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Hirta i wykorzystywanych wyłącznie we 
wzmacniaczach Ayona. Jak sam przyznaje, te 
supertriody są wyjątkowo niezawodne. Ponoć 
od początku produkcji tej lampy nie było ani 
jednej reklamacji. 
Wzmacniacz cechuje charakterystyczna dla 
tej marki, solidna i znakomicie wykonana 
obudowa o wyoblonych rogach. Wykonano ją 
z grubych płatów czarnego, szczotkowanego 
aluminium. Sterowanie wzmacniaczem, układ 
biasu oraz zaawansowane, znajdujące się poza 
torem audio, zabezpieczenia przeniesiono 
z poprzedników. 
Podobny jest front z dwoma czarnymi pokrę-
tłami – regulacją głośności i selektorem wejść 
i podświetlonym na czerwono logiem Ayona. 
Lampy rozmieszczono na górnej powierzch-
ni, a między małymi lampami sygnałowymi 
z przodu umieszczono niewielki wskaźnik wy-
chyłowy wskazujący wartość prądu spoczynko-
wego, gdy włączymy jego pomiar (przełącznik 
znajduje się z tyłu). Tył także wygląda znajomo 
– 3 wejścia RCA, jedno XLR, wyjście pre-out, 
wejście direct-in, osobne, solidne gniazda gło-
śnikowe WBT dla kolumn o impedancji 4 i 8 Ω, 
gniazdo zasilające, malutki wyświetlacz i prze-
łącznik uziemienia (na wypadek, gdybyśmy 
chcieli używać Crossfi re’a jako końcówki mocy 
– tryb Direct) to wszystko elementy znane 
z poprzedniego modelu. 

…I RÓŻNICE
Wprawne oko dostrzeże 3-pozycyjny prze-
łącznik z tyłu opisany jako DMP – układ ten ma 
ułatwiać współpracę wzmacniacza z kolum-
nami o małej, sub 4-omowej impedancji. Opis 
zawarty w instrukcji jest dość enigmatyczny, 
na jego podstawie można wnosić, że chodzi 
o nic innego, jak o pętlę sprzężenia zwrot-
nego (mimo że wzmacniacz ofi cjalnie jej nie 
posiada). Ustawienie „1” jest dedykowane do 

obciążeń 3-4 omów, zaś „2” – dla impedancji 
3-omowej lub niższej. Nasze przypuszczenie 
zdaje się potwierdzać zachęta producenta do 
wypróbowania każdego z ustawień. 
Reszta to właściwie nowa konstrukcja, w któ-
rej wykorzystano część rozwiązań opracowa-
nych dla monobloków Crossfi re EVO. Jedną 
z kluczowych zmian w tym modelu są nowe 
transformatory wyjściowe. Ayon przete-
stował ponoć kilkanaście traf pochodzących 
od uznanych producentów, z których wiele 
spisywało się bardzo dobrze. Ostatecznie opra-
cował własne, w których starał się połączyć 
najlepsze cechy topowych przetestowanych 
transformatorów, dążąc do uzyskania możliwie 
szerokiego pasma. W tym celu wykorzystano 
inną niż typowa technikę nawijania drutu na 
rdzeń. Całkowicie nowe są stopień wstępny 
i sterujący lampami wyjściowymi, w którym 
tym razem wykorzystano trudno dostępne 
lampy – podwójne triody 5687 produkcji 
Sylvanii (made in USA) oraz rzadko spotykaną 
lampę kombinowaną ECL86 (trioda i pentoda 
mocy w jednej obudowie) opracowaną w roku 
1960 (a więc u schyłku techniki lampowej) 

Nieco starsi Czytelnicy zapewne pamiętają 
czasy, w których wzmacniacze zintegrowa-

