
Modułowa platforma wzmacniaczy szwedzkiej marki 
pozwoliła na stworzenie sześciu wersji wzmacniacza na 
bazie jednej konstrukcji. Model I25 jest blisko spokrewniony 
z flagowym I35, ale znacznie od niego tańszy. 

❙ Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

Wprowadzając nową generację wzmac-
niaczy i źródeł na przełomie 2017 

i 2018 r. firma Primare dokonała swoistej 
rewolucji. Tak głębokie przebudowanie 
oferty jest możliwe raz, może dwa razy na 
dekadę. Nic dziwnego, że od ponad 4 lat 
katalog tego producenta jest bardzo sta-
bilny. O ile mnie pamięć nie myli, wzmac-
niacz I25 pojawił się nieco później niż zna-
komity I35 i znacznie od niego mniejszy 
I15. O ile obydwa te modele współtworzą 
całe linie elektroniki, obejmujące odtwarza-
cze/transporty CD, odtwarzacze strumie-
niowe, przedwzmacniacze phono, a nawet 
przedwzmacniacz i końcówkę mocy, o tyle 

model I25 nie ma żadnego, dopasowanego 
liczbowo partnera. Stworzenie trzeciego 
odtwarzacza CD (z opcją streamera, bo taki 
oferuje Primare) byłoby nierozsądne, skoro 
I25 z powodzeniem można sparować ze 
zgodnym wzorniczo odtwarzaczem z serii 
35. Jest on dostępny w trzech odmianach: 
jako transport CD, kompletny odtwarzacz CD 
lub odtwarzacz CD ze streamerem (PRISMA). 
Jeśli odtwarzanie kompaktów traktujemy 
priorytetowo, mamy do wyboru aż kilka 
możliwych kombinacji. Wzmacniacz, podob-
nie jak odtwarzacz CD35, jest oferowany 
w trzech odmianach: jako „goły” wzmac-
niacz analogowy (I25), jako wzmacniacz 
z przetwornikiem c/a (I25 DAC) oraz jako 
wzmacniacz z przetwornikiem c/a i odtwa-
rzaczem sieciowym (I25 PRISMA). Z punktu 
widzenia użytkownika chcącego połączyć 
odczyt kompaktów oraz wygodę i bardzo 
dobrą jakość dźwięku z plików hi-res i stre-
amingu, nasuwają się dwie, ciekawe alter-
natywy. Pierwszą z nich jest wzmacniacz 
I25 w najbogatszej wersji PRISMA połą-
czony z transportem DD35, drugą – „goły” 
wzmacniacz I25 oraz odtwarzacz CD35 
PRISMA. W przypadku tej drugiej tracimy 
wejścia cyfrowe, ale jeśli ktoś je potrzebuje, 

nie będzie to żadnym problemem. Opcję 
DAC-a DM35 można dodać w każdej chwili 
(zajmuje to dwie minuty), a koszt operacji 
wynosi 2590 zł. Zsumujmy ceny tych trzech 
konfiguracji. Pierwsza (I25 PRISMA + DD35) 
kosztuje 24 380 zł, druga (I25 + CD35 PRI-
SMA) jest już trochę droższa – 25 980 zł, 
zaś trzecia (I25 DAC + CD35 PRISMA) – zde-
cydowanie najdroższa (28 480 z). Funkcjo-
nalności pierwszej i trzeciej konfiguracji są 
dokładnie takie same, lecz mimo to dzieli je 
różnica 4100 zł. Jak nietrudno się domyślić, 
umieszczenie przetwornika i modułu stru-
mieniowego w źródle cyfrowym zapewni 
lepszy dźwięk niż gdy elementy te umie-
ścimy we wzmacniaczu. Poza tym, sekcja 
DAC-a w CD35 jest inna niż w module DM35 
– bazuje na przetworniku ESS Sabre ES9028 
PRO zamiast na AKM AK4497. Informacje 
te przytaczam celowo, by pokazać, jak wiele 
możliwości ma klient decydujący się na 
wzmacniacz Primare.
Wertując cennik, odkryłem jeszcze jedną 
ciekawostkę. Cena obu opcji (DAC+stre-
amer) dla wzmacniacza I25 (lub I35) wynosi 
4780 zł, natomiast różnica w cenie pomię-
dzy najtańszą a najdroższą wersją I25 to 
tylko 4200 zł. Niespodzianką jest tu przede 
wszystkim dopłata za moduł PRISMA (2190 
zł jako oddzielna pozycja w cenniku), za 
który przy zakupie w pełni doposażonego 
I25 zapłacimy o 490 zł mniej niż gdyby 
dokupić go oddzielnie do I25 DAC. Opłaca 
się zatem wybrać obie omawiane opcje od 
razu przy zakupie.
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WŁAŚCIWA 

