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Ubiegły i obecny rok 
obfitują w nowości 
Accuphase’a.  
Pojawiły się ciekawe 
wzmacniacze,  
i odtwarzacze CD/SACD. 
Te ostatnie  
mocno obrodziły. 
Najpierw DP-78,  
później DP-500,  
a ostatnio szczytowy, 
dzielony DP-800/DC-801. 

Ostatni samuraj
Accuphase DP-78

Jest w czym wy bie raç, ale tyl ko wte
dy, gdy dys po nu je si´ od po wied nio 
du ̋ à go tów kà. Ja poƒ ska wy twór nia 

ni gdy nie na le ̋ a ∏a do ta nich i wszyst kie 
no we êró d∏a t´ tra dy cj´ kon ty nu ujà. Pi´ç
set ka to wy da tek 17400 z∏, dzie lon ka – 90 
ty si´ cy. Po mi´ dzy ni mi znaj du je si´ DP 78 
w ce nie 31900 z∏. I w∏a Ênie je mu przyj rzy
my si´ w dzi siej szym te Êcie.

Bu do wa
Sie dem dzie siàt ka ósem ka wy glà da 

ma syw nie i wa ̋ y ty le, co nie z∏y wzmac
niacz – 18 kg bez pi lo ta i kar to nu. Trud no 
si´ te mu dzi wiç, bo obu do w´ skr´ co no  
z gru bych sta lo wych blach i wy koƒ czo no 
pa ne lem z ano do wa ne go alu mi nium. Ju˝ 
sa mo to wy star cza jà co na bi ja ki lo gra 

 my, a prze cie˝ na wet nie zaj rze li Êmy do 
Êrod ka.

Do bo ków przy kr´ co no ˝∏o bio ne p∏yty 
alu mi niowe – dys kret ny znak, ̋ e ma my do 
czy nie nia z urzà dze niem zaj mu jà cym w ka 
ta lo gu wy so kà po zy cj´. Du ̋ a ma sa obu do
wy zmniej sza jej po dat noÊç na drga nia. Od 
wi bra cji pod ∏o ̋ a izo lu jà pod kle jo ne fil cem 
nó˝ ki z wy so ko w´ glo wej sta li. Sztyw noÊç 
po pra wia jà we wn´trz ne prze gro dy i ekra
ny, któ re re du ku jà prze ni ka nie za k∏ó ceƒ  
i pól elek tro ma gne tycz nych. W efek cie 
obu do wa DP 78 jest g∏u cha jak pieƒ. Mo˝
na byç spo koj nym, ˝e usta wio na na sta bil
nym pod ∏o ̋ u nie b´ dzie prze no siç drgaƒ 
na uk∏ad od czy tu jà cy i elek tro ni k´.

Wy glàd ze wn´trz ny mo˝ na okre Êliç 
mia nem kon ser wa tywego. Âwiet ne wra ̋ e 
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 nie ro bià wy ko na nie, jak i kla sa za sto
so wa nych ma te ria ∏ów. Taƒ szy mo del 
DP67 po do ba mi si´ jed nak bar dziej – 
ma pod∏u˝ ne przy ci ski za miast okrà g∏ych,  
a przede wszyst kim – zie lo ne lo go Ac cu
pha se’a, dzie là ce wy Êwie tlacz na dwo je. 
Funk cja CD Tek stu w DP 78 wy klu czy
∏a po ja wie nie si´ te go ak cen tu, przez co 
urzà dze nie wy glà da nie co zbyt skrom nie. 

Okrà g∏e przy ci ski wspó∏ gra jà wi zu al nie 
z dwo ma se lek to ra mi. Pierw szym wy bie
ra my êró d∏o, w przy pad ku pod ∏à cze nia 
MD, DATa al bo in ne go urzà dze nia cy 
 fro we go. Dru gim idzie my do ˝à da nej 
Êcie˝ ki, a kie dy jà znaj dzie my, przy ci ska
my se lek tor al bo „play”.

Wy Êwie tlacz zre ali zo wa no na punk to
wej ma try cy. Jest czy tel ny na wet z trzech 
me trów, ale nie ra zi w cza sie wie czor nych 
od s∏u chów. Gdy by ko muÊ prze szka dza∏, 
mo ̋ e go al bo wy ∏à czyç pi lo tem, al bo wejÊç 
do me nu i wy braç je den z czte rech po zio
mów ja sno Êci. 

W tym ̋ e me nu uwzgl´d nio no jesz cze 
dwie do dat ko we funk cje (au to ma tycz na 
pau za i roz po cz´ cie od twa rza nia za raz po 
w∏à cze niu), ale ich za sto so wa nie wy da je si´ 
na ty le wy du ma ne, ˝e nie sà dz´, ˝e by kto
kol wiek chcia∏ z nich ko rzy staç.

