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Test system stereo

Kolumny: Audio Physic
Spark 5

Wzmacniacz: Electrocom-
paniet ECI-5

Odtwarzacz CD: Primare
CD31

¸àczówka: Argentum
SCG-6/
4E Silver

Kable g!oÊnikowe: Fadel Art 
The Stream

Listwa sieciowa: Philips Power
Squid

Kable sieciowe: DIY
Stolik: Ostoja T4

T+A, czyli Theorie und Anwendung 
(teoria i zastosowanie), to jeden 

z najwi´kszych producentów sprz´tu hi-fi
w Bundesrepublik Deutschland. 

Choç dziÊ trudno w to uwierzyç, 
firma zaczyna!a skromnie, 
w iÊcie gara˝owym stylu.

Tomasz Karasiƒski

System

Deutsche
Spitzenklasse
Deutsche
Spitzenklasse
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W1978 roku za!o˝y! jà Siegfried
Amft, absolwent politechniki
w Hanowerze. Oprócz fizyki

studiowa! elektroakustyk´ u samego pro-
fesora Sennheisera. Zamiast pracowaç
dla kogoÊ, Amft postanowi! za!o˝yç w!a-
snà dzia!alnoÊç. Na tym zakoƒcz´ opo-
wiadanie o firmie, bo w kwietniu (HFiM
4/09) publikowaliÊmy na ten temat a˝
siedem stron. Przejdêmy wi´c od razu do
testowanego sprz´tu.

Seria E to jedna z najnowszych propo-
zycji T+A. Sk!ada si´ z trzech urzàdzeƒ, 
z czego dwa, na pierwszy rzut oka, sà
w!aÊciwie identyczne. Wzmacniacz i êró-
d!a uzupe!niajà nowe kolumny Criterion
TS350.

CD
W odtwarzaczu szuflad´ elegancko

wkomponowano w centralne okno z wy-
Êwietlaczem. Ten jest du˝y, czytelny 
i przypomina display stylowej „empe-
trójki”. Oprócz numeru i czasu trwania
utworu mamy pasek przewijania i wiele
dodatkowych informacji. Z przyciskami
projektant równie˝ si´ nie pieÊci!. Pro-
ducenci minimalistycznego sprz´tu po-
trafià si´ ograniczyç do pi´ciu. Tutaj ma-
my ich a˝ 18.

Nap´d wyglàda jak wyj´ty z kompute-
ra, ale wewnàtrz kryjà si´ wysokiej jako-
Êci elementy. Tacka jest metalowa, a do-
datkowo wspomagajà jà dwie sztywne
prowadnice. Mechanizm z silnikiem 
Mabuchi porusza si´ wolno i p!ynnie, 
a w czasie odczytu pozostaje niemal bez-
g!oÊny. Tylko gdy zbli˝ymy ucho, us!y-
szymy ciche cykanie i ledwie zauwa˝alny
szum. Trzeba przyznaç, ˝e niemieccy in-
˝ynierowie bardzo dobrze poradzili 
sobie z problemem transportu. Odnosi-
my wra˝enie obcowania z czymÊ na-
prawd´ solidnym.

Obudowa to nie zwyczajne pude!ko 
z !adnym frontem i nasuwanà pokrywà 
z nacinanej blachy. Przednia Êcianka to
aluminiowa p!yta, wygi´ta tak, ˝eby nie
by!o widaç !àczenia mi´dzy nià a górnà
pokrywà. Aby jà zdemontowaç, trzeba
odkr´ciç trzy sprytnie zamaskowane Êru-
by z ty!u i przynajmniej dwie po bokach.
Grube srebrne bloczki odlewa si´ ciÊnie-
niowo z aluminium. Tylna Êcianka jest 
w zasadzie jednym du˝ym wg!´bieniem,
wi´c jeÊli popatrzymy na system z boku
lub z góry, nie zobaczymy gniazd. Ma!o
to praktyczne, ale mo˝e projektantom
wn´trz si´ spodoba.

