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Test System

XS to najnowsza seria Naima. 
Poczàtek da! jej zintegrowany wzmacniacz Nait XS.
Ukaza! si´ w 2008 roku i od razu 
wzbudzi! zainteresowanie odbiorców, 
których prze!adowanie Supernaita 
zwyczajnie zniech´ca!o. 
Odchudzenie XS-a mia!o byç tym, 
czym przemiana seryjnego 
VW Touarega w wersj´ bioràcà udzia! 
w rajdzie Dakar. Pot´˝ny silnik, wytrzyma!e
komponenty i ˝adnych zb´dnych dodatków. 

Jacek K!os

XS to najnowsza seria Naima. 
Poczàtek da! jej zintegrowany wzmacniacz Nait XS.
Ukaza! si´ w 2008 roku i od razu 
wzbudzi! zainteresowanie odbiorców, 
których prze!adowanie Supernaita 
zwyczajnie zniech´ca!o. 
Odchudzenie XS-a mia!o byç tym, 
czym przemiana seryjnego 
VW Touarega w wersj´ bioràcà udzia! 
w rajdzie Dakar. Pot´˝ny silnik, wytrzyma!e
komponenty i ˝adnych zb´dnych dodatków. 

Promocja

Naim CD5 XS/Nait XS

Promocja

Naim CD5 XS/Nait XS
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D la niepoznaki piecyk ubrano 
w ni˝szà obudow´, nawiàzujàcà
do taƒszej linii 5i. DoÊwiadczeni

audiofile wiedzieli jednak swoje. Za po-
!ow´ ceny dostawali wi´kszoÊç zalet 
Supernaita i nie musieli p!aciç za prze-
twornik c/a, który wi´kszoÊci z nich by!
potrzebny jak rybie rower.

Po wzmacniaczu na rynek trafi!y pozo-
sta!e komponenty nowej wie˝y Naima. 
W 2009 sta!a si´ kompletna i zastàpi!a wy-
twarzane dotychczas modele „X”. Ozna-
czenie XS nosi obecnie szeÊç urzàdzeƒ:
przedwzmacniacz NAC 152 XS,
koƒcówka mocy NAP 155 XS,
tuner NAT 05 XS, zasilacz
FlatCap XS oraz para, którà
zajmiemy si´ dziÊ – odtwa-
rzacz CD5 XS i wspomnia-
ny przed chwilà wzmacniacz
Nait XS.

Wymienione komponenty
tworzà drugi poziom w hierarchii firmy.
Poni˝ej znajdujà si´ podstawowe 5i; po-
wy˝ej – dwa „poÊrednie” systemy dla wy-
magajàcych i zamo˝nych odbiorców. Na
samym szczycie stoi seria 500, sk!adajàca
si´ z przedwzmacniacza NAC552, koƒ-
cówki mocy NAP500 i odtwarzacza
CD555.

Za wyjàtkiem najtaƒszego ka˝dy zestaw
mo˝na ulepszyç, dokupujàc dedykowane
zasilacze. Do niedawna by! to jedyny or-
todoksyjny sposób upgrade’u. W Salisbu-
ry wyznawano doktryn´, zgodnie z którà
nie by!o potrzeby stosowaç dodatkowych
akcesoriów. Zasilacze mia!y dzia!aç wy-
starczajàco skutecznie, by wyeliminowaç
sens u˝ywania innych uzdatniaczy. Odra-
dzano nawet okablowanie i filtry sieciowe
jako potencjalne êród!o problemów. Nie

bez racji, poniewa˝ zdarza!o si´, ˝e produ-
cenci galanterii proponowali konstrukcje,
które zamiast poprawiaç warunki pracy
komponentów, powodowa!y ich pogor-
szenie, w skrajnych przypadkach dopro-
wadzajàc do uszkodzeƒ. Naim dmucha!
wi´c na zimne i zniech´ca! do ekspery-
mentów z akcesoriami.

Poprawnie zaprojektowany filtr czy
kondycjoner potrafià jednak wnieÊç do

brzmienia korzystne zmiany. Niewyklu-
czone, ˝e i w Salisbury prowadzono bada-
nia, bo mniej wi´cej przed dwoma laty
pojawi!a si´ opcjonalna sieciówka Power
Line. To jednak zmiana niemal kosme-
tyczna w porównaniu z tym, co Brytyjczy-
cy zrobili w ubieg!ym roku. Dotychczas
wyznawali poglàd, ˝e jedynie s!usznym
sposobem poprawy brzmienia odtwarza-
cza CD jest rozbudowa o  zasilacz, który
odseparuje cz´Êç analogowà od cyfrowej.
Z tego powodu êród!a Naima nie by!y wy-
posa˝one w wyjÊcia cyfrowe. Wszystko
zmieni!o si´ w 2009 roku, kiedy na rynku
ukaza! si´ zarówno przetwornik c/a o la-

