
T E S T Y
AV

WZMACNIACZE STEREO

Odtwarzacz CD: Audionet ART V2 • Przedwzmacniacz stereo: Q-Audio
Wzmacniacz mocy: Audionet AMPI • Zestawy g∏oÊnikowe: Zoller Hi-Fi Design Temptation, B&W DM703
• Kable cinch: Nordost Red Dawn, AWM, Nykiel Audio  IDC-1, Kimber Select KSS-2130 (XLR) • Kable
g∏oÊnikowe: AudioQuest CV-6 / Bedrock (bi-wiring), Nykiel Audio • Kable sieciowe: Neel N7ES Gold,
Neel N14E Gold, Neel N7E • Akcesoria: panele akustyczne ABC Soundlab Harmonium (1, 2, 3, 4A, XP),
kondycjoner sieciowy Neel N5-1800K, stolik StandART STO, platforma Troks

SYSTEM ODS¸UCHOWY�

Tajwaƒski Usher wcià˝ zaskakuje produktami 

o bardzo dobrej lub wr´cz wybitnej jakoÊci.

Niema∏e zamieszanie robià ju˝ nie tylko zestawy

g∏oÊnikowe, ale równie˝ elektronika. 

Na sàsiednich stronach publikujemy obszerny

test dzielonego wzmacniacza P-307 / R 1.5, 

który przy cenie 18 000 z∏ stawia czo∏a znacznie

dro˝szym konstrukcjom z Europy i Ameryki. T ajwaƒski Usher to jeden z najbardziej liczàcych si´ producentów sprz´tu high-end
z Dalekiego Wschodu. Jest to firma z 30-letnià tradycjà, dysponujàca szerokim asor-
tymentem produktów, z których jeden – kolumny X-718 ju˝ testowaliÊmy w AV

10/03. Do testu otrzymaliÊmy koƒcówk´ mocy Reference 1.5 w konfiguracji z najnowszym
przedwzmacniaczem P-307. 

BUDOWA
Obydwa urzàdzenia prezentujà si´ bardzo solidnie. Obudowy wykonane sà z grubych blach,
natomiast panele czo∏owe to masywne p∏aty drapanego aluminium. Wzornictwo, dobór ko-
lorystyki i uk∏ad elementów manipulacyjnych nawiàzujà do kanonu obowiàzujàcego w grupie
urzàdzeƒ z najwy˝szej pó∏ki. 
Topologia uk∏adowa przedwzmacniacza P-307 jest prawdopodobnie adaptacjà jednej z póê-
niejszych wersji przedwzmacniacza zaprojektowanego przez Akihiko Kaned´ – profesora fizy-
ki na Uniwersytecie w Akita (pó∏nocna Japonia), który w ciàgu ostatniego çwierçwiecza opra-
cowa∏ przesz∏o 160 wersji tego s∏ynnego urzàdzenia. Pe∏nowymiarowa obudowa zawiera je-
dynie cz´Êç sygna∏owà, natomiast zasilacz stanowi odr´bny modu∏, doprowadzajàcy napi´cie
do przedwzmacniacza 4-stykowym kablem. Tor sygna∏owy wykorzystuje cztery stopnie
wzmacniajàce zbudowane z elementów dyskretnych – dwa dla cz´Êci liniowej i dwa dla wej-
Êcia MM. Ka˝dy taki stopieƒ wykorzystuje na wejÊciu podwójny tranzystor J-FET 2N3958
i osiem tranzystorów bipolarnych 2N3440, 2N5416 w metalowych obudowach. 
Wybór êród∏a dêwi´ku odbywa si´ za pomocà mikroprzekaêników Takamisawa sterowanych
masywnymi prze∏àcznikami obrotowymi, wlutowanymi bezpoÊrednio w p∏ytk´ drukowanà.
Dalej znajdujà si´ dwa niebieskie potencjometry Alpsa (regulacja g∏oÊnoÊci i balansu) i wspo-
mniana cz´Êç liniowa. Na wyjÊciu przedwzmacniacza znajduje si´ kondensator foliowy o du-
˝ej pojemnoÊci. P-307 dysponuje tylko wyjÊciami niesymetrycznymi (dwa pre-out i dwa 
rec-out). Przedwzmacniacz jest zasilany napi´ciem symetrycznym ±35 V, co zapewnia bardzo
du˝y odst´p od przesterowania. Transformator toroidalny o mocy 100 VA, filtr sieciowy zinte-
growany z gniazdem IEC oraz zestaw prostownik i dwa elektrolity po 10 000 µµF ka˝dy znaj-
dujà si´ w zewn´trznym module zasilajàcym. Trzecie napi´cie (5 V) s∏u˝y do zasilania przekaê-
ników i niebieskich diod Êwiecàcych. Urzàdzenie nie zosta∏o wyposa˝one w zdalne sterowanie. 
Koƒcówka mocy Reference 1.5 zosta∏a okreÊlona przez producenta mianem „ideal class A po-
wer amplifier”. W rzeczywistoÊci mamy do czynienia ze wzmacniaczem pracujàcym w klasie
AB z du˝ym pràdem spoczynkowym. Na biegu ja∏owym wzmacniacz nagrzewa si´ umiarko-
wanie, pobierajàc moc „tylko” 175 W. Przy intensywnej pracy obudowa ma niemal takà samà
temperatur´. Masywna i zarazem schludnie wykonana obudowa R 1.5 wzbudza zaufanie.
Swym wyglàdem nawiàzuje do monobloków Thresholda, Jeffa Rowlanda i jeszcze kilku 
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Dzielona konstrukcja Ushera nawiàzuje do
najlepszych tradycji hi-end, nie tylko swoim
jakoÊcià brzmienia, lecz tak˝e wzornictwem,
budzàcym jednoznaczne skojarzenia ze
sprz´tem najwy˝szej klasy.

