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Ws354 jest wzmacniaczem 
powszechnie znanym wśród 
miłośników polskiego sprzętu. 
Jego produkcja rozpoczęła się w 
połowie lat 80. i trwała do 
wczesnych lat 90. Produkowano 
wiele odmian- zarówno 
kolorystycznych, jak i zupełnie 
osobnych serii, między innymi 
Ws354A oraz Ws3541 
(późniejsze wersje były 
upraszczane w celu minimalizacji 
kosztów produkcji). Wzmacniacz 
należał do wieży midi, która 
składała się z magnetofonu (w 
zależności od wersji dwu- lub 
jedno kasetowego), tunera oraz 
opisywanego wzmacniacza. 
Dodatkowymi elementami wieży 
były timer, gramofon a nawet 
tuner satelitarny. W ówczesnym 
czasie wieże te stawiano na równi 
z innymi zestawami wieżowymi 
takimi jak SSL032, czy 42, jednak 
nie są one ze sobą równe, a dziś 
na przykładzie wzmacniacza 
Ws354 spróbujemy to udowodnić. 

Kilka słów na początek

Pierwowzorem modelu 354 był 
Ws350 wykonany na stosunkowo 
udanej hybrydzie STK. Produkcję 
tego egzemplarza na licencji 
Sanyo rozpoczęto w latach 80.
Był to model dedykowany na 
eksport, wykonany bardzo 
starannie – w jego konstrukcji 
można dostrzec, że inżynierowie 
mocno wzorowali się na 
wzmacniaczach japońskich: 
starannie ekranowane wnętrze, 
wygląd ogólny, a nawet łatwy 
dostęp do układu od spodu 
wzmacniacza, czy śruby na tylnej 
ściance nie spotykane wtedy w 
żadnych polskich zestawach, a 
będące niemal standardem w 
sprzęcie japońskim. 

Wersję przeznaczoną na rynek 
polski sygnowano nazwą „354”. 
W modelu tym zrezygnowano ze 
stosowania hybrydy STK, 
prawdopodobnie ze względu na 
jej cenę oraz trudności w 
dostawie. Inżynierowie jednak 
podjęli jeden, ważny krok - 
postanowili na podstawie 
schematu STK wykonać układ 
elektryczny wzmacniacza. Układ 
stosownie przeliczono i 
zbudowano w postaci stopnia 
dyskretnego. Dziś możemy 
śmiało powiedzieć, że był to strzał 
w dziesiątkę. W tamtym okresie 
budowa elektryczna polskich 
wzmacniaczy była niezwykle 
toporna i prosta - układy opierały 
się o głęboką pętlę sprzężenia 
zwrotnego, która wprowadzała 
poważne ograniczenia jeśli 
chodzi o brzmienie. Wzmacniacz 
Ws354 był pierwszą konstrukcją 
klasy średniej wykonaną tak 
dobrze - nie mówimy tutaj nawet 
o bardzo dobrym układzie stopnia 
końcowego, ale i o samym 
przedwzmacniaczu wykonanym 
na 6 układach scalonych, czy 
wspomnianej już budowie 
mechanicznej wzmacniacza – 
starannemu ekranowaniu i bardzo 
przemyślanej aranżacji wnętrza. 
Sam fakt, że w konstrukcji 
zastosowano aż 9 układów 
scalonych, przy czym we 
wzmacniaczach takich jak Ws432 
nie znajdziemy ani jednego, daje 
już wiele do myślenia. Dodatkową 
cechą wzmacniacza jest bogate 
wyposażenie - na przednim 
panelu znajdziemy wskaźnik 
wysterowania, co prawda 
stosunkowo minimalistyczny, 
jednak dzięki użyciu układów 
scalonych dosyć dokładny, 5 
punktową korekcję barwy

Pochodzenie wzmacniacza

Wersja na rynek polski poniekąd zbędnie rozbudowaną, 
ale na pewno „bajerancką” (nie 
ma jednak na co narzekać 
ponieważ dla melomanów jest 
możliwość jej pominięcia). 
Ostatnim ważnym aspektem jest 
zastosowanie scalonego układu 
przedwzmacniacza 
gramofonowego, który 
gwarantował przyzwoite 
parametry oraz brzmienie. 

Budowa stopnia mocy

Najważniejszą cechą 
wzmacniacza Ws354 jest budowa 
układu stopnia końcowego M.CZ. 
Jak już wspominaliśmy układ ten 
wykonano w oparciu  o budowę 
hybrydy STK produkcji Sanyo, 
dlatego mamy tutaj wiele 
nowoczesnych rozwiązań - parę 
różnicową na wejściu obciążono 
lustrem prądowym, a obwód 
emiterowy jest zasilany ze źródła 
prądowego. Taki układ ma 
odpowiednie wzmocnienie a 
także pracuje liniowo 
zmniejszając zniekształcenia typu 
TIM kluczowe dla brzmienia 
wzmacniacza. Klasyczny 
tranzystor pracujący w układzie 
wstępnego wzmocnienia sygnału 
tzw. tranzystor „sterujący” 
zastąpiono tutaj układem 
kaskody. Stopień prądowy jest 
wykonany na przyzwoitych 
BDP395/396, a kompensacja 
temperaturowa jest bardzo dobra 
za sprawą zastosowania 
tranzystorów stabilizujących prąd 
spoczynkowy, umieszczonych 
bardzo blisko tranzystorów mocy 
na radiatorze. 