OPCJA

Charakterystyczna dla stylistyki Primare 
dylatacja pomiędzy frontem i górną pokrywą. 
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FUNKCJONALNOŚĆ 
Doposażony w obie opcje cyfrowe wzmac-
niacz I25 staje się zgrabnym i eleganckim, 
choć może nie najmniejszym, urządzeniem 
all-in-one. Nie mam żadnych wątpliwości, by 
określić go w ten właśnie sposób, ponieważ 
zakres funkcjonalności i sposób sterowania 
(dopracowana aplikacja plus ergonomiczny 
pilot na podczerwień) umożliwiają bardzo 
wygodną obsługę. Obcowanie na co dzień 
z I25 to wręcz przyjemność, a znakomita 
jakość wykonania oraz skromny, lecz ponad-
czasowy wygląd pozwalają traktować to  
urządzenie niemalże jako ozdobę salonu. 
Podłączamy parę dobrych głośników i mamy 
kompletny system, z takimi udogodnieniami, 
jak: AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth,  
Spotify Connect. W planach jest także dodat-
nie Roon Ready (kiedyś ta funkcjonalność 
działała, jednak obecnie – wskutek zmiany 
strategii Roon Labs i braku oficjalnej certyfi-
kacji – jest ona zablokowana). 
Obsługa platform strumieniowych, nie licząc 
zintegrowanego w aplikacji Spotify (Con-
nect), wymaga wyjścia poza dedykowaną 
aplikację (PRISMA) i przesyłania sygnału 
z aplikacji dedykowanej dla danej platformy 
(np. Tidal) poprzez Chromecast. Implikuje 
to konieczność pozostawania z telefonem 
czy tabletem w zasięgu lokalnej sieci WiFi, 
ponieważ urządzenie mobilne pośredniczy  
w transmisji danych. Jest to pewna nie-
dogodność (przykład: jeden z domowni-
ków wychodzi z domu i muzyka przestaje 
grać – trzeba łączyć się ze wzmacniaczem 
z innego urządzenia), ale jednak do zaakcep-
towania, o ile mamy dobre pokrycie siecią 
bezprzewodową w całym domu/mieszkaniu. 
Drugim handikapem jest niemożność two-
rzenia mieszanych kolejek odtwarzania, tj. 
takich które składają się z plików lokalnych 
i Tidala. 
Rozwiązaniem obu tych ograniczeń jest sko-
rzystanie z Roona, który umożliwia stworze-
nie endpointa z dowolnego urządzenia zgod-
nego z Chromcastem. Z tej perspektywy 
patrząc, jest to potężne narzędzie – mimo 
wrodzonych ograniczeń (brak możliwości 
transmisji sygnału hi-res). Do „pełni szczę-
ścia” brakuje także wsparcia MQA – póki co 
Primare milczy na temat możliwości dodania 
tego formatu. 
Współpraca z lokalnymi źródłami plików 
(telefon, NAS itp) w ramach protokołu UPnP 
nie budzi żadnych zastrzeżeń. Firmowa apli-
kacja całkiem sprawnie współpracowała 