Bardzo praktyczna jest natomiast me-
talowa rurka, umieszczona z ty!u. Taki
uchwyt zawsze si´ przydaje, ale jest jeden
szkopu! – drugà r´kà musimy schwyciç
urzàdzenie z przodu, zostawiajàc odciski
palców. Za boczki nie z!apiemy, bo mi´-

dzy nimi a blatem stolika zostaje dos!ow-
nie milimetr wolnego miejsca. A jeÊli
ustawimy dwa klocki na sobie, z boku le-
dwie da si´ wsunàç kartk´.

Kolejna wàtpliwoÊç dotyczy antywi-
bracyjnych w!aÊciwoÊci pod!u˝nych nóg.
Podczas gdy wielu producentów dà˝y do
jak najmniejszej powierzchni styku mi´-
dzy sprz´tem a pod!o˝em, tutaj mamy
dwie 40-cm belki, podklejone cienkimi
paskami mi´kkiej pianki. Urzàdzenia sà
stabilne jak czo!g PzKpfw V Panther, ale
obawiam si´, ˝e niepo˝àdane wibracje
przenoszà si´ z pod!o˝a i z jednego na
drugie niczym wirus.

Wewnàtrz widzimy jasny podzia! obo-
wiàzków: transport, zasilacz, przetwor-

nik cyfrowo-analogowy i uk!ady wyjÊcio-
we. Konwersji dokonuje Burr-Brown
PCM1796, a u˝ytkownik ma do wyboru
dwa algorytmy nadpróbkowania. Produ-
cent deklaruje, ˝e ustawienie w pozycji
„Filter 1” daje dêwi´k bardziej liniowy 
i neutralny, zaÊ „Filter 2” cechuje lepsza
dynamika.

Music Player
W materia!ach informacyjnych prze-

czytamy, ˝e Music Player powsta! na ba-
zie odtwarzacza CD, ale to chyba ma!o
powiedziane. Czy to z zewnàtrz, czy od
Êrodka – êród!a wyglàdajà niemal iden-
tycznie. Odtwarzacz multimedialny ma 
z ty!u wi´cej gniazd, ale obudowa i uk!ad
przedniej Êcianki sà takie same, a wew-
nàtrz dostawiono jednà p!ytk´ za trans-

portem i wlutowano kilka elementów
przy wyjÊciach.

Odtwarzacz mo˝emy w!àczyç do sieci
LAN i s!uchaç plików zgromadzonych na
domowym serwerze. PowinniÊmy na
przyk!ad mieç dost´p do muzyki, którà
trzymamy na dysku komputera. Mo˝na
te˝ s!uchaç internetowych rozg!oÊni ra-
diowych i zwyk!ego radia FM. O wiele
prostsze b´dzie pod!àczenie pendrive’u
lub dysku zewn´trznego. Trzeba tylko
pami´taç, ˝e dysk powinien byç sforma-
towany w systemie FAT16 lub FAT32.
Posiadacze iPoda ucieszà si´ z gniaz-
da przeznaczonego specjalnie dla niego.
W pude!ku znajdziemy nawet stosowny
przewód.

Wszystko w porzàdku, ale zabrak!o mi
tu czegoÊ wa˝nego – dysku. Spokojnie
zmieÊci!by si´ w obudowie, a i ceny nie
powinien dramatycznie podnieÊç. HDD
o pojemnoÊci 1 TB mo˝na dziÊ kupiç za
500 z!.

Obs!ugi tak wszechstronnego êród!a
trzeba si´ nauczyç, ale zawsze mo˝na zaj-
rzeç do instrukcji. Na szcz´Êcie, wydru-
kowano wersj´ angielskà, bo z niemiec-
kiego opanowa!em jedynie podstawy.

Power Plant
Konstrukcja obudowy wzmacniacza

jest identyczna, jak w przypadku êróde!.
Uwag´ zwraca nie tylko solidnoÊç wyko-
nania, ale tak˝e brak wystajàcych radia-
torów czy otworów wentylacyjnych.