Brzmienie wzmacniacza

Brzmienie wzmacniacza jest 
bardzo dobre - nawet w stosunku 
do angielskich modeli Cambridge 
Audio A1 nie wykazuje żadnych 
poważnych niedokładności i 
niedoróbek. 

Rys 1.2



Wzmacniacz bardzo poprawnie 
buduje scenę muzyczną, 
lokalizacja instrumentów jest 
dobra, barwa jest bardzo 
zrównoważona, dzięki czemu 
odsłuch jest przyjemny i nie 
męczący - wysokie tony nie są 
nachalne, nie narzucają się, jak to 
często bywa w polskich 
wzmacniaczach. Niskie tony mają 
tutaj bardzo przyjemny, „mocny” 
charakter. Wzmacniacz potrafi 
zagrać z wykopem tam, gdzie 
tego potrzeba – można by się co 
prawda przyczepić nieco do 
precyzji dźwięku, brakuje dobrej 
kontroli, dźwięk jest nieco 
rozmyty, jednak jest to jedna z 
nielicznych wad tej konstrukcji - 
oczywiście porównując ten 
wzmacniacz do innych sprzętów 
w podobnej cenie. 

Rynek wtórny

Ws354 można bezproblemowo 
zakupić na rynku wtórnym, a co 
jeszcze ciekawsze, w 
naprawdę niewygórowanej cenie. 
Na stan obecny (początek 2016r.) 
wzmacniacz sprawny i w dobrym 
stanie wizualnym można zakupić 
za kwotę około 100zł, co czyni 
tego „malucha” naprawdę niezłą 
„partią” jeśli chodzi o budżetowe 
wzmacniacze. Właściwie to 
podejrzewam, że niewiele jest 
sprzętów o takich parametrach i 
brzmieniu w tej cenie.  

Wady

Warto pamiętać o tym, że 
wzmacniacz jak każdy inny ma 
też oczywiście swoje wady, a 
żeby być uczciwym, należałoby o 
nich wspomnieć. Podstawowym 
problemem Ws354 jest dość 
szybkie grzanie się wzmacniacza 
- oba stopnie prądowe osadzone 
są na jednym radiatorze o 
niewygórowanych rozmiarach, w 
dodatku bardzo blisko siebie, co 
sprawia, że przy forsownej pracy 
bardzo szybko i mocno się 
nagrzewają. Mało tego, kupując 
„nowy” egzemplarz (nigdy nie 
naprawiany) okazało się, że w 
obu kanałach prąd spoczynkowy 
fabrycznie ustawiony był na 
bardzo wysoki (nie wiem czy ten 
zabieg powielano na innych 
modelach, ponieważ niestety 
ciężko trafić na oryginalny, ze 
względu na częste uszkodzenia 
stopnia prądowego w wyniku zbyt 
wysokiej temperatury pracy. 

Zakup Ws354

Jeśli zdecydowałeś/aś się na 
zakup tego wzmacniacza, zapytaj 
sprzedającego o stan 
potencjometrów – jak już 
wspominaliśmy to bolączka tej 
konstrukcji.  

Rys. 1.1 Wnętrze wzmacniacza Ws354

Kolejną wadą wzmacniacza jest 
zastosowanie potencjometrów 
suwakowych. O ile potencjometr 
regulacji balansu działa bardzo 
niezawodnie i bezproblemowo, o 
tyle potencjometr regulacji 
głośności potrafił sprawiać 
trudności nawet w stosunkowo 
nowych modelach. 

Rys. 1.2 Schemat stopnia końcowego wzmacniacza Ws354

Odsłuchy były wykonywane na 
kolumnach Mission M70. Model 
porównywany z Cambridge Audio A1 
 

Autor: Karol Maliszak

Zalety

O zaletach tego wzmacniacza 
mówię właściwie od samego 
początku, ale dla klarowności 
tego artykułu postaram się je 
wymienić w dużym skrócie i 
opisać możliwie wszystkie. 
Wspomnianą zaletą tej 
konstrukcji jest bardzo dobre 
brzmienie w stosunku do innych 
wzmacniaczy w podobnej cenie (i 
nie mówimy tu tylko o sprzętach 
polskich). 

Pomimo rozbudowanego układu 
jest to bardzo niezawodny 
wzmacniacz (jeśli chodzi o 
elektronikę). Jest on też bogato 
wyposażony - w moim skromnym 
zdaniu, estetyczny i 
„nowoczesny”, jak na swoje lata, 
posiada praktyczne zaciski 
głośnikowe oraz gniazda 
wejściowe cinch. 
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