Na tyl nej Êcian ce znaj dzie my ana lo go we 
wyj Êcia RCA i XLR, a tak ̋ e wej Êcia/wyj Êcia 
ko ak sjal ne RCA oraz To slink. DP78 mo ̋ e 
s∏u ̋ yç ja ko na p´d CD i prze twor nik dla ze  
wn´trz nych êró de∏ cy fro wych. Wy po sa ̋ e  
nie opcjo nal ne sta no wià fir mo we kar ty, 
przy sto so wa ne do in sta la cji w za Êle pio nych 
gniaz dach. Dzi´ ki nim mo˝ na dodaç wej 
Êcia/wyj Êcia cy fro we (w po pu lar nych stan
dar dach ko aks/opt., jak i ST, AES/EBU) oraz 
in ter fejs HS Link, umo˝ li wia jà cy trans mi sj´ 
sy gna ∏u SACD i pod ∏à cze nie do cy fro we go 
pre am pu, pro ce so ra aku sty ki lub zwrot ni cy.

Wnę trze
Gór nà po kry w´ mo cu je osiem Êrub. Jest 

ci´˝ ka i na py lo na sub stan cjà t∏u mià cà drga
nia. Wn´ trze roz dzie la jà na trzy blo ki sta
lo we Êcian ki, pe∏ nià ce jed no cze Ênie funk
cj´ ekra nu i usztyw nia jà ce kon struk cj´.  
W cen trum zna laz∏ si´ uni wer sal ny na p´d 
CD/SACD, przy kry ty gru bà p∏y tà szczot
ko wa ne go alu mi nium.

Do staw cà me cha ni zmu jest So ny. DP78 
to ostat nie êró d∏o, w któ rym Ac cu pha se sto
su je trans port tej fir my. Âwia to wy po ten tat 
za prze sta∏ wy twa rza nia wy so kiej ja ko Êci 
czyt ni ków do za sto so waƒ au dio, co po sta
wi ∏o je go od bior ców w ma ∏o kom for to wej 
sy tu acji. Do wy bo ru mie li: al bo zmie niç do  
staw c´, al bo opra co waç w∏a sny me cha nizm. 
Ja poƒ czy cy naj wy raê niej po sta no wi li si´ 
unie za le˝ niç od po dob nych nie spo dzia nek 
w przy sz∏o Êci, bo cho cia˝ wy ma ga ∏o to 
wi´k szych na k∏a dów, wy bra li dru gie wyj 
 Êcie. Naj pierw wy ko rzy sta li ory gi nal nà 

me cha ni k´ w mo de lu DP500 (na st´p cy  
DP 67), póêniej, tym ra zem w wer sji CD/
SACD, w szczy to wym DP 800. Tyl ko  
sie dem dzie siàt ka ósem ka na dal pra cu je 
na So ny i mo˝ na ocze ki waç, ˝e Ac cu pha se 
zgro ma dzi∏ za pas, któ ry za pew ni cià g∏oÊç 
pro duk cji. Ja ko ˝e mo del jest zu pe∏ nie 
Êwie ̋ y – w sprze da ̋ y nie spe∏ na od ro ku 
– po wi nien po zo staç w ka ta lo gu przez naj
bli˝ sze la ta. Przy pusz cze nia te po twier dza 
pol ski dys try bu tor Ac cu pha se’a, któ re mu 
nic nie wia do mo o za mia rze za stà pie nia 
DP78 in nym mo de lem. Kie dyÊ za pew ne 
to na stà pi, na ra zie jed nak fir ma pla nu je 
kon ty nu owaç pro duk cj´.

Nad do k∏ad no Êcià od czy tu da nych czu wa  
pro ce sor Ac tel, tak to wa ny ze wn´trz nym 
oscy la to rem kwar co wym o bar dzo wy so
kiej do k∏ad no Êci (rz´ du 5 ppm). Ta kie sa me 
ze ga ry za sto so wa no w p´ tli an ty jit te ro wej, 
kon tro lu jà cej prze p∏yw da nych do prze
twor ni ka c/a. Przy pusz czal nie pa mi´ç pro
ce so ra  za wie ra uni kal ne al go ryt my, na pi
sa ne przez in ̋ y nie rów Ac cu pha se’a z my Êlà  
o wspó∏ pra cy z tym kon kret nym na p´
dem. Wie le spe cja li stycz nych firm sto su je 
po dob ne roz wià za nia w swo ich êró d∏ach. Sà 
au tor skie, dro gie w przy go to wa niu, ale ich  
ce lem po zo sta je zwi´k sze nie do k∏ad no Êci 
od czy tu in for ma cji z p∏y ty, a co za tym 
idzie – uzy ska nie opty mal nych efek tów 
brzmie nio wych. 

Prze twor nik cy fro woana lo go wy pra
cu je w fir mo wej tech ni ce MDS++. W ka˝
dym ka na le mamy szeÊç rów no le gle pod ∏à
czo nych ko Êci Ana log De vi ces AD 1955, dla 
któ rych sy gna∏ roz dzie la jà uk∏a dy 74HC14. 
Roz wià za nie z wie lo ma DACami, pra cu jà
cy mi rów no le gle, ob ni ̋ a po ziom szu mów  
i znie kszta∏ ceƒ i prze k∏a da si´ na wi´k szà 
pre cy zj´ od wzo ro wa nia ci chych sy gna ∏ów  
i po pra w´ mi kro dy na mi ki. Ac cu pha se po 
 zo sta je wier ny tej tech ni ce od lat, a w zmo
dy fi ko wa nej for mie sto su je jà rów nie˝ we 
wzmac nia czach.

