
28 sierpnia br. odbyła się w Amsterdamie – i to nie 
byle gdzie, bo w kompleksie jednej z najsłynniejszych 
sal koncertowych świata, Concertgebouw – oficjalna 
premiera najnowszego zestawu firmy Marantz – KI-Ruby.

Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

Odtwarzacz i wzmacniacz zintegrowany 
KI-Ruby powstały z okazji 40-lecia 
pracy Kena Ishiwaty dla Marantza. Tym 

razem, w odróżnieniu od poprzedniego syste-
mu KI Pearl (powstałego z okazji 30. rocznicy 
współpracy legendy świata audio z Marant-
zem), nowe modele powstają w limitowanej 
serii po 1000 sztuk (na rynek europejski). 
Wersje w kolorze czarnym mają numery nie-
parzyste, zaś złote – parzyste. W początkowej 
fazie produkcji będzie możliwe zamawianie ze-
stawów złożonych z elementów o tych samych 
numerach seryjnych – zapowiedział Rainer 
Finck, główny inżynier. W Polsce będzie można 
jednak zamawiać wyłącznie zestawy. 

PIERWSZY ROK W MARANTZU
W trakcie prezentacji nowego systemu, prowa-
dzonej przez Kena Ishiwatę i Rainera Fincka, 
słynny ambasador marki przekazał ciekawe 
fakty dotyczące początków jego kariery 
w Marantzu, którymi do tej pory niechętnie 
– lub wcale – dzielił się z opinią publiczną. 
Wszystko zaczęło się w drugiej połowie 1977 
roku, kiedy – wówczas jeszcze jako pracownik 
Pioneera – otrzymał propozycję zatrudnienia 
w belgijskim oddziale Marantza (od 1974 roku 
działała fabryka w Péronnes-lez-Binche pro-
dukująca zestawy głośnikowe). Na spotkaniu 
w sprawie pracy przedstawił swoje oczekiwa-
nia finansowe, a że były dość wygórowane, to… 
do niczego nie doszło. Jednak kilka miesięcy 
później, już w 1978 roku, Superscope, czyli 
ówczesny (amerykański) właściciel Marantza 
(który dwa lata później sprzedał markę i 50% 
aktywów koncernowi Philips) zadzwonił do 
Ishiwaty, tym razem godząc się na warunki  
młodego Japończyka. Zaledwie w tydzień 
Ken był już w drodze do Japonii, gdzie spędził 
trzy miesiące. Był to czas bardzo intensyw-
nych doświadczeń zawodowych, szkoleń, 
zdobywania wiedzy o tym, jak Amerykanie 
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Forma nowych modeli jest doskonale znana (i lubiana). Nowości kryją się we wnętrzach. 
Szczególnie we wzmacniaczu, który jest drugim modelem tej marki pracującym w klasie D. 
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robią sprzęt audio, gdzie tkwią 
różnice pomiędzy ich podejściem 
a „szkołą japońską”. Ishiwata był 
zafascynowany profesjonali-
zmem Amerykanów. Szczególnie 
mocno zapamiętał z tamtego 
czasu niezwykle skrupulatną 
kontrolę jakości i niespotykane 
w Japonii standardy projektowa-
nia i produkcji. Jak sam wspomina: 
„Byłem dosłownie zszokowany 
obowiązującymi w Marantzu 
standardami produkcyjnymi, 
wieloetapową kontrolą jakości. 
Nigdy wcześniej nie spotkałem 
się z czymś takim” . Kontrolę 
jakości przeprowadzono nie 
tylko w fabryce, ale także już po 
przetransportowaniu urządzeń 
do Europy lub Ameryki (czego 
nikt inny nie robił na taką skalę). 
Istotnie, w latach 70. Marantz 

