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Test amplitunery 

Dwa kana!y 
z radiem

Kolumny: Audio Physic Spark 5
Wzmacniacz: Electrocompaniet ECI-5
Odtwarzacz: Primare CD31
¸àczówka: Argentum SCG-6/4E Silver 
Przewody g!oÊnikowe: Fadel Art The Stream
Listwa sieciowa: Philips Power Squid
Stolik: Ostoja T4

Obecnie amplituner kojarzy si´ najcz´Êciej z wielkim klocem
przeznaczonym do kina domowego. Monstrum steruje 
kilkoma kolumnami i musi zawieraç rozmaite dekodery dêwi´ku
przestrzennego. Ma!o kto pami´ta czasy, gdy pod poj´ciem 
„amplituner” kry! si´ dwukana!owy wzmacniacz z wbudowanym radiem. 
DziÊ przyjrzymy si´ trzem przedstawicielom 
tego zagro˝onego gatunku. Jako ˝e wszystkie okazy 
pochodzà od du˝ych producentów, jest szansa, ˝e przetrwajà.

Tomasz Karasiƒski

System

Dwa kana!y 
z radiem
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W zornictwo zmieni!o si´ nie-
znacznie, bo ju˝ wczeÊniejsze
Harmany wyglàda!y futury-

stycznie. Teraz sà ciemniejsze, majà zaokrà-
glone boki i bia!e podÊwietlenie. Kojarzà si´
bardziej z Nabuchodonozorem z „Matrixa”
ni˝ ze statkiem kosmicznym Enterprise ze
„Star Treka”.

Budowa
Zazwyczaj amplituner stereo przypomi-

na normalny wzmacniacz z przyklejonym
tunerem. H/K jest wielki i na!adowany
gniazdami niczym kombajn do kina domo-
wego.

Przyciski !adnie zamaskowano, wtapiajàc
je w zwarty rzàd mi´dzy dwiema cz´Êciami
przedniej Êcianki, ale z ty!u bogactwa ukryç
si´ nie da!o. Dostajemy wejÊcia i wyjÊcia 
wideo, ma!e z!àcza zdalnego sterowania 

i 12-woltowego wyzwalacza, dwa gniazda
antenowe, dwa wyjÊcia do subwooferów,
wejÊcie gramofonowe z zaciskiem uziemia-
jàcym, rozdzielenie przedwzmacniacza 
i koƒcówki mocy... Chwileczk´, wezm´ 
oddech. 

Standardowe wyposa˝enie „wzmacnia-
czowe” - czyli rzàd wejÊç i wyjÊç liniowych

- oraz podwójne terminale g!oÊnikowe ginà
w tej mnogoÊci. Z przodu dodano jeszcze
trzy gniazdka oraz pokr´t!a regulacji balan-
su i barwy, które mo˝na zas!oniç zaÊlepka-

Test amplitunery 1000-2000 z!

Wyposa˝enie jak w dobrym
wzmacniaczu plus gniazda
wizyjne i antenowe.

Harman/Kardon HK3390 
W katalogu amerykaƒskiego giganta znajdziemy 
a˝ cztery amplitunery stereo. Dwa starsze i dwa po liftingu.
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mi. Cokolwiek chcielibyÊmy pod!àczyç do
HK3390, powinno si´ udaç. Do kompletu
brakuje tylko wejÊcia USB do pod!àczenia
przenoÊnego odtwarzacza.

Obs!uga okazuje si´ prosta. Nie próbo-
wa!em co prawda wszystkiego, ale z nor-
malnym u˝ytkowaniem nie ma proble-
mu. Stacje radiowe wyszukuje si´ szybko, 
a 30 mo˝na zachowaç w pami´ci. Odbiór
jest bardzo dobry, nawet na druciku. We-
wnàtrz króluje pot´˝ny transformator E-I 
i równie pokaêny radiator. Producent
chwali si´ mocà 80 W na kana! i rezerwà
pràdowà 42 A. Harman powinien wystero-
waç nawet pràdo˝erne kolumny. 

Jedyne zastrze˝enie zg!aszam do wyÊwie-
tlacza. Z lewej strony nie by! ju˝ bia!y, tylko
niebieski. Mo˝e przesun´!a si´ jakaÊ p!ytka,
która nadaje mu taki odcieƒ? Mo˝e to wa-
da testowanego egzemplarza,
ale warto si´ przyjrzeç za-
wczasu. 

