
Q B-9 stanowi najnowsze opraco-
wanie amerykaƒskiej wytwórni.
Jest to przetwornik cyfrowo-

-analogowy przeznaczony do wspó!pracy
z komputerami za poÊrednictwem z!àcza
USB. Jest te˝ pierwszym przedstawicie-
lem linii 9, lokujàcej si´ cenowo poni˝ej
serii 5.

Mamy do czynienia z urzàdzeniem,
które ma szans´ staç si´ g!ównym êró-
d!em dêwi´ku w audiofilskim systemie.
Pomys! wydaje si´ dobry, a wysoka cena
tylko pobudza wyobraêni´ i rodzi nadzie-
j´, ˝e na plikach wysokiej rozdzielczoÊci
uda si´ przebiç wiele dost´pnych na ryn-
ku odtwarzaczy.

Budowa
Przetwornik przyje˝d˝a do nas w pu-

de!ku takich rozmiarów, jakby wewnàtrz
mieÊci! si´ co najmniej Êredniej klasy

wzmacniacz. Jest te˝ nietypowo zapako-
wany – na miejscu nie utrzymujà go wy-
t!oczki ze styropianu lub gàbki, ale dwa
mocno napr´˝one kawa!ki folii. Jest tu 
te˝ kabel USB, standardowa sieciówka, 
instrukcja obs!ugi i to wszystko. 

Âwie˝o upieczony w!aÊciciel QB-9 na
pewno powinien odwiedziç witryn´ pro-
ducenta i zapoznaç si´ z wieloma cennymi
wskazówkami dotyczàcymi pod!àcze-
nia urzàdzenia, konfiguracji komputera, 
a tak˝e programów i funkcji, z których
najcz´Êciej korzystajà u˝ytkownicy tego
przetwornika. Du˝y nacisk po!o˝ono na
problem zgrywania p!yt CD do plików,
ich grupowania i tworzenia kopii za-
pasowej. Ayre przypomina, ˝e osoby 
korzystajàce z QB-9 prawdopodobnie 
w nied!ugim czasie dorobià si´ setek gi-
gabajtów muzyki, „rippowanej” z p!yt 
lub Êciàganej z sieci, a nawet w bardzo 

dobrych twardych dyskach po pewnym
czasie zaczynajà si´ problemy. Warto si´
wi´c zaopatrzyç w drugi HDD i od czasu
do czasu przenosiç na niego ca!à kolekcj´
muzyki.

JeÊli chodzi o rodzaj plików, Ayre pre-
zentuje podejÊcie bezkompromisowe.
Stratnym formatom Amerykanie mówià
stanowcze nie, bo jeÊli obecnie normà sta-
jà si´ dyski o pojemnoÊciach liczonych 
w terabajtach, po co zaprzàtaç sobie g!o-
w´ MP3. Zalecane standardy to FLAC 
i ALAC. W kwestii wyboru programu do
odtwarzania u˝ytkownik ma w!aÊciwie
wolnà r´k´, ale zdaniem Ayre szczególnie
godny polecenia jest Foobar 2000 (popie-
ram), Windows Music Player (noo... mo-
˝e byç) oraz iTunes (tylko nie to).

Równie wa˝ny okazuje si´ system ope-
racyjny. Konfiguracj´ Maca pokazano na
obrazkach krok po kroku, tak ˝e nawet
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Kolumny: Audio Physic Spark 5
Wzmacniacz: Electrocompaniet ECI-5
Odtwarzacz: Primare CD31
¸àczówka: Argentum SCG-6/4E Silver 
Kable g!oÊnikowe: Fadel Art The Stream
Listwa sieciowa: Fadel Art Hotline IEC
Kable sieciowe: Fadel Art PowerFlex Two, DIY
Stolik: Ostoja T4

System

Ayre QB-9

Z USB na XLR

Ayre to nowy producent na polskim rynku. Oficjalnie istnieje 
od 1993 roku, ale do grona potentatów nie nale˝y. 
Najwi´kszà grup´ w jego katalogu stanowià 
przedwzmacniacze i koƒcówki mocy, ale znajdziemy tam
równie˝ wzmacniacz zintegrowany, 
uniwersalny odtwarzacz p!yt, 
phono stage, filtr sieciowy, 
a nawet gramofon.

