
Kombinacja przedwzmacniacza i końcówki mocy Primare to coś więcej niż 

wzmacniacz, a zarazem kolejny przykład tego, jaki postęp dokonał się w ostatnich 

latach w dziedzinie wzmacniaczy w klasie D. 

Primare rozpoczęło działalność w połowie 

lat 80. Pierwotnym celem założyciela, 

Duńczyka Bo Christensena było tworzenie nie-

szablonowych urządzeń o jakości i stylistyce 

dalece wykraczającej poza utarte schematy. 

Tak narodził się wzmacniacz 928 w stylistyce 

Bauhaus. Dziś stanowi on eksponat w Copen-

hagen Museum of Industrial Art. Początek 

lat 90. przyniósł równie radykalną, choć 

zupełnie odmienną serię 200 (odtwarzacz CD, 

przedwzmacniacz, monobloki i tuner), zaś dwa 

lata później, już po odejściu Bo Christensena, 

Primare pokazało znacznie mniej ekstrawa-

gancką, lecz wciąż nacechowaną „chłodnym 

minimalizmem” serię 300 (1994), która 

wyznaczyła kierunek stylistyczny szwedzkiej 

marki na kolejne dekady. Wtedy to Primare 

przeszło w ręce Szweda, Larsa Pedersena, któ-

ry kierował firmą przez dwie dekady. Co ważne 

i nieczęsto spotykane, to fakt, że główny 

konstruktor Primare, Bent Nielsen, jest zwią-

zany z firmą od samych jej początków, czyli od 

ponad 30 lat. Specjalnością Benta są układy 

analogowe – wzmacniacze i to im poświęcił on 

znaczną część swojego zawodowego życia. 

Primare należy do pionierów stosowania ampli-

fikacji impulsowej (klasy D) we wzmacniaczach 

audiofilskich (sama idea jest dużo starsza, 

a pierwszy komercyjny wzmacniacz w tej 

technice powstał w 1978 roku i był projektem 

firmy… Sony). Co warte podkreślenia, to fakt, 

że w niemal wszystkich swoich modelach 

(pomijając wzmacniacz I15) Primare korzysta 

z autorskiego rozwiązania UFPD (Ultra Fast 

Power Device), obecnie drugiej generacji, które 

firma konsekwentnie rozwija od 2008 roku 

(premiera amplitunera A/V SPA22).

Testowany wzmacniacz wyznacza szczyt serii 

35 wprowadzonej do oferty na przełomie 

2017 i 2018 r. Oznacza to dwie dobre wieści: 

modułową konstrukcję przedwzmacniacza 

PRE35 oraz technikę UPFD 2 w swym naj-

pełniejszym, jak dotąd, wydaniu pod postacią 

końcówki mocy A35.2. 

PIERWSZE WRAŻENIE
Obydwa urządzenia, a zwłaszcza przedwzmac-

niacz, prezentują się znakomicie. Aluminiowe 

fronty wykonano z dużą precyzją. Pokrętła 

w preampie (głośność i wybór źródeł/obsłu-

ga menu), typowe także dla wzmacniaczy 

zintegrowanych tego producenta, mają 

charakterystyczny kołnierz licujący z czołówką 

i satynowe wykończenie. Wybornie pasują do 

ascetycznej czołówki, a dokładność ich osa-

dzenia i brak jakichkolwiek luzów, nie mówiąc 

już o niecentryczności osadzenia (o takowej 

tu nie ma mowy), mogą stanowić powód do 

zazdrości u innych wytwórców. Na tym pułapie 

cenowym, a mówimy tu o kwotach rzędu 12 

tysięcy za urządzenie, mało który producent 

może się równać z Primare pod tym względem. 

Nawiasem mówiąc, gałki są zawsze srebrne, 

niezależnie od koloru obudowy. To samo doty-

czy trzech masywnych stopek (trzeba uważać 

przy podpieraniu się o obudowę, szczególnie 

o tylne narożniki). Jak najlepsze wrażenie 

z obcowania z tym sprzętem pogłębia wyra-

finowany wyświetlacz organiczny, którego 

podstawowe wskazania są czytelne z typowej 

odległości, jednak wywołanie menu zmusza do 

zbliżenia się na metr-półtora. Opcji konfiguracji 

jest tu nie mniej niż w testowanej na naszych 

łamach integrze I35 (patrz www.avtest.pl). 