ne królowały w domowych systemach audio. 
Później nadszedł czas amplifi kacji dzielonej, 
która zaczęła królować w systemach wyższej, 
czy nawet średniej klasy. Kilkanaście lat temu 
rozpoczął się trend tworzenia coraz doskonal-
szych wzmacniaczy zintegrowanych. Objął on 
w głównej mierze konstrukcje tranzystorowe, 
ale i wśród lampowców miewamy do czynienia 
z podobnym zjawiskiem. Integra Crossfi re 
od wielu już lat stanowi dobry przykład tej 
tendencji. 
Miałem okazję recenzować każdą z trzech 
dotychczasowych wersji tego wzmacniacza 
i przyznam, że należy on do moich ulubionych, 
począwszy od pierwszej wersji. Ostatnia 
z nich, oznaczona rzymska trójką, była zapo-
wiadana jako „ostateczna". Tymczasem nie-
dawno na rynek trafi ł nowy model z dopiskiem 
„EVO”. Jak wyznał sam Gerhard Hirt w czasie 
indywidualnej rozmowy podczas Audio Video 
Show, zmian jest tak dużo, że właściwie 
wzmacniacz ten mógłby należeć do osobnej 
rodziny/serii. Tyle tylko, że nazwa „Crossfi re” 
na przestrzeni lat stała się niemal synonimem 
mocnego, doskonale brzmiącego SET-a, więc 
odcinanie się od tej tradycji byłoby cokolwiek 
nierozsądne. W końcu Porsche 911 wciąż po-
zostaje Porsche 911 – mimo, że z pierwowzo-
rem z lat 70. łączy go tylko kształt i koncepcja 
napędu. W przypadku Ayona podobieństw jest 
więcej. 

PODOBIEŃSTWA
Crossfi re EVO właściwie się nie zmienił 
w porównaniu do poprzedników. Nadal mamy 
do czynienia z asymetrycznym stopniem 
końcowym (single-ended) na triodach 
AA62B produkowanych w dawnym zakła-
dzie Tesli, obecnie należącym do Gerharda 

Życie na Ziemi jest wynikiem ewolucji; dostosowuje się do panujących 
warunków i rozwija, osiągając coraz wyższy stopień zaawansowania. Nowa 
integra z rodziny Crossfire podąża tym śladem, a dopisek EVO zobowiązuje.

EVOlucja 
lampowej magii

 ❙Tekst: Marek Dyba (MD), Filip Kulpa (FK) ❙Zdjęcia: AV

 Całkowicie nowe 

są stopień wstępny 

i sterujący lampami 

wyjściowymi, w którym 

tym razem wykorzystano 

trudno dostępne lampy
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i stosowaną w urządzeniach, w których nie 
było miejsca na bardziej klasyczne rozwiąza-
nia, takich jak radioodbiorniki. Jak wyjaśnia 
Gerhard Hirt, wybór tych właśnie lamp zajął 
sporo czasu, gdyż po drodze przetestowano 
standardowe wybory, a więc ECC82, 83, 88, 
itd. Jednak dopiero połączenie 5687 i ECL86 
dało oczekiwane efekty. Zmian dokonano 
także w obrębie regulacji głośności – i tu 
ciekawostka, bo powrócono do klasycznego, 
analogowego potencjometru Alpsa. 
Kolejna nowość to zasilacz, w którym 
teraz pracują dwa transformatory toroidalne 
w szczelnych, wytłumionych obudowach. 
Jako prostownika użyto lampy 5U4G, ponadto 
w układzie znalazły się liczne dławiki – zarów-
no w obwodzie zasilania lamp wyjściowych, 
jak i stopnia sterującego (tam są podwójne). 

Procedury startu i wyłączania wzmacniacza 
odbywają się sekwencyjnie. Szczególnie długo 
trwa ta druga (w tym czasie nie powinno się 
odłączać kabla zasilającego). Wszystko oczywi-
ście w celu wydłużenia żywotności układu. 
W konstrukcji urządzenia nie szczędzono kom-
ponentów wysokiej jakości, takich jak szybkie 
kondensatory sprzęgające, podstawki do lamp 
ze sprężystymi gniazdami berylowo-mie-
dzianymi, okablowanie ze srebrzonej miedzi 
i płytki drukowane ze złoconymi ścieżkami 
odpornymi na utlenianie. W torze sygnałowym 
nie zastosowano żadnych elementów półprze-
wodnikowych ani buforujących, a samą ścieżkę 
skrócono do minimum (choć siłą rzeczy układ 
ma spore rozmiary). W stosunku do wcześniej-
szych wersji zwiększono także pojemność 
filtrującą. Uwzględniono zabezpieczenia lamp 
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oraz reszty elektroniki, a nawet procedurę 
sprawdzania sprawności lamp. (MD)

