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Tanie
i dobre granie
Maciej Stryjecki

System
Odtwarzacz CD:
Kolumny:
Okablowanie:
Sieciówki:

Gamut CD 3
Audio Physic Tempo VI
Fadel Aphrodite
Neel

Za starych, dobrych czasów mo˝na by∏o kupiç wzmacniacz stereo za oko∏o 1000 z∏.
Zdarza∏o si´ nawet, ˝e gra∏ ciekawie. Teraz w podobnych cenach nale˝y szukaç
tylko amplitunerów do kina domowego. Nies∏ychany musia∏ byç post´p techniki,
na miar´ eksploracji Marsa, skoro teraz mo˝na kupiç pi´ç koƒcówek mocy,
dekodery i bajery za t´ samà cen´ i oczekiwaç „jeszcze lepszych” wra˝eƒ.
To by∏a oczywiÊcie ironia, ale pozwol´ sobie napisaç, co myÊl´ w tym miejscu.
Dzisiejszy sprz´t z supermarketów (podobno do odtwarzania muzyki)
mo˝na bez obaw podzieliç na ten, który jest skierowany do prawdziwych idiotów
(nie z reklamy) oraz ludzi, którzy zachowali resztki rozsàdnego oglàdu sytuacji.
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Cambridge Audio
Azur 650A
W ubieg∏ym roku Cambridge Audio obchodzi∏o 40. urodziny.
Dowiedzia∏em si´ tego z… karteczki przymocowanej do p∏ytki drukowanej.

P

rzez te lata firma pozostawa∏a
wierna swemu podstawowemu
za∏o˝eniu, by stosowaç mo˝liwie
najlepsze komponenty. Je˝eli dodamy do
tego, ˝e urzàdzenia oferowano w przyst´pnych cenach, ∏atwo zrozumieç podstawy sukcesu. Reputacj´ CA ustali∏y
ju˝ w latach 70. wzmacniacze z serii P,
a w 80. – udane i nadal tanie odtwarzacze
CD, w tym konstrukcja dzielona, osadzona w segmencie zintegrowanych produktów konkurencji. Obecnie firma
korzysta z dobrodziejstwa najnowszych
technologii, ma nowoczesne linie monta˝owe, ale pozostaje wierna wysokim
standardom ma∏ych audiofilskich manufaktur.

Budowa
Wystarczy jedno spojrzenie na
zdj´cia, by zrozumieç, ˝e za
2349 z∏ otrzymujemy bardzo
du˝o. Zarówno starannoÊç
wykonania, jak i klasa podzespo∏ów nie pozostawiajà pola
do krytyki. P∏yta czo∏owa to
szlifowane aluminium. Ca∏à
obudow´ wykonano z metalu, a wzornictwo przypomina
klasyczne rozwiàzania z lat
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Hi•Fi i Muzyka 12/09

ubieg∏ych. Dla mnie to zaleta, bo nie lubi´
eksperymentów. Zwykle powodujà, ˝e
sprz´t starzeje si´ szybciej, ni˝ zdà˝ymy
si´ nim nacieszyç.
Na froncie znajdziemy sporo przycisków i pokr´te∏. Najwi´ksze to regulacja g∏oÊnoÊci. Po jego lewej stronie znajduje si´ dwupunktowy korektor barwy,
z prawej – balans. Wybór êród∏a rozwiàzano za pomocà rz´du przycisków
z ma∏ymi diodami. MyÊl´, ˝e bardziej
elegancko prezentowa∏aby si´ kolejna
ga∏ka, ale to ju˝ subiektywna opinia,
oczywiÊcie pochopna i krzywdzàca.
Wzmacniacz wspó∏pracuje tylko z urzàdzeniami o liniowym poziomie sygna∏u.

Aby pos∏uchaç czarnych p∏yt, nale˝y si´
zaopatrzyç w zewn´trzny przedwzmacniacz.
Do dyspozycji dostajemy tak˝e gniazdo
s∏uchawkowe i koszmarnie „nieaudiofilskie”, choç entuzjastycznie przyjmowane
przez m∏odzie˝ wejÊcie „MP3 in”. Konserwatystów ucieszy za to przycisk „direct”, od∏àczajàcy regulacje i skracajàcy
drog´ sygna∏u.
Wy∏àcznik sieciowy przeniesiono do ty∏u, w okolice gniazda IEC. Obok znajdujà
si´ dwa komplety zacisków kolumnowych. Umieszczono je bardzo blisko siebie, wi´c instalowanie go∏ych kabli b´dzie
okropnie niewygodne. Na szcz´Êcie mo˝-
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na u˝yç wtyków bananowych. Z∏àcza dla
êróde∏ sà z∏ocone. WÊród pi´ciu kompletów mamy dwie p´tle magnetofonowe;
jest te˝ wyjÊcie do zewn´trznej koƒcówki
mocy.
Wn´trze wyglàda imponujàco. Zw∏aszcza zasilacz,
oparty na 600-VA transformatorze toroidalnym. Pràd
filtruje 8 kondensatorów elektrolitycznych, po 2200 µF ka˝dy.
Koƒcówka mocy bazuje na czterech tranzystorach STD03P/N
typu ThermalTrak, przykr´conych i przyklejonych do
centralnie umieszczonego
radiatora. Stopieƒ wejÊciowy oparto na 12 uk∏adach
scalonych NE5532 Elektronika mieÊci si´ na dwóch
du˝ych p∏ytkach. Gniazdo s∏uchawkowe ma oddzielny stopieƒ wzmocnienia, ponoç wysokiej jakoÊci. Za regulacj´ g∏oÊnoÊci odpowiada
czarny Alps. Azur ma firmowy system zabezpieczajàcy
CAP5, balans to tak˝e patent CA – Black
Box.

