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Najtańszy wzmacniacz Devialeta z nowej serii Expert Pro podąża szlakiem 
poprzedników, burząc schematy i wszelkie uprzedzenia.  To sprzęt dla ludzi 
z otwartą głową, którzy nie mają oporów przed tym, by sprzedać wszystko, 
co mieli do tej pory. No, może z wyjątkiem głośników…

Devialet powstał w roku narodzin iPho-
ne'a (2007) z inicjatywy trzech ludzi: 
inżyniera Pierre’a Emannuela Calmela, 

Quentina Sanniego (przedsiębiorcy-wizjonera) 
i Emmanuela Nardina (projektanta obudów). 
Dziewięć lat po imponującym, z perspektywy 
czasu, start-upie francuska firma, której siedzi-
ba znajduje się w sercu Paryża, zatrudnia 40 
inżynierów, tworząc nie tylko piękne, ale też 
imponująco innowacyjne urządzenia, w ogóle 
nie trzymając się utartych schematów. Nie, to 
nie jest tekst reklamowy. Sto siedem rozwią-
zań zgłoszonych do opatentowania to wynik, 
który mówi sam za siebie. 
Gdy w 2012 roku pokazano pierwszy komer-
cyjny model (niemający jeszcze formalnego 
oznaczenia), połączenie wzmacniacza, funkcjo-
nalności sieciowych z możliwością bezprzewo-
dowego strumieniowania plików hi-res 24/192 
było zupełnie unikatowe. Przez te trzy lata 

Devialet bynajmniej nie próżnował. Rok później 
wypuścił całą serię modeli opartych na pierwo-
wzorze, które były od niego lepsze (a tańsze), 
następnie pojawiła się odświeżona generacja 
zaczynająca się od modelu 120, zaś w 2016 
roku przyszła kolej na serię Expert Pro. Średnio 
co rok–półtora mamy do czynienia z nową serią.  
Imponujące, zważywszy na to, z jak nie-
zwykłymi urządzeniami mamy do czynienia. 
Kwadratowe obudowy o wysokości zaledwie 
40 mm mają bok o długości 38 cm – kubaturo-
wo są więc trzykrotnie mniejsze od typowego 
wzmacniacza zintegrowanego. A przecież to 
coś znacznie więcej. Wystarczy podłączyć same 
głośniki, by stworzyć kompletny system audio. 
Expert Pro 130 stanowi wstęp do świata 
wzmacniaczy Devialeta: to najtańszy model, 
zbudowany jednak według tych samych zasad, 
w ten sam sposób, mający te same lub bardzo 
zbliżone możliwości co droższe konstrukcje: 

Expert Pro 220, Expert Pro 440 i Expert Pro 
1000. Dwa ostatnie modele są monofoniczne 
– występują w parach osiągając jeszcze lepsze 
parametry niż dwa tańsze modele stereo. 
Abstrahując już od mocy, która w przypadku 
kosztującego ponad 110 tys. zł modelu wynosi 
aż 1000 W. Tak, zgadza się: oznaczenia liczbo-
we oznaczają moc znamionową (na kanał) przy 
obciążeniu 6 Ω. 130-ka jest jedynym modelem, 
którego nie można upgrade’ować do systemu 
dual mono. 