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują 

tak przydatne opcje, jak możliwość nazywa-

nia wejść, trymowania ich czułości, funkcja 

wykrywania sygnału na wejściu i załączania 

urządzenia (auto sense). 

PRE35 PRISMA
Przedwzmacniacz Primare łączy tradycję z no-

woczesnością i robi to w nad wyraz zgrabny 

sposób. W swej podstawowej wersji jest urzą-

dzeniem w pełni analogowym i umożliwia pod-

łączenie pięciu źródeł dźwięku, w tym dwóch 

zbalansowanych. Wyjścia są potrójne – wśród 

nich są także dwie pary XLR-ów. Dodatkowo 

PRE35 zaopatrzono w gniazdo 12-woltowego 

wyzwalacza, złącza IR (in/out) oraz port RS-

232. Urządzenie można doposażyć w jedną lub 

dwie karty rozszerzeń: przetwornik c/a i moduł 

strumieniowy (PRISMA).  Korzystanie z tego 

drugiego wymaga zainstalowania także tego 

pierwszego. Instalacja obu jest banalnie prosta 

i nie wymaga demontażu górnej pokrywy. 

Wystarczy odkręcić dwie śrubki i wsunąć daną 

płytkę w odpowiedni slot na tylnej ściance. 

Zajmuje to jedną minutę. 

Kosztujący 2500 zł moduł DM35 wyposażono 

w obowiązkowe wejście USB Audio (PCM 768 

kHz, DSD256), dwa wejścia koncentryczne 

i dwa optyczne. Jest też wyjście cyfrowe. 

Moduł SM35 PRISMA (2000 zł) jest mniejszy, 

ma dwa gniazda LAN (wejście i wyjście), 

gniazdo dla anten Wi-Fi i port USB typu A dla 

twardych dysków. Obydwie płytki są dokładnie 

tymi samymi układami, które Primare oferuje 

jako opcje do integry I35. Doposażony w obie 

te płytki PRE35 staje się pełnowartościowym 

odtwarzaczem strumieniowym z pełnym 

arsenałem wejść (także analogowych) i wyjść. 

W tym kontekście cena 17 tys. złotych nie 
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Mocny a okrzesany
Tekst: Marek Lacki (ML), Filip Kulpa (FK)  Zdjęcia: AV

Domyślnym i sugerowanym połączeniem obu 
elementów jest XLR.  



wydaje się wygórowana, ale to jeszcze przyj-

dzie nam sprawdzić w teście. 

Analogicznie jak w przypadku streamera 

NP5, który recenzowaliśmy miesiąc temu, 

moduł PRISMA (SM35) bazuje na funkcjo-

nalności Google Chromecast, a ponadto ma 

także AirPlay 2 i Bluetooth. Jest kompatybilny 

z Roonem, a do zdalnej obsługi służy firmowa 

aplikacja Prisma. Zapewnia ona dostęp do plat-

form streamingowych Spotify, Tidal i Deezer.

Prisma app współpracuje także z serwerami 

NAS (DLNA), jak również potrafi strumieniować 

pliki audio z pamięci wewnętrznej smartfonu 

czy tabletu. Wspierany jest odczyt gapless, 

choć zarządzanie kolejkami odtwarzania 

nastręcza pewnych trudności. Znacznie 

wygodniej jest korzystać z Roon Remote, co 

jednak wymaga opłacenia abonamentu.

A35.2
Pewnym zaskoczeniem, przynajmniej dla 

audiofilów mniej obeznanych z ofertą wzmac-

niaczy Primare, może być fakt, że wzmacniacz 

mocy jest tylko minimalnie cięższy (zaledwie 

o pół kilograma) od przedwzmacniacza. Wynika 

to z braku tradycyjnego zasilacza liniowego, 

ale o tym za chwilę. 

A35.2 może pracować jako dwukanałowy 

wzmacniacz stereo lub jako monoblok. 

W pierwszym przypadku moc ciągła wynosi 

200 W na kanał przy 8 Ω i – zgodnie z prawem 

idealnego źródła napięciowego – podwaja się 

przy spadku do 4 Ω. Po zmostkowaniu moc, 

zgodnie z przewidywaniami, rośnie 4-krotnie, 

ale tylko przy 8 Ω.

Wzmacniacz wyposażono w dwie pary gniazd: 

RCA i XLR. Wyboru dokonuje się za pomocą 

przełącznika hebelkowego. Tu ważna uwaga 

dla użytkowników, którzy rozważają zakup 

tego wzmacniacza bez firmowego preampu. 

