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Nagrody roku RGWZDU]DF]H�&'

WHVW����������FHQD�������]ï 

W tym roku nie przetestowali!my wielu odtwarzaczy CD,  
zw"aszcza w ni#szych przedzia"ach cenowych. Jest ich po prostu  
coraz mniej, bo klienci poszukuj$ %róde" uniwersalnych.  
Jednak, jak mówi stare przys"owie: je#eli co! jest do wszystkiego,  
to jest do niczego. Dlatego osoby powa#nie my!l$ce  
o systemie hi-& i poszukuj$ce bezkompromisowej  
jako!ci pozostaj$ przy tradycyjnych odtwarzaczach. 
Tylko one, jak dot$d, zapewniaj$ odpowiednio dobry sygna"  
i dost'p do satysfakcjonuj$cej ilo!ci nagra(.
Dzi'ki post'powi technicznemu trudno uwierzy), #e odtwarzacz  
za 3000 z" mo#e gra) a# tak dobrze. Posiadacze 10-letnich maszyn,  
uznanych kiedy! za hi-end, powinni unika) porównania  
z niedrogim Creekiem. Mo#e si' bowiem okaza),  
#e przyszed" czas na zmian'.
Brytyjski kompakt jest tak#e !wietnie zaprojektowany  
i wykonany, w my!l najlepiej poj'tego audio&lskiego  
minimalizmu: jak najmniej komplikacji,  
jak najlepsze komponenty. A# mi"o popatrze).  
I pos"ucha), rzecz jasna.

&UHHN� 
(YROXWLRQ���&'
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Nagrody roku Z]PDFQLDF]H

Pierwszy zintegrowany Krell nosi"  
symbol KAV-300i. Pojawi" si' w 1996 
roku i wywo"a" w audio&lskim !wiatku 
prawdziwe trz'sienie ziemi. Po pi'tnastu 
latach nowa trzysetka nie wywo"uje  
ju# takich emocji, cho) przeniesienie  
produkcji do Chin nie pozosta"o  
bez echa.
Co! za co! – przez pi'tna!cie lat cena  
ani drgn'"a, jakby ameryka(skiej &rmy 
in*acja nie dotyczy"a. S-300i kosztuje 
dzi! tyle, co s"ynny poprzednik.  
Brzmienia przeprowadzka tak#e  

nie zepsu"a. Jest zrównowa#one,  
z nutk$ ocieplenia, operuje mocnym, 
ob&tym basem i niczym !niegow$ kul' 
potra& cisn$) w kierunku kolumn  
skondensowan$ dawk' dynamiki.
Podstawowy Krell to uniwersalna  
maszyna, która zagra i z brytyjskim 
monitorem, i z niemieck$ pod"ogówk$. 
Dzi'ki zapasowi mocy nag"o!ni du#e 
pomieszczenie; w ma"ym pozwoli  
uzyska) wysokie ci!nienie akustyczne  
bez zniekszta"ce(.
Trudno tu znale%) powód do krytyki.  
To dobrze zrobiony, bogato  
wyposa#ony i muzykalny piecyk.  
W tej cenie – oferta lepsza  
ni# niejedna promocja.

Yamaha A-S300 jest jednym z najta(szych wzmacniaczy na rynku. Mimo to bez  
kompleksów mo#e stan$) w szranki z dro#szymi konkurentami. Stylistyk$, gabarytami 
i jako!ci$ wykonania nawi$zuje do lat 70. ubieg"ego stulecia. To z"ote lata hi-&,  
a s"owo „oszcz'dno!)” brzmia"o wtedy jak obelga. 
Brzmienie? Czyste i dynamiczne, z solidn$ podstaw$ basow$ i pouk"adan$ scen$.  
Skoro mo#na zrobi) taki wzmacniacz za 1300 z", to audio&lów czeka !wietlana  
przysz"o!).

.UHOO�6����L
WHVW�����������FHQD��������]ï

<DPDKD�$�6���
WHVW�����������FHQD�������]ï 
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Nagrody roku Z]PDFQLDF]H

WHVW�����������FHQD��������]ï 

Lavardin IT to mniej wi'cej rówie!nik oryginalnej trzysetki Krella  
– pierwsze egzemplarze pojawi"y si' w 1997 roku. O ile jednak  
ameryka(ski piecyk mia" przenie!) uniwersalno!) i "atwo!) sterowania  
trudnych kolumn w ni#sze poziomy cenowe, o tyle Lavardin  
okre!li" priorytety zgo"a inaczej. We francuskiej konstrukcji nie chodzi"o  
bowiem ani o moc (47 W na kana" i to przy sprzyjaj$cych warunkach  
atmosferycznych), ani o wygod' u#ytkowania (kilka wej!) na krzy#  
i brak pilota), a ju# na pewno nie o nisk$ cen'. Celem by"o  
opracowanie urz$dzenia o niespotykanych dot$d walorach brzmieniowych,  
"$cz$cego transparentno!) lampy z niskimi szumami tranzystora.  
Kluczem do sukcesu mia"a si' okaza) eliminacja zniekszta"ce(,  
okre!lanych w &rmowej terminologii mianem „pami'ciowych”.  
Lavardin IT mia" brzmie) niezwykle czysto, szczegó"owo i naturalnie.  
Historia pokaza"a, #e si' uda"o.
IT robi wra#enie nawet na audio&lach, którzy z niejednego  
pieca chleb jedli. Mo#e nawet przede wszystkim na nich?  
Jest w jego d%wi'ku co! uwodzicielskiego. Co!, co si' nie nudzi  
i pozwala patrze) na znane p"yty inaczej. To jak fala  
mro%nego powietrza wpadaj$ca do ogrzanego pokoju.  
Od!wie#aj$ca, o#ywcza i pobudzaj$ca. Je#eli IT  
Was oczaruje, d"ugo pozostaniecie pod jego urokiem.  
Jest jedyny w swoim rodzaju.

/DYDUGLQ�,7
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Nagrody roku NROXPQ\
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WHVW����������FHQD�������]ï

Klasyczne monitory zbudowane przez niewielk$ europejsk$ manufaktur',  
której za"o#ycielowi woda sodowa nie uderzy"a jeszcze do g"owy?  
Brzmi jak recepta na sukces i tak jest w rzeczywisto!ci.  
XN250 Evoluzione wzi'"y udzia" w te!cie grupowym  
z bardzo mocnymi konkurentami i wysz"y z niego zwyci'sko.  
Zaprezentowa"y brzmienie nie tylko pozbawione wad,  
ale te# obdarzone pierwiastkiem magii.  
Skomponowane ze znawstwem, przestrzenne  
i wielobarwne, a przede wszystkim – wyj$tkowo wci$gaj$ce. 
Do tego r'cznie wykonane obudowy, wyko(czone  
naturalnymi fornirami i detale, takie jak metalowe  
tunele rezonansowe czy skórzane paski z oznaczeniem modelu.  
XN250 Evoluzione to monitory, w których mo#na si' zakocha).

