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Wielu fanów muzyki mia!o okazj" posmakowa# magii triody 300B, ale na 
przeszkodzie posiadania w!asnego SET-a stoj$ wysokie ceny takich wzmacniaczy. 
Pier Audio oferuje w tym wzgl"dzie ciekaw$ propozycj".

8)78=�746>ʨ89   Wzmacniacz zintegrowany Pier Audio MS-300 SE

Kameleon z Francji

\�Tekst: Marek Dyba (MD), Filip Kulpa (FK), Ludwik Igielski (LI) \ Zdj!cia: AV

52

Pier Audio MS-300E.indd   52 29.04.2020   13:19

21694009



21694009

53

8)78=�746>ʨ89   Wzmacniacz zintegrowany Pier Audio MS-300 SE

8NĜDG�Z]PDFQLDF]D�Z\NRU]\VWXMH�ĜÞF]QLH���WULRG�
SUDFXMÞF\FK�Z�WRU]H�V\JQDĜRZ\P�RUD]�GZLH�ODPS\�
SURVWRZQLF]H�t|ZV]\VWNLH�SURGXNFML�FKLĞVNLHM��
SU]\�F]\P�SURGXFHQW�Z]PDFQLDF]D�]DGEDĜ�
R�RGSRZLHGQLH��ZĜDVQH��QDGUXNL��2F]\ZLĳFLH�QLF�
QLH�VWRL�QD�SU]HV]NRG]LH��E\�SU]\V]Ĝ\�Xő\WNRZQLN�
Z\PLHQLĜ�SRGZÌMQH�WULRG\��6/��F]\��61��
Z�VWRSQLDFK�ZVWòSQ\FK��QLH�PÌZLÞF�t|U]HF]�MDVQD�
t�R��]QDF]QLH�GURőV]\FK��ODPSDFK����%�Z�VWRSQLX�
NRĞFRZ\P��
:QòWU]H�Z]PDFQLDF]D�Z\NRQDQR�Z�WHFKQLFH�
PLHV]DQHM��3U]HZDőDMÞFÞ�F]òĳà�]UHDOL]RZDQR�
]D�SRPRFÞ�PRQWDőX�SXQNW�SXQNW��(OHPHQW\�
ELHUQH��PHWDOL]RZDQH�UH]\VWRU\�L�PQLHMV]H�
NRQGHQVDWRU\��SU]\OXWRZDQR�EH]SRĳUHGQLR�GR�
Z\SURZDG]HĞ�SRGVWDZHN�ODPS��0DVò�XNĜDGX�
SRSURZDG]RQR�JUXEÞ�VUHEU]DQNÞ��QDWRPLDVW�
]DVLODQLH�őDUQLNÌZ�t|VNUòFRQ\PL�ZLÞ]NDPL�
L]RORZDQ\FK�SU]HZRGÌZ��2EZRG\�NDWRGRZH�
ODPS�PRF\�RWU]\PDĜ\�PDĜH�SĜ\WNL�GUXNRZDQH�
�MHG\QH�Z\VWòSXMÞFH�Z�W\P�XU]ÞG]HQLX���
:]PDFQLDF]�SRVLDGD�UR]EXGRZDQH�XNĜDG\�
]DVLODF]\�]�GZLHPD�ODPSDPL�SURVWRZQLF]\PL�
�=�3$�L�WU]HPD�VFDORQ\PL�PRVWNDPL�
SÌĜSU]HZRGQLNRZ\PL��=DVLODF]�ODPSRZ\�
REVĜXJXMH�VWRSLHĞ�PRF\�L�MHVW�]EXGRZDQ\�
]�Ƭ� OWUD�&/&��SU]\�F]\P�SLHUZV]\�NRQGHQVDWRU�
PD�EDUG]R�PDĜÞ�SRMHPQRĳà�L�MHVW�SU]\OXWRZDQ\�
EH]SRĳUHGQLR�GR�SRGVWDZNL�ODPS\�SURVWRZQLF]HM��
QDWRPLDVW�WHQ�]D�GĜDZLNLHP�PD�MXő�]QDF]QLH�
ZLòNV]Þ�SRMHPQRĳà�������)�����9���GRGDWNRZR�
]ERF]QLNRZDQÞ�őÌĜW\P�NRQGHQVDWRUHP�037�
PDUNL�6ZHOORQJ��GRĳà�SRSXODUQHM�Z�DXGLRƬ�OVNLP�
ĳZLDWNX�QD�'DOHNLP�:VFKRG]LH��=DVLODF]�
SÌĜSU]HZRGQLNRZ\�NRU]\VWD�]�GZÌFK�GXő\FK�
HOHNWUROLWÌZ�t�WDNLFK�MDN�ZF]HĳQLHM�t�L�MHGQHJR�
6ZHOORQJD��:�REZRGDFK�őDU]HQLRZ\FK�SUDFXMÞ�
UÌZQLHő�VFDORQH�PRVWNL�SURVWRZQLF]H�L�HOHNWUROLW\�
5XE\FRQD���������)����9�
3REUDQ\�]�JQLD]G�V\JQDĜ�SR�SU]HMĳFLX�SU]H]�
PHFKDQLF]Q\�VHOHNWRU�WUDƬ�D�GR�UHJXODWRUD�
JĜRĳQRĳFL��$OSV�%OXH�9HOYHW�����NƱ���D�QDVWòSQLH�
GR�SLHUZV]HJR�VWRSQLD�QDSLòFLRZHJR�QD�WULRG]LH�

MS-300 SE od !rodkaWizja spotkania ze wzmacniaczem triodo-
wym single-ended, a szczególnie 

z takim na lampie 300B jest dla mnie zawsze 
ekscytuj!ca. W brzmieniu tej legendarnej 
triody zakocha"em si# wiele lat temu i cho$ 
od tego czasu nauczy"em si#, %e konkretna 
aplikacja ka%dego rozwi!zania w audiodaje 
ró%ne efekty, to jednak w"a&ciwie ka%dy SET 
na 300B dostarcza" mi mnóstwa pozytywnych 
emocji. Oczywi&cie w&ród tych wzmacniaczy 
zdarza"y si# konstrukcje wybitne, bardzo dobre 
i tylko dobre, ale wynik ka%dego spotkania by" 
na plus. Mimo %e nazwa Pier Audio w"a&ciwie 
nic mi nie mówi"a, to na propozycj# testu 
modelu MS-300 SE przysta"em bez wahania. 
Po czym uda"em si# na fi rmow! stron#, by 
dowiedzie$ si# czegokolwiek o marce. Tu ze 
zdumieniem odkry"em, %e serwis internetowy 
Piera nie ma wy"!cznie wersj# ojczyst!. 
Z pomoc! przyszed" t"umacz online. 
Firma ma swoj! siedzib# w okolicach Vendôme 
w &rodkowej Francji, ale samej historii fi rmy 
nie znalaz"em. Wiadomo, %e stanowi ona owoc 
spotkania trzech ludzi maj!cych rozleg"e do-
&wiadczenie w zakresie dystrybucji. Strategia 
marki mówi o tworzeniu urz!dze' oferuj!cych 
d(wi#k jak najbardziej zbli%ony do brzmienia 
muzyki na %ywo. Jak dla mnie – bomba. 
Obecnie Pier Audio zajmuje si# projektowa-
niem urz!dze' w ramach dwóch serii: Classic 
i Gold. Te pierwsze to konstrukcje lampowe 
oparte o transformatory wysokiej klasy z uk"a-
dami elektronicznymi montowanymi metod! 
punkt-punkt. S! to g"ównie integry, ale jest 
i zestaw wzmacniacza dzielonego. Druga seria 
to urz!dzenia lampowo-tranzystorowe. Tu 
oferta jest nieco bogatsza, bo obok wzmac-
niaczy znajdziemy równie% przedwzmacniacz 
gramofonowy i odtwarzacz CD z wyj&ciem 
lampowym. 

CECHY OGÓLNE
Warto zauwa%y$, %e nawet szczytowe modele 
Pier Audio s! –)bior!c pod uwag# audiofi lskie 
realia – rozs!dnie wycenione. Testowany MS-
300 SE nale%y do serii Classic. Jest klasycznym 
SET-em na bazie pojedynczej triody 300B na 
kana". No, mo%e nie do ko'ca klasycznym, 
jako %e posiada funkcj# omijania sekcji 
przedwzmacniacza i korzystania z urz!dzenia 
w trybie ko'cówki mocy, co – jak zaraz si# oka-
%e – jest spor! zalet!. Dodatkowo u%ytkownik 
otrzymuje mo%liwo&$ korzystania z ustawie' 
ko'cówki mocy nazwanych „normal” i „soft”, 
które wybieramy prze"!cznikiem hebelkowym 
z lewej strony. Wbrew informacjom, które mo%-
na znale($ w sieci, nie jest to wybór pomi#dzy 
trybem ultralinearnym (którego w przypadku 