z typowym konsumenckim dyskiem NAS 
Synology DS115, zaciągając metadane wraz 
z okładkami. Przy każdorazowym przeglą-
daniu biblioteki liczącej ponad 1100 albu-
mów nie zawieszała się ani nie spowalniała 
(wczytując po raz kolejny te same dane), co 
jest niestety dość typowe dla wielu modu-
łów sieciowych OEM i ich aplikacji. Właści-
wie jedyny mój zarzut dotyczy nieodtwa-
rzania plików AIFF (jakże częsty problem), 
będących lepszą alternatywą dla ułomnych 
pod względem przechowywania metada-
nych plików w formacie WAVE. Albumy są 
wyświetlane, jednak próba ich odtwarza-
nia kończy się… niczym. Ale to i tak dużo 
lepsze niż przeraźliwy syk wydobywa-
jący się z głośników (vide: PS Audio Stellar 
Strata). Żadnych problemów nie napotka-
łem przy odtwarzaniu nagrań w forma-
cie DSD64 (wyższych nie sprawdzałem, 
bo nie używam) ani zmianach częstotliwo-
ści próbkowania, także przy przeskakiwa-
niu z materiału DSD na PCM lub odwrotnie 
(brak trzasków czy innych „atrakcji”). Apli-
kacja umożliwia tworzenie playlist i kole-
jek odtwarzania. Te ostatnie są przechowy-
wane w pamięci aplikacji, tak więc nawet po 
całkowitym wyłączeniu wzmacniacza przy-
ciskiem z tyłu, można wznowić odtwarzanie. 
Przy wyłączonym trybie network standby, 
który okazuje się całkiem oszczędny, jeśli 
chodzi o pobór mocy (poniżej 5 W) wzmac-
niacz można nie tylko wyłączyć, ale także 
włączyć z poziomu aplikacji, co wielu użyt-
kownikom również się spodoba (np. możli-
wość włączenia muzyki zanim wstaniemy 
z łóżka). Należy także podkreślić, że moduł 
sieciowy działa niezależnie od wybranego 
wejścia i nie jest przypisany do żadnego 
z nich, lecz mimo to można do niego wra-
cać lewym lub prawym kursorem na pilo-
cie. Jeśli przerwaliśmy odtwarzanie plików 

Wysmakowane detale w połączeniu 
z minimalizmem – to może się podobać. 

z sieci lokalnej, da się je wznowić przyci-
skiem „Play" na pilocie. Oczywiście w każ-
dej chwili, z poziomu aplikacji, możemy włą-
czyć muzykę (lub radio internetowe) – bez 
względu na to, które wejście jest w danej 
chwili aktywne. Nie ma także problemu 
z regulacją głośności – mamy do niej dostęp 
cały czas (w aplikacji). Co więcej, jakakol-
wiek zmiana wejścia czy poziomu głośno-
ści wykonane pilotem są bezzwłocznie 
widoczne w apce. Tak być powinno w każ-
dym urządzeniu strumieniującym. Pochwalę 
również kalibrację regulacji głośności (regu-
lowaną w 100 krokach) która umożliwiając 
bardzo precyzyjne dawkowanie poziomu 
SPL bez względu na czułość głośników, 
wielkość/wytłumienie pokoju czy poziom 
dźwiękowego tła. O dziwo, nie wszystkie 
wzmacniacze to potrafią.
I25, także w wersji bazowej, obfituje 
w liczne udogodnienia, do których mamy 
dostęp z poziomu menu. Wyświetlacz (typu 
OLED) jest bardzo mały, a wskazania – nie 
licząc poziomu głośności – zdecydowanie 

I25 jest prawdopodobnie rekordzistą w swojej klasie, jeśli chodzi o liczbę 
dostępnych wejść – jest ich 5 plus 7. Przelotka LAN to bardzo praktyczne 
udogodnienie, wyjścia z przedwzmacniacza też mogą się przydać. 
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za małe, by można było mówić o pełnej ich 
użyteczności. Niemniej jednak, z metra czy 
półtora można z powodzeniem włączyć lub 
wyłączyć opcję automatycznego włączania 
wzmacniacza z chwilą wykrycia sygnału na 
dowolnym z wejść (zostaje ono automatycz-
nie wybrane). Da się również wyregulować 
czułość każdego z nich niezależnie lub usta-
wić poziom wyciszenia (mute), co przyda 
się szczególnie w systemach A/V z telewi-
zorem podłączonym do jednego z aż czte-
rech wejść optycznych. Wejścia, z których 
nie korzystamy (i nie zamierzamy), mogą 
być pomijane w sekwencji tych wybiera-
nych kolejno kursorem lub przyciskami na 
czołówce (jest ich łącznie 12!). Ponadto dla 
każdego z nich można utworzyć 7-znakowy 
alias (nazwę). Mało tego, dowolne wejście 
da się przekształcić w „przelotkę” (fixed 
volume) do końcówki mocy. Przewidziano 
także wyłącznik opcji automatycznego usy-
piania i dwa tryby standby (Eco i Normal). 
Wszystkie te regulacje są dostępne w apli-
kacji oraz za pośrednictwem wygodnego 
i – co warte odnotowania na wypadek zagu-
bienia/zniszczenia – taniego pilota syste-
mowego C25 (265 zł), który otrzymujemy 
w standardzie (dziś to też już nie jest wcale 
oczywiste). Kolejnym udogodnieniem  
są dwa porty LAN – jeden pełni funkcję wej-
ścia, drugi pozwala podłączyć dysk NAS lub 
inne urządzenie sieciowe. 
Pod koniec 2017 r., gdy testowałem integrę 
I35 (recenzja dostępna na avtest.pl) uzna-
łem, że jest to jeden z najbardziej przyja-
znych użytkowo wzmacniaczy dostępnych 
na rynku. Dziś, po 4,5 roku nadal to samo 
mogę powiedzieć na temat I25 – mimo że 