CIĘŻKI i PRĄDOŻERNY 
To wszystko ma oczywiście swoją cenę. 
Crossfire jest duży (szerokość obudowy 
wynosi aż 52 cm) i ciężki – choć nie aż tak, 
jak „obiecuje” producent. Rzeczywista masa 
wynosi niecałe 39 kg, ale to i tak bardzo dużo. 
Jak przystało na wzmacniacz single-ended, 
w dodatku taki na lampach o większej mocy 
niż 300B, EVO pochłania duże ilości energii, 
marnotrawiąc nawet ponad 99% (!) tego, co 
pobiera z gniazdka (przy niskich poziomach 
głośności). Zmierzony w spoczynku pobór 
mocy czynnej wynosił ok. 280 W. (FK)

BRZMIENIE
W czasie testu austriacki wzmacniacz napę-
dzał kolumny Ubiq Audio Model One Duelund 
Edition, GrandiNote MACH 4, jak również 
Trenner&Friedl PHI oparte na pojedynczym 
przetworniku szerokopasmowym. Te ostatnie 
wydawały się wręcz wymarzone do SET-a, 
ale odsłuchy zacząłem ze swoimi, dobrze mi 
znanymi kolumnami. 
Kolejne wersje tej integry obierały kierunek 
w stronę nieco bardziej neutralnego brzmienia. 
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Pierwszy Crossfire był pośród wszystkich 
wersji najbardziej lampowy, tzn. najcieplejszy, 
najbardziej skupiony na średnicy. Kolejne 
wyrównywały pasmo, zapewniając coraz 
lepszą kontrolę basu, wyższą dynamikę, lepszy 
timing, otwierając bardziej górę pasma i do-
dając tam nieco więcej energii. Po pierwszych 
odsłuchach EVO, które miały miejsce jeszcze 
przed wystawą AVS, uznałem, że ten kierunek 
został zachowany. Tymczasem w czasie rozmo-
wy z Gerhardem usłyszałem, że średnica jest 
bardzo ważna, i że może nawet EVO gra nieco 
cieplej niż poprzednicy… Zgadzam się z tezą, 
że to wciąż ciepło brzmiący wzmacniacz, acz 
nie jest to archetypiczne lampowe ciepełko, 
które znamy z wielu konstrukcji z bańkami 
próżniowymi na pokłądzie. Powiedziałbym, 
że to raczej naturalne ciepło będące nieod-
łącznym elementem brzmienia SET-ów, ale 
i instrumentów akustycznych. Nowe wcielenie 
Crossfire'a zbliża ten wzmacniacz jeszcze 
bardziej do najlepszych konstrukcji lampo-
wych, jakie znam – tych spod znaku Kondo, 
AirTight'a czy AudioTekne.
Z odpowiednio łatwymi do wysterowania 
kolumnami dostajemy niezwykle kompetentny, 
czy akuratny, a przy tym (powtarzam się, ale 
to ważne) naturalny dźwięk. Najważniejsza 
jest w nim średnica (a jednak!), ale oba skraje 

doskonale ją uzupełniają i wcale nie odstają 
swoją jakością. Różne opinie słyszałem na 
temat góry pasma oferowanej przez wzmac-
niacze lampowe, ale gdy ktoś twierdzi, że 
ta jest wycofana, słaba, że czegoś w niej 
brakuje, to wiem, że po prostu nie słuchał 
dobrej lampy we właściwym systemie. 

Najlepsze konstrukcje z bańkami próżniowymi 
na pokładzie, zwłaszcza SET-y, prezentują 
wysokie tony w absolutnie najlepszy możliwy, 
najprawdziwszy sposób. Zachwycają krysta-
liczną czystością, otwartością, wybrzmieniami, 
delikatnością, ale jednocześnie dociążeniem, 
energią, szybkością i dźwięcznością. Dla wielu 

