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RA RY TAS

Do testu trafił rarytas – wzmacniacz zintegrowany z Kanady
o zniewalającym wyglądzie i nie gorszym brzmieniu
oon – to marka istniejąca od 1997 roku,
przynależąca do firmy Simaudio z siedzibą w Boucherville w prowincji Quebec.
Sama firma powstała 17 lat wcześniej,
a jej celem było produkowanie elektroniki hi-fi przystępnej cenowo. Jaka jest geneza marki Moon?
„Chcieliśmy wzbudzić skojarzenia z marzeniami,
czymś odległym, nieosiągalnym – a taki właśnie wydaje się nam Księżyc” – wyjaśnia Costa Koulisakis,
wiceszef sprzedaży i marketingu w Simaudio, z którym miałem okazję rozmawiać w maju br. (FK). Interesujące jest też, co przedstawia logo marki. Mało kto
dojrzy ukryty motyw ot tak, po prostu. Obróćcie logotyp o 45 stopni w lewo i stanie się to jasne – to fragment klucza wiolinowego.
W 2005 roku Simaudio wprowadziło high-endową serię MOON Evolution. Są w niej zarówno urządzenia
stereofoniczne z referencyjnym dwuczęściowym
przedwzmacniaczem liniowym 850P, przedwzmacniaczem phono 810LP i końcówką mocy 880M (mono)

M

„

stać na takie bezkompromisowe rozwiązanie.
Obecnie firma wchodzi na rynek odtwarzaczy strumieniowych z modelem „transportu” sieciowego 180
MiND (Moon Intelligent Network Device). Niedawno
pojawił się też interesujący DAC 380D z asynchronicznym wejściem USB o rozdzielczości 32 bitów. Jak
twierdzi Costa, odtwarzacze CD nie znikną jeszcze jednak przez długi czas – będą wytwarzane dotąd, dopóki będzie to możliwe i uzasadnione ekonomicznie.
Powróćmy jednak do wzmacniacza zintegrowanego 600i, bo to naprawdę piękny i wartościowy sprzęt.

BUDOWA
Podstawa obudowy została wyprodukowana ze sztywnej stali, natomiast przednia i boczne ścianki są obudowane blokami aluminium, które po bokach tworzą
radiatory o poziomym przebiegu żeber. Od góry całość
została przykryta bardzo ciężką pokrywą, przykręconą
ośmioma kontrastującymi z jej kolorem śrubami. Spasowanie elementów jest perfekcyjne, a wygląd... Cóż,

Wygląd – to niebywały atut tego wzmacniacza.
Założę się, że znajdzie się grupka klientów
skłonnych do zakupu nawet bez odsłuchu

na czele, jak i procesor wielokanałowy oraz konfigurowalna, maksymalnie 7-kanałowa, końcówka mocy.
Dla mniej wymagających lub mniej zamożnych przeznaczono dwie integry: 700i i tańszą 600i – przedmiot niniejszej recenzji.
Simaudio nie jest pierwszym lepszym wytwórcą high-endu rodem z Ameryki Północnej. Stosuje własne,
wytwarzane na zamówienie tranzystory mocy. Produkcja odbywa się na miejscu, w kanadyjskiej fabryce
i nie jest to bynajmniej montownia elementów zamawianych u podwykonawców. Produkowane są całe
elementy obudów, fabryka dysponuje trzema nowoczesnymi wycinarkami CNC. Montaż płytek drukowanych odbywa się u lokalnego podwykonawcy. Costa
przyznaje, że analizowali możliwość produkcji w Chinach, jednak doszli do wniosku, że możliwie zyski
(wcale niemałe) nie są warte utraty kontroli nad całym, wertykalnym procesem produkcji. Godny odnotowania jest też fakt opracowania przez Simaudio
własnego mechanizmu CD. Niewielu wytwórców było

moim skromnym zdaniem, to jeden z najlepiej prezentujących się wzmacniaczy w ogóle. W komplecie
znajdują cię metalowe nóżki w kształcie spłaszczonych stożków. Są wykręcane, jak kolce w kolumnach,
co pozwala je łatwo zastąpić specjalistycznymi akcesoriami np. SoundCare lub, jeszcze lepiej, Finite Elemente.
Wnętrze jest kwadratowe z powodu znacznej głębokości urządzenia. Jego niemal całą przednią połowę zajmują olbrzymie, nieekranowane 400-VA transformatory toroidalne amerykańskiej firmy Avel Lindberg. Zasilacz uzupełnia bateria kondensatorów Nippon ChemiCon, z których każdy z ośmiu ma po 10 000 µF, co
daje w sumie 80 000 µF pojemności głównej. Wspomaga je pięć mniejszych, bo mających po 2200 µF
Nichiconów oraz cztery po 470 µF tej samej marki.
Prąd, zasilający przepływa przez 3-amperowy bezpiecznik (zapasowy jest dostarczony w pudełku) i zabezpieczający przed przepięciami warystor.
Sygnał z gniazd wejściowych trafia na 4-warstwową
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BRZMIENIE

