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R1601 kosztowa! zupe!nie przy-
zwoite pieni"dze, a zamiast nie-
potrzebnych funkcji znalaz!em  

w nim wy#mienite komponenty pocho-
dz"ce wprost z $agowego SR7005. Najwy-
ra%niej urz"dzenie pozbawione zb&dnych 
gad'etów zyska!o uznanie klientów, bo-
wiem w moje r&ce tra(! najnowszy ampli-
tuner Marantza, b&d"cy kontynuatorem 
tamtej idei.

Budowa 
W #wiecie wielokana!owych maszyn 

masowego ra'enia NR1402 mo'e by) od-
powiednikiem jednoga!kowego wzmac-
niacza stereo. Jest tak prosty, 'e prostszy 
chyba by) nie mo'e. W!a#ciwie jest to 
zintegrowany wielokana!owy wzmacniacz 
z do!o'onymi procesorami surround oraz 
modu!em AM/FM.

Niespe!na 10-cm wysoko#ci front za-
imponuje nale#nikowatym odtwarzaczom 
DVD, ale bud'etowe wzmacniacze stereo 
mog" ju' patrze) na niego z wy'szo#ci". 

W centrum panelu czo!owego, wyko-
nanego ze szczotkowanego aluminium, 
umieszczono przyciski umo'liwiaj"ce pe!-
n" kon(guracj& urz"dzenia. Gdyby kto# 
wybra! drog& na skróty, NR1402 ma wbu-
dowany system Audyssey, s!u'"cy do auto-
matycznej kalibracji g!o#ników, stosowany 
w znacznie dro'szych modelach Marantza. 
Obok gniazda mikrofonu kalibracyjnego 
znalaz!o si& wyj#cie s!uchawkowe, a ró'ni-
ca w rozmiarach wtyczek wyklucza pomy!-

k&. W czasie s!uchania muzyki stereo nie 
od rzeczy b&dzie u'y) trybu „Pure Direct”, 
aktywowanego przyciskiem znajduj"cym 
si& pod wy#wietlaczem.

Na widok tablicy rozdzielczej rozdzwo-
ni!y mi si& w g!owie dzwonki alarmowe. 
Lista dost&pnych gniazd jest bardziej ni' 
skromna, a pi&ciu par terminali g!o#niko-
wych nie widzia!em ju' od dobrych paru 
lat. Czy'by NR1402 okaza! si& przedpoto-
powym gratem, ubranym w pstre marke-
tingowe ciuszki? Je#li tak, to co tam robi 
solidna sieciówka IEC, praktycznie nie-
spotykana w bud'etowym sprz&cie?

Po rozkr&ceniu obudowy wszelkie nie-
cne my#li pierzchaj" jak stado szpaków. 
Podstaw& zasilania stanowi pot&'ny trans-
formator rdzeniowy oraz para dorodnych 
elektrolitów o !"cznej pojemno#ci 13600 µF. 
Jako 'e maszyna Marantza przez ca!y czas 
pozostaje pod pr"dem (na froncie znajduje 
si& jedynie przycisk „Standby”), na bocznej 
#ciance umieszczono drugi du'y zasilacz, 
dzia!aj"cy w trybie czuwania.

Elektronika zmie#ci!a si& na kilku p!yt-
kach drukowanych i pró'no tam szuka) 
elementów z najni'szej pó!ki. Za deko-
dowanie #cie'ek d%wi&kowych odpowia-
da 32-bitowy procesor Analog Devices 
Sharc ADSP-21487, wspomagany kilko-
ma mniejszymi ko#)mi tej samej (rmy. 
Inny scalak Analog Devices, ADV7623, 

obs!uguje wyj#cie HDMI 1.4a. Nie zna-
laz!em tam natomiast analogowo-cyfro-
wych konwerterów obrazu ani skalera 
1080p.