Producent zaleca powtarzać procedurę kontroli prądu spoczynkowego mniej więcej raz w miesiącu. 
To nic trudnego. 
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ani wzmacniaczy lampowych – single-ended 
w szczególności – niespecjalnie interesują 
się parametrami technicznymi, wychodząc 
z założenia, że liczy się wyłącznie to, co 
słychać. Osobiście ( K) nie do końca się z tym 
zgadzam, bowiem wzmacniacze lampowe (obok 
gramofonów) są akurat tą kategorią sprzętu 
audio, w przypadku której pomiary pewnych 
wielkości elektrycznych mogą być bardzo 
użyteczne. Nie chodzi wyłącznie o realną 
moc wyjściową, ale także o zniekształcenia, 
których lampowce – szczególnie te z płytkim 
sprzężeniem zwrotnym lub bez niego 
– produkują naprawdę sporo, zwłaszcza 
przy głośniejszym odsłuchu. To z kolei ma 
bezpośredni związek z czułością zestawów 
głośnikowych, które będą odpowiednie (lub nie) 
do danego modelu. 
Ayon deklaruje, że moc wyjściowa 
Crossfirea E o wynosi 30 W na kanał. To bardzo 
dużo, jak na SET-a, jednak rzeczywisty potencjał 
stopnia końcowego na pojedynczych triodach 
AA 2B okazuje się mniejszy. W przypadku 
wzmacniaczy tranzystorowych moc 
znamionową zwyczajowo określa się dla tej 
wartości napięcia wyjściowego (przeliczonego 
na moc), przy której współczynnik T  osiąga 
wartość . Podniesienie tego progu do 3, 5 
czy 0  z reguły nie poprawia znacząco 
wyniku, ponieważ gdy tranzystor wpada 
w przesterowanie, zniekształcenia rosną 
niemalże lawinowo. Lampowce reagują 
znacznie łagodniej. niekształcenia narastają 
stosunkowo powoli, ale – czego nie mówi 
sam współczynnik T  – bardzo zmienia 
się (na niekorzyść) ich spektrum (prócz 
korzystnej drugiej harmonicznej pojawia się 
morze  wyższych – także tych nieparzystych). 

Potwierdziły to pomiary Crossfirea. Przy 
testowym obciążeniu  , które można 
uznać za reprezentatywne dla wielu kolumn 
specyfikowanych jako -omowe, zmierzona 
moc wyjściowa przy zniekształceniach  
i wykorzystaniu zacisków   wyniosła 

,3 W przy 00 z, 0,3 W przy  k z i 2,5 W 
przy 0 k z. W przypadku zacisków -omowych 
było to zaledwie (średnio) niecałe 3 waty. 

la progu T 3  uzyskane moce wzrosły – 
odpowiednio – do ,  i 2,3 W (  k z). 
W przypadku odczepów -omowych, dalsze 
zwiększanie poziomu głośności bardzo szybko 
zwiększa poziom T  do 5 , toteż wynik 
końcowy na poziomie  W nie różni się zbytnio 
od tego dla progu T 3 . To samo obciążenie 
podłączone do zacisków -omowych powoduje 
wolniejszy przyrost zniekształceń, skutkiem 

czego udało się wycisnąć ,  W przy  k z 
(T 5 ). 

o których zacisków lepiej więc podłączyć 
kolumny -omowe? Okazuje się, że do 

-omowych, ponieważ, różnica w mocy 
maksymalnej dla 5-procentowego (już 
słyszalnego!) progu T  miedzy jednymi 
a drugimi odczepami jest niewielka, 
a przy mocach, z których będziemy korzystać 
najcześciej Crossfire będzie grał czyściej właśnie 
z zacisków -omowych. Świadczą o tym nie 
tylko wcześniej przytoczone wyniki, ale także 
porównanie poziomu zniekształceń przy mocy 

 W. la odczepu -omowego wynosiły one 
0, -0,2   ( 00 z–  k z), zaś dla -omowego 
– 0,5-0,  ( 00 z–  k z).  analogiczną 
sytuacją mamy do czynienia przy mocach rzędu 
kilku watów (wynik 3 i 0 W mocy znamionowej 
przy T  mówi sam za siebie). odajmy, 
że spektrum zniekształceń przy T 5  
wygląda juz nieciekawie (dużo nieparzystych 
harmonicznych wyższego rzędu, trzecia tak samo 
silna jak druga) – znacznie gorzej niż przy  czy 
nawet 3 .  tego względu za realny zakres mocy 
wyjściowej Crossfirea należy uznać - 0 W. 
Jednakowoż, Crossfire E o operuje ponad 
dwukrotnie większą mocą niż typowe 
wzmacniacze SET na 300B, co przekłada się na 
możliwość zastosowania kolumn o efektywności 
o 3-  dB mniejszej dla uzyskania tego samego 
poziomu głośności. Jakby na to nie patrzeć, jest 
to istotna różnica na zasadzie być albo nie być . 

