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W Êwiecie hi-fi kraj
pochodzenia sprz´tu
odgrywa du˝à rol´. Mówimy
o niemieckich samochodach,
w∏oskich winach, japoƒskich telewizorach
czy francuskich filmach. Dla audiofilów
krajem o szczególnym znaczeniu jest
Wielka Brytania. OczywiÊcie nie tylko
tam wytwarza si´ sprz´t grajàcy,
ale samo poj´cie „hi-fi”
i ÊwiadomoÊç, ˝e muzyki
nie s∏ucha si´ na tanim
zestawie kina domowego,
wydaje si´ wÊród
Brytyjczyków
wyjàtkowo silnie
zakorzenione.

Brytyjska
szko∏a
Tomasz Karasiƒski
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N

apis „Made in England” na tylnych Êciankach to dla Exposure’a za ma∏o. O swoim rodowodzie firma przypomina na ka˝dym kroku.
Nawet do zabezpieczenia pude∏ek u˝yto
nie taÊmy klejàcej, lecz eleganckich naklejek z brytyjskà flagà.
Filozofi´ wytwórni, która szczyci si´ ponadtrzydziestoletnià tradycjà, mo˝na zawrzeç w jednym zdaniu: „za rozsàdne
pieniàdze budowaç sprz´t, który d∏ugo
b´dzie s∏u˝y∏ w∏aÊcicielowi”. W materia∏ach informacyjnych znajdziemy nawet
nieco buƒczuczne zapewnienie, ˝e ka˝dy,
kto zdecyduje si´ na sprz´t tej marki, póêniej b´dzie wydawa∏ pieniàdze tylko na
p∏yty. Ma∏o jest natomiast szczegó∏ów
technicznych. Je˝eli szukacie sprz´tu,
w którym zastosowano wyjàtkowo oryginalne rozwiàzania, to nie tutaj. Exposure
to marka konserwatywna, trzymajàca
si´ sprawdzonych schematów.
DoÊç powiedzieç, ˝e pi´ç lat temu katalog wyglàda∏ praktycznie tak samo jak dziÊ. Dost´pne
sà tylko urzàdzenia dwukana∏owe. Jedyny powiew nowoczesnoÊci to stacja dokujàca iPoda.
Ofert´ podzielono na trzy serie: 2010 S2, 3010 S2 oraz MCX.
Wzmacniacze stereo, odtwarzacze CD, tunery, ewentualnie
przedwzmacniacze i koƒcówki
mocy. S∏owem: stara szko∏a.

zaopatrzy∏ w przewody z wide∏kami, b´dzie musia∏ je przerobiç albo u˝yç przejÊciówek.
P∏yty czo∏owe wykonano z grubaÊnych
kawa∏ków aluminium, ale wi´ksze wra˝enie robi perfekcyjne spasowanie elementów. Mi´dzy przyciskami umieszczonymi
pod wyÊwietlaczem a p∏aszczyznà przedniej Êcianki nie ma luzów, a w szczelin´
wokó∏ szuflady da si´ wcisnàç najwy˝ej
kawa∏ek papieru. Bardzo mi si´ spodoba∏y pokr´t∏a, na których widaç faktur´ aluminium. Kiedy ustawiamy g∏oÊnoÊç pilotem, ga∏ka odbija Êwiat∏o pod ró˝nymi
kàtami, delikatnie zmieniajàc swój wyglàd. Oba pokr´t∏a wyposa˝ono w niebieskie diody. Na szcz´Êcie na tyle ma∏e, ˝e
nie powinny nikogo raziç.

nikami teorii no-nonsense. W katalogu
widnieje na przyk∏ad przewód g∏oÊnikowy DMF1 w cenie 32 z∏otych za metr. Co
innego ∏àczówki – RCA kosztuje 625 z∏,
a XLR – 750 z∏. Nikt jednak nie zach´ca
klientów do eksperymentów z drogim
okablowaniem czy kondycjonerami sieciowymi.

Wzmacniacz
Wn´trze wzmacniacza wyglàda troch´
pusto, a to dlatego, ˝e bipolarne tranzystory Sankena przykr´cono bezpoÊrednio
do jego podstawy, rezygnujàc z radiatora
i otworów wentylacyjnych. JeÊli nie liczyç
dwóch drobnych elementów przy potencjometrach i w∏àczniku, ca∏oÊç elektroniki
zmontowano na du˝ej p∏ytce drukowanej.