Ko*cówk& mocy, zbudowan" w opar-
ciu o elementy dyskretne, umieszczono 
na du'ej p!ytce na samym dnie obudowy. 
Pi&) par tranzystorów przymocowano do 
aluminiowego radiatora, a g&sta sie) otwo-
rów w dnie oraz pokrywie u!atwia wypy-
chanie ciep!ego powietrza na zewn"trz 
obudowy. Cho), prawd& powiedziawszy, 
NR1402 za bardzo si& nie grzeje. 

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD

Wbrew pochopnym wnioskom, Ma-
rantz jest nowoczesnym amplitunerem, 
adresowanym do posiadaczy najnow-
szych %róde! d%wi&ku i obrazu, którzy 
nie maj" ochoty p!aci) za niepotrzebne 
funkcje. Ilu posiadaczy kina domowego 
u'ywa amplitunerów do nag!a#niania 
innych pomieszcze*? Ilu wykorzystuje 
cyfrowe konwertery obrazu do ogl"dania 

na swych plazmach starych kaset VHS? 
Ilu wreszcie korzysta ze skalerów obrazu 
zamiast pod!"czy) odtwarzacz DVD bez-
po#rednio do telewizora? Zamiast tego 
cz&#ciej b&d" potrzebne dekodery d%wi&-
ku HD, których na pok!adzie NR1402 
znajdziemy ca!" kolekcj&. W #wietle po-
wy'szego zdziwienie mo'e budzi) obec-
no#) jedynie pi&ciu par terminali g!o#ni-
kowych, ale z drugiej strony wi&kszo#) 
u'ytkowników kina domowego i tak nie 
wychodzi poza standard 5.1. Gdyby jed-
nak Marantz tra(! w r&ce prawdziwego 
pasjonata, istnieje mo'liwo#) pod!"cze-
nia do wyj#cia stereo dodatkowej ko*-
cówki mocy steruj"cej dwoma dodatko-
wymi kana!ami.
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Chytry plan konstruktorów Marantza 
spotka! si& z równie przebieg!" ripost". Je-
#li my#leli, 'e rzuc& si& na NR1402 z gar#ci" 
pe!n" bombastycznych (lmów, staraj"c si& 
udowodni), 'e urz"dzenie nie sprosta wy-
mogom drugiej dekady XXI wieku, to byli 
w b!&dzie. Korzenie amplitunera, tak jak 
pozosta!ych urz"dze* Marantza, tkwi" 
w z!otych czasach stereo, wi&c postano-
wi!em przetestowa) go tak, jak sprz&t 
s!u'"cy do odtwarzania muzyki. Je#li 
wyjdzie z tego ca!o, to podrasowane 
efekty surround, jakimi okraszone 
s" wspó!czesne produkcje (lmowe, 
powinien wci"gn") nosem. 

Dlatego, zgodnie z tradycj" wy-
niesion" ze stereo, jako pierwsze 
na tacce odtwarzacza wyl"do-
wa!o oratorium „Mesjasz” Ha-
endla, które ostatnio wpad!o 
mi w r&ce w formacie DVD. 
Koncert z 1992 roku, zagra-
ny z okazji 250-lecia wy- 
konania dzie!a, poprowa-
dzi! sir Neville Marriner, 
a w w#ród wykonawców 
nie zabrak!o takich s!aw, 
jak Sylvia McNair i Anne 
So(e von Otter. Staraj"c si& 
nie zwraca) uwagi na oldskulowe fryzury, 
okulary oraz makija'e, zamkn"!em oczy 
i przenios!em si& na widowni& dubli*-
skiego Point +eatre. Marantz bez pro-
blemu poradzi! sobie z odwzorowaniem 
akustyki du'ej sali koncertowej. Najs!yn-
niejsze dzie!o Haendla zosta!o odegra-
ne w skupieniu, niespiesznie, a cudowne 
d%wi&ki wydobywane z zabytkowych in-
strumentów dawa!y poj&cie o tym, czego 
s!uchali poddani króla Jerzego II. Kilka 
nast&pnych p!yt z koncertami jazzowymi, 

rockowymi oraz bluesowymi, z pr"dem  
i bez, utwierdzi!o mnie w przekonaniu, 'e 
z NR1402 wyj"tkowo muzykalna bestia.

