
28 AUDIO VIDEO

High -End | Wzmac niacz zin te gro wa ny Mo on Evo lu tion 600i



AUDIO VIDEO 29

M
o on – to mar ka ist nie ją ca od 1997 ro ku,
przy na le żą ca do fir my Si mau dio z sie dzi -
bą w Bo uche rvil le w pro win cji Qu ebec.
Sa ma fir ma po wsta ła 17 lat wcze śniej,

a jej ce lem by ło pro du ko wa nie elek tro ni ki hi -fi przy -
stęp nej ce no wo. Ja ka jest ge ne za mar ki Mo on?
„Chcie li śmy wzbu dzić sko ja rze nia z ma rze nia mi,
czymś od le głym, nie osią gal nym – a ta ki wła śnie wy -
da je się nam Księ życ” – wy ja śnia Co sta Ko uli sa kis,
wi ce szef sprze da ży i mar ke tin gu w Si mau dio, z któ -
rym mia łem oka zję roz ma wiać w ma ju br. (FK). In te re -
su ją ce jest też, co przed sta wia lo go mar ki. Ma ło kto
doj rzy ukry ty mo tyw ot tak, po pro stu. Ob róć cie lo go -
typ o 45 stop ni w le wo i sta nie się to ja sne – to frag -
ment klu cza wio li no we go. 
W 2005 ro ku Si mau dio wpro wa dzi ło high -en do wą se -
rię MO ON Evo lu tion. Są w niej za rów no urzą dze nia
ste reo fo nicz ne z re fe ren cyj nym dwu czę ścio wym
przed wzmac nia czem li nio wym 850P, przed wzmac nia -
czem pho no 810LP i koń ców ką mo cy 880M (mo no)

na cze le, jak i pro ce sor wie lo ka na ło wy oraz kon fi gu ro -
wal na, mak sy mal nie 7-ka na ło wa, koń ców ka mo cy.
Dla mniej wy ma ga ją cych lub mniej za moż nych prze -
zna czo no dwie in te gry: 700i i tań szą 600i – przed -
miot ni niej szej re cen zji. 
Si mau dio nie jest pierw szym lep szym wy twór cą high -
-en du ro dem z Ame ry ki Pół noc nej. Sto su je wła sne,
wy twa rza ne na za mó wie nie tran zy sto ry mo cy. Pro duk -
cja od by wa się na miej scu, w ka na dyj skiej fa bry ce
i nie jest to by naj mniej mon tow nia ele men tów za ma -
wia nych u pod wy ko naw ców. Pro du ko wa ne są ca łe
ele men ty obu dów, fa bry ka dys po nu je trze ma no wo -
cze sny mi wy ci nar ka mi CNC. Mon taż pły tek dru ko wa -
nych od by wa się u lo kal ne go pod wy ko naw cy. Co sta
przy zna je, że ana li zo wa li moż li wość pro duk cji w Chi -
nach, jed nak do szli do wnio sku, że moż li wie zy ski
(wca le nie ma łe) nie są war te utra ty kon tro li nad ca -
łym, wer ty kal nym pro ce sem pro duk cji. God ny od no -
to wa nia jest też fakt opra co wa nia przez Si mau dio
wła sne go me cha ni zmu CD. Nie wie lu wy twór ców by ło

stać na ta kie bez kom pro mi so we roz wią za nie. 
Obec nie fir ma wcho dzi na ry nek od twa rza czy stru mie -
nio wych z mo de lem „trans por tu” sie cio we go 180
MiND (Mo on In tel li gent Ne twork De vi ce). Nie daw no
po ja wił się też in te re su ją cy DAC 380D z asyn chro nicz -
nym wej ściem USB o roz dziel czo ści 32 bi tów. Jak
twier dzi Co sta, od twa rza cze CD nie znik ną jesz cze jed -
nak przez dłu gi czas – bę dą wy twa rza ne do tąd, do pó -
ki bę dzie to moż li we i uza sad nio ne eko no micz nie. 
Po wróć my jed nak do wzmac nia cza zin te gro wa ne -
go 600i, bo to na praw dę pięk ny i war to ścio wy sprzęt.

