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omys  wyszed  od dwóch in ynierów 
 rmy Spemot � Cyrilla Hammera Jr. i 

Rolanda Manza � b d cych jednocze-
nie zdeklarowymi melomanami. Jako 

g ównego konstruktora zatrudnili Christopha 
Schürmanna, wcze niejszego w a ciciela i kon-
struktora marki Audiolabor, któr  dystrybuowali 
przed laty w Szwajcarii.  

Soulution jest wi c  rm  nazywan  w wie-
cie techniki �engineered driven�, tzn. maj c  
u swoich podstaw technik  i pomiary. 

Pierwszym i najwa niejszym jej produktem 
s  wzmacniacze mocy � monobloki 700 i ich 
stereofoniczna wersja 710, b d ca przedmiotem 
tego testu. Firma przeanalizowa a najwa -
niejsze problemy zwi zane ze wzmacnianiem 
sygna u; a w automatyce to jedna z podstawo-
wych operacji. Od samego pocz tku postawiono 
na technologi  pó przewodnikow , która jest 
otwarta na nowe rozwi zania i rozwój; jest 
powtarzalna oraz d ugowieczna. 
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HI-END Soulution 710

Z zewn trz urz dzenie prezentuje si  niezwy-
kle nowocze nie: prosta aluminiowa obudowa 
z du ym, czernionym okienkiem z przodu, za 
którym ukryto wy wietlacz alfanumeryczny. 
Wszystko wykonano z zegarmistrzowsk  
precyzj . Na wy wietlaczu odczytamy status 
urz dzenia � w czony lub wy czony, wybra-
ne wej cie � RCA lub XLR oraz ewentualne 
zadzia anie uk adów zabezpieczaj cych. 
A tych ostatnich jest sporo i, jak zapewnia 
Cyrill, wzmacniacz jest zabezpieczony w a-
ciwie przed ka dym rodzajem uszkodze . 

Tu  obok wy wietlacza (okienko jest tak du e 
ze wzgl dów estetycznych; trzylinijkowy, 
czerwony wy wietlacz jest znacznie mniejszy) 
znajduj  si  trzy przyciski, którymi zmieni-
my wej cie, wybierzemy sposób w czania 
(guzikiem lub przez cze �remote� na tylnej 
ciance), a trzecim � w czymy urz dzenie 

z trybu stand-by. To wszystko � nawet sporo � 
w ko cu to ko cówka mocy, a nie integra. 

Z ty u wysuni te s  górna i dolna cianka, 
co chroni przed uszkodzeniem wystaj ce 
kable. Po rodku wida  wiatraczek � wzmac-
niacz ch odzony jest wymuszonym obiegiem 
powietrza. To intryguj ce � ostatecznie jest 
on du y, ma bardzo masywn , aluminiow  
obudow , a nie ma powalaj cej mocy i nie 
pracuje w klasie A. 

Ch odzenie wiatraczkiem potrzebne by o 
z dwóch powodów: zrezygnowano z klasycz-
nych radiatorów, tranzystory przykr cono do 
grubych p yt z miedzi, a te do dolnej, alumi-
niowej p yty; tradycyjny radiator ma du  bez-
w adno  ciepln , a jednym z podstawowych 
za o e  Soulution by a niezwykle precyzyjna 
kontrola temperatury pracy tranzystorów ko -
cowych. Wiatraczek pracuje te  po wy czeniu 
wzmacniacza po to, aby tranzystory by y w 
przewidywalny sposób wych adzane � ma to 
znacz co wyd u y  ywotno  urz dzenia.
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Soulution to wzmacniacz tranzystorowy typu push-pull, pracuj cy 
w klasie AB. adnych ekstrawagancji ani ryzykownych koncepcji � wy-
dawa oby si � Generalnie wzmacniacz taki jest podatny na kilka typów 
zniekszta ce , z których najbardziej dokuczliwe s  te zwi zane z przej-
ciem przez zero, z �dryftem� termicznym uk adów wzmacniaj cych 

i wydajno ci  zasilacza. Najprostszy do rozwi zania jest ostatni problem: 
potrzebne s  po prostu pot ne transformatory i kondensatory. Z pozo-
sta ymi zniekszta ceniami walczy si  na wiele sposobów, spo ród których 
najskuteczniejszym jest obj cie urz dzenia p tl  sprz enia zwrotnego. 
Wiadomo jednak, e sprz enie zwrotne wprowadza do sygna u swoje 
w asne zniekszta cenia zwi zane z czasem odpowiedzi. Z tego te  
powodu wiele  rm, zajmuj cych si  g ównie budowaniem wzmacniaczy 
lampowych, rezygnuje w ogóle ze sprz enia zwrotnego, projektuj c swo-
je urz dzenia tak, eby by y �w miar � stabilne, mia y �w miar � szerokie 
pasmo przenoszenia i niskie zniekszta cenia; jednak wyniki s  zawsze 
tylko �w miar �. Christopher Schürmann zaprojektowa  uk ad ze redniej 
g boko ci lokalnymi sprz eniami zwrotnymi; eby obej  ograniczenia 
i korzysta  w pe ni z jego zalet, opracowa  go tak, aby by  on maksymal-
nie szybki, gwarantowa  wysok  pr dko  narastania sygna u i szerokie 
pasmo przenoszenia. 