Fa brycz na apli ka cja Ana log De vi ces dla 
uk∏a du AD 1955 prze wi du je w fil trze ana
lo go wym wzmac nia cze ope ra cyj ne AD 797. 
Producent od szed∏ od tej re gu ∏y i za mon
to wa∏ po pu lar ne ja poƒ skie JRC2114. Trud
no uwie rzyç, ˝e zro bi∏ to z oszcz´d no Êci. 

Cho dzi ∏o ra czej o uzy ska nie ja kichÊ kon
kret nych cech brzmie nio wych al bo in ne
go efek tu, o któ rym mo˝ na je dy nie spe
ku lo waç. Naj bez piecz niej b´ dzie przy jàç, 
˝e Ja poƒ czy cy zna jà si´ na kon stru owa niu 
êró de∏ cy fro wych i je ̋ e li de cy du jà si´ odejÊç 
od ka no nu, to nie jest to dzia ∏a nie przy
pad ko we.

Wyj Êcia sà bu fo ro wa ne po pu lar ny mi 
wzmac nia cza mi ope ra cyj ny mi 5532, rów
nie˝ pro duk cji JRC (za pew ne lo kal ny pa trio
tyzm) i za ∏à cza ne prze kaê ni ka mi NEC a.  
Ac cu pha se od ra dza rów no cze sne pod ∏à cza
nie prze wo dów XLR i RCA, po nie wa˝ mo ̋ e 
to spo wo do waç po ja wie nie si´ przy dêwi´
ków i p´ tli ma sy. Na pi´ cie no mi nal ne na 
obu wyj Êciach jest ta kie sa mo i wy no si  
2,5 V. Sy gna∏ od wyj Êcia prze twor ni ka jest 
pro wa dzo ny sy me trycz nie. W wer sji nie sy
me trycz nej jest uzy ski wa ny tyl ko dla po trzeb 
wyj Êcia RCA. War to za tem spraw dziç, czy  
w pod ∏à cze niu XLRami nie uzy ska my lep
szej ja ko Êci dêwi´ ku. Wy da je si´ to praw do
po dob ne.

Pod sta w´ za si la cza sta no wià dwa trans
for ma to ry, za mkni´ te w pusz kach z bla chy 
sta lo wej. Do star cza jà one ener gi´ osob no do 
sek cji na p´ du, uk∏a dów  ste ru jà cych, cy fro
wych i wy Êwie tla cza, oraz ca ∏e go to ru ana
lo go we go. Za gad nie niom za si la nia po Êwi´
co no wie le uwa gi. Tyl ko dla sa mych prze
twor ni ków i wzmac nia czy ope ra cyj nych 
za sto so wa no sie dem sta bi li za to rów na pi´
cia. Do te go ma my kil ka grup kon den sa to
rów elek tro li tycz nych o ró˝ nej po jem no Êci 
oraz dzie wi´ç ni sko szum nych sta bi li za to
rów sca lo nych NEC, przy kr´ co nych do alu
mi nio we go ra dia to ra. Prak tycz nie ka˝ dy 
ob wód od twa rza cza jest za si la ny osob no, 
co po win no si´ prze k∏a daç na ob ni ̋ e nie  
po zio mu in ter fe ren cji i szu mów.

W za le˝ no Êci od za si la ne go ele men tu 
kon den sa to ry ma jà ró˝ nà po jem noÊç – 4700, 
3300, 2200 i 1000 µF. Dla wzmac nia czy  
ope ra cyj nych i cz´ Êci ana lo go wej prze wi
dzia no ni sko im pe dan cyj ne kon den sa to ry, 
co po win no ko rzyst nie wp∏y nàç na dy na
mi k´  dêwi´ ku. Trud no mó wiç o spek ta ku
lar nym prze wy mia ro wa niu, ale kon struk
tor wie dzia∏, co ro bi. Za miast po je dyn
czych kon den sa to rów o du ̋ ej po jem no Êci, 
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za sto so wa∏ po kil ka mniej szych, po ∏à czo
nych rów no le gle. Ob ni ̋ y∏ w ten spo sób 
we wn´trz nà re zy stan cj´ uk∏a du i zwi´k
szy∏ efek tyw noÊç za si la cza. 

DP78 wy ko na no so lid nie, dba jàc o me 
cha ni k´, pre cy zj´ od czy tu da nych, jak i czy  
stoÊç za si la nia. Au tor skie roz wià za nia, jak 
pro gra mo wa ny pro ce sor DSP i prze twor
nik c/a w to po lo gii Mul ti Del ta Sig ma++ 
po win ny zna leêç od zwier cie dle nie w ja ko
Êci pre zen ta cji. Klasa pod ze spo ∏ów jest co 
naj mniej do bra, ale wy raê nie wi daç, ˝e 
ni ko mu nie za le ̋ a ∏o na epa to wa niu od bior
cy eg zo tycz ny mi kom po nen ta mi. Ze spó∏ 
pro jek tan tów za pre zen to wa∏ ra czej po dej
Êcie, w któ rym ka˝ dy ele ment jest try bi kiem  
w  ma szy nie. I to ona ja ko ca ∏oÊç ma dzia 
∏aç per fek cyj nie, ofe ru jàc ja koÊç dêwi´ ku 
war tà wy so kiej ce ny.

