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Wydaje się, że w swoich ostatnich produk-
tach Marantz zrezygnował z części kla-

sycznych rozwiązań stosowanych do tej pory. 
Klasa D we flagowym modelu PM-10, scalona 
regulacja głośności w testowanym PM8006 to 
jedne z ostatnich zmian. Czyżby Reiner Finck 
przejął pełną kontrolę nad działem projekto-
wym? Moim zdaniem, jest to bardzo możliwe. 
W końcu Ken Ishiwata ma już ponad 70 lat. 

FUNKCJONALNOŚĆ 
Z zewnątrz jednak nic nie zaskakuje – to wciąż 
ten sam Marantz, jakiego znamy i podziwiamy.  
Ma solidną i bardzo schudnie wykonaną 
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Marantz PM8006
Najnowszy wzmacniacz japońskiego producenta na 
pierwszy rzut oka wydaje się być niczym innym, jak tylko 
odświeżonym poprzednim modelem. Dopiero po bliższym 
kontakcie wychodzi na jaw kilka nowych rozwiązań.

obudowę z charakterystycznym frontem (wypu-
kłe boczki są z tworzywa, ale reszta frontu jest 
aluminiowa) oraz stonowane niebieskie pod-
świetlenie wybranego źródła, pary zestawów 
głośnikowych (A/B) lub załączonej funkcji Power 
Amp Direct (bezpośrednie wejście na końcówkę 
mocy)/Source Direct (pominięcie regulatorów 
barwy i balansu). Regulacje barwy są aż trzy: 
basy, średnie i wysokie tony. Nietypowe, ale 
całkiem rozsądne rozwiązanie. Nie zabrakło 
również 6,3-mm wyjścia słuchawkowego, które 
wychodzi z dzielnika napięcia z końcówki mocy. 
Z tyłu mamy klasyczny zestaw wejść 
RCA, w tym gramofonowe MM z zaciskiem 

Jako jedyny w teście, PM8006 umożliwia łatwą integrację z jednostką AV (kina domowego). 
Wejście na końcówkę mocy jest tu bardzo pomocne. Brak wejść cyfrowych. 

uziemiającym. Wejść liniowych jest pięć. Nie 
zabrakło mniej oczywistych złącz: wyjścia do 
nagrywania, wejścia na końcówkę mocy oraz 
wyjścia z przedwzmacniacza. Zaskakuje brak 
wejść cyfrowych. Choć może nie do końca. 
Należy pamiętać, że PM8006 jest naturalnym 
partnerem dla odtwarzacza NA8006, a ten 
posiada wejścia cyfrowe. Ot i cała tajemnica. 
Dla osób łączących kilka urządzeń Marantza, 
dostępne jest wejście i wyjście zdalnego stero-
wania. Podwójne gniazda głośnikowe SPKT-1  
są fantastyczne: wygodne, estetyczne, w do-
datku wysokiej jakości (mosiądz pokrywany 
grubą warstwą srebra). Szkoda jedynie, że nie 
akceptują dowolnych widełek. 

BUDOWA
PM8006 waży przeszło 12 kg, co wiele mówi 
o solidności wykonania tego sprzętu (made 
in Japan), tudzież o zawartości wnętrza. To 
wygląda znajomo: jest gęsto zabudowane 
trzema płytkami drukowanymi, potężnym 
aluminiowym radiatorem pośrodku oraz 
zasilaczem na bazie sporego toroidu. Zwraca 
uwagę spora liczba połączeń kablowych. Obok 
transformatora znajduje się płytka zasila-
cza pomocniczego. Zasilacz końcówki mocy 
znajduje się bezpośrednio na płytce przykrę-
conej do dużego radiatora pośrodku obudowy, 
zawierającej także stopień końcowy na bazie 
komplementarnej pary tranzystorów bipolar-
nych 2SC3284/2SA1303 produkcji japońskie-
go Sankena. Układ ten jest objęty prądową 
pętlą sprzężenia zwrotnego, podobnie jak 
w poprzedniku. Zaskakuje bardzo mała impe-
dancja wyjściowa wzmacniacza w zakresie 
niskich tonów (do 400 Hz). Współczynnik 
tłumienia osiąga wartość 1000 (co wskazuje 
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na zastosowanie głębokiej pętli sprzężenia 
zwrotnego), w wyższych zakresach impedan-
cja wyjściowa stopniowo wzrasta (zapewne 
wskutek niezerowej indukcyjności na wyjściu) 
malejąc do 150 na krańcach pasma akustycz-
nego. Bardzo małe są także zniekształcenia: 
w zakresie małych i średnich częstotliwości 
współczynnik THD wynosi 0,001–0,003% 
(przy mocy 1 W na 6 Ω). Moc znamionowa to 
umiarkowane 70 W przy 8 Ω wzrastające do 
100 W przy 4 Ω. Marantz nigdy nie budował 
najbardziej wydajnych wzmacniaczy w klasie. 
Z drugiej strony, to i tak wystarczająca moc do 
codziennego użytkowania.  
Tor sygnałowy jest dyskretny, zawiera m.in. 
moduły HDAM SA2 i SA3. Jedyne układy 
scalone, jakie znalazłem  (pomijając regulator 
głośności, którego nie udało mi się namierzyć), 
to dwa wzmacniacze operacyjne JRC2114 na 
płytce przedwzmacniacza gramofonowego. 
Do budowy wzmacniacza użyto wysokiej jako-
ści części od markowych producentów, można 
być więc spokojnym o trwałość urządzenia.
Mostek prostowniczy w głównym zasilaczu 
oparto na diodach Schottky’ego, a za główną 
fi ltrację odpowiadają dwa ułożone w poziomie 
kondensatory Nichicon o pojemności 18 tys. 
µF / 63 V.