Soulution 710 wa y 85 kg i zawiera ponad 3000 elementów. O adnym 
minimalizmie nie ma tu mowy, to pot na porcja precyzyjnej i zaawanso-
wanej techniki.  

Dolna cianka to bardzo gruby p at aluminium, na rodku którego 
przykr cono dwie ogromne puszki, mieszcz ce dwa transformatory toro-
idalne o mocy 1000 W ka dy (konstrukcja dual-mono), które dostarcza  r-
ma Noratel. Obok wida  ogromne kondensatory � w sumie ma pracowa  
dziesi  � osobnych sekcji zasilania, z czn  pojemno ci  250 000 F 
i wy cznie dyskretnymi mostkami prostowniczymi.

Od góry, nad transformatorami, przykr cono grub  p yt , ekranuj c  
po o on  wy ej sekcj  z uk adami steruj cymi i zabezpieczaj cymi. To 
du a p ytka, w wi kszo ci zaj ta przez zasilacz, z wieloma kondensatora-
mi  ltruj cymi; jest tam a  pi  transformatorów pomocniczych � dwa dla 
ka dego uk adu wej ciowego i trzy dla uk adów steruj cych, wy wietlacza, 
zabezpiecze  i silniczka. 

Po bokach, pionowo, przykr cono p ytki ko cówek mocy. Zbudowano 
je stosuj c wysokiej klasy elementy, np. oporniki Dale i Vishay. cie ki s  
z ocone i nie maj  k tów prostych � wed ug Christophera Schürmanna, 
w uk adach o szerokim pa mie przenoszenia i szybkim przebiegu sygna ów 
nie powinno si  stosowa  k tów prostych ze wzgl du na zniekszta cenia.

Tu  za gniazdami wej ciowymi znajduje si  bufor, a za nim wzmacniacz 
koryguj cy (�error-amp�). Sygna  nie jest tutaj wzmacniany, a jedynie �kon-
dycjonowany�, przygotowywany do przes ania do sekcji pr dowej, która 
znalaz a si  po rodku p ytki z ko cówk , w ekranowanym pude ku. To 
�  xed-gain� o pasmie przenoszenia 12 MHz, bez sprz enia zwrotnego. 
P ytk  t  wpi to do g ównej za pomoc  srebrzonych pinów � wszystkie pro-
dukty Soulution maj  budow  modu ow . Konstrukcja jest zoptymalizowana 
pod k tem jak najkrótszej cie ki sygna u, a tym samym d ugo ci cie ki 
sprz enia zwrotnego. Schürmann mówi, e sygna  przep ywa przez ni  
w ci gu 10 nanosekund z dewiacj  amplitudy nieprzekraczaj c  0,1 dB.

Ka da z ko cówek sk ada si  z siedmiu par bipolarnych tranzystorów 
Sankena � wybór bipolarów, a nie modnych MOSFET-ów, to te  przemy la-
na decyzja, o czym  rma napisa a d ugi esej. Miedzianymi szynami po -
czono masy poszczególnych sekcji, równie  nimi prowadzony jest sygna  do 
zacisków g o nikowych.

Fantastyczna konstrukcja. 
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ODS UCH 
Wzmacniacze Soulution budz  w audio-

 lskim wiecie du e emocje � rozmawia em 
o nich w ostatnich latach z wieloma lud mi 
(producentami, dystrybutorami i audio  la-
mi) i niemal ka dy  mia  na ich temat swoj  
w asn , wyrobion , wyrazist  opini . A przy 
tym niewielu z nich tak naprawd  te urz dze-
nia s ysza o w �kontrolowanych� warunkach, 
najlepiej u siebie w domu. Sk d wi c tak du e 
emocje i rozbie no ci? Troch  zaryzykuj  
i powiem, e ludzie w wi kszo ci przypadków 
buduj  swoje opinie i oceny na podstawie 
uprzedze  i stereotypów. Jak tranzystorowy, to 
�jasny�; jak sprz enie zwrotne, to �zmulony�. 

