
Copland CTA 405-A – Muskularny Duńczyk 

 

Sięgając hen, hen wstecz, czyli do lat 90-ych ubiegłego tysiąclecia, warto sobie 

przypomnieć, że wyroby Duńskiej marki Copland cieszyły się sporym powodzeniem na 

nabierającym rozpędu polskim rynku audio. Solidnie wykonane i rozsądnie wycenione 

urządzenia stanowiły nie tylko przedsmak ówczesnego High-Endu, przynajmniej na nasze, 

skromne warunki, ale i miały pewną, nader charakterystyczną cechę, która wyróżniała je 

spośród konkurencji. Otóż producent, choć korzystał z układów lampowych bądź w wersji 

pełnej, bądź występujących w konfiguracjach hybrydowych, cały czas pozostawał po 

chłodniejszej, bardziej analitycznej stronie mocy. Coś Państwu to przypomina? Ano właśnie 

podobnie opisywane były pierwsze urządzenia Ayona, które trafiły do Polski ładnych parę lat 

później. Wróćmy jednak do Skandynawii.  

W surowości designu duńskich komponentów audio było coś intrygująco 

ponadczasowego. Minimalizm pozbawionych jakichkolwiek elementów dekoracyjnych, 

masywnych, wykonanych z grubych płatów szczotkowanego aluminium frontów zaskakująco 

dobrze współgrał z mającymi ewidentnie laboratoryjne/studyjne koligacje precyzyjnymi 

pokrętłami. Za swoiste apogeum takiej gałkologii można uznać integrę CTA 401 i bliźniaczy 

jej preamp CSA 14, w których wszystkich nastaw począwszy od włączania, uaktywnienia 

pętli magnetofonowej, ustawiania balansu, wyboru źródła i na oczywistej regulacji głośności 

skończywszy dokonywało się właśnie kręcąc dedykowaną gałką. Umiłowanie do pokręteł nie 

ominęło również tak pozornie odpornych na wszelkiego rodzaju manipulatory końcówek 

mocy i przykładowo CTA 504 dysponowała dwiema – jedną odpowiedzialną za tryb pracy i 

drugą – pełniącą funkcję włącznika głównego.  

Dość jednak wspominek, najwyższy czas wrócić do teraźniejszości. Obecne portfolio 

Coplanda może nie przedstawia się zbyt imponująco, ale widać, że producent skupia się 



wyłącznie na tym, na czym po prostu się zna i co czuje. Zamiast łapać zbyt wiele srok za 

ogon i rozmieniać się na drobne Duńczycy na chwilę obecną mają w ofercie pięć urządzeń: 

odtwarzacz CD CDA 825, stereofoniczny przedwzmacniacz liniowy z wbudowanym 

przedwzmacniaczem gramofonowym MM/MC CTA 305, sześciokanałowy przedwzmacniacz 

liniowy CVA 306 (ukłon w stronę posiadaczy kolekcji wielokanałowych płyt SACD i DVD-

A), stereofoniczną końcówkę mocy CTA 506, oraz stereofoniczną integrę CTA 405, która jest 

bohaterką niniejszej recenzji. 

 

 

  

 

 

  

Wracając po niemalże dwudziestu latach do klimatów, ba wzorców swojej młodości 

zastanawiałem się czym taki przysłowiowy „powrót do przeszłości” się skończy. Oczywiście 

tytułowa marka cały czas egzystowała na obrzeżach mojej świadomości, lecz brak okazji do 

odświeżania wspomnień i śledzenia zmian brzmieniowych kolejnych modeli nader skutecznie 

utrzymywał stan nieświadomości, co do aktualnych poczynań Duńczyków. Wypakowanie 

dostarczonej przez warszawski Audio Klan integry rozwiało wszystkie moje wcześniejsze 

wątpliwości. Już na pierwszy rzut oka widać było, że poza drobnym liftingu zmian w 

porównaniu do wspomnianych powyżej przodków praktycznie nie ma a jeśli są, to 

zdecydowanie na korzyść. Po pierwsze zrezygnowano z ponadnormatywnej ilości 

regulatorów i postawiono na sprawdzone rozwiązania, czyli jedno pokrętło odpowiedzialne za 

wybór źródeł i drugie, okolone skalą decybelową, pozwalające na regulację głośności. 

Aktywne źródło potwierdzają zielone diody na obwodzie centralnie umieszczonej na froncie 

niewielkiej tarczy, w której sercu ukryto czujnik IR. Minimalistyczny, wykonany zgodnie ze 

starymi prawidłami i historią firmy, szczotkowany front zdobi tylko logo marki, opis 

urządzenia i będąca pewnym novum czerwoną czcionką wyróżniona nazwa modelu. Chcąc 

zachować pełną symetrię do satynowo-koralowego przycisku stand by nie zrezygnowano tym 

razem z już zgodnego z kolorem anodowanego frontu przyciskiem uaktywniającym pętlę 

magnetofonową. 

