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Francuska firma Pier Audio specjalizuje si! w produkcji rozs"dnie 
wycenionych urz"dze# wykorzystuj"cych lampy elektronowe. 
Tym razem do testu trafi$a mocna hybrydowa integra z serii Gold.

Wydaje si!, "e ledwie wczoraj testowali#my 
pierwszy na naszych $amach produkt Pier 

Audio, a by$ nim wzmacniacz zintegrowany sin-
gle-ended na triodach 300B – model MS-300 
SE. To przedstawiciel serii Classic, do której 
nale"% urz%dzenia stricte lampowe. Oferuje on 
ca$kiem niez$y d&wi!k, a jako ko'cówka mocy 
zadziwi$ nawet naczelnego, który specjalnym  
zwolennikiem SET-ów przecie" nie jest. 
Pierwsze spotkanie z mark% zaliczyli#my wi!c 
do udanych i zaznaczyli#my, "e nie mamy nic 
przeciwko kolejnym.
Dystrybutor nie zwleka$ d$ugo i postanowi$ 
„pocz!stowa(" nas jeszcze atrakcyjniej wy-
cenion% propozycj% $%cz%c% lampowy stopie' 
wej#ciowy z tranzystorow% ko'cówk% mocy.  
MS-680 SE to reprezentant drugiej serii 
w ofercie tego producenta – Gold, w której  
króluj% konstrukcje hybrydowe. Wersja 
Anniversary Edition jest jedyn% w tej chwili 
oferowan% przez polskiego dystrybutora. Ró"ni 
si! ona od zwyk$ej u"yciem innych lamp – tzw. 
NOS-ów (New Old Stock), w dodatku innego 

typu – oraz brakiem wej#cia USB, którego tak 
naprawd! nie szkoda, poniewa" bazuje ono 
na archaicznym uk$adzie Texas Instruments 
PCM2706, co oznacza, "e nie zapewnia mo"li-
wo#ci odtwarzania plików hi-res. 

BUDOWA 
MS-680 Anniversary Edition to du"y i efektow-
nie wygl%daj%cy sprz!t. Estetyka wykonania,  
podobnie jak w przypadku wcze#niej testo-
wanego lampowca, b!dzie zapewne silnie 
polaryzowa$a opinie. Sam pomys$ na czo$ówk! 
wydaje si! ciekawy: mamy tu okr%g$y analo-
gowy wska&nik wysterowania (co ciekawe, 
monofoniczny), szerokie poziome szczeliny 
wentyluj%ce i $adne, metalowe pokr!t$o 
g$o#no#ci, a do tego ozdobn% aluminiow% 
listw! i wkl!s$y przycisk w$%cznika zasilania. 
Z jakich# powodów obr!cz wokó$ wska&nika 
oraz w$%cznik sieciowy postanowiono wyko'-
czy( w kolorze srebrnym, który #rednio pasuje 
do ciep$ej, z$ocistej reszty –)sk%din%d bardzo 
$adnej. Niespójno#( tworzy te" niebieskie 

