,,MARTON’’ ® - GRAMY JAK Z NUT!
Jesteśmy jedną z pierwszych polskich firm wytwarzających na zamówienie urządzenia klasy HIGHEND.
Zaczęło się od pasji…
Pasjonowała mnie muzyka i kiedy około 1970 r. zacząłem zajmować się już na poważnie elektroniką, pasję swoją mogłem przelać na swoje pierwsze konstrukcje
lampowe. Budowałem pierwsze
wzmacniacze dla siebie i dla przyjaciół. Ten związek z muzyką przetrwał do dziś i stanowi bezcenną pomoc przy słuchowej ocenie
sprzętu audio.
Zawodowo zawsze byłem związany ze światem dźwięków. Wiązało
się to między innymi z nagłaśnianiem zespołów muzycznych, serwisem sprzętu i przeróbkami wzmacniaczy. To wszystko złożyło się na
27 lat doświadczeń i badań nad
reprodukcją dźwięku. Działania te
doprowadziły do powstania firmy,
która zaczynała jak wiele podobnych od serwisu sprzętu audio.
W miarę przybywania na rynku
sprzętu audio, rosło grono słuchaczy bardziej wymagających. Firma rozpoczęła próby i badania
nad swoim pierwszym prototypem
wzmacniacza. Przy projektowaniu
i budowie wzmacniacza firma kierowała się zasadą bezkompromisowości.
Filozofia…
Filozofią firmy i dążeniem było
stworzenie wzmacniacza w miarę neutralnego tak, aby on sam
nic nie wnosił do wzmocnionego
sygnału, a oddawał jedynie jego
moc i bogactwo. Filozofia ta wynika z naszego rozumienia słowa

„wzmacnianie”, które ma oznaczać urządzenie nie ingerujące
w dostarczony sygnał. Stąd też
nasze wzmacniacze cechuje naturalne brzmienie i selektywność.
W paśmie niskich tonów można rozróżnić partie poszczególnych instrumentów basowych lub
głosów, a precyzyjnie odtwarzany środek pasma w pełni pozwala oddać klimat nagrania i charakter poszczególnych instrumentów. Idealna liniowość wzmacniaczy i znikome przesunięcia fazowe
sygnału owocują wspaniałą stereofonią i mikrodynamiką. Nasz
najbardziej zaprzyjaźniony muzyk
stwierdził, że ten wzmacniacz jest
tak przeźroczysty, tak selektywny
i tak szybki, że słuchając orkiestry
symfonicznej był w stanie napisać
partyturę.
Dodatkowym atutem jest ich
duża wydajność prądowa, co
przenosi się na możliwość współpracy z kolumnami o małej efektywności, a w przypadku wzmacniaczy „OPUS” z elektrostatami
lub magnetostatami.
Kluczem do osiągnięcia tego
efektu jest zasada subiektywnej oceny poprzez próbne odsłuchy. One to są podstawą do
dokonania ewentualnych regulacji w układach elektronicznych
wzmacniaczy. Późniejsze pomiary
na profesjonalnej aparaturze kontrolno-pomiarowej oraz testy przeprowadzone przez renomowane
magazyny hi-fi jedynie potwierdziły słuszność przyjętej zasady.

Rys. 1. Pomiar THD+N dla P wy=1 W
w paśmie 10 Hz - 20 kHz.

Rys. 2. Pomiar THD+N dla P wy=80 W
w paśmie 10 Hz - 20 kHz.

Rys. 3. Pomiar zniekształceń intermodulacyjnych SMPTE 1 kHz/60 Hz 4:1
przy P wy=80 W.

Przejdźmy do konkretów…
Przedstawiamy cztery rysunki obrazujące wyniki pomiarów technicznych wykonanych w firmie
„ELSINKO- POLSKA” Sp. z o. o. przy
pomocy aparatury AUDIO PRECISION:

Rys. 4. Pomiar THD + N dla f=1 kHz
w funkcji mocy wyjściowej.