�61���'DOHM�QDVWòSXMH�Z]PRFQLHQLH�QDSLòFLRZH�
QD�NROHMQ\FK�WULRGDFK���61��L��6/���SRWHP�V\JQDĜ�
WUDƬ�D�GR�DV\PHWU\F]QHJR�VWRSQLD�NRĞFRZHJR�
QD�WULRG]LH����%�L�VWDPWÞG�GR�WUDQVIRUPDWRUÌZ�
JĜRĳQLNRZ\FK�]�RGF]HSDPL����L���RPRZ\PL��
3U]HZLG]LDQR�PRőOLZRĳà�SRPLDUX�SUÞGX�
VSRF]\QNRZHJR�SĜ\QÞFHJR�SU]H]�ODPS\�PRF\�
�VHOHNWRU�REURWRZ\�Z\EUDQHM�GR�SRPLDUX�ODPS\�
SOXV�ZVNDŏQLN�PHFKDQLF]Q\��RUD]�GRNRQDQLH�
GUREQ\FK�NRUHNW�]D�SRPRFÞ�SRWHQFMRPHWUÌZ�QD�
JÌUQHM�SĜ\FLH�XU]ÞG]HQLD��
2U\JLQDOQ\P�UR]ZLÞ]DQLHP�MHVW�ZVSRPQLDQ\�
SU]HĜÞF]QLN�]PLHQLDMÞF\�SXQNW\�SUDF\�ODPS�
PRF\��1RUPDO�6RIW���']LDĜD�RQ�QD�QLHFR�LQQHM�
]DVDG]LH�QLő�DQDORJLF]QH�UR]ZLÞ]DQLD�Z�XNĜDGDFK�
SHQWRGRZ\FK��FKRà�PRőQD�GRV]XNLZDà�VLò�WXWDM�
SHZQ\FK�SRGRELHĞVWZ�Z�FKDUDNWHU]H�ZQRV]RQ\FK�
]PLDQ�GR�EU]PLHQLD��1LHPQLHM�MHGQDN�QLH�QDOHő\�
WHJR�XWRőVDPLDà�]�W\SRZÞ�SUDFÞ�Z�WU\ELH�
XOWUDOLQHDU��:�REX�XVWDZLHQLDFK�ODPS\����%�
SUDFXMÞ�MDNR�WULRG\��W\OH�őH�]PLHQLDMÞ�VLò�ZDUWRĳFL�
SRV]F]HJÌOQ\FK�HOHPHQWÌZ�ELHUQ\FK��UH]\VWRUÌZ���
D�Z�]ZLÞ]NX�]�W\P�VSRVÌE�SUH]HQWDFML�GŏZLòNX�
:�SU]\SDGNX�NDőGHJR�Z]PDFQLDF]D�ODPSRZHJR��
V]F]HJÌOQLH�WDNLHJR�R�PDĜHM�PRF\��]ZUDFDP\�
XZDJò�QD�DVSHNW�NRPSDW\ELOQRĳFL�]�]HVWDZDPL�
JĜRĳQLNRZ\PL��,�QLH�FKRG]L�WX�Z\ĜÞF]QLH�R�NZHVWLò�
GRSDVRZDQLD�JĜRĳQLNÌZ�R�RGSRZLHGQLR�GXőHM�
F]XĜRĳFL��OHF]�WDNőH�R�GXőÞ�LPSHGDQFMò�Z\MĳFLRZÞ�
L�MHM�ZSĜ\Z�QD�HIHNW\ZQÞ�FKDUDNWHU\VW\Nò�
SU]HQRV]HQLD�V\VWHPX��]DOHőQLH�RG�NU]\ZHM�
PRGXĜX�LPSHGDQFML�NROXPQ��:�SU]\SDGNX�06�
���6(�LPSHGDQFMD�Z\MĳFLRZD�VWRSQL�NRĞFRZ\FK�
MHVW�XPLDUNRZDQD�L�Z\QRVL�����Ʊ�GOD�WHUPLQDOL�
��RPRZ\FK��3R]LRP�]QLHNV]WDĜFHĞ�QLHOLQLRZ\FK�
MHVW�GRĳà�W\SRZ\�GOD�NRQVWUXNFML�VLQJOH�HQGHG�t�
Z\UDőD�VLò�Z�G]LHVLòWQ\FK�F]òĳFL�SURFHQWD�SU]\�
PDĜ\FK�L�ĳUHGQLFK�PRFDFK��0DNV\PDOQD�PRF�
Z\MĳFLRZD�VLòJD�����:�QD�NDQDĜ��SU]\�7+' �����
:�VSHNWUXP�]QLHNV]WDĜFHĞ�Z\UDŏQLH�ZLGRF]Q\�
MHVW�NRPSRQHQW����+]�SRFKRG]ÞF\�RG�]DVLODF]D��
OLF]QH�KDUPRQLF]QH�RUD]�SLNL�LQWHUPRGXODF\MQH�
SRZVWDMÞFH�SU]\�LQWHUDNFML�]�V\JQDĜDPL�DXGLR�
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POMIESZCZENIE: 
24 m2, z cz!"ciow# 
adaptacj# akustyczn# 
– ustroje Rogoz Audio 
i AudioForm
KOLUMNY:  
GrandiNote MACH4
!RÓD"O ANALOGOWE: 
gramofon Brinkmann 
Taurus, rami! 
Brinkmann 12.1 
z wk$adk# AirTight 
Opus 1
PRZEDWZMACNIACZ 
GRAMOFONOWY: 
GrandiNote Celio mk 
IV, Thoeress Enhancer 
WZMACNIACZ: 
GrandiNote Shinai
KABLE SYGNA"OWE: 
Hijiri Kiwami, 
TelluriumQ Ultra 
Black.                                                                                                
KABLE G"O#NIKOWE: 
LessLoss Anchorwave
ZASILANIE: 
dedykowana linia 
od licznika kablem 
Gigawatt LC-Y, listwy: 
Gigawatt PC3 SE 
EVO+ i Gigawatt PF2 
mk2, kable sieciowe 
LessLoss DFPC 
Signature, Gigawatt 
LC-3, gniazdka "cienne 
Gigawatt i Furutech

POMIESZCZENIE: 
30 m2 zaadaptowane 
akustycznie (do"% 
silnie wyt$umione), 
panele Vicoustic, 
Mega Acoustic oraz 
w$asnego projektu
!RÓD"A CYFROWE: 
Linn Selekt DSM/
Kalatyst, dCS Bartok, 
Topping D70+SOtM 
sMS-200 Ultra Neo / 
Sbooster 
ZESTAWY 
G"O#NIKOWE: Klipsch 
RF7 III z zewn!trzn# 
zwrotnic# wy&szej 
jako"ci
INTERKONEKT: Albedo 
Metamorphosis
KABLE G"O#NIKOWE: 
KBL Sound Red Eye 
Ultimate
AKCESORIA: stoliki 
Rogoz Audio 4SPB/
BBS, StandART 
STO, platformy 
antywibracyjne PAB 
ZASILANIE: 
dedykowana linia 
zasilaj#ca, listwy 
Furutech f-TP615, 
PowerBASE
kable zasilaj#ce KBL 
Sound Himalaya 
PRO, Master Mirror 
Reference, Solaris, 
Zodiac

