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Z tradycjami
Arcam  
AVR400
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System

2GWZDU]DF]�%OX�UD\��� Philips BDP7300 
2GWZDU]DF]�&'��� Bladelius Syn 
*ïRĂQLNL�JïöZQH��� Monitor Audio Gold GX300 
*ïRĂQLN�FHQWUDOQ\��� Monitor Audio Gold GXC350�
*ïRĂQLNL�HIHNWRZH��� Monitor Audio Gold GX100�
6XEZRRIHU��� Monitor Audio  
 Silver RXW-12�
.DEOH�JïRĂQLNRZH�L�V\JQDïRZH���Qed i MIT 
.DEOH�]DVLODMÈFH��� Neel N14E Gold 
$NFHVRULD��� StandArt 

34-39 Arcam AVR 400.indd   34 9/26/11   6:23:13 PM



Test DPSOLWXQHU�$9

35+Lľ)L�L�0X]\ND������

odró!nieniu od sprz"tu 
wi"kszo#ci wyspiarskich ko-

legów urz$dzenia projekto-
wane przez Johna Dowsona, za%o!yciela 
Arcama, by%y nadzwyczaj nowoczesne,  
a niektóre rozwi$zania, jak np. modu%owa 
budowa odtwarzaczy, zdawa%y si" wykra-
cza& daleko w przysz%o#&. 

Gdy w 2001 roku ukaza%a si" seria DiVA 
(Digitally integrated Video and Audio), 
wierni u!ytkownicy Arcamów poczuli 
si", jakby kto# wlaz% im w gumiakach do 
salonu. Przecie! u progu XXI wieku !a-
den szanuj$cy si" stereo'l nawet nie spoj-
rza% w stron" kina domowego, a tu taka 
zdrada idea%ów. Wkrótce jednak emocje 
opad%y, bo okaza%o si", !e DiVA 
zachowa%a wysokie stan-
dardy brzmieniowe.

Kolejna seria, FMJ (Full 
Metal Jacket), mia%a by&  
high-endow$ wizytówk$  
firmy. Zapotrzebowanie 
przeros%o oczekiwania sze-
fów Arcama, wi"c z biegiem 
lat ta(sze serie cichaczem 
wycofano.

Aktualny katalog zawiera 
kilkadziesi$t urz$dze(, pogru-
powanych w trzy serie. Na szczycie 
cennika stoi FMJ (teraz akronim ten 
oznacza Faithful Musical Joy, co jest ty-
pow$ marketingow$ gadk$). Znajdziemy 
tu kino domowe i stereo. W ta(szej linii 
Solo zgromadzono multimedialne wyna-
lazki skierowane do m%odzie!y, natomiast 
rCube reprezentuje tylko jedno przeno-
#ne ustrojstwo, adresowane do ludzi, któ-
rzy chc$ us%ysze& dobry d)wi"k z iPoda. 

Naturaln$ konsekwencj$ pozostawienia 
w ofercie jedynej audio'lskiej linii FMJ s$ 
relatywnie wysokie ceny. Posiadacze leci-
wych zestawów Alpha z rozrzewnieniem 
wspominaj$ czasy, kiedy klocki z Water-
beach cenowo konkurowa%y np. z NAD-
em, Cambridge’em czy Creekiem. To se ne 
vrati… Z drugiej strony, trzeba doceni& 
odwag" Arcama, bo ceny podstawowych 
modeli zaczynaj$ si" tam, gdzie utytu%o-
wana konkurencja ko(czy. AVR400 jest 
tego najlepszym przyk%adem.