FUNKCJONALNOŚĆ
Pod względem funkcjonalnym Expert Pro 
jest tym samym co wcześniejsze generacje: 
innowacyjnym wzmacniaczem zintegrowanym 
z odtwarzaczem strumieniowym, przetwor-
nikiem c/a i unikatowym modułem korekcji 
sygnału wyjściowego (SAM) – więcej na ten 
temat w dalszej części. 
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Urządzenie można zarówno (klasycznie) 
postawić na blacie, jak i powiesić na ścianie. 
Nietypowy jest też pilot, z wielką, bezwładną 
wbudowaną gałką głośności, łączący się z jed-
nostką główną drogą radiową (2,4 GHz), dzięki 
czemu nie trzeba nim kierować w stronę urzą-
dzenia. Zamiast niego można też użyć aplikacji 
(Android, iOS). Wstępnego setupu dokonuje się 
z poziomu konfiguratora dostępnego na stronie 
producenta. Podajemy potrzebne ustawienia, 
program zapisuje niewielki plik konfiguracyjny 
na karcie SD, którą następnie umieszczamy 
w czytniku urządzenia – i gotowe. Elastyczność 
systemu jest wielka. Poszczególne wejścia 
można pomijać, zostawiając aktywne tylko 
te, z których korzystamy. Możemy ustawić 
parametry wejścia phono, filtrację na wyjściach 
głośnikowych i pre-out (po to, by np. podłączyć 
subwoofer aktywny), wreszcie – zdefiniować 

typ posiadanych zestawów głośnikowych, by 
aktywować korekcję SAM.
Devialet nie ma klasycznego wyświetlacza na 
czołówce, gdyż jest ona zbyt niska. Zamiast 
niego mamy okrągłe okno małego displeja 
w przedniej części górnej ścianki, który nie 
pokazuje zbyt wielu informacji – m.in. głośność 
i aktywne wejście. 
Urządzenie ma wbudowany streamer zdolny 
do odtwarzania plików PCM o maksymalnej 
rozdzielczości 24 bit/192 kHz. Kto zechce 
odtwarzać nagrania w formacie DSD, musi sko-
rzystać z wejść cyfrowych: asynchronicznego 
USB lub koncentrycznego dostosowanego do 
transmisji DoP (DSD over PCM). Brakuje wspar-
cia streamingu DSD po sieci (nawet LAN) – to 
bodaj jedyny handikap funkcjonalny Expertów. 
Warto wspomnieć, że niebawem (na początku 
br.) ma się pojawić nowy system operacyjny 

Nawet spód obudowy jest nietypowy. Stopki, 
choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, są 
antywibracyjne. 

Pilot – to określenie wydaje się nazbyt banalne. 
Kontroler – tak już lepiej. Tym bardziej, że nie 
trzeba nim celować w urządzenie, bo transmisja 
odbywa się na falach radiowych.  
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DOS (Devialet OS), który z pewnością wpro-
wadzi wiele nowości. W chwili powstawania 
niniejszego tekstu nie był on jeszcze dostępny. 
Expert Pro jest otwarty także na urządzenia 
analogowe, w tym gramofony. Jedno z wejść 
jest korekcyjne – jego parametry można w do-
wolny sposób dopasowywać do wkładek MM 
i MC, korzystając przy tym aż z 13 krzywych, 
których dokładność jest nieporównywalnie 
wyższa niż w przypadku pasywnych (analogo-
wych korekcji RIAA. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że analogowe sygnały wejściowe są prze-
twarzane do postaci cyfrowej. W tym celu 
wykorzystuje się przetwornik a/c Burr-Brown 

PCM4202. Dostępne jest ponadto wyjście 
pre-out (obsługiwane przez przetwornik 
c/a WM8740), w przypadku którego można 
zadać filtrację sygnału, dostosowując je do 
konkretnej funkcji – np. sterowania aktywnego 
subwoofera. 

