
Je śli mnie pa mięć nie my li, to wła śnie fir -
ma z Oran ge w sta nie Con nec ti cut za po -
cząt ko wa ła trend bu do wa nia su per  -
wzmac nia czy zin te gro wa nych. W 1996 ro -
ku, wpro wa dza jąc pro to pla stę re cen zo wa -

ne go mo de lu, konstrukcję KAV -300i, w ce nie
za le d wie 2350 do la rów, w pew nym sen sie ry zy -
ko wa ła utra tę pre sti żu. Jed nak po su nię cie oka -
za ło się słusz ne, bo wiem trzy set ka sta ła się
suk ce sem glo bal nym. Na wet je śli nie bra ko wa -
ło scep ty ków uwa ża ją cych ten wzmac niacz
za zbyt su chy (brzmie nio wo). By ło w tym ziarn -
ko praw dy, ale nikt wcze śniej nie zro bił wzmac -
nia cza od da ją ce go 300 W na ka nał (przy 4
omach) przy po dob nych ga ba ry tach i ce nie.
W związ ku z tym KAV -300i ucho dził za dos ko na -
ły, nie dro gi „na pęd” dla wy ma ga ją cych ko -
lumn, któ re pro du ku ją osiem dzie siąt pa rę de -
cy be li z wa ta, a ich im pe dan cja zjeż dza w re jo -
ny do brze po ni żej czterech omów. Śnie go wa

kul a za po cząt ko wa ła la wi nę. Nie dłu go po tem
na ry nek za czę ły tra fiać in ne, co raz więk sze i co -
raz droż sze in te gry kon ku ru ją ce z nie jed nym
wzmac nia czem dzie lo nym. 

BU DO WA 
Pa trząc naj pierw na obu do wę, me ta lo we go pi -
lo ta oraz wresz cie na sa mo wnę trze, ca ły czas
za sta na wia łem się, jak to jest, że po 13 la tach
od pre mie ry KAV -300i otrzy mu je my tak zna ko -
mi cie wy ko na ny wzmac niacz z lo go Krel la w ce -
nie prak tycz nie nieróż nią cej się od ory gi na łu
(w Pol sce jest na wet tań szy). Od po wie dzi na to
py ta nie po nie kąd udzie la tyl na ścian ka z du -
żym na pi sem „ma de in Chi na”. Jesz cze kil ka lat
te mu wy wo ła ło by to sen sa cję i zgryź li we ko -
men ta rze. Dziś chy ba na ni kim nie ro bi więk -
sze go wra że nia. Pro duk cja od by wa się w no wo -
cze snej fa bry ce speł nia ją cej nor mę ISO 9001,
na tu ral nie pod kon tro lą ja ko ści Krel la. Na de lo -

ka li za cji zy sku je głów nie klient. Gdy by S300 był
pro du ko wa ny w Ame ry ce, kosz to wał by znacz -
nie wię cej niż 11 tys. zł. 
Ja kość wy ko na nia jest w peł ni ade kwat na
do ce ny, a na wet lep sza. Pięk nie oszli fo wa na
czo łów ka z ład nie za okrą glo ny mi kra wę dzia mi
to kosz tow ny ele ment. Po dob nie jak gał ka z wy -
żło bie nia mi na pal ce, po ru sza ją ca się mięk ko,
bez krań co wo w jed ną i dru gą stro nę. Resz tę wy -
ko na no z gru bych blach sta lo wych po ma lo wa -
nych sza rą far bą, nie ste ty ma ło od por ną na
uszko dze nia. Tak zwa na war tość po strze ga na
ma łe go Krel la jest nie wąt pli wie wy so ka. Ca łość
uzu peł nia du że okno nie bie skie go wy świe tla -
cza, któ ry za pew nia do stęp do me nu prze róż -
nych usta wień. Na szczę ście da się go przy -
ciem nić (w kil ku kro kach) lub na wet wy łą czyć
(mo że być to ko niecz ne, bo na wet w naj ciem -
niej szym usta wie niu lek ko ośle pia po ciem ku).
Moż na zmie nić ba lans, do pa so wać czu ło ści
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Krell cieszy się niepodważalną reputacją w światku audio. Czy podtrzyma ją
najtańszy wzmacniacz w ofercie? Najwyższy czas sprawdzić S300i 