7=78)1�3(7�9',3;=�1(

7=78)1�3(7�9',3;=�*/

8)78=�746>ʨ89���;^QEGRMEG^�^MRXIKVS[ER]�4MIV�%YHMS�17�����7)

xxxx

Trzy wej!cia (liniowe), wej!cie na ko"cówk# mocy (rzadko!$ w lampowych 
integrach tej klasy) i dwie pary zacisków g%o!nikowych – wi#cej nic nie potrzeba. 

zdaniem, w projekcie wzorniczym 
troch! brakuje spójno"ci kszta#-
tów i kolorów (w sumie s$ cztery), 
a jako"% wyko&czenia elementów 
lakierowanych (obudowa transforma-
torów i klatka) pozostawia troch! do 
'yczenia. Estetycznymi elementami 
s$ wyprofilowane drewniane boczki 
z mdf-u pomalowane na czerwo-
no oraz grube aluminiowe panele 
w kolorze z#ocisto-miedzianym. 
Dwa znajduj$ si! po bokach, trzeci 
umieszczono po"rodku górnego 
panelu, w którym znajduj$ si! lampy. 
Ciekawym akcentem s$ tak'e 
aluminiowe pier"cienie (tym razem 
w naturalnym, srebrnym kolorze). 
Od strony u'ytkowej do dyspozycji s$ 
trzy wej"cia liniowe plus jedno bez-
po"rednio na ko&cówk! (wszystkie 
RCA), osobne terminale dla kolumn 
4-i 8-omowych oraz mo'liwo"% 
regulacji biasu lamp wyj"ciowych 
(do tego celu s#u'y miliamperomierz 
po"rodku czo#ówki, prze#$cznik „Bias 
Selector” i cztery otwory w górnej 
pokrywie skrywaj$ce potencjometry 
regulacyjne). 
Wzmacniacz nie zosta% wyposa-
&ony w zdalne sterowanie, ma za 
to solidn$ stalow$ os#on! na lampy, 
któr$ #atwo si! zdejmuje. Bez niej, 
MS-300SE wygl$da jednak zdecydo-
wanie lepiej. 

triody by% nie mo'e) a „triodowym". 
Drugi taki sam prze#$cznik znajduje 
si! po przeciwnej stronie i s#u'y do 
wybierania trybu pracy wzmacniacza 
(integra/ko&cówka mocy) – inaczej 
mówi$c, pozwala on pomin$% sekcj! 
wbudowanego przedwzmacniacza.  
Jedn$ z regu# panuj$cych w "wiecie 
urz$dze& lampowych, od której znam 
jedynie bardzo nieliczne wyj$tki 
(cho%by AirTight ATM-300) mówi, 'e 
masa urz$dzenia przek#ada si! (zwy-
kle) na jako"% brzmienia. Dlaczego? 
Bo jednym z kluczy do dobrego 
brzmienia jest jako"% zasilacza, 
a drugim klasa transformatorów wyj-
"ciowych. A te dobre wa'$ du'o. Sam 
mia#em okazj! przekona% si! o tym, 
jak wiele wnosz$ te ostatnie, gdy 
konstruktor mojego wzmacniacza 

Art Audio Symphony II, Tom Willis, 
wymieni# je w moim egzemplarzu na 
u'ywane przez niego w wy'szym 
modelu tej marki. To by#a jedyna 
wprowadzona zmiana, a mój wzmac-
niacz z marszu wskoczy# pó#k! wy'ej 
pod wzgl!dem klasy brzmienia (co 
nie znaczy, 'e dorówna# dro'szemu 
bratu, ale zdecydowanie si! do niego 
zbli'y#). Gdy wi!c przysz#o mi samo-
dzielnie wyj$% MS-300 SE z kartonu, 
a mój kr!gos#up wyartyku#owa# 
g#o"no i niecenzuralnie swoje zdanie 
na ten temat, poczu#em 'e mam do 
czynienia z powa'nym zawodnikiem. 
Ponad 28 kg to ju' nie przelewki 
(producent optymistycznie podaje 
o 5 kg wi!cej). 
Wygl$d to rzecz gustu. Zdj!cia 
mówi$ wi!cej ni' s#owa. Naszym 
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DYSTRYBUTOR: Trimex Poland, www.trimex.pl 
CENA: 11 690 z!
Dost"pne wyko#czenia: czarno-czerwono-z!ote

DANE TECHNICZNE
Typ uk!adu: single-ended, klasa A
Lampy: 2 x 300B; 2 x 6SL7; 3 x 6SN7;  
2 x 5Z3PA (prostownicze)
Impedancja wej"ciowa: 250 k$ (tryb integry)
Moc wyj"ciowa*: 
8,5 W na kana! (1 kHz, 6 $, THD=3%), 
5,4 W na kana! (1 kHz, 6 $, THD=1%)
Czu!o"# wej"ciowa: ko#cówka mocy – 1,0 V 
RMS dla mocy znamionowej
Pasmo przenoszenia: 18 Hz – 32 kHz
Impedancja wyj"ciowa*: 1,2 $
Zniekszta!cenia THD*: typowo 0,1-0,2% 
(dominuj% 3. i 2. harmoniczna)
Wej"cia: 
3 liniowe RCA, wej&cie na ko#cówk" mocy
Pobór mocy*: bieg ja!owy –'180 W
Wymiary (szer. x wys. x g!$b.): 
430 x 220 x 380 mm
Masa*: 27,05 kg (bez klatki), 28,35 kg (z klatk%)