Moon stosuje bardzo duże zasilacze, obliczone
z tzw. zapasem, umożliwiające oddawanie dużych
mocy w impulsie i przy spadkach impedancji
kolumn. Oba trafa mają moc po 400 VA. Jakość
wykonania układu made in Canada – na 5+
płytkę ze ścieżkami miedzianymi (wykonywaną przez
lokalnego podwykonawcę), na której zgrupowano
przyporządkowane poszczególnym wejściom, uruchamiające je przekaźniki. Warto wspomnieć o wysokiej
jakości gniazdach wejściowych, indywidualnie wkręcanych i izolowanych. Również gniazda głośnikowe są
nie byle jakie – to niemieckie WBT 0765.
Regulacja głośności jest bardzo zaawansowana: elektroniczna, zrealizowana za pomocą firmowego systemu M-eVOL2, który zapewnia aż 530 kroków regulacji
ze skokami 0,1 lub 0,5 dB (przy górnym krańcu skali
precyzja jest większa niż na dole). Układ ten wykorzystuje drabinkę rezystorową, a do sterowania służy
kość przetwornika cyfrowo-analogowego, konkretnie
TI DAC8812. Na każdy kanał przypada po jednym przetworniku. Dzięki temu układ ten pozwala na regulację
głośności dla sygnału zbalansowanego – albowiem
taki jest cały tor sygnałowy wzmacniacza. Główną za-

SPRZĘT TOWARZYSZĄCY
■ Kolumny: Equilibrium Atmosphere 2012
■ Odtwarzacz: Audionet ART G3
+ Audionet EPS G2
■ Interkonekt: Equilibrium Turbine
■ Kabel głośnikowy: Equilibrium Equilight
■ Kable zasilające: Enerr Holograph, Symbol
■ Demagnetyzer płyt: Hi-Fi Tuning HT-2
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letą opisywanego systemu regulacji tłumienia jest doskonała separacja kanałów (130 dB w średnich częstotliwościach) i znikome niezrównoważenie kanałów.
Układ wzmocnienia nie jest objęty globalną pętlą
sprzężenia zwrotnego – to zasada, której hołdują konstruktorzy nawet w najtańszych wzmacniaczach z podstawowej serii. W stopniu końcowym zastosowano wykonywane na zamówienie tranzystory bipolarne, dwie
pary na kanał. Zapewniają moc 125 W na kanał, która
dubluje się przy obciążeniu 4-omowym. Pierwszych
5 watów wzmacniacz oddaje w klasie A (pobór mocy
na biegu jałowym wynosi ok. 45 W). Producent podkreśla nieprzeciętną liniowość użytych tranzystorów,
ich szerokie pasmo, niski poziom szumów, bardzo dużą niezawodność pod dużym obciążeniem oraz mały
rozrzut współczynnika hFE (wzmocnienie DC) w funkcji
prądu kolektora, dzięki czemu parowanie tranzystorów w układach wielotranzystorowych jest znacznie
ułatwione.
600i cechuje nowoczesna funkcjonalność, typowa dla
urządzeń sterowanych mikroprocesorowo. I tak, dla
każdego wejścia możemy wprowadzić korekcję czułości (wzmocnienia) w zakresie +/- 10 dB, maksymalny
poziom głośności (skala jest wycechowana w liczbach
od 0 do 80), wreszcie dowolne z nich można przekształcić w przelotkę, czyli bezpośrednie wejście
na końcówkę mocy, co docenią audiofile niestroniący
od tzw. kina domowego.