pojawiły się urządzenia konkurencyjne, jak 
choćby Linn Majik DSM, który pod wzglę-
dem użytkowym idzie jeszcze dalej, czy 
Naim Uniti Atom HDMI. No właśnie: wejścia 
HDMI. Ich w Primare nie dostaniemy, ale czy 
to faktycznie jest wadą? Spięcie telewizora 
ze wzmacniaczem za pomocą łącza optycz-
nego, które nie przenosi żadnych zakłóceń, 
uważam za bardziej rozsądne niż HDMI ARC. 
W przypadku wzmacniacza stereo łącze to 
nie daje żadnych wymiernych korzyści (poza 
regulacją lipc-sync), stwarzając w zamian 
potencjalne problemy. 
Aż pięć z dwunastu wejść jest analogowych 
(RCA). Tu dochodzimy do jednej z dwóch 
różnic względem droższego modelu: I25 nie 
ma dwóch par wejść XLR oraz lewej gałki 
służącej do wyboru źródeł. Asymetria czo-
łówki dwudziestkipiątki trochę przeszka-
dza – o drugą gałkę aż się prosi. Szkoda, że 
zastąpiono ją dwoma przyciskami – widocz-
nie trzeba było jakoś odróżnić model droż-
szy od tańszego.

BUDOWA
Wnętrza I25 nie sposób odróżnić od droż-
szego modelu – przynajmniej tak długo, jak 

OCENA* 89%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR: Voice, www.voice.com.pl  
CENA: 15 690 zł (I25 DAC – 13 990 zł; 
I25 – 11 490 zł)
Dostępne wykończenia: czarne, tytanowe

DANE TECHNICZNE
Wejścia: 5 x RCA, 4 x optyczne,  
2 x koncentryczne S/PDIF,  
asynchroniczne USB typu B 
Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 
PRISMA: PCM 24/192, DSD 
USB: 32 bit/768 kHz, DSD 11,3 MHz 
S/PDIF: 24 bit/192 kHz
Wyjścia: głośnikowe (1 para), pre-out, line out,  
cyfrowe S/PDIF
Moc wyjściowa: 
100 W na kanał (8 Ω), 200 W na kanał (4 Ω) 
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (-0,2 dB)
Zniekształcenia THD: 
<0,01% (20 Hz – 20 kHz, 10 W, 8 Ω)
Pobór mocy**: bieg jałowy – 28 W, 
standby normal – 4,6 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 
430 x 106 x 420 mm
Masa**: 10,7 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

BRZMIENIE (70%)

W kategorii samograjów znakomita, w kategorii 
wzmacniaczy analogowych – prawie równie wysoka. 

PRECYZJA

Barw mocno nie nasyca, jest nawet dość powściągliwy, 
ale potrafi sporo od strony rytmicznej. W dodatku stroni 
od agresji. 

MUZYKALNOŚĆ

Wyraźne wrażenie przestrzenności, powietrza. Dobra 
szerokość i głębia. Wyróżnia się na tle samograjów, wśród 
wzmacniaczy analogowych to po prostu solidny poziom. 

STEREOFONIA

Lubi i potrafi grać głośno. Zrywny, szybki, ale nie epatuje 
tymi cechami.

DYNAMIKA 

Całkiem równy tonalnie, choć w trybie sieciowym 
słyszalna ekspozycja w średnicy. 

NEUTRALNOŚĆ

**- wartości zmierzone

MOŻLIWOŚCI (30%)

Zwarty, dobrze kontrolowany. Nie schodzi najniżej, 
a jako samograj lekko uwypukla średni podzakres. 

BAS

Znakomita funkcjonalność, dobra aplikacja i klasyczny 
pilot. Wszystko ze sobą współgra. Do pełni szczęścia 
przydałaby się zgodność z Roonem i MQA. 