OCENA           HIGH-END

* - warto!ci zmierzone
** – tryb ko"cówki mocy

KATEGORIA SPRZ!TU A**  

BRZMIENIE
MS-300 SE wstawi#em do systemu zamiast 
mojej tranzystorowej integry w klasie A  
(Shinai), a jako $ród#a u%y#em na pocz&tku fan-
tastycznego zestawu analogowego, na który 
sk#ada#y si': Brinkmann Taurus z ramieniem 
12.1, jedna z trzech najlepszych wk#adek, 
jakich kiedykolwiek s#ucha#em u siebie, czyli 
AirTight Opus 1 oraz znakomity przedwzmac-
niacz gramofonowy Reinharda Thoeressa. 
W pierwszej kolejno!ci przes#ucha#em pierwszy 
kr&%ek z trójp#ytowego wydania „Carmen” ze 
wspania#& Mari& Callas. W#oska integra jest 
bodaj z osiem razy dro%sza, tote% nie nale%a#o 
oczekiwa( takiego samego poziomu grania, 
ale z drugiej strony jest ona tranzystorem, co 
w moich uszach szanse nieco wyrównywa#o. 
Triodowiec Piera, pocz&tkowo pracuj&cy 
w ustawieniu „normal”, zaskoczy# mnie odsu-
ni'ciem sceny d$wi'kowej, a przede wszyst-
kim pierwszego planu (SET-y zwykle scen' 
przybli%aj&, przynajmniej te niezbyt drogie).  
Zachowa# przy tym wielko!( i trójwymiarowo!( 
tej ostatniej. G#osy !piewaków brzmia#y co 
prawda dobrze, ale po 300B spodziewa#em si' 
jeszcze nieco wi'kszej namacalno!ci i ekspre-
sji. Kontroli nad kolumnami nie mia#em nic do 
zarzucenia, acz dynamiczna, ca#kiem szybka 
orkiestra nie mia#a takiej masy, jak z Shinai. 
Trzeciego kr&%ka z tego boksu pos#ucha#em 
ju% po zmianie trybu na „soft”. G#osy wype#ni#y 
si', zabrzmia#y bardziej g#adko, namacalnie, 
prawdziwiej – tak%e za spraw& lepszego 
wgl&du w barw' i faktur' oraz i!cie triodowej 
p#ynno!ci d$wi'ku. Orkiestra potrafi#a teraz 
mocniej/ci'%ej zagrzmie(, acz jednocze!nie 
dó# pasma nieco si' zaokr&gli#. Wzmacniacz 
nie sprawowa# ju% tak dobrej kontroli nad tym 
skrajem pasma, ale bardziej si' otworzy# na 
górze pasma i wype#ni# j& tzw. powietrzem. 
Nie jest to tak przestrzenne nagranie, jak moja 
ulubiona wersja tej opery z Leontyn& Price (na 
RCA Red Seal), ale i tak by#o s#ycha(, %e obrazo-
wanie i scena s& pokazywane lepiej, w bardziej 
przekonuj&cy sposób ni% w pierwszym usta-
wieniu. Która wersja by#a lepsza? To troch' 
rzecz gustu, acz zwa%ywszy, %e nagranie, które 
zrealizowano bodaj w 1964 roku, ustawienie 
„soft" chyba lepiej oddawa#o klimat realizacji 
z tamtych czasów, by#o bardziej ekspresyjne. 
Przyznaj', i% tryb normalny te% mia# swoje 
zalety. Prze#&cznik daje s#uchaczowi wybór, 
a to opcja, której wi'kszo!( wzmacniaczy po 
prostu nie oferuje.
Kolejnego dnia na talerz gramofonu trafi# m.in. 
kr&%ek Santany „Supernatural”. Wydawa#oby 
si', %e przy takim, niemal rockowym graniu, 
tryb „normal” powinien by( jedynym s#usznym 