Kategoria A

USHER P-307/REFERENCE 1.5
Dystrybutor Fast Audio
Ceny: 

P-307 7920 z∏
Reference 1.5 9400 z∏ (wersja RCA)

10500 z∏ (wersja XLR)

JAKOÂå/CENA

high-endAV
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innych firm high-endowych. Wielkie uchwyty na przedniej i tylnej Êciance po-
magajà w bezpiecznym przenoszeniu tego wa˝àcego a˝ 40 kg „pieca”. Rów-
nie˝ otwory umieszczone na kraƒcach p∏yty czo∏owej zdradzajà inne, profesjo-
nalne zastosowanie tego urzàdzenia. 
Widok wn´trza R 1.5 rozwiewa wszelkie wàtpliwoÊci. Poszczególne cz´Êci sà
rozmieszczone w sposób bardzo przemyÊlany i gwarantujàcy poprawnà prac´
nawet w ekstremalnych warunkach. Transformator sieciowy ma ogromne roz-
miary i jest umieszczony w metalowym ekranie, prawdopodobnie wype∏nio-
nym dodatkowo ˝ywicà. Sàdzàc z opisu zamieszczonego na jego obudowie,
zastosowano rdzeƒ p∏aszczowy EI i specjalne ekranowanie elektrostatyczne.
Oba kana∏y wykorzystujà te same uzwojenia wtórne. Dalszymi elementami
tworzàcymi zasilacz sà 35-amperowy mostek prostowniczy i cztery elektrolity
o pojemnoÊci 10000 µF ka˝dy, zbocznikowane filtrami RC, dzia∏ajàcymi dla du-
˝ych cz´stotliwoÊci. R 1.5 mo˝e byç sterowany przez wejÊcia XLR lub pracowaç
w trybie zmostkowanym (mono). Do tego celu s∏u˝à specjalne stopnie wejÊcio-
we, wykorzystujàce wzmacniacze operacyjne Burr-Browna OPA2134P z serii
Sound Plus i prze∏àczniki konfigurujàce uk∏ad. W przypadku korzystania z wejÊç
XLR stopnie te konwertujà sygna∏ do postaci niesymetrycznej, natomiast dla sy-
gna∏u pochodzàcego z gniazd RCA pe∏nià one rol´ bufora dopasowujàcego
impedancj´. Uk∏ad elektroniczny stopnia mocy bazuje na w pe∏ni symetrycznej
topologii z podwójnym wzmacniaczem ró˝nicowym wejÊciowym i 8 parami
tranzystorów mocy po∏àczonymi równolegle. Aby sprostaç doÊç surowym wy-
maganiom pràdowym i mocowym, zastosowano tranzystory bipolarne bardzo
du˝ej mocy, opracowane przez Motorol´ – MJ15024/MJ15025. Sà one przy-
mocowane do szerokiej aluminiowej szyny, z której ciep∏o odprowadzajà wiel-
kie radiatory po bokach urzàdzenia. Wzmacniacz wyposa˝ony jest w przekaê-
niki, za∏àczajàce g∏oÊniki z opóênieniem oraz w uk∏ad mi´kkiego startu (du˝ej
mocy rezystory ceramiczne przytwierdzone z tylnej strony front panelu). Z in-
strukcji obs∏ugi wynika, ˝e producent nie zastosowa∏ ˝adnego uk∏adu zabez-
pieczajàcego przed skutkami zwarcia wyjÊç g∏oÊnikowych. Co ciekawe, uk∏ady
wzmacniacza aktywuje w∏o˝enie kabla sieciowego, nawet gdy w∏àcznik siecio-
wy znajduje si´ w pozycji „off”. 

