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Test system stereo
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Cyrusowi stuknęło 30 lat. Z tej okazji  
firma zaproponowała jubileuszowy system,  
który można było zobaczyć  
na Audio Show 2013.  
Ważniejszym krokiem wydaje się jednak  
wprowadzenie do oferty  
jednoczęściowych zestawów  
Lyric 05 i Lyric 09.
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Kombajn
Cyrus Lyric 05
Kombajn
Cyrus Lyric 05



Test system stereo

25

ilozofia jest prosta – dostajemy 
kompletny system hi-fi we wspól-
nym, eleganckim pudełku. Wy-

starczy podłączyć kolumny i można słu-
chać. Dostarczony do recenzji Lyric 05 
należy do bardzo nowoczesnych urządzeń. 
Mamy tu wzmacniacz, streamer, DAC,  
a nawet odtwarzacz CD – wszystko w obu-
dowie, której centralnym elementem jest 
kolorowy wyświetlacz dotykowy. Nowy 
Cyrus wygląda kosmicznie, a czy rzeczywi-
ście taki jest?

Budowa
Urządzenie przyjeżdża do odbiorcy  

w estetycznym kartonie, przypominającym 
te, w które swój sprzęt pakuje Apple. Znaj-
dziemy w nim większość potrzebnych kabli 
i akcesoriów.

Sam klocek ma trochę nietypowe pro-
porcje, z nieco węższą podstawą i szerszą 
częścią górną. Po włączeniu Cyrusa widzi-
my tylko czerwone logo w lewym górnym 
rogu. Po jego dotknięciu urządzenie wybu-
dza się z trybu czuwania, ukazując wyświe-
tlacz, przyciski i delikatnie podświetlaną 
szufladę szczelinowego transportu.

Przedsmak możliwości Lyrica daje wi-
dok jego tylnej ścianki. Oprócz gniazda 
zasilania i terminali głośnikowych mamy 
tu wejście i wyjście analogowe oraz całą  
baterię gniazd cyfrowych.

Z siecią możemy się połączyć kablem  
RJ-45 lub bezprzewodowo – wystarczy 
przykręcić dołączoną do zestawu antenę 
Wi-Fi, wybrać sieć z listy i wpisać hasło, 
jeśli jest zabezpieczona. Tuż obok widać 
gniazdo anteny radiowej. Lyric 05 obsłu-
guje zarówno FM, jak i DAB. Na dole znaj-
dziemy dwa cyfrowe wejścia koaksjalne, 
dwa optyczne i dwa rodzaje gniazd USB. 
Złącze typu A służy do podłączenia iPoda, 
natomiast USB typu B pozwoli na bezpo-
średnie podłączenie komputera i wyko- 
rzystanie Lyrica jako normalnego DAC-a. 
Z tym, że sygnału nie musimy przesyłać da-
lej do wzmacniacza, bo na pokładzie mamy 
piec oddający 80 W/8 Ω. To jedna z dwóch 
zasadniczych różnic między modelami  

z serii Lyric. Droższy oddaje aż 170 W  
na kanał. Druga różnica kryje się w prze-
tworniku. W Lyricu 09 jest 32-bitowy 
DAC, a Lyric 05 musiał się zadowolić  
24-bitowym. Ale czy rzeczywiście potrze-
ba więcej?

Brytyjski system męczyłem kilka dni, 
sprawdzając jego działanie i funkcjonal-
ność. Próbowałem znaleźć jakieś braki  
i wady, ale przyznam, że lista zapełniała się 
bardzo opornie. Chcemy posłuchać mu-
zyki przez słuchawki? Pod gumową klap-
ką z przodu znajdziemy nie tylko 3,5-mm 
wyjście słuchawkowe, ale też kolejne wej-
ście USB typu A do podłączenia pamię-
ci z plikami. Złącze obsługuje pendrive’y  
z systemem plików FAT16 i FAT32, a lista 
formatów zawiera WAV, FLAC, ALAC, 

AAC, MP3, WMA i AIFF. Muzyki można 
słuchać nawet przez Bluetooth. 

Producent informuje, że układ wzmac-
niacza wyposażono w system dopasowu-
jący jego parametry do impedancji głoś- 
ników, dzięki czemu jakość dźwięku ma 
być wysoka niezależnie od obciążenia.  
Z poziomu menu uzyskujemy dostęp do 
dodatkowych ustawień, w tym korekcji 
barwy i balansu. Konstruktorzy pomyśleli 
nawet o sterowaniu jasnością wyświetla-

cza, w zależności od warunków panujących  
w pomieszczeniu. 

Pilot wyposażono w podświetlane przy- 
ciski reagujące na ruch. Wystarczy pod-
nieść sterownik lub lekko nim potrząs- 
nąć, aby klawiatura była widoczna nawet  
w nocy.

Poprawić można by dwa drobiazgi. 
Pierwszy to gumowa zaślepka z przodu. 
Nie zawsze chce wrócić do początkowej 
pozycji, szczególnie jeśli przez dłuższy czas 
pozostaje odchylona, kiedy korzystamy 
z pendrive’a. Drugi to brak androidowej 
wersji aplikacji Cadence, za pomocą której 
można jeszcze wygodniej sterować odtwa-
rzaniem muzyki. Aplikacja na Android jest 
podobno w przygotowaniu, ale na razie  
z tego dobrodziejstwa mogą skorzystać  

tylko właściciele urządzeń z nadgryzionym 
jabłuszkiem.