konicznej, a jednoczeÊnie wszystko mó-
wiàcej nazwie DAC oraz bohater dzisiej-
szego testu – odtwarzacz CD5 XS. Oprócz
z!àcz analogowych w dwóch standardach
– DIN i RCA – wyposa˝ono go w koak-
sjalne wyjÊcie BNC. Nie oznacza to jednak
odejÊcia od pryncypiów – zalecanà meto-
dà upgrade’u pozosta!o do!àczenie Flat-
Capa XS. Na tylnej Êciance zamontowano
stosowne gniazda. Cyfrowe z!àcze zwi´k-
sza po prostu elastycznoÊç urzàdzenia. 

Poza tym CD5 XS nie kryje niespodzia-
nek. Chocia˝ nie… jest akurat odwrotnie.
WyjÊcie cyfrowe to gad˝et, którym nie ma
co si´ podniecaç. Znacznie ciekawsze oka-
zuje si´ odkrycie, ˝e CD5 XS to niemal˝e
CDX2, tyle ˝e w mniejszej obudowie i za
niemal dwukrotnie ni˝szà cen´.

Odtwarzacz CD5 XS
W materia!ach informacyjnych Naim

deklaruje, ˝e CD5 XS ma DNA dro˝szego
modelu CDX2. To metaforyczne stwier-
dzenie nie daje wyobra˝enia, jak bardzo
oba odtwarzacze sà do siebie podobne.
OczywiÊcie, jakieÊ ró˝nice wyst´pujà, ale
podobieƒstw jest nieporównanie wi´cej. 

CD5 XS kontynuuje najlepsze firmowe
tradycje. Wszystko zosta!o w nim podpo-
rzàdkowane precyzji odczytu i przetwa-
rzania danych. Naima nie pomyÊlano jako
wydajnego komputera, który najpierw
dokona dekonstrukcji sygna!u, a nast´p-
nie zbuduje pi´kny obraz od podstaw.
Tutaj najwa˝niejsza jest wiernoÊç orygi-
na!owi. Poczàwszy od nap´du, a skoƒ-

czywszy na stopniu analogowym, elemen-
ty odpowiedzialne za brzmienie muszà
pracowaç w optymalnych warunkach 
i wyciskaç ze srebrnych krà˝ków wszyst-
ko, co si´ da. Nap´d umieszczono w du-
˝ym !ukowatym profilu z tworzywa
sztucznego. Ca!y modu! ma tylko jeden
punkt podparcia, dzi´ki czemu ograni-
czono przenikanie drgaƒ do uk!adu
optycznego. B!´dy odczytu zmniejsza
chropowata antracytowa substancja, na-
pylona na ca!à szuflad´ transportu. Po-
ch!ania ona przypadkowe odbicia Êwiat!a
lasera, zapobiegajàc zbyt cz´stemu dzia!a-
niu uk!adu korekcji b!´dów. Przy okazji
wygasza mikrodrgania, które przedosta!y
si´ z zewnàtrz. Szuflad´ wysuwamy r´cz-
nie, a p!yt´ k!adziemy jak w top-loaderze
– bezpoÊrednio na transporcie. Ten po-

Test System

Odtwarzacz Naim CD5 XS 
i wzmacniacz Nait XS

Naim CD5 XS – prostota
wzornictwa i wysoka 
jakoÊç materia!ów.
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chodzi najprawdopodobniej od Philipsa,
ale oprogramowanie sterujàce to autor-
skie opracowanie informatyków Naima.
Parametry pracy uk!adu odczytujàcego sà
optymalizowane pod kàtem ka˝dej p!yty.
Dzi´ki temu zwi´ksza si´ dok!adnoÊç od-
czytu i wi´cej oryginalnych danych zosta-
je zamienionych na postaç analogowà. 

Konwersji dokonujà dwa monofonicz-
ne przetworniki Burr Brown PCM1704 –
wysokiej klasy uk!ady 24-bitowe, prze-
znaczone do stosowania w sprz´cie hi-
-end. Na podkreÊlenie zas!uguje fakt, ˝e 
w taƒszym odtwarzaczu Naim nie zdecy-
dowa! si´ oszcz´dziç na tym elemencie.
Identycznie jak w CDX-ie 2 si´gnà! po ko-
Êci z najwy˝szej selekcji K. Jeden konwer-
ter widaç z zewnàtrz. Drugi zamontowa-
no od spodu dwustronnego laminatu.
Analogia z CDX-em 2 pozwala przypusz-
czaç, ˝e obróbkà sygna!u cyfrowego oraz
dekodowaniem sygna!u HDCD zajmuje
si´ uk!ad Pacific Microsonics PMD200.
Nie widaç go na wierzchniej stronie p!ytki,
ale CD5 XS rozpoznaje algorytm HDCD.