A35.2 charakteryzuje się małym wzmocnie-

niem napięciowym – równym 20 dB (10:1) 

w odniesieniu do wejść RCA.  W związku z tym 

do pełnego wysterowania A35.2 potrzebne 

jest napięcie wyjściowe z odtwarzacza/

DAC-a na poziomie 4 V RMS. O ile w przy-

padku wyjść XLR warunek ten zazwyczaj 

jest spełniony, o tyle w przypadku wyjść RCA 

63



64

– wcale niekoniecznie. Już tylko z tego powodu 

preferowane może być użycie wejść XLR. 

Znajdujący się z tyłu przełącznik wzmocnienia 

(Gain 0/+6 dB) działa w odniesieniu do trybu 

mostkowego. 

Wyjścia głośnikowe są pojedyncze, przystoso-

wane do każdego rodzaju zakończenia, także 

widełek. Komfort codziennej obsługi zapewnia 

tryb gotowości, w którym wzmacniacz pobiera 

minimalną moc (0,3 W). Do wybudzania z trybu 

stand-by urządzenia służy centralny przycisk 

na czołówce pod postacią logotypu producen-

ta lub wspomniane złącza na tylnej ściance 

(trigger, IR). Główny wyłącznik (przerywacz) 

znajduje się z tyłu, obok gniazda zasilania 

IEC. Producent zwraca uwagę na właściwą 

polaryzację zasilania, dodając w komplecie 

odpowiedni próbnik i zaznaczając gorący bolec 

w gnieździe.

BUDOWA 
Konstrukcja obu urządzeń to przykład eleganc-

kiego, przemyślanego projektu i bardzo dobrej 

jakości wykonania. 

Przedwzmacniacz ma budowę modułową 

z miejscem na dwie karty rozszerzeń. W przed-

niej części mieści się zasilacz liniowy oparty na 

transformatorze R-Core, rozbudowanej grupie 

układów stabilizatorów napięciowych (7 sztuk) 

i niemałej pojemności filtrującej tętnienia 

(6 x Nichicon 4700 µF/35 V plus mniejsze 

elektrolity wspomagające). Analogowe układy 

wejściowe mają postać płytki SMD. Znalazły 

się na niej dwie 4-kanałowe drabinki rezysto-

rowe do regulacji głośności – NJW1195. Jeden 

z tych układów obsługuje wejścia XLR, drugi 

– RCA. Wynika stąd, że tor sygnałowy PRE35 

jest zbalansowany i rzeczywiście – widok płytki 

wyjściowej dla obu par XLR-ów zdaje się to 

potwierdzać. Ma ona budowę dyskretną. 

Opcjonalna płytka przetwornika c/a wyko-

rzystuje mikrokontroler XMOS GT173501 

dla asynchronicznego wejścia USB, odbiornik 

wejściowy Cirrus Logic CS8416, przetwornik 

c/a AKM AK4497EQ i układ transceivera obsłu-

gującego wyjście cyfrowe – CS8406. Wejścia 
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Impulsowy zasilacz przypomina ten 

w integrze I35, różnica dotyczy innej 

płytki wejściowej i filtru wyjściowego. 

Nowy filtr dolnoprzepustowy przykryto 

radiatorem – tego w integrze nie ma. 

DYSTRYBUTOR: Voice, www.voice.com.pl 

CENY: PRE35 – 12 990 zł (PRE35 DAC – 15 690 zł, 

PRE35 Prisma – 17 790 zł), A35.2 – 12 990 zł  

Dostępne wykończenia: czarne, tytanowe

DANE TECHNICZNE

PRE35 Prisma

Wejścia analogowe: 2 x XLR, 3 x RCA

Wejścia cyfrowe: USB Audio,  

4 optyczne i 2 koaksjalne S/PDIF

Wyjścia cyfrowe:  

koaksjalne S/PDIF (max. 96 kHz)

Łączność sieciowa: LAN, Wi-Fi

Wyjścia analogowe: 

2 x XLR , RCA pre, RCA stałopoziomowe

Impedancja wejściowa: 

XLR – 30 kΩ, RCA – 15 kΩ

Impedancja wyjściowa: 

XLR 380 Ω, RCA – 100 Ω

Wzmocnienie: 16,5 dB

Zniekształcenia THD: <0,002% (20 Hz – 20 kHz)

Pasmo przenoszenia sekcji analogowej: 