wyborem. I czasem by#, a czasem nie. I owszem 
w bardziej dynamicznych, szybszych kawa#-
kach warstwa instrumentalna brzmia#a w nim 
%wawiej, bardziej „live”, dynamicznie – mia#a 
lepszego „kopa”. Tyle %e gdy tylko pojawia# 
si' wokal albo gitara akustyczna, a nawet 
elektryczna mistrza, to g'stszy, bardziej 
wyrafinowany, daj&cy lepszy wgl&d w faktury, 
w plankton drobnych informacji tryb „soft” 
tworzy# pe#niejszy, bardziej prawdziwy spek-
takl muzyczny. Francuska trioda ani w jednym 
ani w drugim trybie nie jest mistrzem precyzji 
obrazowania, ale w normalnym pokazuje 
poszczególne $ród#a pozorne nieco lepiej 
zlokalizowane i bardziej konturowe. Stopa 
perkusji, ale i gitara basowa s& zdecydowanie 
bardziej zwarte, spr'%yste, lepiej „kopi&”, ale to 
w trybie „mi'kkim” d'ciaki podnosi#y mi w#oski 
na karku %ywym, !wie%ym, pe#nym powietrza, 
lekko chropowatym brzmieniem. Kontury 
nieco si' zacieraj&, ale w zamian za to pojawia 
si' lepsze wype#nienie i masa d$wi'ku. I tak 
w#a!ciwie by#o w przypadku wi'kszo!ci p#yt 
– paluszki cz'sto mnie !wierzbia#y do zmiany 
trybu, bo za jej spraw& inne elementy nagrania 
wydobywane by#y na wierzch, bardziej zwraca-
#y uwag'. I dopiero gdy przysz!o do kameral-
nych nagra" wykonywanych przez jazzowe 
tria, kwartety smyczkowe, czy z wokalami 
w rolach g!ównych, tryb „mi#kki” okazywa! 
si# tym jedynym s!usznym. Wra%enie obec-
no!ci wykonawców, naturalno!( brzmienia, 
p#ynno!( d$wi'ku, pe#ne wybrzmienia, wysy-
cenie muzyki powietrzem, czysto!( i otwarto!( 
góry pasma, s#owem typowe zalety SET-ów nie 
dawa#y w&tpliwo!ci, %e to ustawienie MS-300 
SE jest po prostu lepsze. 
Gdy na koniec przesiad#em si' na $ród#o 
cyfrowe, czyli przetwornik LampizatOr Pacific, 
postanowi#em wykorzysta( wbudowan& we" 
sekcj' przedwzmacniacza, a MS-300 SE jako 
ko"cówk' mocy. Pacific to jeden z najlepszych 
przetworników na rynku, a jego sekcja pre 
co prawda klas& samemu przetwornikowi do 
ko"ca nie dorównuje, ale i tak jest na tyle 
dobra, %e wiele osób u%ywa tego DAC-a do 
bezpo!redniego sterowania ko"cówkami 
mocy wysokiej klasy. I tak, prezentacja sta#a 
si' czystsza, bardziej rozdzielcza, dynamicz-
niejsza, w pewnym sensie mniej „lampowa”. 
Poprawi#y si' równie% separacja i ró%nicowa-
nie, ale i – co mnie nieco zaskoczy#o – nasyce-
nie, wype#nienie d$wi'ku w ca#ym pa!mie. To 
nadal by#o granie po cieplejszej stronie mocy, 
ale przy zachowaniu naturalno!ci brzmienia 
jednocze!nie bli%sze neutralno!ci, bogatsze  
w informacje pokazywane w bardziej 
klarowny sposób, a przez to jeszcze bardziej 

Miernik pr$du spoczynkowego jest 
aktywowany prze!$cznikiem lamp ko"cowych. 

przekonuj&ce i wci&gaj&ce. Jasne %e nikt nie 
b'dzie zestawia# tak drogiego DAC-a z tym 
wzmacniaczem, ale posiadacze MS-300 SE 
wiedz& ju%, %e jedn& z opcji rozwoju systemu 
w przysz#o!ci mo%e by( w#a!nie zewn'trzny 
przedwzmacniacz czy mo%e raczej dobre $ród#o 
cyfrowe z regulowanym wyj!ciem. A tych dzi! 
przecie% nie brakuje. (MD)
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II OPINIA 
Postanowi!em pos!ucha" tego wzmacniacza 
z dwóch powodów. Po pierwsze, moje Klipsche 
RF7 III, za spraw# bardzo du$ej efektywno%ci 
nie&le „pasuj#” do 8-watowej triody, po drugie 
nie mia!em ju$ od wielu lat do czynienia ze 
wzmacniaczem na lampie 300B, wi'c zwyczaj-
nie by!em ciekaw, jak mo$e zagra" wzmacniacz 
tego typu w konfrontacji z tranzystorami 
w klasie A, AB czy D, z którymi najcz'%ciej 
mam do czynienia. Na ods!uchy po%wi'ci!em 
wprawdzie mniej czasu ni$ zwykle (presja 
obowi#zków nie pozwoli!a na wi'cej), ale jedna 
d!u$sza sesja tu$ przed Wielkanoc# pozwoli!a 
mi na wyci#gni'cie ciekawych, jak s#dz', 
wniosków. 
Zaczn' od tego, $e jako!" d#wi$ku uzyski-
wana z wej!cia na ko%cówk$ mocy dalece 
przewy&sz' t$, która jest udzia(em pozosta-
(ych wej!". I nie chodzi to kwestie jakiego% 
tam dopasowania czy moje „widzimisi'”, 
lecz o to, $e wbudowany przedwzmacniacz 
wyra&nie degraduje przejrzysto%", precyzj', 
namacalno%", ekspresj', a nawet nasycenie 
barwowe. Porównania wykonane z wykorzy-
staniem Linna Selekta DSM (Katalyst), pó&niej 
potwierdzone przez dCS-a Bartoka, pokaza!y 
to w sposób jednoznaczny. Nim przejd' do 
omówienia brzmienia MS-300 SE w trybie ko(-
cówki mocy, który uwa$am za jedyny s!uszny, 
dodam, $e ró$nica pomi'dzy nim a domy%lnym 