A teraz proponujemy Państwu
włączyć nasz wzmacniacz w Swój tor audio
i przekonać się na ile
powyższy wywód jest
prawdziwy.
„OPUSCULUM” 0.1.1.
Ogólne cechy…

-

Wytworzony jako pierwszy model „OPUS” jest
końcówką mocy i może współpracować z odtwarzaczami CD
wyposażonymi w cyfrową regulację głośności albo poprzez przedwzmacniacz, natomiast wzmacniacz „OPUSCULUM” jest wysokiej klasy, zintegrowanym stereofonicznym wzmacniaczem mocy
pracującym częściowo w klasie A,
który może współpracować z każdym rodzajem odtwarzacza CD.
Posiada on dwa wejścia RCA,
co stwarza możliwość współpracy
z odtwarzaczami CD, tunerem lub
magnetofonem [obecnie może
to być już CD-R]. Wyposażenie go
w wejście XLR daje możliwość zamiany wzmacniacza zintegrowanego w końcówkę mocy. W tej
konfiguracji współpraca z odtwarzaczami CD przebiega tak, jak
dla wspomnianego wzmacniacza
„OPUS”.
Wzmacniacze z racji swojej wagi
są zapakowane w specjalnie do
tego celu wykonane skrzynie.
Obudowy wzmacniaczy wykonane są z wysokogatunkowej stali i osadzone na stożkowych nóżkach umożliwiających optymalne
ustawienie. Płyty czołowe wykonane są z aluminium i zaprojektowane przez plastyka na specjalne
zamówienie firmy „MARTON” ®.

Garść szczegółów...
• Zintegrowany wzmacniacz stereo, w budowie wewnętrznej to
idealna symetria 2 razy mono.
• 2 x 30 W w klasie A, w klasie AB2 x 130 W lub 2 x 200 W
• stopień końcowy składający się
z dwudziestu bipolarnych tranzystorów mocy, pracujących
w układzie push-pull
• bateria kondensatorów zasila-
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cza „long life”
440
mF
lub 300 mF zależnie od wersji
wzmacniacza
dwustronne płytki drukowane
o grubości 2.5 mm (grubość
ścieżek 80 mikronów)
połączenia lutowane wykonane stopem cynowo-srebrowym
minimalne ujemne sprzężenia
zwrotne
specjalnie wykonane transformatory toroidalne osadzone na
podkładkach neoprenowych
sztywna obudowa wyłożona
specjalnym materiałem tłumiącym wibracje
wzornictwo plastyczne nawiązuje do topowego modelu, jakim był pierwszy „OPUS”
dwa wejścia RCA i jedno wejście XLR bezpośrednio na końcówkę mocy
zmiana rodzaju wejścia, jak i regulacja głośności na wejściach
RCA odbywa się za pomocą
pilota
pełna
informacja
o stanie
wzmacniacza na wyświetlaczu
LCD
mikroprocesorowy układ zabezpieczeń termicznych i przeciwzwarciowych
wszystkie gniazda firmy WBT
- pokryte 24 karatowym złotem
specjalnie wykonany przez firmę „MARTON” ® przewód zasilający.

„MARTON” - dziś i jutro...
W dzisiejszej dobie szybkiego postępu i rozwoju elektroniki nasza firma stara się, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom szerokiej grupy audiofili wprowadzać
zmiany i unowocześnienia zgodne z aktualnie panującą techniką audio. Dlatego nasza firma,
kontynuując swoje tradycje, zaj-

muje się również przeróbkami większości osiągalnych na
naszym rynku wzmacniaczy
i odtwarzaczy CD, dopasowując ich właściwości do indywidualnych potrzeb ich właścicieli. Także nasze wzmacniacze są ciągle unowocześniane
i dlatego najnowsze egzemplarze wzmacniaczy „OPUS” 0.2.1.
i „OPUSCULUM” 0.1.1. występują
już jako wersje Mk III.
Ambicją firmy jest zbudowanie
topowego wzmacniacza dual
mono OPUS- bis model 1.2.2. Jego
budowa będzie całkowicie symetryczna, - od wejścia, aż do wyjścia głośnikowego. Planowane
parametry wzmacniacza: 2 x 1000
Wat, dynamika 110 dB!, transformatory toroidalne 2.5kVA, bateria kondensatorów zasilacza „long
life”- 1 Farad na kanał. Opracowywany jest również wzmacniacz
„OPUSCULUM - OMNI”. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie
na mały, zintegrowany wzmacniacz za przystępną cenę. Zbudowany na bazie swojego poprzednika „OPUSCULUM” 0.1.1. posiadać będzie 4 wejścia RCA, pętlę
magnetofonową albo CD R oraz
wejście XLR tworzące ze wzmacniacza końcówkę mocy. Regulacja głośności oraz pozostałych
ustawień odbywać się będzie za
pomocą pilota. Oferowana moc
w zależności od życzenia 2 x 100
W lub 2 x 200 W w klasie AB.
Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie firmą „MARTON”®
Z poważaniem
Marek Knaga

kontakt: 0 602 23 92 07