Tomasz Karasiƒski
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pi´ciolatek powinien sobie poradziç. Je˝e-
li chodzi o Windowsa, przetwornik QB-9
b´dzie wspó!pracowa! z XP, Vistà i wcho-
dzàcym w!aÊnie na rynek Windowsem 7.
Z poprzednimi wersjami „okienek” mo˝e
byç problem, poniewa˝ QB-9 wykorzy-
stuje asynchroniczny transfer USB.

Wi´kszoÊç u˝ytkowników b´dzie za-
pewne korzystaç z Windowsa XP. Ayre
dok!adnie opisuje konfiguracj´, która 
pozwoli uzyskaç najlepszy dêwi´k. Wielo-
krotnie podkreÊla, ˝e nieprawid!owe 
ustawienia mogà spowodowaç, ˝e prze-
twornik nie zagra tak, jak powinien.
Otrzyma!em nawet krótki list od polskie-
go dystrybutora Ayre, w którym równie˝
przeczyta!em o koniecznoÊci prawid!owej
konfiguracji komputera.

Podstawowy problem polega na tym, ˝e
nasz domowy pecet odtwarza nie tylko
pliki muzyczne, ale te˝ dêwi´ki z innych
êróde!, na przyk!ad towarzyszàce filmom

na serwisie YouTube. Nie zapominajmy
te˝ o sygna!ach dêwi´kowych programów
(na przyk!ad komunikatorów i klientów
poczty e-mail) oraz dêwi´kach systemo-
wych. Wszystkie one sà normalnie !àczo-
ne przez system Windows za pomocà
Kernel Mixera i wówczas audiofilskie 
pliki zostajà poddane dodatkowej obrób-
ce, która degraduje jakoÊç ich brzmienia.
Aby tego uniknàç, Ayre proponuje roz-
dzielenie tych dêwi´ków. Muzyka ma 
byç odtwarzana przez przetwornik QB-9,
a wszystko inne – przez kart´ dêwi´kowà
w komputerze.

Prawd´ powiedziawszy, Êrednio mi si´
to podoba, choç sama idea omijania Ker-
nel Mixera wydaje si´ s!uszna. Ale je˝eli
chcemy obejrzeç film z sieci albo pos!u-
chaç internetowego radia, to czy powin-
niÊmy si´ zaopatrzyç w plastikowe g!o-

Êniczki, bo wszystko, co nie zapisane 
w bezstratnym formacie, jest ju˝ niewarte
zachodu? Nie zgadzam si´. To, ˝e dêwi´k
w filmikach z YouTube’a przewa˝nie nie
jest najlepszy, a i na pozosta!ych portalach
dominujà empetrójki, nie oznacza, ˝e nie

powinienem tych materia!ów odtwarzaç
na swoim audiofilskim systemie. Na
szcz´Êcie, w swoim komputerze mam 
ju˝ dwie karty dêwi´kowe: zintegrowanà
(z której nie korzystam) oraz ESI Juli@,
dzi´ki której traktuj´ peceta jako pe!no-
prawne êród!o w systemie hi-fi. Czytajàc
o konfiguracji QB-9, pomyÊla!em: nie ma
sprawy, b´d´ odtwarza! wszystkie pozo-
sta!e dêwi´ki przez obecnà kart´. Ale co
dalej? Musia!bym pod!àczyç do niej dru-
giego Electrocompanieta i drugà par´ ko-
lumn. 