kładł olbrzymi nacisk na nieza-
wodność swoich urządzeń – był 
to nawet element przekazu re-
klamowego. Producenci tej marki 
mieli w latach 70. zupełnie inne 
podejście do kwestii projektowa-
nia wzmacniaczy i amplitunerów 
(te były wtedy bardzo popu-
larne) niż wytwórcy z Japonii. 
„Specyfi kacje bazowały nie na 
wynikach pomiarów „czempio-
nów”, czyli najlepszych egzem-
plarzy z serii, lecz na pomiarach 
co najmniej 75% wyproduko-
wanych egzemplarzy, to znaczy 
były ustalane w taki sposób, by 
trzy czwarte produkcji spełniało 
założone parametry" – wspo-
mina, nie bez emocji, Ishiwata. 
Superscope narzucał ponadto 
testy i sprawdziany, których nie 
robili Japończycy, jak na przykład 
ten polegający na „torturowa-
niu” wzmacniacza (amplitunera) 
krótkim sygnałem sinusoidalnym 
(ang. tone burst) używanym 
do pomiaru mocy muzycznej. 
Końcówkę mocy przesterowy-
wano o 6 decybeli w trwającej 
3 dni zapętlonej sekwencji 
testowej. Co więcej, wzmacniacz 
nie mógł wprowadzać więcej niż 
6 stopni przesunięć fazowych. 
„Japończycy w ogóle nie robili 
takich testów” – twierdzi nasz 
bohater, przywołując jeszcze 

Pierwszy raz Ken Ishiwata użył kolumn Q Acoustics Concept 
500 pod koniec 2016 roku w siedzibie w Eindhoven, w trakcie 
ofi cjalnej premiery referencyjnego systemu serii 10. Czy pojawi 
się kolejny system z okazji 50. rocznicy współpracy Japończyka 
z Marantzem? Trudno wyrokować, zważywszy, że Ken Ishiwata 
ma już 71 lat. 

Zdjęcie z lat 80. 
Które modele są w tle? 
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inny, wymowny przykład. Osoby pamiętające 
czasy decków kasetowych zapewne pamiętają 
także okres ścigania się na parametry – jednym 
z nich było drżenie i kołysanie dźwięku (ang. 
wow & flutter). Japończycy stosowali normę 
EIAJ (Electronics Industries Assosiation of 
Japan), zaś Amerykanie i Europejczycy – CCIR, 
która w odniesieniu do wspomnianego parame-
tru była znacznie bardziej czuła, a więc dająca 
gorsze wyniki. W ten między innymi sposób 
japońskie firmy przez wiele lat „poprawiały” 
specyfikacje swoich urządzeń. 
Jak wyznał Ishiwata, w końcu lat 70. japońscy 
inżynierowie w ogóle nie byli dopuszczani 
do projektowania urządzeń Marantza. Po 
trzymiesięcznym stażu w Japonii, Ken pełniący 
odtąd funkcję koordynatora technicznego, 

