
Copland CTA 405-A – Muskularny Duńczyk 

 

Marka Copland od zawsze była w kręgu moich zainteresowań, ale biegnący 

nieubłaganie czas widział ten aspekt życia nieco inaczej, oddalając na bliżej nieokreślony 

termin zakup jednego z produktów tej manufaktury. I pewnie trwałoby to jeszcze dość długo, 

ale posmak niespełnionych planów był na tyle silny, że nieco naginając koleje losu 

poprosiliśmy warszawskiego dealera Audio Klan o jakąś testową propozycję duńskiej 

manufaktury. Po luźnych rozmowach, na początek padło na integrę, która jest na tyle 

ponadczasową konstrukcją, że od dawien dawna widnieje w cenniku, otrzymując jedynie 

poprawiające walory brzmieniowe upgrade’y. I właśnie to ostatnie wcielenie, wdrażające 

implementację popularnych ostatnimi czasy lamp mocy KT 120 ukrywające się pod 

handlowym oznaczeniem CTA 405-A, z dużą dozą oczekiwań zawitało w nasze skromne 

progi. 

 

 

  

 

 

  



Patrząc z perspektywy dzisiejszych wymyślnych wizualizacji urządzeń audio, wygląd 

Coplanda jest porażająco konserwatywny i od lat temu samego kanonowi, jakim jest 

audiofilski minimalizm. Oczywiście nie oznacza to wyrobu spod znaku młotka i kowadła, 

tylko solidnie zbudowany, nierażący swoją bryłą komponent, który takim właśnie wyglądem 

jest w stanie zaskarbić serca wielu potencjalnych nabywców. Sam nie przepadam za 

blichtrem, ale lubię fantastycznie prezentujące się klocki audio, ale jeśli nasz bohater 

występowałby u mnie jako egzemplarz przed-zakupowy, jego aparycja nie zachwiałaby mojej 

decyzji przygarnięcia systemu na dłużej. Fotografie może tego nie oddają, ale to jest 

naprawdę kawał dystyngowanie wyglądającego urządzenia. Przechodząc do treści 

związanych z dokładnym opisem 405-tki zacznę od frontu, który w centralnej części otrzymał 

okrągły informator diodowy stanu w jakim znajduje się urządzenie, po jego bokach dwa 

przyciski: lewy w kolorze czarnym TAPE, a prawy bordowy jako STAND BY, a na 

zewnętrznych flankach dwa niestandardowo wyglądające pokrętła (nietypowość polega na 

małej średnicy gałki, przy dużym kołnierzu wokół niej): selektor z lewej i głośność z prawej. I 

wydawałoby się, że taki układ niczym szczególnym się nie wyróżnia, gdyby nie fakt sporej 

wysokości obudowy, wymuszonej zastosowaniem szklanych baniek w układach 

elektrycznych, a to powoduje, że odnosimy wrażenie zdecydowanie niedowymiarowanych do 

całości walcowatych manipulatorów. Niemniej jednak, to pierwsze wrażenie mija 

zaskakująco szybko i po kliku dniach nie wyobrażamy sobie innej wersji obudowy. Tylny 

panel z racji sporej powierzchni proponuje nam pięć wejść liniowych RCA, jedną przelotkę 

dla magnetofonu, wejście na phonostage gramofonowy dla wkładek MM i wysoko-

poziomowych MC, zacisk uziemienia, odczepy dla kolumn 4 i 8 Ohm, a także gniazdo 

sieciowe, włącznik główny i gniazdo REMOTE do kontroli podczas współpracy z firmowym 

CD-playerem. Całość posadowiono na srebrnych wysokich okrągłych nóżkach, a dla 

zabezpieczenia urządzenia przed przegrzaniem, na górnym płacie obudowy, pod 

odsłaniającym lampy elektronowe ażurowym okienkiem zastosowano mały wiatraczek. Od 

razu uspokajam wszystkich nerwowych na punkcie głośności pracy takiego dodatku, że jest 

bezszelestny. Tak w kilku słowach prezentuje się nasz bohater, ale jak wcześniej 

wspomniałem, kontakt osobisty od opisowego jest zdecydowanie bardziej owocny w 

pozytywne doznania. 