Pilot jest ogromny i niepo-
r´czny. Aby mu przygotowaç
miejsce, musia!em zrobiç ma!e
przemeblowanie na biurku.

Za nieca!e 2000 z! dostajemy
kawa! wzmacniacza, tuner, bo-
gate wyposa˝enie i kosmiczny
wyglàd. A dêwi´k?

Brzmienie
Harman pow´drowa! na

stolik jako pierwszy. Zacieka-
wi!o mnie po prostu, ˝e
amerykaƒski koncern nie
produkuje wzmacniacza
poni˝ej 2000 z!, a ampli-
tuner stereo – owszem.

Szybko stwierdzi!em,
˝e HK3390 jest bardzo do-
bry. Nigdy bym si´ nie spo-
dziewa!, ˝e wielka dwukana!owa maszyna
zagra tak naturalnym i przestrzennym
dêwi´kiem. Równowaga tonalna nie bu-
dzi zastrze˝eƒ; mo˝e z wyjàtkiem najni˝-
szego basu, do którego zaraz dojdziemy.
Temperatur´ barw nastawiono na zero. 
W pierwszych minutach ods!uchu nic nie
razi, a i póêniej sytuacja si´ nie pogarsza.
Harmana s!ucha!em przez dwa tygodnie i
nie mia!em ochoty zabieraç si´ za pozosta-
!e urzàdzenia. Tak dobrze gra!.

HK3390 nie daje si´ przy!apaç na tanich
sztuczkach. Co wi´cej, po jakimÊ czasie sta-
je si´ jasne, ˝e poza neutralnoÊcià i reali-
stycznà barwà oferuje kilka smaczków, któ-
rych szukalibyÊmy raczej we wzmac-
niaczach specjalistycznych audiofilskich
wytwórni. Jest dynamiczny, ale bez efek-
ciarstwa. Do tego dochodzà dêwi´czne wy-
sokie tony i przestrzeƒ. Chyba w!aÊnie jej
otwartoÊç najbardziej przypad!a mi do gu-
stu. Dêwi´k bez problemu odrywa! si´ od
kolumn. Audio Physiki Spark 5 mog!y po-

kazaç swojà ulubionà sztuczk´: zniknàç, zo-
stawiajàc scen´ wype!nionà muzykà. Co
wa˝ne, dêwi´k nie nosi! Êladów ostroÊci.
Nie s!ychaç w nim agresji ani natarczywej
ekspozycji szczegó!ów (których jest stosun-
kowo du˝o). Harman nie robi z tego zagad-
nienia. Po prostu gra.

Basu nie brakuje. Czasami brzmi pot´˝-
nie i energicznie, ale kilka nagraƒ pokaza!o,
˝e na samym dole jego mo˝liwoÊci szybko
si´ koƒczà. Poczàtkowo mo˝na tego nie za-
uwa˝yç, ale jeÊli potraktujemy HK3390 p!y-
tami, na których niskie tony schodzà bar-
dzo g!´boko, na jaw wyjdà niedoskona!o-
Êci. W „All is Full of Love” Bjork z albumu
„Vespertine” zarejestrowano bas tak g!´bo-
ki, ˝e mo˝e byç sprawdzianem dla sprz´tu.
Harman wywiesi! bia!à flag´. W wi´kszoÊci
nagraƒ taki niedostatek najni˝szych cz´sto-
tliwoÊci nie stanowi wielkiego problemu;
dêwi´k jest troszk´ odchudzony i tyle. Tutaj
jednak muzyka zosta!a pozbawiona istot-
nego sk!adnika. Gdybym nie zna! tego

utworu, prawdopodobnie nie dowiedzia!-
bym si´, ˝e zawiera tyle niskich sk!ado-
wych. Pewnego dnia za!o˝y!bym s!uchawki
i mocno si´ zdziwi!.

Sytuacja powtórzy!a si´ na „Mezzanine”
Massive Attack – znów basowy tor prze-

szkód. Najni˝sze tony ledwie
by!o s!ychaç, a przecie˝ pod!o-
gówki Audio Physica zawsze 
sobie z nim radzi!y. HK3390 ob-
cina najni˝sze pomruki, czego 
w wielu nagraniach mo˝emy nie
zauwa˝yç, ale w sytuacjach eks-
tremalnych mo˝e to wp!ynàç na
odbiór muzyki.