BU DO WA
Pod sta wa obu do wy zo sta ła wy pro du ko wa na ze sztyw -
nej sta li, na to miast przed nia i bocz ne ścian ki są obu -
do wa ne blo ka mi alu mi nium, któ re po bo kach two rzą
ra dia to ry o po zio mym prze bie gu że ber. Od gó ry ca łość
zo sta ła przy kry ta bar dzo cięż ką po kry wą, przy krę co ną
ośmio ma kon tra stu ją cy mi z jej ko lo rem śru ba mi. Spa -
so wa nie ele men tów jest per fek cyj ne, a wy gląd... Cóż,

mo im skrom nym zda niem, to je den z naj le piej pre -
zen tu ją cych się wzmac nia czy w ogó le. W kom ple cie
znaj du ją cię me ta lo we nóż ki w kształ cie spłasz czo -
nych stoż ków. Są wy krę ca ne, jak kol ce w ko lum nach,
co po zwa la je ła two za stą pić spe cja li stycz ny mi ak ce -
so ria mi np. So und Ca re lub, jesz cze le piej, Fi ni te Ele -
men te.
Wnę trze jest kwa dra to we z po wo du znacz nej głę bo ko -
ści urzą dze nia. Je go nie mal ca łą przed nią po ło wę zaj -
mu ją ol brzy mie, nie ekra no wa ne 400-VA trans for ma -
to ry to ro idal ne ame ry kań skiej fir my Avel Lind berg. Za -
si lacz uzu peł nia ba te ria kon den sa to rów Nip pon Che -
mi Con, z któ rych każ dy z ośmiu ma po 10 000 µF, co
da je w su mie 80 000 µF po jem no ści głów nej. Wspo -
ma ga je pięć mniej szych, bo ma ją cych po 2200 µF 
Ni chi co nów oraz czte ry po 470 µF tej sa mej mar ki.
Prąd, zasilający prze pły wa przez 3-am pe ro wy bez -
piecz nik (za pa so wy jest do star czo ny w pu deł ku) i za -
bez pie cza ją cy przed prze pię cia mi wa ry stor.
Sy gnał z gniazd wej ścio wych tra fia na 4-war stwo wą
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Wygląd – to niebywały atut tego wzmacniacza.
Założę się, że znajdzie się grupka klientów
skłonnych do zakupu nawet bez odsłuchu
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płyt kę ze ścież ka mi mie dzia ny mi (wy ko ny wa ną przez
lo kal ne go pod wy ko naw cę), na któ rej zgru po wa no
przy po rząd ko wa ne po szcze gól nym wej ściom, uru cha -
mia ją ce je prze kaź ni ki. War to wspo mnieć o wy so kiej
ja ko ści gniaz dach wej ścio wych, in dy wi du al nie wkrę -
ca nych i izo lo wa nych. Rów nież gniaz da gło śni ko we są
nie by le ja kie – to nie miec kie WBT 0765.
Re gu la cja gło śno ści jest bar dzo za awan so wa na: elek -
tro nicz na, zre ali zo wa na za po mo cą fir mo we go sys te -
mu M -eVO L2, któ ry za pew nia aż 530 kro ków re gu la cji
ze sko ka mi 0,1 lub 0,5 dB (przy gór nym krań cu ska li
pre cy zja jest więk sza niż na do le). Układ ten wy ko rzy -
stu je dra bin kę re zy sto ro wą, a do ste ro wa nia słu ży
kość prze twor ni ka cy fro wo -ana lo go we go, kon kret nie
TI DA C8812. Na każ dy ka nał przy pa da po jed nym prze -
twor ni ku. Dzię ki te mu układ ten po zwa la na re gu la cję
gło śno ści dla sy gna łu zba lan so wa ne go – al bo wiem
ta ki jest ca ły tor sy gna ło wy wzmac nia cza. Głów ną za -

