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Lineara właściwie nie trzeba przedstawiać. Wzmacniacz niemieckiej firmy, 
faworyzującej transparentne brzmienie, jest dostępny już od ponad dwunastu lat. 
Stał się referencją, „zyskał" też wielu naśladowców.

Norbert Lehmann, inżynier dźwięku, zało-
żył markę Lehmann Audio w 1988 roku. 
Zapewne każdy „słuchawkowiec” słyszał 

o marce lub miał kontakt z jej urządzeniami – 
bezpośrednio lub pośrednio za sprawą wielu 
„klonów”, mniej lub bardziej udanych. Tytułowy 
Linear jest bardziej znany pod nazwą Black 
Cube Linear (BCL) – wprowadzono go do sprze-
daży w 2004 roku. Potem przemianowano  
go na Lineara, a z frontu zniknęło logo Black 
Cube, żeby nie mylił się z innym produktem 
firmy, co się jednak nie udało. Wzmacniacz ten 
w wielu sklepach nadal figuruje jako „Czarna 
Kostka” – także w wersji z wbudowanym prze-
twornikiem USB (Linear USB).

BUDOWA i FUNKCJONALNOŚĆ
Wzmacniacz ma niską (5 cm), wąską (11 cm) 
i bardzo głęboką (28 cm) obudowę, wykonaną 
w przeważającej części ze stalowych blach, 
które precyzyjnie pozagniatano. Front jest 
aluminiowy i w zależności od wybranej wersji 
wykończeniowej może być anodowany na czar-
no, szczotkowany (naturalny kolor aluminium) 
lub chromowany (wersja za dopłatą). Wersja 
srebrna wygląda dostatecznie estetycznie, 
a wspomniane nietypowe proporcje boków 
są bardzo praktyczne – wzmacniacz można 

z powodzeniem zmieścić na półce obok od-
twarzacza, a tym bardziej niewymiarowego 
(zwykle mniejszego niż dyskofon) DAC-a. 
Linear prezentuje się dobrze, choć bardzo 
skromnie, biorąc pod uwagę cenę sprzętu. 
Nie wygląda tak efektownie, jak na przykład 
Audeze Deckard czy urządzenia Schiit Audio, 
ale jest lepiej wykończony od tego pierwszego.
Z przodu mamy dwa gniazda słuchawkowe 
Neutrika w standardzie 6,3 mm, niebieską 
diodę sygnalizującą zasilanie oraz pokrętło 
potencjometru głośności. Elementy te nie 
zostały opisane – nie było takiej potrzeby. 
Z tyłu odnajdziemy gniazdo zasilania IEC z bez-
piecznikiem, włącznik prądowy oraz dwie pary 
pozłacanych złącz RCA – opisane na naklejce 
na spodzie obudowy. Jedna para to wejście, 
druga – wyjście pre-out. Na spodzie znalazł 
się ponadto potrójny mikroprzełącznik (DIP) 
do regulacji poziomu wzmocnienia (0, 10, 18, 
20 dB). Wbrew logice, ustawienie najwyższe 
oferuje najniższy poziom wzmocnienia. Obok 
znajduje się naklejka z instrukcją wyjaśniającą 
– co i jak. I choć sama operacja zmiany gainu nie 
jest trudna, to jednak mniej wygodna i nie tak 
intuicyjna jak posługiwanie się prostym hebel-
kiem na froncie. Również lokalizacja włącznika 
prądowego z tyłu może być niewygodna, jeśli 