Budowa
Seria 2010 S2 to kwintesencja audiofilskiego minimalizmu. Przesiadka
z rozbudowanego McIntosha MA6600 na
brytyjski system to jak przeprowadzka
z „inteligentnego domu” do starego mieszkania. Osoby przyzwyczajone do wszechobecnych ekranów dotykowych prostota
Exposure’a mo˝e wprawiç w zdumienie.
Okazuje si´, ˝e we wzmacniaczu wystarczy zamontowaç w∏àcznik i dwa pokr´t∏a,
a w odtwarzaczu – szuflad´, wyÊwietlacz
i siedem przycisków do obs∏ugi podstawowych funkcji.
Ten sprz´t to nie zabawka z rozbudowanym menu. Etap podziwiania nowego
nabytku koƒczy si´ po ustawieniu go na
stoliku i pod∏àczeniu kabli. Mo˝na si´
ewentualnie pochyliç nad jakoÊcià wykonania, ale dotyczy to g∏ównie przednich
Êcianek, bo tylne wyglàdajà cokolwiek
ubogo. Oprócz trójbolcowych gniazd zasilajàcych w odtwarzaczu znajdziemy analogowe wyjÊcie RCA i dwa z∏àcza cyfrowe:
koaksjalne i optyczne.
Wzmacniacz oferuje szeÊç wejÊç liniowych, rec-out, pre-out i dwie pary terminali g∏oÊnikowych. Exposure uparcie
stosuje otwory, do których pasujà tylko
wtyki bananowe. Je˝eli wi´c ktoÊ ju˝ si´

Audiofilski minimalizm.

WyÊwietlacz w odtwarzaczu ma nieco
bardziej zielonkawy odcieƒ. Pokazuje numer i czas trwania Êcie˝ki oraz, typowy dla
transportów Sony, denerwujàcy „kalendarzyk”. Gdyby komuÊ przeszkadza∏, display mo˝na przyciemniç albo wy∏àczyç.
Poza znakomicie wykonanymi frontami, obudowy wyglàdajà standardowo.
Okazuje si´ jednak, ˝e pokrywy i podstawy równie˝ wykonano z aluminium,
g∏ównie ze wzgl´du na jego w∏aÊciwoÊci
niemagnetyczne. Poza tym sprz´t ma byç
odporny na wibracje, a temu w∏aÊnie
sprzyja sztywnoÊç.
Oba urzàdzenia ustawiono na czterech
nó˝kach. Pokrywy wykoƒczono czarnym
lakierem o chropowatej fakturze, co
utrudnia utrzymanie ich w czystoÊci. Âciereczka zatrzymuje si´ na nich jak na papierze Êciernym.
Oprócz informacji o wykonaniu obudów z aluminium w firmowych opisach
nie znajdziemy nic na temat wst´pnych
napr´˝eƒ, stolików, okablowania, zasilania czy wentylacji. Brytyjczycy sà zwolen-

W oczy rzuca si´ wykonany na zamówienie transformator toroidalny 200 VA
z dwoma sporymi kondensatorami. Regulacj´ g∏oÊnoÊci powierzono granatowemu Alpsowi z silniczkiem. Producent deklaruje, ˝e droga sygna∏u jest tak krótka,
jak to mo˝liwe, ale widaç, ˝e poprowadzone na p∏ytce Êcie˝ki sygna∏owe biegnà
praktycznie przez ca∏à g∏´bokoÊç wzmacniacza. Kawa∏ek wolnego miejsca mo˝na
zagospodarowaç, dokupujàc opcjonalny
modu∏ phono. Wyceniona na 950 z∏ karta
zawiera przedwzmacniacz MM/MC.
2010 S2 dysponuje mocà 75 W na kana∏
przy oÊmioomowym obcià˝eniu. Producent nie podaje mocy przy 4 . Nie oznacza
to, ˝e musimy si´ ograniczyç do kolumn
o znamionowej impedancji 8 . Ods∏uch
z Audio Physikami Tempo VI (nominalnie
4 ) pokaza∏, ˝e brytyjskiemu wzmacniaczowi niestraszne takie obcià˝enia.

