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czołówką w charakterystycznym dla marki – 
ciemnoszarym kolorze o lekko niebieskawym 
zabarwieniu. Włącznik zasilania znajduje się 
z tyłu, zaś z przodu – tylko przełącznik pomię-
dzy trybem pracy i czuwania. W tym drugim 
wzmacniacz pobiera z sieci jedynie 1 W, pod-
czas gdy na biegu jałowym ciągnie ze ściany 
100-krotnie więcej energii elektrycznej. 
Na ściance tylnej zaskakuje obecność poten-
cjometru czułości. Nie służy on do regulacji 
głośności, lecz do dopasowania wzmocnienia 
wzmacniacza do danego przedwzmacniacza, 
przetwornika czy kolumn. Dzięki temu rozwią-
zaniu możliwe jest zrealizowanie elastycz-
nego bi-ampingu w połączeniu z praktycznie 
dowolną końcówką mocy. Obok regulatora 
czułości znajduje się przełącznik pozwalający 
na ominięcie regulacji (w tej pozycji znajduje 
się on domyślnie). Wówczas wzmocnienie 
napięciowe wynosi 29 dB, a czułość – 1,2 V. Są 
to dosyć typowe wartości. 
Drugi przełącznik, też domyślnie ustawiony 

na o�, dotyczy układu soft clipping, który jest 
obecny chyba we wszystkich wzmacniaczach 
tej marki, a jego zadaniem jest łagodzenie 
skutków przesterowania stopnia końcowego. 
Przy działającym układzie SC można niemal 
bezkarnie zwiększać głośność, bez ryzyka 
uszkodzenia wzmacniacza (lecz kosztem poja-
wiającej się kompresji). 
Trzeci przełącznik przekształca C275BEE 
w 330-watowy monoblok pracujący w most-
ku. W tym trybie są obsługiwane wyłącznie 
kolumny 8-omowe (mniejsze impedancje nie 
są zalecane, co nie oznacza, że wzmacniacz 
od razu się wyłączy). W zwykłej konfiguracji 
duży NAD dostarcza moc 150 W na kanał do 
obciążenia 8- lub 4-omowego, przy czym warto 
zwrócić uwagę na moce chwilowe: 410 W przy 
4 Ω i aż 600 W przy 2 Ω. Potęga! 
Wnętrze tej końcówki mocy nie odbiega od 
schematu zabudowy wzmacniaczy mocy 
wysokiej klasy. Centralną część wnętrza 
zajmuje pokaźny zasilacz z dużym toroidalnym 
transformatorem Holmgrena zaekranowanym 
stalowym płaszczem. Obok brylują dwa wielkie 
elektrolity, o pojemności 22 000 µF każdy, 
spięte plastikową obejmą. Towarzyszą im dwie 
grupy mniejszych kondensatorów: 2 x 2200 i 2 
x 1000 µF. W zasilaczu wykorzystano autor-
skie rozwiązanie PowerDrive, które zapewnia 
optymalne wysterowanie zestawów głośniko-
wych bez względu na ich impedancję. 
Są dwa stopnie końcowe – monofoniczne, 
rozmieszczone po bokach, na pionowych 
płytkach przymocowanych do aluminiowych 

NAD C275BEE
Znaczna moc, praktyczna regulacja czułości i muzykalne, ocieplone brzmienie – taka 
formuła na tańszą z dwóch końcówek mocy NAD-a okazała się strzałem w dziesiątkę. 

Funkcjonalność końcówki mocy też może ją wyróżniać. Płynna regulacja czułości wejściowej, 
możliwość mostkowania, układ Soft Clipping – tego konkurencja nie oferuje. 

Pomijając najbardziej rozpoznawalne 
japońskie firmy, NAD jest od lat, a nawet 

dekad, najpopularniejszym producentem au-
diofilskiego sprzętu stereo. Powstał w Wielkiej 
Brytanii i jest kojarzony jako marka brytyjska, 
jednak w wyniku zawirowań własnościowych 
przeszedł w ręce Kanadyjczyków. Obecnie NAD 
Electronics,  wraz z PSB (producentem kolumn 
głośnikowych; nie mylić z Polskimi Składami 
Budowlanymi!), wchodzi w skład Lenbrook 
Group z siedzibą w Ontario. 
Poza dużo droższą końcówką mocy M22 z serii 
Masters, C275BEE jest obecnie jedynym 
produkowanym przez NAD-a wzmacniaczem 
mocy. To formalny następca modelu C272, 
technicznie blisko spokrewniony z integrą 
C375BEE, w której wykorzystano identyczny 
stopień końcowy.  