odatkową korzyścią wynikającą ze stosowania 
odczepów   w odniesieniu do obciążenia 

 czy nawet -omowego (nie mówiąc 
o niższych) jest znacznie mniejsza impedancja 
wyjściowa – , - ,   zamiast 3,  . To z kolei 
przekłada się na lepsze tłumienie wstecznej 
siły elektromotorycznej, a więc lepszą kontrolę 
głośników, czyli bardziej poprawną współpracę 
z rzeczywistym obciążeniem. Reasumując, 
z zacisków -omowych warto korzystać 
jedynie w odniesieniu do kolumn prawdziwie 

-omowych, których moduły impedancji nie 
spadają poniżej tej wartości. W praktyce, bardzo 
niewielka część współcześnie produkowanych 
kolumn spełnia ten warunek. 

Crossfire E o legitymuje się szerokim pasmem 
przenoszenia, jak na wzmacniacz lampowy bez 
pętli (globalnego) sprzężenia zwrotnego. Przy 
małej mocy wyjściowej zanotowałem spadki - ,  
dB dla 0 k z oraz -2,  dB dla 0 k z. Pasmo 
podawane przez producenta (  z – 35 k z 
przy spadkach -3 dB) jest więc nieco węższe niż 
w rzeczywistości. ( K)

OCENA 94%
KATEGORIA SPRZĘTU A  

DYSTRYBUTOR Nautilus Dystrybucja 
www.nautilus.net.pl 
CENA  59 900 zł
Dostępne wykończenia: czarne

DANE TECHNICZNE
Typ układu: single-ended, klasa A
Zastosowane lampy: 2 x ECL86, 2 x 5687,  
2 x AA62B, 5U4G (jako prostownik)
Moc wyjściowa (6 Ω)*: 
<20 W na kanał (THD=5%, 1 kHz) 
17 W na kanał (THD=3%, 1 kHz)
Impedancja wejściowa: 100 kΩ
Pasmo przenoszenia*: 
16 Hz – 35 kHz (- 1 dB)
Impedancja wyjściowa*:  
1,6-1,7 Ω (zaciski 4 Ω); 3,1 Ω (zaciski 8 Ω)
Współczynnik tłumienia*: 
4,8 / 2,6 (4 Ω / 8 Ω)
Odstęp od szumu: 98 dB (pełna moc)
Globalne sprzężenie zwrotne: 0 dB
Wejścia/wyjścia: 
3xRCA, 1x XLR, 1xDirect In / 1x pre-out 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 
520 x 420 x 250 mm
Masa*: 38,9 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA           HIGH-END
10

Delikatnie ciepły, ale jednocześnie najbardziej neutralny 
pośród wszystkich Crossfire’ów.

NEUTRALNOŚĆ

Czystość i transparentność brzmienia pozwalają 
docenić dużą precyzję. Choć oczywiście wiele zależy od 
podłączonych kolumn. 

PRECYZJA

Piękne, muzykalne, namacalne granie – słowem SET 
wysokiej próby.

MUZYKALNOŚĆ

Ogromna, dobrze zorganizowana scena z dużymi, 
namacalnymi źródłami pozornymi.

STEREOFONIA

Niewiele SET-ów oferuje tak imponującą dynamikę w skali 
makro, zachowując także świetną mikrodynamikę.

DYNAMIKA

Mocny, dociążony, sprężysty i mięsisty, z wieloma 
kolumnami bardzo dobrze kontrolowany i definiowany. 
Warto jednak unikać kolumn o dużych spadkach 
i wahaniach impedancji oraz efektywności poniżej średniej. 