Za konwersj´ pràd/napi´cie odpowia-
dajà dwa wzmacniacze operacyjne Analog 
Devices OP42, zastosowane wczeÊniej 
w CDX-ie 2 oraz modelu CDX. Dopiero 
w filtrze analogowym i buforze wyjÊciowym
widaç ró˝nic´. Zamiast kolejnych czterech
OP42 zamontowano tu cztery wzmacniacze
operacyjne Burr Brown OPA 604AP. Ten
szczegó! najbardziej rzuca si´ w oczy.

Zasilanie oparto na przewymiarowanym
transformatorze toroidalnym Talemy,
wzi´tym bez ˝adnych zmian z modelu
CD5x. Moc tego elementu to oko!o 300 VA,
co wystarczy!oby bud˝etowemu wzmacnia-
czowi, nie mówiàc o odtwarzaczu. Nale˝y
jednak pami´taç, ˝e Naim stosuje liczne

stabilizatory napi´cia, które poch!aniajà
cz´Êç energii. Du˝y transformator gwa-
rantuje, ˝e niezale˝nie od sytuacji urzà-
dzenie b´dzie pracowaç optymalnie. 

Z transformatora wyprowadzono dwa
odczepy, zasilajàce niezale˝nie cz´Êç cyfro-
wà i analogowà. Napi´cia rozdzielajà si´ na
dwóch mostkach prostowniczych i dalej
p!ynà osobno. W g!ównym filtrze zastoso-
wano trzy elektrolityczne kondensatory
BHC. Wi´kszy (10000 µF) obs!uguje ob-
wody cyfrowe, w!àcznie z nap´dem, uk!a-
dem sterujàcym i wyÊwietlaczem. Mniejsze
– po 4700 µF – cz´Êç analogowà.

Za kondensatorami napi´cie rozdziela
si´ a˝ na 23, poprowadzone osobno, sta-

bilizowane linie zasilajàce. Mo˝na wska-
zaç dwie g!ówne zalety tak dalece posu-
ni´tej separacji. Po pierwsze, komponenty
wra˝liwe na jakoÊç napi´cia majà za-
pewnione bardzo dobre warunki, dzi´ki
czemu osiàgajà Êwietne parametry. Po
drugie, nie zak!ócajà pracy innych podze-
spo!ów. Taki uk!ad jest dro˝szy w pro-
dukcji, ale firmy to nie zra˝a. Zdaniem jej
konstruktorów - efekt wart jest wysi!ku.

Wszystkimi funkcjami steruje mikro-
procesor z autorskim oprogramowaniem
Naima. Poza nap´dem obs!uguje wyÊwie-
tlacz, za!àczanie wyjÊç, programowanie
oraz zdalne sterowanie.

Fabrycznie odtwarzacz ma aktywne tyl-
ko analogowe wyjÊcie DIN. Jest prefero-
wane przez producenta i premiowane do-
!àczonym w standardzie kablem. Zmiany
na RCA dokonujemy, przytrzymujàc
przycisk „disp” na pilocie. Kiedy pojawi
si´ symbol „O”, nale˝y ponownie wcisnàç

„disp”. Po prawej stronie wyÊwietli si´
„oo”. Teraz wystarczy zatwierdziç zmia-
n´, znowu przytrzymujàc „disp” i nowe
ustawienie zostanie zapami´tane. Mo˝na
równie˝ za!àczyç oba wyjÊcia równolegle,
ale nie jest to zalecane. Kiedy tylko jedno
jest aktywne, drugie zostaje zwarte do 
masy. W efekcie powinniÊmy otrzymaç
odrobin´ czystszy i bardziej bezpoÊredni
dêwi´k. 

Obs!uga podstawowych funkcji nie
sprawia k!opotu. R´cznie wysuwana szu-
flada oraz cztery przyciski na froncie roz-
wiewajà wszelkie wàtpliwoÊci. W!àcznik
sieciowy znajduje si´ z ty!u. Odtwarzacz 
i wzmacniacz wyposa˝ono w gniazda IEC.
Prawid!owà polaryzacj´ zasilania uzyska-
my, pod!àczajàc „goràcà” ˝y!´ sieciówki
do górnego bolca we wtyku zasilajàcym.
Odwrócenie polaryzacji objawia si´

Tradycyjnie 
dla wytwórni z Salisbury 
– szuflad´ wysuwamy po !uku, 
a p!yt´ przykrywamy lekkim krà˝kiem.

Nawet nie znajàc nazwy
producenta, mo˝na strzelaç
w ciemno – to Naim.
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sp!aszczeniem barwy i mniej wyraênym
rysunkiem basu. Warto si´ zaopatrzyç 
w próbnik i poÊwi´ciç chwil´ na popraw-
nà instalacj´.