20 Hz – 20 kHz (+- 0,1 dB)

Pobór mocy*: praca – 36 W/stand-by  

(network) – 4,2 W/stand-by eco – 0,3 W

Wymiary: 

430 x 106 x 382 mm (bez gałek i gniazd) 

Masa*: 11,2 kg

Primare A35.2

Wejścia: XLR, RCA

Impedancja wejść: XLR – 30 kΩ, RCA – 15 kΩ

Wzmocnienie napięciowe: 

RCA – 20 dB, XLR – 26 dB

Moc wyjściowa (na kanał): 

200 W (8 Ω)/400 W (4 Ω),  

tryb mostkowy – 800 W (8 Ω)/500 W (4 Ω)

Zniekształcenia THD: 

0,008% (10 W, 20 Hz – 20 kHz)

Liniowość pasma przenoszenia: 

20 Hz – 20 kHz (-0,2 dB)

Pobór mocy*: 

bieg jałowy – 25 W, stand-by – 0,4 W 

Wymiary: 430 x 145 x 382 mm 

Masa*: 11,7 kg

OCENA           HIGH-END

* - wartości zmierzone

KATEGORIA SPRZĘTU A  

A35.2 nie jest zbalansowana, ale ze 

względu na firmowy preamp lepiej trzymać 

się XLR-ów. 



S/PDIF są izolowane galwanicznie. Na płytce 

obsługującej gniazda sterowania znalazł się 

także przetwornik a/c PCM4220 – jego rola nie 

jest do końca jasna z uwagi na fakt, że PRE35 

to w pełni analogowy preamp. 

SZYBKOŚĆ i WYDAJNOŚĆ
Końcówka mocy A35.2 jest autorską kon-

strukcją Benta Nielsena. Pracuje w klasie D, 

korzystając z fi rmowej techniki UPFD 2 i spe-

cjalnego zasilacza impulsowego z układem 

dwufazowej przetwornicy DC-DC typu ZVS 

(Zero Voltage Switching). Każda z przetwornic 

pracuje z przesunięciem w fazie o 180 stopni, 

co – jak argumentuje Primare – eliminuje wpływ 

harmonicznych na wejściu, a jednocześnie 

minimalizuje wpływ zasilania wzmacniacza 

na pracę innych urządzeń w torze audio 

(zredukowane przesunięcie napięcia wzglę-

dem natężenia – wyższy tzw. power factor). 

Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest 

wzrost sprawności zasilacza (do ponad 93% 

przy napięciu zasilania 230 V), a więc mniejsze 

straty ciepła. 

Atutem stopni końcowych UPFD 2 ma być 

z kolei szybkość i niemalże brak jakichkolwiek 

ograniczeń prądowych – Primare odnosi się tu 

do efektownej analogii z autami elektrycznymi, 

które zapewniają znacznie lepsze osiągi od aut 

benzynowych o analogicznej mocy. Główny 

obszar udoskonalenia drugiej generacji UPFD 

względem pierwszej stanowi zastosowanie in-

nego wyjściowego fi ltru dolnoprzepustowego 

drugiego rzędu, który zredukował wzmocnie-

nie w niskim i średnim zakresie pasma, ale 

zwiększył w wyższym, efektem czego jest 

bardziej płaska charakterystyka częstotliwo-

ściowa (mniejszy spadek powyżej 20 kHz). 

Poprawiono także działanie układu korygujące-

go (pętli sprzężenia zwrotnego), który zawiera 

tylko jeden wzmacniacz operacyjny. (FK)

BRZMIENIE
Do tej pory zetknąłem się ze wzmacniaczami 

Primare już kilkakrotnie, jednak po raz pierw-

szy miałem styczność z urządzeniem nowej 

generacji (UPFD 2). Tym bardziej byłem ciekaw, 

jak wprowadzone zmiany przekładają się na 

jakość dźwięku. 