BRZMIENIE
S∏uchanie zestawu Ushera mo˝e byç bardzo mi∏ym zaskoczeniem nie tylko dla
fanów du˝ych wzmacniaczy tranzystorowych, lecz tak˝e dla mi∏oÊników lamp.
Kombinacja P-307 / R1.5 oferuje niezwykle plastyczny i spójny dêwi´k, nasyco-
ny barwami i muzycznymi szczegó∏ami. Brzmienie Ushera jest zaprzeczeniem
tego, co w potocznie wyg∏aszanych opiniach oferujà wzmacniacze pó∏prze-
wodnikowe. Osiàgni´to bardzo ciekawy efekt po∏àczenia du˝ej dynamiki
i energii przekazu z g∏adkoÊcià i ca∏kowitym brakiem przypadkowej agresji we
wzmacnianym dêwi´ku. Nie oznacza to wcale, ˝e w przypadku nagraƒ z bar-
dziej natarczywym dêwi´kowo materia∏em Usher próbuje je jakby na si∏´ uspo-
koiç czy upi´kszyç. Nagrania sà rzetelnie ró˝nicowane, a dynamika zarówno
w mikro, jak i makroskali ma doskona∏à gradacj´. Zjawiska przestrzenne to
przede wszystkich realistycznie oddana scena dêwi´kowa o znakomitych pro-
porcjach. Klasa tego wzmacniacza objawia si´ tym, ̋ e bardzo ∏atwo straciç ra-
chub´ czasu podczas ods∏uchu swoich ulubionych p∏yt. (LI)

OPINIA 2
Kompletna cisza, zgaszone Êwiat∏o, zas∏oni´te okno, wygodny fotel – oto wa-
runki, które sprzyjajà delektowaniu si´ muzykà z systemu klasy high-end. Co
mo˝e zak∏óciç spokój melomana, jeÊli nie z∏e brzmienie lub ha∏asujàcy sàsiad?
Twórcy testowanej kombinacji znaleêli innà przyczyn´: wÊciekle Êwiecàce diody
na frontach panelach. Obydwie koloru niebieskiego, obydwie tak jasne, 

Stopieƒ mocy
(150 W / kana∏)
wykorzystuje
a˝ 8 par
tranzystorów
Motoroli
pracujàcych
równolegle. 

Taki widok przyspiesza bicie audiofilskiego serca, zanim jeszcze
wzmacniacz pod∏àczymy do pràdu. Pot´˝ny transformator EI i reszta
zasilacza to niemal ca∏y wzmacniacz. Tor sygna∏owy nie jest w ca∏oÊci
symetryczny (nawet w wersji XLR). 