Po zdj´ciu pokrywy w oczy rzuca si´
pokaêny transformator toroidalny. Nale-
˝y te˝ pochwaliç niemal laboratoryjnà
perfekcj´ wykonania. Chyba nawet kab-
le rozlokowano tak, ˝eby uk!ada!y si´ 

Test system stereo

Seria E – perfekcyjnie
wykonana wie˝a z aluminium.
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w kszta!t rozciàgni´tej sinusoidy lub funk-
cji kwadratowej, a nie jakoÊ bez!adnie.

Elektronik´ rozmieszczono na czte-
rech p!ytkach. Z przodu zamontowano
przedwzmacniacz z dwustopniowà regu-
lacjà g!oÊnoÊci. Jest to po!àczenie poten-
cjometru Alpsa (ma zapewniç szeroki 
zakres dynamiki) ze z!oconymi przekaê-
nikami (eliminacja zak!óceƒ). Z ty!u ma-
my jednà du˝à p!ytk´ i dwie mniejsze.
Jedna to cz´Êç zasilacza z bezpiecznikami
i ma!ym transformatorem. Umieszczono
tu te˝ z!àcze RS232 do aktualizacji opro-
gramowania, interfejs E-link, przesy!ajà-
cy polecenia zdalnego sterowania, oraz
gniazdo kontrolne. Druga p!ytka zawiera
uk!ady wejÊciowe. Najwi´ksza to koƒ-
cówka mocy. Dziwne, bo nie znajdziemy
na niej tranzystorów. Superszybkie
MOSFET-y przymocowano prawdopo-
dobnie do dolnej p!yty za poÊrednic-
twem cienkiej blaszki. Czy to wystarczy
do sch!odzenia integry oddajàcej 140 W
na kana!? Tak, bo Power Plant jest
wzmacniaczem cyfrowym i wcale nie po-
trzebuje wydajnego ch!odzenia.

Uk!ad zbudowano w technologii
PWM (Pulse With Modulation). Sygna!
wyjÊciowy jest generowany przez ogrom-
nà liczb´ bardzo krótkich dodatnich 
i ujemnych impulsów. W stopniu wyj-
Êciowym pracuje analogowy uk!ad sprz´-
˝enia zwrotnego, co eliminuje problemy
zwiàzane z wahaniami napi´cia w zasila-
czu. Zakres sprz´˝enia jest jednak nie-
wielki i zale˝y od cz´stotliwoÊci. Dla ni-
skich tonów, gdzie potrzeba wi´cej prà-
du, sprz´˝enie jest wi´ksze. Natomiast
przy wy˝szych cz´stotliwoÊciach – znacz-
nie si´ zmniejsza, aby nie degradowaç
brzmienia. Warto dodaç, ˝e uk!ad to
oryginalny projekt T+A i nie wykorzy-
stuje gotowych rozwiàzaƒ takich, jak
choçby modu!y IcePower.

Producent zapewnia, ˝e dobrze zapro-
jektowany wzmacniacz cyfrowy mo˝e
graç tak, jak konstrukcje lampowe i tran-
zystorowe, oferujàc przy tym znacznie
wi´kszà wydajnoÊç. Wprawdzie 140 W
na kana! przy oÊmioomowym obcià˝e-
niu nie jest wartoÊcià pora˝ajàcà, ale 
z ods!uchów wynika!o, ˝e w!aÊciciele Po-
wer Planta w czasie konfiguracji systemu
nie b´dà si´ musieli zbytnio przejmowaç
efektywnoÊcià g!oÊników.

Obs!uga wzmacniacza jest intuicyjna.
Wszystko jest tam, gdzie powinno i dzia-
!a tak, jak si´ spodziewamy. Od lewej:

w!àcznik, wybór êród!a, wyciszenie 
i od!àczenie regulacji barwy. Nieco dalej
owa regulacja w formie trzech ma!ych
potencjometrów (bas, wysokie tony i ba-
lans), pokr´t!o g!oÊnoÊci i wyjÊcie s!u-
chawkowe. Prosto, normalnie, bez dzi-
wactw.

