
Muzykalność, precyzja i dobra szybkość oraz świetne barwy to cechy, które trudno ze 
sobą  połączyć w jednym, niespecjalnie jeszcze drogim wzmacniaczu. Audio Analogue 

podjęło taką próbę w nowej integrze AACento. Czy skutecznie?

Marka Audio Analogue była w ostatnich 
latach w Polsce nieco zapomniana, 
natomiast starsi audiofile z pewnością 

kojarzą takie konstrukcje, jak np. Audio Analogue 
Puccini. Nazwę Audio Analogue wrzuciłbym do 
jednego worka z innymi zapomnianymi markami, 
które pod koniec XX w. były dość popularne 
w audiofilskiej świadomości, jak np. DPA, LFD, 
Alchemist, Face (ta ostatnia też włoska).
Firma powstała w Toskanii (w 1995 r.), czyli tym 
regionie Włoch, który najlepiej chyba kojarzymy 
z winem. Sprzęt jest produkowany na miejscu, 
projekty powstają przy współpracy z laboratoria-
mi AirTech.
Oferta jest podzielona dość przejrzyście na trzy 
serie. Anniversary to linia flagowa, zawierająca 
najlepsze opracowania marki. Obejmuje dwa 
wzmacniacze Maestro Anniversary i Puccini 
Arniversary. Zwróćmy uwagę, że produkty ze 
słynną nazwą Puccini są dziś znacznie droższe 
niż dawniej. W 2001 roku Puccini SE kosztował 
3890 zł i konkurował bezpośrednio z Baltlabem 
Epoca 1 v.3. Dziś to zupełnie inny poziom 
cenowy.

Seria Pure AA urzeczywistnia złoty środek, 
a jej przedstawicielem jest testowany model 
– jedyny jej reprezentant wśród wzmacniaczy. 
W ofercie producenta jest też wzmacniacz 
phono.

FUNKCJONALNOŚĆ i WYGLĄD
Forma stylistyczna jest bardzo skromna, 
ascetyczna, ale jednocześnie piękna. Czuć 
w tym projekcie plastycznym zamiłowanie do 
detalu, świetna jest też jakość wykonania. 
Wzmacniacz sprawia wrażenie, jakby był wy-
rzeźbiony z jednego kawałka metalu. Przedni 
panel pozbawiono całkowicie przycisków. 
Ich funkcję przejęło pięknie zaprojektowane, 
płaskie pokrętło wielofunkcyjne. Jest ono jed-
nocześnie wyłącznikiem, przełącznikiem źródeł 
oraz regulatorem głośności. Nie zastosowano 
wyświetlacza – jest zbędny. Komunikację 
z użytkownikiem zapewniają dwa poziome 
rzędy białych diod rozmieszczonych po lewej 
i prawej stronie czołówki. Te z lewej świecą się 
pojedynczo, wskazując wybrane źródło, zaś te 
po prawej rozświetlają się kolejno od środka do 

zewnątrz, wskazując poziom głośności. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że skok skali jest 
nastawny. Można wybrać aż cztery różne cha-
rakterystyki. Znakomite, zupełnie niespotykane 
gdzie indziej rozwiązanie. 
W odróżnieniu od ścianki* przedniej, tylna 
jest dość bogata. Prócz trzech standardowych 
wejść liniowych RCA, jest też wejście phono dla 
wkładek MM i MC, wejście zbalansowane (XLR) 
oraz dwa wyjścia RCA pre-out. Umożliwiają 
podpięcie końcówki mocy lub subwooferów 
aktywnych (co sugerują oznaczenia – inne 
dla jednej, inne dla drugiej pary). Gniazda 
głośnikowe są pojedyncze, ale bardzo wygodne 
w użyciu, bo odpowiednio szeroko rozstawione. 
Zabezpieczone są przed zwarciem warstwą 
plastiku i akceptują każdy rodzaj zakończeń. 
W komplecie otrzymujemy bardzo solidny, 
w całości metalowy pilot zdalnego sterowania. 