Koƒcówka mocy Reference 1.5 to wielki
i ci´˝ki wzmacniacz. Stylistyka budzi

skojarzenia ze sprz´tem studyjnym
lub starymi modelami

Thresholda czy Jeffa
Rowlanda. 
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˝e a˝ oÊlepiajàce w ciemnym pokoju, po zaadapto-
waniu oczu. JeÊli jestem osamotniony w swoim
zwyczaju s∏uchania muzyki w ciemnoÊciach, to wy-
cofuj´ powy˝sze zarzuty. Mam jednak uzasadnio-
ne podejrzenia, ̋ e tak nie jest. 
Przechodz´ jednak do meritum. Wzmacniacz
Ushera oferuje dêwi´k bardzo wysokiego kalibru.
Jest tak dobry, ˝e obawia∏bym si´ wystawiç do po-
równania w Êlepym teÊcie wiele znacznie dro˝-
szych konstrukcji o dobrze kojarzàcych si´ znakach
firmowych. Zestaw R 1.5 / P-307 to porzàdnie za-
projektowany „piec”. Brzmi swobodnie, z wielkim
zapasem dynamiki i solidnà dawkà energii, wpom-
powywanej do pokoju ods∏uchowego. Bas jest nie-
zwykle g∏´boki i pot´˝ny, wr´cz majestatyczny,
a przy tym zwi´z∏y i czytelny. Raz krótki, kopiàcy, in-
nym razem mi´sisty czy nawet zwalisty – wszystko
zale˝y od w∏o˝onej p∏yty. Okazuje si´, ˝e do takie-
go charakteru przyczynia si´ g∏ównie przed-
wzmacniacz. W dziedzinie reprodukcji basu, koƒ-
cówka mocy R 1.5 nie stwarza∏a ˝adnych ograni-
czeƒ w konfiguracji z zestawami Zoller Temptation.
Usher bez najmniejszych problemów odtwarza∏
kolejne p∏yty do testowania niskich oktaw. Jest on
wzmacniaczem precyzyjnym, o wyraênie zaryso-
wanych konturach dêwi´ków, a jednoczeÊnie ob-
darzonym bardzo nasyconà barwà. Dêwi´k kombi-
nacji P-307 / R. 15 zas∏uguje na superlatywy nie tyl-
ko z powodu doskona∏ej dynamiki i ekspresji, ale
bardzo dobrej czytelnoÊci Êrednicy. Jest ona soczy-
sta, a zarazem szybka. Nie brakuje jej g∏adkoÊci,
obfitych wybrzmieƒ instrumentów oraz namacal-
nych wokali. Ca∏oÊciowo, brzmienie Ushera ode-
bra∏em jako pe∏ne, naturalne i lekko ocieplone. Do-
Êwiadczenia z kablami oraz samà koƒcówkà mocy
(po∏àczonà z preampem referencyjnym kablami
cinch i XLR) utwierdzi∏y mnie w przekonaniu, ˝e
jest ona w stanie zaoferowaç wybitnie ˝ywy i bar-
dzo przejrzysty wglàd w nagranie. Bez wàtpienia
po∏àczenie z przedwzmacniaczem P-307 jest bar-
dzo udane. Jedyne, naprawd´ drobne zastrze˝e-

nie, dotyczy minimalnej twardoÊci Êredniego za-
kresu oraz braku absolutnej klarownoÊci najwy˝-
szych rejestrów. Szczypta wi´cej „powietrza”
z pewnoÊcià by nie zaszkodzi∏a. PrzestrzennoÊç to
kolejna mocna strona tajwaƒskiej konstrukcji, choç
nie jest ona mo˝e tak spektakularna jak jej walory
motoryczne. (FK) 

KONKLUZJA
Usher P-307 / R 1.5 to konstrukcja wyjàtkowa
na rynku high-endowych koƒcówek mocy i przed-
wzmacniaczy, zas∏ugujàca na goràcà i szczerà re-
komendacj´. ̊ aden ze znanych nam producentów
nie oferuje w cenie poni˝ej 20 tysi´cy z∏otych rów-
nie wszechstronnego i znakomicie brzmiàcego
wzmacniacza. Rozbudowany zestaw funkcji oraz
du˝a moc wyjÊciowa czynià z duetu P-307/ R 1.5
system niezwykle elastyczny we wspó∏pracy z do-
wolnymi zestawami g∏oÊnikowymi i niemal ka˝-
dym êród∏em dêwi´ku.
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DANE TECHNICZNE USHER P-307
Liczba wejÊç 7 liniowych, 1 phono MM
Liczba wyjÊç 2 pre-out, 2 rec-out
Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB) 
Impedancja wejÊciowa 47 kΩ
Maksymalny sygna∏ wyjÊciowy 9,5 V
Stosunek sygna∏/ szum 105 dB (line in)
Wymiary (szer. x g∏´b. x wys.) 430 x 288 x 77 mm
Masa 3,6 kg

USHER REFERENCE 1.5
Moc wyjÊciowa 2 x 150 W / 8Ω
Czu∏oÊç wejÊciowa 1,6 V/ 47 kΩ
SzybkoÊç 40 V/ µs
Wspó∏czynnik t∏umienia > 175
Stosunek sygna∏/ szum 100 dB
Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB) 
Zniekszta∏cenia THD < 0,015%
Zniekszta∏cenia IMD < 0,015%
Pobór mocy (dla obcià˝enia 8W) 720 W
Wymiary (szer. x g∏´b. x wys.) 480 x 480 x 225 mm
Masa 40 kg

Reference 1.5 jest
referencyjny nie
tylko z nazwy.
Znakomite zaciski
g∏oÊnikowe
zapewniajà
doskona∏e trzymanie
nawet najbardziej
egzotycznych
przewodów
g∏oÊnikowych.
Reszta jak w Krellu. 

Wspania∏y, czysty monta˝ przedwzmacniacza oraz znakomite, importowane z USA gniazda
sygna∏owe RCA podkreÊlajà ambicje producenta. P-307 to kawa∏ek dobrego przedwzmacniacza. 

W rzeczywistoÊci
obudowa zasilacza
jest znacznie mniejsza
od samego pre-ampu,
ale równie porzàdnie
wykonana. 
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