Xavian  
;1���� 
(YROX]LRQH
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Nagrody roku NROXPQ\

Ósemki maj$ wszystkie cechy mniejszych RX6. Mo#e poza tym, #e okazalsze  
gabaryty nie pozwol$ im tak "atwo znikn$) z pokoju. Ale to #aden problem,  

poniewa# nie znam nikogo, kto chcia"by odwróci) uwag' od tak pi'knych skrzynek. 
Kolejn$ „wad$” w porównaniu z ta(szym modelem s$ wymagania wobec  

wzmacniacza. RX8 potrzebuj$ wi'cej mocy. Wypada im te# dostarczy) sygna"  
z wy#szej pó"ki; po prostu na to zas"uguj$. Przyrost jako!ci w stosunku do ta(szego 

modelu wcale nie jest oczywisty w !wiecie hi-&. Zdarza si', #e pot'#niejsze kolumny 
maj$ po prostu wi'cej basu i mog$ zagra) g"o!niej. W przypadku szóstek i ósemek 

jest tak, jak by) powinno – d%wi'k si' poprawia w ka#dym aspekcie. Zaryzyko-
wa"bym nawet stwierdzenie, #e dop"ata 1200 z" to dobry interes. No, chyba #e 
ograniczaj$ Was rozmiary pokoju lub uznacie proporcje RX6 za zgrabniejsze.

Je#eli komu! monitor BBC nadal kojarzy si' z lekko misiowatym brzmieniem  
i schowanymi skrajami pasma, Spendor SP2/3 R2 nieodwo"alnie zmieni ten  
stereotyp. To g"o!nik, w którym szacunek dla tradycji i wierno!) klasycznym  
za"o#eniom po"$czono ze zdobyczami nowoczesnej techniki i wspó"czesnymi kanonami strojenia.
W efekcie dwudro#ne brytyjskie zestawy, zamkni'te w pi'knie wykonanej obudowie, oferuj$ brzmienie rytmiczne i atrakcyjne.  
Muzyka pulsuje i anga#uje, zmieniaj$c ods"uch ka#dej p"yty w ma"$ przygod'. Co ciekawe, dzieje si' to bez efekciarstwa czy tricków.  
Po seri' klasyczn$ si'gaj$ wymagaj$cy i os"uchani odbiorcy, wi'c udawanie przed nimi zwyczajnie nie ma sensu. Znacznie lepiej kiedy 

g"o!nik pozostaje na drugim planie, ust'puj$c miejsca niezniekszta"conej, 
przekazanej z wysok$ wierno!ci$ muzyce. 
Przecie# w"a!nie na tym zale#a"o konstruktorom, którzy w latach 60.  
opracowywali monitory dla BBC. Gdyby nale#$cy do ich grona  
za"o#yciel Spendora, Spencer Huges, móg" dzi! pos"ucha) SP2/3 R2,  
z pewno!ci$ by"by z nich zadowolony.

6SHQGRU�63����5��
WHVW����������FHQD�������]ï�

RX6 w swojej cenie s$ hitem. Trudno si' dziwi), patrz$c na naturalne forniry, dok"adne  
wykonanie i klas' u#ytych podzespo"ów. Te kolumny wygl$daj$ jak ekskluzywny przedmiot  

i mog$ by) ozdob$ ka#dego wn'trza. Nie potrzebuj$ podstawek. S$ "atwe w ustawieniu  
i niezbyt wymagaj$ce wobec elektroniki. Ka#dy, kto nie mo#e si' zdecydowa) na konkretne 

g"o!niki, powinien Monitor Audio potraktowa) jako uniwersaln$ podstaw' systemu.
Gdyby nawet si' okaza"o, #e RX6 graj$ przeci'tnie – i tak musieliby!my je wyró#ni) za walo-
ry estetyczne. Tymczasem „srebrne” pod"ogówki ze stoickim spokojem stan$ do porównania  

z dowoln$ konkurencj$ za 4000 z" i… wygraj$ 99 % star). W dodatku ka#da #ona  
z rado!ci$ zaakceptuje nasz wybór.

0RQLWRU�$XGLR�6LOYHU�5;�
WHVW����������FHQD�������]ï�

0RQLWRU�$XGLR�6LOYHU�5;�
WHVW����������FHQD�������]ï�

17-47 Nagrody roku 2011.indd   24 1/7/11   9:49:38 AM



25+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Nagrody roku NROXPQ\

Roberto Barletta nie ulega modom. Dotyczy to zarówno wygl$du jego kolumn,  
jak i rozwi$za( technicznych. Giulietty to niewielkie pod"ogówki, które wygl$daj$,  
jakby powsta"y 20 lat temu. Skrzynki nie maj$ zaokr$gle( ani innych  
„unowocze!nie(”. Jedynym szale(stwem wzorniczym s$ eleganckie metalowe  
podstawki. 
Jako!) wykonania nie budzi najmniejszych zastrze#e( – to solidna r'czna  
robota do!wiadczonych stolarzy i !wietne materia"y. Dotyczy to tak#e zwrotnicy  
i przetworników. W Xavianach znajdziemy ScanSpeaki z najwy#szych linii,  
ustawione blisko siebie. Ma to na celu uzyskanie jak najlepszych wra#e( 
przestrzennych oraz spójno!ci d%wi'ku. Obie cechy nale#y uzna) za wybitne.  
D%wi'k Giulietty le#y bardzo blisko magicznej granicy hi-endu; z dobrym  

wzmacniaczem potra& j$ przekroczy). Aby tak si' sta"o, musimy jednak  
po!wi'ci) systemowi wiele uwagi. Kolumny s$ wymagaj$ce w stosunku  
do elektroniki, ale nasz wysi"ek potra&$ nagrodzi) po królewsku.

Zazwyczaj nagrody przyznaje si' produktom uniwersalnym i sprawdzaj$cym si' w ka#dych  
okoliczno!ciach. Tym razem wyró#nili!my tak#e monitory, które mo#e nie ka#demu przypadn$  

do gustu, ale te# nikogo nie pozostawi$ oboj'tnym. 
LS40 to skrzy#owanie profesjonalnego sprz'tu  

nag"o!nieniowego z luksusowymi meblami. Obudowy wyko(czone 
lakierowanym na wysoki po"ysk drewnem robi$ wra#enie  

gabarytami i mas$. A kiedy z g"o!ników pop"yn$ pierwsze d%wi'ki,  
w domu zapanuje atmosfera prawdziwego koncertu. Ich dynamiczny, 

ekspresyjny charakter z mocno zaznaczonymi  
skrajami pasma sprawia, #e muzyka ma w sobie wi'cej #ycia.  

