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Je!eli marka Blacknote kojarzy 
Wam si" z #rmami Goldenote 
i Bluenote, to bardzo s$usznie. 

Wszystkie za$o!y$ Maurizio Aterini. 
Od niebieskiej nuty musia$ odst%pi& ze 
wzgl"du na podobie'stwo do nazwy  
i loga wytwórni Blue Note Records, ale 
na szcz"(cie komplikacje prawne nie 
zmusi$y go do zaprzestania dzia$alno(ci. 
Dzi( Aterini pos$uguje si" innymi marka-
mi. Sk%d ten podzia$? Twórca t$umaczy, 
!e chcia$ w ten sposób wyodr"bni& )ró-
d$a plikowe spo(ród innych produktów 
i podkre(li&, jak powa!nie traktuje ich 
rozwój. Co prawda w ofercie Blacknote’a 
znajdziemy tak!e wzmacniacze zintegro-
wane i odtwarzacze CD, ale trzon stano-
wi% przetworniki i odtwarzacze plików  
z serii DSS. 

Opisywany ponad rok temu DSS30 
Tube móg$ wspó$pracowa& z kompute-
rem, ale dopiero teraz producent opra-
cowa$ urz%dzenie dedykowane pecetom. 
Jest nim DAC30.

Budowa
DAC30 to (redniej wielko(ci metalowe 

pude$ko pozbawione ozdób i bibelo-
tów. Blacknote nie ma zamiaru kon-
kurowa& z Unisonem czy Patho-
sem. Przetwornik jest wr"cz 
ascetyczny, a jedynym za-
biegiem wzorniczym, o ile 
w ogóle mo!na to tak  
nazwa&, jest wy!$obienie  
w kszta$cie krzy!a, wyzna-
czaj%ce centralny panel  
z przyciskami i wy(wietla-
czem. Niebieski wy(wiet-
lacz rozmiarami nie po-
wala, ale wi"kszego nie 
potrzeba. Gdyby(my mieli 
si" porusza& mi"dzy plika-
mi i folderami, by$by niewy-
godny, ale tutaj rola displayu 
ogranicza si" do pokazywa-
nia aktywnego )ród$a, cz"-
stotliwo(ci próbkowania oraz 
g$o(no(ci.

DAC30 zosta$ wyposa!ony w cyfrow% 
regulacj" poziomu wyj(ciowego dla ka!-
dego )ród$a. Umo!liwiono w ten sposób 
pod$%czenie przetwornika bezpo(rednio 
do ko'cówki mocy.

Uk$ad przycisków na przedniej (cian-
ce chyba nie móg$ by& prostszy. Na dole 
ulokowano w$%cznik i przycisk zmienia-
j%cy cz"stotliwo(& próbkowania, a sze(& 
mniejszych guzików to wybór wej(cia, 
regulacja g$o(no(ci, szybkie wyciszenie 
oraz wygaszenie wy(wietlacza. Je!eli b"-

dziemy korzysta& tylko z komputera, nie-
bieski ekran wydaje si" zb"dny.

Jak na urz%dzenie dedykowane pecetom 
DAC30 ma bogat% kolekcj" gniazd. Do 
dyspozycji s%: dwa wej(cia USB 3.0, czte-
ry (!) koaksjalne, jedno optyczne i jedno 
110-omowe AES/EBU. Sygna$ analogowy 
mo!na odebra& z wyj(& zbalansowanych 
(XLR) i niezbalansowanych (RCA), a do-
datkowa para RCA s$u!y do nagrywania. 
Gdyby kto( chcia$ powierzy& przetworni-
kowi tylko przesy$anie plików z kompute-
ra i pod$%czy& do niego DAC-a z jeszcze 
wy!szej pó$ki, b"dzie móg$ skorzysta&  
z koaksjalnego lub optycznego wyj(cia cy-
frowego. Na tylnej (ciance znalaz$o si" jesz-
cze trójbolcowe gniazdo zasilaj%ce IEC.

Nie ma natomiast gniazda USB do 
pod$%czenia pendrive’u lub zewn"trz-

nego dysku twardego. Rozumiem, !e do 
tych celów przeznaczone s% odtwarzacze 
z serii DSS, ale rodzi si" pytanie: dlacze-
go nie po$%czono wszystkiego w zgrab-
n% ca$o(&? Chodzi przecie! o u$atwie-
nie !ycia audio#lom, którzy nie boj% si" 
s$ucha& plików, a czy no(nik jest a! tak 
wa!ny, !eby tworzy& oddzielne urz%dze-
nia – jedne przeznaczone do komputerów,  
a drugie do dysków i pami"ci?