Z ty!u znalaz!y si´ cztery wejÊcia linio-
we, z których jedno mo˝na przerobiç na
wejÊcie gramofonu (producent przewi-
duje monta˝ phono stage’a wewnàtrz
urzàdzenia), p´tla magnetofonowa, wyj-
Êcie z przedwzmacniacza, terminale g!o-
Ênikowe, komunikacyjne i trójbolcowa
sieciówka IEC.

Ilekroç pisz´ o gniazdach rodem 
z komputera, mam wra˝enie, ˝e nikomu
si´ nie przydadzà. Ale w przypadku
wzmacniacza T+A z!àcze E-link okazuje
si´ u˝yteczne. Bez niego Power Plant nie
reaguje na komendy pilota. Zresztà, 
w pude!ku nawet go nie znajdziemy,
wi´c je˝eli ktoÊ zainteresuje si´ samym
wzmacniaczem i b´dzie chcia! go obs!u-
giwaç z dystansu, nie ma rady – trzeba
kupiç firmowe êród!o. Chyba w!aÊnie ta-
ki by! zamys! producenta, bo innego wy-
t!umaczenia nie znajduj´.

Criterion TS350
W katalogu T+A a˝ si´ roi od kolumn.

Wiele wyposa˝ono w obudowy z linià
transmisyjnà, a szczytowe modele to
uk!ady aktywne. Criterion TS350 jest 
pasywnà pod!ogówkà. 2,5-dro˝ny uk!ad
zamkni´to w ciekawej obudowie z linià
transmisyjnà, której ujÊcie znajduje si´
na dole, zas!oni´te plastikowà kratkà.
Skrzynki sà ci´˝kie i solidne, a wygi´te
Êcianki boczne dodajà im urody, reduku-
jàc przy okazji fale stojàce. Do Êrodka,

Hi•Fi i Muzyka 7-8/09 49

Test system stereo

Aby obs!ugiwaç wzmacniacz
pilotem, trzeba skorzystaç 
ze z!àcza E-link. 
A przede wszystkim 
– kupiç êród!o do kompletu.

Music Player 
to w zasadzie rozbudowana
wersja odtwarzacza CD.
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mimo m´czàcej walki ze
Êrubokr´tem w d!oni, nie
uda!o mi si´ zajrzeç. B´d´
si´ wi´c opiera! na danych
producenta.

Zwykle konstrukcje 2,5-
dro˝ne wykorzystujà dwa
takie same g!oÊniki nis-
ko-Êredniotonowe. Tutaj
znalaz! si´ jeden nisko-
-Êredniotonowy (na górze)
i jeden zbudowany orygi-
nalnie jako basowy (na
dole). Pierwszy ma 12-cm
membran´ z materia!u 
o nazwie Greycone. Jest
to mieszanka wysuszo-
nych w!ókien drzewnych
i drobinek grafitu. W ce-
lu redukcji rezonansów 
i podkolorowaƒ w szcze-
gólnie wa˝nym dla od-
bioru muzyki zakresie
Êrednicy, w membranie
wykonano pod!u˝ne wy-
ci´cia, które zalepiono
czymÊ w rodzaju mi´kkiej gumy. Sto˝ek
basowy to tak˝e Greycone, ale pokryty
chropowatà substancjà, która dodatkowo
usztywnia membran´. 

Wysokimi tonami zaj-
muje si´ przetwornik
przypominajàcy pierÊcie-
niowe Vify czy Scan-
-Speaki, tyle ˝e z mniej-
szym „dzióbkiem” w cen-
trum. W odró˝nieniu od
konwencjonalnych kopu-
!ek, w których cewki sà
mocowane do zewn´trz-
nej cz´Êci membran, tutaj
to ów centralny sto˝ek
wprawia delikatny mate-
ria! w drgania.