BAS

* - wartości zmierzone

Ile mocy,  jak dużo zniekształceń 
         i jakie kolumny polubi?
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wzmacniaczy połączenie tych wszystkich cech 
jest po prostu niemożliwe i konieczne są jakieś 
kompromisy – albo delikatność albo energia, 
albo otwartość albo nasycenie, itd. Dobre lam-
py już sobie z tym radzą, a te z wysokiej półki, 
a do nich bez dwóch zdań zalicza się Crossfire 
EVO, zbliżają się (moim zdaniem oczywiście) 
do naturalnego dźwięku bardziej niż jakikol-
wiek konkurent oparty na półprzewodnikach. 
Słychać to było nie tylko z moimi kolumnami, 
ale nawet ze specyficznymi PHI, ale o tym za 
chwilę. Dorzuciłbym do tego jeszcze wyjąt-
kową przestrzenność brzmienia EVO. Trudno 
porównywać brzmienie z wzmacniaczem, 
który słyszało się kilka miesięcy, albo nawet 
lat temu, ale wydaje mi się, że i w zakresie 
wielkości, a przede wszystkim głębokości 
sceny, nowy Crossfire oferuje duży postęp 
względem poprzednika.
Dół pasma to domena tranzystorów, przy-
najmniej dopóki najważniejsza jest kontrola, 
szybkość ataku, czy potęga brzmienia. Bo już 
w zakresie naturalności barwy, różnicowania, 
czy nasycenia, lampy takie jak EVO śmiało 
mogą stawać w szranki z każdym tranzysto-
rem. Zestawiony z MACH-ami 4 nowy Crossfire 
właściwie mógłby z nimi konkurować już w nie-
mal każdym aspekcie, poza potęgą brzmienia. 
Z tym, że nie są kolumny, które potrafią 
burzyć ściany – niezależnie od tego, czym się 
je napędza. Posłuchałem na tym zestawieniu 

cieplutkiego jeszcze nabytku z AVS, czyli 
nowego krążka tria Blicher/Hemmer/Gadd 
przygotowanego m.in. przez Matthiasa Lücka 
z Brinkmanna. To nagranie koncertowe, co 
tylko podkreśliło możliwości Ayona w zakresie 
przestrzenności grania czy umiejętności 
oddania atmosfery i dużego poziomu energii 
charakterystycznej dla muzyki granej na żywo, 
a mocno ograniczanej już w procesie nagrywa-
nia. Ale miało być o niskich częstotliwościach 
– w jednym z kawałków Steve Gadd wykonuje 
solo na perkusji, którym zachwycałem się już 
w czasie wystawy na systemie Soundclubu 
(z lampowym wzmacniaczem Engströma). 
Z włoskimi kolumnami austriacki wzmac-
niacz pokazał ten element w niesamowicie 
przekonujący, energetyczny, zwarty, sprężysty, 
soczysty sposób i nie sądzę, aby jakikolwiek 
tranzystor mógł to zrobić jeszcze lepiej. To 
kolejna przewaga EVO nad poprzednikami – 
bardziej energetyczny, lepiej kontrolowany 
i definiowany zakres niskotonowy, w średnim 
i wyższym podzakresie wspinający się na na-
prawdę niesamowicie wysoki poziom. Dopiero 
w nagraniach, które z założenia potrafią 
„masować wątrobę” niskimi częstotliwościami 
(i w połączeniu z Ubiqami, które mają większe 
możliwości w tym zakresie, ale i są trudniejsze 
do napędzenia) było słychać, że EVO to jednak 
lampa, która nie zapewnia tego ostatecz-
nego łupnięcia, tudzież absolutnej kontroli 

POMIESZCZENIE: 
24m2, z częściową 
adaptacją 
akustyczną – ustroje 
Rogoz Audio 
i AudioForm
KOLUMNY: 
GrandiNote 
MACH4, Ubiq 
Audio Model One 
Duelund Edition, 
Trenner&Friedl PHI
PRZEDWZMACNIACZ 
GRAMOFONOWY: 
GrandiNote Celio, 
ESE Lab Nibiru V5.0
Źródło analogowe: 
gramofon JSikora 
Standard Max, ramię 
KV12 z wkładką 
AirTight PC3
ŹRÓDŁO CYFROWE: 
Lampizator Pacific, 
pasywny PC 
z WIN10 64bit, 
Roon, Fidelizer 
PRO, JPlay Femto, 
karta USB JCat 
z zasilaczem Bakoon 
BPS-02, zasilacz 
liniowy HDPlex 
do komputera, 
regenerator sygnału 
USB Ideon Audio 3R 
Master Time
KABLE SYGNAŁOWE: 
Hijiri Kiwami, 
TelluriumQ Ultra  
Black                                                                                              
KABLE 
GŁOŚNIKOWE: 
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 
ścienne Gigawatt 
i Furutech