– dalekiego kuzyna konstrukcji opracowanej ponad 13 lat temu
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MA ŁA ELEK TROW NIA

Metalowym pilotem
można się bronić. 
Jest bardzo ciężki, ale
nawet wygodny. Zimą
może nieprzyjemnie
ziębić rękę
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wejść, usta wić po ziom ści sze nia (mu te) itp. Bar dzo
przy dat ną funk cją jest The atre put – tryb pra cy wzmac -
nia cza, w któ rym re gu la cja gło śno ści prze sta je dzia -
łać. Moż na ją za dać dla do wol ne go z wejść. In te gra za -
cho wu je się wów czas jak koń ców ka mo cy. Cho dzi na -
tu ral nie o wy ko rzy sta nie wzmac nia cza w ro li do dat ko -
we go (lep sze go) na pę du gło śni ków w sys te mie wie lo -
ka na ło wym. 
O no wo cze sno ści S-300i świad czy tak że do da nie spe -
cjal ne go złą cza dla iPo da. Z te go, co uda ło nam się
usta lić, od po wied ni ka bel znaj du je się w kom ple cie.
Nie otrzy ma li śmy go jed nak wraz z eg zem pla rzem te -
sto wym. Z in for ma cji od pro du cen ta wy ni ka, że trans -
mi sja sy gna łu jest ana lo go wa, zba lan so wa na (bo sy -
me trycz ne są wyj ścia z prze twor ni ków w iPo dzie),
dzię ki cze mu ja kość brzmie nia jest lep sza niż ze zwy -
kłej sta cji do ku ją cej. Kon tro lę nad od twa rza niem
przej mu je wiel ki i cięż ki, w ca ło ści alu mi nio wy, pi lot.
We wnątrz obu do wy uwa gę przy ku wa po tęż ny, umiesz -
czo ny cen tral nie, spłasz czo ny cy lin der, kry ją cy trans -
for ma tor to ro idal ny o mo cy aż 750 VA. Po jem no ści są
dla od mia ny re la tyw nie ma łe (4 x 4700 µF / 80 V na ka -
nał), co świad czy o tym, że za si lacz ma za pew niać bar -
dzo du żą moc cią głą, bez po trze by „pod pie ra nia się”
nad mier ną daw ką ener gii ku mu lo wa ną w kon den sa -
to rach pod czas nor mal nej pra cy. W ce lu ochro ny
wzmac nia cza przed prze pię cia mi za sto so wa no wa ry -
sto ry. Na pię cia za si la ją ce sek cje mo cy nie są sta bi li zo -
wa ne (jak we wzmac nia czach mo cy te go pro du cen ta),
w prze ci wień stwie do przed wzmac nia cza, któ ry otrzy -
mał kil ka sta bi li za to rów i do dat ko we 13 400 µF po jem -