Wra˝enia ods∏uchowe
Pot´˝ny zasilacz robi swoje. S∏ychaç to
przede wszystkim w energii i kontroli
basu. Pierwsze dêwi´ki mnie zdziwi∏y, bo
nie spodziewa∏em si´ podobnych efektów po bud˝etowej konstrukcji. Cambridge dozuje niskie tony bez fa∏szywej
skromnoÊci. Woli czasem popaÊç w przesad´, ni˝ pozostawiç niedosyt. W dynamicznym popie dó∏ dociera do nas
w postaci mocnych i g∏´bokich impulsów. Czujemy, ˝e sà wysy∏ane z tempem,
którego mog∏yby pozazdroÊciç dro˝sze
integry. Ka˝dy dêwi´k ma wyraênie zarysowany atak i równie konsekwentnie si´
koƒczy, nie ciàgnàc za sobà ogona.
Taki bas nie mo˝e pozostaç bez wp∏ywu
na dynamik´. Hity Prince’a brzmia∏y
z koncertowà energià i je˝eli szukacie piecyka do rocka, to koniecznie zwróçcie
uwag´ na Azura. Klasyczne i spokojne
wzornictwo jest zaprzeczeniem jego energii. Pos∏uchajcie „Fury” i „The Word”
z albumu „3121”. Wypieki na twarzy gwarantowane. Spokojniejszy materia∏, jak
choçby „All This Time” Stinga, brzmi pla-

stycznie, choç znów fizycznie odczuwamy
obecnoÊç basu.
Dopiero skupienie si´ na wokalach prowadzi do obserwacji, ˝e góra pasma jest
serwowana z równà obfitoÊcià. Tutaj nie

Pot´˝ny transformator
toroidalny – 600 VA.

Pilot do pe∏nego
systemu CA.

doszukiwa∏bym si´ specjalnego wyrafinowania, bo w brzmieniu instrumentów perkusyjnych czuç syczàcà manier´,
lekkie osuszenie i metalicznoÊç. Trudno jednak wymagaç od wzmacniacza za niewiele ponad 2000 z∏ aksamitnych sopranów, a wiele
osób woli to od st∏umienia góry.
W symfonice mo˝na
wyczuç lekkie wyciszenie Êrednicy, za to dynamika i energiczny
Wy∏àcznik sieciowy z ty∏u.
IloÊç gniazd ponad potrzeby
przeci´tnego u˝ytkownika.

bas pozostawiajà po sobie mi∏e wspomnienie. Cofni´cie centrum pasma nie
jest na tyle wyraêne, abyÊmy mówili o odst´pstwie od neutralnoÊci, jednak brzmieniu smyczków i drzewa przyda∏oby si´
wi´cej ciep∏a i namacalnoÊci. Lekkie skonturowanie pasma zapewnia
za to wra˝enie masywnoÊci i du˝ych rozmiarów
dêwi´ku. PodkreÊla je dynamika, bo je˝eli chodzi
o przestrzennoÊç i rozmiary sceny, Cambridge nie
odbiega poziomem od
audiofilskiej konkurencji
w zbli˝onej cenie. Na najnowszej p∏ycie Tomasza
Staƒki s∏ychaç uprzywilejowanie pierwszego planu. Dalsze przysuni´to
do s∏uchacza. Scena nie
by∏a przez to tak obszerna, jak przyzwyczai∏ nas do tego ECM, za to instrumenty brzmia∏y efektownie.
No i dynamika – po prostu Êwietna!
Przyznam, ˝e po kilku minutach
dostrzeg∏em zalety takiej prezentacji i doskonale zrozumiem
osoby, które CA wybiorà po ods∏uchu jednego utworu.
Fortepian W∏odka Pawlika
z „Grand Piano” zabrzmia∏ jasno
i klarownie. Mo˝e brakowa∏o mu
s∏odyczy i mi´kkoÊci w Êrodku skali,
ale za to wy˝sze rejestry pokaza∏y detalicznoÊç nagrania.

Konkluzja
Âwietny wzmacniacz do rocka. Koncertowe brzmienie i bas przez du˝e „B”.

Cambridge Audio
Azur 650A
Dystrybucja:
Cena:

RBC
2349 z∏

Dane techniczne
Moc:
Pasmo przenoszenia:
Sygna∏/szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia liniowe:
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
Zdalne sterowanie:
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

75 W (8 omów)
5 Hz – 50 kHz
>92 dB
0,03 %
5
–
2 pary, s∏uchawki/pre
+
+
12/43/35 cm
8,4 kg

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
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Creek
Evolution 2
Creek to jedna z niewielu firm, które zachowa∏y swà audiofilskà
to˝samoÊç. Oferta jest nadal wàska i skierowana wy∏àcznie
do mi∏oÊników muzyki, a jakoÊç pozostaje priorytetem.

T

o musi kosztowaç, stàd kwota
w tabelce. Wiem, ˝e dla niewtajemniczonych jest „kosmiczna”,
ale takie okreÊlenia dawno przesta∏y mnie
dziwiç. Bo jak zareagowaç na stwierdzenie, ˝e wzmacniacz za 3000 z∏ jest drogi,
skoro ta sama osoba, bez mrugni´cia
okiem, wydaje tyle samo na telefon komórkowy?

Budowa
P∏yta czo∏owa to centymetrowy p∏at
szlifowanego aluminium. Znajdujà si´
na niej dwa pokr´t∏a. Lewe s∏u˝y do
wyboru êród∏a, prawe robi g∏oÊniej. Sà
jeszcze dwa przyciski: ods∏uch po taÊmie
i wy∏àcznik sieciowy. Nic wi´cej tak naprawd´ nie trzeba, mo˝e oprócz gniazda
s∏uchawkowego, o którym te˝ nie zapomniano.
Do dyspozycji mamy pi´ç wejÊç
liniowych oraz wyjÊcia z preampu i p´tli magnetofonowej; wszystkie z∏ocone. Creek
ma te˝ bezpoÊrednie wejÊcie
do koƒcówki, w∏àczane przekaênikiem. Dla mi∏oÊników
kina domowego b´dzie jak
60
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znalaz∏. Chocia˝ ka˝dy màdry cz∏owiek
wie, ze zamiast przez „AV Direct” mo˝na
oglàdaç film z dwiema kolumnami i te˝
b´dzie dobrze. Gniazda g∏oÊnikowe to
wstyd przed RyÊkiem.
Pora na interkosmos. We wn´trzu Evolution 2 tkwi pot´˝ny transformator toroidalny oraz kwartet kondensatorów
o ∏àcznej pojemnoÊci 18800 µF. Dwa prostowniki rozdzielajà pràd dla ka˝dego
kana∏u osobno. Elektronika mieÊci si´ na
jednej p∏ytce drukowanej.
Koƒcówka mocy to uk∏ad Darlingtona,
oparty na czterech tranzystorach Sankena. Podoba mi si´ zamkni´cie wszystkich
potencjometrów i regulacji w aluminiowej puszce. To lepsze rozwiàzanie ni˝
np. u Vincenta. W torze sygna∏u nie ma

okablowania. Jedyne przewody, jakie
zobaczycie, dostarczajà napi´cie.
Pilot móg∏by byç prostszy, ale moda na
zdalne sterowanie do ca∏ego systemu nie
omin´∏a nawet Creeka.