SYSTEM
O CHOWY

Luksusowe gniazda przyłączeniowe WBT next-gen to jeden z wielu 
czynników kształtujących cenę tej lampowej superintegry. Nowością jest 
przełącznik DMP umieszczony z lewej strony zacisków masowych. 

w zakresie naj-
niższego basu. 
Bez wątpienia 
MACH-y 4 były 
lepszym wyborem 
niż Model One.
Jedną z wielkich 
zalet tego 
wzmacniacza 
jest spójność 
prezentacji. Tak 
było z obiema 
parami moich 
kolumn, ale 
ostatecznego 
potwierdzenia 
dostarczyło 
podłączenie PHI. 
Gdy posłucha się 
kolumn opartych 
o pojedynczy 
głośnik szero-
kopasmowy 
to – pamiętając oczywiście o ich słabszych stro-
nach – doskonale słychać, co to jest prawdziwa 
spójność. EVO świetnie wykorzystał tę cechę 
kolumn Trenner&Friedl, oferując niezwykle 
gładką, muzykalną, wciągającą prezentację. 
Jednocześnie – może nawet jeszcze wyraźniej 
niż wcześniej – słychać było ogromne możliwo-
ści EVO w zakresie reprodukcji wokali. Płyty 
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Wszystkie lampy (to znaczy pudełka, w których się 
znajdują) są ponumerowane w sposób analogiczny 
do opisów na obudowie. 

Gilmoura „On The Island” posłuchałem pół 
na pół, tzn. pierwszej strony z MACH-ami 4, 
a drugiej już z PHI. Wokal Davida czarował 
już na tych pierwszych, ale na tych drugich 
całkowicie mnie zahipnotyzował. Podobnie 
było przy odsłuchu krążków Ingrama 
Washingtona, Anny Marii Jopek, czy bar-
dziej energetycznych głosów Marka Dyjaka, 
Janis Joplin, czy Stevena Tylera. Można się 
rozpisywać o niezwykle wiernym oddaniu 
barwy i faktury, o namacalności, czy wręcz 
obecności wokalistów, o wyjątkowo udanej 
reprodukcji emocji, ale wszystko i tak spro-
wadza się do określenia, którego użyłem 
na początku – połączenie nowego Crossfire 
z PHI po prostu hipnotyzowało, wciągało 
w świat muzyki, niczym najlepsze znane 
mi SET-y kosztujące kilka razy więcej niż 
austriacka integra. Przyznam, że zupełnie 
nie chciało się z tego świata wychodzić. 
Jeśli nie o to właśnie chodzi w budowaniu 
systemu audio, to ja już nie wiem, o co.

NASZYM ZDANIEM
Gdy pierwszy Crossfire trafił na rynek, 
stał się odpowiedzią na marudzenie tych, 

którzy powtarzali jak mantrę, że brzmienie 
300B jest super i gdyby tylko dało się 
z tej lampy wycisnąć ze 20–30 watów, 
to byłoby genialnie.  Trioda AA62B jest 
właśnie taką, potężniejszą kuzynką legen-
darnej triody, która ma do zaoferowania 
dużą część jej magii. W EVO jest magia, 
ale i moc (choć trochę mniejsza niż obie-
cuje producent), gładkość, energetycz-
ność, spójność oraz dynamika – wszystko 
bardzo wysokiej próby. Znakomicie brzmią 
wokale, podobnie jak nagrania live, a to 
za sprawą wyjątkowej przestrzenności 
prezentacji. Bardziej zwarty, szybszy, ale 
i wysoce energetyczny bas to kolejny 
duży atut tej integry, szczególnie wśród 
SET-ów. 
Reasumując, śmiem twierdzić, że EVOlucja 
w wydaniu Ayon Audio dała równie 
niezwykły efekt, jak naturalna ewolucja 
w otaczającym nas świecie. Nie waham 
się więc nazwać Crossfire’a EVO mianem 
superintegry i śmiało polecić ją tym, któ-
rzy kochają magię SET-ów, ale chcą mieć 
do dyspozycji trochę więcej niż tylko kilka 
watów mocy. (MD) 
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