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S eria Evolution zastàpi!a trzy lata
temu najtaƒszà lini´ 43. Te nie-
pozorne urzàdzenia, zw!aszcza

wzmacniacze o aparycji samoróbek,
oferowa!y brzmienie przyjemnie kon-
trastujàce z wyglàdem. W przypad-
ku Evolution, zamiast szarozielonej 
farby, mamy szczotkowane aluminium
na zewnàtrz i nowoczesne rozwiàza-
nia w Êrodku. Odbi!o si´ to, niestety, 
na cenie, ale wzrost wartoÊci materia-
!owej widaç nawet nieuzbrojonym
okiem.

Po okrzepni´ciu nowej serii Mike Creek
postanowi! nieco jà ulepszyç i na poczàt-
ku bie˝àcego roku wprowadzi! „dwójki”.
Modernizacji poddano zarówno odtwa-
rzacz, jak i wzmacniacz. Na szcz´Êcie - ce-
ny ju˝ dalej nie ros!y.

Budowa 
Odtwarzacz

Pomimo zmian konstrukcyjnych, wy-
glàd „dwójki” praktycznie si´ nie ró˝ni od
pierwszej edycji Evolution. Przedni panel
wykonano z 12-mm p!yty aluminium.
Ani w odtwarzaczu, ani we wzmacniaczu
nie przewidziano trybu „standby". Je˝eli
chcielibyÊcie utrzymywaç je przez ca!y
czas pod pràdem – mo˝ecie maksymalnie
przyciemniç wyÊwietlacze. Wszystkie gu-
ziczki wykonano z metalu. Aluminiowa
jest tak˝e ma!a listewka maskujàca szufla-
d´ nap´du.

Tylna Êcianka nie przynosi wznios!ych
doznaƒ, ale po zdj´ciu pokrywy a˝ mlas-
nà!em z ukontentowania. Widaç, ˝e
projektanci Evolution 2 nie szcz´dzili
grosza.

Test system stereo

Creek jest, nie bez racji,
uznawany za jeden z filarów
brytyjskiego hi-fi. 
W przeciwieƒstwie 
do innych wyspiarskich
producentów, jak Arcam 
czy NAD, pozosta! wierny
tradycyjnemu stereo.
Dowodem na to jest zestaw
Evolution 2, b´dàcy
najnowszà propozycjà
angielskiej wytwórni.

Efekt ewolucji 
Creek Evolution 2

Mariusz Zwoliƒski 
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Chassis skr´cono z grubych stalowych
blach, a przeciwpancerny panel frontowy
jest tylko do niego przymocowany i nie
stanowi elementu konstrukcyjnego. Elek-
tronik´ zebrano na dwóch p!ytkach dru-
kowanych. Mniejsza, umieszczona pod
nap´dem, steruje pracà serwomechaniz-
mu, a dy˝urnym ruchu jest zmodyfikowa-
ny uk!ad NXP-CD10. Transport dostar-
czy! chiƒski potentat Asatech. Na podkre-
Êlenie zas!uguje fakt, ˝e uk!ad optyczny
umieszczono na stalowych sankach, posa-
dowionych na antywibracyjnych gumo-
wych amortyzatorach.

Reszt´ elektroniki znajdziemy na dru-
giej p!ytce. Od razu przykuwa wzrok
transformator z rdzeniem C, b´dàcy pod-
stawà zasilacza. Przewidziano osobne od-
czepy dla sekcji cyfrowej i analogowej. Za
filtracj´ dla pierwszej z nich odpowiadajà
dwa kondensatory elektrolityczne Elny po
8200 µF ka˝dy. W przypadku sekcji cyfro-
wej b´dzie to jeden Nichicon o pojemno-
Êci 6800 µF. ¸àczna pojemnoÊç kondensa-
torów w sekcji zasilania wynosi ponad
23000 µF. Jak na odtwarzacz CD to na-
prawd´ sporo.

Przetwornik cyfrowo-analogowy to
Burr Brown PCM1796, pracujàcy w try-
bie 24 bity/192 kHz. Zakres dynamiki 
w stosunku do pierwszej wersji Evolution
wzrós! o 6 dB. W stopniu analogowym
dostrzeg!em Burr Browna OPA 2134, od-

powiedzialnego za filtracj´ sygna!u.
Przed samym wyjÊciem znalaz! si´ jeszcze
przekaênik Takamisawy i... to by by!o na
tyle.

Wzmacniacz
Front piecyka Evolution 2 jest do bólu

„creekowaty”, choç w porównaniu ze
skrajnie purystycznymi przodkami i tak
zosta! bogato wyposa˝ony. Poza pokr´t!a-
mi selektora wejÊç i potencjometru oraz
dwoma przyciskami – w!àczajàcym urzà-
dzenie i uaktywniajàcym p´tl´ magneto-
fonowà – na froncie pyszni si´ niebieski
wyÊwietlacz, identyczny jak w odtwarza-
czu. Poza nazwà êród!a oraz poziomem
g!oÊnoÊci niewiele si´ z niego dowiemy,
ale jak na Creeka to i tak maksymalny 
wypas.