* – Klasyfikacja w kategorii wzmacniaczy strumieniowych

1. Moduł SM35 (PRISMA) musi być 
dopasowany do faktycznej wersji 
wzmacniacza.
2. Moduł DM35 (DAC) bazuje na kości AKM 
AK4497EQ, dziś trudno dostępnej. 
3. Instalacja modułów jest banalnie łatwa 
i nie wymaga otwierania obudowy. 
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spoglądamy od góry na obydwa wzmacnia-
cze w wersji PRISMA. Zastosowano dokładnie 
taki sam zasilacz, w którym nie ma dużego 
transformatora głównego, są za to spore 
pojemności filtrujące (6 x 4700 µF/80 V), 
niczym w klasycznym zasilaczu liniowym, 
oraz niewielki transformator EI i stopnie sta-
bilizacji, które zapewne obsługują układy 
wejściowe i sekcję cyfrową audio. Zwracają 
uwagę cewki toroidalne na płytce PSU, przy 
doprowadzeniach zasilania. Technika APFC 
(Active Power-Factor Correction) wykorzy-
stuje dwie przetwornice elektryczne prze-
sunięte względem siebie o połowę cyklu 
(180 stopni), dzięki czemu zminimalizowano 
negatywny wpływ zasilania na pracę układu 
i resztę systemu (mniej wpuszczanych do 
linii zasilania zakłóceń).  Przetwornice dzia-
łają w trybie ZVS (ang. Zero Voltage Swit-
ching), a więc z układem rezonansowym L-C 
i zmienną częstotliwością. Przekłada się to 
na zredukowany poziom strat, czyli zwięk-
szoną wydajność. Wynosi ona aż 93,6%, co 
oznacza minimalne ilości wydzielanego cie-
pła. Włączony, ale nieobciążony I25 pobiera 
z gniazdka około 28 W mocy. To niewielka 
wartość, jak na wzmacniacz wyposażony 
w DAC i streamer, o mocy 100 W przy 8 
omach, podwajanej przy spadku impedancji 

o połowę. Co ciekawe, I35 jest o 50% moc-
niejszy – pomimo że stopnie końcowe i zasi-
lacz są dokładnie takie same. 
Koncówki mocy UFPD 2 to autorskie opraco-
wanie Benta Nielsena o nazwie UFPD 2. 
Odznaczają się one bardziej liniową cha-
rakterystyką częstotliwościową, lepszą 
liniowością fazy i szerszym pasmem mocy 
niż poprzednia generacja (UFPD). W oma-
wianym rozwiązaniu zintegrowano dzia-
łanie wzmacniacza i głównego źródła pro-
blemów amplifikacji w klasie D, czyli filtru 
dolnoprzepustowego. Teraz jest on dru-
giego, a nie pierwszego rzędu, jak dawniej. 
Obie części wzmacniacza są kontrolowane 
za pośrednictwem pętli sprzężenia zwrot-
nego, która uwzględnia zmiany w obciąże-
niu końcówki mocy i impedancji głośników. 
Dzięki temu wzmacniacz ma być w prak-
tyce nieczuły na to, czy podłączone są 
kolumny 8-, 6- czy 4-omowe. Atutem UFPD 
jest także prostota układu. Podczas gdy 
w innych rozwiązaniach stosuje się nawet 
5–6 wzmacniaczy operacyjnych w obwodzie 

korekcyjnym, tutaj mamy tylko jeden scalak.
I25 został wyposażony w analogowy przed-
wzmacniacz. Niestety nie dysponowałem  
zdjęciami sekcji wejściowej I35, aby ocenić 
różnice między obydwiema konstrukcjami, 
ale niewątpliwie one występują – choćby ze 
względu na nieobecność XLR-ów w recen-
zowanym modelu. Zmieniono ponadto 
kość przetwornika a/c (z TI PCM4220 na 
PCM1863), który to układ nie pełni jednak 
istotnej funkcji z punktu widzenia zasto-
sowań audiofilskich (jest poza torem wejść 
analogowych). Analogicznie jak w I35, regu-
lacja głośności została oparta o scaloną 
drabinkę rezystorową NJW1195. W torze 
sygnałowym widać również wzmacniacz 
operacyjny OPA2134UA. Montaż jest 
wyłącznie powierzchniowy.  
Opcjonalny moduł DM35 (v3.0) wciąż 
bazuje na przetworniku AKM AK4497EQ 
(najwyraźniej Primare ma zapas tych 
komponentów), odbiorniku wejściowym 
CS8416 (dla wejść S/PDIF), układzie XMOS 
GT183301 oraz transceiverze S/PDIF 

* – Klasyfikacja w kategorii wzmacniaczy strumieniowych
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Budowa 25-ki do złudzenia przypomina I35. Z przodu mamy zasilacz, w pobliżu zacisków 
głośnikowych wzmacniacze końcowe UFPD2. Odseparowana pionowymi ekranami sekcja 
zawiera opcjonalne moduły, a poniżej – stopnie wejściowe i układy pomocnicze. 