Odtwarzacz
W odtwarzaczu równie˝ g∏ówna cz´Êç
elektroniki zmieÊci∏a si´ na jednej p∏ytce,
a w zasilaczu pracuje podobny transformator toroidalny. Nap´d jest typowy dla
êróde∏ z tego segmentu cenowego. PlastiHi•Fi i Muzyka 6/10
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kowa szuflada troch´ k∏apie przy zetkni´ciu z frontem, ale w czasie odczytu s∏ychaç
ju˝ tylko cichy szum. Widaç tu znacznà
popraw´ w stosunku do poprzedniej wersji, wyposa˝onej w wyjàtkowo ha∏aÊliwy
nap´d. Tamta szuflada w trakcie wysuwania praktycznie trz´s∏a stolikiem, a w nocy
potrafi∏a obudziç kota Êpiàcego w sàsiednim pomieszczeniu. Tutaj jest znacznie
lepiej.
Konwersji c/a dokonuje 24-bitowy
Burr Brown PCM 1716. Producent chwali si´ zastosowaniem kilku linii zasilajàcych
i osobnych odczepów w transformatorze dla transportu oraz
uk∏adów audio, a tak˝e oddzielnej regulacji napi´cia dla zegara,
co pozwoli∏o zmniejszyç jitter.
Z kolei wygaszenie wyÊwietlacza
ma byç nie tylko udogodnieniem dla klienta, ale tak˝e
poprawiaç jakoÊç brzmienia.
Mimo staraƒ nie us∏ysza∏em
ró˝nicy, ale skoro Exposure
wymienia mo˝liwoÊç wygaszenia wyÊwietlacza jako jeden
z g∏ównych elementów poprawiajàcych brzmienie êród∏a, dla Êwi´tego spokoju
mo˝na to zrobiç.
Do ka˝dego urzàdzenia do∏àczany jest standardowy kabel sieciowy
i pilot. Sterownik o symbolu HS101 jest
tani i brzydki, ale obs∏uguje wszystkie
funkcje systemu i nie zmusza u˝ytkownika do zabawy w snajpera. Mam jednak
zastrze˝enie do pracy samego wzmacniacza. Otó˝ kiedy nie gra∏, w g∏oÊnikach by∏o s∏ychaç szum, niezale˝nie od poziomu
g∏oÊnoÊci. Mo˝na by to uznaç za normalny objaw, gdyby potencjometr by∏ przekr´cony mocno w prawo, ale tutaj ustawiony poziom nie mia∏ znaczenia. Wada
okaza∏a si´ na tyle dokuczliwa, ˝e gdy
koƒczy∏em ods∏uch, od razu wy∏àcza∏em
wzmacniacz. Nie mo˝na tego zrobiç pilotem, poniewa˝ nie przewidziano trybu
czuwania – oba urzàdzenia mo˝na wy∏àczyç tylko przyciskami na froncie. Czy to
sugestia, ˝eby pozostawiaç system w∏àczo-
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ny? OczywiÊcie rozgrzewka dobrze mu robi, ale zmiany nie sà du˝e, a po 20 minutach grania Exposure osiàga maksimum
swoich mo˝liwoÊci. Szkoda, ˝e nie pomyÊlano o trybie stand by, ale jeszcze bardziej szkoda, ˝e szum wzmacniacza naprawd´ przeszkadza. Nie mo˝na jednak
wykluczyç, ˝e by∏a to wada testowanego
egzemplarza. JeÊli 2010 S2 Wam si´
spodoba, sprawdêcie ten szczegó∏ przed
wyj´ciem karty p∏atniczej.

Wysoka jakoÊç komponentów
i staranny monta˝.

Konfiguracja
Brytyjski system zagra∏ z Audio Physikami Tempo VI, ustawionymi w 18-metrowym pokoju o przyjaznej akustyce.
Okablowanie pochodzi∏o od Argentum
i Nordosta. By∏y to: ∏àczówka SCG-6/4E
Silver oraz g∏oÊnikowe GCG-10/4, u˝ywane wymiennie ze srebrnymi tasiemkami
Red Dawn. Zasilanie sk∏ada∏o si´ z listwy
Nietypowe terminale
g∏oÊnikowe zmuszajà
do korzystania z bananów.
Poza tym – standard.

Fadel Art Hotline IEC i kabli Ansae Muluc Supreme. Sprz´t stanà∏ na stoliku
Ostoja T4 ze szklanymi pó∏kami.