no ści fil tru ją cej. 
Prak tycz nie ca ły tor sy gna ło wy zre ali zo wa no na ba zie
ele men tów SMD. Do ty czy to na wet re gu la cji gło śno ści,
wy ko na nej za po mo cą dra bin ki re zy sto ro wej, prze łą -
cza nej elek tro nicz nie. Pre cy zja re gu la cji po zio mu jest
bar dzo du ża, aż do prze sa dy. Się ga drob nych ułam -
ków de cy be la. Od czu wal ne zwięk sze nie po zio mu
głoś no ści wy ma ga „prze kli ka nia” co naj mniej 10 usta -
wień (co na pau zie sły chać w gło śni kach). Re gu la cja
od by wa się w try bie prą do wym, nie na pię cio wym
(Cur rent Mo de), co jest spe cjal no ścią Krel la już od lat.
Roz wią za nie to po zwa la ob ni żyć po ziom szu mów i za -
kłó ceń, ba zu je bo wiem na ma łych im pe dan cjach. Mi -
mo to S300i jest ła ska wy dla źró deł, le gi ty mu jąc się
im pe dan cją wej ścio wą 47,5 kΩ. Dość ma ła jest za to
czu łość wej ścio wa (0,8 V), co mo gą od czuć użyt kow ni -
cy gra mo fo nów (uży cie ze wnętrz ne go stop nia ko rek -
cyj ne go jest ko niecz ne). Ścież ka sy gna ło wa w przed -
wzmac nia czu jest zba lan so wa na i pra cu je w kla sie
A. Zre zy gno wa no z kon den sa to rów sprzę ga ją cych, któ -
re „ra bu ją dźwięk z ude rze nia”. Wśród za sto so wa nych
ele men tów ak tyw nych zna la zły się wzmac nia cze ope -
ra cyj ne Ana log De vi ces OP177G (po 3 na ka nał). Moż na
je zna leźć tak że na płyt kach koń có wek mo cy zbu do -
wa nych w opar ciu o dwie pa ry tran zy sto rów bi po lar -
nych na ka nał. Nie uda ło się usta lić ty pu ani po cho -
dze nia tran zy sto rów – znaj du ją się bo wiem pod płyt -
ką. Sy gnał do gło śni ków pro wa dzą prze wo dy „prze my -
sło we” o prze kro ju 14 AWG. Prze wód ma so wy, dłu go -
ści ok. 0,5 m, bie gnie wprost z za si la cza, go rą cy jest
krót szy – wy cho dzi z koń ców ki mo cy. Roz wią za nie to

za pew ne skło ni mi ło śni ków DIY to ła twe go upgra de’u,
oczy wi ście po za koń cze niu okre su gwa ran cji. 
Włącz nik znaj du je się na tyl nej ścian ce. Wspo mi nam
o tym ce lo wo, bo wiem w try bie go to wo ści (stand-by)
pod trzy my wa ne są głów ne ob wo dy elek tro nicz ne, co
z jed nej stro ny skra ca do mi ni mum czas każ do ra zo we -
go wy grze wa nia, z dru giej zaś – po wo du je znacz ną
kon sump cję ener gii elek trycz nej – aż 40 W mo cy 
(29 kWh w ska li mie sią ca). Na bie gu ja ło wym jest to
nie wie le wię cej – ok. 60 W. A za tem war to ko rzy stać
z wy łącz ni ka głów ne go – za każ dym ra zem, gdy wzmac -
nia cza nie uży wa my dłu żej niż przez kil ka go dzin. 
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Dystrybutor Audio Klan, www.audioklan.pl 
Cena 11 000 zł

Dane techniczne
Wej ścia 3 x RCA, 1 x XLR

Wyj ścia 1 x pre -out, 1 x gło śni ko we 

Im pe dan cja wej ścio wa i czu łość 47,5 kΩ / 800 mV (RCA)

95 kΩ / 800 mV (XLR)

Wzmoc nie nie 32,5 dB (6,3 dB przed wzmac niacz)

Za kres prze ste ro wa nia 6 V (RCA), 12 V (XLR)

Znie kształ ce nia THD <0,035% (1 kHz, 150 W, 8 Ω)

Moc wyj ścio wa na ka nał 150 W (8 Ω), 300 W (4 Ω) 

Prąd szczy to wy 15 A

Szyb kość na ra sta nia sy gna łu 50 V/µs

Pa smo prze no sze nia 2 Hz - 110 kHz (-3 dB)

Od stęp od szu mu (‘A) >94 dB

Współ czyn nik tłu mie nia 100 (przy 20 Hz)