Na moje oko najtrudniejszym segmen-
tem w bran!y hi-' jest kino domowe. 
Dobrze zaprojektowane odtwarzacze CD, 
wzmacniacze i kolumny mo!na produ-
kowa& latami, podczas gdy w dzia%ach 
badawczo-rozwojowych DVD, Blu-rayów  
i amplitunerów trwa intensywny wy#cig 
zbroje(. Nieustannie mno!one dekodery 
i gad!ety maj$ wyró!ni& 'rm" z t%umu  
i przyci$gn$& niezdecydowanych klien-

tów. Dalekowschodnie koncerny dyspo-
nuj$ pot"!nymi zapleczami naukowymi, 
o których mniejsi producenci nie mog$ 
nawet marzy&. Je#li ju! który# odwa!y si" 
pokaza& seri" AV, skupia si" na jako#ci 
brzmienia, bo cen$ nie mo!e konkurowa& 
z azjatyckimi gigantami. Dla klientów 
salonów AV to idealna sytuacja, bo dys-
ponuj$c kwot$ zbli!on$ do #redniej kra-
jowej mog$ przebiera& w nowoczesnych 
urz$dzeniach. A niespe%na 7000 z% za *a-
gow$ maszyn" Marantza, wyposa!on$ jak  
z powie#ci science 'ction, to przys%owio-
we psie pieni$dze. Maj$c powy!sze na 
uwadze, #miem twierdzi&, !e przed Arca-
mem bardzo trudne zadanie.

Budowa
Cho& AVR400 jest najta(szym wielo-

kana%owym amplitunerem w 'rmowym 
katalogu, to pod wzgl"dem jako#ci wy-
konania nie odbiega od wy!szych mo-
deli. Przedni$ #ciank" wykonano z litego 
plastra aluminium i, nie wiedzie& czemu, 
pomalowano na szary mat. Wystarczy%o-
by szczotkowanie, bo teraz lakierowany 
front do z%udzenia przypomina plastik. 
Najwyra)niej projektanci AVR400 chcie-
li za wszelk$ cen" unikn$& ostentacji. Do 
wyboru jest tak!e wersja czarna i tylko od 
indywidualnych upodoba( b"dzie zale!a-
%o, któr$ wybierzecie. Brzmieniem si" nie 
ró!ni$.

Pod poka)nym zielonym wy#wietla-
czem umieszczono d%ugi szereg malutkich 
przycisków s%u!$cych do pe%nej obs%ugi 
urz$dzenia w razie awarii pilota. G%adk$ 
powierzchni" urozmaicaj$ gniazda, s%u-
chawkowe oraz mikrofonu kalibracyjne-
go, zagubione po#ród licznych symboli 
dekoderów. W odró!nieniu od dro!szych 
modeli, u do%u przedniej #cianki nie ma 
d%ugiej szczeliny poprawiaj$cej wentyla-
cj" wn"trza. AVR400 dysponuje %$czn$ 

moc$ 630 W, wi"c pozostaje mie& nadzie-
j", !e konstruktor wiedzia%, co robi.

O ile na podstawie pobie!nych ogl"dzin 
mo!na AVR400 wzi$& za wypasiony tu-
ner, to tablica rozdzielcza rozwiewa w$t-
pliwo#ci. Kilkadziesi$t z%oconych gniazd 
AV pozwoli pod%$czy& dowolne )ród%o 
czy odbiornik. Na podkre#lenie zas%ugu-
je logiczne pogrupowanie oraz czytelne 
oznakowanie, u%atwiaj$ce instalacj".

W#ród licznych z%$cz %atwo przeoczy& 
Ethernet i USB, pozwalaj$ce na komu-
nikacj" z dowolnym komputerem oraz 
pod%$czenie zewn"trznego dysku. Mnie 
szczególnie zainteresowa%o to ostatnie.  
Czytaj$c instrukcj", zauwa!y%em, !e 

AVR400 wyposa!ono w odtwarzacz pli-
ków muzycznych, obs%uguj$cy tak!e 
bezstratne formaty FLAC. Powinno si" 
to spodoba& m%odzie!y z audio'lskim za-
ci"ciem.

Arcam obs%uguje osiem kana%ów efek-
towych. Je#li pozostaniecie przy podsta-
wowej kon'guracji 5.1, to do wolnych 
wyj#& mo!ecie pod%$czy& kolumny na-
g%a#niaj$ce drugie pomieszczenie. Innym 
pomys%em b"dzie wykorzystanie ich do 
sterowania kolumn g%ównych w bi-am-
pingu, co niniejszym uczyni%em.