le tą opi sy wa ne go sys te mu re gu la cji tłu mie nia jest do -
sko na ła se pa ra cja ka na łów (130 dB w śred nich czę sto -
tli wo ściach) i zni ko me nie zrów no wa że nie ka na łów. 
Układ wzmoc nie nia nie jest ob ję ty glo bal ną pę tlą
sprzę że nia zwrot ne go – to za sa da, któ rej hoł du ją kon -
struk to rzy na wet w naj tań szych wzmac nia czach z pod -
sta wo wej se rii. W stop niu koń co wym za sto so wa no wy -
ko ny wa ne na za mó wie nie tran zy sto ry bi po lar ne, dwie
pa ry na ka nał. Za pew nia ją moc 125 W na ka nał, któ ra
du blu je się przy ob cią że niu 4-omo wym. Pierw szych
5 wa tów wzmac niacz od da je w kla sie A (po bór mo cy
na bie gu ja ło wym wy no si ok. 45 W). Pro du cent pod -
kre śla nie prze cięt ną li nio wość uży tych tran zy sto rów,
ich sze ro kie pa smo, ni ski po ziom szu mów, bar dzo du -
żą nie za wod ność pod du żym ob cią że niem oraz ma ły
roz rzut współ czyn ni ka hFE (wzmoc nie nie DC) w funk cji
prą du ko lek to ra, dzię ki cze mu pa ro wa nie tran zy sto -
rów w ukła dach wie lo tran zy sto ro wych jest znacz nie
uła twio ne.
600i ce chu je no wo cze sna funk cjo nal ność, ty po wa dla
urzą dzeń ste ro wa nych mi kro pro ce so ro wo. I tak, dla
każ de go wej ścia mo że my wpro wa dzić ko rek cję czu ło -
ści (wzmoc nie nia) w za kre sie +/- 10 dB, mak sy mal ny
po ziom gło śno ści (ska la jest wy ce cho wa na w licz bach
od 0 do 80), wresz cie do wol ne z nich moż na prze -
kształ cić w prze lot kę, czy li bez po śred nie wej ście
na koń ców kę mo cy, co do ce nią au dio fi le nie stro nią cy
od tzw. ki na do mo we go. 
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BRZMIE NIE
Wzmac niacz ten jest za sad ni czo neu tral ny, je śli weź -
mie my pod uwa gę je go ba lans to nal ny. Jed nak nie
jest z tych, co cał ko wi cie zni ka ją w to rze i za po mi na
się o nich na wie ki. Mo on ra czej do po mi na się o to,
aby zwró cić nań uwa gę i ma kil ka atry bu tów, któ re mu
z tym sku tecz nie po ma ga ją. Brzmi ży wo, bar dzo dy na -
micz nie, nie zwy kle wręcz wi tal nie, jak by chciał po wie -
dzieć: „pa trz cie, to ja, je stem tu i je stem wspa nia ły”.
Po czę ści za ży wość brzmie nia od po wia da lek kie pod -
ra so wa nie prze ło mu środ ka i wy so kich to nów, któ re
mo men ta mi mo gą wy da wać się zbyt obec ne, jed nak -
że za le ży to w du żej mie rze od kon fi gu ra cji sys te mu. 
Nie wąt pli wie jed nak nie po spo li ta jest pre cy zja, z ja -
ką gra Evo lu tion 600i. Na wet gdy by śmy za po mnie li
o ce nie te go wzmac nia cza, je go pre cy zja wciąż by ła by