Bogate wyposa!enie to zaleta, ale  
skoro DAC30 zosta$ zaprojektowany do 

wspó$pracy z pecetami, to czy nie wy- 
starczy$oby jedno wej(cie USB i ewen-
tualnie gniazdo koaksjalne do wy- 
próbowania z odtwarzaczem CD? Kto  
ma w systemie 8 )róde$ cyfrowych?  
Nie widz" uzasadnienia takiego uro-
dzaju gniazd w przetworniku, który ma 
by& pomostem pomi"dzy komputerem  
a wzmacniaczem.

Wn"trze podzielono na kilka modu$ów, 
zmontowanych na oddzielnych p$ytkach, 
co w razie awarii powinno u$atwi& serwi-
sowanie. Uk$ady cyfrowe umieszczono 
pionowo, tu! przy tylnej (ciance. Z przo-
du znalaz$ si" zasilacz, a centraln% cz"(& 
zaj"$y obwody analogowe zako'czone 
lampowym wyj(ciem. 

Kwestie zasilania Blacknote traktu-
je bardzo powa!nie. Zastosowano trzy 
obwody z w$asnymi transformatorami:  
dwa pochodz% od Talemy, a jeden nosi 
logo w$oskiej #rmy i zosta$ oznaczony  
jako jej autorskie opracowanie. Jako(&  
komponentów jest wysoka. Wida& prze-

ka)niki Takamisawy i kondensatory Elny,  
a w kluczowych miejscach – kondensato-
ry Jantzen Audio Cross Cap.

W zestawie dostajemy cienki pilot, za-
pakowany w eleganckie zamszowe etui,  
piankowe podk$adki do ustawienia urz%- 
dzenia na delikatnym lub (liskim pod-
$o!u, a tak!e zamszowy pokrowiec dla 
wyj%tkowo pedantycznych klientów. Nie  
przewidziano natomiast okablowania, 
oprócz sieciówki. Nawet USB trzeba do-
kupi&. Nie znalaz$em te! p$yty ze sterow-
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nikami, która wed$ug instrukcji obs$ugi 
powinna by& do$%czona.

Najnowszy so*ware mo!na pobra& ze 
strony producenta. W tym celu trzeba 
si" zarejestrowa& i oprócz swoich danych 
osobowych poda& numer seryjny DAC-a. 
U!ytkownikom polecam zapisa& i prze-
chowywa& sterowniki w bezpiecznym 
miejscu. Nauczy$a mnie tego przygoda 
ze Squeezeboxem, którego nie uda$o si" 
uruchomi& bez oryginalnego oprogra-
mowania. By$oby dost"pne na stronie 
producenta, z tym !e #rma Slim Devices 
zako'czy$a dzia$alno(&, a Squeezeboxy 
produkuje teraz Logitech, którego opro-
gramowanie nie pasuje do starych mode-
li. Nie !ebym )le !yczy$ Ateriniemu, ale 
sugeruj" si" ubezpieczy&. Najlepiej wypa-
li& p$yt" ze sterownikami albo zapisa& je 
na dysku.

Co ciekawe, Blacknote umieszcza na 
swojej stronie linki do stron programów, 
które mog% si" przyda& u!ytkownikom 
DAC-a: Express Rip, Exact Audio Copy, 
Foobar 2000, Audiograbber, AVS Au-
dio Converter, DB Power Amp i Lupas  
Rename.

.RQğJXUDFMD
Najd$u!ej przetwornik gra$ z McInto-

shem MA6600 i Audio Physikami Tempo 
VI, po$%czonymi ze wzmacniaczem ka-
blami Albedo Monolith. Moj% drug% ulu-
bion% kon#guracj% jest ta sama integra, 
wspó$pracuj%ca z monitorami Xavian 
XN250 Evo, do których sygna$ dopro-
wadzaj% ta(my Nordost Red Dawn. Xa-
viany stan"$y na podstawkach Ostoja K6,  
a elektronika na stoliku Base z kamienny-
mi blatami i t$umieniem olejowym. Pr%d 
rozprowadza$a listwa Fadel Art Hot- 
line IEC i sieciówki Ansae Muluc Su- 
preme. +%czówki pochodzi$y od Tary  
Labs. System zagra$ w 18-metrowym po-
koju o przyjaznej akustyce.

%U]PLHQLH
Opis brzmienia DAC-a 30 nie nale-

!y do $atwych zada'. Urz%dzenie stawia  

na neutralno(& i rónowag" tonaln%.  
Pierwsze minuty ods$uchu nie pozwa- 
laj% wy$oni& !adnych cech charakterys- 
tycznych. Nie dostajemy powalaj%cego  
basu ani rozgrzanej do czerwono(ci (red- 
nicy. Dlatego odradzam ods$uchy w po-
(piechu.