Wzmacniacz Nait XS
Nait XS dysponuje mocà 60 W na kana!.

Uzyskuje jà dzi´ki wydajnemu transfor-
matorowi toroidalnemu o mocy 380 VA
(identyczny stosowano w poprzednim
modelu Nait X, a bliêniaczo podobny – we
flagowej integrze Supernait). Wyprowa-
dzono z niego pi´ç odczepów, które zasila-
jà osobno ka˝dy kana! koƒcówki mocy,
przedwzmacniacz, przekaêniki wej-
Êciowe, pe!niàce funkcj´ wybie-
raka êróde!, oraz zielone logo
i podÊwietlenie przycisków.
Przewidziano upgrade w po-
staci zewn´trznego zasilacza
FlatCap XS. Kiedy go pod!à-
czymy, przejmie dostawy

energii dla przedwzmacniacza. Ten sam
FlatCap mo˝na wykorzystaç z odtwarza-
czem CD5 XS. W takim przypadku cena
3395 z! podzieli si´ na dwa urzàdzenia 
i stanie !atwiejsza do prze!kni´cia.

Dalszà cz´Êç zasilacza tworzà dwa mostki
prostownicze, uzupe!nione szeÊcioma dio-
dami. Za nimi umieszczono kondensatory
filtrujàce. Wszystkie pochodzà od prefero-
wanego dostawcy Naima – BHC. Cztery
du˝e elektrolity, po 10000 µF ka˝dy, obs!u-
gujà tylko koƒcówk´ mocy. Trzy mniejsze –
po 4700 µF – pozosta!e obwody.

Uk!ad sygna!owy jest !udzàco podobny
do Supernaita, z którego usuni´to prze-
twornik c/a. Powiedzmy sobie szczerze -
by! tam potrzebny jak trzeci rzàd siedzeƒ
w samochodzie WRC. W Naicie XS do-

stajemy tylko to, z czego b´dziemy korzy-
staç. OczywiÊcie musimy si´ pogodziç 
z 25 % spadkiem mocy, ale otrzymujemy
sowità rekompensat´ w postaci znacznie
ni˝szej ceny. Na korzyÊç taƒszego modelu
przemawia równie˝ fakt, ˝e wyeliminowa-
no potencjalne êród!o zak!óceƒ, a trans-
formator musi obs!u˝yç mniej obwodów.
Z której strony by nie patrzeç, Nait XS
wydaje si´ sensownà propozycjà. 

Selektor êróde! zrealizowano na prze-
kaênikach. Umieszczono je w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie wejÊç, skracajàc tym sa-
mym Êcie˝k´ sygna!owà. Z przyciskami na
przedniej Êciance wybierak po!àczono ka-
blem. Przekazuje on impulsy elektryczne,
aktywujàce odpowiednie wejÊcie. 

P!ytk´ sygna!owà wykonano, !àczàc
technik´ SMD z tradycyjnym monta˝em
przewlekanym. JakoÊç komponentów nie

pozostawia pola do krytyki. Widaç lubia-
ne przez Naima zwijane kondensatory
polipropylenowe, a w kilku miejscach –
metalizowane oporniki. Regulacj´ g!o-
ÊnoÊci powierzono prawdopodobnie nie
niebieskiemu potencjometrowi Alpsa, ale
rezystorowym drabinkom 74HC4094.
Identyczne zastosowano w Supernaicie.
Do uk!adu sterujàcego ich pracà trafia in-
formacja o zmianie po!o˝enia ga!ki na
przedniej Êciance, po czym w Êcie˝k´ 
sygna!owà za!àczana jest odpowiednia se-

kwencja oporników. Ka˝da z trzech dra-
binek pozwala uzyskaç osiem poziomów
sygna!u, co w sumie daje rozdzielczoÊç
256 poziomów. To wystarcza do p!ynne-
go t!umienia i daje wra˝enie korzystania 
z tradycyjnego potencjometru. Rozwiàza-
nie ma t´ zalet´, ˝e zapewnia równowag´
kana!ów od poczàtku skali. Konwencjo-
nalne potencjometry potrafià pracowaç
nierówno, co staje si´ ucià˝liwe przy ci-
chym s!uchaniu. W przypadku drabinek
sygna! narasta równo i nie ma potrzeby
kompensowaç niedoskona!oÊci balansem. 

Koƒcówk´ mocy oparto na pot´˝nych
bipolarnych transformatorach Sankena. 
W ka˝dym kanale pracuje komplementar-
na para 2SA1216/2SC2922. Identycznà
konfiguracj´ zastosowano w Supernaicie.
Radiator to lity aluminiowy bloczek, mo-
cowany do chassis i posmarowany od góry
warstwà pasty termoprzewodzàcej. W ten
sposób ciep!o odprowadza ca!a powierzch-
nia obudowy. Wzmacniacz pracuje w p!yt-
kiej klasie AB i nawet w czasie g!oÊnego
grania pozostaje ch!odny.