atu tem. Ina czej mó wiąc, jest wła ści wie re fe ren cyj na.
Nie cho dzi tyl ko o pre cy zję ro zu mia ną ja ko do sko na łe
wy koń cze nie kra wę dzi dźwię ku, nie za leż nie od czę -
sto tli wo ści. Rów nie do sko na ła jest pre cy zja w re kon -
stru owa niu sce ny dźwię ko wej. Daw ko wa nie od le gło -
ści, róż nych za leż no ści prze strzen nych po mię dzy po -
szcze gól ny mi dźwię ka mi jest rów nież wzo ro we.
W prak ty ce ozna cza to, że prze strzeń bę dzie kre owa -
na tak, jak de ter mi nu je ją źró dło, ko lum ny, oka blo wa -
nie, bądź – przede wszyst kim – na gra nie. Sce na mo -
że mieć za tem do wol ny roz miar oraz kształt i zmie niać
się każ do ra zo wo, gdy prze ska ku je się do ko lej ne go
utwo ru, ko lej ne go al bu mu. Prze strzeń by wa gę sta,
po da na bli sko, aby za chwi lę zmie nić się cał ko wi cie
w moc no od da lo ne i swo bod nie roz ry so wa ne, roz le głe
pla ny. Wszyst ko za le ży od wspo mnia nych czyn ni ków. 
Mo on w spo sób wręcz in try gu ją cy od twa rza bar wę in -
stru men tów. Z jed nej stro ny jest ona re ali stycz na, co
moż na ro zu mieć ja ko: na tu ral na. Z dru giej – nie jest
to jed nak bar wa od twa rza na tak, jak wie lu au dio fi lów
wy obra ża so bie na tu ral ność. Okre śle nie to czę sto jest
utoż sa mia ne z mięk ko ścią wy ni ka ją cą ze spe cy fi ki
np. drew nia nych in stru men tów. Mo on tak nie gra. 
To ra czej twar dy za wod nik. Szcze gól nie niż sza śred ni -
ca, któ ra w bar dzo wie lu sys te mach cier pi na, mo im
zda niem, nie na tu ral ne roz mięk cze nie, tu taj jest przy -
jem nie twar da. W du żej mie rze przy po mi na spo sób
gra nia, któ re go do świad cza się słu cha jąc bry tyj skie go
Na ima i choć nie moż na po sta wić tu zna ku rów no ści,
to wię cej jest po do bieństw niż róż nic dzie lą cych am -
pli fi ka cje tych dwóch ma rek. 
Wła ści wie moż na po wie dzieć, że Mo on jest w swym
brzmie niu wy kon tu ro wa ny, jed nak zno wu okre śle nie
to mo że być opacz nie zro zu mia ne. Cho dzi tyl ko o kon -
tu ry wszyst kich dźwię ków, nie zaś o pod kre śle nie
skra jów pa sma. Skra je są, ow szem, obec ne, ale ani
o mi li metr nie pró bu ją wy sfo ro wać się po nad śred nie
to ny, mi mo że ma ją się czym po chwa lić. Wy so kie
na pew no mo gą być dum ne ze swej roz dziel czo ści,
któ ra w ska li bez względ nej jest w du żej mie rze ogra -
ni czo na przez ma te riał mu zycz ny. Są przy tym bar dzo
zróż ni co wa ne, dzię ki cze mu po tra fią w spo sób dość
czy tel ny po ka zać, jak bar dzo róż nią się mię dzy so bą