 

 

  

 

 

  

Gdy stałym bywalcom warszawskiego klubu KAiM zaproponowałem ocenę tej 

ponadczasowej integry – z racji ciągłości występowania modelu w cenniku, padały różne 

przed-odsłuchowe opinie zaczerpnięte z kontaktów w przeszłości, z których najbardziej 

niepokojącym był dla mnie mit grania jak lampowy tranzystor. To oczywiście nie jest żadną 

wadą, ale jeśli mam chęć kupić sobie wzmacniacz oparty o lampy, to chciałbym, by w jego 



dźwięku słychać było temu-podobne artefakty. Nie podgrzewając zbytnio atmosfery 

niepewności wpięliśmy gościa w tor i zaskoczenie było wprost proporcjonalne do dźwięku 

jaki generował. Dobiegający do naszych uszu dźwięk był całkowicie odmienny od krążących 

w audiofilskim świecie przywar. Naładowana średnicą i mocno osadzona w dole pasma 

sygnatura brzmienia miała się nijak do początkowych głoszonych wszech i wobec prawd, 

zdecydowanie bardziej wpisując się w nasze oczekiwania. Nawet tak wrażliwe na wszelkie 

wyostrzenia w sygnale klubowe kolumny – oparte w całości od basu, przez środek, po górę na 

aluminiowych przetwornikach – zdawały się całkowicie podporządkowywać naszemu 

bohaterowi. Co prawda w czasie odsłuchów zdarzały się sporadyczne, na szczęście 

pojedyncze, niespecjalnie trafione w punkt lampowej natury dźwięki, ale ich znikoma ilość 

pozwalała na wysoką ogólną ocenę brzmienia, tamtej wyjazdowej układanki. Spora dawka 

różnorodnego w gatunki muzyczne materiału pokazywała spore pokłady uniwersalności 

konstrukcji z Danii, a dodam, że nie były to jedynie zajawki typu „plumkanie”. Po takiej 

dawce plusów jedyną sprawą, jaka nie dawała mi spokoju, był fakt zbytniego dociążenia 

Coplanda podczas występów w moim codziennym nastawionym na barwę zestawieniu. Na 

szczęście konsekwencje wpięcia wzmacniacza w prywatnym zaciszu domowym po raz 

kolejny pokazały, że strach ma wielkie oczy i jak przystało na dobrze skonstruowane 

urządzenie, wstępne klubowe wnioski w kontakcie z moimi Japończykami nie determinowały 

całościowego przekazu muzycznego in minus. Powiem więcej, to było bardzo zaskakujące w 

motorykę, bez popadania w zaokrąglanie, czy bułowatość granie.  

Po takim obrocie sprawy stało się jasne, że nie mogę nie spróbować, jak wypadnie 

muzyka oparta o instrumenty elektroniczne i do napędu powędrowały dwa krążki znanych 

chyba wszystkim grup: Depeche Mode i Yello. To było fantastyczne posunięcie, gdyż 

posmak lampy nie dawał uczucia utraty informacji w górze pasma, a środek i dół były 

kawalkadą gęstych i mocnych pomruków najniższych rejestrów. Oczywiście dostałem pewne 

ukulturalnienie przekazu, ale na tyle smakowicie wypadające, że nawet najzagorzalszy 

wielbiciel tych kapel bez najmniejszych problemów zaliczyłby ten pokaz do bardzo dobrych. 

Co ciekawe górne pasmo było nieco podkolorowane, ale mimo tego w pełni realizowało 

zamierzenia komponujących utwory artystów, podając wszystko jedynie w nieco słodszym 

odcieniu. Po dawce energetycznych fraz fachowców od syntezatorów przeniosłem się w czasy 

muzyki dawnej i na czytniku laserowym legł krążek znanej sporej grupie melomanów 

Christiny Pluhar zatytułowany „VIA CRUCIS”. Instrumenty dawne, wokalistyka i goszczące 

muzyków mury klasztorne zdawały się dziękować za dostarczoną przez duński piec dawkę 

naładowanej energią mięsistości, przy całkowitym braku utraty rozdzielczości. Wysycenie 