BUDOWA 
Pokaźną obudowę (największą w teście) wy-
konano ze stali, przyozdabiając ją aluminiową 
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radiatorów. Układy te są dyskretne, a montaż 
przewlekany. Zapas mocy zapewniają po 
cztery pary tranzystorów bipolarnych Toshiby. 
W stopniu sterującym pracują również bipolary  
2SA1837/2SC4793. W stopniach poprzedza-
jących – m.in. tranzystory 2SA970 i 2SC2240. 
W konstrukcji wzmacniacza zastosowano 
znany z modelu Master M3 układ korekcji znie-
kształceń autorstwa Bjorna Erika Edvardsena. 
Wzmocnienie napięciowe jest realizowane 

Dwa monofoniczne wzmacniacze z częściowo wspólnym zasilaniem o wielkiej wydajności. 
Dobry montaż, ale zdecydowanie więcej połączeń niż w Atollu i Quadzie. 

w module wejściowym umieszczonym w ładnej 
aluminiowej obudowie, pracującym w klasie A. 
Układ ten ulokowano bezpośrednio za wspo-
mnianym potencjometrem regulacji czułości 
wejściowej. 
Wyjścia głośnikowe są podwójne, a same 
gniazda obleczono izolatorem z plastiku, który 
jednak nie ogranicza użycia widełek. Z łatwo-
ścią można też zastosować gołe kable, banany 
i wtyki BFA.

BRZMIENIE
NAD spodobał mi się od pierwszej chwili (po 
okresie wygrzewania), a to dlatego, że od razu 
dał się poznać od dobrej strony – jako urządze-
nie muzykalne. Najbardziej byłem ciekaw jego 
osiągów na basie i to bynajmniej nie dlatego, 
że C275BEE jest największy w teście. Cztery 
lata temu testowałem integrę C375BEE, która 
mnie nie zachwyciła. Jednym z powodów był 
wyjątkowo potężny – wręcz przesadzony – bas. 
Pamiętam, że musiałem użyć regulacji barwy, 
by odzyskać właściwą równowagę brzmienia. 
Niskie tony nie były idealnie kontrolowanie, wy-
kazywały nieznaczną tendencję do bułowatości, 
rozmycia.  
W przypadku końcówki mocy sprawy mają się 
zgoła inaczej. Bas z C275BEE jest potężny 
i również tym razem jest go więcej niż u konku-
rentów. Można go jednak okiełznać dysponując 
dobrym przedwzmacniaczem. Nie jest to bas 
superkonturowy, lecz raczej miękki, ale czytelny 
i czuły na zmiany barwy. Jego dawkowanie 
jest ściśle powiązane z potrzebami danego 
utworu muzycznego, a więc nie dochodzi tu 
do takiej sytuacji, że wzmacniacz pompuje bas 
bez opamiętania zawsze i wszędzie. Potężny 
i dobrze kontrolowany bas zapewnia z reguły 

Układ jest dyskretny, zmontowany klasycznie. 
W stopniach końcowych tranzystory bipolarne.  
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sporą frajdę z odsłuchu. W moim dość dużym 
i odpornym na rezonanse pomieszczeniu, 
w połączeniu z niezbyt dużymi kolumnami, 
zwiększona ilość basu była wręcz pożądana. 
Zapewniało to oddech, swobodę. Miało się 
wrażenie, że wzmacniacz kontroluje sytuację, 
czuć jego siłę. Może trochę szkoda, że nie 
zdążyłem sprawdzić, jak ten bas sprawowałby 
się w kinie domowym, ale sądzę, że byłoby 
to dokładnie to, czego potrzeba, nie ujmując 
mu niczego w zastosowaniach muzycznych. 
Podsumowując, choć bas jest nieco miękki, to 
jego potęga i kontrola oraz dobra czytelność 
stanowią o jego klasie.
Trzeba przyznać, że z tego wzmacniacza 
można uzyskać brzmienie o klasę lepsze niż 
z integry C375BEE. Oczywiście wiele będzie 
zależeć od użytego preampu lub klasy zasto-
sowanej regulacji głośności w przetworniku 
c/a czy odtwarzaczu. Nawet w bezpośrednim 
połączeniu z M2Techem Youngiem DSD było 
to ważne. 
Brzmienie NAD-a lokuje się wyraźnie po ocie-
plonej stronie skali barw. Wynika to w pewnym 
stopniu z mocnej podbudowy basowej, ale nie 

