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Hi-end wzmacniacz

Tomasz Karasiƒski

VTL zosta! za!o˝ony w 1986 roku 
w USA przez in˝yniera dêwi´ku 
Davida Manleya i jego syna – Luke’a. 
Od poczàtku firma koncentrowa!a si´ 
na produkcji urzàdzeƒ lampowych, 
wÊród których prym wiod!y 
wzmacniacze.

P ierwsze wzmacniacze dla odbior-
ców prywatnych narodzi!y si´ trzy
lata wczeÊniej na bazie urzàdzeƒ

studyjnych. Przedprodukcyjny egzem-
plarz jednego z nich, zaprezentowany na
wystawie CES w Chicago, zosta! ciep!o
przyj´ty przez audiofilów. Pozwoli!o to
firmie wejÊç do tego Êrodowiska na dobre.

Pierwsza siedziba VTL-a mieÊci!a si´ 
w Providence, w piwnicy domu Luke’a.
Po roku takiego funkcjonowania sta!o si´
jasne, ˝e dynamicznie rozwijajàca si´ ma-
nufaktura potrzebuje nowego lokum. Za-
pad!a decyzja o przeprowadzce do Chino
w Kalifornii, gdzie firma stacjonuje do
dziÊ. David nie przesta! si´ interesowaç
sprz´tem studyjnym. Efektem jego pasji
by!a odr´bna linia produktów o nazwie
Manley, przeznaczona dla zawodowców.
W 1993 roku postanowi! wykorzystaç jà
jako baz´ dla odr´bnego przedsi´wzi´cia.

Oddzieli! si´ od VTL-a, pozostawiajàc 
go synowi.

Filozofia VTL-a nie jest wielce orygi-
nalna ani radykalna. Firmowy slogan:
„Making tubes user-friendly” t!umaczy
wszystko. Choç urzàdzenia majà studyjne
korzenie, nie reprezentujà hardkorowe-
go podejÊcia do techniki lampowej. Wie-
le uk!adów opiera si´ na tradycyjnych
schematach z lat 40. i 50. XX wieku. VTL
nie brzydzi si´ te˝ nowoczesnymi roz-
wiàzaniami i wszystkim, co czyni sprz´t 
wygodnym w u˝yciu. Komputeryzacja 
i zaawansowane maszyny pomiarowe
przyczyni!y si´ do usprawnienia kontroli
jakoÊci. Producent podkreÊla, ˝e urzàdze-
nia przed opuszczeniem manufaktury
przechodzà rozmaite testy, w tym ods!u-
chowy. Nawet na etapie pakowania sà
sprawdzane i podpisywane przez pracow-
nika dokonujàcego ostatecznej inspekcji.

Majà byç bezproblemowe i s!u˝yç klien-
tom wiele lat.

Katalog sk!ada si´ g!ównie z koƒcówek
mocy i przedwzmacniaczy. IT-85 jest je-
dynà konstrukcjà zintegrowanà. Powsta!,
by po!àczyç jakoÊç brzmienia, charak-
terystycznà dla konstrukcji dzielonych, 
z komfortem u˝ytkowania wzmacniacza
zintegrowanego.

Budowa
Rozpakowywanie i instalacja pieca lam-

powego jest zazwyczaj z!o˝onym rytua!em.
Najcz´Êciej z kartonu poza wzmacniaczem
trzeba wyjàç te˝ lampy, spakowane w od-
dzielne pude!eczka. Trzymajàc je przez
Êciereczk´, nale˝y je zainstalowaç zgodnie 
z oznaczeniami, a niekiedy nawet si´gnàç
po miernik i ustawiç pràd spoczynkowy.
Transformatory wyjÊciowe zwykle majà
odczepy dla kolumn 4- i 8-omowych, nale-
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˝y zatem wybraç w!aÊciwà par´ terminali.
Kiedy wzmacniacz ju˝ pracuje, warto pa-
mi´taç o kontrolowaniu biasu co jakiÊ czas.
Ograniczona ˝ywotnoÊç szklanych baniek
oznacza, ˝e po up!ywie kilku lat trzeba je
b´dzie wymieniç. Ka˝dy, kto zakocha si´ 
w dêwi´ku lamp, a nie mia! nigdy z takim
sprz´tem do czynienia, powinien wiedzieç,
˝e jest z tym troch´ zabawy.