SPRZĘT TOWARZYSZĄCY

■ Ko lum ny: Equ ili brium At mo sphe re 2012
■ Od twa rzacz: Au dio net ART G3 

+ Au dio net EPS G2
■ In ter ko nekt: Equ ili brium Tur bi ne
■ Ka bel gło śni ko wy: Equ ili brium Equ ili ght
■ Ka ble za si la ją ce: Enerr Ho lo graph, Sym bol
■ De ma gne ty zer płyt: Hi -Fi Tu ning HT -2

Moon stosuje bardzo duże zasilacze, obliczone 
z tzw. zapasem, umożliwiające oddawanie dużych
mocy w impulsie i przy spadkach impedancji
kolumn. Oba trafa mają moc po 400 VA. Jakość
wykonania układu made in Canada – na 5+



po szcze gól ne ta le rze w per ku sji i jak róż nie moż na
w nie ude rzać. 
Roz dziel czość jest udzia łem ca łe go pa sma, a więc
i środ ka, i gó ry, i do łu, jed nak za wsze więk sze wra że -
nie ro bi, gdy oce nia się sa me skra je pa sma. Bas zbie -
ra wy łącz nie po chwa ły. Gdy po rów na łem go z mo im
dzie lo nym Au dio ne tem, to za bra kło mi mi ni mal nie
po tę gi i ska li brzmie nia, jed nak że Mo on jest po
pierw sze tań szy, a po dru gie i tak ma kro dy na mi ka by -
ła bar dzo, bar dzo do bra, zaś tak zwa ne ude rze nie
– moc ne. Kon tu ry ba su są od da ne zna ko mi cie, bez
wzglę du na ce nę. Do re fe ren cji moż na rów nież przy -
rów ny wać szyb kość te go za kre su, w do dat ku w ca łym
pa śmie, i dzię ki te mu Mo on za li cza ko lej ny punkt. 

Je śli miał bym się do cze goś przy cze pić, to po wie dział -
bym, że su biek tyw nie za bra kło mi tu tro chę cie pła
i sto no wa nia. Nie miec ki wzmacniacz gra w spo sób
bar dziej sto ni zo wa ny i gład ki, a co naj mniej tak sa mo
ży wy i pre cy zyj ny.

NA SZYM ZDA NIEM
Nie sa mo wi cie dy na micz ny wzmacniacz, o twar dej,
rze tel nej bar wie. Su per pre cy zja, roz dziel czość, swo -
bod nie bu do wa na prze strzeń – to nie wąt pli we atu ty.
Gdy bym oso bi ście stro ił ten wzmac niacz, od jął bym
tro szecz kę ener gii z prze ło mu śred nich i wy so kich to -

nów. Nie za wie le, ale jed nak wła śnie tam. Dla mi ło -
śni ków lamp i cie płe go kli ma tu Moon 600i jest ra czej
nie wska za ny z uwa gi na swój zde cy do wa nie po bu -
dza ją cy cha rak ter. 
Je stem prze ko na ny, że znaj dzie się co naj mniej
garst ka klien tów, któ rzy ku pią ten wzmac niacz bez
słu cha nia – jest bo wiem tak atrak cyj ny wi zu al nie, że
trud no mu się oprzeć, de cy du jąc się na to, że po zo -
sta łe kom po nen ty zo sta ną do bra ne pod nie go. Nie
był by to ta ki zły po mysł, bo pod sta wy są so lid ne, ja -
ko że bez względ na ja kość dźwię ku jest na praw dę
zna ko mi ta. �

DANE TECHNICZNE

Wej ścia RCA x 5, XLR x 1
Wyj ścia pre RCA x 1, gło śni ko we x 1
Czas na ra sta nia sy gna łu 35 V/µs
Współ czyn nik tłu mie nia >267
Im pe dan cja wej ścio wa 23,7 kΩ
Moc zna mio no wa (na ka nał) 125 / 250 W (8 / 4 Ω )
Pa smo prze no sze nia 10 Hz – 100 kHz (-3dB)
Od stęp od szu mu > 105 dB
THD < 0,015% (1 kHz)
Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 478 x 102 x 460 mm 
Ma sa 19 kg

Dystrybutor  Au dio Klan, www.au dio klan.pl
Cena  ok. 33 000 zł

KATEGORIA SPRZĘTU

A

Tor sygnałowy jest zbalansowany, więc XLR-y są
tu nie od parady. Dowolne z wejść można
przekształcić w przelotkę dla procesora A/V