Zasilacz, oparty na dwóch przetwornicach 
ZVS wykorzystuje spore kondensatory. 
Jest identyczny jak w droższym modelu I35. 

Sekcja wejściowa i przedwzmacniacza znajdują 
się pod modułem DAC-a. Regulację głośności 
realizuje układ NJW1195.

Primare I25 PRISMA.indd   49Primare I25 PRISMA.indd   49 05.05.2021   10:5805.05.2021   10:58



50

CS8406 obsługującym wyjście cyfrowe. 
Wejścia i wyjścia koaksjalne są izolowane 
transformatorkami. Magistrala USB obsłu-
guje formaty DSD 256 i PCM 768 kHz.  
O poważnym potraktowaniu tej części  
układu świadczą użyte komponenty 
bierne, m.in. kondensatory tantalowe 
i polipropylenowe. 
Moduł PRISMA (SM35) jest autorskim opra-
cowaniem inżynierów Primare, co w gronie 
producentów sprzętu audio z wyższej półki 
zasługuje na dostrzeżenie i docenienie. 
Ma on postać niewielkiej płytki wsuwanej 
w wolny slot z lewej strony tylnej ścianki. 
Jego instalacja jest banalna – wymaga 
odkręcenia, a następnie przykręcenia dwóch  
wkrętów. Nie trzeba nic ustawiać, ani 
konfigurować. 

BRZMIENIE
Integrę Primare potraktowałem przede 
wszystkim jako all-in-one współpracujący 
z dyskiem NAS i Tidalem, w dalszej kolejno-
ści wypróbowałem go z zewnętrznym trans-
portem USB audio, a na końcu – jako zwykły  
wzmacniacz analogowy współpracujący 
z odtwarzaczem CD Arcama i streamerem 
Naima. W każdej z tych konfiguracji wnioski 
były dość zbieżne, ale jednak nieco inne. 
I25 gra równym, klarownym a zarazem 
nieco pastelowym dźwiękiem. Nie mamy 
tu do czynienia z przesadną analityczno-
ścią czy stereotypowym skandynawskim 
chłodem, ale też nie pojawia się nadmierne 
ujednolicenie i złagodzenie wysokich reje-
strów, typowe dla wielu wzmacniaczy pra-
cujących w klasie D. Uzyskano dużą dozę 
neutralności przy umiarkowanym nasy-
ceniu w alikwoty, przy czym do pewnego 

POMIESZCZENIE:  
30 m2 zaadaptowane 
akustycznie, panele 
Vicoustic, Mega 
Acoustic oraz 
własnego projektu
ŹRÓDŁO USB 
AUDIO: SOtM sMS-
200 Ultra Neo + 
Sbooster
NAS: Synology DS115 
ODTWARZACZ CD: 
Arcam FMJ CD37 
WZMACNIACZE 
ODNIESIENIA: PS 
Audio Stellar Strata, 
Naim Nait 5 (2002) 
/ Flatcap XS, Rotel 
RA-1572 mkII
ZESTAWY 
GŁOŚNIKOWE: 
Klipsch REF7 III (ze 
zmodyfikowaną 
zwrotnicą 
zewnętrzną), Revel 
Performa F35 
(upgrade zwrotnicy)
INTERKONEKTY: 
Stereovox hdse 
(RCA), Synergistic 
Research Active 
USB
KABLE 
GŁOŚNIKOWE: KBL 
Sound Red Eye 
Ultimate
AKCESORIA: stoliki 
Rogoz Audio 4SPB/
BBS, StandART 
STO, platformy 
antywibracyjne PAB 
ZASILANIE: 
dedykowana 
linia zasilająca, 
kondycjoner  Keces 
BP-1200, listwa 
PowerBASE
kable zasilające KBL 
Sound Himalaya 
PRO, Master Mirror 
Reference, Red 
Corona, Zodiac, 
Spectrum