JBL-e nie s$ stworzone do grzecznego grania.  
To sprz't dla osób lubi$cych  

mocne uderzenie,  
kawa" basu i !wie#o!)  

wysokich tonów.  
Hi-fun w czystej postaci.

Legendarna konstrukcja Triangla w aktualnym wydaniu wyra%nie uros"a. Kolumny  
maj$ blisko 1,20 m wysoko!ci i wygl$daj$ jak pot'#ne pompy decybeli. 
Tubowy g"o!nik wysokotonowy rozbudza dalsze oczekiwania. Ka#dy, kto spojrzy  
na wielkie skrzynie, b'dzie si' spodziewa" koncertowego d%wi'ku. Antale spe"niaj$  
to #yczenie, tworz$c niepowtarzaln$, pe"n$ #ycia atmosfer', która przywodzi na my!l 
dobrze nag"o!niony rockowy spektakl. 
Jest to brzmienie dosy) specy&czne, odbiegaj$ce od wyra&nowania drogich kopu"ek,  
ale ma w sobie co!, co pozostawia fanów Triangla oboj'tnymi na dokonania  
konkurencji. De&nicja dynamiki i charakterystyczny, lekko sycz$cy d%wi'k to dla wielu 
osób wspomnienie m"odo!ci. Czasem ha"a!liwej i nierozs$dnej, ale… I na to jest sposób. 
Antale s$ wymarzonym partnerem wzmacniaczy lampowych i takie po"$czenie fani 
francuskiej marki uznaj$ za jedynie s"uszne. Pozostaje albo dostosowa) si' do kanonu, 
albo go z"ama). W obu przypadkach kolumny sprawi$ si' jak nale#y, bo w stosunku  
do wzmacniaczy nie maj$ wielkich wymaga(.

Xavian *LXOLHWWD�
WHVW����������FHQD��������]ï

JBL /6���
WHVW����������FHQD�������]ï

7ULDQJOH�$QWDO�(; 
WHVW����������FHQD�������]ï
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Nagrody roku V\VWHP\

KI Pearl Lite to odchudzona wersja systemu  
wprowadzonego z okazji 30-lecia wspó"pracy Marantza  

z Kenem Ishiwat$. Czasami takie ta(sze wersje  
oznaczaj$ odcinanie kuponów od pierwowzorów;  

na szcz'!cie nie tym razem. 
Marantz przy"o#y" si' do roboty, czego rezultatem jest 

zestaw, który gra rzetelnie, dok"adnie i równo. 
Dobre wra#enie robi ju# od pierwszych minut ods"uchu. Nie stroi fochów, nie ma 

okre!lonych preferencji, po prostu wiernie odtwarza ka#d$ muzyk'. 
Jakby tego by"o ma"o, kompakt wyposa#ono w trzy rodzaje wej!) cyfrowych oraz USB na przednim panelu.  
Dzi'ki temu mo#e pe"ni) funkcj' nowoczesnego przetwornika c/a. W standardzie dostajemy te# znakomity  

wygl$d i wysok$ jako!) wykonania. Za te pieni$dze trudno wymaga) wi'cej.

Pod wzgl'dem wizualnym holenderski zestaw to uciele!nienie 
marze( ka#dego entuzjasty lamp. Mimo #e urz$dzenia s$  

na wskro! nowoczesne, rozsiewaj$ wokó" siebie dyskretny 
urok belle epoque.
Charakter brzmienia nieco odbiega od lampowego  
stereotypu. Wprawdzie jedwabiste wysokie tony i gor$ca,  
plastyczna !rednica wpisuj$ si' w kanon gatunku,  
ale dynamika godna solidnego tranzystora oraz  

precyzyjna stereofonia ka#$ zrewidowa) dotychczasowe pogl$dy  
na temat urz$dze( lampowych. PrimaLuna radzi sobie z ka#dym repertuarem  

– od Bacha po Rammstein i z powrotem. Pe"nia szcz'!cia? Kto wie…

0DUDQW]�.,�3HDUO�/LWH
WHVW�����������FHQD�������]ï

3ULPD/XQD�3UR/RJXH�(LJKW�
3UR/RJXH�3UHPLXP

WHVW�����������FHQD��������]ï

Ameryka(ska &rma Ayre nale#y do klasycznych  
gara#owych manufaktur, których katalog mie!ci si' na  

dwóch kartkach A4. Niew$tpliw$ zalet$ takich wytwórni  
jest indywidualne podej!cie do ka#dego urz$dzenia  

opuszczaj$cego mury zak"adu. W rezultacie zestaw z"o#ony  
z odtwarzacza CX-7eMP i wzmacniacza AX-7e, cho)  

to dopiero podstawowe modele w ofercie, pod wzgl'dem  
jako!ci wykonania nie budzi najmniejszych zastrze#e(.

Brzmienie Ayre to uciele!nienie kultury i muzykalno!ci.  
Bez wzgl'du na to, czy w odtwarzaczu wyl$duj$ kr$#ki stricte 

audio&lskie, czy masowa produkcja z wielkich wytwórni, urz$dzenia staraj$ si' dostarczy) s"uchaczowi  
jak najwi'cej przyjemno!ci. Za"o#yciel ameryka(skiej &rmy deklaruje, #e jego g"ównym celem jest budowanie  

urz$dze(, które przez d"ugie lata b'd$ dostarcza"y w"a!cicielom niezapomnianych wra#e( muzycznych.  
Uda"o mu si' w stu procentach.

$\UH�&;��H03�$;��H
WHVW����������FHQD��������]ï
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Nagrody roku V\VWHP\
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System XS prezentuje tak atrakcyjn$ relacj' jako!ci do ceny, i# rodzi si'  
przypuszczenie, #e kto! si' w Naimie pomyli". Trzeba by) zdeklarowanym entuzjast$  
Supernaita, #eby go wybra) zamiast o po"ow' ta(szego Naita XS.  
Tam dostajemy mas' niepotrzebnych gad#etów i wi'cej watów.  
Tutaj moc spada, ale p"acimy tylko za to, z czego naprawd' korzystamy.  
Jako!) wykonania jest identyczna, topologia uk"adu – bli%niaczo podobna.  
A co najwa#niejsze, Nait XS powtarza wi'kszo!) zalet brzmieniowych starszego brata.
Z CD 5XS jest podobnie: przetworniki Burr Brown PCM 1704  
z najwy#szej selekcji K, wysuwana po "uku szu*ada,  
nap'd sterowany autorskim oprogramowaniem Naima  
i p"ytka drukowana przypominaj$ca t' z CDX-a 2.  
Nie, #eby temu ostatniemu czego! brakowa"o,  
ale blisko o po"ow' ni#sza cena  
przemawia na korzy!) CD 5XS.
Ten system to wyj$tkowa pokusa.  
+wietnie gra i zosta" atrakcyjnie wyceniony.  
Je#eli w Salisbury rzeczywi!cie si' pomylili,  
to odtwarzacz i wzmacniacz XS  
stanowi$ okazj', z której warto skorzysta).  
A nu# si' zorientuj$?

