – 
jedynym zaskoczeniem na tylnej ściance są gniazda głośnikowe. Zamiast uniwersalnych nakrętek 
pozwalających podłączyć każdy rodzaj wtyków mamy gniazda akceptujące wyłącznie wtyki bananowe. 
Gołe kable lub zakończone widełkami nie wchodzą w grę. Żadnym pocieszeniem nie jest to, że gniazda 
zdublowano. Spośród gniazd RCA jedno przeznaczono dla stopnia phono, trzeba jednak dokupić 
stosowny stopień korekcyjny. Bez opcjonalnej płytki wejście to, tak jak wszystkie inne, przyjmuje 
sygnał liniowy.  

Wierzchnia płyta jest dość gruba i można przypuszczać, że stanowi niezłe ekranowanie przed 
zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jest też gwarantem sztywności obudowy. 
Wewnątrz mamy do czynienia z uczciwą brytyjską robotą. Jak informuje napis na tylnej ściance, 
Exposure nadal wykonuje swe wzmacniacze na Wyspach i oparł się modzie na delokalizację produkcji. 
Duża płytka drukowana wykonana jest czysto i schludnie, a komponenty są ułożone niczym żołnierze 
na placu defilad.  



 

 

Coś takiego jest możliwe tylko w brytyjskich wzmacniaczach – wyjścia głośnikowe tylko dla końcówek 
bananowych 
 
Sekcję zasilania zbudowano w oparciu o transformator toroidalny Noratela i dwa kondensatory, 
których pojemność pozostanie tajemnicą – nie sposób odczytać napisów bez ich demontażu. W roli 
potencjometru występuje nieśmiertelny błękitny Alps, a selektor źródeł wykorzystuje przekaźniki 
umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd wejściowych. Sekcja mocy wykorzystuje dwie pary 
tranzystorów, ale znów nie sposób powiedzieć, kto jest ich dostawcą – zostały umieszczone pod płytką 
i bezpośrednio przytwierdzone do aluminiowej szyny stykającej się ze spodnią częścią obudowy.  
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