Wra˝enia ods∏uchowe
Zaczn´ od koƒca, czyli od muzyki fortepianowej. Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e w pozosta∏ych testach zostawia∏em jà sobie na deser,
ale jako pasibrzuch wiem, ˝e dobra szynka parmeƒska b´dzie mi smakowaç nawet
po tiramisu.
„Grand Piano” Pawlika da∏o mi tym
razem niemal pe∏nà satysfakcj´. Przes∏ucha∏em ca∏y pierwszy krà˝ek, mimo ˝e
znam go na pami´ç. Fortepian nareszcie
zbli˝y∏ si´ do tego, co s∏ysza∏em w studiu
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na Woronicza i na drogich systemach.
Mo˝e niskie tony nie by∏y tak rozciàgni´te, ale jednak przypomina∏y brzmienie,
które pami´tam ze s∏uchawek podpi´tych
do sto∏u mikserskiego. Tej
p∏yty trzeba s∏uchaç uwa˝nie, bo westchnienia d∏ugich strun pojawiajà si´ sporadycznie i nie sà wynikiem
za∏o˝enia, ˝e w nagraniu ma
byç bas. Kiedy przychodzi
ten moment, w dole pasma
pojawia si´ g∏´boko osadzona podstawa akordu lub
przebiegu melodycznego.
Nie napompowana, ale naturalna.
Reszta pasma jest nawet
lepsza. Podobnie jak nasycenie alikwotami, lekkoÊç
i otwarcie, które powodujà,
˝e muzyka p∏ynie do uszu
ze wszystkich stron, nie
siedzàc w kopu∏kach jak
zimà niedêwiedê w jaskini. Towarzyszy jej spokój,
czytelnoÊç i brak wyostrzeƒ. A do kompletu – uporzàdkowana scena.
Pos∏uchajcie Prince’a. Bas, dynamika,
przejrzystoÊç, przestrzeƒ (no, za wiele na
p∏ycie „3121” jej nie ma, ale s∏ysz´ plany
i pasma osobno, wi´c powinienem napisaç: „separacja”). Utwór „Love” zabrzmia∏ z imponujàcà rozdzielczoÊcià, co
da∏o okazj´ przyjrzeç si´ elektronicznej
obróbce wokali.
Creek ma wi´kszy potencja∏, ni˝ sugeruje to jego cena. A do tego mocny bas.
Czysty, energiczny i precyzyjny jak skalpel
chirurga. W „Fury” s∏yszymy, ˝e góra
zosta∏a lekko podkreÊlona, ale za to w „Satisfied” mo˝emy mieç prawdziwà satysfakcj´, g∏ównie z dynamiki po∏àczonej
z przejrzystoÊcià.
Pierwszy utwór z p∏yty „All This Time”
rozpoczà∏ si´ od „wybuchu przestrzeni”.
Pami´tam, ˝e 4330 mia∏ wi´ksze mo˝liwoÊci w kreowaniu g∏´bi sceny, jednak
daleko mu do Evo w kwestii energii i dynamiki. Dêwi´k otoczy∏ g∏oÊniki i zanim
zaczà∏em si´ zastanawiaç nad jego barwà,
ju˝ by∏em kupiony. Zabrzmia∏o szeroko
i czysto, a bas mi∏o uzupe∏nia∏ pasmo.
G∏os Stinga nie by∏ zniekszta∏cony i nareszcie poczu∏em, ˝e si´ otworzy∏. Mia∏
w sobie nutk´ ujmujàcego ciep∏a, jednoczeÊnie zachowujàc poprawnà dykcj´.
Znowu pozosta∏em sam na sam z muzykà

i skandalicznie tanim wzmacniaczem,
którym po prostu nie wypada mi si´ zachwycaç.

utworu musieli si´ wierciç na krzes∏ach.
Dêwi´ku jak na ˝ywo nie us∏yszycie, nie
oszukujcie si´. Ale barwa wielkiego sk∏adu
pozostaje niezniekszta∏cona. Evo
zachowuje tu przyzwoity
poziom w kategoriach bezwzgl´dnych. I bez obawy
o mezalians mo˝na go w∏àczyç w system z∏o˝ony ze
zdecydowanie dro˝szych
komponentów. Uznajcie to
za najwy˝szy komplement,
który pozostawiam sobie
na specjalne okazje.

Konkluzja

Pot´˝ne zasilanie i prosty
uk∏ad na jednej p∏ytce.
W drodze sygna∏u
ani jednego kabelka.
Standard, czyli
to samo, co u Yamahy
i Cambridge Audio.

Symfonika to przede wszystkim
du˝y dêwi´k. Bioràc pod uwag´
cen´ Creeka, nie mam zastrze˝eƒ
do neutralnoÊci, ale te˝ chc´
podkreÊliç bardzo dobrà dynamik´. Nie w sensie skali g∏oÊno-cicho, ale prawdziwych
kontrastów z koncertu. Tak˝e
tych niewielkich, ale równie
wa˝nych.
Fina∏ „Obrazków z wystawy” Musorgskiego daje
wyobra˝enie, jak imponujàca by∏a Brama Kijowska.
Ludzie na premierze tego
Poza gniazdem AV Direct
Input – studium prostoty.
I oszcz´dnoÊci, bo gniazda
nie nale˝à do drogich.