Wn"trze AVR400 przedstawia eleganc-
ki widok. Ilo#& kabelków ograniczono 
do niezb"dnego minimum, a te, które 
si" osta%y, pospinano w schludne wi$zki. 
Obudow" skr"cono z 2-mm blach, a p%yt-
ki wzmocniono kilkoma szynami. Ca%o#& 
jest sztywna i sprawia wra!enie nieczu%ej 
na bod)ce zewn"trzne.

Po zdj"ciu pokrywy uwag" przykuwa 
monstrualny transformator toroidalny  
z osobnymi odczepami prowadz$cymi 
do dwóch zasilaczy obs%uguj$cych sekcj" 
analogow$ i cyfrow$. W pierwszym pr$d 
'ltruj$ dwa du!e elektrolity po 15 tys. µF, 

3UöĝQR�V]XNDÊ�JDïHN�L�SRNUÚWHï��
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natomiast w cz"#ci zasilaj$cej modu%y  
cyfrowe – jeden kondensator 18000 µF.

Wszystkie p%ytki z elektronik$ umiesz-
czono poziomo, co utrudnia dostrze!enie 
u!ytych podzespo%ów. Wiele uwagi po-
#wi"cono sekcji cyfrowej, która zaj"%a a! 
dwa pi"tra. W#ród ko#ci obs%uguj$cych 
sygna%y audio dostrzeg%em Analog Devi-
ces oraz Cirrus Logic, zawieraj$ce zestaw 
dekoderów HD. Obróbk$ wideo zajmuje 
si" procesor Faraoudja DCDi (Torino) 
z konwerterem sygna%u oraz skalerem 
1080p. Poza tym AVR400 przygotowano 
do przyj"cia obrazu 3D.

Ko(cówki mocy zbudowano z elemen-
tów dyskretnych. Ka!dy kana% obs%uguje 
para bipolarnych tranzystorów +ermal-
Trak przykr"conych do odlewanego ra-
diatora. Pomi"dzy nim a przedni$ #cian-
k$ znajduj$ si" dwa du!e wentylatory 
wypychaj$ce nadmiar ciep%a na zewn$trz 
obudowy. Czujnik temperatury zamonto-
wany na radiatorze sprawia, !e nie kr"c$ 
si" bez potrzeby. 

Na koniec kwestia ceny. AVR400 w Pol-
sce kosztuje 8000 z%, podobnie (w prze-
liczeniu) wygl$da to w innych krajach. 
Gdyby urz$dzenie zbudowano w Anglii, 
nawet nie zadr!a%aby mi powieka, ale 
ma%y napis „Made in P.R.C.” na 
tylnej #ciance sprawia, !e oczeki-
wania pod wzgl"dem brzmienia 
rosn$ do niebotycznych rozmiarów. 
W ko(cu dobrze wiemy, jakimi mo!-
liwo#ciami dysponuj$ topowe Denony,  
Marantze czy Yamahy, równie! montowa-
ne w Chinach.

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD�
Jak wspomnia%em, AVR400 ma wbu-

dowany odtwarzacz plików muzycznych,  

dzi"ki któremu mo!na s%ucha& na- 
gra( z zewn"trznych no#ników pami"ci 
pod%$czonych do wej#cia USB. Dzi"ki 
z%$czu LAN mo!na go te! pod%$czy& do 
dowolnego komputera i za jego po#red-

nictwem s%ucha& internetowych stacji 
radiowych.

Na pok%adzie nie mog%o zabrakn$& 
najnowszych dekoderów d)wi"ku prze-
strzennego, których pe%n$ list" znaj-

dziecie w tabelce z danymi. Cho& ma-
szyna nale!y do najnowocze#niejszych 
na rynku, kon'guracja oraz obs%uga nie 
nastr"czaj$ trudno#ci. Ekranowe menu 
nie nale!y do przesadnie ozdobnych, 
ale te! nie sposób w nim zab%$dzi&. Po-
mimo du!ych mo!liwo#ci kon'guracji, 
przez setup przeszed%em bez zagl$dania 
do instrukcji obs%ugi. Gdyby kto# w$tpi% 
w swoje mo!liwo#ci, mo!e skorzysta&  
z mikrofonu kalibracyjnego i powierzy& 
ustawienie parametrów systemowi auto-
matycznemu.