powrócił do Belgii, gdzie otrzymał zadanie 
zbadania procedury kontroli jakości. Marantz 
Japan był bowiem mocno zaniepokojony dużym 
procentem zestawów głośnikowych niespeł-
niających założonych specyfikacji. Jak sam 
wyznaje: „Każdego dnia nadzorowałem kon-
trolę jakości, badając egzemplarze głośników, 
które nie spełniały założonych norm. Po wielu 
miesiącach odkryłem, że przyczyna problemu 
nie leżała w produktach, lecz w błędach załogi 
dotyczącej pomiarów, która w niewłaściwy 
sposób stroiła generatory testowe, powodując 
pozorny wzrost zniekształceń”. Wykrycie tego 
błędu, przedstawienie wszystkiego i wyjaśnie-
nie japońskiej kwaterze głównej było dużym 
sukcesem zawodowym Ishiwaty. „Bardzo cenię 
sobie ten okres pracy w Marantzu” – dodaje. 
Doświadczenie to wprowadziło Ishiwatę 
w proces projektowania zestawów głośniko-
wych w kwaterze Marantz Europie, stał się on 
osobą odpowiedzialną za opracowywanie tej 
grupy produktowej. Był rok 1979. Trudno to 
sobie dziś wyobrazić, ale wówczas Marantz 
produkował od 160 do 260 tysięcy zestawów 
głośnikowych rocznie!
Rok później Marantz trafił pod władanie 
Philipsa, a chwilę później nastała era płyty 
kompaktowej. Ken Ishiwata miał przed sobą 
nowe wyzwanie – poznanie tajników techniki 
cyfrowej, w ten temat wprowadzali go inży-
nierowie Philipsa. Jak sam wyznał: „W tamtym 
czasie nasi inżynierowie, ze mną włącznie, nie 
mieliśmy pojęcia o cyfrowym audio”. Nie prze-
szkodziło to jednak w rychłym wprowadzeniu 
na rynek pierwszego odtwarzacza cyfrowego 
Marantza (CD63), będącego de facto kon-
strukcją Philipsa, który zapoczątkował pasmo 
sukcesów tej marki właśnie w tej kategorii 
sprzętu. Ale tę historię w dużej mierze już dość 
dobrze znamy…

ODTWARZACZ SA-KI RUBY 
Przejdźmy zatem do nowych produktów zapre-
zentowanych w Amsterdamie, które w chwili 
gdy niniejszy numer trafi do sprzedaży, powin-
ny być już dostępne w Polsce. 
SA-KI Ruby to odtwarzacz i DAC w jednym, 
zbudowany na bazie nowo opracowanego 
metalowego mechanizmu SACDM-3 własnej 
konstrukcji. Umożliwia on nie tylko odczyt 
regularnych wydań CD i Super Audio CD, ale 
również nośników DVD-R z zapisanymi plikami 
hi-res w formatach PCM i DSD. Podczas prezen-
tacji Ken Ishiwata nie korzystał z wbudowane-
go napędu, lecz z komputera Apple MacBook 
Pro z zainstalowanym systemem operacyjnym 
Windows (Bootamp) i oprogramowaniem JRiver 
Media Center 23. Wejście USB typu B obsługuje 
sygnały PCM 384 kHz i DSD 11,3 MHz. 
W sekcji cyfrowej zastosowano autorski 
system konwersji i upsamplingu PCM->DSD 
(Marantz Musical Mastering), który Marantz 
pierwotnie opracował dla referencyjnego 
odtwarzacza SA-10. Oznacza to, że  układ 
przetwornika c/a – po raz pierwszy u Marantza 
na tym pułapie cenowym (4000 euro) – nie 
korzysta z żadnej kości DAC-a. Sygnały PCM 
o próbkowaniu 44,1 kHz i wielokrotnościach tej 
częstotliwości (aż do 352,8 kHz) są poddawa-
ne upsamplingowi do częstotliwości 11,2896 
MHz przy jednoczesnej modulacji delta-sigma 
(przetworzeniu do strumienia 1-bitowego), pro-
cesowi kształtowania szumu oraz – na życzenie 
użytkownika – ditheringowi. Sygnały PCM 
o próbkowaniu 48, 96, 192 i 384 kHz są pod-
dawane analogicznemu procesowi w konwencji 
synchronicznej przy współczynniku nadpróbko-
wania wynoszącemu od 32 do 256, co oznacza 
wynikowy format DSD 12,228 MHz. Nagrania 
w formacie DSD 2,8 MHz są poddawane 
jedynie 4-krotnemu upsamplingowi do DSD 
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Rainer Finck poprowadził techniczną część 
prezentacji. 

xxxxNowy mechanizm czytnika CD/SACD/DVD-ROM – 
SACDM-3. Bazuje na transporcie zastosowanym 
po raz pierwszy w SA-10. 

Sekcja cyfrowa bez kości DAC-a do tej pory 
została zastosowana tylko raz – także w SA-10.  
SA-KI Ruby jest od niego dwa razy tańszy.  