SYSTEM
ODSŁUCHOWY

stopnia zależy to od tego, z której konfi-
guracji korzystamy. Najmniej neutralnie 
i soczyście I25 wypada jako samograj. Wie-
lokrotnie, w toku bezpośrednich porównań, 
doszedłem do wniosku, że moduł strumie-
niowy ma tendencję do lekkiego uwypukla-
nia pewnej partii średnich tonów (subiek-
tywnie: 500-1000 Hz). Odnotowałem także 
ubytki w precyzji i rozciągnięciu basu oraz 
przestrzenności. Niski zakres był subiek-
tywnie mniej równy, nieco podbity w śred-
nim podzakresie względem połączenia 
USB. Odnotowałem także pewne ogranicze-
nia, jeśli chodzi o reprodukcję najniższych 
rejestrów, co pokazały Klipsche REF7 III. 
Brzmienie stało się całościowo nieco mniej 
trójwymiarowe, nie tak rozdzielcze  
i dokładne na skrajach pasma w stosunku 
do tego, co uzyskiwałem z transportu USB 
SOtM-a. Dało się odczuć niewielki regres 
w namacalności i nasyceniu barw. W żad-
nym razie nie powiedziałbym, że była to 
różnica, za którą warto by dopłacić 6,5 tys. 
zł (nie licząc kabla USB), wybierając wer-
sję I25 DAC oraz wykorzystane przeze 
mnie źródło USB audio i zasilacz. Powiem 
więcej. Szansa na uzyskanie lepszej jako-
ści dźwięku z ekonomicznego streamera 
w cenie zbliżonej do opcji PRISMA SM35, 
tudzież z laptopa jest minimalna, tak więc 
wybór tego modułu w kontekście chęci 
odtwarzania plików uważam za absolutnie 
słuszny i racjonalny. Dodam także, że jako 
all-in-one w cenie około 15 tys. zł Primare 
punktowało całkiem wysoko, plasując się 
w obszarze przejściowym pomiędzy kate-
goriami C i B. Przekaz obfitował w szcze-
góły, był bardziej uporządkowany, a przede 
wszystkim bardziej zróżnicowany i czysty 
w sopranach niż w przypadku porównywal-
nego cenowo i znacznie mniej funkcjonal-
nego produktu PS Audio. Słuchając Primare 
grającego z NAS-a uzmysłowiłem sobie, 
jak dobrze gra ten wzmacniacz w kontek-
ście drastycznego uproszczenia całego 
systemu. Gdybym budował zestaw hi-fi na 
bazie I25 PRISMA działającego jako samo-
graj, próbowałbym go łączyć z soczyście 
grającymi kolumnami z lekko wycofanym 
środkiem.  
Grając z SOtM-a zacząłem doceniać podsta-
wowe walory szwedzkiej konstrukcji. Nie-
wątpliwą gładkość przekazu umiejętnie 
połączono z szerokim rastrem dynamiki,  
która nie przejawia łatwo słyszalnych ogra-
niczeń, nie mówiąc już o kompresji. Nie 

ulega wątpliwości, 
że dwudziestka-
piątka jest wzmac-
niaczem sprawnym 
i szybkim, jednak 
nie manifestuje 
tego jakąkolwiek 
nerwowością czy 
nadmiernym oży-
wieniem. Brzmie-
nie uzyskane z I25 
w czasie testu 
dobrze korespondo-
wało z tym, co zapa-
miętałem z wizyty 
w fabryce jesie-
nią 2017 r. Primare 
lubi być słuchane 
głośniej niż zwy-
kle – wtedy ujaw-
nia swój niemały 
potencjał mocowy 
i dynamiczny, nie-
jako budząc się 
i wychodząc poza 
ramy łagodnego, 
nieco pastelowego 
grania. Wspomniana 
czystość ma dość 
naturalny charakter 
i w gruncie rzeczy, 
w ślepym teście, 
trudno byłoby 
odgadnąć, że mamy 
do czynienia ze 
wzmacniaczem pra-
cującym w klasie 
D. Jako wzmacniacz 
z dakiem, I25 grał 
już naprawdę bar-
dzo dobrze, uka-
zując przewagę 
w rozdzielczo-
ści i neutralności 
względem produktu 
PS Audio. 
Mając na uwadze fakt, że I25 może zostać 
kupiony także w wersji bazowej, bez dodat-
kowych modułów, postanowiłem go posłu-
chać także z wejść analogowych. Począt-
kowo, w krótkim porównaniu wejścia 
sieciowego z analogowym, do którego pod-
piąłem Arcama FMJ CD37 odniosłem wra-
żenie, że za wiele ten eksperyment nie 
wnosi. Wraz z kolejnymi krążkami CD moje 
nastawienie do tej formy wykorzystania 