Brzmienie
Testujàc pe!ne syste-

my w „HFiM”, kon-
centrujemy si´ na
brzmieniu ca!oÊci,
ewentualnie póêniej
krótko opisujàc cha-
rakter poszczególnych
elementów. Tym ra-

zem schemat odwróci-
my. Kolumny Criterion,

choç interesujàce, nie ukazujà potencja!u
znacznie dro˝szej elektroniki. Trudno nie
zauwa˝yç dysproporcji. System za 26000 z!
i kolumny za cztery tysiàce z hakiem. Od

Test system stereo

Nap´d jak ˝ywcem wzi´ty 
z komputera, ale to coÊ
znacznie lepszego.
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poczàtku mia!em pewne wàtpliwoÊci, ale
kto wie – mo˝e to synergiczne zestawienie?

System
W brzmieniu pe!nego zestawu najbar-

dziej spodoba!a mi si´ naturalna Êredni-
ca i czysta, otwarta góra. Wokale brzmia-
!y realistycznie – bez koloryzowania, za
to z odpowiednià iloÊcià szczegó!ów.
Muzyczna prawda, podana bez nachal-
noÊci i wyostrzania. Ârednica, poza czy-
telnoÊcià, mog!a si´ pochwaliç odpo-
wiednim wype!nieniem i odrobinà g!ad-
koÊci, dzi´ki czemu mo˝na by!o ch!onàç
dêwi´k bez wysi!ku. Wysokie tony by!y
bardziej konkretne. Niuanse, lokowane
w tej cz´Êci pasma, brzmia!y Êwie˝o 
i krystalicznie. Czasem góra by!a a˝ nazbyt
pewna siebie. Z wa˝niejszych zalet warto
te˝ wymieniç dynamik´, szczególnie 
w skali makro. System gra! wyraênie lepiej
przy wy˝szych poziomach g!oÊnoÊci.

A teraz minusy. Przede wszystkim 
coÊ nienaturalnego dzia!o
si´ z basem. 18-metrowy po-
kój wydaje si´ dla takich
g!oÊników idealny. Z usta-
wieniem eksperymentowa-
!em d!ugo, ale niewiele to
pomog!o. Criteriony wypy-
chajà Êredni zakres niskich
tonów i czasem dudnià. Jak-
by bas w ca!oÊci wydoby-
wa! si´ z du˝ego pud!a, a nie
z przetworników.

JeÊli chodzi o przestrzeƒ,
nie odkry!em wielkich
atrakcji. Wszystkie dêwi´ki
làdowa!y na linii !àczàcej
kolumny. Niech´tnie roz-
chodzi!y si´ na boki i budo-
wa!y co najwy˝ej popraw-
nà g!´bi´. TS350 wyraênie
zdradza!y swojà obecnoÊç 
w pokoju. Nawet na audio-
filskich p!ytach nie uda!o
im si´ zniknàç.

Po dwóch dniach s!ucha-
nia doszed!em do wniosku,
˝e byç mo˝e to kolumny
ograniczajà brzmienie sys-
temu. Postanowi!em pod-
!àczyç elektronik´ do cze-
goÊ godniejszego.

Elektronika
Audio Physiki Spark 5

pozwoli!y niemieckim kloc-
kom uwolniç potencja!.
Znam te g!oÊniki na wylot,
wi´c ju˝ po kilku utworach
mog!em wiele powiedzieç 
o elektronice.