urządzenie stoi na zabudowanej od góry półce, a 
dostęp z boku jest utrudniony.  
Warto wspomnieć o instrukcji obsługi – wyjąt-
kowo starannie i ładnie wydanej książeczce. 
Zagląda się do niej z przyjemnością.
Obydwa wyjścia mają względnie niedużą 
impedancję wyjściową (5,6 Ω) i mogą pracować 
jednocześnie (co może być przydatne do porów-
nywania słuchawek), przy czym lewe oferuje 
dodatkowo opcję wyciszania wyjścia przed-
wzmacniacza. Po podłączeniu do niego słucha-
wek, automatycznie zostanie odcięty sygnał na 
wyjściu – przydatne rozwiązanie. Świetnie spisuje 
się pokrętło głośności (potencjometr Alpsa) – jest 
duże, stawia należyty opór, w dodatku porusza 
się gładko i bez luzów. 
Wnętrze Lineara to kawał porządnej inżynierii 
audio. Mamy tu całkiem porządny zasilacz liniowy 
oparty na transformatorze toroidalnym, dwóch 
scalonych stabilizatorach LM317/LM337, sporej 
pojemności filtrującej (2 x 4700 µF/40 V plus  
5 x 470 µF) oraz tor sygnałowy złożony z nie-
bieskiego potencjometru Alpsa, wzmacniacza 
operacyjnego OPA2134PA (wstępne wzmocnie-
nie) oraz właściwego stopnia wyjściowego na 
bazie tranzystorów bipolarnych B139/BD140. 
Producent podaje, że układ pracuje w klasie A. 
Ledwo ciepła obudowa każe powątpiewać, czy 
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oby na pewno dotyczy to pełnego zakresu 
oddawanej mocy (0,4 W przy 60 Ω). 
Jak wspomniałem, wzmacniacz występuje 
również w wersji z wejściem USB, jednak 
jego aplikacja jest mocno anachroniczna 
(tryb adaptacyjny, maksymalna częstotli-
wość próbkowania 48 kHz), więc nie warto 
sobie nią głowy zawracać.  

BRZMIENIE 
Lineara charakteryzuje brzmienie trudne 
do opisania, bowiem jest to wzmacniacz 
dążący do pełnej transparentności, mający 
w założeniu „zniknąć” z toru audio. Dewiza 
producenta, mówiąca o ukierunkowaniu 
na muzykę, znajduje swoje potwierdze-
nie w sygnaturze urządzenia, a raczej jej 
niemal całkowitym braku. 
Nie byłem w stanie wskazać ewidentnego  
odstępstwa od sygnału źródłowego 
– ochłodzenia czy ocieplenia, wyciąga-
nia detali czy ich maskowania. Da się 
jednak wychwycić pewien szlif – wyraźne 
zarysowanie dźwięku, jakby mocniejszą 
kreską (ale nie tak twardo jak u Bakoona 
lub czasami u Schiita), jak i precyzyjnie 
określony zakres sceny dźwiękowej, jej 

granice w trzech płaszczyznach. 
Przekaz nie jest rozrzucony, nie spra-
wia wrażenia chaotycznego. Linear 
po prostu kontroluje brzmienie 
nie pozwalając na rozmycie basu, 
zlewanie średnicy czy szeleszczenie 
sopranów. Wszystko jest zwarte 
i precyzyjne. O Linearze można mówić 
więc w kategoriach pewnego filtru, 
a nie modulatora.
Dokonałem porównań z kombo Burson 
Virtuoso – z sekcją wzmacniacza 

z modelu Soloist, głównie z modułem 
przetwornika ESS Sabre ES9018 
(ale także z Burr-Brown PCM1793). 
Filozofia obu marek jest bardzo 
podobna, lecz rezultaty nieznacznie 
różne. Wyjście słuchawkowe tego 
pierwszego podaje dźwięk bez 
określonych granic przestrzennych, 
wyjątkowo otwarte i swobodne, a tym 
samym gładsze i mniej zarysowane. 
Przełączając się na Lineara z sy-
gnałem z DAC-a Bursona, słyszałem 

Które wejście, a które wyjście? Trzeba zajrzeć na spód albo 
zapamiętać, że lewe to wejście.

 

System 
odsłuchowy
ŹRÓDŁA/
WZMACNIACZE: 
Burson Conductor 
Virtuoso, Leckerton 
UHA760, iBasso DX90
SŁUCHAWKI 
ODNIESIENIA: 
MrSpeakers Ether 1.1, 
Audeze LCD-2 (Fazor), 
AKG K612 Pro, Focal 
Spirit Professional, 
AKG K551, Final 
Sonorus III
KABLE: Forza 
AudioWorks, Double 
Helix 
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konkretniej określoną scenę (trochę mniejszą) 
i mocniej zarysowany przekaz. W efekcie trochę 
ubywało powietrza i przestrzeni, skraje pasma 
były mocniej trzymane w ryzach, ale dźwięk 
odbierałem jako bardziej uporządkowany. Nadal 
nie było mowy o nudzie, utracie muzykalności 
czy dynamiki. Ostateczny efekt będzie więc 
zależał od źródła i słuchawek – w przypadku 
zamontowanego w Virtuoso ukladu ES9018, 
dźwięk przechylał się w stronę analityczności, 
natomiast z PCM1793 – ku muzykalności.
Ethery w wersji 1.1 MrSpeakers zabrzmia-
ły, jak powinny: przestrzennie, rozdzielczo 
i neutralnie. Wolałem z nimi standardowy 
kabel, ale z Forza AudioWorks Noir HPC Mk2 
rezultaty były również bardzo dobre – bardziej 
przestrzenne i gładsze w średnicy i basie (co 
lepiej zgrało się z Lehmannem niż Bursonem). 
Audeze LCD-2 z Fazorem (i kablem Double 
Helix Fusion Complement4) zostały świetnie 
wysterowane, nie brakowało wypełnienia 
basu, rozdzielczości, a także nieźle wypadła 
scena – dźwięk był przejrzysty, odseparowany, 
czytelny (chociaż spora w tym zasługa właśnie 