Tradycyjnie dla Naima, wyjÊcie koƒ-
cówki mocy po!àczono z gniazdami 
g!oÊnikowymi bez poÊrednictwa cewek
ochronnych czy przekaêników. Firma
uznaje, ˝e te elementy tylko niepotrzebnie
wyd!u˝ajà drog´ sygna!u i mog!yby nega-
tywnie wp!ywaç na brzmienie. Sens ich
stosowania wydaje si´ tym bardziej wàtpli-
wy, ˝e i tak wzmacniacz trzeba po!àczyç 
z kolumnami. Rol´ zabezpieczenia przej-
mujà wi´c firmowe kable g!oÊnikowe 
o stosunkowo wysokiej impedancji. Do-
cià˝ajà uk!ad dla zakresu wysokich cz´sto-
tliwoÊci i gwarantujà bezawaryjnà prac´
wzmacniacza. Nale˝y jedynie pami´taç, 
˝e d!ugoÊç odcinka do ka˝dego kana!u nie
powinna byç mniejsza ni˝ 3,5 m. 

Test System

Nait XS – wygodna ga!ka
g!oÊnoÊci, selektor êróde! 
w formie podÊwietlanych
przycisków i wejÊcie 
3,5 mm dla MP3.

Trafo jak dzwon, stopieƒ
pràdowy na aluminiowej
sztabce i starannie
poprowadzona masa. 
Naim pozostaje 
wierny pryncypiom.
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Od premiery Supernaita Naim zlibera-
lizowa! nieco swoje podejÊcie do kwestii
okablowania, dopuszczajàc stosowanie
przewodów innych marek. W realnym
Êwiecie trudno bowiem wytràciç z równo-
wagi tak wydajnà konstrukcj´. S´k w tym,
˝e u˝ytkownicy wpadajà czasem na cieka-
we pomys!y i mogliby na przyk!ad zaapli-
kowaç Naitowi kable o charakterze zdecy-
dowanie pojemnoÊciowym (np. Goertz).
W skrajnym przypadku niezabezpieczony
uk!ad móg!by nie wytrzymaç i zaczàç pra-
cowaç niestabilnie. Dlatego je˝eli chcemy
mieç stuprocentowà gwarancj´, ˝e nic si´
wzmacniaczowi nie stanie, stosujmy kable
Naima. W innych sytuacjach – zachowaj-
my zdrowy rozsàdek, bo szkoda by!oby
zepsuç tak dopracowane urzàdzenie. 

Alternatywà dla Naca 5, dzia!ajàcà
identycznie, jest kolumnowy przewód
Phonosophie LS-2. Obie firmy zaopatrujà
si´ u tego samego dostawcy i je˝eli komuÊ
uda si´ znaleêç okazj´ na rynku niemiec-
kim – mo˝e kupowaç bez obaw. W Polsce
nowy Naca 5, ci´ty z rolki i bez konfekcji,
kosztuje 78 z!/m.

Nowego Naita wyposa˝ono w szeÊç
wejÊç liniowych. Cztery zdublowano 
w postaci DIN/RCA. Piàty DIN to pod!à-
czenie przedwzmacniacza korekcyjnego
Naima – wzmacniacz odbiera od niego
sygna!, w zamian dostarczajàc zasilanie.
Odpowiadajàce mu RCA to „AV In”, s!u-
˝àce do pod!àczenia zewn´trznego proce-
sora. Do dyspozycji mamy ponadto niefil-
trowane wyjÊcie subwoofera (RCA) oraz
wejÊcie do koƒcówki mocy i wyjÊcie z pre-
ampu (na DIN-ach). Na przedniej Êciance
znalaz!o si´ dodatkowe wejÊcie liniowe –
minijack. Kiedy pod!àczymy przenoÊny
odtwarzacz MP3/iPod, zostanie on uzna-
ny za êród!o nadrz´dne i automatycznie
wybrany.

WyjÊcia kolumnowe to charakterystycz-
ne dla Naima dziurki w tylnej Êciance, ani
estetyczne, ani wygodne, ale nic si´ na to
nie poradzi. Przyjmujà tylko koƒcówki 
bananowe. W komplecie ze wzmacnia-
czem producent do!àcza w!asne wtyczki,
dzi´ki którym instalacja przebiega spraw-
nie. Wystarczy umieÊciç pozbawione izola-
cji druciki w adaptorze i dokr´ciç.