Jeden z powodów, dla których warto zamówić 
ten zestaw. Za jedyne 35 990 zł. Polski 
przedstawiciel zamówił 50 z 1000 kompletów 
przeznaczonych na Europę. 
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256 i kształtowaniu szumu wyższego rzędu. 
W ramach obróbki MMM-Stream zaimplemen-
towanej na poziomie układu FPGA, użytkownik 
ma do wyboru dwa algorytmy filtracji cyfrowej: 
Sharp Roll-O� i Slow Roll-O� o stromych lub 
łagodnych zboczach charakterystyki często-
tliwościowej w pasmie zaporowym. Obydwa 
charakteryzują się zminimalizowanym efektem 
pre-echa (dzwonienia przed impulsem). Wejście 
USB typu A obsługuje pliki audio o maksymalnej 
gęstości 24/192 (PCM) oraz DSD 2,8 MHz. 
Istotnym elementem wyposażenia odtwarzacza 
jest wyjście słuchawkowe z wyjściem 6,35 mm, 
chociaż we wzmacniaczu mamy do czynienia 
z jego bardziej zaawansowaną realizacją. 

WZMACNIACZ PM-KI RUBY
To zupełnie nowa konstrukcja, która nie wywo-
dzi się z żadnego z dotychczas produkowanych 
modeli, a przynajmniej nie wprost. Architekturę 
wzmacniacza zaprojektowano dosłownie 
na czystej kartce papieru, mając na uwadze 
konieczność zmieszczenia całego układu w nie-
dużej obudowie o wysokości 127 mm. 
Technicznie PM-KI Ruby najbliżej do „dziesiątki” 
(PM-10), a to ze względu na zastosowanie 
tych samych modułów końcówek mocy Hypex 
NCore NC500 pracujących w klasie D. Główna 
różnica w stosunku do PM-10 polega na tym, 
że w nowym modelu stopień wyjściowy nie 
jest zbalansowany (nie starczyłoby na niego 
miejsca w ciasno zabudowanym wnętrzu, nie 
mówiąc o innych aspektach), lecz pojedynczy. 
Mimo to moc wyjściowa i tak budzi respekt – 
wynosi 100 W na kanał przy 8 Ω  i 200 W przy 
4 Ω . Zasilacz końcówki mocy jest impulsowy 
– to również odróżnia PM-KI Ruby od dwukrot-
nie droższej referencji (pozostawiono jednak 
zasilacz liniowy dla sekcji przedwzmacniacza, 
bazujący na transformatorze toroidalnym). 

Analogowe co do zasady działania moduły 
Hypexa (Marantz bardzo to podkreśla) znalazły 
się w bezpośrednim sąsiedztwie terminali 
głośnikowych, co pozwala zmaksymalizować 
współczynnik tłumienia i skrócić ścieżkę sygna-
łu wyjściowego. Regulacja poziomu głośności 
jest elektroniczna – wykorzystuje układ scalony 
NJM 72322. Stopień wzmocnienia napięciowe-
go to znane rozwiązania Marantza, w szcze-
gólności dyskretne moduły HDAM-SA3 oraz 
technika prądowego sprzężenia zwrotnego. 
Istotnym elementem nowej integry jest 
zaawansowany dwustopniowy moduł 
przedwzmacniacza gramofonowego MM/MC, 
zbudowany z elementów dyskretnych, w tech-
nice JFET na wejściu.  Zrezygnowano w nim 
z kondensatorów sprzęgających. Moduł ma się 
odznaczać bardzo niskim poziomem szumów 
i zniekształceń, także dzięki szczelnemu ekra-
nowaniu. Jest też dedykowany wzmacniacz 
słuchawkowy wysokiej klasy. 