INTELLIGENCE ADH
Clou całego urządzenia stanowi moduł 
wzmacniacza będący autorskim opracowaniem 
nazwanym Inteligence ADH (Analog Digital 
Hybrid). Stanowi połączenie cyfrowej regulacji 
głośności, zmodyfikowanego przetwornika 
c/a PCM1792 (Magic Wire) oraz dwusekcyjnego 
wzmacniacza – unikatowej hybrydy łączącej 
wzmacniacz napięciowy pracujący w klasie 
A i nowy wzmacniacz w klasie D, dostarczający 
prąd do głośników. Warto podkreślić, z jaką 
krótką ścieżką sygnałową mamy do czynie-
nia. Devialet podaje, że odległość DAC-a od 
terminali głośnikowych wynosi zaledwie 5 cm! 
W rzeczywistości jest trochę weksza. 
W stosunku do wcześniej stosowanego roz-
wiązania (ADH) wprowadzono kilka udosko-
naleń. Wzmacniacz napięciowy ma prostszą 
konstrukcję, dzięki czemu zmniejszono poziom 
zniekształceń THD (to swego rodzaju obsesja 
inżynierów Devialeta – przy pełnej mocy Expert 
Pro generuje ich zaledwie 0,0005%). Z kolei 
wzmacniacz w klasie D ma poprawioną lokalną 
separację sekcji zasilania (redukcja poziomu 
szumów o 15 dB), więcej cewek wyjściowych 
(14 vs 12), płytka drukowana ma dwukrotnie 
grubsze ścieżki miedziane (70 mikronów), dwu-
krotnie zwiększono też efektywność chłodze-
nia tranzystorów. Co więcej, nowy, mocniejszy 

zasilacz jest dwu-
krotnie szybszy 
w transjentach. 
Wzmacniacz 
legitymuje się 
nie tylko ledwie 
mierzalnymi 
zniekształceniami 
i imponującym 
odstępem od 
szumu (130 dB), 
ale także niemal 
zerową impedan-
cją wyjściową. 
Devialet podaje, 
że wynosi ona 
zaledwie jedną 
tysięczną oma, co 
implikuje wartość 
współczynnika 
tłumienia na 
poziomie 8000 
(w odniesieniu 
do obciążenia 
8-omowego). 
Trzeba jednak 
pamiętać, że to 
wartość czysto 
teoretyczna, 
ponieważ nawet 
krótki  i gruby 
przewód głośniko-
wy, a nawet wtyki 
– będąc w szeregu 

System 
odsłuchowy
POMIESZCZENIE: 
37 m2 zaadaptowane 
akustycznie, o średnim 
czasie pogłosu
KOLUMNY: 
Equilibrium 
Atmosphere (2012)
KOMPUTER/
SERWER: Asus A555L 
(Win 10, 4GB RAM, 
Intel Core i3-5005U, 
2GHz), program J.River 
MC21 
ŹRÓDŁA 
CYFROWE: M2Tech 
Young DSD, Cary 
Audio DMS-500
WZMACNIACZ 
ODNIESIENIA:  
Atoll PR400/AM400
INTERKONEKTY: 
Equilibrium X-1, X-2 
XLR
KABLE 
GŁOŚNIKOWE: 
Equilibrium Tune 55 
Ultimate
KABLE ZASILAJĄCE: 
Enerr Transcenda 
Ultimate
LISTWA: 2 x Enerr 
One + kabel Enerr 
Transcenda Supreme 
HC (20A)
STOLIK: Rogoz Audio 
4SPB3/BBS 

z wyjściem wzmacniacza – zwiększają efek-
tywną wartość impedancji wyjściowej aż kil-
kudziesięciokrotnie. Przykładowo: 3-metrowy 
kabel o przekroju 14 AWG (2,1 mm2) degraduje 
współczynnik tłumienia aż do 150 (nawet jeśli 
parametr ten dla samego wzmacniacza jest 
nieskończenie duży). Z technicznego punktu 
widzenia należy więc unikać długich przewo-
dów głośnikowych, a jeśli już nie ma innego 
wyjścia, to stosować kable o małej rezystancji 
jednostkowej (czyli o dużym polu przekroju 
poprzecznego). Tym bardziej, jeśli zestawy 
głośnikowe są 4- a nie 8-omowe. 