Brzmienie sta!o si´ natu-
ralne, rzetelne; po prostu

prawdziwe. Konstruktorom musia!o za-
le˝eç na stworzeniu urzàdzeƒ liniowych 
i uniwersalnych, nie dodajàcych do mu-
zyki nic od siebie. Uda!o im si´ przekro-
czyç granic´, za którà neutralnoÊç zaczy-
na wciàgaç. Brak podkolorowaƒ i dobra
równowaga tonalna nie oznaczajà jeszcze
sukcesu. Niemiecki system wkracza ju˝
tam, gdzie brzmienie jest i neutralne, 
i atrakcyjne. Kiedy nabieramy pewnoÊci,
˝e serwowany przekaz jest bliski rzeczy-
wistoÊci, zaczynamy coraz uwa˝niej go
ch!onàç. Barwa ka˝dego instrumentu
okazuje si´ rzetelnie odwzorowana. 
W paÊmie nie ma dziur ani nierównoÊci,
a iloÊç detali zapewnia to przyjemne wra-
˝enie, ˝e nic nam nie umyka.

Po zmianie kolumn wreszcie pojawi!a
si´ stereofonia. I to jaka! Co prawda ko-

lumny Audio Physica s!ynà ze Êwietnej
przestrzeni, ale s!aba elektronika mo˝e
ograniczyç ich naturalne zdolnoÊci. Tym
razem Sparki oddycha!y pe!nà piersià.
Wraz z pojawieniem si´ pierwszych
dêwi´ków wyparowa!y z pokoju i zosta-
wi!y po sobie precyzyjnie pouk!adanà 
i g!´bokà scen´. System T+A równie˝ do
tego aspektu prezentacji podchodzi
obiektywnie. Nie przybli˝a ani nie odda-
la instrumentów i nie tworzy efektów
tam, gdzie ich nie ma. JeÊli realizator na-
grania si´ przy!o˝y!, us!yszymy dêwi´ki 
z boku, a nawet zza g!owy. JeÊli nie – mu-
zyka mo˝e przybraç kszta!t zbitej papki.

Z basem niemiecki system radzi sobie
dzielnie. Nawet na ci´˝kich nagraniach
nie traci kontroli i trzyma rytm. O cha-
rakterze niskich tonów niewiele mo˝na
powiedzieç, bo i tutaj T+A prawie nic od
siebie nie dodaje. Odnios!em jedynie
wra˝enie, ˝e basu mog!oby byç wi´cej.
Nie nale˝´ do fanów subwooferowego 

(w pejoratywnym znaczeniu) dud-
nienia, ale tu podstawa
harmoniczna pozostawi-
!a jednak niedosyt.

Power Plant
Najbardziej przypad!

mi do gustu wzmacniacz.
Neutralny, precyzyjny 
i dynamiczny. Barw´
dêwi´ku ustawiono „na 
zero”, a jedyne odst´pstwo
od neutralnoÊci stanowi!
nieco nieÊmia!y bas. Choç
to nie po audiofilsku, od-
kr´ci!em pokr´t!o basu na
godzin´ pierwszà i tak zo-
sta!o do koƒca testu. Nie,
˝ebym by! zwolennikiem
korektorów ustawionych 
w liter´ „U”, ale tutaj sko-
rzysta!em z regulacji. To
chyba ˝aden wstyd. Trzeba
zaznaczyç, ˝e korekta by!a
na tyle niewielka, ˝e je˝eli
ktoÊ si´ brzydzi pokr´t!a-
mi barwy, podobnà skal´
zmian uzyska, odpowied-
nio dobierajàc okablowa-
nie.

Tak naprawd´, czepiam
si´ troch´ na si!´. Power
Plant to bardzo dobry
wzmacniacz. Jego neutral-
noÊç i rzetelne podejÊcie
do dêwi´ku pozwalajà sà-
dziç, ˝e sprawdzi si´ w wie-
lu audiofilskich systemach.

Music Player
JeÊli chodzi o walory u˝ytko-

we i funkcjonalnoÊç, multimedial-

Test system stereo

2,5-dro˝ny uk!ad w obudowie
z linià transmisyjnà.
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ne êród!o sprawdza si´ bardzo dobrze.
Obs!uga pewnie by!aby !atwiejsza, gdyby
wyposa˝ono je w dotykowy wyÊwietlacz 
i przyjazny u˝ytkownikowi interfejs.