BUDOWA
Spore toroidalne trafo, pokaźny radiator po-
środku, rozbudowana płytka SMD, duża liczba 
elementów, ale i czysty montaż wskazują, że 
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nie może to być tani wzmacniacz za kilka tysię-
cy złotych. Wygląda to naprawdę dobrze. 
Do radiatora przykręcono po dwie komplemen-
tarne pary tranzystorów bipolarnych On Semi 
MJL1302A/MJL3281A (na kanał) tworzących 
stopień końcowy. Producent podaje, że 
zrezygnowano z globalnej pętli ujemnego 
sprzężenia zwrotnego – i nie tylko w końców-
ce mocy, przedwzmacniaczu, ale nawet we 
wzmacniaczu słuchawkowym, który pracuje 
w klasie A. W tym miejscu warto pokusić się 
o may komentarz. 
Skonstruowanie wzmacniacza mocy w ogóle 
pozbawionego pętli sprzężenia zwrotnego jest 
możliwe, ale trudne i kosztowne. W praktyce 
– zwyczajnie mało opłacalne. Dlatego pętla SZ  
jest chętnie stosowana, a w latach 80. bywała  
wręcz nadużywana (szczególnie przez 
japońskich producentów). Z jednej strony 
rozwiązanie to poprawia szereg parametrów 
mierzalnych (poszerza pasmo, zwiększa współ-
czynnik tłumienia, redukuje zniekształcenia 
harmoniczne), zapewniając jednocześnie nie-
zbędną stabilność pracy układu, ale z uwagi na 
skończoną szybkość pętli (opóźnienie sygnału) 
wprowadza też zniekształcenia TIM. W prak-
tyce stosowanie niebyt głębokiej pętli SZ 

(15-20 dB) jest na ogół konieczne. Większość 
konstruktorów uważa, że dobrze zaaplikowana 
poprawia walory brzmieniowe (i parametry) 
wzmacniacza, nie eksponując wad tego rozwią-
zania. Mówiąc inaczej, jest to dobry kompromis. 
Mimo to coraz częściej słyszymy o wzmacnia-
czach „zero feedback design”, w odniesieniu do 
których producenci czasami nadużywają tego 
określenia. Chodzi im bowiem o brak globalnej 
pętli SZ, nie zaś całkowite wyrzeczenie się 
tego, mimo wszystko potrzebnego rozwiązania. 
W przypadku nowej konstrukcji Audio Analogue 
producent gra w otwarte karty: w swoim opisie 
podaje, że zrezygnowano właśnie z globalnych 
pętli SZ. 

Konsekwencję tej decyzji „widać” w parametrze 
oporności wyjściowej, która wynosi 0,4 Ω – aż 
60 razy więcej niż w przypadku recenzowane-
go w tym wydaniu Hegla H90. Jakie są tego 
konsekwencje? Dopasowanie impedancyjne 
do kolumn 4-omowych, a w szczególności 
tych, których impedancja spada poniżej tej 
wartości, jest na granicy zalecanego minimum. 
Współczynnik tłumienia ma bowiem w takim 
przypadku wartość 10 – bardziej zbliżoną do 
tej typowej dla lampowców niż konstrukcji 
półprzewodnikowych. Mały damping factor 
to także większe straty mocy, co w praktyce 
uniemożliwia podwojenie mocy przy spadku 
impedancji o połowę – nawet jeśli stopień 