Konkluzja
Ale wiecie co? Gdybym mia!

dwa tysiàce na wzmacniacz,
Harman trafi!by na krótkà list´
kandydatów do ods!uchu. Gdy-
bym w ramach testu nie potrak-

towa! go kilkoma specyficz-
nymi p!ytami, nawet bym

nie zauwa˝y! braku naj-
ni˝szych pomruków. Ca!a

reszta to w tej cenie bardzo
wysoki poziom.
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Test amplitunery 1000-2000 z!

Pi´trowa architektura 
i porzàdne zasilanie.

Harman po liftingu 
– kawa! sprz´tu 
za niewielkie pieniàdze.

Harman/Kardon
HK3390
Dystrybucja: P.H. Ryszard Ba!ys
Cena: 1899 z!

Dane techniczne

Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 110 kHz
Stosunek sygna!/szum: 95 dB
Zniekszta!cenia: < 0,07 %
WejÊcia liniowe: 6
WejÊcie phono: MM
WyjÊcia: 2 pary, 2 x tape-out, 

2 x subwoofer out, 
pre-out

Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 16,8/44,1/38,1 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!""
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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U podabnianie si´ do high-endo-
wych maszyn najlepiej wychodzi
nowym odtwarzaczom. Nawet

najtaƒszy CD5003 wyglàda na zdj´ciach
niemal identycznie jak SA-15S2. Amplitu-
ner SR5023 równie˝ wpisuje si´ w to
wzornictwo, choç nie wydaje si´ tak boga-
to wyposa˝ony.

Budowa
Zawini! wielki wyÊwietlacz i d!ugi rzàd

przycisków. Zgodnie z obowiàzujàcymi
trendami, im mniej regulacji, tym urzà-
dzenie mo˝e byç bardziej ekskluzywne.
Widaç to w grupie wzmacniaczy Marant-
za: im ni˝ej, tym wi´cej si´ dzieje na fron-
cie. Ale w koƒcu amplituner stereo trzeba

jakoÊ obs!ugiwaç – zmieniaç êród!a sy-
gna!u, wyszukiwaç stacje radiowe i zapi-
sywaç je w pami´ci. Ta w SR5023 pomie-
Êci a˝ 50 rozg!oÊni. Odbiór, nawet na 
kawa!ku drucika, który znajdziemy 
w opakowaniu, okazuje si´ bardzo dobry.
Ale akurat mieszkam w okolicy, w której
nawet telefon komórkowy znajduje coraz
to nowe stacje.

Uk!ad przycisków na przedniej Êciance
trudno uznaç za intuicyjny, wi´c do ob-
s!ugi trzeba si´ przyzwyczaiç. Na szcz´-
Êcie, kiedy zapiszemy stacje radiowe w pa-
mi´ci, b´dziemy korzystaç g!ównie ze
wzmacniacza. WyjÊcie s!uchawkowe to

Test amplitunery 2000-4000 z!

Zamiast zwisajàcego kabla 
– dwubolcowe gniazdko.

Marantz SR5023 
W katalogu Marantza znajdziemy obecnie dwa amplitunery stereo.
Omawiany model pojawi! si´ niedawno, tworzàc alternatyw´ 
dla wi´kszego SR4021. Nowe urzàdzenia majà wygi´te boczki,
przypominajàce dro˝sze klocki japoƒskiej marki.
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tzw. du˝y jack – 6,35 mm. Na wyÊwietlacz
przeznaczono mnóstwo miejsca, co nie
by!o konieczne. Napisy nie sà wielkie.
Czasem na górze pojawi si´ jakiÊ dodatko-
wy symbol, ale wi´kszoÊç miejsca za szyb-
kà pozostaje pusta. Co ciekawe, kiedy
chcemy wygasiç wyÊwietlacz (mo˝na go
tak˝e delikatnie przyciemniç), pojawia si´
ma!y symbol „disp”. Niektórych i to mo-
˝e dra˝niç.

Zestaw z!àcz na tylnej Êciance obejmuje
wejÊcie gramofonu z wk!adkà MM, gniaz-
da antenowe (FM i AM), cztery wyjÊcia li-
niowe, p´tl´ magnetofonowà, pojedyncze
wyjÊcie do subwoofera i ca!kiem porzàdne
terminale g!oÊnikowe. Sà te˝ dwa z!àcza
zdalnego sterowania, dwubolcowa sie-
ciówka i dodatkowe gniazdo zasilajàce,
do którego pod!àczymy na
przyk!ad odtwarzacz
CD. W takim przy-
padku ca!y system
mo˝na w!àczyç jed-
nym przyciskiem.