ODSŁUCHY
Odbyły się w relatywnie niedużej sali 
znajdującej się na „zapleczach” wspaniałej 
Concertgebouw (którą mieliśmy okazję zwie-
dzać). Sala (ta mała), jak na warunki prezentacji 
audio, jest jednak bardzo duża. Nie przeszko-
dziło to jednak doświadczonemu Kenowi 
Ishiwacie w uzyskaniu znakomitego brzmienia, 
przynajmniej w tych nagraniach, które wybrał 
na tę okoliczność. 
System składał się z obu elementów opisy-
wanego zestawu, gramofonu TT-15 oraz fla-
gowych zestawów głośnikowych Q Acoustics 
Concept 500 – Ken Ishiwata prywatnie bardzo 
je lubi (inna sprawa, że jest bliskim znajo-
mym Karla Heinza Finka, który je de facto 
zaprojektował). 
Tym, co natychmiast zwróciło moją uwagę, 

była niespotykana w warunkach domowych 
przestrzenność dźwięku. Nawiasem mówiąc, 
na ten aspekt prezentacji współkreator wize-
runku Marantza chyba od zawsze kładzie duży 
nacisk – i było to nad wyraz czytelne. Dźwięk 
z wielką swobodą odrywał się od zestawów 
głośnikowych, dalece wykraczając poza obszar 
wyznaczony ekstremalnie silnie skręconymi do 
środka zestawami głośnikowymi (charaktery-
stycznie dla Kena Ishiwaty). Nadspodziewanie 
dynamiczny i prężny był (w tak dużej kubatu-
rze) bas. Podobała mi się także ogólna czystość 
i swoboda dźwięku. Ze względu na spory czas 
pogłosu pomieszczenia, Ken Ishiwata unikał 
gęsto zaaranżowanych nagrań, wykorzystując 
zalety specyficznej sali pod kątem uzyskania 
maksymalnej przestrzenności, głębi i skali 
dźwięku. 
Włączenie firmowego gramofonu 
uzbrojonego w bardzo dobrą wkładkę MC 
Clearaudio Talisman pokazało, że wbudowa-
ny w PM-KI Ruby moduł MM/MC nie został 
dodany ot tak sobie, by zwyczajnie „odhaczyć” 
pozycję w katalogu. Uzyskane brzmienie było 
bardzo obiecujące. Tym samym można uznać, 
że wbudowany phonostage pozwala na sporą 
oszczędność wynikającą z braku konieczności 
inwestowania w nietanie z reguły phono MC. 
Obecny podczas prezentacji Michael Fremer 
(„Stereophile”, analogplanet.com) nie krył 
swojej satysfakcji, co chyba nie wymaga 
komentarza. 
Test systemu przeprowadzimy już wkrótce – 
wówczas okaże się, czy zachęcające wrażenia 
z prezentacji w Amsterdamie znajdą potwier-
dzenie w ściśle kontrolowanych warunkach, 
w konfrontacji ze znanymi nam punktami 
odniesienia. Jedno jest pewne – Marantz 
rozsądnie skalkulował cenę tych, jak zwykle, 
znakomicie wykonanych urządzeń (produkcja 
odbywa się w Japonii). Fakt, że jest to edycja 
limitowana może mieć znaczenie dla wartości 
tych produktów w przyszłości, co zapewne 
wezmą pod uwagę także kolekcjonerzy. 
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Moduł przedwzmacniacza gramofonowego 
potraktowano bardzo poważnie. Tor sygnałowy 
jest w pełni dyskretny. Dwa scalaki JRC pracują 
w obrębie serwa stałoprądowego. 

Moduły NCore 500 Hypexa znajdują się przy 
samych wyjściach głośnikowych, co skraca 
ścieżkę sygnału wyjściowego. 

PM-KI Ruby jest wzmacniaczem całkowicie 
analogowym, wolnym od jakichkolwiek 
układów cyfrowych. Te znalazły się wyłącznie 
w odtwarzaczu – i słusznie. 
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