Gdybym mia∏ 3000 z∏
na wzmacniacz, kupi∏bym w∏aÊnie ten. Mo˝e
sà lepsze, ale Creek mnie
zadowala i nie chce mi
si´ szukaç dalej. Pami´tam 4330 i jego sensacyjne oceny. Evo jest
lepszy i nie wy∏o˝y si´
na trudnych g∏oÊnikach. Nie
pokazuje tak spektakularnej przestrzeni,
jak jego poprzednik, ale za to proponuje
o wiele wi´cej w aspektach dynamiki i basu. Ocena brzmienia
jest tylko konsekwencjà
tego, co napisa∏em ∏adnych
par´ lat temu. A tak˝e wyrazem zadowolenia, ˝e bohaterowi testu niewiele brakuje do
Destiny. Nad relacjà jakoÊci
do ceny nie ma wi´c sensu dyskutowaç.

Creek Evolution 2
Dystrybucja:
Cena:

Audio System
3090 z∏

Dane techniczne
Moc:
Pasmo przenoszenia:
Sygna∏/szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia liniowe:
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
Zdalne sterowanie:
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

80 W (8 Ω),
145 W (4 Ω)
5 Hz – 50 kHz (- 1 dB)
90 dB
< 0,05%
4
opcja
1 para/pre/s∏uchawki
+
8/43/34 cm
8,6 kg

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
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Harman/Kardon
HK 980
Oprócz procesorów i amplitunerów AV Harman nadal oferuje bogatà
gam´ urzàdzeƒ stereo. Mo˝na z nich zbudowaç tradycyjny system,
s∏u˝àcy wy∏àcznie do s∏uchania muzyki.

W

arto si´ zastanowiç, czy u˝ycie
s∏owa „nadal” jest na miejscu.
Po pierwsze, urzàdzenia z katalogu amerykaƒskiego giganta sà Êwie˝ymi modelami. Po drugie, koncerny dbajàce o klienta wymagajàcego wi´cej ni˝
„˝eru dla skner” coraz wi´kszà wag´ przywiàzujà do, zdawa∏oby si´, zapomnianego
standardu. W krajach Europy Zachodniej
powoli zauwa˝a si´, ˝e pi´ç g∏oÊników
w reprezentacyjnym pokoju to graciarnia,
w dodatku nie zawsze gwarantujàca sensowny efekt. Dlatego roÊnie popularnoÊç
systemów 2.1 (we Francji to ju˝ powa˝ny
segment rynku), stanowiàcych rozwini´cie klasycznego stereo. Wiele osób daruje
sobie jedynk´ po kropce i tak wracamy do
êróde∏.
Tradycjonalistom Harman proponuje miniwie˝´, niedrogi odtwarzacz CD, dwa amplitunery stereo i dwa wzmacniacze. Pierwszy, HK 990, kosztuje blisko
7000 z∏ i oferuje mnóstwo audiofilskich atrakcji, jak przedwzmacniacze phono MM i MC
oraz gniazda XLR. HK 980 jest
trzykrotnie taƒszy, ale zachowuje
wi´kszoÊç funkcji flagowca.
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Budowa
Wyglàd to oczywiÊcie kwestia gustu.
Amerykanie stawiajà na nowoczesnoÊç,
z odrobinà wizjonerskiego szaleƒstwa.
Jednolita p∏yta czo∏owa kryje wyÊwietlacz,
pokazujàcy poziom g∏oÊnoÊci i wybrane
êród∏o. Uwag´ zwraca w∏àcznik sieciowy
z jaskrawà pó∏okràg∏à diodà na lewym
skraju frontu oraz – przede wszystkim –
ga∏ka wzmocnienia. OÊwietlony wewnàtrz
pierÊcieƒ pe∏ni g∏ównie funkcj´ ozdobnà,
choç w ciemnoÊci poka˝e drog´ do sprz´tu nawet kretowi.
Wyposa˝enie jest bogate i pod tym
wzgl´dem wzmacniacz nie znajduje równie wszechstronnego konkurenta, mo˝e

oprócz Yamahy. Do dyspozycji mamy
regulacj´ barwy, balans oraz funkcj´
„source direct”, pozwalajàcà ominàç
wspomniane dodatki. Pod Êwiecàcym
pokr´t∏em znalaz∏o si´ gniazdo s∏uchawkowe typu du˝y jack, o którym wielu producentów zapomina (w sk∏ad grupy
Harmana wchodzi m.in. AKG – uznany
producent s∏uchawek). Je˝eli chodzi
o gniazda, mamy wszystko, co potrzebne:
5 wejÊç liniowych, dwie p´tle magnetofonowe, wejÊcie gramofonu z wk∏adkà MM,
z uziemieniem, a tak˝e wyjÊcie pre out do
dodatkowej koƒcówki mocy. Dla kolumn
przewidziano dwie pary porzàdnych z∏oconych zacisków. Zalano je plastikiem,
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aby zapobiec przypadkowemu zwarciu
koƒcówek.
Po zdj´ciu górnej pokrywy Harman
prezentuje si´ jeszcze ciekawiej. Oczom
ukazuje si´ logiczna konstrukcja, w dodatku zrealizowana
podobnie do dro˝szej, wyspecjalizowanej konkurencji. W centrum tkwi pot´˝ny
transformator E-I, zapewniajàcy urzàdzeniu du˝à rezerw´ pràdu. Za nim mamy
przedwzmacniacz. Koƒcówki
mocy przykr´cono do dwóch
pionowych radiatorów. Bazujà na dwóch parach tranzystorów, a ka˝da dysponuje
magazynem pràdu w postaci
pary kondensatorów o ∏àcznej pojemnoÊci 24000 µF.

lepiej zarysowanà scen´. W g∏osie Stinga
mo˝na si´ doszukaç osuszenia i wyeksponowania syczàcych g∏osek, ale reszta instrumentalnego t∏a dope∏nia obraz i nada-