Jakby tego by!o ma!o, wyposa˝enie 
wielu lampowców odbiega od tego, co 
w konstrukcjach tranzystorowych uznaje
si´ za standard. Zdarza si´, ˝e
mamy do dyspozycji tylko
trzy wejÊcia RCA. XLR-y, wyj-
Êcie do koƒcówki mocy lub
subwoofera, p´tl´ magneto-
fonowà, gniazdo s!uchaw-
kowe – w wi´kszoÊci przypad-
ków o takich udogodnieniach
mo˝na zapomnieç. Ba, wiele

wytwórni wcià˝ nie dodaje zdalnego ste-
rowania.

VTL to inna bajka: pi´ç wejÊç linio-
wych, tape-out, pre-out, bezpoÊrednie
wejÊcie do koƒcówki mocy (mo˝liwoÊç
pod!àczenia zewn´trznego przedwzmac-
niacza/procesora), gniazdo s!uchawkowe,
a na dok!adk´ – pilot. Jest wprawdzie 
plastikowy i ma tylko trzy przyciski, ale 
liczy si´ fakt, ˝e nie trzeba wstawaç z fote-
la. Jakby tego by!o ma!o, wzmacniacz
wyjmujemy z opakowania ju˝ z!o˝ony 

i fabrycznie skalibrowany. Nie
przewidziano odczepów dla kolumn 
o ró˝nej impedancji – sà tylko dwie pary
terminali g!oÊnikowych, zatopionych 
w przezroczystym plastiku i wystajàcych 
z ustawionej pod kàtem cz´Êci tylnego pa-
nelu, co u!atwia pod!àczenie kabli. Grube
przewody, zakoƒczone wide!kami, b´dà
opadaç pod w!aÊciwym kàtem.

Przednià Êciank´ wykonano z alumi-
nium i ciekawie ukszta!towano. Delikatne
!uki skrywajà mocno przyciemnionà szy-
b´, zza której widaç sylwetki lamp. VTL to
funkcjonalny i dyskretny wzmacniacz.
Lampy, trafa i kondensatory schowano
pod a˝urowà pokrywà. Mo˝na jà zde-
montowaç, ale zamkni´ty wzmacniacz
jest bezpieczniejszy. Pokrywa, owszem,
nagrzewa si´, ale nie na tyle, by oparzyç.

Od strony konstrukcyjnej IT-85 to 
w zasadzie koƒcówka mocy ST-85 z do-
danà sekcjà aktywnego przedwzmacnia-
cza. Ten element mo˝na zresztà trakto-
waç jak zubo˝onà wersj´ innego VTL-a 
– TL 2.5. Stosunkowo prosty uk!ad na
czterech pentodach EL34 Electro Harmo-
nixa dostarcza 60 W/8 ! i 80 W/4 !.
SzeÊç mniejszych szklanych baniek JJ-a
umieszczono bli˝ej frontu. Dwie podwój-
ne triody 12AU7 pracujà w pierwszym
stopniu wzmocnienia. W stopniu sterujà-
cym i odwracaczu fazy zastosowano czte-
ry 12AT7. Pod podziurkowanà pokrywà

znajdujà si´ jeszcze dwa kondensatory
przytwierdzone do podstawy solidnymi
obejmami i trzy transformatory E-I – 
z prawej strony nieco wi´kszy zasilajàcy; 
z lewej – dwa wyjÊciowe. Oddzielono je
od lamp stalowà p!ytà w kszta!cie litery
„L”. Praktycznà korzyÊcià wynikajàcà 
z takiej architektury jest stosunkowo
równy rozk!ad mas. Za 27 kg nie odpo-
wiadajà bynajmniej same trafa. Obudowa
z grubych blach i aluminiowych p!yt te˝
wa˝y swoje.

Elektronik´ rozmieszczono na czterech
p!ytkach drukowanych. Po przejÊciu
przez uk!ady wejÊciowe sygna! trafia do
mechanicznego wybieraka êróde!, a na-
st´pnie do potencjometru (niebieski Alps
z silniczkiem). Na jakoÊç komponentów 
i wykonania nie mo˝na narzekaç.

Jedynym minusem jest koniecznoÊç me-
chanicznego ustawiania pràdu spoczynko-
wego lamp mocy. Skoro producent nie
zdecydowa! si´ na uk!ad automatycz-
nej kalibracji, mo˝na by!o przynajm-
niej wyprowadziç koƒcówki pomiarowe 
i Êrubki (pokr´t!a) poza pokryw´. Tym-
czasem znajdujà si´ one wewnàtrz prze-
dzia!u z lampami i ˝eby ustawiç bias, trze-
ba t´ pokryw´ zdjàç. Utrzymujà jà na
miejscu dwie Êruby w górnej cz´Êci przed-
niego panelu i mo˝na sobie wyobraziç, 
˝e po kilkunastu wykr´ceniach ich !by nie
b´dà ju˝ wyglàda!y estetycznie. Nie mo˝na
tego sprawdziç w krótkim teÊcie, ale po-
tencjalny problem istnieje, wi´c o nim
wspominam.

