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Air Tight AM 201  

Silne strony: jakość wykonania, okablowania, komponentów 
(transformatory, obudowa, pokrywa z masywnego drzewa). 
Parametry odsłuchu, muzykalność.  

Słabe strony: brak wyjścia nagrywanie/ monitoring  

Air Tight, jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm japońskich specjalizująca 
się w dziedzinie lampowego sprzętu grającego wysokiej jakości, wypuściła 
właśnie, pod marką Acoustic Masterpiece, linię produktów pomyślanych w tym 
samym duchu, której podstawową zaletą jest atrakcyjna cena.  

Air Tight jest japońskim specjalistą w dziedzinie lampowego sprzętu audio 
wysokiej jakości, firmą o ustalonej reputacji. Aktualny katalog Air Tight liczy 
kilkanaście bestsellerów, które potrafiły utrzymać się na rynku przez długie lata, 
zupełnie się nie starzejąc. Mowa o produktach ATM1 i ATM2, wzmacniaczach 
stereo, i ATM 3, monobloku rozpoznawalnym po swojej duŜej przedniej 
obudowie zaopatrzonej w centralny wyświetlacz. Oferowanie produktów stricte 
identycznych w atrakcyjnej cenie rodzi konieczność „podwykonawstwa” z 
zachowaniem wszystkich środków ostroŜności, aby kaŜdy produkt odzwierciedlał 
wiernie ducha marki. Acoustic Masterpiece AM-201 bardzo dobrze pokazuje ten 
zabieg. AM–201 jest zainspirowany przez ATM 3 jeŜeli chodzi o estetykę, ale 
mamy tutaj do czynienia ze zintegrowaną wersją stereo o mocy  2x24 W 
nominalnie. Ten sprzęt zasługuje na to, aby mu się przyjrzeć z bliska i ze 
wszystkich stron poniewaŜ naprawdę rzadko spotyka się taką jakość 
wykończenia,  łącznie z pokrywą ochronną wykonaną z masywnego drzewa.  
 
AM-201: wierny duchowi Air Tight  
Powierzchnia przednia z aluminium w kolorze szampana to wyraźne nawiązanie 
do ATM-3, ale w mniejszym rozmiarze: wyświetlacz równowagi prądów 
spoczynkowych, część dolna grupująca 4 przełączniki obrotowe z, od lewej do 
prawej, wyłącznikiem M/A, kontrolą równowagi prądów spoczynkowych (lewy, 
prawy, OFF), kontrolą głośności i selektorem wejścia wysokiego poziomu 
(czułość 230 mV/100 kOhms) w 4 pozycjach. Powierzchnia tylna z aŜurowego 
aluminium grupuje wyjścia głośników 4 i 8 omowych, 4 pary gniazdek 
Cinch/RCA (styk pozłacany 24k). Obudowa, wykonana z blachy karbowanej i 
zespawanej na rogach, jest wykończona metalizowaną powłoką antracytową. 
Jakość wykończenia jest wspaniała. Podobnie jak jakość okablowania 
wewnętrznego wykonanego w starym stylu na bazie najlepszych komponentów 
o jakości audiofilskiej. 

Obwód, opracowany i zoptymalizowany przez M. Miura z Air Tight korzysta z 
mocy równoległych pentod EL 84 w układzie push-pull, klasy AB ultralinearnej. 
Centralnie wyzerowany galwanometr słuŜy do weryfikacji równowagi prądów 
spoczynkowych. Całość jest podporządkowana umiarkowanemu wskaźnikowi 
ujemnego sprzęŜenia zwrotnego (około 8dB). Obwody są poprzedzone kontrolą 
głośności (ALPS) i selektorem wejść na 4 pozycje. Osłonięty transformator 
zasilacza wykorzystuje, w części wysokonapięciowej filtr PI zbudowany z 



dławika i dwóch kondensatorów elektrolitycznych Nichicon 470 microF/450V. 
Jean Hiraga 

 

Ocena ogólna  

• JEAN HIRAGA 
Wiele wzmacniaczy lampowych 
róŜnego pochodzenia rezygnuje 
często z zastosowania małej pentody 
EL 84 na rzecz mocniejszych lamp 
takich jak 6550, KT88 albo EL34. To 
wielka szkoda, poniewaŜ po raz 
kolejny odkrywamy wyjątkowe zalety 
EL 84. Bardzo wysoka jakość 
wykonania podkreśla dodatkowo 
moŜliwości obwodu opracowanego i 
zoptymalizowanego przez ekipę Air 
Tight. Mimo Ŝe wśród produktów 
konkurencyjnych o wyŜszej mocy 
istnieją odsłuchy ostrzejsze i zdolne 
do wyczynów high definition, to 
jednak AM-201 jest absolutnie 
udany pod względem muzykalności, 
piękna i  soczystości brzmienia. AM-
201 się nie słucha, jego się smakuje, 
właściwie zapominając o jego 
istnieniu. Wspaniały sukces.  