System XS nawiàzuje wyglàdem do naj-
taƒszej serii 5i, ale jego wy˝szà pozycj´ 
w firmowej hierarchii dyskretnie zazna-
czajà frontowe panele ze szczotkowanego
aluminium. Pomys! na konstrukcj´ obu-
dowy pozosta! jednak bez zmian. Skr´ca
si´ jà z cynkowych odlewów o sporej gru-
boÊci, co zapewnia sztywnoÊç i chroni 
obwody elektroniczne przed wp!ywem
zewn´trznych zak!óceƒ elektromagne-
tycznych i radiowych. W wy˝szej linii fir-
ma stosuje nasuwane r´kawy o jeszcze
grubszych Êciankach. Poza wysokoÊcià to

g!ówna ró˝nica pomi´dzy poziomami ka-
talogu. Obudowy nie sà wyt!umiane, ale
Naimowi to nie przeszkadza. Dotychczas
w ˝adnej linii nie zastosowa! masy bitu-
micznej ani innej substancji poch!aniajà-
cej drgania. Firma rozumie jednak zagro-
˝enie efektem mikrofonowym i zaleca, 
by sprz´t ustawiaç na stabilnym pod!o˝u 
i z dala od kolumn – najlepiej na bocznej
Êcianie. Uzyska si´ wtedy czystszy dêwi´k
ze stabilniejszà stereofonià.

Deklaracje producenta dotyczàce po-
dobieƒstwa serii XS do utytu!owanych
odpowiedników z wy˝szej pó!ki potwier-
dzajà si´ w rzeczywistoÊci. CD5 XS jest
bliêniaczo podobny do CDX-a 2, a Nait
XS do Supernaita. Niewykluczone, ˝e 
Naim wyszed! z przewrotnego za!o˝enia,
˝e skoro ludzie i tak przestali wierzyç 
w marketingowe zapewnienia… to mo˝-
na powiedzieç prawd´. Ró˝nice, oczywi-
Êcie, da si´ wskazaç, ale nie sà one funda-
mentalne. Wzmacniacz ma nieco mniej
rozbudowanà filtracj´ zasilania – trzy
elektrolity zamiast pi´ciu – i inny pro-

stownik. Kompakt – zmienione wzmac-
niacze operacyjne w stopniu filtra i wyj-
Êcia. Mo˝liwe, ˝e niektóre komponenty
dobrano z wi´kszà tolerancjà, choç prze-
czy temu ostra selekcja konwertera c/a.
Ogólnie jednak koncepcja i klasa wykona-
nia XS-ów niebezpiecznie zbli˝ajà je do
wy˝szej serii. Nie wyobra˝am sobie, by
ktoÊ móg! Êwiadomie kupiç nowego 
Supernaita lub CDX-a 2, nie porównujàc
ich brzmienia z XS-ami. Ró˝nice w cenie

sà na tyle znaczàce, a podobieƒstwa budo-
wy na tyle wyraêne, ˝e przed podj´ciem
decyzji warto uwa˝nie pos!uchaç.

Konfiguracja
Naim zaleca firmowe zestawienie CD5

XS z Naitem XS i spokojnie mo˝na przy
nim pozostaç. Nic te˝ nie stoi na przeszko-
dzie, by poeksperymentowaç. Wzmac-
niacz swobodnie wysteruje kolumny 
w zbli˝onej cenie; dro˝sze te˝ nie powinny
byç dla niego problemem. Odtwarzacz ma
niskà impedancj´ wyjÊciowà i nie b´dzie
sprawia! niespodzianek, wspó!pracujàc ze
wzmacniaczami innych marek. Mamy 
du˝à dowolnoÊç i mo˝emy si´ kierowaç
w!asnym gustem. 

Warto próbowaç zestawieƒ z g!oÊnika-
mi Harbetha, Spendora, Vienny Acoustic
czy Xaviana. Mi´kkie brzmienie kolumn
powinno si´ dobrze uzupe!niaç ze sta-
nowczoÊcià, ale i kulturà Naita. Niespe-
cjalnie godne uwagi b´dà tylko zestawie-
nia o wyostrzonym charakterze.

Test System

Analogowe wyjÊcia DIN/RCA
i z!àcza dla zewn´trznego
zasilacza FlatCap XS. 
Niby wszystko po staremu,
ale…  po raz pierwszy 
w odtwarzaczu Naima
zamontowano wyjÊcie
cyfrowe (BNC).

Akcesoria 
do upgrade’u 
– sieciówki Power Line 
i !àczówka Hi-Line.
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Dwutygodniowe u˝ytkowanie systemu
pozwala udzieliç kilku praktycznych
wskazówek. Komponenty znacznie lepiej
grajà pozostawione ca!y czas pod pràdem.
Wype!nia si´ barwa Êrednicy i bas; lepiej
zaznacza si´ mikrodynamika. Do!àczona
w standardzie !àczówka DIN nadaje si´ do
sprawdzenia, czy sprz´t dzia!a poprawnie.
Na tym jej rola si´ koƒczy. To pospolity
zamulacz, który ogranicza potencja! sys-
temu. Wymiana na standardowy kabelek
Accuphase’a przynios!a wyraênà popra-
w´. Brzmienie si´ otworzy!o i  sta!o bar-
dziej szczegó!owe. Jak widaç, sam DIN
sprawy nie za!atwia. 

