
becnie w katalogu nie znajdziemy 
ju! tego typu atrakcji, ale mi"o#- 
nicy dobrego brzmienia nie maj$ 

powodów do narzekania. Do wyboru jest 
kilkadziesi$t urz$dze% stereo oraz wielo-
kana"owych, w#ród których nie zabrak"o 
odtwarzaczy Blu-ray. Azur 651BD zaj-
muje pozycj& #rodkow$. Wy!szy model 
751BD opisywali#my w „HFiM” 9/11.

Budowa
Jako#' wykonania zas"uguje na bardzo 

dobre noty. Przedni panel z grubej p"y-
ty szczotkowanego aluminium ozdabia 
tylko kilka przycisków. Gdyby nie sym-
bole dekoderów, 651BD mo!na by 
wzi$' za audio(lski odtwarzacz CD  
z ubieg"ego wieku. Jedynym wy-
ra)nym znakiem naszych czasów 
jest gniazdo USB zas"aniane gu-
mow$ zatyczk$.

Rzut oka na tablic& rozdzielcz$ 
rozwiewa w$tpliwo#ci dotycz$ce 

przeznaczenia maszyny. Obok dwóch 
wyj#' HDMI znajdziemy drugie z"$cze 
USB, gniazdo eSATA dla zewn&trznego 
dysku oraz z"$cze Ethernetu, s"u!$ce do 
komunikacji z komputerem. Azur 651BD 
ma wbudowany odtwarzacz plików; nie 
tylko empetrójek, ale te! bezstratnych 
formatów FLAC i wav, cho' instrukcja 
na ten temat milczy. Do kompletu do-
chodz$ kompozytowe i komponentowe 
wyj#cia wideo oraz koaksjalne i optyczne 
audio. Kolekcj& zamyka wyj#cie 7.1. Na 
podkre#lenie zas"uguj$ porz$dne z"oco-

ne gniazda, które spokojnie wytrzymaj$ 
wielokrotne prze"$czanie kabli.

W przeciwie%stwie do dro!szego Azu-
ra 751BD, recenzowany dzi# 651BD nie 
ma osobnego wyj#cia stereo.

Po zdj&ciu pokrywy w oczy rzucaj$ si& 
dwa czarne plastikowe „ekrany”. Pe"ni$ 
tylko funkcje ozdobne, ale trzeba przy-
zna', !e wygl$daj$ profesjonalnie. Pod 
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Tylko symbole dekoderów  
]GUDG]DMÈ�SUDZG]LZH�
SU]H]QDF]HQLH�RGWZDU]DF]D�

Blu-ray z rodowodem 
Cambridge Audio  
Azur Blu-ray 651BD 
0DULXV]�=ZROLñVNL
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S"abym punktem Cambridge’a jest pilot, 
który z ergonomi$ ma niewiele wspólne-
go. Dobrze chocia!, !e ze swoich zada% 
wywi$zuje si& przyzwoicie. 

'ěZLÚN�L�REUD]
Azur 651BD dysponuje torem wideo 

bardzo podobnym do 751BD, ale efekt 
nieco si& ró!ni. Dro!szy model wysoko 
ustawi" poprzeczk& dla p"yt i wspó"pra-
cuj$cych z nim telewizorów, podczas gdy 
ta%sze urz$dzenie okaza"o si& "askawsze. 
Owszem, wyciska"o nagrania jak cytry-
ny, ale zamiast pi&tnowania wad, uwypu-
kla"o zalety. Nie chodzi o podrasowanie 
kolorów czy wyprasowanie zmarszczek 
aktorkom, ale o oddanie detali, podkre-
#lenie gry #wiate" czy ró!nic pomi&dzy 
fakturami tkanin. 

pierwszym schowano uniwersalny trans-
port czytaj$cy wszystkie popularne stan-
dardy p"yt, czyli: CD, HDCD, SACD, 
DVD-Audio/Video oraz Blu-ray 3D. Me-
chanizm pracuje szybko i pewnie, a kr$!ki 
wczytuj$ si& b"yskawicznie – szybciej ni! 
w kilku znanych mi odtwarzaczach CD. 
Blaszan$ puszk& ekranuj$c$ z nap&dem 
umieszczono na resorowanych nó!kach, 
jak w dawnych audio(lskich odtwarza-
czach kompaktowych. Kiedy# tego rodza-
ju rozwi$zania #wiadczy"y o presti!u pro-
ducenta. Dzi#, niestety, tak!e zaliczaj$ si& 
do egzotyków.

Drugi „ekran” zas"ania rozbudowany 
zasilacz impulsowy z osobnymi odczepa-
mi dla sekcji audio i wideo. A tam – na 
bogato. 

Obraz dekoduje du!a ko#' Mediate-
ka MTK8530. Po przetworzeniu wizja 
opuszcza odtwarzacz dwiema drogami. 
Pierwsza, prowadz$ca do HDMI 1, wie-
dzie przez skaler Marvel QDEO z wbu-

dowanym zaawansowanym korektorem 
wizyjnym. Poza skalowaniem do roz-
dzielczo#ci 1080p umo!liwia on daleko 
id$c$ ingerencj& w parametry i dopaso-
wanie charakterystyki do pod"$czonego 
telewizora lub projektora. Druga droga 
omija korekcj& i prowadzi bezpo#rednio 
do wyj#cia HDMI 2.

