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Niezbyt kosztowne wzmacniacze lampowe jeszcze d!ugo b"d# 
mia!y swoich zwolenników. Marek Lacki przypomina sobie 
dlaczego, testuj#c propozycj" Pier Audio. 

Urz!dzenia francuskiej marki go"ci#y na 
naszych #amach ju$ kilkakrotnie. Domi-

nowa#y wzmacniacze, ale pojawi# si% te$ 
jeden odtwarzacz CD. W"ród wzmacniaczy  
by#a zarówno konstrukcja triodowa single-
-ended na lampach 300B, jak i wzmacniacz 
hybrydowy. Tym razem si%gamy do serii 
Classique, skupiaj!cej wzmacniacze stricte 
lampowe. Przedmiotem recenzji jest niepo-
zorny wzmacniacz ze stopniem wyj"ciowym 
na czterech (na kana#) pentodach EL-84 
w konfiguracji push-pull. 

BUDOWA
Wzmacniacze lampowe s#yn! ze swoich w#a-
"ciwo"ci brzmieniowych, ale tak$e du$ego 
ci%$aru, a nierzadko tak$e poka&nych gaba-
rytów. Tymczasem MS-84 SE jest du$o w%$-
szy ni$ standardowy segment hi-fi (mierzy 
284 mm), za to g#%boko"' obudowy jest ju$ 
typowa (400 mm). Urz!dzenie jest pako-
wane w karton, który umieszczono w "ci"le 

do niego dopasowanej, drewnianej skrzyni. 
Waga ca#o"ci, wynosz!ca dobrze ponad  
30 kg, zapowiada „walk% z materi!”, jednak 
w rzeczywisto"ci nie jest a$ tak &le. Nie-
mniej, wzmacniacz wa$y ponad 22 kg, co 
przy tych gabarytach musi budzi' respekt. 
Ogólna koncepcja budowy jest typowa dla 
wzmacniaczy lampowych. Mamy wi%c p#aski 
„parter” z wyrastaj!c! w tylnej jego cz%"ci 
nadbudówk!, kryj!c! zasilacz oraz transfor-
matory g#o"nikowe. Elementy te wyra&nie  
przesuwaj! "rodek ci%$ko"ci ku ty#owi — 
przy przenoszeniu trzeba na to uwa$a'. 
G#ówn! bry#% obudowy wykonano ze stali 
i pomalowano na czarno. Pod "wiat#o wida' 
charakterystyczne nierówno"ci powierzchni. 
Gruba aluminiowa p#yta wie(czy górn! 
cz%"' p#askiej czo#ówki i zawiera otwory 
na klatk% ochronn!. Obudowa transforma-
torów jest stalowa, ale po bokach zosta#a 
przyozdobiona aluminiowymi p#atami w z#o-
cistym odcieniu. W tym samym kolorze 

jest tak$e centralnie po#o$ona ga#ka g#o-
"no"ci wraz z okalaj!cym j! pier"cieniem. 
Wszystko to tworzy, do"' typowy dla tej 
marki, misz-masz, zlepek nie ca#kiem pasu-
j!cych do siebie elementów. Ogólne wra$e-
nie jako"ci wykonania jest do"' przeci%tne. 
Zabrak#o temu projektowi spójno"ci i wyra-
finowania. Podobne zarzuty mo$na jednak 
sformu#owa' pod adresem wielu wzmacnia-
czy lampowych rodem z Chin. 
Z aluminiowej p#yty wierzchniej wystaje 
#!cznie a$ 11 lamp: podwójna trioda 12AX7 
(ECC83) pe#ni!ca funkcj% lampy wej"ciowej, 
para 12AU7 (ECC82) w stopniach steruj!-
cych oraz 8 pentod EL-84 — lamp opraco-
wanych w 1953 r., a dzi" stosunkowo ma#o 
popularnych we wzmacniaczach lampo-
wych ze wzgl%du na skromne mo$liwo"ci 
mocowe. W zale$no"ci od odmiany tej lampy 
(a jest ich wiele), mo$liwe jest uzyskanie 
mocy oko#o 5–5,5 W z pojedynczej lampy 
(single-ended) i 14–17 W z pary w push-
-pullu (klasa AB). Pier skorzysta# z równole-
g#ej konfiguracji push-pull (patrz apla obok), 
która teoretycznie zapewnia sporo wi%cej 
ni$ deklarowane 20 W na kana#. Trzeba jed-
nak pami%ta', $e w przypadku wzmacniaczy 
lampowych okre"lenie mocy znamionowej 
jest silnie uzale$nione od progu THD, jaki 
przyjmiemy za akceptowalny (producent 
prawdopodobnie przyj!# warto"' 1%). 
Pod wzgl%dem funkcjonalnym testowa-
nemu wzmacniaczowi bli$ej do ko(cówki 
mocy z regulacj! g#o"no"ci ni$ integry. 