Na kable g!oÊnikowe jesteÊmy w!aÊci-
wie skazani, wi´c nie ma sensu si´ nad ni-
mi rozwodziç. Warto zadbaç o dobre za-
silanie, bo zestaw zagra wtedy klarowniej.

I jeszcze jedno – wzmacniacz lepiej si´
czuje na MDF-ie ni˝ na platformie z gra-
nitu. Brzmienie jest wtedy nieco cieplejsze
i zyskuje wype!nienie. Dopiero kiedy pod-
!àczymy wyjàtkowo mi´siste kolumny,
kamieƒ okazuje si´ lepszy.

W teÊcie system XS pracowa! z monito-
rami Harbeth Super HL-5 na dedykowa-
nych podstawkach StandArt SHL5. Sygna!
do Naita przesy!a!a !àczówka Accuphase’a,
a do g!oÊników – dwa 3,5-metrowe odcin-
ki Naca 5. Pràd filtrowa! kondycjoner 
Gigawatt PC-3, a urzàdzeniom dostarcza!y
sieciówki Naim Power Line. Warto rów-
nie˝ daç szans´ Neelom N14E Gold, które
sprawdzi!y si´ we wczeÊniejszych testach
Naima. Odtwarzacz stanà! na stoliku Sro-
ka, a wzmacniacz – na StandArcie.

Wra˝enia ods!uchowe
Niepozorny system Naima proponuje

rasowe audiofilskie brzmienie. Niezale˝-
nie od tego, czy s!uchamy dziesi´ç minut,
czy dwie godziny, nie zauwa˝amy b!´dów
– ekspozycji fragmentów pasma czy zako-
lorowaƒ. Nait si´ nie forsuje i nie próbuje
udawaç, ˝e jest pot´˝nym amerykaƒskim
piecem za ci´˝kie tysiàce dolarów. Za-
miast pr´˝yç musku!y, stawia na kultur´ 
i wyrównanie zakresów.

Dzi´ki temu nie przy!apiemy go na fa!-
szu, który – nawet jeÊli z poczàtku wy-
da!by si´ atrakcyjny – w d!u˝szej perspek-
tywie zacznie nu˝yç. Zamiast tego dêwi´k
odbieramy jako p!ynny i neutralny. Bar-
wy nie sà ani zbyt ciep!e, ani ozi´bione,
choç np. w porównaniu z czystà klasà A
Naim wypada ch!odniej. Nie na tyle jed-
nak, by popaÊç w klinicznoÊç albo steryl-
noÊç. Po prostu, wszystko ma byç na tyle

bliskie tonalnej neutralnoÊci, na ile to
mo˝liwe w tym segmencie cenowym. Wy-
daje si´, ˝e ideà konstruktora by!o uzyska-
nie dêwi´ku na tyle równomiernego i uni-
wersalnego, by sprawdzi! si´ niezale˝nie
od repertuaru i zapewni! u˝ytkownikowi
d!ugotrwa!à satysfakcj´ ze s!uchania. 
W zasadzie jedyny warunek, jaki trzeba
spe!niç, to nie wy!àczaç wzmacniacza 
z sieci. Zimny gra ch!odno, nierówno 
i bez ikry. Kompakt jeszcze jakoÊ to znie-
sie, chocia˝ i tutaj zmiany na korzyÊç sà
odczuwalne. 

Dwie zalety systemu z Salisbury wydajà
si´ szczególnie warte podkreÊlenia. Pierw-
sza to czystoÊç przekazu, praktycznie przy
dowolnym poziomie g!oÊnoÊci. Druga –
panowanie nad g!oÊnikami i co z tym Êci-
Êle zwiàzane – kontrola basu. Wyraêne
widaç pokrewieƒstwo z Supernaitem.
Tamten nie traci! zimnej krwi, tak˝e wte-
dy gdy przysz!o mu oddaç g!oÊne sym-
foniczne kulminacje. Mniejszy model 
zachowuje si´ podobnie. Nawet je˝eli 
w pewnej chwili jego ni˝sza moc daje 
o sobie znaç, to dêwi´k d!ugo pozostaje
wolny od kompresji i groênych dla g!oÊni-
ków zniekszta!ceƒ. Mimo zaledwie 60 W
dziarski piecyk nie boi si´ g´stych faktur
ani szybkich przebiegów. I kiedy przyjdzie
nam ochota podkr´ciç potencjometr, mo-
˝emy byç pewni, ˝e odda ich z!o˝onoÊç
bez chodzenia na skróty.