Sekcj& audio obs"uguje 8-kana"owy 
przetwornik c/a Cirrus Logic CS43282A, 
przyjmuj$cy dane 24 bity/194 kHz. Azu-
ra wyposa!ono te! w komplet dekode-
rów d)wi&ku do „g&stych” p"yt, jednak 
w czasie odtwarzania CD w trybie „pure 
direct” wszystkie niepracuj$ce obwody 
s$ od"$czane. Dotyczy to nawet wy#wie-
tlacza i ma obni!a' poziom zak"óce%, 
które mog"yby negatywnie wp"ywa' na 
d)wi&k.

Cambridge Audio  
jest obecnie kojarzone  
]�QLHGURJLPL�XU]ÈG]HQLDPL� 
R�NRU]\VWQHM�UHODFML�MDNRĂFL� 
do ceny, jednak nie zawsze  
WDN�E\ïR��:SUDZG]LH� 
RG�VDPHJR�SRF]ÈWNX��F]\OL�

�����URNX��ğUPD�VWDZLDïD� 
na tanie wzmacniacze,  
GR�NWöU\FK�SöěQLHM�GRïÈF]\ï\� 
PDJQHWRIRQ\��DOH�Z������U���

MDNR�SLHUZV]D�QD�ĂZLHFLH�� 
]DSUH]HQWRZDïD�G]LHORQ\� 
RGWZDU]DF]�NRPSDNWRZ\� 
ļ�&'���:�WDPW\FK�F]DVDFK� 
E\ïR�WR�MHGQR� 
]�QDMQRZRF]HĂQLHMV]\FK� 
ěUöGHï�F\IURZ\FK�QD�=LHPL�

3RG�SRNU\ZÈ�Z�RF]\� 
U]XFDMÈ�VLÚ�F]DUQH�HNUDQ\����

ĮNWöU\FK�VNXWHF]QRĂÊ� 
MHVW�PRFQR�G\VNXV\MQD�
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Pod wzgl&dem jako#ci odwzorowania 
barw Cambridge’owi trudno cokolwiek 
zarzuci'. Zamiast sterylno#ci oferowa" 
kolory ciep"e, „analogowe”, podobne do 
tych, które mo!na ogl$da' w tradycyj-
nych kinach z u!yciem ta#my (lmowej. 
Tak!e p"ynno#' ruchu i stabilno#' obrazu 
zas"ugiwa"y na najwy!sze noty. Powy!sze 
doznania by"y dost&pne tylko z u!yciem 
bardzo dobrze zrealizowanych p"yt, bo  
w przypadku starszych i gorszych Cam-
bridge nie by" skory do upi&kszania rze-
czywisto#ci.

W warstwie brzmieniowej Azur 651BD 
spe"ni" pok"adane w nim oczekiwania, 
cho' oby"o si& bez fajerwerków. Model 
751BD zosta" wyposa!ony w osobny tor 
audio, dedykowany audio(lskim ods"u-
chom stereo, natomiast w ta%szym 651BD 
ca"y sygna" przechodzi" przez sekcj& wie-
lokana"ow$. Jako#' brzmienia z p"yt CD 
by"a porównywalna z dobrymi bud!eto-

wymi )ród"ami, a wi&c niez"a, cho' bez 
sza"u. Zdecydowanie lepiej 651BD radzi" 
sobie z materia"em wielokana"owym, 
gdzie do g"osu dosz"y #wietna dynami-
ka, przejrzysto#' i umiej&tno#' budo-
wania interesuj$cej przestrzeni.

.RQNOX]MD
Je#li szukacie nowoczesnego i uni-

wersalnego )ród"a, które oferuje 
ponadprzeci&tny obraz, koniecznie 
wci$gnijcie Azura 651BD na list& ob-
serwacyjn$. Mimo !e w zestawieniu 
z promocjami oferowanymi przez 
du!e sieci handlowe jego cena wy-
daje si& abstrakcyjna, to jest wiel-

ce prawdopodobne, !e popracuje u Was 
przez d"ugie lata.

Cambridge Audio 

Azur 651BD 

Dystrybucja:  Audio Center

Cena:  �����]ï�

Dane techniczne:

Odtwarzane formaty:   CD, CD-R(W), HDCD, 

  SACD, DVD,  

DVD+/-R(W), BD, BD-R, 

Kodak Picture, mp3, 

FLAC, WMA, wav

Rodzaje przetworników:  24 bity/192 kHz

:\ĂZLHWODQLH� 
bez przeplotu:  tak

Skaler obrazu 1080p:  tak 

Pasmo przenoszenia:  20 Hz-20 kHz 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,007% 

6\JQDï�V]XP��� 108 dB 

:\MĂFLD�DXGLR��� 7.1 

:\MĂFLD�ZLGHR��� NRPSR]\W��NRPSRQHQW�
:\MĂFLD�F\IURZH��� �2 x HDMI (1.4a),  

2 x USB 2.0, e-Sata, 

Ethernet, koaksjalne, 

optyczne

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� brak 

Wymiary (w/s/g):  85/43/31,2 cm 

Masa:  5 kg 

Ocena:

Obraz:  

'ěZLÚN�VWHUHR���
'ěZLÚN�ZLHORNDQDïRZ\���
:\SRVDĝHQLH���
2EVïXJD���
-DNRĂÊ�FHQD���

3LORW�WUXGQR�X]QDÊ� 
]D�PLVWU]D�HUJRQRPLL�

1LHPDO�ZV]\VWNR��FR� 
SRWU]HEQH�GR�V]F]ÚĂFLD�

26-29 CA Azur Blu-ray 651BD.indd   28 3/29/12   2:31:04 PM