Przy go to wa nie
Ce na DP 78 su ge ru je, ˝e po wi nien pra

co waç w ade kwat nie kosz tow nych sys te
mach, ale to nie je dy na w∏a Êci wa kon fi gu
ra cja. Po dob nie jak Ro bert Watts z DPA czy 
Ivor Tie fen brun z Lin na po dzie lam po glàd, 
˝e trud no o za do bre êró d∏o; co naj wy ̋ ej 
mo ̋ e byç ono zbyt dro gie. Naj cz´ Êciej  
w do brze ze stro jo nym sys te mie, na wet ze 
Êred niej pó∏ ki, wy mia na od twa rza cza na 
znacz nie lep szy przy no si po pra w´. Nie 
zmie nia to fak tu, ˝e na tu ral nym Êro do
wi skiem DP78 b´ dà kon fi gu ra cje hi en
do we. Ac cu pha se mo ̋ e byç naj dro˝ szym 
ele men tem sys te mu, ale skrzy d∏a roz wi nie 
do pie ro w god nym to wa rzy stwie.

Tech nicz nych wy ma gaƒ w sto sun ku do  
resz ty elek tro ni ki nie ma. Im pe dan cja 
wyj Êcio wa DP 78 jest ni ska (50 Ω), a na  
pi´ cie – wy˝ sze od stan dar do we go (2,5 V). 
Prze ste ro wa nie pre am pu czy koƒ ców ki 
mo cy nam jed nak nie gro zi. Im sys tem 
lep szy, tym wi´ cej ra do Êci no wy od twa
rzacz przy nie sie w∏a Êci cie lo wi. Im s∏ab sza 

kon fi gu ra cja, tym mniej je go za let do ce
ni my. Do bre jest to, ˝e DP 78 nie k∏u je  
w uszy eks po no wa niem nie do stat ków 
ze sta wu. Po zo sta je wy ro zu mia ∏y, naj wy
˝ej od cza su do cza su de li kat nie za sy gna li  
zu je, ˝e gdy by to czy owo po pra wiç, móg∏
by si´ bar dziej roz p´ dziç. Dzie je si´ to jed
nak w bia ∏ych r´ ka wicz kach i jest da le kie 
od osten ta cji. Ac cu pha se po zo sta je ∏a god
ny i wy ro zu mia ∏y, Êpie waç za czy na jed nak 
do pie ro, gdy umie Êci my go w szla chet nym 
i do pra co wa nym ze sta wie niu.

War to do daç, ̋ e cho cia˝ urzà dze nie jest 
zro bio ne jak czo∏g, do brze b´ dzie usta wiç 
je na so lid nej pó∏ ce czy plat for mie. Sam 
u˝y wa ∏em wy czy no we go sto li ka Sro ka, 
któ ry po zwa la elek tro ni ce uzy ski waç 
do sko na ∏e osià gi. Mo˝ na jed nak ko rzy staç  
z pod staw in nych wy twór ców, by le za 

 pew nia ∏y sta bil ne opar cie i efek tyw nie 
izo lo wa ∏y od wi bra cji. 

Wra że nia odsłu cho we
Ac cu pha se do tar∏ do re dak cji w fa brycz

nie za pie cz´ to wa nym kar to nie. Wy grze
wa nie trwa ∏o po nad ty dzieƒ i przy nio s∏o  
ko rzyst ne efek ty. Od sa me go po czàt ku 
zdra dza∏ ozna ki kla sy, ale w mia r´ up∏y
wu cza su dêwi´k si´ wy pe∏ nia∏. Po dob ne 
zja wi sko wy st´ pu je w przy pad ku wie lu 
szla chet nych win. Tu˝ po otwar ciu wie
my, ˝e to nie jest po Êled ni tru nek, ale 

wy ra fi no wa nie po ja wia za zwy czaj, gdy 
da my im chwi l´ ode tchnàç.

Po up∏y wie dzie si´ ciu dni zmia ny 
brzmie nia DP 78 sta wa ∏y si´ co raz mniej
sze i mo˝ na by ∏o przy stà piç do od s∏u chu. 
Na po czà tek po sta no wi ∏em za po znaç si´  
z ogól nym cha rak te rem urzà dze nia, a przy 
oka zji spraw dziç, ile jest war ta cy fro wa 
re gu la cja g∏o Êno Êci. 

In ny mi s∏o wy: czy mo˝ na za osz cz´ dziç 
na przed wzmac nia czu, ste ru jàc koƒ ców kà 
mo cy bez po Êred nio z wyj Êcia Ac cu pha se’a.

Potyczka pierw sza
W tej pró bie oto czy ∏em Ac cu pha se’a elek

tro sta ta mi Mar tin Lo gan Se qu el II, za si la
ny mi koƒ ców kà mo cy Al che mist APD27.  
Po zy cj´ za jà∏ te˝ lam po wy przed wzmac
niacz BAT VK 3iX, w ka˝ dej chwi li go tów 
wkro czyç do ak cji. Lo ga ny sà wy jàt ko wo 
przej rzy ste w Êred ni cy i gó rze pa sma, wi´c 
˝ad ne zmia ny bar wy czy dy na mi ki nie 
mo g∏y umknàç ich uwa dze.