W konstrukcji PM8006 znajdziemy dwie nowo-
ści. Pierwsza – to regulacja głośności na bazie 
układu scalonego. Przewaga tego rozwiązania 
polega na bardzo ciasnej tolerancji dla obu 
kanałów, w przeciwieństwie do potencjo-
metrów, które potrafi ą być bardzo nierówne 
na początku zakresu. Motoryzowana gałka 
głośności jest wprawdzie połączona w trady-
cyjnym potencjometrem, ale nie jest on w tym 
przypadku elementem wykonawczym – sygnał 
audio do niego nie dociera. Drugą nowością 
jest przedwzmacniacz gramofonowy (Marantz 
Musical Phono EQ) umieszczony na innej płytce 
niż pozostałe obwody wzmacniacza – to dlate-
go, że element ten zapewnia duże wzmocnie-
nie (rzędu 40 dB), przez co jest bardzo czuły na 
zakłócenia i szumy.

BRZMIENIE
Najnowszy wzmacniacz w portfolio japoń-
skiego producenta stawia na spokój i kulturę 
przekazu. Marantz, jak zwykle, oferuje dźwięk 
ciepły, o bardzo dobrej przestrzeni. Swego 
czasu miałem przyjemność używać poprzedniej 
wersji PM8005. Choć czas zaciera wspo-
mnienia, odnoszę wrażenie, że nowa wersja 
oferuje lepszą dynamikę niż poprzednik. 
Ciekawie wypada porównanie z testowanym 
niedawno PM7005. Względem niego PM8006 
oferuje równiejszy charakter grania, choć 
nadal z akcentem na średnicę, która wiedzie 
prym w prezentacji. Nie da się ukryć, że na tle 
testowej grupy średnie tony są najlepsze: na-
sycone, pełne życia. Dzięki temu bardzo dobrze 
słucha się muzyki jazzowej oraz dawnej, gdzie 
większość instrumentów skupia się właśnie 
w tym pasmie. Rodzynkiem podczas odsłuchów 
na Marantzu był album „Jazz at the Pawnshop” 
Arne Domnerusa: realizm, fantastyczna 
przestrzeń i utwory będące standardami w tym 
gatunku muzycznym. Nie dziwię się, dlaczego 
płyta ta uchodzi za jedną z podstawowych 
w kolekcji każdego audiofi la.
Wraz z kolejnymi albumami pogłębiały się 
moje odczucia na temat tego wzmacniacza. 
To pełnokrwisty Marantz. Serwuje dźwięk 
pełen kultury, ale i własnego charakteru. 
Gra w sposób bardzo spójny: czarująca 
średnica połączona jest z krągłym basem 
oraz stonowaną górą pasma. Poza dźwię-
kiem nastawionym na przyjemność, ogromną 
zaletą tego wzmacniacza jest bardzo dobra 
scena dźwiękowa. Rozpościera się ona szeroko 
i głęboko, a pozycjonowanie dźwięków jest 
bardzo dobre. Przekaz jest bliski i momentami 
intymny. Oparto go na miękkim i obfi tym basie, 
który nie ma w zwyczaju dominować. W po-
równaniu z Rotelem brakuje mu konturowości, 
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Umieszczenie kondensatorów fi ltrujących 
(Nichicon 18 tys. µF/63 V) w bezpośrednim 
sąsiedztwie końcówki mocy sprzyja 
optymalizacji zasilania. 

Jak przystało na Marantza, tor sygnałowy 
jest dyskretny. 
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Wnętrze na pierwszy rzut oka do złudzenia 
przypomina poprzednika. Istotnie, architektura 
wnętrza jest identyczna, zasilacz i końcówka 
mocy także. 
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OCENA 78%
KATEGORIA SPRZĘTU C  

DYSTRYBUTOR Horn Distribution www.horn.eu 
CENA 4995 zł
Dostępne wykończenia: czarne, srebrne