Wra˝enia
ods∏uchowe
W nagraniach Madonny, Prince’a, Stinga
oraz innych dobrze zrealizowanych produkcjach
pop Harman przypad∏ mi do gustu. Gra∏ ciep∏o i mi´kko. Ze spokojem,
który nareszcie pozwoli∏ si´ zrelaksowaç
przy muzyce, jakà poch∏ania tak zwana „wi´kszoÊç konsumentów”. Dêwi´k
niby nie porywa∏, ale by∏ wywa˝ony i zestrojony bez fajerwerków. Nie czu∏o si´
przymusu wyhodowania z niedrogiego
wzmacniacza wyczynowca, majàcego
w pierwszej chwili oszo∏omiç i og∏uszyç.
To z pozoru niezbyt przekonujàca rekomendacja, ale uwa˝am, ˝e tani sprz´t
powinien przede wszystkim dawaç si´ s∏uchaç. A Harman niezobowiàzujàco towarzyszy∏ mi przez kilka godzin, nie wywo∏ujàc zm´czenia. Owszem, góra by∏a lekko
wyeksponowana i syczàca, ale nie wywo∏ywa∏a sprzeciwu. Trzeba pami´taç, ˝e HK
980 nie kosztuje 8000 z∏ i nie pora jeszcze
na zachwyty.
Dynamik´ mo˝na okreÊliç jako wi´cej
ni˝ przyzwoità. Nie jest to poziom Cambridge Audio, ale trudno mi sobie wyobraziç, by ktoÊ narzeka∏. Zw∏aszcza je˝eli porówna urzàdzenie z konkurencjà
w zbli˝onej cenie. Podobnie bas – jest
mocny, solidny, a jednoczeÊnie nieprzesadzony, jak u Vincenta. A propos tego
ostatniego – Harman ma tak˝e odrobin´

Logiczna i rzetelna
konstrukcja, przypominajàca
zdecydowanie dro˝sze
urzàdzenia.
Pilot bardziej pasuje
do urzàdzeƒ AV ni˝
do wzmacniacza stereo.

je mu relaksujàcy, mi´kki charakter.
Mo˝na to uznaç za udany kompromis. Tym bardziej, ˝e równie przyjemnie s∏ucha si´ symfoniki. Harman pokazuje tu du˝e mo˝liwoÊci
dynamiczne i czuç, ˝e rezerwa
pràdowa wystarczy do oddania
wysokich poziomów g∏oÊnoÊci
bez zniekszta∏ceƒ i zabarwieƒ.
Pomaga temu rozsàdna, czyli
w miar´ p∏aska, charakterystyka pasma. Instrumenty
Doskona∏e wyposa˝enie.
Wra˝enie psuje
tylko wystajàcy
z obudowy kabelek.

brzmià przekonujàco, choç przyda∏aby si´
troch´ lepsza przejrzystoÊç. Warto te˝
zauwa˝yç, ˝e wielka orkiestra naprawd´
ma spore rozmiary i nie jest zduszona pomi´dzy g∏oÊnikami. Tutaj by∏em pozytywnie zaskoczony.
Kolej na ma∏e sk∏ady jazzowe. Znowu mia∏em przyk∏ad
dobrego wywa˝enia proporcji. Nagraƒ s∏ucha∏o si´ bez
wielkiego zauroczenia, ale nie
za bardzo by∏o si´ do czego
przyczepiç. Je˝eli przeczytacie
podobny akapit w innych testach, uznajcie to za komplement. Instrumenty perkusyjne
brzmia∏y naprawd´ noÊnie
i wyraênie, bez tego lekko denerwujàcego osuszenia, które
zaobserwowa∏em w g∏osie
Stinga. Góra by∏a wprawdzie
uprzywilejowana, ale równowa˝y∏ to czytelny i spr´˝ysty
bas. Mo˝e troch´ brakowa∏o przestrzeni, ale nie
na tyle, by nie postawiç
w tabelce zas∏u˝onej czwórki.
Dynamika? Naprawd´ niez∏a!
Na koniec fortepian i „Grand
Piano”. Wyrównane i noÊne brzmienie
z dobrze zaakcentowanym pog∏osem.
Gdyby tak jeszcze dodaç troch´ alikwotów w górze, by∏aby pe∏nia
szcz´Êcia.

Konkluzja
Udany wzmacniacz za
uczciwe pieniàdze. Wzornictwo jak dla mnie mo˝e zbyt
odwa˝ne, ale to ju˝ kwestia
drugorz´dna, a raczej - skrajnie
subiektywna.

Harman/Kardon
HK 980
Dystrybucja:
Cena:

RBC
2114 z∏

Dane techniczne
Moc:
Pasmo przenoszenia:
Sygna∏/szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia liniowe:
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
Zdalne sterowanie:
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

80 W (8 omów)
10 Hz – 170 kHz
109 dB
b.d.
6
MM
2 pary, s∏uchawki/pre
+
+
11,6/44/39,2 cm
12,7 kg

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
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≤≤≤≤≤
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Yamaha
A-S 700
Uroda urzàdzeƒ hi-fi jest rzeczà wzgl´dnà. Dlatego pozwol´ sobie
na skrajnie subiektywnà opini´: dla mnie A-S 700 jest przepi´kny.
Ka˝dego, kto sàdzi inaczej, wyzywam na ubità ziemi´.

W

porównaniu z serià 2000 nie
jest oczywiÊcie tak dopieszczony. Nie ma ju˝ drewnianych boczków, gniazda dla kolumn sà
„oldskulowej” jakoÊci (zwyk∏e zaciski a la
Diora; dobrze, ˝e pierwsza para daje mo˝liwoÊç wetkni´cia bananów), p∏askie pokr´t∏a sà plastikowe, nie metalowe - a jednak wzornictwo budzi pozytywne skojarzenia. Tak samo wyglàda∏y za mojej
m∏odoÊci „powa˝ne wzmacniacze”, wi´c
nie potrafi´ pozostaç obiektywnym. Tym
bardziej, ˝e wówczas przywiàzywano
wi´kszà wag´ do jakoÊci i trwa∏oÊci.
Yamaha wydaje si´ ˝ywcem przeniesiona
z czasów koszul non-iron i ortalionowych
p∏aszczy, ale wtedy podobne do niej produkty by∏y uznawane za najwy˝szy poziom luksusu, oderwanie od codziennej
szarzyzny w przestworza Pewexu.
Projektanci zrobili tutaj najlepsze, co
mogli – nie zmienili prawie niczego.
W dodatku cena jest po staremu „∏askawa” i z niej wyp∏ywajà wspomniane
oszcz´dnoÊci.