Ściana tylna również podporządkowana jest spokojowi i rozsądkowi. Pięć wejść 

liniowych plus wejście na przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC (wysokopoziomowe) 

uzupełnia wyjście na rejestrator analogowy. Dedykowane obciążeniom 4 i 8 Ω odrębne, 

solidne terminale głośnikowe (szkoda, że nie są to znane z poprzedniej inkarnacji WBT 

0763), akceptują praktycznie dowolnie zakonfekcjonowany, bądź nawet goły przewód, a co 



najważniejsze ich rozstaw nie powoduje obaw związanych z przypadkowym zwarciem. 

Włącznik główny umieszczono w dość znacznej odległości nad zlokalizowanym w prawym 

dolnym rogu trójbolcowym gniazdem zasilającym, co z jednej strony daje wyraźny sygnał, że 

bez potrzeby lepiej po nie nie sięgać, lecz wybierając się na dłuższy wyjazd z całkowitym 

wyłączeniem też nie będzie problemu. 

Jako miły dodatek można uznać równie surowy, jeśli nawet nie surowszy od jednostki 

centralnej, w swej formie uniwersalny pilot zdalnego sterowania, który ozdobą salonu z 

pewnością nie zostanie, ale doskonale spełnia swoją funkcję i po prostu działa a solidność 

jego wykonania nie budzi nawet najmniejszych obaw. 

 

 

  

 

 

  

Od strony konstrukcyjnej CTA 405-A jest bezpośrednim następcą, rozwinięciem 

modelu CTA 405. Zmiany dotyczą nie tylko zabiegów czysto kosmetycznych w stylu 

przemalowania nazwy modelu na czerwono i zastąpienia do tej pory zgodnego z kolorystyką 

wersji przycisku czuwania na zdecydowanie bardziej łapiący za oko koralowo-czerwony 

zamiennik, ale sięgają znacznie głębiej – do trzewi wzmacniacza. Chodzi głównie o stopień 

wyjściowy, w którym kwadrę KT88 zastąpiono mocniejszymi, a jednocześnie przez 

większość znawców tematu uznawanymi za zdecydowanie bardziej muzykalne, pracującymi 

w konfiguracji push-pull tetrodami KT120 Tung-Sola. Większe lampy, choć pracujące w 

nader komfortowych warunkach, bo nadal oddające 50 W na kanał wymusiły również 

zwiększenie gabarytów, a przede wszystkim wydajności zasilającego je transformatora a 

chcąc uniknąć przykrych niespodzianek związanych z ewentualnym przegrzewaniem 

dołożono jeszcze wolnoobrotowy wentylator. I właśnie z jego obecnością miałem poważne 

obawy. Wiem jak irytujący potrafi być szum wiatraczka podczas cichych wieczorno – 

nocnych odsłuchów i przez pierwszych kilka dni testów wykazywałem niemalże 

paranoidalno-nerwicowe tendencje do wychwycenia momentu, w którym jego praca będzie 

słyszalna. Całe szczęście okazało się, że zamontowanie coolera na solidnym aluminiowym 

profilu dodatkowo amortyzowanym w kilku punktach nader skutecznie załatwiło sprawę. 

Wiatraczka po prostu nie słychać i tyle. O ile w stopniu przedwzmacniacza nie dziwi zgrabny 

komplet dwóch 12BH7 i pojedynczej 12AX7 (E83CC), to na osobną wzmiankę zasługuje 

sekcja phono, gdzie zamiast spodziewanych półprzewodników również wykorzystano lampy 

12AX7 i 6922. I jeszcze jeden a raczej dwa drobiazgi. Po pierwsze 405A, tak jak poprzednicy 



odwraca fazę, o czym producent uczciwie informuje zarówno w materiałach dołączanych do 

wzmacniacza, jak i na tylnej ściance, i drugi - dość istotny dla posiadaczy starszych wersji 

405-ki (bez A) – dostępny jest bowiem dedykowany tzw. „upgrade kit” pozwalający na 

odmłodzenie posiadanego egzemplarza.   