1DLP� 
&'��;6�1DLW�;6
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Scorpio II to model, który w za"o#eniu mia" wype"nia) luk' cenow$ pomi'dzy 
Tempo i Virgo. Jednak kilka wzgl'dów konstrukcyjnych (gabaryty, podzia"  

pasma oraz sze!) z siedmiu zastosowanych przetworników) sprawia, #e  
Skorpiony przypominaj$ ta(sz$ wersj' Avanti. Z rozwi$za( technicznych nale#y 

wyró#ni) woofery HHCM z hybrydowym, aluminiowo-plastikowym koszem  
i zawieszeniem ACD, kon&guracj' push-push bocznych basowców oraz Vibra-

tion Control Terminal, czyli specjalnie wyg"uszony pro&l z gniazdami.
Brzmienie uwodzi realizmem od pierwszych sekund. +rednica sytuuje si'  

dok"adnie pomi'dzy bezduszn$ sterylno!ci$ i romantycznym ciep"em.  
Podstawa harmoniczna, oprócz pot'gi i zró#nicowania, charakteryzuje si'  

p"ynno!ci$ przej!) i wybuja"$ fantazj$. Tutaj wszystkie fragmenty pasma s$  
traktowane z jednakowym taktem i staranno!ci$, a ich proporcje odmierza  

aptekarska waga. Ponadto Audio Physic jest graczem, który w dziedzinie  
przestrzennej prawdy o muzyce konkuruje chyba tylko sam ze sob$.

Audio Research Reference 5 jest diabelnie drogi i anielsko dobry. Teoretycznie prosty uk"ad sygna"owy,  
bazuj$cy na czterech podwójnych triodach 6N30, wprowadza do systemu element magii. Czy to zas"uga rozbudowanego  
zasilania z dwiema lampami i osobnymi obwodami dla cz'!ci sygna"owej, czy doskona"ych kondensatorów sprz'gaj$cych,  
czy przemy!lanego rozmieszczenia komponentów? Pewnie wszystkiego po trochu. Wa#ne, #e wypadkowa tych czynników  
da"a d%wi'k, którego nie wahamy si' okre!li) wybitnym. 
Wzorcowy ARC perfekcyjnie panuje nad przestrzeni$, barw$ i dynamik$. Pozwala zaistnie) szczegó"om, które wcze!niej jakby  
nie istnia"y. Daje im si"' przebicia, nie zaburzaj$c proporcji. Sprawia, #e wszystko do siebie lepiej pasuje. Takiej harmonii i energii  

pró#no szuka) w bud#etowych konstrukcjach. Audio Research  
to zupe"nie inny poziom. Po odtwarzaczu CD8 to ju# drugie 
urz$dzenie ze szczytowej linii, które zrobi"o na nas wra#enie.  
Jak wida), Audio Research nie rzuca s"ów na wiatr.  
Tutaj „Reference” naprawd' znaczy: „wzorcowy”.

$XGLR�5HVHDUFK�5HIHUHQFH���
WHVW�����������FHQD��������]ï

Tajemnica Avalonów jest !ci!le strze#ona. Zalane tworzywem zwrotnice s$ dosy)  
skomplikowane, ale nawet mimo to w razie awarii producent woli je w ca"o!ci wymieni),  

ni# ujawni) konstrukcj', która odpowiada za po"ow' brzmieniowego sukcesu.  
Solidne skrzynie tak#e trudno by"oby skopiowa), nawet maj$c map'  

wewn'trznych wzmocnie(.
Ci'#kie trumny kryj$ w sobie g"o!niki nisko-!redniotonowe Etona i, now$ w tej wersji,  

ceramiczn$ kopu"k'. Proporcje skrzy( budz$ oczekiwanie d%wi'ku zupe"nie innego  
ni# ten, który s"yszymy. Spodziewamy si' pot'#nego basu i pora#aj$cej dynamiki,  

tymczasem Avalony graj$ lekko, podkre!laj$c wyrazisto!) i czytelno!) wysokich tonów  
oraz romantyczn$, zwiewn$ !rednic'. Najwi'ksz$ zalet$ Ascendantów jest wybitna  

przestrze(, spójno!) zakresów i przejrzysto!). Nawet bas jest czytelny i szybki.  
Spore wymagania wobec wzmacniaczy kieruj$ poszukiwania partnera w obszar  

zdecydowanie hi-endowy. My polecamy m.in. Spectrala.

$YDORQ�$VFHQGDQW
WHVW�����������FHQD��������]ï
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Puccini powsta" w oparciu o autorsk$ koncepcj' Data Conversion Systems.  
Zamiast si'ga) po gotowe przetworniki c/a, Brytyjczycy opracowali w"asny  
przetwornik i zbudowali go, wykorzystuj$c programowalne bramki logiczne.  
So,ware, który do nich wgrano, pozostaje pilnie strze#on$ tajemnic$ &rmy.  
To od niego zale#y, jaki d%wi'k us"yszymy. 
Co ciekawe, programowanie nie jest procesem zamkni'tym.  
Je#eli specjali!ci opracuj$ nowe sekwencje algorytmów,  
mo#na je b'dzie zastosowa) w u#ywanym ju# urz$dzeniu.  
To du#a wygoda, a jeszcze wi'ksza oszcz'dno!). Tym cenniejsza,  
#e za odtwarzacz trzeba zap"aci) blisko 60 tys. z".
Puccini wiele wymaga od towarzysz$cej elektroniki i jest wyj$tkowo wra#liwy  
na jako!) kabla sygna"owego. Kiedy jednak umie!cimy go w doborowym  
towarzystwie, zaczyna gra) jak marzenie.
D%wi'k jest rozdzielczy, szczegó"owy,  
a przy tym niespotykanie g"adki i spójny.  
W tych aspektach wyznacza poziom odniesienia,  
do którego zbli#$ si' tylko nieliczni konkurenci.  
Gra z ujmuj$c$ lekko!ci$ i swobod$, dzi'ki czemu  
nawet odtworzenie najg'stszych spi'trze(  
przychodzi mu z "atwo!ci$. 
-ród"o na lata, które chce si' w"$czy)  
zaraz po powrocie do domu.

dCS 3XFFLQL
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Druga ods"ona diamentowej serii B&W. Lista mody&kacji nie jest d"uga. Stosowane ju# wcze!niej  
rozwi$zania (podzia" konstrukcji wed"ug przetwarzanego pasma na skrzyni' g"ówn$ do basu,  
marlanow$ g"ow' do !rednicy i tub' typu „nautilus” do sopranów; membrany odpowiednio  
z rohacellu, kevlaru i diamentu; *owport; matrix, itd.) udoskonalono za pomoc$ nowego uk"adu  
magnetycznego w g"o!niku wysokotonowym i wooferach, zmian w zwrotnicy i w panelu  
z terminalami. Zasilane wzmacniaczem dzielonym Krella kolumny dostarczaj$ wra#e( trudnych  
do powtórzenia w skali absolutnej. Fabryczne cechy brytyjskiego producenta (szczegó"owo!),  
dynamika, kontrolowany bas) urozmaicaj$ rozmach, realizm i prawda o zapisanej na no!niku  
muzyce. Do tego dochodz$ fantastyczna góra i czysto!). To nie s$ kolumny, które podkoloruj$  
brzmienie. Drugi szlif tego diamentu w!ród kolumn mo#e porwa) wszystkich. Zarówno fanów zabawy  
w re#ysera d%wi'ku, jak i tych, którzy d$#$ do zanurzenia si' w muzyce po uszy.