Ac cu pha se wy ste ro wa∏ Al che mi sta bez 
pro ble mu, ale je ̋ e li idzie o od czu cia z od s∏u
chu – en tu zja zmu nie by ∏o. Utwór Barb 
Jungr z war stwy CD hy bry do we go al bu mu 
„Chan son/The Spa ce In Be twe en” ujaw ni∏ 
nie s∏y sza nà wcze Êniej chro po wa toÊç Êred
ni cy. Naj ∏a twiej mo˝ na jà by ∏o wy Êle dziç 
w wo ka lu, ale da wa ∏a o so bie znaç rów nie˝ 
w akom pa nia men cie akor de onu. W Êrod
ku pa sma po ja wia∏ si´ ci chy zgrzyt czy te˝ 
ostra wy na lot. Za sta na wia ∏em si´, czy wi ny 
nie po no szà w tym wy pad ku g∏o Êni ki, ale 
póê niej sze pró by wy klu czy ∏y to przy pusz
cze nie.

Co cie ka we, „zgrzy ta nie” zni k∏o po 
przej Êciu na war stw´ SACD. Ten sam g∏os  
i  akor de on brzmia ∏y ju˝ g∏ad ko i na tu ral
nie, nie mó wiàc o tym, ˝e na gle zna la z∏y 
si´ na wi´k szej sce nie i za cz´ ∏o je ota czaç 
wi´ cej po wie trza.

W∏à cze nie w tor lam po we go BAT a 
przy nio s∏o du ̋ à zmia n´ na lep sze. Brzmie
nie sta ∏o si´ g∏ad sze, pe∏ niej sze i ∏a twiej
sze w od bio rze. Pre cy zja po zo sta ∏a, ale 
wy brzmie nia si´ wy d∏u ̋ y ∏y, a na sy ce nie 
sk∏a do wy mi – zwi´k szy ∏o. G∏o sy na bra ∏y 
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mi´ si sto Êci, ta le rze prze sta ∏y cy kaç, a for
te pian sta∏ si´ ma syw ny. 

W prze strze ni wi´k szych ró˝ nic nie 
od no to wa ∏em. Byç mo ̋ e odro bi n´ si´ zw´
zi ∏a, ale te˝ po pra wi ∏a si´ lo ka li za cja in stru
men tów. Zmia na ta by ∏a sub tel na, wi´c po 
 wstrzy mam si´ od ocen war to Êciu jà cych. 
Jed nym bar dziej si´ spodo ba ciut szer szy 
plan i za ak cep tu jà mi ni mal ny kom pro
mis w lo ka li za cji, in ni do ce nià po rzà dek 
na sce nie. Istot ne, ˝e w ste reo fo nii ró˝ ni ca  
po mi´ dzy ze sta wie niem z i bez pre am pu 
oka za ∏a si´ o rzàd wiel ko Êci mniej sza ni˝  
w bar wie. Nie wy klu czo ne rów nie˝, ˝e z in  
ny mi g∏o Êni ka mi zu pe∏ nie by si´ za tar ∏a.

Co in ne go bas. Na wet z Lo ga na mi, któ
re w tym za kre sie nie spe cjal nie ma jà si´ 
czym po chwa liç, za sz∏y wy raê ne zmia ny. 
Pa ra dok sal nie, g∏´b sze i bar dziej mi´ si
ste ni skie re je stry za pre zen to wa∏ BAT. 
W uk∏a dzie z koƒ ców kà ste ro wa nà bez
po Êred nio pa smo cz´ sto tli wo Êci w pew
nym mo men cie si´ ury wa ∏o. Wy˝ szy  
i Êred ni bas ko rzy sta ∏y z uprzy wi le jo
wa nia, sa me mu do ∏o wi udzie la jàc g∏o su 
je dy nie spo ra dycz nie. Za pew ne w∏a
Ênie stàd wy ni ka∏ brak od czu cia pe∏ ni  
w kon fi gu ra cji po zba wio nej przed
wzmac nia cza. VK3iX nie po gor szy∏ 
pre cy zji, a jed no cze Ênie uzu pe∏ ni∏ nie
do bór naj ni˝ sze go re je stru.

Po w∏à cze niu w tor przed wzmac nia cza  
i re zy gna cji z cy fro wej re gu la cji g∏o Êno Êci  
w DP 78 dêwi´k zmie ni∏ si´ na lep sze. Kon
fi gu ra cj´ bez pre am pu ra dzi∏ bym za tem 
trak to waç je dy nie ja ko wy nik nie do koƒ ca 
sprzy ja jà cych uwa run ko waƒ eko no micz
nych. Ar gu men tu, ˝e bez przed wzmac nia
cza gra le piej, na pod sta wie prze pro wa dzo
ne go od s∏u chu nie przyj mu j´.