Budowa
Front wykonano ze szlifowanego aluminium (wyst´puje w wersji srebrnej
64
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i czarnej). Na nim – zero wyÊwietlaczy,
za to wszelkie mo˝liwe regulacje „w wersji powi´kszonej”. Sà: dwupunktowy korektor barwy (350 Hz i 3,5 kHz, a wi´c
dzia∏ajàcy w znacznie ni˝szych i bardziej
s∏yszalnych zakresach ni˝ zwykle), balans
i prawdziwy rodzynek – regulowany „loudness”, jako ˝ywo przeniesiony z pierwszych super-integr Accuphase’a. Rozumiem, ˝e to dla purysty niemal obraza,
ale dla faceta w sile wieku – zabawka,
która przypomina marzenie o Jaguarze
E-Type. Potem klasyka, czyli dwie du˝e
aluminiowe ga∏y: wybór êród∏a i wzmocnienie. Jest tak˝e z∏ocone wyjÊcie s∏uchawkowe, prze∏àcznik kolumn (A, B,

A+B) i coÊ, co odesz∏o w niepami´ç razem ze Êmiercià kasety z taÊmà w Êrodku
(m∏odzie˝y wyjaÊniam – to taki iPod Waszych rodziców) – selektor wyboru êród∏a
nagrania. A propos kaseciaków, gdyby
Yamaha zdecydowa∏a si´ do∏àczyç taki do
klasycznej serii, by∏by to chyba najg∏´bszy
uk∏on w stron´ obecnych 40-latków.
PrzydatnoÊç prawie ˝adna, za to kupujàcy bezkrytyczni, zachwyceni i w pe∏ni
usatysfakcjonowani. Mo˝na by skorzystaç z gotowych rozwiàzaƒ, bo magnetofony Yamahy to mo˝e nie by∏ poziom
Nakamichi, ale i tak górna pó∏ka.
Z audiofilskich funkcji mamy pierwsze
donios∏e wynalazki, które pozwoli∏y od-
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dzieliç sprz´t dla koneserów od barchanowej Êredniej: „pure direct” – pozwala
ominàç regulacj´ barwy i balansu oraz
„CD Direct Amp” – najkrótsza Êcie˝ka
z wejÊcia CD do g∏oÊników.
We wn´trzu widaç solidny
zasilacz i znowu uk∏on w stron´ „tamtych” czasów w postaci
20 p∏ytek drukowanych. Sporo
kabelków w Êrodku, ale koƒcówki mocy na osobnych radiatorach.
Przejaw nowoczesnoÊci to
pilot. Aluminiowy, ale kompletnie nieprzemyÊlany od
strony koncepcji „vintage”.
Przypomina te do DVD.

na szcz´Êcie, s∏ychaç. Sting czasem Êwiszczy, jakby mia∏ przerw´ w uz´bieniu,
ale nagranie w ca∏oÊci brzmi efektownie
i… znajomo. W ogóle popu s∏ucha si´

Wra˝enia
ods∏uchowe
Zgoda, Yamaha ma wyeksponowane wysokie tony,
ale… Kiedy s∏ucham popu, zupe∏nie mi to nie
przeszkadza, bo dêwi´k
jest zdrowy, mi´sisty, z mocnym basem i przede wszystkim – nareszcie na tyle wyraêny, ˝e mog´ postawiç
w tabelce piàtk´ i podpisaç si´ pod nià
obiema r´kami.
PrzejrzystoÊç wynika z rzetelnego
i bezpretensjonalnego przekazania Êrednicy. G∏osy nie ginà w oddali. Stanowià
pierwszy plan, jak w rzeczywistoÊci (wykreowanej, ale jednak). Towarzyszàce t∏o
instrumentalne tak˝e cechuje klarowna
faktura. W nagraniach Prince’a wysokie
tony tnà jak ˝yleta i nikt mi nie wmówi,
˝e jest to naturalne zjawisko. S∏ysz´ za to
wszystkie plany, a ca∏oÊç jest podkreÊlona konturowym i mocnym basem.
Siedemsetka nie ma audiofilskich pretensji; tych nale˝y szukaç w serii 2000.
Wpisuje si´ w stu procentach w kanon
japoƒskiego wzmacniacza. Takiego, jakie
pami´tamy z m∏odoÊci (czy˝by konsekwencja, której cz´Êcià jest wzornictwo?)
i w∏aÊnie to mi si´ podoba. Od tamtego
czasu min´∏o jednak 30 lat i ten post´p,
Gniazda kolumnowe
przeci´tnej jakoÊci, za
to znalaz∏ si´ prze∏àcznik
dopasowujàcy impedancj´.

I znowu widok, jak sprzed
lat. Elektronika na 20
p∏ytkach drukowanych!
Ale liczy si´ efekt.
Sterownik z aluminium
obs∏uguje tak˝e CD
z serii 700.