SAM (SPEAKER ACTIVE MATCHING)
Niezwykłą cechą wzmacniaczy Devialeta jest 
układ dynamicznej korekcji sygnału wyjścio-
wego – Speaker Active Matching – nieustannie 
rozwijany od 2014 roku. Idea tego rozwiązania 
polega na porównaniu przebiegu sygnału aku-
stycznego generowanego przez podłączony  
głośnik ze wzmacnianym sygnałem – i wpro-
wadzaniu odpowiedniej korekty do sygnału 
wyjściowego tak, aby wynikowy sygnał 

Wnętrze Devialeta daje wyraźnie do 
zrozumienia, że to produkt high-tech. 
Niesamowita zwartość układu  
i superkrótka ścieżka sygnałowa. 
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Głównym mózgiem urządzenia jest 400-MHz  
procesor DSP SHARC ADSP-21488. 
Wspierają go układ FPGA Altera Cylclone III 
oraz 16-bitowy mikrokontroler Microchip. 
W cyfrowej sekcji audio pracują dobrze 
znane kości, takie jak WM8805 (odbiornik 
wejściowy S/PDIF), upsampler SRC4192I 
oraz mikrokontroler wejścia USB firmy XMOS 
(6U6C5). W prawym górnym rogu widoczny 
układ 240-bitowego przetwornika a/c 
(PCM4202).



DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 26 999 zł 
Dostępne wykończenia: przyciemniony chrom

DANE TECHNICZNE
Wejścia analogowe: RCA x 1, phono MM/MC
Wyjścia analogowe: 
głośnikowe x 1, pre-out RCA (konfigurowalne)
Wejścia cyfrowe: USB B (asynchroniczne),  
2 x koaksjalne, optyczne
Odtwarzane formaty: sieć: PCM 24/192 
USB: DSD 64, PCM 32/192 (USB) 
S/PDIF: DSD 64 (DoP), PCM 24/192
Moc wyjściowa: 2 x 130 W (6 Ω)
Zniekształcenia THD:   
0,0005% (pełna moc, 6 Ω),  
0,00025% (10 W, 6 Ω)
Pasmo przenoszenia: 0 Hz - 95 kHz 
Impedancja wyjściowa: 
0,001 Ω (damping factor 8000:1)
Odstęp od szumu: 130 dB 
Wymiary: 383 x 40 x 383 mm
Masa: 5,7 kg

OCENA           HIGH-END

KATEGORIA SPRZĘTU A  

bardziej przypominał oryginał. Druga funkcja 
układu polega na wprowadzeniu limitera wy-
chylenia głośników basowych, co zapobiega ich 
uszkodzeniu. Jest to ważna cecha, ponieważ 
SAM w ramach swojej korekcji poprawia rozcią-
gnięcie basu, co w naturalny sposób obciąża 
głośniki niskotonowe. Na straży przesterowa-
nia stoi wspomniany limiter. Oczywiście, każdy 
zespół głośnikowy wymaga innej korekty. Skąd 
wzmacniacz rozpoznaje, jakie kolumny pod-
łączyliśmy? Tę informację podaje użytkownik 
korzystając z listy w konfiguratorze. Obecnie 
są na niej już 732 zestawy głośnikowe. Szansa, 
że posiadamy kolumny, których nie ma w bazie, 
zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. Gdy dwa 
lata temu testowaliśmy model 120 (pierwszy 
z tym systemem), lista liczyła ok. 40 pozycji. 
Widać, że firma potraktowała zadanie bardzo 
poważnie. Poszerzanie listy dostępnych 
kolumn wymaga pomiarów każdej w nich. 
By uprościć zadanie, stworzono specjalny 
mobilny moduł pomiarowy SAM Lab, dzięki 
któremu „zmapowanie” dowolnego zestawu 
głośnikowego trwa zaledwie kilka minut i może 
być przeprowadzone w dowolnym miejscu: 
w sklepie, u klienta etc. 
W zasadzie Devialet został zbudowany tak, aby 

używać go w sieci Wi-Fi (połączenie LAN staje 
się źródłęm dodatkowych szumów i zakłóceń). 
W tym celu opracowano własny protokół prze-
syłu danych Devialet AIR. System nie korzysta 
z protokołu DLNA/UPnP (choć zapowiedziany 
system operacyjny Devialet OS ma dodać tę 
funkcjonalność). Na razie do działania systemu 
jest potrzebny komputer z zainstalowanym 
programem Devialet AIR. Jest to nakładka omi-
jająca ustawienia systemowe, umożliwiająca 
komunikację z poziomu innych programów. To 
rodzaj wirtualnej karty dźwiękowej.  