Okazuje si´ jednak, ˝e producent nie
skazuje nas na tak ekstremalne rozwiàza-

nia, a ca!a filozofia jest prostsza, ni˝ si´ 
z poczàtku wydawa!o. Polega bowiem na
wykorzystaniu pluginu ASIO, który wielu
u˝ytkownikom powinien byç dobrze zna-
ny. Od kiedy Foobar 2000 zdoby! du˝à
popularnoÊç jako odtwarzacz plików mu-

zycznych, niemal wszyscy konfigurujà go
w ten sposób. Dzi´ki pluginowi ASIO
mo˝na uzyskaç najlepszy dêwi´k, ponie-
wa˝ omija Windows Mixer i wnosi nie-
wielkie opóênienie sygna!u. Droga od
aplikacji odtwarzajàcej do sterownika au-
dio jest zatem tak krótka, jak to mo˝liwe.
Podobnie dzia!a przeznaczony dla Visty
lub Windows 7 plugin WASAPI. Co cie-
kawe, w szczegó!owych opisach ustawieƒ
programów na stronie Ayre zabrak!o
Windows Media Playera, który wczeÊniej
rekomendowano.

Przetwornik Ayre nie jest kartà dêwi´ko-
wà i w systemie nie ma dedykowanego  ste-
rownika ASIO. Dlatego musimy skonfigu-
rowaç uniwersalny, darmowy ASIO4ALL.
W przypadku materia!ów np. z YouTube
czy radia internetowego nie mo˝emy sko-
rzystaç z ASIO, przez co s!abej jakoÊci 
materia! staje si´ jeszcze gorszy po przej-
Êciu przez systemowy mikser. Na szcz´Êcie,
nie skazuje nas to na u˝ywanie plastiko-
wych g!oÊniczków do odtwarzania wszyst-
kich innych dêwi´ków z komputera. 
Przetwornik Ayre mo˝na traktowaç jak 
zewn´trznà kart´ dêwi´kowà.

Niewielkà obudow´ w ca!oÊci wykona-
no z aluminium. Front okupuje tylko nie-
bieski wyÊwietlacz, zaÊ z ty!u znajdziemy
gniazdo zasilajàce IEC, z!àcze USB, zba-
lansowane i niezbalansowane wyjÊcia ana-
logowe oraz dwa gniazda AyreLink. Sà te˝
cztery maleƒkie prze!àczniki, za pomocà
których mo˝emy na przyk!ad wygasiç 
wyÊwietlacz albo zmieniç sposób prze-
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Wn´trze nie wyglàda 
zbyt bogato. Zasilacz 
móg!by byç powa˝niejszy.

QB-9 w trybie uÊpienia. 
Kiedy jest aktywny,
wyÊwietlacz pokazuje, jakiej
jakoÊci pliki odtwarzamy.
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chodzenia QB-9 w tryb czuwania. Ca!oÊç
wa˝y nieco ponad 2 kg. Wewnàtrz znaj-
dziemy dwie ma!e p!ytki z elektronikà,
dosuni´te do tylnej Êcianki. Z przodu
umieszczono transformator wielkoÊci 
pude!ka zapa!ek. A˝ trudno uwierzyç, 
˝e zmieÊci!o si´ tu tyle audiofilskich tech-
nologii. Producent chwali si´ na przyk!ad
zastosowaniem w zasilaczu filtra RFI 
o nazwie Ayre Conditioner, zg!oszonego
ju˝ do urz´du patentowego. Ca!y uk!ad
ma byç w pe!ni zbalansowany i pozbawio-
ny sprz´˝enia zwrotnego. QB-9 wykonuje
16-krotne nadpróbkowanie, jest wyposa-
˝ony w filtr MP (Minimal Phase) i obwód
o nazwie Equilock, a tak˝e nowo zapro-
jektowane wyjÊcie, wykonane w oparciu 
o elementy dyskretne.

Choç QB-9 nale˝y do urzàdzeƒ wagi
piórkowej, jakoÊç wykonania i estetyk´
nale˝y oceniç wysoko. Dzi´ki wielu krzy-
wiznom i Êci´ciom Ayre nie wyglàda jak
zwyk!e pude!eczko. JeÊli komuÊ przejad!
si´ srebrny sprz´t, mo˝e wybraç wersj´
czarnà. Aby zminimalizowaç wp!yw wi-
bracji, urzàdzenie ustawiono na trzech
nó˝kach podklejonych czymÊ w rodzaju
twardej pianki.