Jako ˝e nie usi!uje nas powaliç falà basu
ani og!uszyç Êcianà dynamiki, w pierwszej
chwili mo˝e si´ wydaç niezbyt efektowny.
Wystarczy jednak pos!uchaç d!u˝ej, najle-
piej ró˝norodnej muzyki, by zmieniç zda-
nie. Ten rodzaj prezentacji po prostu si´
nie nudzi. Co prawda Harbethy Super
HL-5 nie nale˝à do monitorów operujà-
cych rozwlek!ym basem, ale i tak wyczu-
wa si´, ˝e Naim nad nimi panuje. Dzi´ki
temu, ˝e nie brakuje mu wydolnoÊci, bas
zachowuje bardzo dobre rozciàgni´cie 
i przyjemnà mi´sistoÊç, a jednoczeÊnie
wybrzmiewa na czas, podkreÊlajàc ryt-
micznoÊç nagrania. Mia!oby si´ apetyt na
nieco lepszà pulsacj´ energii, szczególnie

przy niezbyt wysokiej g!oÊnoÊci, ale poza
tym XS spisuje si´ bez zarzutu. Niskich
tonów nie tylko w spektrum nie brakuje,
ale te˝ stanowià one stabilnà podstaw´ dla
reszty dêwi´kowej konstrukcji. I znowu
repertuar nie ma znaczenia. Mo˝emy 
s!uchaç rocka, elektroniki albo zmagaƒ
jazzowych kontrabasistów. Naim zawsze
sobie poradzi. W omawianym zesta-
wieniu na brzmienie bardziej wp!ywa
wzmacniacz. Odtwarzacz dostarcza wyso-
kiej jakoÊci sygna!, który w Naicie zostaje
poddany obróbce. Je˝eli sposób kszta!to-
wania barwy czy mikrodynamiki przez
Naita nie przypadnie nam do gustu, mo-
˝emy si´gnàç po inny piecyk, nawet ze
znacznie wy˝szej pó!ki. CD5 XS brzmi na
tyle prawdziwie i bezpoÊrednio, ˝e nie na-
le˝y si´ obawiaç mezaliansu.

Niezale˝nie od tego, czy zdecydujemy
si´ pozostaç przy firmowym zestawieniu,
czy podejmiemy dalsze poszukiwania,
CD5 XS jest na tyle przejrzysty i dok-
!adny, ˝e prawdopodobnie zechcemy 
go sobie zostawiç przy kolejnej wymianie
systemu. To êród!o ma du˝y zapas i po-
tencja!, który b´dzie mo˝na wykorzystaç
w przysz!oÊci. Wzmacniacz jest dobry, 
tyle ˝e szybciej wyciàga asy, które trzyma
w r´kawie.

Konkluzja
Naim XS to rasowy audiofilski dêwi´k 

w uczciwej cenie. W niepozornych obudo-
wach brytyjski producent zdo!a! umieÊciç
obwody, za które dotàd trzeba by!o zap!a-
ciç niemal dwukrotnie wi´cej. Wyglàda na
to, ˝e firma z Salisbury zorganizowa!a 
audiofilom promocj´. I z tej akurat màdrze
b´dzie skorzystaç.

Test System

Gniazda DIN i RCA, z!àcze
zewn´trznego zasilacza 
FlatCap XS oraz wyjÊcia
g!oÊnikowe, które przyjmujà 
tylko banany. W!àcznik 
sieciowy z ty!u nie bez 
przyczyny. Nait XS znacznie 
lepiej gra wygrzany.

Naim CD5 XS/Nait XS
Dystrybucja: Decibel
Cena: 
Naim CD5 XS: 8800 z!
Naim Nait XS: 6790 z!

Dane techniczne

Naim CD5 XS:

Rodzaj przetwornika: 24 bity/192 kHz 
(2 x Burr Brown
PCM1704K)

Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 20 kHz 
(+ 0,1 dB, - 0,5 dB)

Zniekszta!cenia: <0,1 % (10 Hz – 18 kHz)
Sygna!/szum: > 80 dB
WyjÊcie analogowe: RCA 2,1 V
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 7/43,2 /30,1 cm
Masa: 6 kg

Naim Nait XS:

Moc: 60 W/8 !, 90 W/4 !
Pasmo przenoszenia: brak danych
Sygna!/szum: brak danych
Zniekszta!cenia: brak danych
WejÊcia liniowe: 6 plus jack 3,5 mm
WejÊcie phono: -
WyjÊcia: g!oÊn., pre-out, sub.
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: -
Wymiary (w/s/g): 7/43,2 /30,1 cm
Masa: 8,6 kg
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