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latego bez zbytnich ceregieli !rma 
mo"e si# ceni$ na poziomie, do 
którego japo%scy giganci elektro-

niki zbli"aj& si# rzadko. Najnowszy wie-
lokana'owy AVR360 jest tego doskona'& 
ilustracj&.

Cho$ to najni"szy spo(ród amplitu-
nerów AV, decydenci z Waterbeach za-
winszowali sobie za niego cen# zbli"on& 
do )agowych modeli dalekowschodniej 
konkurencji. Kierowany wrodzon& nieuf-
no(ci& zastawiam si# jednak, czy aby sze-
fowie Arcama nie odcinaj& kuponów od 
chwalebnej przesz'o(ci?

Budowa
AVR360 jest najta%szym amplitunerem 

AV w katalogu Arcama, ale przy jego budo-
wie nie oszcz#dzano. P'yt# czo'ow& z alu-
miniowego odlewu wyko%czono ciemnym 
matowym lakierem imituj&cym tworzywo 
sztuczne – odwrotnie ni" w przypadku da-
lekowschodniej bud"etówki. Do wyboru 
jest te" wersja srebrna, jednak wra"enie 
plastiku pozostaje. Zawsze si# zastana-
wiam, dlaczego Arcam nie pozostawia 
aluminium naturalnego b&d* anodo-
wanego na czarno. Najwidoczniej 
daleko id&ca angielska dys-
krecja ka"e mu je maskowa$ 
grub& warstw& farby.

Drug& charakterystyczn& 
cech& arcamowych ampli-
tunerów jest niezmienny od 
lat uk'ad guzików i w&ziutkie 
zielone wy(wietlacze, raczej 
ma'o przydatne. W zasadzie 
mog'oby ich nie by$, gdy" 
szczegó'owych informacji do-
starcza menu OSD.

O ile na podstawie ogl#dzin 
frontu trudno oszacowa$ rok 
produkcji, to rzut oka na zaplecze lokuje 
amplituner w drugiej dekadzie XXI wie-
ku. Sze($ gniazd HDMI, wej(cie USB, z'&-
cze ethernetowe, gniazdo stacji dokuj&cej 
iUrz&dzenia oraz bogata kolekcja analo-
gowych wej($ i wyj($ AV czyni& z niego 
centrum dowodzenia domowymi multi-

mediami. Co warte podkre(lenia, wbu-
dowany odtwarzacz plików muzycznych 
obs'uguje z'&cza LAN i USB i rozpoznaje 
bezstratny format FLAC.

Wszystkie gniazda s& z'ocone, co w przy-
padku urz&dze% AV nie jest powszechn& 
praktyk&. Jedyne zastrze"enia dotycz& ter-
minali g'o(nikowych. Wprawdzie z wtycz-
kami bananowymi nie by'o problemu, ale 
w&ski rozstaw (rub sprawi k'opoty w czasie 
próby dokr#cania go'ych kabli. Kinomani 
o zaci#ciu audio!lskim mog& przeksero-
wa$ moc z dwóch kana'ów efektowych do 
g'o(ników g'ównych i zasili$ je w trybie 
bi-ampingu (o ile maj& kolumny z podwój-
nymi zaciskami). Efekty przestrzenne w ki-
nowych projekcjach nie powinny zbytnio 
ucierpie$, za to nagrania stereofoniczne 
znacznie zyskaj&.

Wn#trze podzielono na dwa obszary.  
Z przodu, w otoczeniu du"ej ilo(ci audio-
!lskiego powietrza, ulokowano odlewany 
radiator z ko%cówkami mocy zbudowany-
mi na tranzystorach ON Semiconductors  

z serii +ermalTrak (200-watowe bipo-
larne NJL3281/1302), wykorzystywany-
mi przez Arcama w najdro"szych ampli-
tunerach. Znajdziemy je tak"e m.in. we 
wzmacniaczach mocy McIntosha, Ayre 
czy ModWrighta, wi#c nie ma lipy. O pra-
wid'ow& wentylacj# dbaj& dwa du"e wia-
traki wyposa"one w termostaty.

W s&siedztwie radiatora umieszczono 
pot#"ny transformator rdzeniowy z osob-
nymi odczepami prowadz&cymi do sek-
cji cyfrowej i analogowej. W dro"szych 
modelach w tym miejscu mamy toroid. 
Zasilacz obs'uguj&cy sekcj# analogow& 
wyl&dowa' na du"ej p'ytce, któr& dzieli  
z siedmioma ko%cówkami mocy. Nad ni& 
znalaz'a si# sekcja cyfrowa, wyposa"ona 
we w'asny zasilacz. Kilka kondensatorów 
o '&cznej pojemno(ci 18 tys. µF mo"e wy-
wo'a$ fal# zawi(ci w niejednym wzmac-
niaczu stereo.