Brzmienie
Kto po brytyjskim sprz´cie spodziewa
si´ uwypuklenia pierwszego planu, lekkiego ocieplenia po∏àczonego z dominacjà
Êrodkowej cz´Êci pasma i podobnych
cech, po pierwszym kontakcie z 2010 S2
mo˝e doznaç lekkiego wstrzàsu. Urzàdzenia do bólu minimalistyczne i zbudowane
w zgodzie z tradycyjnymi recepturami, na dodatek wprowadzone na
rynek wiele lat temu (ró˝nice mi´dzy 2010, 2010 S
i 2010 S2 sà kosmetyczne)
od pierwszych minut zagra∏y z iÊcie m∏odzieƒczà
werwà. Dêwi´k by∏ dynamiczny, koncertowy
i bardzo przejrzysty. Ten
niepozorny wzmacniacz,
to niewielkie pude∏eczko
wa˝àce 7 kg w jednej
chwili pos∏a∏o do pod∏ogowych Audio Physików pot´˝nà dawk´
mocy i pokaza∏o, kto
teraz b´dzie rzàdzi∏.
Tempo VI sà wymagajàce wobec elektroniki, zarówno pod wzgl´dem zapotrzebowania na pràd, jak i jakoÊci brzmienia.
By∏em przygotowany na to, ˝e z brytyjskim systemem zagrajà na pó∏ gwizdka,
pokazujàc jego niedoskona∏oÊci. Gdzie
tam! Gruchn´∏y pe∏nà parà, z ca∏ym zapasem dynamiki, Êwietnà stereofonià
i rozdzielczoÊcià, a tak˝e g∏´bokim, pot´˝nym basem. Wiele nietypowych systemów ju˝ s∏ysza∏em, ale rezultat po∏àczenia Exposure’a z AP przerós∏ moje
oczekiwania. ˚eby wzmacniacz za 3700 z∏
sterowa∏ trójdro˝nymi kolumnami kosztujàcymi 12600 z∏ z takà pewnoÊcià siebie,
a na dodatek nie da∏ si´ przy∏apaç na ewidentnych b∏´dach? Du˝y szacunek.
Poniewa˝ pierwsze wra˝enia okaza∏y si´
zach´cajàce, zaczà∏em analizowaç brzmienie z jeszcze wi´kszà dok∏adnoÊcià i przerzucaç kolejne p∏yty. Po kilku dniach s∏uchania mia∏em jednak niewiele uwag.
Brytyjski system gra dêwi´kiem szybkim i uporzàdkowanym. PrzejrzystoÊç
wynika tu nawet nie z krystalicznej czystoÊci Êrednich i wysokich tonów, ale w∏aÊnie z b∏yskawicznej reakcji na impulsy.
Barwa chwilami bywa szorstka. Jestem te˝
w stanie wyobraziç sobie we wzmacniaczu
za podobne pieniàdze lepszà obróbk´
detali i bardziej eleganckie wykoƒczenie
kraw´dzi. S∏uchajàc Exposure’a mia∏em
wra˝enie lekkiej nerwowoÊci, ale nie spo-
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sób zaprzeczyç, ˝e 2010 S2 potrafi przykuç uwag´. Wali prosto z mostu, uwalniajàc pok∏ady dynamiki i szczegó∏owoÊci,
niezale˝nie od repertuaru.
Niskie tony okazujà si´ niemal subwooferowe. Brytyjczyk nie stosuje sztuczek
z podkreÊlaniem Êrodkowego zakresu tej
cz´Êci pasma, ˝eby s∏uchacz odniós∏ wra˝enie mocnego uderzenia. Przeciwnie –
wydawa∏o mi si´ nawet, ˝e Êredni bas by∏
odrobin´ wycofany, a wi´kszoÊç pary sz∏a
w niskie pomruki. Mo˝e to byç
troch´ zdradliwe, jeÊli do
systemu zostanà pod∏àczone monitory z ograniczonym basem. Wyobra˝am
sobie nawet, ˝e w nieodpowiedniej konfiguracji owo
subwooferowe zejÊcie nie zostanie nawet dostrze˝one. Nie
obawiajcie si´ wi´c pod∏àczaç
do S2 du˝ych pod∏ogówek.
Mocy raczej mu nie zabraknie,
a bonusem mo˝e byç g∏´bokie basisko. Wcale nie przesadzam – w teÊcie Exposure
wydoby∏ z siebie pomruki
równie g∏´bokie, co Electrocompaniet ECI-5. SzybkoÊç?
Wystarczajàca. Nie jest to
najszybszy bas na Êwiecie,
ale chyba nie powinien
taki byç. G∏´bokie i nieco
zmi´kczone niskie tony to znakomita
przeciwwaga dla szybkiego zakresu Êrednich i wysokich tonów. Gdyby bas by∏
p∏ytszy i szybszy, ca∏oÊç mog∏aby si´ okazaç m´czàca.
Je˝eli chodzi o stereofoni´, brytyjski
system pokazuje znacznie wi´cej w wymiarze szerokoÊci ni˝ g∏´bi. Scena zaczyna∏a si´ pó∏ metra przed linià ∏àczàcà
kolumny i koƒczy∏a metr-dwa za nià. Nie
uda∏o si´ te˝ uniknàç efektu perspektywy
zbie˝nej. Czytelne by∏y natomiast kontury
instrumentów na pierwszym planie. Z ∏atwoÊcià mo˝na by∏o okreÊlaç pozycje
êróde∏ pozornych. Dêwi´ki by∏y te˝ odpowiednio rozstawione; dzieli∏o je sporo
Tranzystory Sankena przykr´cono
do podstawy wzmacniacza.