TESTY SPRZ!TU   Wzmacniacz lampowy Pier Audio MS-84 SE
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Lampowo, 
ale nie za bardzo

\�Tekst: Marek Lacki, Filip Kulpa, Ludwik Igielski (opis techniczny) \ Zdj%cia: AV
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TESTY SPRZ!TU   Wzmacniacz lampowy Pier Audio MS-84 SE

Prócz potencjometru g!o"no-
"ci mamy bowiem do dyspozy-
cji jedynie dwa wej"cia liniowe, 
prze!#czane hebelkiem znajduj#-
cym si$ obok, na tylnej 
"ciance. Brak zdalnego stero-
wania b$dzie gorzk# pigu!k# do 
prze!kni$cia dla sporej cz$"ci 
potencjalnych u%ytkowników. 
Gniazda g!o"nikowe s# 
podwójne, oddzielne dla g!o"ni-
ków 4- i 8-omowych. 
Podczas pracy wzmacniacz 
znacznie si$ nagrzewa. Dotkni$-
cie klatki zabezpieczaj#cej po 
pó!godzinnej pracy urz#dzenia 
jest ju% niezbyt przyjemne.

BRZMIENIE
Przez do"& d!ugi czas nie mia!em 
kontaktu ze wzmacniaczami lam-
powymi, a zatem trudno mi jest 
oceni& mo%liwo"ci soniczne Piera 
na tle innych, tego typu kon-
strukcji w przedziale do 10 tys. 
z!. Odnios$ si$ jednak do u"red-
nionego poziomu reprezentowa-
nego przez wzmacniacze tranzy-
storowe, wzgl$dnie hybrydowe. 
Taka perspektywa wydaje mi si$ 
mimo wszystko ciekawa. 
Neutralno"& nie jest cech#, jakiej 
w pierwszej kolejno"ci oczeku-
jemy od urz#dze' lampowych, 
i to niezale%nie od ich ceny czy 
pochodzenia. Nie powinno zatem 
dziwi& stwierdzenie, %e sygna-
tura brzmieniowa MS-84 SE jest 
!atwa do uchwycenia, nawet 
w krótkim ods!uchu. Bez trudu 
wychwyci!em dwa obszary, 
w których „aktywno"&” wzmac-
niacza jest wyra(nie wzmo%ona, 
co na charakterystyce cz$sto-
tliwo"ciowej odczytaliby"my 
jako „górki”. Zlokalizowa!bym 
je w obr$bie basu oraz prze-
!omu "rodka i sopranów. W obu 
przypadkach owe uwypukle-
nia nie s# wysokie i maj# do"& 
!agodne zbocza, a wi$c obej-
muj# wzgl$dnie szerokie pod-
zakresy. Obydwa „wzniesienia" 
wydaj# si$ podobnych rozmia-
rów (ze wskazaniem na basowe), 
przez co wzajemnie si$ równo-
wa%#. Summa summarum balans 