Potyczka dru ga
Przed dru gà potyczkà Ac cu pha se za war∏ 

so jusz z dzie lo nym wzmac nia czem Ba lan
ced Au dio Tech no lo gy: przed wzmac nia
czem li nio wym VK30SE i koƒ ców kà mo cy 
VK 250SE. Efek ty tej wspó∏ pra cy pre zen to
wa ∏y Au dio Phy si ki Avan ti 3. Oka blo wan ie 
po cho dzi ∏o z wy so kiej pó∏ ki Ta ry Labs – sy  
gna ∏o we The One i g∏o Êni ko wy The Two. 
Pràd do star cza∏ Po wer box v 4.0 wraz z sie
ciów ka mi Fa del Art Co he ren ce i Ne el N14E 
Gold. W tym ze sta wie po raz pierw szy  
po rów na ∏em DP 78 z taƒ szym DP 67.

Naj pierw s∏u cha li Êmy DP67. Mu zy ka 
ro bi ∏a jak naj lep sze wra ̋ e nie. „SzeÊç dzie siàt 

sie dem to Êwiet ne êró d∏o” – po my Êla ∏em  
i po zby ∏em si´ nie po ko ju o wy nik po je dyn
ku. „DP 78 to pew nie ta ki DP67, ty le ˝e 
z do da nà opcjà od czy tu SACD. Na SACD 
nie spe cjal nie mi za le ̋ y, a na CD pew nie za 
 gra po dob nie.” – spe ku lo wa ∏em w my Êlach, 
co raz wy god niej roz sia da jàc si´ na ka na pie.

Po pew nym cza sie oswo ili Êmy si´  
z dêwi´ kiem i zmie ni li Êmy êró d∏o. Ta sa ma 
p∏y ta, ten sam utwór. Start.

Jest mi ni mal nie ci szej, cho cia˝ in struk
cja po da je iden tycz ny po ziom na pi´ cia 
wyj Êcio we go. Zmia n´ mo˝ na sko ry go waç, 
ale zo sta wia my, jak by ∏o. Niech si´ sie dem
dzie siàt osiem po sta ra.

Pierw sze wra ̋ e nie na gra ni cy su ge stii: 
mo ̋ e w prze strze ni jest te raz wi´ cej g∏´ bi  
i po g∏o su. Ale czy na ty le, ˝e by do p∏a ciç 14 
ty si´ cy? Wàt pli we. DP67 gra ja Êniej. Ani 
le piej, ani go rzej. Po pro stu ja Êniej. DP 78 

jak by nie co szla chet niej. Prze ka zu je wi´ cej 
sk∏a do wych i le piej na sy ca pa smo. To jed
nak mo ̋ e byç jedynie su ge stia, spo wo do
wa na ró˝ ni cà w ce nie. 

W utwo rze otwie ra jà cym „Li ve: A Fort
ni ght in Pa ris” Pa tri cii Bar ber za re je stro
wa no par ti´ kon tra ba su, któ ra scho dzi 
a˝ na dno ˝o ∏àd ka, i g∏os, mo ̋ e nie naj
wi´k szy, ale uchwy co ny z do k∏ad no Êcià do 
ali kwo tu. S∏u cha my DP67,  póê niej prze
∏à cza my ka ble. Po 20 se kun dach za sta na
wiamy si´, czy war to prze ∏à czaç je zno
wu. DP78 brzmi le piej. Kon tra bas scho dzi 
ni ̋ ej i jest bardziej zró˝ ni co wa ny. Stoi na 
praw dzi wej sce nie, w sa li o do brze od da nej 
aku sty ce. Wo kal jest pe∏ niej szy i le piej na sy
co ny. Bas ob szer ny, choç kon tro lo wa ny; 
gó ra – szla chet niej sza.

Po rów nuj emy da lej. An na Ma ria Jo pek, 
Cas san dra Wil son, Barb Jungr. Póê niej 
odro bi na elek trycz ne go jaz zu i na ko niec 
for te pian. Z ko lej nych od s∏u chów wy ∏a nia 
si´ co raz wy raê niej szy ob raz. Za ska ku jà cy, 
bo bu rzà cy wst´p ne za ∏o ̋ e nia. DP78 jest 
od star sze go ko le gi lep szy na p∏y tach CD. 
DP67 to Êwiet ne êró d∏o, do k∏ad ne, ze zna
ko mi cie roz ry so wa nà prze strze nià i pre cy
zyj nym ba sem, ale w po rów na niu z sie dem
dzie siàt kà ósem kà brak mu pe∏ ni i lu zu. 
DP 78 gra swo bod nie, a jed no cze Ênie jest 
tak pew ny swe go, ˝e owa pew noÊç udzie la 
si´ s∏u cha czowi. Trud ne pa sa ̋ e prze sta jà 
byç trud ne, spi´ trze nia oka zu jà si´ po pro
stu nie co wy˝ szy mi po zio ma mi g∏o Êno Êci, 
w któ rych gra o kil ka in stru men tów wi´ cej. 
Mu zy ka p∏y nie w∏a snym ryt mem. Nie ryt
mem êró d∏a, któ re za nià na dà ̋ a, ale w∏a
snym, nie skr´ po wa nym i nie obar czo nym 
obec no Êcià elek tro nicz ne go me dium. 