Nie jest to jednak wielka wada. Na do-
datek jedyna, jakà po d!u˝szych ogl´-
dzinach uda!o mi si´ znaleêç. VTL jest 
dopracowany, jak przysta!o na urzàdzenie
z segmentu hi-end.
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Przednia Êcianka 
wyjàtkowo bogata 
jak na wzmacniacz lampowy.
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Konfiguracja
Amerykaƒski wzmacniacz gra! w syste-

mie z!o˝onym z Audio Physików Tem-
po VI i odtwarzacza Electrocopmaniet 
ECC-1. Na zmian´ z niemieckimi g!oÊnika-
mi u˝ywa!em Xavianów XN-250 Evo 
i pod!ogówek Wilson Benesch Square Two.

Moc VTL-a jest na tyle wysoka, ˝e ze-
stawienie IT-85 z 4-omowymi Audio
Physikami nie wydawa!o si´ dziwne. W tej
pierwszej konfiguracji lampowy piecyk
bardzo si´ stara!, jednak mimo wystarcza-
jàcej iloÊci basu da!o si´ wyczuç, ˝e troch´
si´ m´czy. Dêwi´k by! wymuszony i kan-
ciasty. Dopiero po przesiadce na WB 
piecyk odetchnà! z ulgà. To lepsza konfi-
guracja. Z monitorami Xaviana te˝ gra!o
dobrze, ale to pod!ogówki WB najbar-
dziej przypad!y VTL-owi do gustu. JeÊli
chcecie kupiç wzmacniacz lampowy z bo-
gatym wyposa˝eniem, trafiliÊcie dobrze,
ale nie sàdêcie, ˝e dobór kolumn b´dzie
zupe!nie bezproblemowy. Mo˝na szu-
kaç wÊród zestawów szczególnie przyja-
znych lampie. Focale, Triangle, WLM-y
– z nimi IT-85 niemal na pewno da
sobie rad´. Je˝eli komuÊ bardzo przy-
padnie do gustu brzmienie ame-
rykaƒskiego wzmacniacza, a po-
trzebuje wi´cej mocy, mo˝-
na pomyÊleç o dokupieniu
koƒcówki ST-85 i wykorzy-
staniu jej w bi-ampingu.

W teÊcie u˝ywa!em z kabli
g!oÊnikowych Argentum GCG-
-10/4 na zmian´ z Nordostami
Red Dawn. Zasilanie sk!ada!o si´ 
z listwy Fadel Art Hotline IEC 
i sieciówek Ansae Muluc Supreme.
Sprz´t stanà! na stoliku Ostoja T4 
z pó!kami z hartowanego szk!a, a Xa-
viany – na wype!nionych piaskiem pod-
stawkach Femi P70, przytwierdzonych do
marmurowych p!yt o gruboÊci 6 cm. 

Ca!oÊç zagra!a w 18-metrowym po-
mieszczeniu, zaadaptowanym akustycz-
nie w stopniu umo˝liwiajàcym normalne

funkcjonowanie. Poniewa˝ testowany 
egzemplarz by! ju˝ wczeÊniej u˝ywany,
nie stosowa!em kilkudniowego wygrze-
wania. Po ka˝dym w!àczeniu nale˝y jed-
nak daç urzàdzeniu co najmniej 15 minut.
W tym czasie mo˝na zaobserwowaç wy-
raênà popraw´ brzmienia. Godzina grania
i staje si´ ono jeszcze ciut lepsze. Bas 
przyspiesza, wysokie tony wyzbywajà si´
resztek nerwowoÊci, a Êrednica jeszcze
bardziej wype!nia treÊcià.