wolnego miejsca. OczywiÊcie, mo˝na by
sobie ˝yczyç wi´cej powietrza, ale pami´tajmy, ˝e nie s∏uchamy sprz´tu aspirujàcego do miana hi-endu, tylko w miar´
przyst´pnego cenowo brytyjskiego hi-fi.
Bez cienia wàtpliwoÊci pochwa∏a nale˝y
si´ te˝ za to, ˝e Exposure przekona∏ Audio
Physiki do znikni´cia z pokoju. Sprz´t
musi byç wystarczajàco dobry, ˝eby Tempo VI naprawd´ wyparowa∏y i tak si´ sta∏o. To, ˝e zabrak∏o mi powietrza i g∏´bi,

Troch´ tu pustawo, ale
wszystko na swoim miejscu.
Pilot brzydki i plastikowy,
ale obs∏u˝y ca∏y system.

to tylko drobne zastrze˝enie,
o którym wspominam g∏ównie
z ch´ci zbalansowania zachwytów i tego, ˝e porównuj´
2010 S2 z dro˝szymi urzàdzeniami. Zresztà – w pe∏ni na to zas∏uguje.
Poniewa˝ dobrze si´
s∏ucha∏o systemu w ca∏oÊci, przez d∏u˝szy czas nie

oddziela∏em od siebie obu elementów.
Kiedy jednak postanowi∏em przes∏uchaç je
osobno, okaza∏o si´, ˝e znacznie mocniejszym ogniwem jest wzmacniacz. Jako ˝e za
wi´kszà cz´Êç sukcesu zestawu odpowiada
integra, zach´cam do eksperymentów. Odtwarzacz nie jest z∏y i w tej kategorii cenowej wydaje si´ rozsàdnym wyborem. Je˝eli
ktoÊ ma do wydania 8 tysi´cy na elektronik´, Êmia∏o mo˝e przy nim pozostaç. To
wzmacniacz jest na tyle dobry, ˝e spokojnie mo˝na go w∏àczaç do systemów, w których inne
elementy kosztujà znacznie wi´cej. Przyk∏ad wspó∏pracy z Tempo VI pokazuje,
jak du˝y potencja∏ drzemie
w tej skromnej skrzyneczce.
Integra 2010 S2 b´dzie si´
dobrze czu∏a nawet w towarzystwie takich kolumn
i odtwarzacza klasy Primare CD31. Nie nale˝y jedynie przesadzaç z ostroÊcià. W nieodpowiedniej
konfiguracji Exposure mo˝e zagraç zbyt agresywnie.
JeÊli natomiast uda si´ trafiç z kolumnami i okablowaniem – b´dzie wi´cej
ni˝ dobrze.

Konkluzja
Rasowy audiofilski system ze wzmacniaczem,
którego nie zawaham si´ nazwaç wyjàtkowym w swojej
klasie cenowej. JeÊli urzàdzenie
dobrze sobie radzi w towarzystwie ponadtrzykrotnie dro˝szych, wymagajàcych kolumn, to
nale˝à mu si´ brawa. Czekajà Was
d∏ugie i przyjemne ods∏uchy.

Exposure 2010 S2
Dystrybucja:
Decibel
Ceny:
Wzmacniacz 2010 S2: 3650 z∏
Odtwarzacz 2010 S2: 3590 z∏

Dane techniczne
Wzmacniacz 2010 S2:
Moc:
75 W/8
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
(+/- 0,5 dB)
Stosunek
sygna∏/szum:
> 100 dB
Zniekszta∏cenia:
< 0,05 %
WejÊcia liniowe:
6
Zdalne sterowanie:
+
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
9/44/31 cm

Odtwarzacz 2010 S2:
Rodzaj przetwornika:
WyjÊcie analogowe:
WyjÊcia cyfrowe:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
Wymiary (w/s/g):

24-bitowy
RCA, 2 V
koaksjalne, optyczne
< 0,008 %
> 100 dB
9/44/31 cm
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