Konwerter MDS++.  
Sześć połączonych równolegle 
przetworników AD1955 na kanał.

W centrum napęd CD/SACD Sony. 
Za nim transformatory  
zasilające osobno sekcję cyfrową  
i analogową.
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Nie od czu wa my wy si∏ ku êró d∏a, nie 
od no si my wra ̋ e nia, ˝e gra na gra ni cy swo
ich mo˝ li wo Êci, przez co sa mi je ste Êmy zre
lak so wa ni. Ac cu pha se uwal nia s∏u cha cza  
od stre su, a rów no cze Ênie utwier dza w prze 
 ko na niu, ˝e w tym, co ro bi, nie ma nic nad 
 zwy czaj ne go. Je Êli w to uwie rzy cie – wpa
dli Êcie w pu ∏ap k´. Po dob nie za cho wu je si´ 
Linn Son dek CD12 lub do bry gra mo fon. 
Wszyst ko wy da je si´ oczy wi ste, do pó ki 
nie wró ci my do po przed nie go sys te mu.  
Z dwoj ga z∏e go le piej ju˝ wra caç po od s∏u
chu Krel la, choç by to by∏ KPS 20 – ab so lut
nie ge nial ny od twa rzacz CD ze schrza nio nà 
sek cjà przed wzmac nia cza – al bo Mar ka 
Le vin so na. Z ni mi wszyst ko jest ja sne od 
po czàt ku – rzu ca jà s∏u cha czem o Êcia n´, 
a póê niej py ta jà, czy si´ po do ba ∏o. DP78 
jest znacz nie bar dziej prze wrot ny, bo da je 
na dzie j´. Wy po ̋ y cza my go na od s∏uch  
i wy da je nam si´, ˝e w su mie nic nad zwy
czaj ne go si´ z dêwi´ kiem nie dzie je. Póê
niej od sy ∏a my do skle pu, pod ∏à cza my sta ry 
od twa rzacz i… Ju˝ wie my, ˝e jesz cze raz 
za p∏a ci my za ku rie ra.

Potyczka trze cia i ostat nia
Z trze cià dru ̋ y nà zna my si´ naj le piej.  

Co praw da nie daw no in te gr´ McIn to sha 
MA 6900 za stà pi∏ Ac cu pha se E 550, ale 
mo ni to rom Har beth Su per HL5 po zo sta j´ 
wier ny. Na de dy ko wa nych im pod staw kach 
Stan dAr tu i ze wzmac nia czem pra cu jà cym 
w czy stej kla sie A gra jà jak ma rze nie, osià ga  
jàc szczy ty mu zy kal no Êci. 

Ac cu pha se szyb ko si´ za do mo wi∏ w sys
te mie i prze twa rza∏ mu zy k´ z wdzi´ kiem  
i bez wy si∏ ku. Nic wiel kie go si´ jed nak 
nie dzia ∏o. Dêwi´k by∏ ty le˝ pod ka˝ dym 
wzgl´ dem po praw ny, co pod ˝ad nym spek
ta ku lar ny. Bas nie przy gnia ta∏, dy na mi ka 
nie zry wa ∏a de sek z pod ∏o gi; ogól nie gra ∏o 
do brze, ale do te go ju˝ przy wy k∏em. Za czà
∏em si´ za sta na wiaç, czy aby nie prze sa dzi
∏em nie co z en tu zja zmem w opi sie dru gie go 
sys te mu. Brzmia ∏o na pew no do brze, ale 
czy nad zwy czaj nie? Nie by ∏em pe wien.

S∏u cha jàc, utwier dza ∏em si´ w prze ko na
niu, ˝e dêwi´k, któ ry do mnie do cie ra, jest 

rów nie oczy wi sty jak cie p∏y czer wiec w Gre 
 cji. Dla for mal no Êci cze ka ∏o mnie jesz cze po 
 rów na nie z DP 67, ale nie spe cjal nie wie rzy
∏em, ̋ e wy nik nie z nie go coÊ zaskakujàcego. 
Sie dem dzie siàt ka ósem ka gra ∏a w spo sób 
pe∏ ny, na tu ral ny i z ob szer nà, do brze roz
ry so wa nà prze strze nià, ale to jesz cze nie 
po wód, ̋ e by jej pi saç laur k´. DP 67 jest spo
ro taƒ szy i chy ba jed nak wca le nie gor szy.

Nic z tych rze czy. Po rów na nia znów wy  
ka za ∏y wy˝ szoÊç dro˝ sze go mo de lu. DP78 
to nie DP 67 z do da nà opcjà 
od czy tu SACD. To pe∏ no war to
Êcio we êró d∏o, któ re rów nie˝ na 
war stwie CD spi su je si´ wy Êmie
ni cie.

Oczy wi stoÊç DP 78 po now nie 
oka za ∏a si´ zdra dli wa. Ce chy, któ
re bra ∏em za naj zu pe∏ niej na tu
ral ne, z DP 67 wy pa d∏y s∏a biej. 
Na dal uwa ̋ am, ˝e w swo jej ce nie 
ten od twa rzacz to praw dzi wa 
oka zja, ale gdy oce nia my w ka te
go riach bez wzgl´d nych – DP78 
wy pa da le piej. 