Po bór mo cy stand- by: 40 W, bieg ja ło wy: 60 W

mak sy mal nie: 1000 W

Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 438 x 104 x 450 mm

Ma sa 19,0 kg

Tylna ścianka nie obfituje w połączenia audio, ale jest
wszystko, co potrzeba: trzy wejścia liniowe RCA, jedna
para XLR-ów, wyjście pre-out, wspomniane złącze 
dla iPoda, pojedyncze pary solidnych zacisków
głośnikowych, gniazda sterowania (3,5 mm, 2 x 12 VDC
„trigger”) oraz RS-232



BRZMIE NIE 
Po tęż na moc mi mo wol nie kie ru je uwa -
gę słu cha cza na aspek ty dy na micz no -
-mo to rycz ne. Nie trze ba ma łe go Krel la
dłu go słu chać, by prze ko nać się o je go
nie po spo li tym po ten cja le w tych właś -
nie dzie dzi nach. Pod łą czo ny do Ma -
gne pa nów, a wcze śniej tak że do Dy -
nau dio Fo cu sów 220 II, uka zał swą
pierw szą za le tę: jest mu prak tycz nie
obo jęt ne to, ja kie ob cią że nie pod łą -
czy my do dru gie go koń ca ka bla gło -
śni ko we go. Pro blem za pa su mo cy,
nad wą tlo nej dy na mi ki, ra chi tycz ne go
ba su czy też „stre su” w ob rę bie śred -
nich to nów wła ści wie nie wy stę pu je,
na wet gdy spad ki im pe dan cji osią ga ją

war to ści po ni żej 3 omów. Jest to
wzmac niacz nie by wa le spraw ny jak
na pie cyk za nie wie le po nad 10 ty się cy,
w do dat ku o tak zwar tej kon struk cji.
Po tę ga ni skich to nów po tra fi mi le za -
sko czyć. W do dat ku są one pew ne, 
su we ren ne, wol ne od po lu zo wa nia –
przy naj mniej w ob rę bie śred nie go ba -
su i „kick ba su”. W naj niż szych re je -
strach, na ko lum nach z bar dzo ni sko
scho dzą cym do łem, da ło się stwier dzić
pe wien nad miar opty mi zmu ma łe go
Krel la. Ude rzał moc no, za pusz czał się
w re jo ny „sej smicz ne”, nie po tra fiąc
jed nak w peł ni okieł znać czte rech 8-ca -
lo wych wo ofe rów. Z dru giej stro ny,
trud no wy ma gać cu dów od in te gry