dla wielu trybem integry jest znacznie wi'ksza 
ni$ zmiany, które powoduje prze!#cznik soft/
normal. 
W przypadku MS-300 SE !#cznie mamy do 
czynienia z czterema kombinacjami brzmie(, 
przy czym dwa z nich (ko(cówka mocy/
Soft, ko(cówka mocy/Normal) deklasuj# oba 
pozosta!e (integra/soft, integra/normal). Nie 
mam pewno%ci, które z dwóch pierwszych 
jest jednoznacznie lepsze (sk!adniam si' 
jednak ku ustawieniu bardziej precyzyjnemu 
i neutralnemu „normal”), ale z ca!# pewno%ci# 
mog' stwierdzi", $e najgorsze efekty przynosi 
kombinacja integra/soft. W niej otrzymujemy 
najwi'cej zawoalowania, najmniej przejrzysto-
%ci i dynamiki. Gdybym mia! ograniczy" si' do 
oceny tylko tej kombinacji, b'd#c np. zmuszo-
nym do korzystania ze &ród!a sta!opoziomowe-
go (odtwarzacza CD lub phonostage’a), 
okre%li!bym ten wzmacniacz jako graj#cy 
wyra&nie ciep!o, w sposób troch' zaokr#glony, 
umiarkowanie przejrzysty, o takiej sobie mikro-
dynamice. )rodek kategorii B to wszystko, co 
móg!bym da". Prze!#czenie Piera jako integry 
w tryb normal zmienia ten stan rzeczy tylko 
troch' (na korzy%"), poniewa$ powy$sze 
ograniczenia nadal wyst'puj#, cho" w nieco 
mniejszym nasileniu. Nie znaczy to $e mamy 
do czynienia ze s!abym wzmacniaczem, jako $e 
na przyk!ad jako%" niskich tonów czy ogólna 
swoboda grania w po!#czeniu z Klipschami 

odbiera!em bardzo pozytywnie – nie mówi#c, 
rzecz jasna, o g'stych barwach. Jednak$e 
przej%cie w tryb ko(cówki mocy natychmiast 
odmienia obraz tego wzmacniacza w stopniu 
zasadniczym. Ró$nica w jako%ci brzmienia 
okazuje si' na tyle du$a, $e w moim odczuciu 
nie da si' jej skompensowa" $adnym (lepszym) 
&ród!em pod!#czonym do wej%" przedwzmac-
niacza. Oczywi%cie nie jest to dobra informacja 
dla u$ytkowników gramofonów i odtwarzaczy 
CD – oni bowiem bed# zdani na skorzystanie 
z wej%" obj'tych regulacj# g!o%no%ci wbu-
dowan# w integr', ewentualnie na zakup 
zewn'trznego preampu, co oznacza dodatko-
wy wydatek. 
No dobrze, przejd&my zatem do konkretu: jak 
gra MS-300 SE potraktowany jako ko(cówka 
mocy? Mówi#c wprost i bez ogródek: znakomi-
cie! By(em zaskoczony i zadziwiony kontrol' 
i dynamik' basu. Owszem, brzmienie sprawia 
wra$enie lekko niedoci#$onego w niskim za-
kresie, a jednocze%nie rozja%nionego w górnej 
%rednicy, ale przypuszczam, $e nie jest to 
wy!#cznie cecha samego wzmacniacza, lecz 
jego interakcji z obci#$eniem – w tym przypad-
ku kolumnami, których maksimum impedancji 
ma warto%" ponad 60 *, za% minimum – 3,6 *. 
I raczej nie jest przypadkiem to, $e owo mak-
simum wyst'puje przy 3 kHz, za% minimum 
– w!a%nie na basie (ok. 150 Hz), w dodatku jest 
mocno sp!aszczone. Zgodnie z ide# dzia!ania 
dzielnika napi'ciowego, w zakresie basowym 
moje kolumny dostawa!y nawet o kilkadziesi#t 
procent mniejsze napi'cie ni$ zakres wokó! 
3 kHz, coz pewno%ci# modyfi kowa!o charak-
ter brzmienia przez samo obci#$enie. Tak 
czy owak, francuski wzmacniacz ekspono-
wa! prze!om %rednicy i góry, kosztem basu, 
który wydawa! si' ca!o%ciowo l$ejszy i mniej 
pot'$ny ni$ by" powinien. Efekt ten b'dzie 
wyst'powa! w mniejszym, b#d& wi'kszym 
nasileniu, zale$nie od pod!#czonych kolumn, 
przy czym w wi'kszo%ci przypadków b'dzie on 
prawdopodobnie mniejszy ni$ u mnie. Cho"by 
z Heresy IV – kolumnami o równie du$ej efek-
tywno%ci i jeszcze !atwiejszymi do wysterowa-
nia. By ograniczy" omawiany efekt, zaleca!bym 
korzystanie z odczepów 4-omowych – chyba $e 
kolumny s# faktycznie 8-omowe, a takich jest 
dzi% zdecydowana mniejszo%". 
Tak czy owak, reprodukcja niskich tonów 
w wydaniu MS-300 SE (jako ko%cówki mocy) 
by(a dla mnie ogromn' niespodziank'. 
Spodziewa!em si' ob!ych konturów, niedobo-
rów szybko%ci i kontroli, tymczasem „francuz” 
w sposób bardzo sprawny i zr'czny radzi! sobie 
z czterema 10-calowymi wooferami amery-
ka(skich kolumn, daj#c %wietn# czytelno%", 
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Sekcj$ preampu i wzmocnienia wst$pnego 
(adnie wyeksponowano. Zastosowano 
podwójne triody 6SL7 i 6SN7. 

Triody 300B s' drogimi lampami. Upgrade 
to koszt od tysi'ca do kilku tysi$cy z(otych 
(Western Electric). Ale efekty mog' by" ciekawe. 

Ten prze('cznik ma kluczowe znaczenie 
dla jako!ci brzmienia. Koniecznie trzeba 
wypróbowa" opcj$ „Power Amp". 