tylko, gdyż środek i góra pasma także mają 
w tym udział. Krawędzie są zawsze delikatnie 
złagodzone, zaokrąglone. C275BEE brzmi 
wyraźnie cieplej i łagodniej niż rywale, co 
zapewnia efekt przyjaznego odbioru muzyki. 
Potęguje go nieco zmieniona formuła prezen-
tacji przestrzeni. NAD raczej odsuwa pierwszy 
plan od słuchającego, przesuwając go na linię, 
albo nawet nieco poza linię kolumn. Daje to 
ostatecznie efekt wycofania, braku ofensywno-
ści dźwięku, a zarazem pewnej jego swobody 
– i to niezależnie od repertuaru. 
W bardziej analitycznym odsłuchu odnotowa-
łem drobne podbicie w wyższej średnicy. Na tle 
ogólnej łagodności niektóre wokale były trochę 
mocniej akcentowane, ostrzejsze. Powodowało 
to ich wyraźną ekspozycję z tła. Trudno powie-
dzieć, czy to efekt niedotarcia urządzenia. Co 
ciekawe, wzmacniacz oceniłem jako bardziej 
neutralny (choć brzmiał subiektywnie gorzej), 
gdy był zupełnie nowy, natomiast po dwóch 
dobach wygrzewania złagodniał i ocieplił się. 
W górze pasma, która zdaje się być spójna ze 
średnicą, panuje lekkie dosłodzenie. NAD pro-
dukuje ładne, zaokrąglone wysokie tony, które 

spodobają się każdemu, kto nie lubi ostrości 
o zbytniej dosadności, nawet jeśli jest to 
związane z niewielkim ograniczeniem przejrzy-
stości. Rozdzielczość wysokich nie jest atutem, 
ale zamiast tego mamy dobrą spoistość ze 
środkiem pasma. Z całą pewnością nie można 
jednak powiedzieć, że góra jest przygaszona. 

NASZYM ZDANIEM
Łagodny olbrzym – tak można by w skrócie 
podsumować NAD-a C275BEE. Łagodny, ale 
silny i sprawny, a w dodatku całkiem muzykal-
ny. Jeśli ktoś szuka „turbobasu", to właśnie ten 
wzmacniacz mu go zapewni. ■

DANE TECHNICZNE

WEJŚCIA: 1 x RCA

WYJŚCIA: 2 x głośnikowe

MOC (8/4 Ω ): 150/150 W (mono: 330 W/8Ω)

WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA: > 180

STOSUNEK SYGNAŁ – SZUM:  

102 dB (123 dB)/1W (150W)

PASMO PRZENOSZENIA : 

20 Hz – 50 kHz (± 2 dB)

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁĘB.): 

435 x 150 x 396 mm (z nóżkami i gniazdami)

MASA: 16,9 kg

POBÓR MOCY: 1/100/312 W 

(spoczynek/włączony/średnio podczas pracy

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.com.pl 
CENA 5400 zł

Dostępne wykończenia: ciemnoszary

OCENA

NEUTRALNOŚĆ

Wyraźnie ocieplona prezentacja.

PRECYZJA

Miękko, okrągło.

MUZYKALNOŚĆ

Słucha się przyjemnie.

STEREOFONIA

Scena nieco odsunięta, ale poza tym prawidłowa.

DYNAMIKA

Duży zapas mocy przekłada się na dynamikę. 

BAS

Potężny i dobrze kontrolowany, a także wystarczająco 
zróżnicowany. Konturowość jest dobra, choć nie nadzwyczajna – 
czuć lekkie zmiękczenie. 

OCENA 88%

KATEGORIA SPRZĘTU B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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