Przez dzieƒ dwa ∏a god nie nas 
do sie bie przy zwy cza ja, po czym, 
gdy chce my go wy ∏à czyç i wró
ciç do sta rej kon fi gu ra cji, sa mi 
za czy na my wy ∏a py waç jej b∏´ dy. 
Bas ju˝ nie scho dzi wy star cza jà
co ni sko, a gó ra nie wy brzmie
wa tak mo si´˝ nie. Âred ni ca ja wi 
si´ p∏a ska ni czym koszarowy 
˝art. Spek ta ku lar nie brzmià ce 
êró d∏a oszcz´ dza jà nam cho cia˝ 
te go, po nie wa˝ to one za czy na jà 
wy ty kaç wa dy do tych cza so wej kon fi gu ra
cji. Ac cu pha se dostarcza natomiast du ̋ o 
da nych i zo sta wia nas w spo ko ju, ˝e by Êmy 
wy cià gn´ li wnio ski. Zgro za!

For te pian Win sto na z al bu mu „Sum mer”  
brzmi  zwiew nie, ale dêwi´cz nie i reali stycz
nie. S∏y chaç wi´k szà ma syw noÊç dêwi´ ku, 
wi´ cej pu d∏a, nie tylko stru ny. Wo ka le sà 
na sy co ne i pla stycz ne. Wi´ cej w nich  spo
ko ju i szla chet no Êci. Smycz ki nie pisz czà 
na wet w wy so kich re je strach, a bla cha ma 
ko lor mie dzia noz∏o ty. Bas wy da je si´ ob fi

ty, ale nie tra ci kon tro li. Moc no osa dza 
na gra nia, nie do pusz cza jàc do nie kon tro lo
wa ne go roz ja Ênie nia. S∏y szy my du ̋ o sk∏a
do wych, a wszyst ko od by wa si´ pod pe∏ nà 
kon tro là. Ty le ˝e tej kon tro li ju˝ nie s∏y szy
my. Dêwi´k po pro stu do nas p∏y nie.

Wie ̋ a Ac cu pha se’a (DP78/E 550) z ko  
lum na mi Har be tha to je den z naj bar
dziej mu zy kal nych sys te mów, z ja ki mi si´ 
ze tknà ∏em. Nie wy mu szo ny, bez pre ten sjo
nal ny dêwi´k zro bi∏ na mnie doskona∏e 

wra ̋ e nie. Po t´˝ ny, ale trzy ma ny  
w ry zach bas, dêwi´cz na, d∏u go 
wy brzmie wa jà ca gó ra i na tu
ral na Êred ni ca pla su jà DP78 
w hi en dzie z rów nà ∏a two Êcià, 
co luk sus i  przy spie sze nie Ben
tleya Con ti nen tal GT w gru pie 
su per sa mo cho dów. Apa ry cja 

kon ser wa tyw na, za to osià gi  
– nie mal wy Êci go we.

Na SACD zni ka na wet to „nie
mal”. S∏u cha jàc De sti ny’s Child 
z dys ku jed no war stwo we go, 
mia ∏em nie od par te wra ̋ e nie, ̋ e 
sie dz´ w stu diu i re je stru j´ ten 
wy st´p. Dy na mi ka, ener gia i do  
s∏ow noÊç dêwi´ ku nie po zo
sta wia ∏y cie nia wàt pli wo Êci co 
do je go wy jàt ko wo Êci. Do te go 
na tu ral na obec noÊç wo ka li, 

moc ny syn te tycz ny bas i sce na 
od Êcia ny do Êcia ny, swo bod nie wy cho dzà ca 
przed li ni´ g∏o Êni ków. Dêwi´k wy pe∏ nia
jà cy ca ∏y po kój, szyb koÊç i pla stycz noÊç.  
Z Ac cu pha se’a wy sz∏o tu taj zwie rz´. 

Szla chet noÊç i kul tu ra po wró ci ∏y  
w II sym fo nii Mah le ra i „Go od Stuff” Eri
ka Bib ba. Na tu ral ne bar wy in stru men tów, 
prze strzeƒ z od de chem i du ̋ o sub tel nie 
tka nych de ta li.

Za miast pi saç wi´ cej, wo l´ jesz cze po s∏u
chaç.

Kon klu zja
DP 78 to ka pi tal ny od twa rzacz.

Rodzaj przetwornika:  MDS++ (6 x AD1955)
Mechanizm: Sony CD/SACD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 20 kHz  

(+0 – 0,2 dB)
Zniekształcenia: < 0,006 %
Sygnał – szum: > 115 dB
Wyjście analogowe: 2,5 V XLR i RCA
Wyjścia cyfrowe: koaksjalne/optyczne
Zdalne sterowanie: +
Wyjście słuchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 10/44/39,5 cm

Accuphase DP-78
Ocena brzmienia: hi-end
Dystrybucja: Audio Center
Cena:  31900 zł
Dane techniczne

Na pilocie  
przydałby się przycisk  
otwierania szuflady.
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