Wn´trze wyglàda stan-
dardowo. Sekcj´ tunera
umieszczono w puszce
przytwierdzonej do tyl-
nej Êcianki, w pobli˝u
gniazd antenowych. 
W zasilaczu mamy je-
den du˝y transfor-
mator E-I i drugi - ma-
lutki. Z du˝ej p!ytki
wyrastajà kondensato-
ry Nippon Chemi-
-Con o !àcznej po-
jemnoÊci 16400 µF.
W stopniu wyjÊcio-
wym pracujà tranzy-
story Sankena D2390/B1560,
oddajàce ciep!o do dwóch radiatorów.

Z u˝ytkowego punktu widzenia Ma-
rantzowi trudno cokolwiek zarzuciç. Przy
tej cenie wyposa˝enie nale˝y uznaç za wy-
starczajàce. Uda!o si´ uniknàç ewident-
nych wpadek. WyÊwietlacz nie razi, po-
ziom g!oÊnoÊci mo˝na dobraç precyzyjnie
nawet w nocy, a gniazd powinno wystar-
czyç ka˝demu. Warto podkreÊliç, ˝e za-
montowano porzàdne gniazdo sieciowe, 
a nie kabelek od lampki nocnej. Jedynymi
elementami, na których oszcz´dzono, sà
wygi´te, plastikowe boczki na froncie.
Stukni´te palcem, wydajà g!uchy odg!os
taniego materia!u. Jednak p!acàc za am-
plituner nieco ponad 2000 z!, nie mo˝na
wymagaç, ˝eby by! zbudowany jak Rolls-
-Royce Phantom.

Brzmienie
SR5023 prezentuje charakter dêwi´ku

typowy dla tej firmy – czysty, delikatnie
rozjaÊniony i szybki. Sposób prezentacji
jest na tyle oczywisty, ˝e po kilkunastu

minutach ka˝dy b´dzie wiedzia!, czy w!a-
Ênie tego szuka, czy mo˝e preferuje coÊ
cieplejszego.

JeÊli roz!o˝ymy brzmienie na czynniki
pierwsze i dok!adnie si´ im przyjrzymy,
dojdziemy do wniosku, ˝e ka˝dy zas!ugu-
je na co najmniej dobrà ocen´. Lekkie
przesuni´cie równowagi tonalnej w stro-
n´ wysokich tonów nie odbija si´ nega-
tywnie na barwie instrumentów. Góry
pasma jest odrobin´ wi´cej ni˝ powinno
przy za!o˝eniu idealnie liniowej charak-
terystyki, ale mo˝na jà potraktowaç jako
element firmowej szko!y brzmienia. Nie
staje si´ dokuczliwa, o ile nie pope!nimy
ra˝àcych b!´dów, dobierajàc konfigura-
cj´. Dopiero z jasnymi kolumnami,
przejrzystym odtwarzaczem i typowymi
srebrnymi kablami wyjdzie ˝yleta. Wy-
starczy jednak, ˝e ka˝dy element pozosta-
nie neutralny, a SR5023 powinien si´ spi-
sywaç bez zarzutu.

Podobnie jest z wra˝liwoÊcià na jakoÊç
nagrania. Audiofilskie p!yty b´dà cieszyç

ucho, natomiast s!abszym realizacjom
Marantz zacznie wytykaç niedoskona!o-
Êci. Z Harmanem mo˝na s!uchaç wszyst-
kiego. Dobre p!yty pozwoli doceniç, a na
s!abych nie b´dzie si´ mÊci!. Tutaj rozrzut
jest wi´kszy. Naturalne brzmienie forte-
pianu W!odka Pawlika z podwójnego al-

bumu „Grand Piano” b´dzie cie-
szyç uszy bez koƒca, ale krà˝ki
Red Hot Chili Peppers stanà
si´ jeszcze bardziej p!askie 
i nieznoÊne ni˝ zazwyczaj.

Marantz ma charakter. Mo-
˝e delikatnie zaznaczony, ale
ma. Harman jest bardziej uni-
wersalny, ale zrozumiem ka˝de-
go, kto po ods!uchu zdecyduje
si´ na SR5023. Je˝eli na Waszej
pó!ce z p!ytami ze Êwiecà szu-
kaç s!abych realizacji, mo˝liwe,
˝e Marantz dostarczy Wam
wi´kszej frajdy.