Geithainy ME 800K s$ najdro#szymi  
testowanymi przez nas kolumnami  

i jednymi z najlepszych, z jakimi kiedykolwiek  
mieli!my do czynienia. Cho) formalnie s$ aktywnymi monitorami studyjnymi,  

z równym powodzeniem poradz$ sobie w warunkach profesjonalnych,  
jak i w domowych pieleszach. 

Geithainy graj$ tak, jakby nie dotyczy"y ich #adne ograniczenia. Pod wzgl'dem 
dynamiki mog$ konkurowa) ze startuj$c$ rakiet$, a ich przejrzysto!) jest godna  

mikroskopu. To kolumny do s"uchania muzyki w postaci najwierniejszej  
orygina"owi. Nie czaruj$, nie upi'kszaj$ rzeczywisto!ci,  

ale gdy na odtwarzaczu wyl$duje  
dobrze zrealizowane nagranie,  

przeniesiecie si' w zupe"nie  
inny !wiat. Us"yszycie artystów  
graj$cych prawie jak na #ywo,  

cho) w tym wypadku s"owo  
„prawie” nie robi ró#nicy.

Wydawa"oby si', #e najwi'ksze pod"ogówki z serii Genese zosta"y stworzone z my!l$ 
o nag"o!nieniu ogromnych salonów, ale w praktyce okazuje si', #e Lyrry nie zabijaj$ 
s"uchacza basem ani nie potrzebuj$ hektarów przestrzeni, aby zaprezentowa)  
dobry d%wi'k. 
Kolumny Triangla zawsze gra"y !wie#o i szybko. Tak jest i tym razem. Lyrry nawet 
spokojne nagrania potra&$ doprawi) dawk$ energii. Oprócz dynamiki i detaliczno!ci 
znajdziemy tu, mi"e dla ucha, papierowe zabarwienie !rednicy oraz przestrze(  
wykreowan$ z i!cie ameryka(skim rozmachem. Z tych kolumn d%wi'ki nie s$cz$ si' 
leniwie, ale wylatuj$ jeden za drugim. Gdyby!my mieli opisa) ich brzmienie  
tylko jednym s"owem, powiedzieliby!my: radosne. I chyba o to chodzi.

BW ����'LDPRQG
WHVW�����������FHQD��������]ï�
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To wcale nie jest szczyt cennika Magico. W tym zakresie izraelsko-ameryka(ska &rma niemal#e  
startuje z „powa#nymi” konstrukcjami. Tradycyjne, mo#e nieco przyci'#kie proporcje skrzy( id$  
w parze z najbardziej zaawansowanymi technicznie rozwi$zaniami, jak cho)by membrany g"o!ników 
nisko-!redniotonowych wykonane z nanorurek.  
Kolumny s$ bardzo masywne,  
co jest wynikiem zastosowania  
w obudowach pot'#nych  
aluminiowych p"yt. Ka#dy  
element V3 pochodzi  
z najwy#szej pó"ki. Jednak  
i to nie usprawiedliwia ceny,  
która przekracza mo#liwo!ci  
klasy !redniej w Polsce, o ile taka  
ju# powsta"a. Dopiero kiedy  
pos"uchacie Magico,  
zrozumiecie, o co w tym ca"ym 
hi-endzie chodzi.
Od pierwszej sekundy mo#na si' 
poczu), jakby!my si' znale%li  
w samym centrum wydarze(  
na scenie. D%wi'k jest bardziej  
przejrzysty ni# w wysokiej klasy  
s"uchawkach, a ka#dy instrument  
mo#na !ledzi) osobno,  
zachwycaj$c si' pi'knem jego  
brzmienia. Mimo tej czytelno!ci  
najbardziej imponuj$c$ cech$ V3  
pozostaje muzykalno!),  
zdolno!) odnajdywania emocji  
ukrytych pomi'dzy pi'cioliniami.  
Znika kurtyna pomi'dzy  
muzykami a s"uchaczem.  
Powiecie, #e biletna koncert  
jest ta(szy? Bzdura. 
Dzisiaj mo#ecie  
pos"ucha) Stinga, 
jutro Zimermana,  
pojutrze Madonny  
i .e Alan  
Parsons Project.  
Magico ich do Was  
zaprosi i przyjad$.  
Zobaczycie!

Nagrody roku +L�HQG

0DJLFR�V3

+Lľ)L�L�0X]\ND����� 35

17-47 Nagrody roku 2011.indd   35 1/7/11   9:50:42 AM



36 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

$XGLR�5HVHDUFK�96L�����
WHVW����������FHQD��������]ï

Nagrody roku Z]PDFQLDF]H�ODPSRZH

CAD 805 AE to pi$te wcielenie wzmacniacza-symbolu w historii hi-&. 
Jego sukces rynkowy zapocz$tkowa" renesans lampowych 
konstrukcji single-ended. Nale#y jednak doda), #e  
w odró#nieniu od typowych uk"adów o niewielkiej mocy, 
Cary wyciska ze swojej 845 (lub 211, bo producent daje  
w wyposa#eniu oba typy lamp) a# 50 W na kana". 

Monobloki wa#$ 39 kg/szuka, s$ wyposa#one m.in.  
w tzw. „kocie oko”, trzy pary odczepów g"o!nikowych,  

pokr't"o zmiany pr$du spoczynkowego lamp mocy, mo#liwo!) regulacji  
sprz'#enia zwrotnego oraz dodatkowe transformatory, pe"ni$ce funkcj' sterowników mi'dzystopniowych. 
Brzmienie Cary to ca"y rejestr czarów i bajeczna !rednica oraz pierwiastek zdecydowania, o którym wi'kszo!) lampowców  
mo#e tylko marzy). To pot'ga, a jednocze!nie subtelno!), ocieraj$ca si' o mi'kko!). Mi'sisto!) oznaczaj$ca wdzi'k,  
nie fa"sz, wreszcie muzykalno!) i urzekaj$ca paleta barw. 
Uderza lekko!) i swoboda, z jak$ ameryka(skie piece potra&$ odwzorowa) najdrobniejsze  
nawet d%wi'ki i osadzi) je w przestrzeni w postaci czystych kryszta"ów.