Liczbę wejść zredukowano do rozsądnego minimum. Wejście phono obsługuje zarówno wkładki 
MM, jak i MC. Terminale głośnikowe mają odpowiedni rozstaw i są porządnie oddalone od gniazda 
zasilania.  
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System 
odsłuchowy
POMIESZCZENIE 1: 
37 m2 zaadaptowane 
akustycznie, o średnim 
czasie pogłosu, 
kolumny ustawione 
na dłuższej ścianie 
w 1/3 głębokości 
pokoju. Oddzielna 
linia zasilająca 25 
A z niezależnym 
uziemieniem.
POMIESZCZENIE 2: 
20 m2, zaadaptowane 
akustycznie, kolumny 
na krótszej ścianie 
w 1/5 głębokości
WZMACNIACZ: 
Atoll PR400 / AM400, 
McIntosh MA8900
ŹRÓDŁO: komputer 
z programem J.River 
MC23 + DAC Chord 
2Qute
KOLUMNY: 
Equilibrium 
Atmosphere  mod. 
2012
INTERKONEKTY: 
Purist Audio Design 
Vesta
KABLE 
GŁOŚNIKOWE: 
Equilibrium Tune 55 
Ultimate
KABLE ZASILAJĄCE: 
Enerr Transcenda 
Ultimate 
LISTWA: Enerr 
One + kabel Enerr 
Transcenda Supreme 
HC (20A)
STOLIK: Rogoz Audio 
4SPB3/BBS
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był polski Baltlab 
Endo 2. To chyba 
nie przypadek, bo 
jeśli mnie pamięć 
nie myli, dwa 
ostatnie modele, 
a na pewno 
Baltlab, nie wyko-
rzystują globalnej 
pętli ujemnego 
sprzężenia 
zwrotnego.
Jak więc gra Audio 
Analogue? Ciepło, 
przyjemnie, muzy-
kalnie. Nie jest to 
jednak wzmac-
niacz „zmulony”, 
któremu zabrano 
wysokie tony 
i kazano grać środ-
kiem. Przeciwnie 
– balans tonalny, 
choć subtelnie 
zaznaczony 
w tym aspekcie, 
faworyzuje nieco 
skraje pasma. Góra 
jest więc dość 
jasna, efektownie 
wykańczając sy-
bilanty wokali ze 
środka pasma. Co 
ciekawe, nie brzmi 
to w najmniejszym 
stopniu ostro. 
O dziwo, góra jest 
przy tym słodka, 
bardzo przyjemna, 
soczysta. Wydaje 
się, że może być lekko zaokrąglona na krawę-
dziach. Z drugiej strony brzmienie jest jednak 
całkiem precyzyjne, w tej kwestii nie odczuwa 
się nawet najmniejszego niedostatku. Nie ma 
też problemu sztucznego wygładzania. Wyższe 
i średnie rejestry są nośnikiem szczegółowych 
informacji. Osiągnięto idealny balans między 
precyzją i przejrzystością a łagodnością. 
Zupełnie jak w samochodzie, którym da się 
jeździć szybko i który szybko reaguje na skręt 
kierownicą, daje się precyzyjnie prowadzić, 
a mimo to nie ma się uczucia dyskomfortu na 
nierównej nawierzchni, jak w samochodach 
stricte sportowych. 
Mocnym punktem programu jest stereofonia. 
Występuje tu silne wrażenie namacalności. 
Ta nierozerwalnie wiąże się z barwą dźwię-
ku, szczególnie w środku pasma. Uchybienia Końcówki mocy zbudowano na bazie dwóch 

par tranzystorów bipolarnych na kanał.

końcowy miałby doskonałą wydajność prądową. 
Obietnice o podwajaniu mocy przy 4 Ω czy – tym 
bardziej – 2 Ω nie mogą być więc spełnione – 
należy je traktować jako orientacyjne. 
Tor małosygnałowy zbudowano w większości 
z układów scalonych, montowanych powierzch-
niowo. Regulacja głośności jest oczywiście 
elektroniczna (w innym wypadku nie byłoby 
możliwe regulowanie jej charakterystyki). 
Zasilacz wydzielono z lewej strony. 
Zastosowano dedykowany do tego modelu 
toroid o mocy 512 VA, mniejszy transformator 
Talemy (2 x 3,5 VA) oraz dwie grupy łącznie 
ośmiu elektrolitów. Cztery brązowe Nichicony 
3300 μF/35 V obsługują sekcję przedwzmac-
niacza, większe czarne Nichicony 6300 μF/63 V 
są dedykowane do końcówek mocy. 

BRZMIENIE
Słuchając Audio Analogue, miałem skojarzenia 
z paroma innymi wzmacniaczami. Jednym z nich 
jest Lavardin Model IT – wzmacniacz, który wbił 
mi się w pamięć absolutnie niepowtarzalną dla 
wzmacniaczy tranzystorowych barwą. Taką, no 
właśnie, nietranzystorową. Innym skojarzeniem 

Zasilacz wykorzystuje duży transformator 
toroidalny o mocy ponad 500 VA, drugi 
pomocniczy dla sekcji sterowania oraz liczną 
grupę stabilzatorów napięciowych (7805 
i LM317. Tor audio zmontowany na płytce 
SMD wykorzystuje układy scalone i bardzo 
dobre komponenty pasywne. W prawym 
górnym rogu (fot. powyżej) jest widoczny 
dedykowany wzmacniacz słuchawkowy. 
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DYSTRYBUTOR Sound Source,  
www.soundsurce.pl 
CENA 13 990 zł
Dostępne wykończenia: czarne, srebrne