Konkluzja
SR5023 to nie pierwszy lep-

szy amplituner. To dobry
wzmacniacz z dodatkiem
w postaci tunera

Test amplitunery 2000-4000 z!

Wygi´te boczki przypominajà
dro˝sze Marantze.

Marantz SR5023 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 2299 z!

Dane techniczne

Moc: 80 W/8 !
Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 50 kHz
Stosunek sygn/szum: 90 dB
Zniekszta!cenia: 0,03 %
WejÊcia liniowe: 6
WejÊcie phono: MM
WyjÊcia: 1 para, tape-out,

subwoofer out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 10,4/44/36,6 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Amplituner? 
Raczej dobry wzmacniacz 
z tunerem w pude!eczku.

41-50 Amplitunery stereo  9/3/09  5:57 PM  Page 47



Hi•Fi i Muzyka 9/0948

A udiofile cenià sprz´t NAD-a za
dobre brzmienie i niewygórowa-
ne ceny. Niedawno firma posta-

nowi!a te˝ coÊ zrobiç z nieatrakcyjnym
wyglàdem swoich urzàdzeƒ. Wprowa-
dzono kolor srebrny (akurat wtedy, gdy
srebrne klocki zdà˝y!y si´ ju˝ odbiorcom
znudziç), a nied!ugo potem zobaczyli-
Êmy seri´ Viso – tak !adnà, ˝e DVD-am-
plituner Viso Two otrzyma! nagrod´ Red
Dot za wzornictwo. Mo˝na si´ by!o spo-
dziewaç, ˝e firma pójdzie tà drogà i Êwie-
˝utki amplituner stereo b´dzie wyglàda!
podobnie. Niestety, C725BEE to naj-
brzydszy NAD, jakiego dotàd widzia!em.

Budowa
Czarna, toporna bry!a z mnóstwem

przycisków i pokr´te! przypomina plasti-
kowe starocie, dost´pne na Allegro za 

50 z!. Albo ktoÊ uzna!, ˝e potencjalni
klienci sà nieprzemakalnymi konserwa-
tystami, albo ˝e wzornictwo nie ma naj-
mniejszego znaczenia.

Po wyjàtkowo d!ugiej instalacji i pró-
bach wydobycia z NAD-a dêwi´ku, do-
szed!em do wniosku, ˝e urzàdzenie 
przeznaczono dla samotnych majsterko-
wiczów. Przed wyj´ciem go z pude!ka

trzeba si´ zaopatrzyç w no˝yczki, nó˝,
cyrkiel albo agrafk´, Êrubokr´t i sporo
wolnego czasu. Najpierw piloty, znajdu-
jàce si´ w styropianowych wyt!oczkach.
Jeden zwyczajny, drugi – malutki i zasila-

Test amplitunery 2000-4000 z!

Hebelkowy w!àcznik 
uk!adu Power Drive.

NAD C725BEE 
C725BEE to najnowszy amplituner NAD-a. Gdy tylko przyjecha! do Polski,
od razu trafi! do naszej redakcji.
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ny p!askà baterià. Aby jà w!o˝yç, trzeba
u˝yç agrafki i wykazaç si´ odrobinà
sprytu. Druga sprawa – zaÊlepki
w plastikowych terminalach
g!oÊnikowych. Tu przyda si´
cyrkiel albo nó˝ z ostrym czub-
kiem. Zabawa na dobre 15 mi-
nut. Kolej na pod!àczenie ante-
ny. W pude!ku znajdziemy kabel
przypominajàcy !àczówki Resona
i zakoƒczony ma!ymi wide!kami.
Musimy si´gnàç po Êrubokr´t 
i przykr´ciç je do plastikowej
przejÊciówki. Uczciwie nale˝y
przyznaç, ˝e to dobry pomys! na an-
ten´. W moich warunkach na pewno 
wystarczajàcy.

W!àczamy, wybieramy kolumny (A i B),
zmieniamy êród!o i… cisza. Okazuje si´,
˝e przycisk „source” na ma!ym pilocie,
owszem, s!u˝y do wybo-
ru êród!a, tyle ˝e... na-
grywania. Niby mo˝na
zajrzeç do instrukcji ob-
s!ugi, ale przecie˝ wia-
domo, ˝e prawdziwy
m´˝czyzna nigdy tego nie
zrobi.