pod#wietlenie lamp widoczne, gdy patrzymy 
na wzmacniacz lekko od góry. W gruncie rzeczy 
zupe$nie nie wiadomo, czemu ma ono s$u"y(. 
Gdy wzmacniacz stoi wysoko, a my siedzi-
my w niskim fotelu, niebieskiej po#wiaty na 
szcz!#cie nie wida(. Szkoda, "e nie mo"na jej 
wy$%czy( na sta$e. 
Producenta nale"y jednak pochwali( za ogóln% 
solidno#( wykonania. Górn% pokryw!, spód i ty$ 
zrobiono z grubych blach stalowych i ca$kiem 
precyzyjnie zmontowano. Przy cenie 8900 z$ 
nie jest to mo"e nic nadzwyczajnego, ale bior%c 
pod uwag!, "e mamy do czynienia ze sprz!tem 
pochodz%cym od niszowej marki specjali-
stycznej, rzecz nie jest wcale taka oczywista. 
Wzmacniacz wa"y prawie 17 kg, a jego #rodek 
ci!"ko#ci znajduje si! wyra&nie z ty$u –)tam 
bowiem umieszczono pot!"ny transformator 
zasilaj%cy EI o mocy 750 VA. Dobrze jest o tym 
pami!ta(, gdy Piera przyjdzie nam przenie#( 
z miejsca na miejsce. Na spodzie umieszczono 
nie cztery, a pi!( stopek, dzi!ki czemu spód nie 
ma tendencji do odkszta$cania si!. Podobne 
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rozwi!zanie stosuj! niekiedy Japo"czycy (np. 
Yamaha). 
W #rodku znalaz$ si% ca$kiem niebanalnie 
wykonany uk$ad elektroniczny z lampowym 
stopniem wej#ciowym na bazie podwójnych 
triod Raytheon 6414 produkcji ameryka"skiej 
(NOS) oraz dwóch, bardziej popularnych triod 
ECC82 (12AU7) –&tak'e ze starych zapasów. 
Sam ten fakt w przypadku niedrogiego 
wzmacniacza jest ju' godny odnotowania. 
Triody 6414 pochodz! z lat 60. i by$y u'ywane 
w ówczesnych komputerach analogowych (jak 
wie#( niesie, stosowa$a je NASA w programie 
Apollo). Dzi# s! rzadkie i z tego powodu trudno 
dost%pne. Stosuje je m.in. Manley w Stingrayu. 
Na szcz%#cie ich 'ywotno#( jest okre#lana 
na 10 tys. godzin, a to oznacza wiele lat 
potencjalnie bezproblemowego u'ytkowania. 
Mo'na je zast!pi( lampami ECC81 (12AT7), 
które wyst%puj! w standardowej (SE) wersji 
wzmacniacza. 
Wn%trze dzieli na dwie cz%#ci solidny alumi-
niowy radiator w kolorze z$otym – podobnie 
jak czo$ówka i dwa mniejsze radiatory na 
prostowniku i przy stabilizatorze napi%ciowym. 
Taka dba$o#( o kolorystyk% uk$adu jest, trzeba 
przyzna(, do#( zaskakuj!ca. Widok p$yty 
g$ównej, znajduj!cej si% w przedniej cz%#ci 
wzmacniacza te' napawa optymizmem. Nie 
do#(, 'e monta' jest naprawd% schludny, to ja-
ko#( komponentów (pomijaj!c ju' wspomniane 
lampy) jest nieprzeci%tnie dobra. Zastosowano 
m.in. kondensatory polipropylenowe SCR PPE 
630 V DC (1, 0,47 i 0,1 )F), natomiast w zasi-
laczu sekcji pó$przewodnikowej, jako g$ówne 
pojemno#ci filtruj!ce pracuj! cztery elektrolity 
Elna for Audio 10 tys. µF/63 V. 
Stopie" ko"cowy zbudowano na bazie dwóch 
par (na kana$) tranzystorów bipolarnych 
Toshiba 2SA1943/2SC5200, które w tej 
aplikacji zapewniaj! 120 W mocy wyj#ciowej 
na kana$ (przy 8 *). W stopniu steruj!cym za-
stosowano pojedyncze pary komplementarne 
2SA1930/2SC5171 (tak'e w technice bipolar-
nej). Bez obci!'enia wzmacniacz pobiera moc 
ok. 70 W. 

FUNKCJONALNO!"
Integra Piera jest minimalistycznym urz!dze-
niem – to w pe$ni analogowy wzmacniacz bez 
'adnych dodatków w rodzaju DAC-a, modu$u 
Bluetooth, wyj#cia s$uchawkowego czy cho(by 
wej#cia gramofonowego. P$acimy wi%c wy$!cz-
nie za to, co ma wp$yw na d+wi%k ze +róde$ 
liniowych. 
MS-680 otrzyma$ cztery wej#cia RCA (wszyst-
kie liniowe) i jedno wej#cie Bypass omijaj!ce 
wbudowany preamp. Terminale g$o#nikowe s! 

pojedyncze i przyjmuj! ka'dy rodzaj zako"cze" 
kabli. 
Na uwag% zas$uguje metalowy (!) pilot zdal-
nego sterowania, który umo'liwia regulacj% 
g$o#no#ci i wybór aktywnego wej#cia. W kom-
plecie znajdziecie jeszcze jeden „drobiazg”, 
o którym rzadko my#l! producenci nawet du'o 
dro'szych urz!dze" – za#lepki do niewykorzy-
stywanych gniazd RCA. Brawo!