Po zmianie repertuaru na (lmowy am-
plitunerowi Marantza uda!o si& utrzyma) 
wysoki poziom. W scenach batalistycznych 
bez pardonu rzuca! mnie w sam #rodek 

zmaga* wojennych, co skutkowa!o 
gwa!townymi skokami ci#nie-

nia. Natomiast gdy w odtwarzaczu l"dowa-
!y nieco spokojniejsze (lmy, NR1402 nie 
sili! si& na efekciarskie sztuczki. W ko*cu 
to Marantz, a nie jaki# supermarketowy 
ch!am.

.RQNOX]MD�

Rzadko si& zdarza, by niedrogie urz"dze-
nie prezentowa!o tak dojrza!e brzmienie. 
To bardzo dobry sprz&t na pocz"tek przy-
gody z kinem domowym i wcale si& nie 
zdziwi&, je#li zostanie w domu na lata.

Marantz NR1402 
'\VWU\EXFMD��� Audio Klan 

&HQD���� �����]ï

Dane techniczne:
0RF��� 5 x 50 W/8 1 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz-100 kHz 

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� 98 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,08% 

'HNRGHU\��� �DD, Dolby Digital EX, 

Dolby TrueHD, Dolby 

Digital Plus, DPL IIx, 

Dolby Headphone,  

dts, dts-ES, dts 96/24, 

dts-HD, dts Express 

:HMĂFLD�F\IURZH��� �4 x HDMI (1.4a),  

koaksjalne, optyczne, 

M-XPort (iPod), Ethernet

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �3 x kompozyt,  

2 x komponent,  

3 x stereo, aux (3,5 mm 

jack), setup micr., antena 

:\MĂFLD�F\IURZH��� HDMI (1.4a) 

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �monitor (kompozyt, 

komponent), stereo, 

VXEZRRIHU��VïXFKDZNL
3LORW�VDPRXF]ÈF\��
SURJUDPRZDOQ\��� -/+ 

0DNV��SREöU�PRF\��� 360 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 14,5/44/37 cm

0DVD��� 8,2 kg

Ocena:
%U]PLHQLH�VXUURXQG���
%U]PLHQLH�VWHUHR���
:\SRVDĝHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

3URJUDPRZDOQ\�SLORW�REVïXĝ\�
XU]ÈG]HQLD�LQQ\FK�ğUP��

=RVWDïR�MHV]F]H� 
WURFKÚ�ZROQHJR�PLHMVFD��

:�VHNFML�F\IURZHM�EUDN�
NRQZHUWHUöZ�REUD]X���

Prosimy o cisz!...
Kolumny Sonus faber to finezyjne po!"czenie emocji, brzmienia oraz perfekcji wykonania. To esencja 

pasji, technologii i doskona!ego wzornictwa. To dzie!a sztuki, które oprócz królewskiego d#wi$ku, 
dostarczaj" tak%e fantastycznych wra%e& i wspania!ych emocji. Pos!uchaj tego wyj"tkowego brzmienia

i zanurz si$ w fantastyczny, muzyczny spektakl. Prosimy o cisz$. Zaczynamy!

Odwied! jednego z dealerów Sonus faber i poczuj t" wyj#tkow# magi":
Kraków: Top Hi-Fi & Video Design, ul. Chodkiewicza 4, tel.: 12 421 38 42

Sopot: Top Hi-Fi & Video Design, al. Niepodleg!o'ci 677/4, tel.: 58 551 13 65
Warszawa: Top Hi-Fi & Video Design, ul. Gen. Andersa 12, tel.: 22 635 64 63

Dystrybucja w Polsce: Top Hi-Fi & Video Design, ul. Chodkiewicza 4, 31-532 Kraków, infolinia: 081 011 956
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