 

 

  

Wpięcie Coplanda w dyżurny tor audio przywróciło mi wiarę w prawdziwe Hi-Fi, w 

którym liczy się przede wszystkim dźwięk i … tylko dźwięk. Może to dziwnie zabrzmi, ale na 

tym i niestety również wyższych pułapach cenowych nie jest to wcale takie oczywiste. Nowa 

405-ka aż rwie się do grania i niezależnie od repertuaru, jakim zostanie nakarmiona niemalże 

rzuca się na nuty niczym tłum na promocyjne torebki Wittchena w Lidlu. Korzystając zatem z 

okazji krytyczne odsłuchy rozpocząłem od „Misplaced Childhood” Marillion, które może nie 

charakteryzuje się wzorcową realizacją, choć ostatni remaster jest naprawdę niezły, ale za to 

świetnie się sprawdza, przynajmniej w moim przypadku, w roli papierka lakmusowego dla 

większości amplifikacji. Jeśli wzmacniacz spięty z moimi Gauderami zaczyna zwyczajnie 

nudzić a nie daj Bóg sypać piachem na górze, a po typowo rockowym drivie zostaje tylko 

nędzne wspomnienie, to raczej nie widzę większych szans na dłuższą współpracę. Z 

Coplandem nie było nawet najmniejszych problemów. Arcony zostały złapane stalowym 

uściskiem krótko przy pysku a cały dźwięk został niejako na prowadzeniu basu ustawiony. 

Mocne, zwarte, świetnie kontrolowane i zróżnicowane basiszcze uderzało w przysłowiowy 

punkt ze swobodą i wdziękiem młodego Stevena Seagala. Z premedytacją nie wspomniałem o 

Chucku Norrisie, bo z całym szacunkiem do jego legendarnego kopniaka z półobrotu to 

jednak … nie ta waga. A właśnie o skalę i potęgę w dźwięku lampowego Duńczyka chodzi. 

Zamiast ograniczyć się na analitycznej precyzji, z jaką kojarzą się np. współczesne 

konstrukcje Octave, Copland postawił wszystkie karty na w pełni kontrolowaną potęgę i tak 

ukochany przez fanów Rocka, oraz symfoniki świadomy rozmach zgarniając za jednym 

zamachem ze stołu całą pulę. Jest w tym brzmieniu coś z finezji, soczystości i głębi 

recenzowanej przez nas A-klasowej końcówki A-36 Accuphase’a a jednocześnie 

niezaprzeczalnie czuć delikatną lampową manierę w sposobie kreowania przestrzeni, w pełni 

naturalnego wybrzmiewania poszczególnych dźwięków i wewnętrznego spokoju, jakimi 

czarował Ayon Spirit 3. Można też mówić o pewnym utwardzeniu najwyższych składowych, 

którym z jednej strony daleko do stereotypowego, lampowego zawoalowania a z drugiej 

cechuje je gładkość i czystość nieosiągalna dla większości tranzystorowej konkurencji. 

Szczególnie słyszalne jest to na niewątpliwie zyskującym na takim sposobie 

prezentacji repertuarze jak np. wydany na podwójnym winylu ostatni album formacji 

Avenged Sevenfold „Hail to the King”, czy podobne wydawnictwo firmowane przez 

gitarzystę Axela Rudi’ego Pella „The Ballads IV" z potężnym, wielce ekspresyjnym wokalem 

Johnny’ego Gioeli. Czuć zapas mocy, czuć że wzmacniacz pracuje na zupełnym luzie i bez 

wysiłku jest w stanie oddać najbardziej nawet zagmatwane partie rozbudowanych zestawów 

perkusyjnych oplecione karkołomnymi riffami gitar. Pytanie tylko czy w tym całym natłoku 

informacji, chęci budowania monumentalnych figur artystycznego obrazowania jest jeszcze 

http://soundrebels.com/artykuly/recenzje/item/473-accuphase-c-2120-a-36
http://soundrebels.com/artykuly/recenzje/item/231-ayon-spirit-3-kt150-ver
http://wimp.pl/album/21985005
http://wimp.pl/album/16729843


miejsce na pozornie nieistotne wybrzmienia i ledwo dostrzegalne niuanse. Okazuje się, że jak 

najbardziej. Najlepszym przykładem jest ścieżka dźwiękowa z „Gladiatora”, na której oprócz 

burzącego mury tutti orkiestry wspomaganej świetnie budującą apokaliptyczny klimat sekcją 

waltorni nie sposób zliczyć fragmentów, gdzie do głosu dochodzi nostalgia, delikatność, 

eteryczność i gdzie właśnie delikatność tworzy cały nastrój. W takich momentach baczną 

uwagę zwracam, na autentyczną, czy też wymuszoną naturalność, z jaką prowadzone są co 

bardziej „anorektyczne” frazy - jak np. na „Don’t Give Up” Petera Gabriela z albumu „New 

Blood”, gdzie partie fenomenalnej i zdecydowanie niezastąpionej Kate Busch zaśpiewała 

(choć to zbyt duże słowo) Ane Brun. Z powyższej próby Copland wyszedł na tyle zwycięsko, 

że w dalszej części odsłuchów bez obaw sięgałem zarówno po barokowe „The Devil's Trill” 

Giuseppe Tartiniego (Palladians, Linn CKD 292), jak i pełne akustycznych smaczków, 

przeszkadzajek i szelestów jazzowe „Possibilities” Herbiego Hancocka. I właśnie w przy 

ostatnim albumie 405-ka pokazała prawdziwą klasę, gdyż dawno nie miałem okazji słyszeć 

tak fenomenalnie zaprezentowanego wokalu, jak Christiny Aguilery w „A Song for You”. 