&$'�����$(�
WHVW����������FHQD��������]ï

Stingrayem II EveAnna Manley wprowadza swoj$ &rm' w XXI wiek. Po wys"uchaniu uwag dystrybutorów i klientów zespó" 
projektantów postanowi" zaproponowa) w P"aszczce co! wi'cej ni# tylko kosmetyczne zmiany. Dotychczas rang' znacz$cego 

wydarzenia mog"a zyska) zamiana #arówki pod!wietlaj$cej logo na znacznie trwalsze LED-y. Tym razem za"oga si'  
spr'#y"a i dokona"a powa#niejszych mody&kacji.
Trzykrotnie wi'ksze kondensatory w &ltrze anodowym poprawi"y kontrol' basu i uniwersalno!) 

Stingraya II. Teraz b'dzie wspó"pracowa" z szersz$ gam$ kolumn. Dzi'ki zdalnemu 
sterowaniu obs"uga jest bardziej komfortowa, a dost'pna za dop"at$ stacja  

dokuj$ca iPoda zach'ca do ods"uchu m"odszych u#ytkowników.
Wzbogacony nowymi gad#etami Manley zachowa" dawne zalety  

brzmieniowe. Ameryka(ski piecyk daje si' lubi). Gra bezpretensjonal-
nie, przyjemnie i pozwala czerpa) rado!) z muzyki. Bas potra& zej!) 
g"'boko i nie spowalnia rytmu. Stereofonia jest stabilna,  
a %ród"a pozorne de&niowane bez niedomówie(. Góra brzmi  
wyrazi!cie albo s"odko – tutaj wiele zale#y od lamp w stopniu  
wej!ciowym.
Stingray II to udany wzmacniacz. Szczególnie doceni$ go osoby,  

których podej!cie do uk"adów lampowych dot$d najlepiej wyra#a"o  
okre!lenie: „chcia"bym, a boj' si'”. Nie ma si' czego ba). P"aszczka nie gryzie.

0DQOH\�6WULQJUD\�,,�
WHVW�����������FHQD��������]ï

Stereofoniczna ko(cówka mocy od ameryka(skiej legendy hi-endu. 
Cho) w buforze wej!ciowym znajdziemy J-FET-y, nie zmienia to faktu, 

#e prawie ca"a odpowiedzialno!) za efekt brzmieniowy spoczywa na 
lampach: czterech 6N30 Sovteka oraz o!miu pracuj$cych jako te-

trody strumieniowe 6550 Svetlany „C”. VSi 115 to konstrukcja typu 
push-pull, pracuj$ca w klasie AB1. Moc jest porównywalna  

ze specy&kacjami tranzystorowców. 120 watów z lamp  
to nie przelewki. Ameryka(ska ko(cówka, cho) nie stara si' na si"' 

zamaskowa) swego technicznego rodowodu, prezentuje bardzo  
neutralny pro&l d%wi'kowy. Owszem, otrzymamy lekkie zaokr$glenie konturów, barwn$ !rednic',  

spokojn$ gór' oraz delikatn$ po!wiat' rozmarzenia. Bas jest zaskakuj$co konkretny,  
z delikatnym zmi'kczeniem tylko na samym dole. Ale to wszystko bez wi'kszego odst'pstwa  

od prawid"owo skalibrowanego d%wi'ku. Lampowy z"oty !rodek.
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Clearaudio Nano Phono to niepozorny z wygl$du stopie(  
korekcyjny dla wk"adek MM i MC. Okazuje si' uniwersalnym 

przedwzmacniaczem, wyposa#onym w regulacj' impedancji 
wyj!ciowej oraz wzmocnienia. 
W po"$czeniu z przetwornikiem MC pokaza" spójne  
i barwne brzmienie, nawi$zuj$ce do najlepszych tradycji 
analogu. W odniesieniu do swojej ceny Nano Phono  
potra& zaskoczy). Drobne niedoci$gni'cia w ergonomii,  
wynikaj$ce z miniaturowych rozmiarów obudowy,  
"atwo wybaczy), gdy poddamy si' urokowi d%wi'ku.  

Niemcy w ofensywie i akurat tym razem nas to cieszy.

&OHDUDXGLR�1DQR�3KRQR
WHVW������������FHQD������]ï�

Pro-Ject Phono Box SE II obs"uguje wk"adki MM  
i MC, ma regulacj' impedancji wej!ciowej oraz &ltr 
subsoniczny. Okaza" si' funkcjonalnym  
i nowoczesnym brzmieniowo stopniem korekcyjnym. 
Stawia na dynamik', przejrzysto!) i zrównowa#enie 
zakresów. Nadaje d%wi'kowi wytrawny i elegancki  
charakter, który spodoba si' szczególnie  
mi"o!nikom klasyki i muzyki akustycznej.  

Atrakcyjnie wyceniony, sk"oni do wydania wi'kszych 
pieni'dzy na wzbogacenie p"ytoteki.

3UR�-HFW� 
3KRQR�%R[�6(�,,
WHVW������������FHQD������]ï

Concept to pomys" na kompletny, prosty w obs"udze, a jednocze!nie wyra&nowany gramofon.  
O ile koncepcja nie jest nowa, o tyle w wykonaniu Clearaudio staje si' przepustk$ do brzmienia wysokiej jako!ci.  

Podstaw' gramofonu oraz talerz wykonano wykorzystuj$c materia"y o ró#nym stopniu t"umienia.  
Unikatem jest zastosowanie ramienia z magnetycznym zawieszeniem belki.  

Gramofon jest dostarczany z fabrycznie ustawion$ wk"adk$ MM. 
Efektem tego przemy!lanego zestawienia jest brzmienie wci$gaj$ce i p"ynne. 

W tej cenie Concept to rzadko spotykana okazja uzupe"nienia systemu  
%ród"em analogowym pochodz$cym od uznanego producenta.

&OHDUDXGLR�&RQFHSW
WHVW�����������FHQD�������]ï
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Audiotechnica "$czy !wiat profesjonalny z audio&lskim. Bezpo!redni nap'd o du#ym  
momencie obrotowym, kwarcowa regulacja pr'dko!ci i dopasowany mas$ talerz  
zapewniaj$ kontrol' i stabilizacj' obrotów. Rami' z "atwo wymienialnymi g"ówkami  
wyposa#ono w p"ynn$ regulacj' VTA, której mo#na dokonywa) tak#e  
w trakcie ods"uchu. Mnogo!) funkcji dodatkowych, w tym pauz' i bieg wsteczny,  
mo#na potraktowa) jako typowo nieaudio&lskie wyposa#enie.  
Ale wbudowany stopie( korekcyjny, lampka o!wietlaj$ca  
pole pracy wk"adki czy ochronna pokrywa spodobaj$ si'  
ka#demu, kto ceni praktyczne rozwi$zania. 
Pow$tpiewanie w mo#liwo!ci brzmieniowe  
niedrogiego gramofonu ko(czy si' po wstawieniu go  
w wielokrotnie dro#szy system. Okazuje si', #e AT-PL120  
staje na wysoko!ci zadania, a sam nap'd 
ma potencja", który warto wykorzysta) w przysz"o!ci. 
Zach'camy do zamontowania wk"adki wy#szej klasy.  
Wtedy miny zaskoczonych kolegów oka#$ si' bezcenne.