Êwietnie, szczególnie tego starszej
daty. Niewykluczone, ˝e z prozaicznego powodu – na taki w∏aÊnie sprz´t przygotowywano
wówczas nagrania, a Prince
i Sting sà wierni tej stylistyce.
Symfonika do pewnego stopnia przypomina wra˝enia
z ods∏uchu Harmana. Tamten
by∏ cieplejszy i mi´kszy;
Yamaha gra bardziej efektownie i przejrzyÊcie. Obserwowanie grup instrumentalnych nie przysparza problemów. Jedyny
minus to ekspozycja fletów,
perkusyjnych wynalazków i talerzy. Jak ju˝
gruchnà, to szpilki k∏ujà w uszy, jakbyÊmy
si´ przytulili do je˝a. Ogólny obraz jest jed-

nak w pewnym sensie imponujàcy, je˝eli
weêmiemy pod uwag´ cen´.
Na tym wzmacniaczu mo˝na naprawd´
daç czadu i pozostanie nam nie ha∏as,
ale nadal orkiestra. Rozmiary
dêwi´ku podkreÊla sugestywnie zaznaczony pog∏os i rozbudowana scena. W jazzowej
kameralistyce trio to trzy instrumenty, które s∏yszymy osobno.
Barwa jest jasna. Góra, w postaci
zestawu perkusyjnego – bezlitosna, ale nadal mamy wzorowà
czytelnoÊç, a w dodatku scen´
narysowanà tak, jak w dro˝szych komponentach. Z pewnoÊcià to wynik kompromisu,
ale ten dêwi´k, podobnie jak
wzornictwo, nie jest dla ka˝dego – musi znaleêç swojego
amatora. Je˝eli ktoÊ uzna, ˝e
to jego estetyka, trafi w dziesiàtk´.
Najbardziej sensowne
wydaje mi si´ porównanie
Yamahy i Cambridge Audio.
Anglik ma bas jak dzwon i organizuje
w domu koncert, ale Yamaha chyba jest
mi bli˝sza. Przez lepszà przejrzystoÊç
i wierniej oddane informacje
o przestrzeni. Na „Grand Piano” siedemsetka znów postawi∏a na czytelnoÊç. W niczym to
nagraniu nie przeszkodzi∏o, bo
ekspozycja jest ponad „polem
ra˝enia” tego instrumentu.

Konkluzja
Wzmacniacz wyjàtkowy, choç specyficzny. Wyglàda jak pierwsze fascynacje wi´kszoÊci z nas. Dêwi´k te˝ zbli˝a si´ do tamtych obiektów marzeƒ.
Nie ka˝dego zachwyci to wzornictwo
i charakter brzmienia, ale jak coÊ jest dla
wszystkich, to jest dla nikogo.

Yamaha A-S 700
Dystrybucja:
Cena:

Audio Klan
2114 z∏

Dane techniczne
Moc:
Pasmo przenoszenia:
Sygna∏/szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia liniowe:
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
Zdalne sterowanie:
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

90 W (8 omów)
10 Hz – 50 kHz
110 dB
0,012%
5
MM
2 pary, s∏uchawki
+
+
15,1/43,5/38,2 cm
11 kg

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:
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Vincent
SV-129
Wielu europejskich producentów ju˝ dawno przenios∏o cz´Êç lub ca∏oÊç
produkcji do Chin, co nie przeszkadza im na ka˝dym kroku zaznaczaç
„nobilitujàcego” pochodzenia. Niekiedy nawet, mimochodem, dowiadujemy
si´, ˝e na ten krok decydujà si´ high-endowe legendy.

M

o˝na to uznaç za hipokryzj´,
szczególnie, ˝e nikt si´ nie spieszy z informowaniem klientów. Ci obawiajà si´ spadku jakoÊci monta˝u oraz gorszych komponentów. Cz´sto
te˝ kierujà si´ stereotypami. Tymczasem
w Kraju Ârodka dzia∏ajà firmy, które próbujà zdobywaç rynki pod w∏asnà markà.
Dobrym przyk∏adem tego zjawiska jest
Vincent. Od poczàtku stara si´ trafiaç do
wymagajàcych audiofilów i trzeba przyznaç, ˝e z coraz wi´kszym powodzeniem.
Zach´t´ stanowià stosunkowo niskie ceny, ale coraz cz´Êciej podkreÊla si´ te˝
jakoÊç wzmacniaczy i êróde∏. Katalog
Vincenta jest szeroki, a SV-129 jest w nim
najtaƒszym wzmacniaczem zintegrowanym.

Budowa
Z zewnàtrz SV-129 wyglàda klasycznie
i skromnie. Wzornictwo bazuje na sprawdzonych schematach: kilka ga∏ek, guziczków i koniec. ˚adnych wyÊwietlaczy,
zb´dnych Êwiate∏ek. Na p∏ycie czo∏owej
z 5-mm plastra szlifowanego aluminium
umieszczono: w∏àcznik sieciowy, dwa korektory barwy, pokr´t∏o balansu oraz
66
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przycisk „tone”, od∏àczajàcy te regulacje.
Dalej mamy potencjometr g∏oÊnoÊci,
w∏àcznik ods∏uchu po taÊmie i obrotowy
selektor êróde∏.
Ten ostatni wspó∏pracuje z pi´cioma
parami z∏oconych liniowych wejÊç, w tym
z p´tlà magnetofonowà. Je˝eli zechcecie
u˝ywaç gramofonu, b´dziecie si´ musieli
zaopatrzyç w zewn´trzny przedwzmacniacz. Vincent proponuje takie w rozsàdnych cenach. SV-129 wyposa˝ono w wyjÊcie pre out i par´ z∏oconych, zalanych
plastikiem zacisków g∏oÊnikowych, które
przyjmujà tak˝e wide∏ki i wtyki bananowe. Ma równie˝ gniazdo sieciowe IEC.
WartoÊç urzàdzenia b´dziemy w stanie
oceniç dopiero, gdy zdejmiemy ci´˝kà
pokryw´ z metalu. Wtedy czeka nas wi-

dok, przypominajàcy znacznie dro˝sze
konstrukcje. Zasilacz oparto na pot´˝nym
transformatorze toroidalnym i dwóch
kondensatorach o ∏àcznej pojemnoÊci
20000 µF (50 V). G∏ówny bezpiecznik
wyprowadzono na zewnàtrz. JeÊli si´
przepali, b´dziemy go mogli wymieniç sami. Okablowanie ograniczono do minimum. W centrum znajduje si´ spory
radiator, do którego przykr´cono cztery
bipolarne tranzystory Sankena, a w sekcji
wejÊcia – dwa J-Fety Toshiby. Ca∏a elektronika zmieÊci∏a si´ na du˝ej p∏ytce.
Tor bazuje na elementach dyskretnych. Scalaków u˝yto tylko na wejÊciu
i w p´tli serwa DC. Regulatory (potencjometr g∏oÊnoÊci to b∏´kitny Alps z silniczkiem) oddzielono od elektroniki meta-
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lowà przegrodà. Jak widaç, Vincent dba
o szczegó∏y.
Pilot to wzór ergonomii. Znalaz∏y si´ na
nim tylko trzy przyciski. Dwa sterujà g∏oÊnoÊcià, trzeci to „mute”, czyli szybkie
wyciszenie. Niektórym mo˝e zabraknàç
prze∏àcznika êróde∏, ale osobiÊcie wol´
przesadny minimalizm ni˝
zgraj´ niepotrzebnych guzików, które nigdy si´ nie przydajà.