Tymczasem Soulution 710 jest jednym 
z najwierniejszych wzmacniaczy, jakie znam. 
Je li termin �high  delity� co  jeszcze znaczy, 
to 710 móg by by  jego egzempli  kacj . 
To niebywale przezroczysty wzmacniacz, 
precyzyjny, zrównowa ony, a przy tym niewy-
kazuj cy cienia kliniczno ci, czy �chudo ci�. 
W sposób mniej wype niony, mniej nasycony 
gra wiele wzmacniaczy� lampowych! So-
ulution 710 z ciep ymi kolumnami da d wi k 
ciep y; z jasnymi � jasny; z wysokiej klasy 
gramofonem � g sty i dojrza y; z niedrogim 
odtwarzaczem Blu-ray � chrapliwy i brzydki. 
To urz dzenie, które ingeruje w sygna  w nad-
zwyczaj subtelny sposób. Niemal wszystkie 
inne urz dzenia towarzysz ce, a mog em go 
pos ucha  z wieloma topowymi komponen-
tami, narzuca y wi cej w asnego charakteru 
� niezale nie od tego, czy kosztowa y 1000 z , 
10  000 z , 100 000 z � 

Na papierze (podaj  za materia ami 
 rmowymi) to �tylko� 120 W przy 8 omach, 

a wi c stosunkowo niewiele. W tym przypadku 
s ycha  jednak, e pot ny zasilacz jest tu 

podstaw . Bas jest szybki, do  krótki, ale nie 
suchy. Schodzi bardzo nisko i jest mi sisty, 
w wyniku czego elektronika spod znaku 
Pietera Nootena zabrzmia a ob dnie: puls, 
niskie �chrapni cia�, selektywne i adnie sub-
limowane z ca ego �przedstawienia�. Czego  
takiego nie potra   aden znany mi wzmac-
niacz lampowy, nawet te o mocy zbli onej lub 
wy szej (jak VTL) ni  710. aden nawet si  
do tego nie zbli a. A jak graj  basem inne, 
najlepsze wzmacniacze tranzystorowe? Je li 
chodzi o kontrol  i rozdzielczo , podobny fa-
son trzymaj  jedynie najmocniejsze; w takim 
porównaniu s ycha  jednak, e 710 gra pe -
niejsz  i adniej zró nicowan  barw . Z kolei 
pod wzgl dem czysto ci mocy, tzw. �slamu�, to 
niektóre najpot niejsze ameryka skie piece 
maj  go jeszcze wi cej. I tyle. 

Góra jest fantastyczna. Nieco s od-
ka, a przy tym rozdzielcza. Ma znacznie 
bogatsz  barw  ni  wi kszo  wzmacnia-

czy lampowych, ich wysokie tony s  cz sto 
zawoalowane i po prostu �rozmyte�. Jedynie 
najlepsze, pracuj ce w trybie SET (i my l  
raczej o lampach 300B i derywatach) potra   
wej  w nagranie jeszcze g biej, dok adniej 
ukaza  trójwymiarow  bry  instrumentu. 
Soulution te  robi to znakomicie. Podobnie 
jest ze rodkiem pasma. Najlepsze tranzy-
story, jak np. Tenor Audio czy Vitus, graj  
nieco ciemniejsz  rednic , troch  bardziej 
�dopalon �. Cho  w obydwu przypadkach jest 
to wyra ne odst pstwo od �neutralno ci�, to 
jednak w warunkach domowych w a nie taka, 
�podrasowana� prezentacja mo e si  wyda  
ciekawsza, bardziej intryguj ca. Soulution 
710 jest jednak znowu bezb dnie neutral-
ny, a przy tym wcale nie determinuje efektu 
ko cowego � mo emy na  wp yn  przecie  
innymi komponentami systemu, zw aszcza ko-
lumnami. Soulution po prostu w najmniejszym 
stopniu nie b dzie w niczym przeszkadza . 
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Prostota i wyra  nowanie � du e, g adkie powierzchnie, 
a przy tym znamiona luksusu. 

Sygna  mo na przes a  na dwa 
sposoby: kablem zbalansowanym 
lub niezbalansowanym. 

Gniazda g o nikowe WBT s  plastikowe 
i atwe do zakr cenia. Niektóre egzempla-
rze (na specjalne zamówienie)  rma wypo-
sa a w jeszcze lepsze gniazda Mundorfa.

Zestaw prze czników na tylnej 
ciance: jaskrawo  wy wietlacza, 

sposób w czania urz dzenia oraz 
wej cie aktywne po w czeniu.
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Dynamika jest olbrzymia, z adnymi, 
nawet bardzo trudnymi, kolumnami nie uda o 
mi si  doprowadzi  do momentu, w którym 
us ysza bym, e dosta  zadyszki. 