Zmiana punktu pracy lamp ko%cowych istotnie 
wp(ywa na brzmienie. Nazwy dobrze oddaj' 
charakter zmian. 
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pi!kn" modulacj! i artykulacj!. Od#wie$y%em 
sobie dzi!ki temu spory fragment koncertu 
Paula Motiana, Geri Allena i Charlie’ego Hadena 
z Montrealu („The Montreal Tapes”), w którym 
to nagraniu (1989) kontrabas mistrza ma 
zjawiskow" czytelno#& i obecno#&, brzmi"c 
przy tym zdecydowanie mniej t%usto ni$ 
w przypadku wi!kszo#ci nagra' trio jazzowych 
(t! cech! nagrania MS-300 SE pokaza% wspa-
niale). Co wi!cej, mocne impulsy niskotonowe 
by!y pobawione spowolnienia. Dynamiczne 
ej#cie b!bnów w utworze „Concerto for Viola 
and Orchestra” z albumu „Sacrum Profanum” 
trio Adama Ba%dycha zosta%o odtworzone bez 
s%yszalnej kompresji – w istocie lepiej ni$ to 
jest udzia%em dobrych, nominalnie znacznie 
mocniejszych wzmacniaczy tranzystorowych. 
Nie do wiary.  
Ca%a reszta te$ by%a #wietna. Ju$ pierwsze tak-
ty muzyki pokaza%y, $e SET 300B nawet w tak 
niedrogim wydaniu potrafi  dawa& znacznie 
wi!cej namacalno#ci instrumentów i wokali 
oraz powietrza w górnych rejestrach ni$ 
potrafi " to wzmacniacze wykonane w technice 
pó%przewodnikowej lub hybrydowej. Bardzo 
wysoko oceni!em ogóln" przejrzysto#$ 
i wgl"d w nagranie. Scena by%a du$a, szeroka, 

#wietnie uwarstwiona. Jednocze#nie nie 
odnotowa%em ogranicze' w precyzji ognisko-
wania, jakiegokolwiek rozmycia. Wzmacniacz 
gra% #wie$o, rze#ko i zaskakuj"co dok%adnie, 
a zarazem nie szcz!dzi% alikwotów. Nie opiera% 
namacalno#ci przekazu na jego zbli$aniu ani 
zag!szczeniu (scen! d(wi!kow" w rzeczywi-
sto#ci lekko oddala), lecz na bardzo dobrym 
oddawaniu mikrodynamiki i przejrzysto#ci. 
Zdumia%o mnie, $e nawet przy naprawd! 
g%o#nym s%uchaniu instrumentów takich jak wi-
brafon i maribma (Gary Burton), w d(wi!ku nie 
pojawia%y si! zniekszta%cenia, które w ostatnim 
czasie s%ysza%em z dwukrotnie dro$szego 
wzmacniacza single-ended dobrze znanej 
marki. Wspomniana ekspozycja górnego #rodka 
troch! „pocienia%a” brzmienie skrzypiec Adama 
Ba%dycha, ale – jak ju$ wspomnia%em – to raczej 
nie wina wzmacniacza, a jego wspó%dzia%ania 
z wykorzystanymi kolumnami. Zreszt", w po%"-
czeniu z dCS-em ta cecha brzmienia schodzi%a 
na dalszy plan. 
Reasumuj"c, MS-300 SE potrafi  naprawd! 
wiele – pod warunkiem, $e potraktujemy go 
jako ko'cówk! mocy. (FK)

NASZYM ZDANIEM
Estetyka tego wzmacniacza nie musi ka$demu 
przypa#& do gustu, ale MS-300 SE oferuje 
w%a#ciwie wszystkie zalety, za które fani 
triody 300B kochaj" tego typu konstrukcje, tj. 
ciep%e, namacalne, ekspresyjne granie z czyst", 
otwart", pe%n" powietrza, d(wi!czno#ci i wy-
brzmie' gór" pasma. Oczywistym jest, $e Pier 
Audio to wzmacniacz daleki od uniwersalno#ci 
pod k"tem doboru zestawów g%o#nikowych, 
ale zastrze$enie to dotyczy absolutnie ka$dej 
konstrukcji tego typu, jak" znamy. Przy cenie 
poni$ej 12 tysi!cy z%otych Pier Audio nie ma 
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de facto zbyt wielu konkurentów na naszym 
rynku (w#ród nich jest m.in. Fezz Audio Mira 
Ceti, który testowali#my trzy lata temu; by& 
mo$e znajd" si! te$ jakie# konstrukcje chi'-
skie), ale mo$liwo#& kszta%towania brzmie-
nia na dwa sposoby (daj"ce %"cznie cztery 
kombinacje ustawie') daje mu przewag! ju$ 
na starcie. 
Wbudowany przedwzmacniacz obiektywnie 
stanowi w"skie gard%o tej konstrukcji a jego 
pomini!cie otwiera naprawd! du$e mo$li-
wo#ci dla s%uchacza – i to w%a#nie za spraw" 
tego trybu francuski wzmacniacz trafi a do 
kategorii A w naszym rankingu. W czasach 
galopuj"cych cen i po niedawnej reklasyfi -
kacji jest to niema%e osi"gni!cie. Zanim wi!c 
wydacie wielokrotno#& tego, co kosztuje 
MS-300 SE na innego SET-a na triodzie 300B, 
sprawd(cie francuski wzmacniacz w swoim 
systemie – koniecznie jako ko'cówk! mocy. 
Naprawd! warto! Q
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