Êrednicà i górny, na skraju pasma. Pierwszy jest podany zdecydowanie, drugi…
No có˝, alikwotów troch´ brakuje, a w∏aÊnie dzi´ki nim dêwi´k nabiera otwartoÊci
i lotnoÊci.
W realizacjach ECM-u, a tak˝e na p∏ycie „Sin” mo˝na odnaleêç przestrzeƒ i lek-

Wra˝enia
ods∏uchowe
S∏uchanie rozpoczà∏em od
efektownych nagraƒ rockowych i dynamicznego popu.
Nie spodoba∏ mi si´ bas. By∏
zdecydowanie „przewalony”
i dominowa∏ nad resztà pasma. Nie wywo∏a∏by mojego
protestu, bo wiem, ˝e wiele
osób lubi takie pomruki.
Pojawi∏y si´ jednak problemy z g∏´bià i kontrolà.
W niektórych nagraniach
trudno by∏o Êledziç lini´
melodycznà instrumentów
elektronicznych. Dó∏ rozlewa∏ si´, tworzàc jednolità,
huczàcà mas´. PodkreÊla∏o to cofni´cie
najwy˝szej góry. Dêwi´k by∏ przez to milszy dla ucha, ∏agodny, ale wielokrotnie
musia∏em kr´ciç ga∏kà g∏oÊnoÊci w lewo,
bo nadmiar basu po prostu mi przeszkadza∏. W bardziej oszcz´dnych nagraniach
Vincent pokaza∏ za to relaksujàce, spokojne brzmienie z ciekawie zarysowanà
przestrzenià. Ale… znowu odezwa∏ si´
„subwoofer” i szczerze powiem: dosyç
ju˝ mia∏em tego jednostajnego i monotonnego huku. Si´gnà∏em po akustyczne
nagrania.
W symfonice równie˝ zaobserwowa∏em
podobny nadmiar szcz´Êcia. Charakter
brzmienia instrumentów powoduje jednak, ˝e s∏uchanie staje si´ znoÊne, a momentami nawet przyjemne. Pomijajàc
kontrabasy wielkoÊci Godzilli, reszta pasma prezentuje si´ strawnie. Skrzypce
i drzewo zachowujà mi∏à dla ucha barw´;
brakuje im tylko troch´ przejrzystoÊci.
Nie jest to wynikiem wycofania wysokich
tonów, chocia˝ nale˝a∏oby wyodr´bniç
dwa podzakresy: dolny, na prze∏omie ze

Najwa˝niejsze sekcje
odseparowane ekranujàcymi
przegrodami. Jak u Creeka
– brak kabli w torze
sygna∏owym.
Mo˝e nie uwierzycie,
ale pilot zapewnia
najwy˝szy komfort
obs∏ugi.

koÊç, po∏àczone z czytelnoÊcià
i dobrym oddaniem pog∏osu. Vincent takie nagrania prezentowa∏ ze
spokojem, zaznaczajàc mi´kkoÊç
tràbek, fortepianu i saksofonu.
Nie popada∏ w denerwujàcà
ostroÊç; stara∏ si´ byç kultural-

ny i kojàcy. Taki charakter na pewno wiele osób ceni sobie wy˝ej ni˝ koncertowe
szaleƒstwa i chiƒska integra powinna im
przypaÊç do gustu. Tym bardziej, ˝e momentami da∏o si´ zaobserwowaç sensowne oddanie rozmiarów sceny. Nie by∏y to
wprawdzie holograficzne przestrzenie
dro˝szych konstrukcji,
ale obserwacja zdarzeƒ
w oddali stanowi∏a ∏atwiejsze zadanie ni˝ na
przyk∏ad w przypadku
Cambridge’a. Ma∏e
sk∏ady
Vincentowi
s∏u˝à. Je˝eli nie musi
walczyç z nat∏okiem
informacji, dêwi´k
staje si´ mi∏y, ciep∏y
i nie traci klarownoÊci. Zaryzykowa∏bym nawet twierdzenie, ˝e gdyby nie
sztuczne powi´kszanie do∏u, mo˝na
by uznaç, ˝e przejrzystoÊç jest wysokiej próby.
Na koniec zostawi∏em
sobie
„Grand Piano” Pawlika. Fortepian brzmia∏
mi´kko. Podoba∏a mi si´
góra – czytelna i bez wyostrzeƒ.
Zastrze˝enia
mia∏em natomiast do
wy˝szego basu. Znowu
pojawi∏ si´ ten huczàcy, nosowy nalot.

Konkluzja
Minister Zdrowia poleca:
przed zakupem uwa˝nie pos∏uchaç.

Vincent SV-129
Dystrybucja:
Cena:

Audio System
2890 z∏

Dane techniczne

WyjÊcie pre out pozwala
pod∏àczyç dodatkowà
koƒcówk´ mocy.
Bezpiecznik sieciowy
wyprowadzony na zewnàtrz.

Moc:
Pasmo przenoszenia:
Sygna∏/szum:
Zniekszta∏cenia:
WejÊcia liniowe:
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
Zdalne sterowanie:
Regulacja barwy:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

50 W (8 Ω), 80 W (4 Ω)
20 Hz – 20 kHz
(+/- 0,5 dB)
90 dB
< 0,1%
5
1 para/pre
+
+
10/43/33 cm
10 kg

Ocena
NeutralnoÊç:
Dynamika:
Stereofonia:
PrzejrzystoÊç:
MuzykalnoÊç:
Bas:
Brzmienie:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≥≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≥≥≥
≤≤≤≥≥
≤≤≤≥≥
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