$XGLRWHFKQLFD�
$7�3/���
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Audioquest to ameryka(ski specjalista, w którego katalogu, oprócz ekstremalnie drogich 
modeli, zawsze mo#na by"o znale%) dobrze graj$ce przewody w rozs$dnych cenach.  
Rocket 33 to taki w"a!nie produkt. Sk"ada si' z dwóch #y", z których ka#da zosta"a 
spleciona z trzech osobno izolowanych drucików. Przewodniki wykonano z polerowanej 
miedzi o d"ugich ziarnach. Technologia SST (Spread Spectrum Technology) sprawia,  
#e sygna"y o ró#nych cz'stotliwo!ciach oddzia"uj$ na siebie w mniejszym stopniu. 
Rocket 33 prezentuje zrównowa#ony i pe"en szczegó"ów d%wi'k, nie popadaj$c  
przy tym w sucho!) czy ostro!). Neutralny i wszechstronny kabel za niewielkie pieni$dze.
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Tara Labs to jedna z ameryka(skich pot'g kablowych, znana ostatnio dzi'ki modelom,  
w których izolatorem jest pró#nia. Prime M2 to dopiero !rednia pó"ka, wi'c na podobne  
atrakcje jeszcze nie mo#na liczy). Za 1720 z" otrzymamy jednak bardzo dobr$ "$czówk',  

która zagrzeje miejsce w poprawnie zestrojonych systemach. 
Prime M2 nie upi'ksza d%wi'ku i nie dodaje wiele od siebie. Gra równo, naturalnie i czysto.  

Szczegó"owo!) i dynamika stoj$ na wysokim poziomie. 
Do tego otrzymujemy solidne zakr'cane wtyki, odrobin' luksusowego charakteru  

oraz pewno!), #e interkonekt nie popsuje brzmienia systemu. Raczej wyniesie je  
na wy#szy poziom. Tarze, jak zwykle, mo#na zaufa).

7DUD�/DEV�3ULPH�0�
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Kable Harmoniksa maj$ oplot z w"ókna w'glowego, lakierowanego #ywicami, a potem 
polerowanego na wysoki po"ysk. Wi$zki przewodz$ce to mied% PCOCC, z kierunkowo 
u"o#onymi kryszta"ami (dane producenta). Wtyki pokryto warstwami z"ota i rodu.  
To w"asna konstrukcja i jednocze!nie jedna z najlepszych „konfekcji” dost'pnych  
na rynku. Kolejne cechy charakterystyczne to bardzo niska impedancja i dodatkowe 
przewody uziemiaj$ce. Dla wielu osób nie b'dzie to usprawiedliwieniem ceny kompletu, 
swobodnie przekraczaj$cej warto!) dobrego systemu.
Ale Harmonix celuje w odbiorców high-endu, a ci bez wahania zap"ac$ za przejrzysto!)  
i czysto!) d%wi'ku. Te w przypadku japo(skiej wytwórni by"y na tyle wyj$tkowe,  
#e postanowili!my pozostawi) opisywane przewody jako sprz't roboczy redakcji.

+DUPRQL[� 
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Zu Audio to jedna z &rm, które nie zadowalaj$ si' standardowymi rozwi$zaniami.  
Jednym z jej oryginalnych produktów jest Varial – *agowy interkonekt do stosowania  

w systemach hi-& !redniej i wy#szej klasy. Wygl$da"by skromnie i niepozornie,  
gdyby nie metalowa obejma za"o#ona na obie #y"y. Bloczek w kszta"cie litery „V” unie-

mo#liwia rozdzielenie przewodów, a przy okazji pe"ni rol' wska%nika kierunkowo!ci. 
Najwa#niejszym rozwi$zaniem jest &rmowa geometria B3, która podobno  

nie przypomina niczego, co mo#na spotka) u konkurencji. Szczegó"owych informacji 
&rma jednak nie udziela, a o walorach brzmieniowych Variala najlepiej si' przekona)  

w praktyce. Nie b'dzie to czas stracony. 
Brzmienie jest !wie#e, czyste i napowietrzone. Separacja d%wi'ków jest znakomita,  

a muzyk' wype"niaj$ niuanse, co wzmaga wra#enie realizmu.  
Przejrzysto!) Variala robi wra#enie.
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LS-1 to bezkompromisowy produkt, skierowany  
do w$skiego grona audio&lów, którzy nie przejmuj$ si'  
narzekaniem teoretyków i chc$ wycisn$) ze swojego systemu,  
co tylko si' da. Nie znajdziemy w nim #adnych  
gotowych elementów, z których korzystaj$ inni producenci kabli.  
Konstrukcja to oryginalny pomys" Gigawatta, a ka#dy  
egzemplarz wykonuje si' r'cznie, wliczaj$c w to  
uporz$dkowanie splotu przewodników, nak"adanie  
ekranu czy izolacji. Technicznie – kosmos, brzmieniowo – bajka.  
LS-1 wprowadza do brzmienia now$ dawk' czysto!ci,  
poprawia dynamik', rozszerza zasi'g basu  
i stawia kropk' nad „i” w dziedzinie przestrzeni.  
A wszystko to w skromnej, czarnej koszulce,  
która pozwoli ukry) niebagatelny  
wydatek przed ma"#onk$.

*LJDZDWW�/6��
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MC4 to po"$czenie miniwie#y, stacji dokuj$cej iPoda,  
przetwornika c/a umo#liwiaj$cego s"uchanie plików  

z komputera oraz… wzmacniacza lampowego. Kombinacja  
na pierwszy rzut oka dziwaczna, ale w praktyce sprawdza si' 

znakomicie. Efektowna stacja zajmuje niewiele miejsca  
na biurku i dysponuje wystarczaj$cym zapasem mocy,  

by wysterowa) !redniej wielko!ci monitory. 
W komplecie z &rmowymi zestawami OLi2 zaprezentowa"a 

d%wi'k tak du#y, #e a# nieproporcjonalny do gabarytów  
samego sprz'tu. Roth potra& da) wiele przyjemno!ci nawet  

z d"u#szego ods"uchu, co w urz$dzeniach tego typu  
nie zdarza si' cz'sto. Dla audio&lów posiadaj$cych pe"nowymiarowy  

system hi-& mo#e by) znakomitym rozwi$zaniem do gabinetu lub sypialni,  
a dla pocz$tkuj$cych – punktem wyj!cia do dalszych eksperymentów.