Widok wnętrza zaskakuje. Mogłoby się 
wydawać, że w tak zaawansowanym i bo-
gato wyposażonym urządzeniu nie będzie 
miejsca na nic audiofilskiego, a tymcza-
sem znalazłem tu pokaźny transformator 
toroidalny. Spodziewałem się, że napęd 
optyczny również będzie przykryty gru-
bą warstwą płytek drukowanych, ale nie  
– wszystko jest przemyślane i zrobione  
z zapasem. Być może to dzięki umiesz-
czonej pionowo sekcji wzmacniacza, ale  
tak czy inaczej wnętrze Cyrusa przypo-
mina połączenie audiofilskiej integry  
i odtwarzacza CD, a nie komputera i am-
plitunera.
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Wnętrze poukładane,  
bez elektronicznej mielonki  
rodem z amplitunerów.

Gramofonu ani magnetofonu  
nie podłączymy. Jest za to armia 
wejść cyfrowych i antenka Wi-Fi.



Test system stereo

26 Hi•Fi i Muzyka 3/14

Wrażenia odsłuchowe
Brytyjczycy podobno lubią spokojny  

i wyważony dźwięk. Jeśli tak, to konstruk-
torom Cyrusa chyba nie zależy na przypo-
dobaniu się rodakom. Lyric 05 gra szybko, 
dynamicznie i dziarsko. 

Jeśli sądzicie, że przy takim nagroma-
dzeniu funkcji w urządzeniu wzmacniacz 
musi być tylko słabym dodatkiem, pod-
łączcie Cyrusa do kolumn i sprawdźcie, co 
z nimi zrobi. Wykorzystane w teście Divine 
Acoustics Proxima i Audium Comp 5 po 
prostu rozsadzał. O ile te pierwsze są łatwe 
do wysterowania i grają dobrze nawet przy 
niskich poziomach głośności, to drugim 
trzeba zapewnić odpowiednią daw-
kę mocy. Brytyjski kombajn nie 
miał z tym problemu. Mało tego, 
udało mu się utrzymać w ryzach 
bas Audium, a nawet odrobinę 
go przyspieszyć. Nieco przez 
przypadek znalazłem zesta-
wienie, które można nazwać 
synergicznym. 

Szybkość i przejrzystość Cyrusa mogą 
jednak działać jak miecz obosieczny. Na 
dobrze zrealizowanych płytach wszystko 
jest pięknie, ale jeśli trafimy na jazgotliwe 
nagranie, usłyszymy więcej brudów niż 
zwykle. To samo dotyczy sprzętu towa-
rzyszącego. Z kolumnami o nieco ocieplo-
nym brzmieniu, opartym na solidnej pod-
stawie basowej powinno być zacnie, ale  
z chłodnymi, rozdzielczymi zestawami – 
na dwoje babka wróżyła. Trzeba spraw-
dzić. Nikt nie mówi, że się nie uda.

Jeśli wzmacniacze cyfrowe kojarzą się 
komuś z uśrednionym, bułowatym dźwię-
kiem, a urządzenia typu „wszystko w jed-
nym” traktuje jak sprzęt niższej kategorii, 
powinien posłuchać Lyrica 05 i pozbyć się 
uprzedzeń. Ten sprzęt jest tak dobry, że aż 
trzeba z nim postępować ostrożnie. Rewe-
lacyjna sprawa dla audiofilów lubiących 

konkretny, rozdzielczy dźwięk, zwłaszcza 
dla amatorów muzyki, w której ciepłe, le-
niwe granie po prostu się nie sprawdza. 
Powiem tak: w trakcie testu Lyrica 05  
z głośników płynęło zdecydowanie więcej 
rocka i elektroniki niż zwykle. Cyrus po 
prostu dawał czadu.

Konkluzja
Lyric 05 to bardzo udane urządzenie. 

Nie tylko świetnie brzmi, ale też stanowi 
rzadki okaz audiofilskiego sprzętu, który 
jest tak na czasie, jak iPhone 5S. Pozosta- 
je tylko kwestia ceny. 12900 zł to sporo, 
ale z drugiej strony – policzcie, ile mu-
sielibyście zapłacić za taki sam system, 

składany z oddzielnych elementów. 
Wzmacniacz, odtwarzacz, streamer, 

przetwornik, tuner... 
Poza tym Lyric 05 ma wszystkie funk-

cje Lyrica 09 (jest tylko słabszy i ma inny 
DAC), ale jest też tańszy o 4000 zł. Dla 
mnie to brzmi uczciwie.

Cyrus Lyric 05
Cena:  12900 zł

Dane techniczne:

Moc wzmacniacza:  2 x 80 W/8 Ω
Wejścia analogowe:  RCA
Wyjścia analogowe:  RCA
Wejścia cyfrowe:   2 x koaksjalne,  

2 x optyczne,  
3 x USB (A, B, iPad), 
ethernet (RJ-45)

Wyjście słuchawkowe:  3,5 mm
Gniazda głośnikowe:  1 para
Rodzaj przetwornika:  24-bitowy
Obsługiwane formaty  WAV, FLAC, ALAC, AAC, 
plików:  MP3, WMA, AIFF
Wymiary (w/s/g):  10,5/42/32 cm
Masa:  8 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≤≥
Dynamika:  ≤≤≤≤≤
Stereofonia:  ≤≤≤≤≤
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≤
Muzykalność:  ≤≤≤≤≥
Bas:  ≤≤≤≤≤
Brzmienie:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤

Wygląd cokolwiek kosmiczny.

Pilot  
z podświetlanymi  
przyciskami  
reaguje na ruch.
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