Mia!em nadziej´, ˝e mo˝e to w!aÊ-
nie T+A b´dzie êród!em, jakiego od
dawna szukam. Niestety, jakoÊç brzmie-
nia z zewn´trznego dysku nie jest tak 
dobra, jak z mojego plikowego êród!a
odniesienia – komputera. Po ostatnich
modyfikacjach nie jest to jednak zwyk!y
komputer i ju˝ na dobrej jakoÊci em-
petrójkach pobi! Music Playera. Na pli-
kach FLAC znokautowa! go w pierwszej
rundzie.

OczywiÊcie, mamy do dyspozycji
znacznie wi´cej gniazd ni˝ w odtwarza-
czu CD, ale mo˝na je traktowaç najwy˝ej
jako dodatek. ˚adne nie oferuje bowiem
naprawd´ wysokiej jakoÊci dêwi´ku. 
Music Player to rozbudowany kompakt,
a nie serwer z prawdziwego zdarzenia.

CD
Nie jest zaskoczeniem, ˝e odtwarzacz

przeznaczony tylko do odczytu srebr-
nych krà˝ków radzi sobie z nimi lepiej
ni˝ multimedialna maszyna. Nie jest 
to jednak kolosalna ró˝nica. Music Pla-
yer oferuje prawie takà samà jakoÊç

brzmienia i owego „prawie” nie nale˝y
odczytywaç tak, jak w reklamach piwa.
CD prezentuje nieco lepszà dynamik´.
Brzmi wyraêniej i stabilniej, ale trzeba si´
uwa˝nie ws!uchaç i zmieniç !àczówk´
kilka razy, ˝eby dojÊç do takich wnio-
sków.

Podsumowanie
JeÊli chodzi o êród!a, wybór jest prosty.

Je˝eli nie interesujà Was iPody, dyski,
pliki i internetowe radio, wybierzcie 
odtwarzacz CD. Otrzymacie odrobin´
lepsze brzmienie srebrnych krà˝ków 
i sporo zaoszcz´dzicie. JeÊli korzystacie 
z tych dobrodziejstw techniki, a p!yty
CD wrzucacie do odtwarzacza tylko od
Êwi´ta, lepiej zainwestowaç w Music
Playera. Wola!bym, ˝eby producent do-
kona! jeszcze wyraêniejszego podzia!u 
– dla konserwatystów zostawi! odtwa-
rzacz CD, a do odtwarzania plików 
zbudowa! od podstaw dobrze brzmiàcy
serwer.

Co do wzmacniacza – bez zastrze˝eƒ.
Oprócz zdalnego sterowania ma wszyst-
ko, czego mo˝na wymagaç od integry za
te pieniàdze. A kolumny? Mo˝e znajdà
swego amatora, ale do tej elektroniki sà
po prostu za s!abe.

Test system stereo

T+A Series E
Dystrybucja: Dynamic Hi-End
Cena: Power Plant: 8200 z!

CD Player: 8200 z!
Music Player: 10900 z!

Dane techniczne
Power Plant
Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 60 kHz 

(+/- 3 dB)
Stosunek sygna!/szum: b.d.
Zniekszta!cenia: < 0,005 %
WejÊcia liniowe: 5
WejÊcie phono: opcja
WyjÊcia: 1 para, pre-out, tape-out
WyjÊcie s!uchawkowe: +
Zdalne sterowanie: -
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 12/44/39 cm
Masa: 12 kg
CD Player
Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: 2 Hz – 20 kHz
Zniekszta!cenia: < 0,001 %
Sygna!/szum: 109 dB
WyjÊcie analogowe: 2,5 V
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 12/44/39 cm
Masa: 8 kg

Music Player
Obs!ugiwane formaty: CD, CD-R/RW, MP3, 

WMA, LPCM, WAV, 
FLAC, AAC, OGG

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: 2 Hz – 20 kHz
Zniekszta!cenia: < 0,001 %
Sygna!/szum: 109 dB
WyjÊcie analogowe: 2,5 V
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 12/44/39 cm
Masa: 8 kg
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