Za dekodowanie d*wi#ku wielokana'o-
wego odpowiadaj& dwa procesory Texas 
Instruments. W odró"nieniu od azjatyc-

kich rywali, Arcam nie wgra' w'asnych 
trybów DSP, symuluj&cych ró"ne warunki 
akustyczne, bo na tym pu'apie cenowym 
chyba ju" ma'o kogo rajcuj&. Znacznie 
u"yteczniejsz& cech& jest zastosowanie 
wyj(cia HDMI w wersji 1.4a ze zwrotnym 
kana'em audio (ARC), umo"liwiaj&cym 
nag'a(nianie przez system AV programów 
ogl&danych na telewizorze. W po'&czeniu 
z Dolby Volume otrzymujemy remedium 
na bombastyczne reklamy.

U"yte w cz#(ci wideo konwertery po-
zwalaj& przetwarza$ obraz ze wszystkich 
*róde' analogowych do postaci cyfrowej 
oraz skalowa$ go do rozdzielczo(ci 1080p. 
Zgodnie z obowi&zuj&cymi trendami, 
AVR360 jest gotów na przyj#cie sygna'ów 
3D, ale nie mam ochoty na kontynuowa-
nie tego w&tku. 
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:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD
Najnowsze dekodery d*wi#ku, zaawan-

sowany odtwarzacz plików muzycznych, 
mo"liwo($ pod'&czenia kilkunastu *ró-
de', '&czno($ z Internetem, czegó" mo"na 
jeszcze chcie$? Wygodnego pilota, który 
pozwala'by si# cieszy$ tymi dobrodziej-
stwami. Pod tym wzgl#dem Arcam si# nie 
popisa'. Wprawdzie do'&czony sterownik 
obs'uguje urz&dzenia innych !rm, ale 
daleko mu do mistrzostwa ergonomii. 
Tra!enie po ciemku w ten jeden w'a-
(ciwy spo(ród kilkudziesi#ciu ma'ych 
guzików wymaga treningu. Najwidocz-
niej jednak klienci masowo nie odsy'aj& 
pilotów, skoro szefowie Arcama nie widz& 
powodu do zmiany.

Pomijaj&c sterownik, obs'uga AVR360 
nie sprawia problemu. Rozbudowane menu 
pozwala na g'#bok& ingerencj# w ustawienia 
d*wi#ku i obrazu, cho$ dla pocz&tkuj&cych 
u"ytkowników przewidziano tryb automa-
tyczny, z mikrofonem kalibracyjnym dopa-
sowuj&cym parametry pracy amplitunera 
do akustyki pomieszczenia. Wpina si# go 
w jedno z gniazdek na froncie (drugie s'u-
"y do pod'&czania s'uchawek) i urz&dzenie 
wyr#cza nas w "mudnych ustawieniach od-
leg'o(ci kolumn od miejsca ods'uchowego, 
opó*nie% itp.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Do cz#(ci ods'uchowej przyst#powa-

'em z du"& niecierpliwo(ci&. Wywo-
'a'a j& cena AVR360, uzasadniaj&ca 
wygórowane oczekiwania brzmie-
niowe. Drugim powodem by' wbudowa-
ny odtwarzacz plików muzycznych, który, 
je(li nie oka"e si# gad"etem, mo"e zrewo-
lucjonizowa$ niejedn& p'ytotek#. Zacz&-
'em wi#c od stereo, rzecz jasna w trybie 
„direct”.

W wydaniu dwukana'owym amplituner 
Arcama (mia'o mo"e stawa$ w szranki ze 
wzmacniaczami kosztuj&cymi po'ow# jego 
ceny; zarówno w przypadku odtwarzania 
p'yt CD, jak i plików FLAC zgromadzo-
nych na zewn#trznym no(niku pami#ci. 
„Te" mi mecyje” kto( powie, ale nie zapo-
minajmy, "e g'ówn& funkcj& AVR360 jest 

nag'a(nianie seansów !lmowych, a te rz&-
dz& si# nieco innymi prawami. 

Otwarty i dynamiczny d*wi#k z boga-
tymi w detale wysokimi tonami idealnie 
pasowa' do klasyki. Wiele nagra% z tego 
repertuaru jest obarczonych syndromem 
„koca na kolumnach”. Arcam pozbawi' je 
tej dolegliwo(ci z po"ytkiem dla walorów 

artystycznych dzie'. Z kolei w rocku ujaw-
ni' si# szybki, motoryczny bas, który wraz 
z pe'n& powietrza (rednic& oraz perlistymi 
wysokimi tonami nawi&zywa' do audio!l-
skich tradycji !rmy, a to nie lada komple-
ment. My(l#, "e cz#($ czytelników zasta-
nawiaj&cych si# nad przerzuceniem swojej 
p'ytoteki na twarde dyski zyska'a mocny 
argument przemawiaj&cy za t& operacj&.