W$oski przetwornik jest bardzo uni-
wersalny. Wpasuje si" w ka!dy system, 
któremu nie s% potrzebne korekty. Wi"-
cej, jestem przekonany, !e prawid$owa 
kon#guracja b"dzie wr"cz niezb"dna  
do odkrycia wszystkich zalet Blackno- 
te’a. Aby doceni& wspomnian% równo-
wag" tonaln% i wysok% wierno(& wobec 
materia$u muzycznego, b"dziemy po-
trzebowa& zestawu, który nie zaburzy 
tego efektu i nie przekszta$ci d)wi"ku  
w karykatur".

Konstruktorom musia$o zale!e& na 
osi%gni"ciu brzmienia jak najbardziej 
wywa!onego. Proporcje mi"dzy zakre-
sami s% doskona$e. DAC30 dba tak!e  
o barw", proporcje dynamiczne, ukszta$-
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towanie sceny i odwzorowanie detali. 
Mimo drzemi%cych w jego wn"trzu szkla-
nych baniek nie otrzymamy zag"szczonej 
(rednicy. Barwy s% delikatnie ocieplone, 
ale urz%dzeniu daleko do zlepiania 
ze sob% instrumentów i doci%-
!ania wokali. DAC30 stara si" 
gra& przyjemnie, a zarazem 
rzetelnie. Podobnie przedsta-
wia si" kwestia dynamiki. Do-
stajemy $adunek energii, ale nie 
dochodzi do jej przedawkowania. 
Blacknote stawia na spójno(& prze-
kazu. Zach"ca s$uchacza, by ch$on%$ 
muzyk" jako ca$o(&. Nie rozk$ada na-
gra' na czynniki pierwsze. Nad ana-
liz" przedk$ada dojrza$% syntez", cho&  
z zachowaniem wszystkich regu$ audio#l-
skiej wierno(ci orygina$owi.

Przejrzysto(& w jego wydaniu to co( 
wi"cej ni! podkre(lanie góry pasma  
i eksponowanie smaczków. Po raz kolejny 
Blacknote daje pokaz rzetelnego grania, 
opartego na wierno(ci odtwarzanej mu-
zyce. +owcy szczegó$ów na pewno znajd% 
bardziej efektowne odtwarzacze plików. 
Blacknote, zamiast wypycha& na pierw-
szy plan odg$osy i szmery, woli ukaza& 

wydarzenia tak, jak zosta$y zarejestro- 
wane. D)wi"ki pierwszoplanowe pozo-
stan% najwa!niejsze, a w odg$osy z t$a  
b"dziemy musieli si" ws$ucha& uwa!niej. 

Nie oznacza to bynajmniej, !e w$o-
skie )ród$o nie jest przejrzyste. 
Ono po prostu nie szpanuje, co 

przek$ada si" na wi"cej 
przyjemno(ci z d$ugich 
ods$uchów.

I tu dochodzimy do 
sedna. Im d$u!ej s$ucha-

my tego, co w$oski przetwor-
nik ma do zaoferowania, tym bar-

dziej doceniamy jego dojrza$e podej(cie 
do muzyki. Nie obchodzi go bicie rekor-
dów, ale je!eli szukacie )ród$a, z którym 
mo!na sp"dza& d$ugie wieczory, okazuje 
si" niezast%piony.

.RQNOX]MD
DAC30 to jedno z najlepiej brzmi%-

cych )róde$ plikowych na naszym ryn-

ku. Powraca jednak problem funkcjo-
nalno(ci. Urz%dzenie jest przeznaczone 
tylko do s$uchania plików z komputera, 
co nie jest z$ym pomys$em, ale wci%! nie 
jest to ca$kowicie wszechstronny odtwa-
rzacz. Zaczynam nawet w%tpi&, czy taki 
si" kiedykolwiek pojawi. Zamiast czeka& 
na rewolucyjne rozwi%zanie, lepiej wy-
bra& jeden ze sposobów s$uchania plików  
i zaopatrzy& si" w odpowiedni sprz"t. Dla 
tych, którzy wykorzystuj% do tego celu 
komputer, DAC30 mo!e by& strza$em  
w dziesi%tk".

Blacknote DAC30
'\VWU\EXFMD��� Moje Audio

&HQD�� ������]ï

'DQH�WHFKQLF]QH
3U]HWZRUQLN��� 24 bit/192 kHz

:HMĂFLD�F\IURZH��� �2 x USB, 4 x SPDIF, 

toslink, AES/EBU

:\MĂFLD�F\IURZH��� �koaksjalne (RCA), 

optyczne

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA, XLR

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� �20 Hz – 20 KHz  

(+/- 0,3 dB)

7+'��� 0,05 %

:\PLDU\��Z�V�J���� 12/24/40 cm

0DVD��� 8 kg
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