Dawniej produkowane wzmacniacze w klasie 

D cechowały się wyjątkowymi właściwościami 

dynamicznymi, w szczególności szybkością, im-

pulsywnością, jednak było to zwykle okupione 

dość szarą barwą, w dodatku towarzyszyło 

temu nieprzyjemne na dłuższą metę wyostrze-

nie brzmienia. Moje ostatnie doświadczenia ze 

wzmacniaczami w klasie D (np. fi rmy NuPrime) 

podważyły te obserwacje. Nie pasuje do nich 

również to, co zaprezentowała końcówka mocy 

A35.2. Wzmacniacz ten oferuje brzmienie za-

skakująco gładkie i czyste, pozbawione wszel-

kiej ostrości. Według mnie, udało się tu bardzo 

sprawnie połączyć znakomitą transjentowość 

dźwięków, z bardzo dobrą jakością barw, 

co daje dźwięk o dużym realizmie przekazu 

w sferze dynamicznej i nie tylko. Na pochwały 

zasługuje świetna mikrodynamika i żywość 

dźwięku. Bardzo wysoko oceniam także 

poziom przejrzystości, a także zawartość 

harmonicznych, które odpowiadają za wia-

rygodność barw instrumentów i głosów. Nie 

jest to może dźwięk ciepły i nasycony, ale też 

w żadnym razie sterylny czy suchy. Co istotne, 

udało się to osiągnąć, bez żadnych kompromi-

sów w kwestii szybkości która nadal pozostaje 

kluczową cechą prezentacji. Nagłe wzrosty 

głośności końcówka mocy Primare przekazuje 

tak sprawnie, jak to chyba tylko możliwe. 

W porównaniu z Chordem TToby, który pracuje 

w klasie AB, ale ma zasilacz impulsowy i jest 

wzmacniaczem droższym od Primare, uzyskano 

całkiem podobny, ale nie taki sam charakter 

brzmienia. Szwedzki wzmacniacz mocy brzmi 

nieco jaśniej w górze pasma i jest nieco słabiej 

nasycony w środku pasma. W dziedzinie 

barw i mikrodynamiki, przejrzystości i wglądu 

w nagrania, brytyjski maluch ma przewagę, 

uzasadniając tym samym swoją (wyższą) cenę. 

I właśnie biorąc pod uwagę relacje cenowe, 

uważam, że stosunek jakość/cena w przypadku 

obu końcówek mocy jest tak samo znakomity 

– jakość jest po prostu proporcjonalna do ceny 

i równie dobra (znakomita!) w obu przypad-

kach. Odnosząc swoje spostrzeżenia do innych, 

znanych mi końcówek mocy w zbliżonej cenie, 

jak np. Cambridge Audio Edge W, stwierdzam, 

że Primare wypada lepiej – szczególnie jeśli 

brać pod uwagę realizm prezentacji barw. 

Z moich doświadczeń wynika, że samo to, że 

dany wzmacniacz pracuje w wydajnej klasie D 

nie zapewnia mu bardzo dobrej impulsywności, 

szybkości czy dynamiki basu. Bardziej wydaje 

się to zależeć od zasilacza – i tu przewagę nad 

zasilaczem liniowym wydaje się mieć odpo-

wiednio skonstruowany zasilacz impulsowy. 

Dopiero w drugiej kolejności na efekt końcowy 

w rozważanej dyscyplinie wpływa topologia 

samej końcówki mocy. I tak, w dziedzinie 

kontroli oraz szybkości basu odnotowałem 

minimalną przewagę Primare nad Chordem. 

Dopowiem, że oba wzmacniacze są dynamicz-

nie lepsze niż np. Naim NAP200 DR, którego 

uważam za jedną z lepszych końcówek mocy 

pośród konstrukcji o klasycznej budowie. 

Primare zapewniało przy tym niemal równie 

dobrze zróżnicowany dół pasma.
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PRZEDWZMACNIACZ
Tak się składa, że na codzień używam urządze-

nia stanowiącego bezpośrednią konkurencję 

dla PRE35 Prisma – Cambridge’a Edge EQ. 

W porównaniach skupiłem się na obsłudze 

sygnału cyfrowego odtwarzanego za pośred-

nictwem wbudowanych klientów sieciowych 

UPnP/Roon Ready, jak również poprzez 

wejścia USB Audio. W przypadku brytyjskiego 

rywala stanowi to istotne rozróżnienie ponie-

waż jako USB DAC, Edge EQ jest dużo lepszy 

niż jako kompletny streamer. 