OczywiÊcie przednià Êciank´ wystruga-
no z grubego bloczka aluminium, podob-
nie jak oba pokr´t!a i przyciski.

Na zapleczu znalaz!em wszystko, co
tam byç powinno, czyli pi´ç wejÊç linio-
wych, w tym jedno z p´tlà magnetofono-
wà, zacisk uziemienia gramofonu, z!oco-
ne terminale g!oÊnikowe i przyzwoite
gniazdo zasilajàce. Tym, czego nie spo-
dziewa!em si´ zobaczyç, by!o szóste wej-

Êcie, oznaczone jako AV Direct. Prowadzi
ono bezpoÊrednio do koƒcówki mocy 
i, jak deklaruje producent, mo˝e byç wy-
korzystane do nag!oÊnienia przednich 
kana!ów w systemie kina domowego.
Czy˝by czeka!y nas zmiany? Po˝yjemy –
zobaczymy, a na razie Êrubokr´ty w d!oƒ.

Obudow´ wzmacniacza zaprojektowa-
no identycznie, jak w odtwarzaczu CD.
Oba urzàdzenia wyposa˝ono w nowe
nó˝ki antywibracyjne, wykonane z twar-
dej, ale elastycznej gumy i uformowane 
w kszta!t szprychowych felg samocho-
dowych.

Wn´trze zdominowa! du˝y transforma-
tor toroidalny sygnowany przez Creeka.
Zasilanie uzupe!niajà cztery kondensato-
ry o !àcznej pojemnoÊci 18800 µF, roz-
dzielone pomi´dzy dwa prostowniki, dla
ka˝dego kana!u osobno. Elektronik´
zmontowano na wspólnej p!ytce druko-
wanej, a w centrum, w specjalnie wyci´-
tym okienku, umieszczono odlewany 
radiator z dwiema parami Sankenów
C3856/A1492. Koƒcówka mocy powsta!a
w oparciu o uk!ad Darlingtona. Deklaro-
wana moc to 2 x 80 W/8 !.

Do t!umienia g!oÊnoÊci zatrudniono
Burr Browna PGA2311, a preamp bazuje
na stereofonicznym wzmacniaczu ope-
racyjnym OPA2604, wspó!pracujàcym 
z czterema tranzystorami JRC. Prze!àcza-
niem wejÊç zajmujà si´ przekaêniki Taka-
misawy.

Ostatnim elementem zestawu jest syste-
mowy pilot, obs!ugujàcy oba urzàdzenia.
Gdyby w towarzystwie odtwarzacza 
i wzmacniacza stanà! tuner, sterownik 
i z nim sobie poradzi. Choç bezwzrokowa
obs!uga wymaga wprawy, to najwa˝-
niejsze przyciski umieszczono pod kciu-
kiem. Pozosta!ych b´dziemy u˝ywaç spo-
radycznie.
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Test system stereo

Full metal stereo. 

Gniazda g!oÊnikowe przyjmà
ka˝dy rodzaj wtyczek. 
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Wra˝enia ods!uchowe 
Co by o wyglàdzie Creeka nie mówiç, to

pod wzgl´dem charakteru brzmienia nie
jest to zestaw dla mas. Popularna muzyka
rozrywkowa, reprezentowana przez plas-
tikowe blondynki, zabrzmia!a na nim p!as-
ko i nijako. Stereofonia sk!ada!a si´ po

prostu z prawego i lewego kana-
!u. Dalsze plany zosta!y zaledwie
zarysowane, a barwy instru-
mentów wyglàda!y jak potrakto-
wane wybielaczem z wysokà 
zawartoÊcià chloru. Co gorsza,
nawet staranne realizacje, pocho-
dzàce z du˝ych wytwórni, np.
p!yty Yes czy Dire Straits, nie
wywo!a!y ekstazy, a jako ˝e
wzmacniacz zosta! pozbawiony
regulatorów tonu, nie mo˝na si´
by!o nimi poratowaç i „popra-
wiç” brzmienia.

Potencjalny nabywca, który
na sesj´ ods!uchowà wybierze
si´ z nar´czem p!yt, b´dàcych
odzwierciedleniem gustów
muzycznych radiowych did˝e-
jów, po kwadransie powie: „pas”! I po-
pe!ni b!àd, poniewa˝ im mniej „goràca”
p!yta làdowa!a na tacce odtwarzacza,
tym wi´ksze rozpala!a emocje.

Pierwszà powa˝nà zmian´ w brzmie-
niu zauwa˝y!em przy ods!uchu nie-
Êmiertelnego „Amused to Death”
by!ego basisty Pink Floydów, Roge-
ra Watersa. Scena si´ rozwar!a,
ukazujàc mroczne zakamarki da-
lekich planów. Wype!ni!a si´
przy tym powietrzem i odg!o-
sami przyrody, których zdà˝y-
!em si´ ju˝ nauczyç na pami´ç.
Dalsze podnoszenie poprzecz-
ki tylko wysz!o systemowi na
dobre.