BRZMIENIE
Pier Audio trafi$ do mnie pomi%dzy ods$uchy 
#wietnych SET-ów na triodzie 300B (m.in. 
Felix-Audio). Mia$ wi%c teoretycznie mocno 
„pod górk%”. Tyle 'e, jak to w 'yciu bywa, 
teoria z praktyk! nie zawsze si% spotykaj!. 
Nie chc% przez to powiedzie(, 'e MS-680 
Anniversary Edition gra równie znakomicie, 
jak wysokiej klasy SET-y, ale prawd! jest te' 
to, 'e przesiadka na niego wcale jako# bardzo 
nie bola$a. 
Na rynku jest dzi# sporo niedrogich konstruk-
cji hybrydowych. W wielu przypadkach ich 
konstruktorom nie do ko"ca wychodzi $!czenie 
zalet baniek pró'niowych i tranzystorów, co 
jest przecie' g$ównym powodem tworzenia 
takich urz!dze". Ekipa Pier Audio spisa$a si% 
na tym tle wi%cej ni' dobrze. Oto bowiem us#y-
sza#em wzmacniacz pe#ny energii, $wawy, 
dynamiczny, graj%cy swobodnie, bez grama 
nerwowo&ci, z bardzo dobrym timingiem, 
potrafi!cy dobrze odda( np. mocne uderzenie 
w spr%'ysty b%ben, ale i w tward!, metalow! 

blach%. Jak cho(by na kr!'ku tria Christiana 
McBride’a zarejestrowanym na 'ywo w s$ynnym 
nowojorskim klubie Village Vanguard. Na perkusji 
szala$ tam (przynajmniej w niektórych utworach) 
Ulysses Owens Jr. i w trakcie indywidualnych 
popisów brzmia$o to imponuj!co – za spraw! 
szybko#ci uderzenia, odpowiedzi membran 
i blach, dobrego ich zró'nicowania oraz ca$o#cio-
wej otwarto#ci d+wi%ku. ,wietnie prezentowa$ 
si% równie' sam maestro na basie. Zakres ten 
by$ szybki, zwinny, schodzi$ do#( nisko, cho( 
z akcentem przesuni%tym nieco na struny, a wi%c 
z mniejsz! zwarto#ci! pud$a. 
Celowo nie pisz% o jakiej# wyj!tkowej pot%-
dze brzmienia 'adnego z tych instrumentów 

Hybryda pe#n% g'b%, z porz%dnym zasilaniem, 
#adnie zorganizowanym wn'trzem i dobr% 
jako&ci% elementów. Raptem za 8900 z#. 

Lampy NOS, w dodatku takie jak 6414 produkcji 
Raytheona (USA) to rzadko&( w seryjnym 
wzmacniaczu hybrydowym tej klasy. 
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Ja zawsze powtarzam, !e maj"c do wyboru 
szybko#$, zwarto#$, precyzj% niskich tonów 
kosztem najni!szego zej#cia i doci"!enia tego 
niewielkiego zakresu pasma albo – dla kontra-
stu – odwrotny kompromis, zawsze wybior% 
t% pierwsz" opcj%. Jedynie na kilku kr"!kach 
typu Dead Can Dance z ich pot%!nym, bardzo 
niskim elektronicznym basem, albo niektórych 
z wielk" orkiestr" symfoniczn" grzmi"c" pe&n" 
piersi" odczuwa&em brak owego „&upni%cia” 
poruszaj"cego szpik w ko#ciach. W ka!dej innej 
muzyce, z koncertem AC/DC w&"cznie albo 
nie zwraca&em na niskie tony uwagi (czyli nie 
wyró!nia&y si% na minus w stosunku do tego, 
do czego przywyk&em), albo te! odczuwa&em 
tak du!" frajd% ze sposobu ich prezentacji, !e 
ewentualne niewielkie braki mi nie przeszka-
dza&y. Oczywistym jest, !e wy!szej klasy 
wzmacniacze potrafi" przedstawi$ jeszcze 
wierniej barw%, faktur%, ró!nicowanie basu, 
jednocze#nie go doci"!aj"c i wype&niaj"c. Nie 
wymagajmy jednak za wiele od urz"dzenia za 
nieca&e 9 tys. z&otych.
Du!o czasu po#wi%ci&em do&owi pasma, ale to 
w&a#nie on zwróci& moj" uwag% od samego 
pocz"tku. By& po prostu inny ni! w wi%kszo#ci 
urz"dze', których ostatnio s&ucha&em. Dobra 
informacja jest taka, !e reszta pasma jest 
odtwarzana w podobny sposób. Je!li kto! 
spodziewa si" po hybrydzie – za spraw# lamp 