BRZMIENIE
Szczerze przyznam, że już pierwsza próba, 
tuż po uruchomieniu, z wyjętym prosto 
z pudełka zupełnie nowym urządzeniem, 
była dla mnie swoistym szokiem. Bynajmniej 
nie chodziło o żadne dynamiczne fajerwerki, 
wybuchy czy muzykę metalową. W pierwszym 
odsłuchu wykorzystałem nagranie skrzypcowe. 
Urzekła mnie czystość i totalny brak brudu. By 
lepiej to oddać, posłużę się pewną analogią. 
Wyobraźmy sobie raczej jakieś ładnie, ciepło 
urządzone pomieszczenie, które jest sterylnie 
czyste – tak czyste, że nawet pod mikroskopem 
nie znajdziemy grama brudu, żadnych bakterii 
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czy roztoczy. Nie jest klinicznie (wszak to nie 
sala operacyjna), ale bardzo czysto, a dzięki 
temu przyjemnie. Czy można uzyskać dźwięk 
o takich cechach? Devialet udowadnia, że tak. 
Brzmienie skrzypiec, tak zresztą jak wszystkich 
innych instrumentów, jest wolne od jakichkol-
wiek zniekształceń, podkolorowań, przydźwię-
ków, szumów… słowem niczego, co fatyguje 
słuch przy nawet maksymalnie głośnym 
odsłuchu. Czy to równoznaczne z gładkością 
dźwięku? Niby tak, ale to jest coś więcej. 
Bardzo istotnym składnikiem dobrego dźwięku 
jest jego przekaz emocjonalny – coś, co sprawia, 
że odbieramy go jako naturalny, wiarygodny, 
realistyczny. W końcu dążymy do tego, by 
sprzęt nas oszukał, że słyszymy muzyków gra-
jących na żywo. Współczesne urządzenia dzielą 
się w większości na te z charakterem oraz na 
te neutralne, ale przy okazji nijakie, bezna-
miętne. Devialet nie należy do żadnej z tych 
grup. Jest neutralny, ale nie nijaki. Mimo braku 
własnej sygnatury, świetnie oddaje emocje. 

Dzięki temu właśnie skrzypce brzmią szokująco 
prawdziwie. Czy można lepiej? Tak, ale nie  
w tej cenie. Porównywałem to brzmienie 
z kosztującym 40 tys. zł, a używanym przeze 
mnie Atollem PR400/AM400, zestawionym 
zarówno z przetwornikiem M2Tech Young DSD, 
jak i testowanym równolegle odtwarzaczem 
Cary DMS-500. Przesiadka z Devialeta na ten 
znacznie przecież droższy zestaw nie dawała 
żadnej jednoznacznej poprawy jakości dźwię-
ku. Był on bardziej przezroczysty, bardziej 
detaliczny w droższym systemie, ale jednocze-
śnie nie tak czysty –  zawierał zniekształcenia, 
których nie słyszałem z Devialeta. Na tym jed-
nak jego zalety się nie kończą. Expert Pro 130 
zaskakuje w kolejnej kategorii – dynamice. 
Generuje bowiem bardzo szybki dźwięk. Pod 
tym względem skutecznie konkuruje z bardzo 
dobrymi wzmacniaczami pracującymi w klasie 
D, można go też porównywać z najlepszymi 
konstrukcjami pracującymi w klasie AB. Bardzo 
szybki jest bas. Uderza nagle, punktowo, 
spójnie ze średnicą i górą pasma. Jest przy tym 
dobrze zróżnicowany i dość głęboki, ale jed-
nocześnie – w porównaniu z używaną przeze 
mnie końcówką mocy, jak i z wieloma znanymi 
mi wzmacniaczami – gra szczuplej. Słychać, że 
jest go mniej, aczkolwiek pojawia się wtedy, 
kiedy trzeba. Dzielony Atoll potrafi jednak 
wytworzyć wyraźnie większą skalę i potęgę 
brzmienia. W „Personal Jesus” Depeche Mode 
Devialet nie potrafił uzyskać takiej potęgi jak 
Atoll, ustąpił też pod tym względem testowa-
nemu w zeszłym miesiącu Heglowi Rost, choć 
tamten miał z kolei bas płytszy.
Kolejne pochwały Devialet zbiera za bar-
dzo dobrej jakości przestrzeń, w której są 
zarówno precyzja lokalizacji, głębia i szerokość 