Brzmienie zaprezentowane w trakcie 
odtwarzania nagra% stereofonicznych 
by'o tylko namiastk& wra"e% dost#pnych 
w trybie 5.1. Ogólny charakter nie uleg' 
radykalnej zmianie, natomiast dosz'a do 
niego fenomenalna przestrze%: obszerna, 
wielowarstwowa, z precyzyjnie nakre-
(lonymi planami i *ród'ami pozornymi. 
Przejrzysto($ by'a bez zarzutu; nawet 
drobne odg'osy t'a by'y wyci&gane na 
powierzchni# i bra'y udzia' w kreowa-
niu (cie"ki d*wi#kowej. W czasie projek-
cji spokojnych obrazów mog'em (ledzi$ 
wydarzenia rozwijaj&ce si# na dalszych 
planach bez uszczerbku dla g'ównych wy-
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darze%, natomiast w kinie sensacyjnym 
i wojennym Arcam umie(ci' mnie w sa-
mym (rodku akcji. Po(cigi samochodo-
we, strzelaniny i sceny batalistyczne roz-
grywa'y si# wokó' mnie, na wyciagni#cie 
r#ki. Je(li w kategorii budowy sceny naj-
wy"szy stopie% na podium zarezerwuj# 
dla nieznanej mi jeszcze wybitnej maszy-
ny, która by$ mo"e tra! kiedy( do testów, 
to Arcam zaj&'by drugie miejsce, ex aequo  
z najlepszymi japo%skimi konstrukcjami 
w zbli"onej cenie. Przypomn#, "e cz#sto s& 
to modele )agowe koncernów dysponuj&-
cych nieporównanie wi#kszym zapleczem 
badawczo-rozwojowym ni" Arcam.

Filmy !lmami, ale amplituner obna"y' 
sw& audio!lsk& natur# przy okazji odtwa-
rzania wielokana'owych p'yt z muzyk&. 
Przedstawienia operowe i koncerty muzy-
ki klasycznej, rejestrowane z udzia'em pu-
bliczno(ci, urozmaicane by'y dyskretnym 
szmerem rozmów, chrz&kni#ciami, sze-
lestem ubra% itp. Innymi s'owy: publicz-
no($ by'a obecna nie tylko przy rejestracji 
nagra%, ale tak"e w tracie ich odtwarzania, 
co uwiarygodnia'o spektakle. Z kolei na 
koncertach rockowych i bluesowych mo-
toryka Arcama wyrywa'a gwo*dzie z pod-

'ogi. Carlos Santana i Joe Bonamassa dali 
fantastyczne, nasycone rytmik& recita-
le, natomiast wyst#p Rammsteinu we 
francuskim Nimes by' jak szar"a roz-
juszonych walców drogowych. Trud-
no uwierzy$, "e mia'em przed sob& 

to samo urz&dzenie, które jeszcze 
przed chwil& w skupieniu zaprezen-
towa'o „Mesjasza” Haendla grane-
go na instrumentach z epoki.

.RQOX]MD
AVR360 kosztuje niema'o – to 

fakt niepodwa"alny – znacznie 
wi#cej ni" przeci#tny po'ykacz !l-
mów sk'onny jest przeznaczy$ na ca'y sys-
tem kina domowego. Je(li jednak dobrze 
policzy$, to mo"e si# okaza$, "e za 6500 
z'otych trudno b#dzie kupi$ wy(mienity 
amplituner AV, niez'y wzmacniacz stereo 
i zupe'nie przyzwoity odtwarzacz plików 
muzycznych. Muzykalno($ i przestrze% 
dostajemy za darmo.

Arcam FMJ AVR360 
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Dane techniczne:

0RF��� 7 x 75 W (8 omów) 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz-100 kHz 

6\JQDï�V]XP��� 100 dB

=QLHNV]WDïFHQLD��� ������

'HNRGHU\��� �DD, Dolby Digital EX, 

Dolby TrueHD, DD Plus, 

DPL IIx (Movie, Music, 

Game), Dolby Volume, 

dts, dts-ES, dts 96/24, 

dts-HD Master Audio,  

dts Neo:6 (Music, 

Cinema) 

:HMĂFLD�F\IURZH��� �5 x HDMI (1.4a),  

4 x koaks., 2 x opt.,  

USB (wav, mp3, WMA, 

AAC, FLAC), iDock, 

Ethernet

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �6 x stereo, 7.1,  

4 x kompozyt, 4 x S-vi-

deo, 3 x AUX/setup micr.

:\MĂFLD�F\IURZH��� 1 x HDMI (1.4a) 

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

komponent), 7.1, zone 2, 

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

0DNV��SREöU�PRF\��� 1500 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 17,2/43,5/44 cm

0DVD��� 15,1 kg

Ocena:

%U]PLHQLH�VXUURXQG���

%U]PLHQLH�VWHUHR���
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