Skala, realizm emisji, to wszystko było na miejscu, ale moc i ładunek emocjonalny były nie 

tylko wyczuwalne, ale tak gęste, że spokojnie można było je kroić. 

  

Na przykładzie CTA-405A widać jak na dłoni ewolucję jednej z najbardziej 

charakterystycznych integr a przy okazji i „szkół dźwięku” jakie jestem w stanie sobie 

przypomnieć. Pierwsza z serii 401-ka i następna, wprowadzona na 10-cio lecie firmy 402-ka 

miały w stopniu wyjściowym EL34 i nie brzmiały jak klasyczne lampowce. Kolejna w 

rodzinie 405-ka, dzięki zastosowaniu lamp KT88 zyskała na mocy a co za tym idzie na 

uniwersalności. Obecna inkarnacja – oznaczona literą „A” teoretycznie ma takie same 

parametry, lecz nie od dziś wiadomo, że dane z tabelek, nawet nie wiem jak wyżyłowane i 

optymistyczne niestety nie grają. A CTA-405A gra i gra tak, że przestajemy myśleć co siedzi 

w jej trzewiach i ile w jej brzmieniu jest z lampy a ile z tranzystora, a problemem staje się 

brak czasu na ponowne przesłuchanie posiadanej płytoteki. I nie chodzi wcale o odkrywanie 

znanych nagrań na nowo, lecz o słuchanie ich dla własnej przyjemności. Czyż nie o to 

właśnie w Hi-Fi powinno chodzić? Skoro zagadnieniami konstrukcyjnymi zajął się zarówno 

na etapie projektowania, jak i produkcji sam Ole Møller to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

dłużej przestać zaprzątać sobie nimi głowę, tylko rozsiąść się wygodnie w ulubionym fotelu i 

słuchać, słuchać, słuchać … 

Marcin Olszewski 

Dystrybucja: Audio Klan 

Cena: 13 499 PLN 

Dane techniczne: 
Typ wzmacniacza: Lampowy 

Zastosowane lampy: 4x KT120, 2x2BH7, 2x6922, 3xE83CC (12AX7) 

http://wimp.pl/album/4683997
http://wimp.pl/album/8235241
http://wimp.pl/album/8235241
http://wimp.pl/album/10917085
http://audioklan.com.pl/index.html


Moc wyjściowa: 2 x 50 W 

Impedancja głośników (min): 4 Ω 

Pasmo przenoszenia: 10 - 100 000 Hz (-3dB) 

Stosunek sygnał/szum: > 95dB 

Zniekształcenia THD: < 1% 

Wejście gramofonowe: Tak (MM/MC) 

Pobór mocy (max): 250W 

Wymiary (S x W x G): 430 x 185 x 390  mm 

Waga: 27 kg 

System wykorzystany podczas testu: 

- CD/DAC: Ayon 1sc; Ayon 1sx 

- Selektor źródeł cyfrowych: Audio Authority 1177 

- Odtwarzacz plików: Olive O2M; laptop Dell Inspiron 1764 + JRiver Media Center 

- Gramofon: Transrotor La Roccia Reference + ZYX 4D 

- Przedwzmacniacz gramofonowy: RCM Sensor Prelude; Octave Phono Module; 

- Wzmacniacz zintegrowany: Electrocompaniet ECI 5; Hegel H160 

- Przedwzmacniacz liniowy: Accuphase C-2120 

- Wzmacniacz mocy: Accuphase A-36 

- Kolumny: Gauder Akustik Arcona 80 + spike extenders; Lawrence Audio Violin 

- IC RCA: Antipodes Audio Katipo; Siltech Classic Anniversary 770i 

- IC XLR: LessLoss Anchorwave; Organic Audio; Amare Musica 

- IC cyfrowe: Fadel art DigiLitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde 

Eye; Monster Cable Interlink LightSpeed 200 

- Kable USB: Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver 

- Kable głośnikowe: Organic Audio; Signal Projects Hydra 

- Kable zasilające: Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power; Acoustic 

Zen Gargantua II 

- Listwa: GigaWatt PF-2 + Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R 

- Gniazdo zasilające ścienne: Furutech FT-SWS(R) 

- Platforma antywibracyjna: Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform 

- Przewody ethernet: Neyton CAT7+ 

- Akcesoria: Sevenrods Dust-caps; Furutech CF-080 Damping Ring; HighEndNovum PMR 

Premium; Albat Revolution Loudspeaker Chips 

 

 

 

 

 