źródeł pozornych, a w szczególności głosów ludzkich pozwalało nie na słuchanie, tylko wręcz 

pochłanianie dobiegających do mych uszu dźwięków. Ważnym elementem tego spektaklu 

było również pozycjonowanie artystów na idealnie odwzorowanej i do tego całkowicie realnej 

podczas zgrywania scenie. Gradacja planów i rozstaw dźwięków pomiędzy kolumnami były 

na bardzo dobrym poziomie, zajmując tym sposobem cały byt sceniczny. Przy takim 

repertuarze, istotnym elementem jest również oddech wydobywających się z kolumn 

dźwięków, co w tym przypadku może nie osiągało poziomu ekstremum High-Endu, ale 

również nie dawało poczucia dzielącej mnie o muzyków mgiełki. Ot oderwana od 

przetworników, sprawiająca wiele przyjemności muzyka, która w zależności od gatunku jaki 

reprezentowała, raz pozwalała na wytchnienie w kościelnym przybytku przy wokalizie 

Philippe Jarouskiego, by w innym repertuarze masować wnętrzności elektronicznymi frazami 

panów z Yello. Patrząc z perspektywy czasu na moje starcie z Coplandem, trochę żałuję, że 

dopiero teraz mieliśmy okazję nieco bliżej się poznać. Na szczęście co się odwlecze, to nie 

uciecze i jeśli kiedykolwiek będę miał chęć na złożenie seta ze szklanymi bańkami w 

niewygórowanym segmencie cenowym, z pewnością ponowię kontakt około-decyzyjny z tą 

marką. 

Kończąc ą tą fantastyczną, początkowo podszytą niepewnością przygodę z duńską 

myślą techniczną, częściowo potwierdzam ogólnie panujące obiegowe opinie na temat 

http://wimp.pl/album/3520534


najnowszej 405-ki – urządzenie dobre, ale nie-lampowo grające. Dlaczego tylko częściowo? 

Już wyjaśniam. Jak wspominałem na samym początku, w wyobraźni wielu starszych 

słuchaczy ów piec jest dość szczupło z manierą tranzystora grającym wzmacniaczem, gdy 

tymczasem sprawa ma się diametralnie inaczej. Nasycenie bez popadania z zbytnie 

zaokrąglenie, otwarta lekko posłodzona góra i mocny energetyczny bas dają spory wachlarz 

możliwości w doborze kolumn, a to raczej jest mile widziane wśród potencjalnych 

poszukiwaczy nirwany dźwiękowej. Ja w dwóch podejściach z całkowicie innymi zestawami 

głośników odbierałem ten zacny piecyk w samych superlatywach. A przypominam, że to były 

bardzo odległe światy przetwornikowe i mimo to, większość repertuaru odtworzona była na 

dobrym poziomie. Śmiem sądzić nawet, że takie wyjazdowe spotkania z wymagającymi Bóg 

wie czego audiofilami prawie zawsze generują poszukiwania teoretycznych problemów 

danego produktu, a nie patrzenia na nie przez pryzmat dłuższych występów w ich królestwie. 

Tak więc dopóki samemu się nie posłucha, nie można mówić o jakimkolwiek 

pozycjonowaniu danego urządzenia, tylko wstępnie wstawić lub nie na potencjalną listę 

odsłuchową. Dlatego jeśli tylko mogę, zabieram testowane propozycje w takie teoretycznie 

nieprzyjazne jak KAiM miejsca – oczywiście z racji wymagań, a nie złośliwości  i mam 

nadzieję, że ktoś zainteresowany z tego skorzysta. Jeśli miałbym określić docelowego klienta, 

rzekłbym, że dopiero mocno przyciężki w dole zestaw audio mógłby odczuć in minus wizytę 

testowanego wzmacniacza. Wszyscy inni nie powinni się bać tej szkoły grania, gdyż samo 

istnienie w port folio od początku powstania tej konstrukcji, świadczy o jej ponadczasowości. 

Jacek Pazio 

 

 

 