Okazało się, że w tej drugiej konfiguracji, gdy 

źródłem sygnału był niedrogi SOtM sMS-200 

Neo zasilany z zasilacza Keces P8, szwedzki 

dako-preamp brzmiał w sposób całościowo 

nieco mniej wyrafinowany. Zgoła inaczej 

sytuacja przedstawiała się w połączeniu 

sieciowym, kiedy to przewagę – i to wyraźną – 

zyskiwał produkt Primare. W przypadku PRE35 

rodzaj połączenia nie miał właściwie żadnego 

znaczenia – no chyba że zainwestujemy w za-

awansowany streamer, którego koszt znacznie 

przekroczyłby dopłatę za moduł Prisma. Tak 

czy owak, obie metody strumieniowania 

trudno było mi od siebie odróżnić podczas 

odsłuchu. Wydawało mi się, że przewaga 

w reprodukcji barw i muzykalności leżała po 

stronie modułu sieciowego Primare. To poka-

zuje, jak racjonalne i wartościowe rozszerzenie 

on stanowi. Szukanie innego rozwiązania 

do streamingu za 2000 zł lub nawet sporo 

więcej zwyczajnie mija się z celem. Fakt, że 

opcję tę można dodać po zakupie – tak samo 

zresztą, jak moduł przetwornika c/a tylko 

zwiększa atrakcyjność tego rozwiązania. Ceny 

jednej i drugiej opcji uważam za wyjątkowo 

atrakcyjne. 

Wracając jednak do porównań. Podłączenie 

PRE35 zamiast kombinacji Edge NQ/SOtM 

spowodowało nieznaczną degradację mikro-

dynamiki oraz drobnych niuansów w zakresie 

średnicy. Szwedzki preamp zdawał się czasem 

jakby nie dostrzegać drobnych zmian sygnału, 

które pokazywał Cambridge. Dotyczyło to 

także lokalizacji w przestrzeni. Z kolei Primare 

dysponowało nieco większą potęgą w zakresie 

basu, dając wrażenie dźwięku o trochę 

większej skali, bardziej dociążonego. Słyszane 

wzmocnienie odczuwalne było gdzieś pomię-

dzy średnim a wyższym basem. Nie była to 

jednak znacząca różnica. 

W porównaniu z kombinacją Edge NQ/TToby, 

zestaw Primare cechują nieco inaczej rozłożo-

ne akcenty. Końcówka Primare brzmi jaśniej 

od Chorda TToby, za to przedwzmacniacz 

szwedzkiej marki dodaje nieco więcej wagi 

i wypełnienia na dole pasma niż Cambridge. 

W rezultacie oba zestawy okazują się mieć 

zbliżoną równowagę tonalną i są bliskie neu-

tralności. Wynika stąd, że połączenie PRE35/

A35.2 jest zdecydowanie uzasadnione także 

w aspekcie czysto sonicznym.

NASZYM ZDANIEM
Zarówno przedwzmacniacz PRE35, jak i koń-

cówka mocy A35.2 zasługują na wysokie noty 

w relacji jakości swoich niewygórowanych 

cen. Wzmacniacz mocy jest szybki, detaliczny, 

oferuje wysokiej próby przejrzystość i bardzo 

dobry wgląd w nagania, nie mając przy tym 

wad czy ograniczeń kojarzonych z klasą D. To 

po prostu bardzo dobry wzmacniacz, szczegól-

nie za cenę 13 tys. zł. Jakościowo dorównuje 

mu dedykowany przedwzmacniacz, który może 

być także przetwornikiem c/a i kompletnym 

odtwarzaczem strumieniowym. Ani za jedną, 

ani za drugą funkcjonalność nie musimy płacić, 

jeśli nie czujemy takiej potrzeby. Można je 

bezproblemowo dodać po zakupie, co ma 

niezaprzeczalny sens i jest opłacalne. DAC 

jest bowiem bardzo dobrej jakości (za 2500 zł 

trudno byłoby znaleźć lepsze urządzenie), to 

samo dotyczy modułu strumieniowego Prisma. 

Atutem obu urządzeń jest ponadto wyśmie-

nita jakość i estetyka wykonania. Pod tym 

względem wielu rywali Primare może brać od 

tej marki przykład. 

Modułowe wnętrze PRE35 to przykład dobrze 

przemyślanego projektu i wysokiej jakości 

wykonania. 

Stopnie analogowe z analogową regulacją 

głośności na bazie układów NJW1195 znajdują 

się poniżej opcjonalnych modułów wejściowych. 

HIGH-END   Wzmacniacz dzielony Primare PRE35 Prisma / A35.2

Dyskretny tor wyjściowy z dwiema parami 

wyjść XLR ma konstrukcję symetryczną. 

Na wyposażenie PRE35 – szczególnie 

z opcjonalnymi modułami DAC-a i Prisma – 

nie sposób narzekać. 