• ROBERT LACRAMPE 
Ten zintegrowany Air Tight długo 
przechowuje uroki kaŜdej chwili. 
Oczywiście większe urządzenia tego 
samego konstruktora takie jak ATM 1 i 
2 mają więcej koni pod maską i więcej 
mocy ogólnie ale AM-201 ma w sobie 
to co najwaŜniejsze: łączy 
ekspresyjność, niuanse tonalne, 
trójwymiarową przestrzenność. AM-
201 stanowi jedyny wybór dla audiofili, 
wyposaŜonych w efektywne zestawy 
głośnikowe.  

Wskazówki uŜytkowania 

Nominalna moc uŜytkowa nie przekraczająca 2 x 24 W, do uŜycia z 
zestawami głośnikowymi o wysokiej efektywności lub do wykorzystania w 
małych pomieszczeniach o umiarkowanym poziomie akustycznym.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Testy odsłuchowe 

• TEST N°1 Ella Fitzgerald, “Reach for Tomorrow”, Verve Classic Compact, 
VSCD-4043.  
J.H. Zmysłowy i majestatyczny głos pozwala na wyczucie wielu niuansów, 
zwłaszcza na poziomie vibratos. “Feeling” style jazz club osiąga szczyty. 
Pianino jest pełne poezji.  
R.L. Doskonała płynność przekazu akustycznego. Jakość brzmień jest 
modelowa – pozbawiona fałszywie uwodzącego sztucznego ciepła.  

• TEST N°2 Mozart, Fantaisie pour piano, en ré mineur, Ivo Pogorelich, 
plage 1, DG 437 763-2  
J.H. Bardziej niŜ zwykle moŜna się delektować kaŜdą nutą, począwszy od 
pierwszego uderzenia aŜ do całkowitego wygaśnięcia. To bardzo podniosłe. 
Przesłuchanie doskonale pokazuje styl „lampowy” prezentowany przez Air 
Tight.  Bardzo płynne.  
R.L. Nieco intymny nastrój tej muzyki jest doskonale oddany. Fantastyczne 
pianinu towarzyszy cała masa dźwięków dzięki czemu akustyka jest 
namacalna w całej swojej głębokości.  

• TEST N°3 Testy oklasków i perkusji. NRDS n°10, plages 14, 17 et 21.  
J.H. Mimo Ŝe nie osiąga się tutaj szczytów high definiton, to jednak oklaski 
są bardzo realistyczne, podobnie jak sala, która je otacza. Subtelność 
dzwoneczków ociera się niemalŜe o magię.  Bardzo ekspresyjny na 
bębnach, ale trochę skracający na niskich tonach.  
R.L. Doskonała naturalność dźwięku: oklaski są ujmująco realistyczne 
podczas gdy dzwoneczki dają dowód wyjątkowego bogactwa (chociaŜ nie 
słychać niektórych niuansów). 

• TEST N°4 Mark Curry, lt's only time, “AIl over me”, Virgin CDVUS 49.  
J.H. Wszystko wydaje się być na miejscu chociaŜ niektóre brzmienia są 
bardziej melodyjne, bardziej płynne niŜ zazwyczaj. Mark Curry sprawia 
wraŜenie jakby się niemalŜe lepiej przykładał do śpiewania.  
R.L. Dźwięk nadzwyczajnie melodyjny i płynny. Lampy pokazują tutaj swoją 
wyŜszość. Niskie tony są złagodzone.  

• TEST N°5 Johann Strauss, Marche Egyptienne, Op. 335. Dos Mikrofon, 
Tacet 7.  
J.H. Bardzo piękny klimat koncertu, pozbawiony fałszywego ciepła, jaki dają 
niektóre urządzenia lampowe. Brzmienia są fantastyczne. Sala pozostaje 
wysoka i przestrzenna.  
R.L. Bardzo dobra spójność na całej szerokości pola. Brak jakiejkolwiek 
ruptury tonalnej, mimo godnego podziwu zróŜnicowania rejestrów 
instrumentalnych.   
  

 