DANE TECHNICZNE
Wejścia:
5 x liniowe RCA, phono MM, Power Amp Direct
Wyjścia: 2 pary głośnikowe, pre out, rec-out
Impedancja wejść:
liniowe – 20 kΩ, MM – 47 kΩ
Zniekształcenia THD*:
0,001-0,009% (1 W, 6,8 Ω, 20 Hz–5 kHz)
Moc nominalna:
70 W na kanał (8 Ω), 100 W na kanał (4 Ω)
Pasmo przenoszenia: 
20 Hz – 20 kHz (-0,2/-0,3 dB)
Impedancja wyjściowa/współczynnik 
tłumienia*: <400 Hz: 0,008 Ω, 1000 Hz – 0,011 
Ω, 20 kHz – 0,052 Ω / 150-1000  
Odstęp od szumu: 106 dB liniowe, 
87 dB phono (MM), 125 dB direct in
Wymiary:  440 x 379 x 128 mm 
Pobór mocy*: bieg jałowy – 30 W 
Masa*: 12,29 kg
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OCENA
10

Ocieplone i skoncentrowane na średnicy granie.
NEUTRALNOŚĆ

W małej skali bardzo dobrze, w makro już trochę traci.
PRECYZJA

Bardzo dużo przyjemności, wygładza ostrzejsze czy gorsze 
nagrania.

MUZYKALNOŚĆ

Bardzo dobra: głęboko, szeroko i stabilnie.
STEREOFONIA

Solidna, ale rywale potrafią więcej.
DYNAMIKA

Fajny, choć niezbyt szybki – zaokrąglone krawędzie.
BAS

* – wartości zmierzone

zaś w stosunku do Exposure – sprężystości. 
Góra pasma, podobnie jak dół, lekko podąża za 
średnicą. Jest ona wygładzona i nieagresywna, 
czego czasem mi brakowało, zwłaszcza po 
odsłuchu brytyjskiego wzmacniacza. Wydawała 
się zbyt grzeczna na tle fi glarnego Exposure. 
Ewidentnie jest to urządzenie o stonowanym 
charakterze.
Prywatnie korzystam z droższej integry tego 
producenta – PM-14S1 SE. W porównaniu z nim 
testowany model dysponuje mniejszą szyb-
kością i słabszą kontrolą, ma również słabszą 
przestrzeń. Nic dziwnego: to wzmacniacz o po-
łowę tańszy. Widać jednak wciąż spójną myśl 
projektową i przywiązanie do dobrze znanego 
dźwiękowego kanonu. 

NASZYM ZDANIEM
Fani marki mogą spać spokojnie, ponie-
waż otrzymujemy tę samą wysoką jakość 
dźwięku i wykonania, do których zostaliśmy 

przyzwyczajeni. PM8006 nie zdrożał względem 
poprzednika, a oferuje nieco wyższą jakość 
dźwięku. Można go polecić osobom szukającym 
relaksu i przyjemności w muzyce, czasem za 
cenę dynamiki czy neutralności. To bardzo do-
bry wzmacniacz do muzyki jazzowej, rockowej 
czy dawnej, lecz przy ostrzejszym, bardziej 
wymagającym materiale może mu zabraknąć 
werwy. Z tego powodu doradzamy towarzy-
stwo łatwiejszych do wysterowania kolumn. Na 
szczególną pochwałę zasługuje bardzo dobry 
przedwzmacniacz gramofonowy. 

Występują jednak pewne różnice: regulacja 
głośności odbywa się już bez (aktywnego) 
udziału potencjometru, są też zmiany w torze 
przedwzmacniacza, poprawiono także stopień 
gramofonowy. 

Dowodem uniwersalności MP 2000 R MkII jest
jego tylna ścianka. Wyposażenie tego źródła
obejmuje hi-endowe wyjścia analogowe (XLR
i RCA), cyfrowe wejścia i wyjścia hi-res, gniazda
USB, LAN, WLAN, porty USB, interfejs sterowania 
i złącze antenowe.

T+A elektroakustik GmbH & Co. KG · Planckstraße 9 –11 · 32052 Herford · +49 5221-7676-0 · info@ta-hifi.com · www.ta-hifi.com

REVOLUTION
MP 2000 R  MKII

MP 2000 R MkII to najbardziej wszechstronne, najlepiej wyposażone i najnowocześniejsze źródło cyfrowe na rynku. Urządzenie łączy

w sobie wysokiej klasy analogowy stopień wyjściowy zrealizowany z innowacyjnymi koncepcjami odtwarzania danych cyfrowych oraz

przetwornikiem cyfrowo-analogowym obsługującym sygnały PCM i DSD. Wbudowany, poczwórny DAC może odtwarzać pliki wyso-

kiej rozdzielczości do 32 bit/384 kHz, a także konwertować dźwięk do postaci DSD512! Dzięki MP 2000 R MkII, użytkownik może

słuchać muzyki ze wszystkich możliwych źródeł - od płyt kompaktowych przez Bluetooth, radio FM i DAB+, radio internetowe, serwery

muzyczne i źródła UPnP, zewnętrzne dyski i pamięci flash, aż po komputery PC i laptopy. Dzięki nowemu klientowi streamingowemu, to

wszechstronne źródło jest także w pełni funkcjonalnym odtwarzaczem sieciowym umożliwiającym strumieniowanie muzyki z sieci oraz

serwisów takich, jak TIDAL, Deezer czy Qobuz.
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