Jednak ani urocza obudowa, ani wypo-
sa˝enie w liczne gniazda nie t!umaczà wy-
sokiej ceny tego przetwornika. 11000 z! 
to jednak bardzo du˝o. Mo˝e DAC to nie
koƒcówka mocy i nie musi zawieraç wiel-
kiego transformatora, ale opisywany nie-
dawno Blacknote DSS mia! w Êrodku a˝
trzy trafa, lampy na wyjÊciu i elementy
naprawd´ wysokiej klasy. Przetworniki
przeznaczone do wspó!pracy z transpor-
tami CD za te pieniàdze zazwyczaj wyglà-
dajà od Êrodka znacznie lepiej. 

Patrzàc na wn´trze Ayre, trudno znaleêç
uzasadnienie wygórowanej ceny. Jednak
czasem p!acimy g!ównie za know-how 
i efekt brzmieniowy, a nie b!yszczàcà obu-
dow´ i wielki transformator. Krótko mó-
wiàc, wszystko zale˝y od tego, czy QB-9
naprawd´ potrafi zagraç audiofilsko i bez-
kompromisowo.

Wra˝enia ods!uchowe
Cena rodzi spore oczekiwania co do

brzmienia. Nie bawi!em si´ wi´c w odtwa-
rzanie plików coraz wy˝szej jakoÊci, tylko

od razu si´gnà!em po najlepsze. S!uchajàc
plików wysokiej rozdzielczoÊci, nie mia-
!em wàtpliwoÊci, ˝e QB-9 to audiofilskie
êród!o. Wprawdzie nie dysponuj´ tymi sa-
mymi nagraniami na CD, ale przez dwa ty-
godnie porównywa!em wszystkie odtwa-
rzacze w swoim systemie – prze!àcza!em
Ayre mi´dzy komputerem stacjonarnym 
a laptopem, odtwarza!em najrozmaitszà
muzyk´ i wniosek z tych doÊwiadczeƒ jest
prosty: na wysokiej jakoÊci plikach QB-9
prezentuje jakoÊç brzmienia porównywal-
nà z odtwarzaczem Primare CD31. Oczy-
wiÊcie w porównaniach ró˝nych êróde!
dêwi´ku kluczowego znaczenia nabiera ja-
koÊç odtwarzanego materia!u, ale po tylu
eksperymentach mog´ stwierdziç, ˝e DAC
Ayre potrafi zagraç Êwietnie.

W jego brzmieniu trudno wskazaç ce-
chy charakterystyczne. Nie ma lampowe-
go ciep!a, nie jest ch!odny i bezduszny,
nie podbija basu. Gra równo, rzetelnie 
i prawdziwie. Nawet po d!ugim ods!uchu
niczym szczególnym nie zwraca uwagi, 
ale jednoczeÊnie mamy ÊwiadomoÊç, ˝e
ogólna jakoÊç prezentacji stoi na wysokim
poziomie.

Z punktu widzenia recenzenta to sytu-
acja troch´ nieciekawa. Wola!bym opisy-
waç ciep!à Êrednic´ lub jakieÊ specyficzne
w!aÊciwoÊci w dziedzinie kreowania prze-
strzeni, ale QB-9 tak˝e i tutaj pozostaje
rzetelny i obiektywny. Aby si´ przekonaç,
jak obszernà i precyzyjnà scen´ potrafi
zbudowaç, trzeba si´gnàç po audiofilskie
nagrania. Przy odtwarzaniu s!abego ma-
teria!u stereofonia przybiera kszta!t zbitej
papki mi´dzy kolumnami. To oczywiÊcie
truizm, ale znam wiele odtwarzaczy, któ-
re nie prowokujà do tak ostrej selekcji na-
graƒ. JeÊli êród!o ociepla dêwi´k albo
tworzy przestrzeƒ nie zawsze zgodnà z za-
mys!em i umiej´tnoÊciami realizatorów,
ró˝nice odbieramy jako mniejsze. QB-9
tylko dostarcza informacji, a nam pozwa-
la oceniç jakoÊç odtwarzanych plików.
Mo˝liwe te˝, ˝e w wychwytywaniu ró˝nic
pomagajà szybkie zmiany repertuaru.