Cassandra Wilson pozby-
!a si´ ch!odnego dystan-
su, zrobi!a kilka kroków 
w mojà stron´ i choç o spo-
ufalaniu si´ nadal nie mo-

g!o byç mowy, to ju˝ pierwszy utwór z al-
bumu „Traveling Miles” zbudowa! in-
tymny nastrój. Brzmienie ulokowa!o si´
po ciep!ej stronie neutralnoÊci, na tyle da-
leko, by z!agodziç g!oski szeleszczàce, ale
nie a˝ tak, by wp!ynàç na s!yszalnoÊç mio-
te!ek masujàcych membran´ werbla.

Jako nast´pne do odtwarzacza trafi!o
„Kind of Blue”, które mimo swoich lat ja-
koÊcià brzmienia kasuje wiele wielkona-
k!adowych wydawnictw. Tràbka Milesa
by!a ostra niczym sztylet z damasceƒskiej
stali, choç r´kojeÊç owini´to mi´kkim ak-
samitem. Kilka innych krà˝ków z aku-
stycznym jazzem i bluesem utwierdzi!o
mnie w przekonaniu, ˝e ten w!aÊnie kie-
runek powinni obraç przyszli u˝ytkowni-
cy Evolution 2. Kontrolne porównanie
„Innuendo” Queen i „The Time” tria
Mo˝d˝er/Danielsson/Fresco pokaza!o
Evolution 2 jako dwa ró˝ne systemy. 
W pierwszym przypadku, niestety, by! to

zestaw przeci´tny i nijaki; w dru-
gim – porywajàcy i przekazujàcy

emocje zapisane na p!ycie.
Tak naprawd´ Creek rozwinà!

skrzyd!a dopiero w klasyce. Nawet
w niezbyt audiofilskich nagraniach

zaprezentowa! si´ z najlepszej stro-
ny. Bardzo dobrze wype!niona scena

bez problemu ukazywa!a g!´bi´, a jej
umiejscowienie w stosunku do linii

g!oÊników w du˝ej mierze zale˝a!o od
sposobu realizacji. Creek przewybornie
prezentowa! gitar´ klasycznà, klawesyn 
i ludzkie g!osy. Choç jego ˝ywio!em by!y
kameralne sk!ady, to w du˝ych formach
tak˝e porusza! si´ swobodnie. Wpraw-
dzie w oratorium „Mesjasz” poszczegól-

ne g!osy w chórze nie by!y jeszcze roz-
ró˝niane, ale solowe arie robi!y du˝e
wra˝enie.

Ostatnià p!ytà formalnego testu by!o
„Requiem” Mozarta, prowadzone przez
Jordi Savalla. Dreszcze, które pojawi!y si´
przy pierwszych taktach, wygas!y dopiero

po wybrzmieniu Agnus
Dei. Mówimy na to: „mu-
zykalnoÊç”.

Konkluzja 
Bywajà instrumenty 

z duszà, samochody 
z duszà i sprz´t hi-fi te˝.
Choç wyznawcy mi-
stycznego podejÊcia do
martwych przedmiotów
zarzucà Creekowi nad-
miar scalaków i brak
lamp, Evolution 2 nie-
sie ze sobà ducha urzà-

dzeƒ z najlepszych lat
stereofonii. 
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Test system stereo

Dominuje monta˝ przewlekany.

Creek Evolution 2 
Dystrybucja: Audio System 
Cena: 
Odtwarzacz CD 3090 z! 
Wzmacniacz 3090 z! 

Dane techniczne
Odtwarzacz CD:

Rodzaj przetwornika: 24 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 20 kHz 
Zniekszta!cenia: 0,0008%  
Stosunek sygn/szum: 97 dB 
WyjÊcie analogowe: RCA 2 V 
Impedancja 
wyjÊciowa: 50 ø
WyjÊcia cyfrowe: koaksjalne, optyczne 
WyjÊcie s!uchawkowe: brak 
Wymiary (w/s/g): 7/43/34 cm 

Wzmacniacz:

Moc: 2 x 80 W/8 ø
Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 50 kHz 
Zniekszta!cenia: b.d.
Stosunek sygn/szum: 90 dB
WejÊcia liniowe: 5 x RCA, pre-in
WejÊcie phono: MM/MC 
WyjÊcie s!uchawkowe: tak 
Zdalne sterowanie: tak 
Wymiary (w/s/g): 8/43/34 cm

Solidne zasilanie 
to podstawa. Nawet 
w odtwarzaczu CD.

Koƒcówki mocy 
w uk!adzie Darlingtona. 

Jak szaleç, to szaleç:
systemowy pilot tak˝e 
z aluminium. 
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