Jedyne zastrze!enia dotycz$ pilota. 
Umieszczenie kilkudziesi"ciu identycz-
nych srebrnych guziczków na srebrnej po-
wierzchni to kiepski pomys%. Z rozrzew-
nieniem wspominam czarne „%opaty”, 
do%$czane kilka lat temu do serii DiVA, 
które, cho& niepi"kne, mog%y s%u!y& za 
wzorzec ergonomii. Na pocieszenie do-
dam, !e pilot Arcama ma funkcje progra-
mowania i uczenia, co pozwoli ograniczy& 
ilo#& sterowników obs%uguj$cych domo-
wy system AV. O ile te zast$pione arcamo-
wym b"d$ jeszcze mniej por"czne.

7DNLHJR�]DVLODQLD��
QLH�SRZVW\G]LïDE\�VLÚ��
VROLGQD�NRñFöZND�PRF\�

5R]EXGRZDQD�VHNFMD�F\IURZD�
]DMÚïD�GZD�SLÚWUD�
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:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Zanim wrzuci%em do odtwarzacza 

pierwszy 'lm, gnany niezdrow$ ciekawo-
#ci$ pod%$czy%em do AVR400 zewn"trzny 
twardy dysk z nagraniami w formacie 
FLAC. W ko(cu za Arcamem ci$gnie si" 
kilkadziesi$t lat audio'lskiej tradycji, a ta 
zobowi$zuje.

Pierwszym, co uderzy%o mnie w uszy, 
by%a niespotykana w#ród urz$dze( kina 
domowego kultura brzmienia. To nie 
by% tani jazgotnik masowego ra!enia, ale 
poziom rasowego stereo. Nie mo!na po-
równywa& brzmienia Arcama z dwuka-
na%owymi wzmacniaczami w zbli!onej 

cenie, ale o wynik bezpo#redniego starcia  
z bud!etówk$ by%bym spokojny. Cho& 
jego wn"trze jest naszpikowane uk%ada-
mi cyfrowymi, w brzmieniu uda%o si" za- 
chowa& trudno de'niowalny charakter 
analogu, sprawiaj$cy !e s%uchanie zna-
nych nagra( dostarcza autentycznej przy-
jemno#ci.

Podobne wra!enia odnosi%em w czasie 
s%uchania p%yt z odtwarzacza CD. Gdyby 
AVR400 ocenia& w kategorii muzykalno-
#ci, w sprz"cie do kina domowego nie wy-
st"puj$cej, to bez wahania przyzna%bym 
mu pi"& gwiazdek. Jednak tym, co sta-

nowi konkurencj" dla topowych maszyn  
z wielkich koncernów elektronicznych, 
nie jest stereo.

W czasie odtwarzania 'lmów dostrze-
g%em sporo cech zaobserwowanych przy 
okazji s%uchania muzyki, jednak audio-
'lska kultura brzmienia zosta%a wzbo- 
gacona prawdziwym kinowym „pa%erem”. 
Mo!liwo#ci dynamiczne AVR400 
przypominaj$ wielokana%ow$ ko(-
cówk" mocy, gdzie nacisk po%o!o- 
no na uzyskanie jak najlepszej  
dynamiki. W scenach batalistycz-
nych amplituner t%oczy% do g%o#ni-
ków spr"!one powietrze, dzi"ki 
któremu membrany pracowa%y  
ze zdwojon$ wydajno#ci$. Wy-
strza%y i eksplozje potra'%y 
wprawi& w pop%och korniki  
spokojnie !eruj$ce w obu- 
dowach kolumn, a l$dowanie 
statku kosmicznego, otwie-
raj$ce II cz"#& „Gwiezdnych 
wojen” o ma%y w%os nie wy-
pchn"%o na zewn$trz okien. 
Jednak wszystkie te spe- 
ktakularne efekty zosta%y 
podane w sposób niewy-
muszony. Obszerna prze-
strze( nie przybiera%a jed- 
nakowych rozmiarów przy 
odtwarzaniu wszystkich 'l-
mów, lecz rozszerza%a si" b$d) kurczy- 
%a w zale!no#ci od sytuacji rozgrywaj$cej 
si" na ekranie.