Wyposa˝enie jest boga-
te. Z ty!u znajdziemy pi´ç
wejÊç i jedno wyjÊcie li-
niowe, gniazdo zasilajàce,
po!àczone zworkami z!à-
cza „pre-out” i „main-
-in”, pojedyncze wyjÊcie
do aktywnego subwoofe-
ra, dwie pary terminali
g!oÊnikowych i kilka
mniej wa˝nych atrakcji,
jak 12-woltowy wyzwa-
lacz i gniazdka zdalne-
go sterowania.

Wewnàtrz uwag´ przy-
ciàga spory transformator toroidalny. Na
innych elementach te˝ nie oszcz´dzano.
Amplituner wyposa˝ono w uk!ady Po-
wer Drive i Soft Clipping. Deklarowana
moc 50 W na kana! przy 8-omowym ob-
cià˝eniu nie wyglàda pora˝ajàco, ale 
pami´tajmy, ˝e to „NAD-owskie” waty.

Obs!uga jest doÊç skomplikowana. 
W czasie przeszukiwania pasma tuner
bez powodu zatrzymuje si´ na szumie, 
a stacje takie jak Eska czy Radio Maryja,
które zwykle sà odbierane najlepiej –
omija. Wieczorem nie mo˝na ustawiç
g!oÊnoÊci pilotem. W ˝adnym wzmac-
niaczu nie spotka!em si´ z tak du˝ymi
skokami poziomu sygna!u. No i na ko-
niec kabel zasilajàcy – zapo˝yczony 
z lampki nocnej.

Brzmienie
Przed przystàpieniem do ods!uchu po-

myÊla!em: „to wzmacniacz NAD-a, wi´c

prawdopodobnie b´dzie gra! bardzo do-
brze. Sytuacja szybko si´ wyklaruje –
brzydki sprz´t, który Êwietnie brzmi”.
Ano, nie do koƒca.

Od pierwszych minut dawa!o si´ we
znaki lekkie rozjaÊnienie i sp!aszczenie
wysokich tonów. Po wzmacniaczu tej 
firmy spodziewalibyÊmy si´ neutralnoÊci
okraszonej audiofilskimi smaczkami.
Tutaj jednak trudno by!o si´ na nich
skupiç, poniewa˝ regularnie dawa!a o so-
bie znaç nieco osuszona i syczàca góra.
Nie psuje ca!ego dêwi´ku, ale trzeba 
si´ przyzwyczaiç. Jest odwa˝na i szczegó-
!owa, ale brakuje eleganckiego wykoƒ-
czenia.

Na szcz´Êcie, na drugim skraju pasma
czai si´ mocny, g!´boki bas. Nie jest ani
krótki, ani ot!uszczony. W!aÊciwie nie
zdradza cech szczególnych. Dysponuje

odpowiednià mocà i zasi´giem. Jest po
prostu dobry. To samo mo˝na powie-
dzieç o Êrednicy – naturalnej i czytelnej.
Wokale i instrumenty operujàce w tym
zakresie brzmià prawdziwie, choç nie jest
to jeszcze poziom, przy którym uznaje-

my, ˝e muzyka naprawd´
˝yje. C725BEE gra rzetelnie,

ale nie przekracza granicy, 
za którà s!uchanie zaczyna

anga˝owaç. Kilku ulubionych
p!yt, u˝ywanych do testów, 
nawet do koƒca nie przes!ucha-
!em. CzegoÊ tu brakuje. Naj-
pewniej ujmujàcego emoc-
jonalnego pierwiastka.

Konkluzja
Z kropeczek wychodzi

czwórka, co jednak nie od-
zwierciedla moich wra˝eƒ 
z ods!uchu i obcowania z tym
urzàdzeniem. Obiektywnie
musz´ postawiç ocen´ dobrà
za neutralnoÊç, bas, dynami-

k´ i przejrzystoÊç. Niko-
mu jednak bym tego

modelu nie poleci!.

Test amplitunery 2000-4000 z!

Solidne zasilanie 
– bez niego ani rusz.

NAD C725BEE
Dystrybucja: Trimex
Cena: 2499 z!

Dane techniczne

Pasmo przenoszenia: b.d.
Stosunek sygna!/szum: 102 dB
Zniekszta!cenia: 0,02 %
WejÊcia liniowe: 5
WejÊcie phono: -
WyjÊcia: 2 pary, tape-out, 

pre-out, subwoofer out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: +
Wymiary (w/s/g): 13,3/43,5/35 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!""
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!""
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!""

Najbrzydszy NAD w historii?
Mo˝liwe.
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