– wyj#tkowo g"stej, nasyconej, barwnej, na-
macalnej !rednicy, to wzmacniacz Pier Audio 
mo$e zaskoczy%. Tak!e w tym zakresie króluj" 
czysto#$, przejrzysto#$, szybko#$ i niez&a 
dynamika. Znów odbywa si% to troch% kosztem 
nasycenia, jednak absolutnie nie nazwa&bym 
tego d(wi%ku odchudzonym! Jest swobodnie, 
zwinnie i lekko (zw&aszcza w porównaniu do 
wzmacniaczy lampowych), ale nie ma mowy 
o rozja#nieniu, ostro#ci, czy agresji brzmienia. 
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OCENA 88%
KATEGORIA SPRZ!TU B  

DYSTRYBUTOR: Trimex, www.trimex.pl 
CENA: 8890 z!
Dost"pne wyko#czenia: z!ote, czarne

DANE TECHNICZNE
Typ uk!adu: hybrydowy z bipolarnym  
stopniem ko#cowym
Lampy wej"ciowe: 2 x 6414, 2 x ECC82
Zniekszta!cenia THD: <1% (84 W, 1 kHz)
Moc wyj"ciowa: 120 W na kana! (8 $)
Odst#p od szumu: >92 dB
Pasmo przenoszenia: 5 Hz–86 kHz (-2 dB)
Wej"cia: 4 liniowe RCA, g!o%nikowe
Pobór mocy: bieg ja!owy –&70 W
Wymiary: 450 x 180 x 420 mm
Masa*: 16,8 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Mo!e i jest odrobin" ciep#y, ale nieco wy!ej ustawiony 
$rodek ci"!ko$ci prezentacji sprawia, !e brzmienie jest 
nie tylko naturalne, ale i neutralne.

NEUTRALNO"#

Du!a, a jak na ten poziom cenowy – nawet bardzo. 
PRECYZJA

Nie jest mocno doci%!ony i wype#niony, a mimo to muzyki 
s#ucha si" doskonale.

MUZYKALNO"#

Nie jest najmocniejsz% stron% tego wzmacniacza –&nie 
serwuje on „obecnych” 'róde# pozornych, za to do$( 
precyzyjnie lokuje je na scenie.

STEREOFONIA

Zestawienie z kolumnami MACH4 pokaza#o du!e mo!liwo$ci 
dynamiczne tej integry.

DYNAMIKA

Nie schodzi bardzo nisko, nie powala pot"g%, ale szybko$(, 
timing i ró!nicowanie nadrabiaj% s#abo$ci z nawi%zk%.

BAS

* - warto#ci zmierzone

MS-680 to minimalistyczny wzmacniacz. Ma cztery wej!cia liniowe, wej!cie na ko&cówk" mocy, 
jedn# par" terminali – i to tyle. 

Widok bardzo dobrych jako!ciowo 
komponentów w stosunkowo niedrogich 
urz#dzeniach zawsze nas cieszy. 

- szybkie, mocne uderzenie pa&eczek, czy 
zdecydowane szarpni%cie struny owszem by&y 
s&yszalne, ale bez efektów typu masa! w"tro-
by, !e si% tak wyra!%. Nie robi&a tego stopa, 
a i kontrabas nie schodzi& do bram piekie&. I nie 
jest to bynajmniej kwestia braku takowych 
d(wi%ków na wspomnianym kr"!ku. 
Francuzi postawili zatem na szybko#$ ataku, 
timing, przejrzysto#$, co odby&o si% kosztem 
braku ostatecznego doci"!enia najni!szego 
podzakresu. Wzmacniacz zagra& nieco chudo 
w zakresie niskiego basu w porównaniu 
do innej testowanej konstrukcji hybrydo-
wej – Pathosa Kratosa. Pami%tajmy jednak, 
!e w&oska integra jest cztery razy dro!sza. 