5RWK�$XGLR�0&��2/L�
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Z okazji 60. urodzin McIntosh sprawi" sobie dwa prezenty. Pierwszym by" wzmacniacz dzielony,  
niemal #ywcem przeniesiony z dawnych czasów. Drugim – miniwie#a. 

Takiej konstrukcji w katalogu high-endowej legendy  
audio&le si' nie spodziewali. Ale kiedy dodamy,  
#e MXA60 kosztuje 28000 z", stanie si' jasne,  
#e nie mówimy o zabawce. Miniwie#a Maka to zestaw  
zbudowany jak czo"g, wyposa#ony w wi'kszo!)  
&rmowych rozwi$za( i prezentuj$cy d%wi'k wysokiej  

próby. Zdrowy, zrównowa#ony i doprawiony  
odrobin$ lampowego ciep"a. W standardzie  

dostajemy oryginalne wzornictwo  
i znakomit$ jako!) wykonania. MXA60  

to prawdopodobnie najlepsza wie#a na rynku. 
Ekskluzywny produkt dla ludzi, których  

nie interesuje budowanie systemu  
z pojedynczych elementów.
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Bose osi$gn'"o mistrzostwo w segmencie 
kompletnych zestawów kina domowego, 

które s$ "atwe do pod"$czenia, zajmuj$ ma"o 
miejsca i potra&$ si' zbli#y) do jako!ci  
nag"o!nienia prawdziwej sali kinowej.  

Lifestyle V35 na pierwszy rzut oka niewiele 
si' ró#ni od starszych modeli,  

ale to zaawansowany system, który potra&  
przenie!) do domu kinow$ atmosfer'. 

Sercem zestawu jest subwoofer, który mo#na 
postawi) gdziekolwiek. Kalibracja d%wi'ku 

odbywa si' automatycznie. Elementy satelitek 
Jewel Cube mo#na obraca) wzgl'dem siebie, 
co poprawia wra#enie otoczenia d%wi'kiem. 

Jedyne, co musimy systemowi zapewni),  
to odtwarzacz i du#o czasu na cieszenie si' 

koncertami i &lmami we w"asnym domu.

Bose /LIHVW\OH�9���
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Piano Cra, to niemal #ywa legenda i marka sama w sobie. Klasyczna miniwie#a  
to jeden z najlepiej rozpoznawalnych produktów japo(skiego koncernu.  
Jeszcze niedawno klienci mieli do wyboru wersj' ma"$ i du#$.  
Teraz rodzina Piano Cra,ów si' rozros"a i troch' trudno si' w niej po"apa). 
Yamaha odchodzi od staromodnego wizerunku i wyposa#a nowe wie#e 
w gniazda USB i stacje dokuj$ce iPoda, jednak brzmienie nadal stanowi priorytet. 
E-840 prezentuje pe"ny i mocny d%wi'k, oparty na spr'#ystym basie.  
Cho) utracono odrobin' przyjaznego ciep"a w !rednicy pasma,  
zmiany in plus z nawi$zk$ to rekompensuj$. Skraje pasma s$ wyra%ne  
i aktywnie uczestnicz$ w kreowaniu brzmienia. Piano Cra, E-840  
gra odwa#nie i nie owija w bawe"n'.  
To udany kompletny zestaw dla osób, które nie chc$ sk"ada)  
systemu hi-& z oddzielnych elementów.

<DPDKD� 
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Za kilkaset z"otych LG oferuje urz$dzenie, w którym odtwarzanie p"yt  
Blu-ray jest tylko jedn$ z funkcji. Pliki audio, wideo czy zdj'cia mo#na odczytywa)  
zarówno z p"yt, jak i przeno!nych pami'ci USB. Korea(skie %ród"o bez problemu radzi sobie z DivX-ami  
czy MKV, a w dodatku obs"uguje napisy w kilkunastu rozszerzeniach. Nie sprawi mu te# problemu odtworzenie 
materia"u zapisanego kamer$ wideo. AVCHD znajduje si' na d"ugiej li!cie rozpoznawanych formatów. 
Nap'd pracuje zaskakuj$co szybko i cicho. Je#eli chodzi o jako!) obrazu, to fabryczna kalibracja mo#e budzi) zdziwie-
nie, ale r'czne ustawienie parametrów przywraca w"a!ciwe proporcje. Oczywi!cie najlepsza jest wizja  
z Blu-raya, ale DVD tak#e nie rozczarowuje. Dro#sze maszyny potra&$ wi'cej, ale pi')set sze!)dziesi$tka kosztuje  
tyle co komplet wtyczek WBT Nextgen. W swojej cenie spisuje si' naprawd' dobrze.

LG %'����
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Arcam jest zaliczany do wspó"twórców brytyjskiego hi-&, a rozpocz'cie 
produkcji urz$dze( AV wielu mi"o!ników marki potraktowa"o jak zdrad' 
idea"ów. Zestaw z"o#ony z procesora AV888 i wielokana"owego  
wzmacniacza mocy P777 pokazuje, jak bardzo si' mylili.
Za typowym dla tej &rmy obliczem kryj$ si' najnowsze dekodery  
d%wi'ku przestrzennego, a modu"owa budowa procesora  
u"atwi jego ewentualn$ modernizacj'. 
Chocia# do obróbki d%wi'ku zaprz'gni'to najnowocze!niejsze uk"ady 
scalone, brzmienie kombinacji Arcama pozosta"o na wskro! audio&lskie. 
Nagrania stereofoniczne pozwalaj$ si' delektowa) niuansami zawartymi 
na p"ytach, a materia" wielokana"owy kusi dynamik$  
i szczegó"owo!ci$ niedost'pnymi dla wi'kszo!ci urz$dze( konkurencji.

$UFDP�$9����3���
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Wielokana"owy amplituner SR7005 to szczytowy  
model Marantza, który w pe"ni zas"uguje na miano  
okr'tu *agowego. Strona wizualna nawi$zuje  
do presti#owej serii Premium, ale nie dajcie si'  
zwie!) wygl$dowi utrzymanemu w nurcie skromnej  
elegancji. Wyposa#enie i funkcjonalno!) SR7005  
mog"yby bowiem s"u#y) za kanw' niez"ej powie!ci  
science-&ction.
Pod wzgl'dem jako!ci d%wi'ku amplituner Marantza 
mo#e !mia"o konkurowa) nawet z niektórymi  
zestawami dzielonymi, z"o#onymi z procesora  
i wielokana"owego wzmacniacza mocy.  
Wprawdzie nie nale#y  
do najta(szych, ale w !wietle  
powy#szego jego cen'  
mo#na uzna)  
za okazyjn$.
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