Wzmacniacz ten jest zasadniczo neutralny, jeśli weźmiemy pod uwagę jego balans tonalny. Jednak nie
jest z tych, co całkowicie znikają w torze i zapomina
się o nich na wieki. Moon raczej dopomina się o to,
aby zwrócić nań uwagę i ma kilka atrybutów, które mu
z tym skutecznie pomagają. Brzmi żywo, bardzo dynamicznie, niezwykle wręcz witalnie, jakby chciał powiedzieć: „patrzcie, to ja, jestem tu i jestem wspaniały”.
Po części za żywość brzmienia odpowiada lekkie podrasowanie przełomu środka i wysokich tonów, które
momentami mogą wydawać się zbyt obecne, jednakże zależy to w dużej mierze od konfiguracji systemu.
Niewątpliwie jednak niepospolita jest precyzja, z jaką gra Evolution 600i. Nawet gdybyśmy zapomnieli
o cenie tego wzmacniacza, jego precyzja wciąż byłaby
atutem. Inaczej mówiąc, jest właściwie referencyjna.
Nie chodzi tylko o precyzję rozumianą jako doskonałe
wykończenie krawędzi dźwięku, niezależnie od częstotliwości. Równie doskonała jest precyzja w rekonstruowaniu sceny dźwiękowej. Dawkowanie odległości, różnych zależności przestrzennych pomiędzy poszczególnymi dźwiękami jest również wzorowe.
W praktyce oznacza to, że przestrzeń będzie kreowana tak, jak determinuje ją źródło, kolumny, okablowanie, bądź – przede wszystkim – nagranie. Scena może mieć zatem dowolny rozmiar oraz kształt i zmieniać
się każdorazowo, gdy przeskakuje się do kolejnego
utworu, kolejnego albumu. Przestrzeń bywa gęsta,
podana blisko, aby za chwilę zmienić się całkowicie
w mocno oddalone i swobodnie rozrysowane, rozległe
plany. Wszystko zależy od wspomnianych czynników.
Moon w sposób wręcz intrygujący odtwarza barwę instrumentów. Z jednej strony jest ona realistyczna, co
można rozumieć jako: naturalna. Z drugiej – nie jest
to jednak barwa odtwarzana tak, jak wielu audiofilów
wyobraża sobie naturalność. Określenie to często jest
utożsamiane z miękkością wynikającą ze specyfiki
np. drewnianych instrumentów. Moon tak nie gra.
To raczej twardy zawodnik. Szczególnie niższa średnica, która w bardzo wielu systemach cierpi na, moim
zdaniem, nienaturalne rozmiękczenie, tutaj jest przyjemnie twarda. W dużej mierze przypomina sposób
grania, którego doświadcza się słuchając brytyjskiego
Naima i choć nie można postawić tu znaku równości,
to więcej jest podobieństw niż różnic dzielących amplifikacje tych dwóch marek.
Właściwie można powiedzieć, że Moon jest w swym
brzmieniu wykonturowany, jednak znowu określenie
to może być opacznie zrozumiane. Chodzi tylko o kontury wszystkich dźwięków, nie zaś o podkreślenie
skrajów pasma. Skraje są, owszem, obecne, ale ani
o milimetr nie próbują wysforować się ponad średnie
tony, mimo że mają się czym pochwalić. Wysokie
na pewno mogą być dumne ze swej rozdzielczości,
która w skali bezwzględnej jest w dużej mierze ograniczona przez materiał muzyczny. Są przy tym bardzo
zróżnicowane, dzięki czemu potrafią w sposób dość
czytelny pokazać, jak bardzo różnią się między sobą

Dystrybutor Audio Klan, www.audioklan.pl
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KATEGORIA SPRZĘTU

A
DANE TECHNICZNE
Wejścia
RCA x 5, XLR x 1
Wyjścia
pre RCA x 1, głośnikowe x 1
Czas narastania sygnału
35 V/µs
Współczynnik tłumienia
>267
Impedancja wejściowa
23,7 kΩ
Moc znamionowa (na kanał)
125 / 250 W (8 / 4 Ω )
Pasmo przenoszenia
10 Hz – 100 kHz (-3dB)
Odstęp od szumu
> 105 dB
THD
< 0,015% (1 kHz)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
478 x 102 x 460 mm
Masa
19 kg

poszczególne talerze w perkusji i jak różnie można
w nie uderzać.
Rozdzielczość jest udziałem całego pasma, a więc
i środka, i góry, i dołu, jednak zawsze większe wrażenie robi, gdy ocenia się same skraje pasma. Bas zbiera wyłącznie pochwały. Gdy porównałem go z moim
dzielonym Audionetem, to zabrakło mi minimalnie
potęgi i skali brzmienia, jednakże Moon jest po
pierwsze tańszy, a po drugie i tak makrodynamika była bardzo, bardzo dobra, zaś tak zwane uderzenie
– mocne. Kontury basu są oddane znakomicie, bez
względu na cenę. Do referencji można również przyrównywać szybkość tego zakresu, w dodatku w całym
paśmie, i dzięki temu Moon zalicza kolejny punkt.

Tor sygnałowy jest zbalansowany, więc XLR-y są
tu nie od parady. Dowolne z wejść można
przekształcić w przelotkę dla procesora A/V
Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to powiedziałbym, że subiektywnie zabrakło mi tu trochę ciepła
i stonowania. Niemiecki wzmacniacz gra w sposób
bardziej stonizowany i gładki, a co najmniej tak samo
żywy i precyzyjny.

NASZYM ZDANIEM
Niesamowicie dynamiczny wzmacniacz, o twardej,
rzetelnej barwie. Superprecyzja, rozdzielczość, swobodnie budowana przestrzeń – to niewątpliwe atuty.
Gdybym osobiście stroił ten wzmacniacz, odjąłbym
troszeczkę energii z przełomu średnich i wysokich to-

nów. Nie za wiele, ale jednak właśnie tam. Dla miłośników lamp i ciepłego klimatu Moon 600i jest raczej
niewskazany z uwagi na swój zdecydowanie pobudzający charakter.
Jestem przekonany, że znajdzie się co najmniej
garstka klientów, którzy kupią ten wzmacniacz bez
słuchania – jest bowiem tak atrakcyjny wizualnie, że
trudno mu się oprzeć, decydując się na to, że pozostałe komponenty zostaną dobrane pod niego. Nie
byłby to taki zły pomysł, bo podstawy są solidne, jako że bezwzględna jakość dźwięku jest naprawdę
znakomita. 