Brzmienie
Pierwsze, na co mimowolnie zwracamy

uwag´ w ods!uchu, to zaskakujàca swobo-

da, z jakà amerykaƒski piecyk porusza si´
w zakresie niskich tonów. Wra˝enie robi
nie tylko ich iloÊç, ale tak˝e zasi´g i wype!-
nienie. O ile g´stoÊci i mi´sistoÊci mo˝na
si´ po lampie spodziewaç, to z g!´bià 
bywa ró˝nie. Wiele podobnych urzàdzeƒ
poni˝ej pewnego zakresu zwyczajnie ka-
pituluje, a tutaj nie s!ychaç ˝adnych oznak
przyci´cia pasma. Gdy po raz pierwszy
pod!àcza!em VTL-a do pod!ogowych 
Audio Physików, by!em przygotowany na
to, ˝e basowe membrany b´dà gra!y na
pó! gwizdka. Gdzie tam! Pompowa!y bas
tak samo, jak z tranzystorowym Electro-
companietem ECI-5, a ró˝nice sprowa-

dza!y si´ do szybkoÊci i barwy. Tam, gdzie
nagranie wymaga!o zapuszczenia si´ 
w najni˝sze g!´biny, IT-85 traci! kontrol´,
a bas zaczyna! si´ zamazywaç. Takie przy-
padki zdarza!y si´ jednak rzadko, a ˝eby je
sprowokowaç, trzeba by!o si´gnàç po na-
prawd´ ci´˝kie nagrania. Massive Attack,
Royksopp, DJ Shadow, Tiesto – jeÊli nie
zamierzacie katowaç sprz´tu niczym po-
dobnym, pewnie nawet nie zauwa˝ycie
spowolnienia na samym dole.

W brzmieniu VTL-a mo˝na znaleêç
wiele cech charakterystycznych dla typo-
wej lampy. Od kilku negatywnych stereo-
typów IT-85 jednak stanowczo si´ odcina.
Pierwszym jest prezentacja niskich tonów.
W!aÊciwie mo˝emy potraktowaç spraw´
szerzej i stwierdziç, ˝e piecyk radzi sobie 
z oboma skrajami pasma. Wysokim to-
nom równie˝ niczego nie brakuje. Nie sà
przyci´te ani nieÊmia!e. Równie dalekie sà
wprawdzie od rozjaÊnienia, ale na iloÊç nie
mo˝na narzekaç, a najwy˝sze rejestry nie
sà schowane. VTL nie gra tylko Êrednicà.

Hi-end wzmacniacz

Kwartet EL34 
dostarcza 60 W na kana!.

Du˝o gniazd 
i wygodna instalacja.
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To jednak owa Êrednica ma wszystkie
pozytywne cechy przypisywane wzmac-
niaczom lampowym. Odpowiednia iloÊç
ciep!a pozwala s!uchaç muzyki d!ugo 
i bez zm´czenia, a wokalom dodaje masy 
i wprowadza do przekazu nutk´ romanty-
zmu. Ca!e szcz´Êcie, konstruktorzy nie
dopuÊcili do przes!odzenia. Dêwi´k ma
przyjemnà, naturalnie ciep!à barw´, ale
zamulenie nie wyst´puje. 

Równie wa˝na jest p!ynnoÊç i spójnoÊç
prezentacji. Wszystkie sk!adowe majà ta-
kà samà barw´ – podgrzanà z wyczuciem.
Nie pojawiajà si´ dziury ani nieregularno-
Êci. Brzmienie jest homogeniczne, przez

co bardzo !atwo zapomnieç, ˝e s!uchamy
sprz´tu, a skupiç si´ na samej muzyce.
Ma!o tego, kiedy poznamy charakter
wzmacniacza, a wytrawnym s!uchaczom
mo˝e do tego wystarczyç kilka utworów,
raczej nie czekajà nas ju˝ ˝adne przykre
niespodzianki. IT-85 jest w swoim dzia!a-
niu doÊç przewidywalny. W poj´ciu nie-
których audiofilów, jeÊli sprz´t do ka˝dej
p!yty dodaje odrobin´ tego samego cha-
rakteru, to jest to nienaturalne i sprzeczne
ideà hi-fi (wysokiej wiernoÊci). Ja jednak
bym nie dramatyzowa!, a wspomnianà
przewidywalnoÊç VTL-a oceniam pozy-
tywnie. Gdyby urzàdzenie silniej zazna-
cza!o swój charakter i w wi´kszym stop-
niu ingerowa!o w prezentacj´ nagraƒ,
zg!osi!bym obiekcje. Ale tutaj nie przesa-
dzono ze smaczkiem stereotypowej lam-
py, którym muzyka jest tylko przyrumie-
niana. Skoro konfiguracji z Xavianami
XN-250 Evoluzione wcià˝ daleko by!o do
przes!odzenia, to na neutralnoÊç IT-85
naprawd´ nie mo˝na narzekaç.