Przeskakujemy na lepsze nagranie i ju˝
s!ychaç, jak przestrzeƒ si´ otwiera, wyso-
kie tony klarujà, a bas zyskuje kontrol´ 
i wype!nienie. Zmiana p!yty CD zawsze
zajmuje kilkanaÊcie, kilkadziesiàt sekund.
Na pewno wra˝enia ods!uchowe nie wy-
mazujà si´ wtedy z pami´ci, ale ró˝nice
chyba nie sà tak dosadne, jak przy natych-
miastowym przeskakiwaniu z jednego na-
grania na drugie.

Porównanie amerykaƒskiego DAC-a 
z komputerem wyposa˝onym w kart´ ESI
Juli@ przeprowadzi!em, wykorzystujàc
pliki FLAC 16/44,1. Ró˝nice okaza!y si´
niewielkie. Trudno by!o jednoznacznie
wskazaç zwyci´zc´ tego pojedynku. Bas 
z komputera by! zmi´kczony, ale za to gó-
ra brzmia!a jakoÊ szlachetniej i spokojniej
ni˝ z QB-9. Przetwornik zagra! bardziej
zdecydowanie, ale czasami zbyt twardo.
Nie by!y to jednak du˝e ró˝nice. Dla tych,
którzy nie majà w planach s!uchania pli-
ków wysokiej rozdzielczoÊci, wewn´trzna
karta mo˝e byç màdrym wyborem. Kosz-
tuje przecie˝ 700 z!, co w porównaniu 
z cenà QB-9 nie wydaje si´ wygórowanà
kwotà. Ale czy rezygnowaç z plików wyso-
kiej rozdzielczoÊci, które ju˝ mo˝na Êcià-
gaç z sieci? A mo˝e jeszcze poczekaç na
rozwój wydarzeƒ i testowaç kolejne urzà-
dzenia tego typu? Ja jeszcze si´ wstrzy-
mam, ale coÊ mi mówi, ˝e nied!ugo zrobi´
ca!kowità przesiadk´ na pliki.

Konkluzja
Ayre QB-9 to êród!o godne uwagi.

Mo˝na z niego wydobyç dêwi´k, którego
nie powstydzi!by si´ wysokiej klasy od-
twarzacz CD. Najlepsze, ˝e zapewne nie
jest to absolutny szczyt i ostatnie s!owo 
w tej kategorii urzàdzeƒ. Ju˝ si´ zastana-
wiam, która z high-endowych legend
wprowadzi podobne êród!o jako pierw-
sza. Krell, McIntosh, Naim? A mo˝e za-
cznie si´ od gigantów takich, jak Denon,
Yamaha i H/K? Czas poka˝e. Wa˝ne, ˝e
dzi´ki nim nie trzeba ju˝ b´dzie siedzieç 
w audiofilskim bastionie i wykrzykiwaç:
„b´d´ s!ucha! tylko CD i winyli, niczego
innego nie dotkn´ nawet kijem, a wszyst-
kie pliki to szataƒski wynalazek”. No, chy-
ba, ˝e ktoÊ naprawd´ chce sp´dziç reszt´
˝ycia w okopie.

Audiofilskie zaplecze. 
JeÊli mamy takà mo˝liwoÊç,
lepiej korzystaç z XLR-ów.

Ayre QB-9 
Dystrybucja: Audio Fast
Cena: 11000 z!

Dane techniczne
WyjÊcia analogowe: RCA (2,05 V RMS), 

XLR (4,1 V RMS)
Pasmo przenoszenia: zale˝ne 

od jakoÊci plików
Sygna!/szum: 110 dB
WejÊcie: USB (do 24 bitów)
Wymiary (w/s/g): 7,6/21,6/29 cm
Masa: 2,25 kg


