µ-Junior 5.4x nie jest jego atutem,
o czym Êwiadczà wyniki pomiarów
z naszego laboratorium. Aby cieszyç
si´ masa˝em pleców w samochodzie,
zdecydowanie trzeba wybraç dodatkowy piecyk dla suba. Taki w∏aÊnie typ
zalecanej konfiguracji przedstawiliÊmy
na diagramie obok.
Budowa wewn´trzna jednostki
jest pozbawiona wad typowych dla
tanich urzàdzeƒ. Po odkr´ceniu dolnej, miedziowanej blachy pokazuje
si´ nam uporzàdkowane wn´trze.
Nigdzie nie posi∏kowano si´ zewn´trznymi przewodami i widaç dà˝enie do minimalizacji d∏ugoÊci toru

sygna∏owego. Zwraca uwag´ jedna
cewka transformatora impulsowego,
wspó∏pracujàca z oÊmioma tranzystorami mocy Mosfet. Napi´cie zasilajàce buforowane jest przez szybkie
kondesatory Elna o ∏àcznej pojemnoÊci 13 200 µF.
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Dêwi´k urzàdzeƒ klasy bud˝etowej nigdy nas nie rzuca na kolana,
wi´c i w tym przypadku nie zostaliÊmy
nagle zaskoczeni czymÊ zupe∏nie wyjàtkowym. Jednak jest coÊ, co zas∏uguje na s∏owa uznania i podkreÊlenie
jako odmiennoÊç produktu specjalizowanego od standardu wyrobów masowych. Trzeba przyznaç, ˝e µ-Junior
5.4x potrafi oddaç brzmienie w sposób przejrzysty i neutralny w stosunku
do sprz´tu towarzyszàcego. Nie narzuca przy tym agresji i ostroÊci typowych dla tanich urzàdzeƒ i nie siecze
po uszach ani w tonach wysokich, ani
Êrednich. Sposób prezentacji jest spokojny i dojrza∏y. ¸agodnie traktowany
jest bas. Nie oznacza to, ˝e ma k∏opo-

ty z wybrzmieniem lub jest nadmiernie rozciàgni´ty. Absolutnie si´ tak nie
dzieje. Niski zakres jest w stanie uderzyç, lecz z umiarkowanà si∏à. W zamian wygasa, gdy trzeba, i nie powoduje zamulenia fundamentu muzycznego niezdefiniowanà materià dêwi´kowà. Sumujàc, jest to wzmacniacz dla
rozsàdnego s∏uchacza. Prezentuje on
klarownà, spokojnà, uporzàdkowanà
muzyk´. Nie dra˝ni uszu przy d∏ugotrwa∏ym ods∏uchu nawet na wysokim
poziomie g∏oÊnoÊci. Pomimo jawnych
ograniczeƒ w zakresie mocy µ-Junior
5.4x wypada rewelacyjnie pod wzgl´dem jakoÊci do ceny wÊród wzmacniaczy kosztujàcych do tysiàca z∏otych.
Ocen´ koƒowà odnieÊliÊmy
do znanych nam jednostek w przedziale do 2000 z∏.
J´drzej Nosal, Rajmund Kukie∏a
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