Po zmianie repertuaru na kino moral-
nego niepokoju do g%osu dosz%a #rednica, 
której nie zawaham si" nazwa& wyj$tko-
w$, jak na t" klas" sprz"tu.

Musz" w tym miejscu doda&, !e Ar-
cam doskonale si" dogada% ze „z%otymi” 
kolumnami Monitor Audio. Je#li kom-
pletujecie system od podstaw, koniecznie 
zwró&cie na nie uwag". Je#li natomiast 
macie zamiar na razie wymieni& sam am-
plituner, postarajcie si" przynajmniej, by 
nowe g%o#niki nie ogranicza%y potencja%u 
AVR400.

Ostatni$ cze#& testu wype%ni%y nagra-
nia koncertowe. Tu ponownie odezwa%a 
si" muzykalno#& Arcama. Cho& mia%em 
zamiar przes%ucha& wybrane fragmenty 
nagra(, aneksj" pokoju przed%u!y%em na 
kilka godzin. I ponownie skonstatowa-
%em, !e wszystkie koncerty by%y bardzo 
bliskie temu, co mo!na us%ysze& w klu-

bach i teatrach. Co prawda nikt 
nie skaka% mi po plecach ani nie 
depta% nóg, ale pod wzgl"dem 
brzmienia wra!enia prezento-
wane przez AVR400 dorówny-
wa%y prawdziwym wyst"pom. 

Je#li przegapili#cie polskie koncerty 
Petera Gabriela czy Joe Bonamassy, 
nic straconego. Arcam pozwoli nad-
robi& zaleg%o#ci i to za nieporównanie 
ni!sz$ cen", ni! #ci$gni"cie artystów 
na prywatne wyst"py.

.RQNOX]MD
Je!eli jakikolwiek amplituner AV za-

s%uguje na miano audio'lskiego, to bez 
w$tpienia jest nim Arcam AVR400.

'R�$95����PRĝQD�SRGïÈF]\Ê�
NRPSXWHU�L�]HZQÚWU]Q\�G\VN��

3U]HMU]\VW\�XNïDG�JQLD]G�

3LORWRZL�GDOHNR�GR�PLVWU]D��
HUJRQRPLL��DOH�REVïXJXMH��
XU]ÈG]HQLD�LQQ\FK�ğUP�

Arcam AVR400
'\VWU\EXFMD��� Audio Center 
&HQD���� �����]ï

Dane techniczne:
0RF��� 7 x 90 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 100 kHz
6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� 100 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,02 %
'HNRGHU\��� �DD, DD EX, Dolby TrueHD, 

Dolby Digital Plus, DPL 
IIx, Dolby Volume, dts, 
dts-ES, dts 96/24, dts-HD 
Master Audio, dts Neo:6 

:HMĂFLD�F\IURZH��� �5 x HDMI (1.4a),  
4 x koaksjalne,  
2 x optyczne, iDock 
(iPod), Ethernet, USB  

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �4 x kompozyt, 4 x S-video, 
3 x komponent,  
6 x stereo, 7.1,  
aux (3,5 mm jack), setup 
micr., antena

:\MĂFLD�F\IURZH��� HDMI (1.4a)
:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �monitor (kompozyt,  

komponent), stereo/
]RQH��������VïXFKDZNL

3LORW�VDPRXF]ÈF\��
SURJUDPRZDOQ\��� +/+ 
0DNV��SREöU�PRF\��� 1500 W
:\PLDU\��Z�V�J���� 17,2/44/43,5 cm
0DVD��� 15,5 kg

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