DANE TECHNICZNE
Wejścia: 3 liniowe RCA, phono MM/MC, XLR
Wyjścia analogowe: pre-out, sub-out,  
głośnikowe, słuchawkowe 6,3 mm
Czułość i impedancja wejściowa: 
600 mV/47 kΩ (liniowe)
Impedancja wyjściowa: 
0,4 Ω (współczynnik tłumienia – 20 dla 8 Ω)
Moc znamionowa (THD=1%): 
100 W na kanał (8 Ω), 200 W na kanał (4 Ω)
Moc wzmacniacza słuchawkowego: 
120 mW (300 Ω), 1 W (32 Ω), 500 mW (16 Ω)
Pasmo przenoszenia: 100 kHz (-3 dB)
Zniekształcenia THD: 0,002%
Pobór mocy*:  
40 W (bieg jałowy), 0 W (stand-by)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 
445 x 92 x 400 mm
Masa: 13,89 kg*

OCENA           HIGH-END

* – wartość zmierzona

KATEGORIA SPRZĘTU A  
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jakościowe automatycznie niweczą efekt 
namacalności, nawet jeśli precyzja lokalizacji 
jest duża. Tutaj udało się to połączyć i uzyskać 
przyjemny efekt. Bardzo precyzyjnie są 
rysowane źródła pozorne, choć te pierwszopla-
nowe zdawały się być lekko powiększone. Nie 
były punktowe, zajmowały konkretny obszar 
w przestrzeni, wyznaczony w zakresie od-do. 
Nie było więc efektu rozlewania się krawędzi. 
Także dalsze plany oraz szerokość sceny 
imponowały. Dźwięk określiłbym jako zdecy-
dowanie trójwymiarowy. 
Muszę przyznać, że byłem pozytywnie zasko-
czony sprawnością basu. Brak globalnej pętli 
SZ najbardziej powinien zostać odczuwany 
właśnie w tej części pasma. Oczywiście bas 
z Naima, Hegla, czy szczególnie z cyfrowego 
wzmacniacza NAD, będzie szybszy. Niemniej, 
nie mogłem narzekać. Motoryka dołu wydawała 
się przynajmniej wystarczająca. Wyłoniły się 
też inne pozytywne cechy prezentacji niskich 
tonów. Mają niezłą głębię. Niski bas nie jest 
przykryty „kołderką” w postaci mocnego i nie-
zbyt dokładnego średniego podzakresu. Dobra 
była też barwa. Podobnie jak w Baltlabie Endo 
2, zauważyłem, że bas ma przyjemnie natural-
ne barwy, jest zróżnicowany i głęboki. Wydaje 
się, że to też jest zasługą braku pętli ujemnego 

sprzężenia zwrotnego. Z kolei za motorykę 
odpowiada jakość zasilania. Wygląda na 
to, że pod tym względem jest dobrze, bo 
wzmacniacz nie wzbraniał się przed tym, by 
dobrze akcentować dynamiczne fragmenty 
nagrań. Tu jednak mała uwaga: otóż udało 
mi się parę razy – w dość nieoczekiwanym 
momencie – aktywować zabezpieczenie. Nie 
wiem, jaka była tego przyczyna. Dodam, że 
impedancja moich kolumn spada do około 
3 Ω (przy 160 Hz). Ogólnie rzecz biorąc, 
motorykę basu i dynamikę oceniam jako wy-
jątkowo dobre w zestawieniu z pozostałymi 
cechami testowanego wzmacniacza. 

NASZYM ZDANIEM
AACento reprezentuje rzadko spotykane 
i jakże udane połączenie wielu pożądanych 
cech, składających się na brzmienie wysokiej 
próby. Nie trzeba już wybierać pomiędzy 
dynamiką i precyzją a np. barwą czy stereo-
fonią. Tu w szerokim zakresie współistnieją 

ze sobą cechy, które normalnie się wykluczają. 
Muzykalność jest dzięki temu bardzo duża, co 
gwarantuje, że przy dobrej muzyce spędzimy 
długie godziny, zalegając w wygodnym fotelu 
lub na kanapie. Najlepiej w „towarzystwie” 

Wyjście słuchawkowe jest nie byle jakie – 
obsługuje je wzmacniacz pracujący w klasie A.  
Przy 32 Ω  zapewnia nawet 1000 mW mocy.  
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