
Y amah´ TSX-130 zaprojektowano
jako podr´czne urzàdzenie grajà-
ce, przeznaczone do ustawienia

na biurku lub pó!ce. Wielu melomanów
nie wyobra˝a sobie wyjÊcia z domu bez
zabrania przenoÊnego odtwarzacza MP3.
Dzi´ki urzàdzeniom takim jak TSX-130
mo˝na kontynuowaç w pracy s!uchanie
ulubionych szlagierów, o ile oczywiÊcie
nie b´dzie to przeszkadza!o kolegom, zaÊ
wbudowany budzik przypomni o wyjÊciu
na obiad. W warunkach domowych urzà-
dzenie Yamahy najlepiej si´ sprawdzi 
w sypialni lub pokoju nastolatka.

Budowa
Wszystkie Êcianki boczne oraz pokryw´

wykonano z grubego kawa!ka tworzywa
sztucznego. Zapewne w celu podniesienia
presti˝u urzàdzenia, jego górnà cz´Êç wy-
!o˝ono naturalnym drewnem. W po!àcze-
niu z plastikiem w odcieniu koÊci s!onio-

wej wyglàda to znakomicie. Dost´pna jest
tak˝e wersja czarna.

Na froncie przewidziano miejsce na
wyÊwietlacz, szuflad´ nap´du p!yt CD
oraz g!oÊniki. Reszta przycisków wylàdo-
wa!a na górze. KilkanaÊcie guziczków
umo˝liwia ustawienie tunera i zegara oraz
obs!ug´ odtwarzacza. èród!a zewn´trzne
wymagajà u˝ycia pilota. Ten, choç ma!y,
dobrze le˝y w d!oni i nie sprawia proble-
mów w codziennym u˝ytkowaniu. 

W centrum pokrywy umieszczono
gniazdo dokujàce iPoda. Osoby odporne
na akcje marketingowe firmy Apple zain-
teresujà si´ zwyk!ym wejÊciem USB wi-
docznym tu˝ obok. Co mo˝na w nie we-
tknàç – o tym ciut ni˝ej. 

Na zaplecze zajrza!em z przyzwyczaje-
nia i nie zobaczy!em tam nic interesujàce-
go. Jednolità powierzchni´ burzy kabelek
sieciowy, gniazdo antenowe oraz dwie
okràg!e kratki wentylacyjne.

Po zdj´ciu pokrywy ujrza!em rozsàdnie
zaprojektowane i porzàdnie wykonane
urzàdzenie. Centrum zajmuje solidny ste-
la˝, na którym zamocowano transport
p!yt oraz trzy modu!y z elektronikà: na
szczycie tuner i sekcj´ analogowà, pod na-
p´dem cz´Êç cyfrowà, a za nimi zasilacz 
i koƒcówki mocy. Po obu stronach stela˝a
umieszczono dwa g!oÊniki. W przeci-
wieƒstwie do wi´kszoÊci kompaktowych
urzàdzeƒ nie zosta!y zwyczajnie przykr´-
cone do przedniej Êcianki, lecz zamkni´te
w d!ugich komorach rezonansowych, 
zakoƒczonych otworami bas-refleksu.
Kratki wentylacyjne na tylnej Êciance za-
bezpieczajà je przed wtargni´ciem niepo-
˝àdanych goÊci. Obudowy g!oÊników
przytwierdzono do dna i odizolowano od
podstawy krà˝kami gumy. Same prze-
tworniki to szerokopasmowe sto˝ki 
o Êrednicy trzech cali. Producent podaje
dolnà cz´stotliwoÊç na poziomie 60 Hz,
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Spryciula
Yamaha TSX-130
W!aÊnie trafi!o w moje r´ce urzàdzenie, które u ortodoksyjnych audiofilów
wywo!a natychmiastowy odruch niech´ci: kompaktowy radioodtwarzacz
CD ze stacjà dokujàcà iPoda. Proponuj´ jednak doczytaç 
artyku! do koƒca, bo pierwsze wra˝enia mogà byç mylàce.
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ale przyjà!bym jà z lekkim przymru˝e-
niem oka.

Walory u˝ytkowe 
Na poczàtek z!a wiadomoÊç: do

TSX-130 nie mo˝na pod!àczyç ani
zewn´trznych g!oÊników, ani do-
datkowego êród!a dêwi´ku poza
iPodem lub cyfrowym playerem na
USB. Nie przewidziano równie˝ wyj-
Êcia s!uchawkowego. Projektant wy-
szed! zapewne z za!o˝enia, ˝e wspó!cze-
sny meloman ca!à swojà p!ytotek´ nosi 
w kieszeni, a jedynym êród!em nowych na-
graƒ jest komputer. Zramola!ym posiada-
czom srebrnych krà˝ków pozostawiono
mo˝liwoÊç odtwarzania CD, ale nie one b´-
dà tu gwoêdziem programu.