za 11 ty się cy. Tym bar dziej że ca ło ścio -
wo rzecz uj mu jąc, bas jest i tak zna ko -
mi ty.
Sztyw no pro wa dzo ny, mo cny dół zwy -
kle pod kre śla wa lo ry ryt micz ne, ale
sam w so bie jest czyn ni kiem nie wy star -
cza ją cym. Po trze ba jesz cze zwar to ści
re je strów, ko he ren cji bar wo wej. Tak że
i te atu ty po siadł S -300i, de mon stru jąc
do bry lub bar dzo do bry ti ming, w za leż -
no ści od od twa rza ne go ma te ria łu. Nie
ma tu mo że try ska ją cej ener gii Na ima,
ale zwar tość i szyb kość nie wąt pli wie
prze ma wia ją za ma łym Krel lem. 
Wie lu au dio fi lów za pew ne spo dzie wa ło
się te go ty pu ob ser wa cji. A co z bar wą,
neu tral no ścią, mu zy kal no ścią? Po -
przed ni cy, szcze gól nie pro to pla sta,
ucho dzi li za wzmac nia cze bar dzo „tran -
zy sto ro we”. Mu szę przy znać, że słu cha -
jąc S -300i, nie sły sza łem twar do ści,
nad mier ne go pod kre śla nia kon tu rów,
osu szo nych barw. Ow szem, nie są one
tak gę ste i na sy co ne jak ze wzmac nia -
czy lam po wych czy na wet nie któ rych
tran zy sto row ców, ale nie spra wi ły mi
nie do sy tu. Po wie dział bym, że in te gra
Krel la brzmi re ali stycz nie i bar dzo
wszech stron nie. Neutralnie. Nie gar dzi
żad nym ro dza jem mu zy ki, choć z dru -
giej stro ny, nie pró bu je cza ro wać. 
Zde cy do wa nie wy so ki jest po ziom
ogól nej przej rzy sto ści i pre cy zji
brzmie nia, o czym prze ko na ło mnie
po rów na nie ze spo ro tań szą, ale skąd -
inąd świet ną in te grą Cre eka. Je dy nym
aspektem, w któ rym De sti ny gó ro wał
nad S -300i, by ły wy so kie to ny – bar -
dziej ak sa mit ne i dłu żej wy brzmie wa ją -
ce. W tym za kre sie pa sma Krell nie jest
szcze gól nie wy ra fi no wa ny, choć trud no
mieć do nie go o to więk sze pre ten sje. 
Spo śród trzech wzmac nia czy w ce nie
7-15 ty się cy był je dy nym, któ ry spraw -

dził się w ro li sen sow ne go (czy taj: do -
bre go, ale eko no micz ne go) na pę du dla
zna ko mi tych Ma gne pla na rów 1.6.
Brzmie nie by ło swo bod ne prze strzen -
nie i dy na micz nie. Krell nie był wpraw -
dzie zdol ny do wy cza ro wa nia tej ma gii
bar wo wo prze strzen nej, do ja kiej te pa -
ne le są zdol ne, ale nie bra ko wa ło mu
ani mo cy, ani kon tro li, ani pre cy zji.
Trud no też przy cze pić się do ste reo fo -
nii, któ ra jak na wzmac niacz w tej ce nie
jest zna ko mi ta. Sce na ma głę bo ki od -
dech, nie się ga bar dzo głę bo ko (wie le
me trów za ko lum na mi), ale re ali stycz -
nie roz pra sza się na bo ki i ma so lid ny
„fo kus” po środ ku. 

NA SZYM ZDA NIEM 
Krell S300i to strzał w dzie siąt kę na tar -
czy dzie lą cej uni wer sal ność brzmie nio -
wą, du żą re zer wę mo cy i funk cjo nal -
ność. W każ dej z tych dzie dzin ta nie -
wiel ka in te gra jest trud na do prze ści -
gnię cia, a gdy po trak tu je my je łącz nie,
oka że się, że kon ku ren ta ze świe cą
szu kać. �
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Potężny transformator o mocy 750 VA obłożony dwiema końcówkami mocy
i symetrycznym preampem pracującym w trybie prądowym – od razu widać, 
że to nie byle jaka konstrukcja

Montaż powierzchniowy rządzi. Nieliczne układy scalone to „op-ampy” OP177G (Analog Devices). 
Prócz nich wysokiej klasy kondensatory 

■ Odtwarzacz CD: Audionet ART G2
■ Wzmacniacz: Conrad-Johnson ET2

+ Audionet AMPI V2
■ Kolumny: Magnepan MG 1.6/QR,

Zoller Temptation 2000, Dynaudio
Focus 220 II

■ Interkonekty: Stereovox hdse, 
van den Hul The Orchid 

■ Kable głośnikowe: AudioQuest
Bedrock / CV-6 (bi-wiring),
Acrolink 6N-1400SN

■ Zasilanie: niezależny obwód
zasilający, listwa sieciowa GigaWatt
PF-2, kable sieciowe Furutech 
FP-314Ag/G, PS Audio AC-10

SYSTEM ODSŁUCHOWY

Dwie pary tranzystorów bipolarnych na kanał