Nawet od spodu ten wzmacniacz wygląda 
świetnie. Problemu z huśtaniem obudowy na 
blacie stolika nie będzie. 
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„dwudziestkipiątki” stawało się jednak coraz 
bardziej pozytywne. W tym momencie naj-
bardziej interesowała mnie jakość sekcji 
przetwornika c/a. Co prawda z testu prze-
prowadzonego do AV 11/2017 wiedziałem, 
że jest to naprawdę dobry DAC, nie zmienia 
to jednak faktu, że każde kolejne porówna-
nie, a szczególnie z nieprodukowanym, lecz 
bardzo dobrym dyskofonem CD może oka-
zać się interesujące. I faktycznie. Przełącza-
nie pomiędzy wejściem USB a analogowym 
wykazało bezsprzeczne różnice. Z jed-
nej strony potwierdziła się wysoka jakość 
modułu DM35 manifestująca się pod posta-
cią precyzji, rozdzielczości i przestrzenno-
ści. Z drugiej natomiast lepsze nasycenie 
dźwięku w alikwoty i w dużej mierze zni-
welowany efekt wybielenia barw, swo-
istego spłaszczenia tonalnego były tymi 
aspektami, które wskazywały na wejścia 
analogowe jako te, które umożliwiają wyci-
śnięcie z I25 pełni potencjału. Zwróciłem 
także uwagę na lepiej różnicowany, nieco 
bogatszy zakres niskotonowy. Z tego też 
powodu uważam, że dodanie do najbogat-
szej wersji I25 dobrze, soczyście i barwnie 
grającego źródła CD będzie bardzo dobrym 

posunięciem – mimo niezaprzeczalnej 
wygody korzystania z aplikacji, dysku sie-
ciowego i streamingu. 

NASZYM ZDANIEM
Bez względu na to, jak pod względem funk-
cjonalnym potraktujemy ten wzmacniacz, 
jest to solidna i wartościowa propozycja 
w swoim segmencie. Jako „czysty” wzmac-
niacz, Primare I25 oferuje dynamiczny, 
szybki, neutralny i klarowny dźwięk o mini-
malnie rozrzedzonej konsystencji, co jednak 
w większości przypadków da się skompen-
sować odpowiednim doborem zestawów 
głośnikowych i źródła. Nie gra on może tak 
wytrawnie, jak I35, ale w relacji do ceny 
wypada bardzo dobrze. 
Najlepszą opcją wydaje się jednak testo-
wana konfi guracja. Dopłata za moduły 
DAC-a i streamera jest na tyle racjonalna 
(szczególnie gdy są one fabrycznie pre-
instalowane), że aż żal nie skorzystać. Za 
cenę około 4000 zł nie kupimy funkcjonal-
nego streamera/DAC-a, który zaoferowałby 
lepszą jakość dźwięku. Takie rozwiązanie 
oznaczałoby ponadto dodatkowy wydatek 
na interkonekt, a przede wszystkim psułoby 

koncepcję zgrabnego i eleganckiego samo-
graja, jakim bez wątpienia jest recenzowany 
wzmacniacz. 
Muszę przyznać, że jestem pełen uznania 
dla tej bardzo dobrze przemyślanej, ela-
stycznej i solidnie wykonanej konstrukcji. 
Jest ono tym większe, że platforma I25/
I35 liczy sobie już ponad 4 lata, a mimo to 
prawie w ogóle się nie zestarzała (do pełni 
szczęścia brakuje zgodności z Roonem, inte-
gracji Tidala w aplikacji i wsparcie MQA). 
Tym samym I25 nie wymaga żadnego 
pospiesznego liftingu do wersji mkII, który 
to trend ostatnimi czasy stał się bardziej 
narzędziem marketingowym niż oznaką bar-
dziej gruntownych modyfi kacji. 
Warto także nadmienić, że szwedzki produ-
cent usunął wady oprogramowania, dopra-
cowując tym samym działanie modułu 
SM35 na tyle, że można go śmiało polecić 
– zarówno jako opcję na teraz, jak i na przy-
szłość, po zakupie „niepełnej” wersji urzą-
dzenia. Warto docenić także to, że mamy do 
czynienia z autorską, od A do Z zaprojek-
towaną konstrukcją, nie zaś połączeniem 
gotowych modułów OEM, które może kupić 
i zaaplikować właściwie każdy producent. ■
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