Jako ˝e nie dysponowa!em odtwarza-
czem Apple’a, skupi!em si´ na z!àczu USB.
Mo˝na w nie wetknàç normalnego pendri-
ve’a, czytnik kart pami´ci, pod!àczyç prze-
noÊny twardy dysk, telefon komórkowy,
wreszcie – dowolnà empetrójk´, które to
peryferia b´dà traktowane przez Yamah´
jako zewn´trzne bazy danych. I tu istotna
uwaga: TSX-130 zadowala si´ pierwszym
znalezionym dyskiem z nagraniami i póê-
niej ju˝ nie szuka nast´pnych. Np. w przy-
padku odtwarzacza MP3 wyposa˝onego 

w gniazdo kart micro SD „widzia!” tylko
pami´ç wewn´trznà. Gdy pod!àczy!em
uniwersalny czytnik kart z kilkoma rodza-
jami slotów, najpierw odczyta! t´ pierwszà, 
a dopiero po jej wyj´ciu zobaczy! nast´pnà.
W przypadku telefonu komórkowego od
razu pogna! do karty pami´ci.

Wra˝enia ods!uchowe
To zaskakujàce, ale Yamaha wyraênie

reaguje na jakoÊç plików muzycznych.
Bez wàtpliwoÊci odró˝-

nia!em nagrania o prze-
p!ywnoÊci 128 kb/s od

320 kb/s, co, majàc
na uwadze wielkoÊç
g!oÊników, wyda-
wa!o si´ nierealne.
Odró˝nienie MP3
320 kb/s od p!yty
CD wymaga!o ju˝
skupienia; ró˝nice
okaza!y si´ niemal
niezauwa˝alne. 

OczywiÊcie ods!uch nie móg! si´ odby-
waç zgodnie ze wszystkimi zasadami au-
diofilskiej koszernoÊci, dlatego zamiast
dzieliç w!os na czworo, postanowi!em oce-
niç ogólny charakter brzmienia. Wpraw-
dzie ustawiajàc si´ na wprost g!oÊniczków,
!apa!em coÊ na kszta!t stereofonii, ale oba-
wiam si´, ˝e ˝aden z potencjalnych u˝yt-
kowników nie b´dzie na tyle zdesperowa-
ny, by s!uchaç na co dzieƒ muzyki z brodà
opartà o blat biurka.

Yamaha oferuje brzmienie energiczne, 
z lekko zaakcentowanà górà (to nie dziwi)
oraz ca!kiem konkretnym i dynamicznym
basem (tak, tak!). Jasna i czytelna Êredni-
ca pozwala wychwytywaç s!owa piosenek, 
a nieprzerysowana góra wpuszcza do na-

graƒ sporo powietrza.

OczywiÊcie o najni˝-
szym dole i pot´dze brzmienia nie

ma co marzyç, ale partie gitary basowej
pozosta!y czytelne. TSX-130 potrafi graç
stosunkowo g!oÊno, nie zniekszta!cajàc
przy tym sygna!u.

Konkluzja 
Pod wzgl´dem brzmienia ma!a Yamaha

stanowi powa˝nà alternatyw´ dla rozmai-
tych boomboxów, straszàcych w pokojach
nastolatków. Do pe!ni szcz´Êcia brakuje
mo˝liwoÊci pod!àczenia zewn´trznych
g!oÊników, ale, jak wiadomo, nikt nie jest
doskona!y. 

Gdyby nie to, ˝e moja córka niedawno
wymieni!a swój sprz´t, kompakt Yamahy
z pewnoÊcià zosta!by u mnie na d!u˝ej.
Potraktujcie to jako wielki komplement.

Test mikrosystem

Yamaha TSX-130 
Dystrybucja: Audio Klan 
Cena: 1399 z! 

Dane techniczne

Odtwarzane formaty: CD, CD+-R(W), 
mp3, WMA 

Moc: 2x15 W (6 omów) 
Pasmo przenoszenia: 60 Hz-20 kHz 
Zniekszta!cenia: b.d. 
WejÊcia: USB 
WyjÊcia: brak 
WyjÊcie s!uchawkowe: brak 
Wymiary (w/s/g): 12/35/24 cm 
Masa: 4 kg

XXI-wieczny kombajnik, 
czyli cyfrowe technologie
zamkni´te 
w oldskulowej formie.

Tu sà wejÊcia. Wszystkie. 

Ze Êwiecà szukaç 
takiego zaplecza. 
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