Dwie pary tranzystorów bipolarnych Toshiby na kana' gwarantuj# znaczny zapas mocy. 
Tym bardziej, $e (ród'o zasilania (trafo EI o mocy 750 VA) jest niczego sobie. 
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Jest za to lampowa g!adko"#, oddech, !adne 
barwy. Brzmienie odbiera!em jako natural-
ne, a jednocze"nie zaskakuj$co neutralne. 
Poszczególne %ród!a pozorne nie s$ precyzyj-
nie rysowane. To raczej spore plamy, acz uloko-
wane w konkretnych miejscach na scenie. Jest 
jednak&e co" w tym sposobie prezentacji, &e 
nawet ja – fan „obecno"ci” wykonawców i wiel-
kich przestrzeni – nie zwraca!em na to wi'kszej 
uwagi. S'k w tym, &e integra Pier Audio potrafi 
wykreowa# muzyczny "wiat, który wci$ga nie 
gorzej ni& dobre lampy. Przekazuje du&o emocji 
pozwalaj$c !apa# kontakt z muzyk$ i muzykami 
– zw!aszcza w nagraniach live, cho# nie tylko. 
Ten nieskr'powany, radosny sposób grania 
po prostu do mnie przemawia!. Pragn' w tym 
miejscu podkre"li#, &e cho# ten przekaz ma 
wiele cech d%wi'ku analitycznego, to jednak 

jest nastawiony na dawanie przyjemno"ci, 
wr'cz frajdy z ods!uchu. A przecie& o to powin-
no chodzi# w tej zabawie.

NASZYM ZDANIEM
Wyznam, &e podchodzi!em do tego 
wzmacniacza jak przys!owiowy pies do 
je&a. By!em "wie&o po ods!uchach "wietnej 
hybrydy Pathosa, w trakcie porówna( 
dwóch bardzo dobrych SET-ów na ukocha-
nej triodzie 300B, a tu do oceny przysz!a 
niedroga hybryda. Oczekiwa!em wi'c 
przepa"ci jako"ciowej w porównaniu do 
wspomnianych urz$dze(, które przy-
zwyczai!y mnie do jako"ci przez du&e 
„J”. Tymczasem ró&nica oczywi"cie 
by!a, ale jednocze"nie wzmac-
niacz Pier Audio  zaskoczy! mnie 
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POMIESZCZENIE: 24 m2, z cz!"ciow# adaptacj# akustyczn# – ustroje Rogoz Audio i AudioForm • KOLUMNY: GrandiNote MACH4 
• !RÓD"O ANALOGOWE: gramofon J.Sikora Standard Max, rami! J.Sikora KV12 z wk$adk# AirTight PC3 • PRZEDWZMACNIACZ 
GRAMOFONOWY: GrandiNote Celio mk IV, Thoress Phono Enhancer • WZMACNIACZ: GrandiNote Shinai • !RÓD"A CYFROWE: 
LampizatOr Pacific, pasywny PC z WIN10 64-bit, Roon, Fidelizer PRO, JPlay Femto, karta USB JCat z zasilaczem Bakoon BPS-02, 
zasilacz liniowy HDPlex do komputera, regenerator sygna$u USB Ideon Audio 3R Master Time. • KABLE SYGNA"OWE: Hijiri Million, 
TelluriumQ Ultra Black, TelluriumQ Silver Diamond (USB) • 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

"wie&o"ci$ brzmienia, radosnym, a przy 
tym dobrze kontrolowanym, otwartym 
sposobem grania oraz precyzj$, której nie 
oczekiwa!bym od urz$dzenia tej klasy. To 

wzmacniacz dla tych, którzy lubi$ 
siedzie# z u"miechem od ucha do 
ucha na twarzy i s!ucha# ulubionej 
muzyki – nawet przez wiele go-
dzin. Nie ma wi'kszego znaczenia, 
jaka to b'dzie muzyka – chyba, &e 
kochacie najni&sze, najpot'&niej-

sze elektroniczne pomruki albo 
koncerty organowe. W ka&dym 
innym przypadku b'dziecie 
mieli prawdziw$ radoch' 
dzi'ki wzmacniaczowi, który 
w kategoriach audiofilskich 
jest zupe!nie niedrogi. Q
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