z właściwą gradacją, jak i wrażenie namacalno-
ści źródeł dźwięku. 
Czy ten wzmacniacz ma w ogóle jakieś 
wady? Nie znalazłem żadnych – nawet 
jeśli pominąć aspekt cenowy i przyjąć 
miarę bezwzględną. Jedynym niuansem 
jest wspomniana szczupłość basu, ale to tak 
naprawdę kwestia odpowiedniego zestawie-
nia. Przypuszczam, że droższy model 220 ma 
jeszcze lepszą dynamikę i swobodniejszy bas, 
a nadal nie przekracza pułapu cenowego po-
ziomu zestawu używanego przeze mnie w tym 
porównaniu. 
Przyznam, że przez chwilę rozważałem nawet 
sprzedaż wszystkiego, co posiadam, i zakup 
testowanego modelu. Przeszkodą okazały się 
jednak względy praktyczne w pracy recenzenta  
– muszę mieć rozdzielone źródło i wzmacniacza. 
Gdybym był wolny od tego ograniczenia, chcąc 
kupić sprzęt do użytku prywatnego, na pewno 
nie szukałbym dalej. 

NASZYM ZDANIEM
Devialet Expert Pro 130 jeszcze wyżej, niż 
poprzednicy, przesuwa poprzeczkę możliwości 
zintegrowanych systemów all-in-one. Robi to 
w wielkim stylu, pokazując, że sens inwesto-
wania w klasyczne systemy audio staje się co-
raz mniejszy. Urządzenie to w relacji do swojej 
ceny oferuje wprost nieprawdopodobną jakość 
brzmienia. Stworzenie konwencjonalnego 
systemu za mniej 30 tys., który zagrałby 
na tym poziomie jakości, jest, w moim prze-
konaniu, niemożliwe. Tym samym, z punktu 
widzenia typowego użytkownika, który po 
prostu chce słuchać muzyki nie mając ochoty 
na audiofilskie zabawy z dobieraniem kabli 
i przeróżnych dodatków, Expert Pro 130 jest 
po prostu idealnym rozwiązaniem. To prawda, 
że do odsłuchu DSD lub muzyki z serwisów 
streamingowych potrzebny będzie komputer 
lub streamer, ale poczekajmy chwilę na nowy 
system operacyjny – wkrótce może się okazać, 
że także i te ograniczenia nie obowiązują. ■

TESTY SPRZĘTU          Devialet Expert PRO 130

Expert Pro 130 ma najmniej wejść spośród 
wszystkich modeli Devialeta. Nie znaczy to 
bynajmniej, że jest ich za mało.

Układ przetwornika c/a oraz tajemniczy blok 
o nazwie Magic Wire. Czerwony element to 
karta SD najprawdopodobniej przechowująca 
ustawienia systemowe, a może i cały OS.

Tuż powyżej gniazda LAN znajduje się 
czytnik kart SD. Za jego pośrednictwem 
wczytujemy kartę z ustawioną konfiguracją 
urządzenia. To nietypowe rozwiązanie.