Uk!ad elektroniczny 

Dopisek na ko!cu oznaczenia 
„SE” wcale nie oznacza 
zastosowanej topologii typu 
single-ended. Jest to typowy 
uk"ad przeciwsobny, tyle #e ze 
zdwojonymi lampami mocy. 
W ka#dej ga"$zi (dla dodatniej 
po"ówki sygna"u i ujemnej 
po"ówki) pracuj% po dwie 
lampy po"%czone równolegle. 
Taka konfiguracja w technice 
lampowej znana jest od dawna 
i nosi miano „Parallel Push-
Pull”, w skrócie PPP. Jakie s% 
korzy&ci z takiego rozwi%zania? 
Przede wszystkim zwi$kszenie 
mocy wyj&ciowej (teoretycznie 
dwukrotnie, w stosunku do 
mo#liwo&ci klasycznego uk"adu 
z pojedyncz% par%), ponadto 
mniejsza impedancja wyj&ciowa 
skutkuj%ca lepsz% kontrol% 
zespo"ów g"o&nikowych, 
nawet po uwzgl$dnieniu 
wp"ywu transformatora 
g"o&nikowego. Ten ostatni 
pracuje z wi$kszymi pr%dami 
po stronie pierwotnej i ma 
mniejsz% rezystancj$ uzwojenia 
pierwotnego (zamiast typowych 
8 k1 dla pary PP lamp EL84, 
tu mamy oporno&' z zakresu 
4 do 5,2 k1 oraz zdolno&' 
do przewodzenia znacznie 
wi$kszych ni# typowe pr%dów 
anodowych, dochodz%cych 
do 110 mA). Oczywi&cie 
jest i przys"owiowa druga 
strona medalu, a mianowicie 
konieczno&' kwadrowania 
lamp, czyli dobierania z du#% 
dok"adno&ci% parametrów 
ca"ych „czwórek” lamp mocy. Na 
szcz$&cie, zastosowana w tym 
wzmacniaczu konfiguracja 
z automatyczn% polaryzacj% 
siatek lamp mocy (ang. self 
bias) i relatywnie du#e warto&ci 
rezystorów katodowych 
minimalizuj% w pewnym zakresie 
ró#nice w charakterystykach 
poszczególnych lamp. 
Sterowanie lampami mocy 
odbywa si$ ze wzmacniacza 
ró#nicowego na lampie ECC82, 
w której jedna z siatek jest 
uziemiona przez kondensator 
0,33 µF. G"ówne wzmocnienie 
napi$ciowe zapewnia pierwsza 
w torze sygna"owym lampa 
ECC83 (ka#dy kana" jest 
obs"ugiwany przez poszczególn% 
po"ówk$ tej duotriody). Za 
regulacj$ g"o&no&ci odpowiada 
klasyczny potencjometr Alpsa 
(Blue Velvet).
Monta# przestrzenny nie zawsze 
musi wygl%da' wzorcowo przy 
prawid"owej aplikacji i uzyskanej 
dobrej jako&ci po"%cze!. Tak te# 
jest i w tym przypadku. (LI)

tonalny jest zbli%ony do pra-
wid!owego. Ca!o"ciowo jednak 
odbierzemy to brzmienie jako 
dobrze doci#%one. Nie okre"li!-
bym go mianem wykonturowa-
nego, czyli takiego, w którym 
podbicia w wy%szych i niskich 
zakresach powoduj# wycofanie 
"rednicy. Co wi$cej, powstaje 
nieco paradoksalny efekt eks-
pozycji "rodka, co wynika z jed-
noczesnego podbicia wy%szego 
basu i wzmocnienia sybilantów. 
W rezultacie, warstwy wokalne 
w muzyce i dialogowe w fi lmach 
cechuje mocno nasycony cha-
rakter. Brzmienie jest wyra-
ziste i soczyste — stanowi 
przeciwie!stwo wycofania. 
Równocze"nie nie ma mowy 
o wyostrzeniu, czy przerysowa-
niu, a to z powodu delikatnego 
zaokr#glenia konturów w ca!ym 
pa"mie. Wokale s# wi$c bardzo 
mocno nasycone, wyraziste, ale 
jednocze"nie s!odkie i nie sze-
leszcz#, co mog!oby mie& miejsce 
w przypadku wzmacniacza tran-
zystorowego o podobnej cha-
rakterystyce. Uzyskanie takiego 
charakteru brzmienia z tranzy-
stora by!oby bardzo trudne, je"li 
w ogóle mo%liwe.
Jak na wzmacniacz lampowy, 
wspomniane zmi$kczenie 