Transformator jest identyczny jak w zasilaczu niedawno testowanego przedwzmacniacza 
gramofonowego Black Cube SE 2. Cały układ to przykład porządnej inżynierskiej roboty. 

OCENA 89%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 3595 zł
Dostępne wykończenia: czarne, srebrne,  
chromowane (za dopłatą)

DANE TECHNICZNE
Wejścia: 1 x liniowe RCA
Wyjścia: 2 x 6,3 mm, RCA (pre-out)
Konstrukcja: tranzystorowa (klasa A)
Moc wyjściowa: 
400 mW przy 60 Ω, 200 mW przy 300 Ω 
Impedancja wyjściowa: 
słuchawkowe – 5,6 Ω*, RCA – 60 Ω
Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 35 kHz
Wzmocnienie: 0/10/18/20 dB (przełączane)
Impedancja wejściowa: 47 kΩ
Wymiary: 110 x 280 x 50 mm
Pobór mocy: 10 W
Masa *: 1,5 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Bez wątpienia neutralny w barwie. Uporządkowany przekaz.
NEUTRALNOŚĆ

Duża kontrola brzmienia, wyraźne zarysowanie dźwięku, 
punktowość i zwarcie.

PRECYZJA

Raczej analityczny, ale z odpowiednim źródłem wciągnie 
szybkością i dynamiką.

MUZYKALNOŚĆ

Proporcjonalna scena, szeroko, głęboko i z napowietrzeniem, 
ale bez bicia rekordów. 

STEREOFONIA

Szybki, z werwą, ale bez przesady – nadal odpowiednio 
długie wybrzmiewanie.

DYNAMIKA

Zwarty, precyzyjny i pod kontrolą – bez podbicia.
BAS

*– wartość zmierzona

Double Helixa, gdyż standardowo LCD-2 to 
raczej zwarte i gęste brzmienie o łagodnej gó-
rze). Obu modelom wystarczyło pośrednie usta-
wienie wzmocnienia („10 dB”). A to oznacza, że 
nie będzie problemu z napędzeniem bardziej 
lub mniej wymagających dynamików.

NASZYM ZDANIEM
Jeśli wzmacniacz ma podbić bas, wymuskać 
średnicę czy złagodzić sopran, to Linear się 
nie sprawdzi. Stawia bowiem na przezroczy-
stość. To, czy jest to w pełni możliwe, jest 
sprawą dyskusyjną, ale bez wątpienia Norbert 
Lehmann chciał osiągnąć ideał, czyli jak 
najmniejszą ingerencję w brzmienie. Według 
mnie rezultaty są świetne i wzmacniacz nadal 
pozostaje referencją – przynajmniej na swoim 
pułapie cenowym. Znane mi „klony Lehmanna” 
nie osiągnęły tego poziomu neutralności. 
Wprawdzie Linear nie jest tani – w wersji bez 
przetwornika okazuje się droższy niż kombo 
Audeze Deckard (mniej rozdzielcze, podkreśla-
jące sprężyste niskie tony), jest jednak tańszy 
niż Burson Soloist, a to, czy mu ustępuje, jest 
kwestią indywidualnych preferencji. Według 
mnie – tylko nieznacznie. ■

Możliwe są trzy ustawienia poziomu 
wzmocnienia. Wybieramy te, które najlepiej 
pasują do podłączonych słuchawek. Mocy jest 
pod dostatkiem – nawet w przypadku planarów.  

Prosty układ wzmocnienia bazuje na połączeniu 
techniki bipolarnej (tranzystory) i FET 
(wzmacniacz operacyjny OPA2134PA).

Jak na wzmacniacz o tak niedużym poborze 
mocy, wartość pojemności filtrującej jest 
znacząca (prawie 12 tys. µF). 

BRZMIENIE (60%)