Atrakcj´ stanowià równie˝ szeroko po-
j´ta szczegó!owoÊç i znakomita mikro-
dynamika. Je˝eli tylko nie b´dziemy
zmuszaç wzmacniacza do pracy ponad
si!y, odwdzi´czy si´ du˝à iloÊcià detali.
VTL nie u˝ywa jednak swojej szcze-
gó!owoÊci do wydobywania z p!yt 
rozmaitych Êmieci, ale do dok!adniej-
szego odwzorowania wibracji strun,
artykulacji wokalistów, a nawet in-
formacji o akustyce pomieszcze-
nia, w którym dokonano nagrania.
Przekaz bogaty w takie informacje
odbieramy jako bardziej wiary-
godny. IT-85 zachowuje przy tym

poprawne proporcje mi´dzy dêwi´ka-
mi pierwszoplanowymi a ich t!em. Nic 
nie robi na si!´, nie wyciàga drobinek 
z ciemnych zakamarków tylko po to, ˝eby
udowodniç s!uchaczowi, ˝e ma takie 
zdolnoÊci.

W dziedzinie stereofonii wzmacniacz
zachowuje si´ co najmniej dobrze. Roz-
miary i kszta!t sceny oraz rozmieszcze-
nie instrumentów nie budzà wàtpliwoÊci.
Ka˝dy dêwi´k mo˝na wskazaç palcem, 
a artyÊci majà wokó! siebie odpowied-
nio du˝o wolnego miejsca. IT-85 nie sta-
wia ani na pora˝ajàcà g!´bi´, ani na efekty 
w rodzaju kreÊlenia konturów skalpelem.
W kreowanej przez niego przestrzeni 
panuje porzàdek i spokój. Instrumen-
ty majà nie tylko kraw´dzie, ale prze-
de wszystkim wn´trza. VTL przekona! 
Tempo VI, aby nie robi!y z instrumen-

tów punktów zawieszo-
nych w masach pustego
powietrza, a doda!y im
wi´cej wype!nienia, nato-
miast z pod!ogowymi WB
przestrzeƒ by!a bardziej
konkretna i selektywna, ni˝
gdy s!ucha!em ich z Electro-
companietem. Wychodzi na
to, ˝e amerykaƒski piecyk

przestrzeƒ Audio Physików deli-
katnie zag´Êci!, a Wilsonów – roz-
rzedzi!. W pierwszym przypadku
stereofonia by!a oczywiÊcie bardziej
efektowna, ale najwa˝niejsze, ˝e

wzmacniacz pozwoli! niemieckim
kolumnom wykonaç ich ulubionà sztucz-
k´, polegajàcà na ca!kowitym znikni´ciu 
z pokoju i pozostawieniu po sobie tylko
grajàcego powietrza. Na audiofilskich
p!ytach mo˝na by!o zaobserwowaç takie
atrakcje, jak dêwi´ki pojawiajàce si´ 
niespodziewanie gdzieÊ z boku g!owy.
Zwiàzek mi´dzy s!yszalnymi êród!ami
dêwi´ku a fizycznymi rozmiarami i po-
zycjà kolumn w pokoju by! bardzo 
luêny, czyli tak, jak z Audio Physikami
byç powinno.

Konkluzja
Dawno nie mia!em do czynienia 

z produktem, który by tak dobrze paso-
wa! do firmowego sloganu. VTL jest

przyjazny u˝ytkownikowi, bogato wypo-
sa˝ony, a jego dêwi´k to po prostu najlep-
sze cechy lampy. Otrzymujemy dozowany
z wyczuciem charakter bez typowych nie-
dostatków. Jedyne, czego VTL wymaga 
w zamian, to w!aÊciwy dobór kolumn 
i standardowe zabiegi konserwacyjne. 
Je˝eli z konfiguracjà si´ powiedzie, b´dzie
to wzmacniacz na d!ugie lata. Bo do do-
brego cz!owiek si´ szybko przyzwyczaja.
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Lwia cz´Êç elektroniki 
na jednej p!ytce.

Pilot ma!y i plastikowy, ale
najwa˝niejsze przyciski sà.

VTL IT-85
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 17000 z!

Dane techniczne

Moc: 60 W/8 !!
Pasmo przenoszenia: 1 Hz - 75 kHz (-3 dB)
Sygna!/szum: b.d.
Zniekszta!cenia: b.d.
WejÊcia liniowe: 5
WejÊcie phono: -
WyjÊcia: 1 para g!., pre-out, tape
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 18/40/28 cm
Masa: 29,5 kg

Ocena
Ocena brzmienia: hi-end
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