Monta" przestrzenny sprawia wra"enie 
nieco chaotycznego, ale jest solidny. 

konturów jest niewielkie. Subiek-
tywnie, na materiale fi lmo-
wym i muzycznym nie odczuwa-
!em defi cytu precyzji — nawet 
w obr$bie basu. Dó! pasma oka-
za! si$ pot$%ny, ale te% nie(le 
kontrolowany i zró%nicowany, 
a tak%e czytelny. Nie odczuwa-
!em jego nadmiaru, ani sk!onno-
"ci do dudnienia. Jednocze"nie 
da!o si$ us!ysze&, %e niskie tony 
dysponuj# spor# rozpi$to%ci# 
dynamiczn#. Ich intensywno"& 
potrafi  si$ nagle zwi$kszy&, i to 

Uk&ad elektroniczny to klasyka gatunku. Jako%' komponentów nie budzi zastrze"e!. 
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!"#$%& '(")*+,-+&.,/ SOTM SMS-200 Ultra z zasilaczem liniowym, odtwarzacz Sony BDP-S790 (jako transport) • $01/ Audio Analogue AAdac 
• !"#$%& 0-02&3&.,/ magnetofon Onkyo TA-2051 • .4*01-+014 &$-+,'+,-+0/ Chord Electronic TToby • 5&2)*-6 3%&7-+5&.,/ Akkus Fidelia One
• 5082, 3%&7-+5&.,/ Equilibrium SOLAR WIND • +-(,"5&-,5(6/ Equilibrium Pure Ultimate RCA; Purist Audio Design Vesta RCA (od magnetofonu) 
• 40'+20-+,/ 2 x Enerr One, kable Enerr Transcenda Supreme HC (20A), Furutech Alpha 3 (DAC), Lapp 100CY (Pier Audio), kabel w!asnej konstrukcji 
(ko"cówka  mocy) • '(&2+5/ Base 6 z platformami kwarcowymi

'6'(,* &$'%)19&.6

OCENA 75%
KATEGORIA SPRZ!TU C  

DYSTRYBUTOR: Trimex, www.trimex.pl 
CENA: 9390 z!
Dost"pne wyko#czenia: czarny ze z!otymi 
dodatkami

DANE TECHNICZNE
Wej!cia analogowe: 2 x RCA liniowe
Wyj!cia: g!o$nikowe  
(oddzielnie dla kolumn 4 i 8 %)
Impedancja wej!ciowa: 250 k%
THD: 1% (pe!na moc, 1 kHz)
Moc nominalna: 20 W (8/4 %)
Pasmo przenoszenia: 18 Hz – 20 kHz 
Pobór mocy*: 180 W
Wymiary (szer. x wys. x g"#b.): 
284 x 180 x 400 mm 
Masa*: 22,4 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Brzmienie ma bardzo charakterystyczn! sygnatur". 
NEUTRALNO"#

Jak na niezbyt drogiego lampowca w push-pullu, jest wr"cz 
bardzo dobra. Odczuwa si" tylko niewielkie zaokr!glenie.

PRECYZJA

Je#li tego w$a#nie oczekujemy, to jest to dobra droga do 
osi!gni"cia celu. S$odkie i nasycone barwy temu sprzyjaj!. 
Nie sprawdzi si" to jednak przy ka%dej muzyce.

MUZYKALNO"#

Dobre wra%enie przestrzenno#ci i namacalno#ci; 
lokalizacja na pierwszym planie jest wysoce poprawna.