Mimo to, pewnym problemem mo e by  
dobór ród a oraz przedwzmacniacza. 710 
bardzo szybko pokazuje b dy w rodzaju 
szumu, przyd wi ku, skompresowanej dyna-
miki czy problemy z artykulacj  (np. rozmycie 
ataku). Nie jest �bezlitosny� w tym sensie, eby 

Okienko jest du e, ale znajduj cy si  za nim sam wy wietlacz � zdecydowanie mniejszy. Trzema przyciskami 
w czymy urz dzenie z trybu stand-by, zde  niujemy, w jaki sposób ma z tego trybu przej , oraz wybierzemy 
aktywne wej cie (XLR lub RCA).

Î   Û   Õ   Ô   ß   Ó   ß  

Soulution 710 to jeden z dos ownie dwóch, 
mo e trzech najlepszych wzmacniaczy, które 
s ysza em. Wszystko, co topowe � trójwymia-
rowo  i scen  d wi kow  � SET-y pokazuj  
nieco lepiej. Je li jednak chodzi o ca o , 
o granie pe nopasmowym, równym, wiernym 
i dynamicznym d wi kiem � Soulution 710 jest 
liderem. 

Wojciech Pacu a

sprawia  ból ujawnianiem takich niedoskona-
o ci, nie us yszymy tego mo e nawet od razu 

� ale po jakim  czasie te elementy dotr  do 
nas, wgryz  si  w wiadomo � Dlatego war-
to pomy le  o systemie bardzo odpowiedzial-
nym, �cichym� i wyrównanym. Rzeczy niby 
normalne, podstawowe, a w rzeczywisto ci 
trudne do osi gni cia. Naturalnym partnerem 
dla 710  s  pozosta e komponenty Soulution, 
ale nie jest to jedyna mo liwo
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Laboratorium Soulution 710

Ten tranzystorowy kolos, pracuj cy w wydajnej klasie AB, nie mo e 
pochwali  si  moc  deklasuj c  rywali. 145 W przy 8 omach, a tym 
bardziej dwa razy tyle przy 4 omach, to wprawdzie warto ci wystarczaj ce 
w wi kszo ci sytuacji, ale przy takiej posturze mogliby my spodziewa  si  
wi cej. Jednak ju  owo dok adne podwojenie mocy przy dwukrotnie ni szej 
impedancji wiadczy o doskona ej kondycji zasilacza i pozwala spodzie-
wa  si  dalszego znacznego wzrostu � mo e znowu bliskiego podwojeniu 
� nawet przy 2 omach. 

Dzi ki konstrukcji dual-mono, warto ci mocy przy dwóch wysterowa-
nych kana ach nie ulegaj  zmianie. Bardzo niska czu o  wynosz ca 1,6 V 
wymaga zastosowania dobrego przedwzmacniacza aktywnego. Szumy 
s  bardzo niskie, odst p -98 dB nale y do najlepszych ze zmierzonych 
warto ci w naszym laboratorium, dynamika si ga 119 dB. 

Przebieg charakterystyki przenoszenia (rys.1.) jest idealny, jakby 
narysowany od linijki w ca ym mierzonym przez nas pasmie (od 10 Hz do 
100 kHz), zarówno dla 8 jak i 4 omów.

Spektrum zniekszta ce  (rys. 2.) potwierdza mistrzowsk  form , najsil-
niejsza trzecia harmoniczna ma bardzo niski poziom -96 dB, drug  wida  
jeszcze przy -98 dB, nast pne poni ej -100 dB. 

Wykres z rys. 3. pokazuje, e THD+N poni ej poziomu 0,1% mamy 
w ca ym zakresie, a poni ej 0,01% ju  dla mocy od ok. 1 W. Tak niskie 
zniekszta cenia dla najni szych mocy wcale nie s  czym  typowym dla 
mocnych wzmacniaczy tranzystorowych. Powy ej 10 W, przy 8 omach 
zniekszta cenia spadaj  do poziomu 0,002 %, co stanowi kres rozdziel-
czo ci systemu pomiarowego. Tylko kilku wzmacniaczom w ca ej historii 
laboratorium �Audio� uda o si  tu dobrn .                                           R. .
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Po rodku sekcja zasilania 
i zabezpieczenia, a po bokach ko -

cówki mocy. Warto zwróci  uwag  na mied  
z przykr conymi tranzystorami i aluminium, 

które przyklejono do kondensatorów.
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Gniazda wej ciowe i zaciski g o nikowe zainstalowano 
 na wsuwanych modu ach. Mamy te  dwa cza ethernetowe, 
s u ce do wpi cia wzmacniacza w  rmowy system sterowa-
nia. Gniazdo sieciowe IEC zamontowano z boku wysuni tego, 
centralnego modu