STEREOFONIA

Je#li pominiemy szybko#&, która nie jest najmocniejsz! 
stron! tego modelu, to rozpi"to#& dynamiczna jest nawet 
atutem.

DYNAMIKA

Troch" zaokr!glony, ale generalnie czytelny i zró%nicowany. 
Spora pot"ga bywa efektowna.

BAS

* — warto!ci zmierzone

w zaskakuj"cym stopniu. W kulminacyj-
nych momentach Pier wytwarza# ca#kiem 
imponuj"c" pot$g$ d%wi$ku. Przy g#o!nych 
ods#uchach i przy skutecznych kolumnach, 
efekt mo&e by' niespodziewany. 
Rozpi$to!' dynamiczn" oceniam jako bar-
dzo dobr", tak&e w pozosta#ych zakresach 
pasma. Francuski wzmacniacz potrafi poka-
za' znacz"ce ró&nice w g#o!no!ci poszcze-
gólnych partii utworu lub na ró&nych frag-
mentach filmu. (atwo obna&a kompresj$. 
Ca#kiem niedawno, wiedziony nostalgi", 
sta#em si$ w#a!cicielem magnetofonu 

kasetowego !redniej klasy. Pier Audio bez-
lito!nie obna&y# kompresj$ dynamiczn" sta-
rych nagra) odtwarzanych z kaset. 
Wprawdzie bardzo dobra rozpi$to!' dyna-
miczna jest niew"tpliwym atutem Piera, to 
jednak nie na ka&dym materiale b$dzie ona 
subiektywnie tak samo dobrze odbierana. 
Kluczem jest tutaj szybko!', która ma swoje 
ograniczenia. O ile na filmach, muzyce jaz-
zowej, wokalnej nie b$dzie to mia#o wi$k-
szego znaczenia, o tyle ju& np. na rocku 
b$dzie ju& odczuwalne. W tym przypadku 
wzmacniacz tranzystorowy ma jednak 
przewag$. 
Pier wywar# na mnie bardzo dobre wra&e-
nie pod wzgl$dem przestrzenno!ci, prezen-
tuj"c nienagann" lokalizacj$ na pierwszym 
planie, z wiarygodn" namacalno!ci". *ród#a 
s" nieco powi$kszane, ale ca#y w tym urok. 
Wokale i instrumenty s" stabilne i punk-
towe. Ogólne wra&enia przestrzenne s" 
naprawd$ niez#e.
Najs#abszym sk#adnikiem brzmienia okaza#a  
si$ rozdzielczo!' wysokich tonów. One 
same nie s" eksponowane, wybrzmiewaj" 
wyra%nie ciszej ni& prze#om !rodka i góry. 

NASZYM ZDANIEM
Pier Audio MS-84 SE reprezentuje do!' 
zgrabne i po&"dane po#"czenie cech lampo-
wych, których cz$sto poszukuj" mi#o!nicy 
takich konstrukcji z jednoczesnym brakiem 

typowych wad wzmacniaczy lampowych 
ze !redniej pó#ki. Brzmienie jest doci"&one, 
z pot$&nym basem, ale te& soczyste i wyra-
ziste, z dobr" przestrzeni". Nadspodzie-
wanie dobra, jak na wzmacniacze o mocy 
20 W na kana#, jest rozpi$to!' dynamiki, 
natomiast umiarkowana — szybko!'. Ca#o-
!ciowo musz$ przyzna', &e to bardzo dobrze 
brzmi"cy wzmacniacz. Q

TESTY SPRZ!TU   Wzmacniacz lampowy Pier Audio MS-84 SE

Stopie! ko!cowy tworzy kwartet pentod EL84 
w konfiguracji push-pull. Pochodzenie lamp 
nie jest znane (produkcja na zamówienie, 
w"asne etykiety). 

Tylko dwa wej#cia liniowe z selektorem na tylnej #ciance. 
MS-84 SE bardziej przypomina ko!cówk$ mocy ni% integr$. 
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