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Hi-end odtwarzacz CD

Kiedy nasze systemy odniesienia 
zasila nowe urzàdzenie, 
wyglàda to zwykle tak: najpierw dostajemy je 
do testu, s!uchamy, opisujemy i gdzieÊ 
w trakcie pojawia si´ ch´ç posiadania. 
Z Gamutem by!o odwrotnie. 

Chirurg
Gamut CD 3
Maciej Stryjecki

T rafi! do mnie jako klocek „po-
mocniczy”, dzi´ki któremu mog-
!em pos!uchaç kolumn z wy˝-

szej pó!ki. Po kilku dniach poczu!em, 
˝e powinien pozostaç na pó!ce, obok
McIntosha MA7000, bo razem stworzy!y
zestawienie, które wyjàtkowo przypad!o
mi do gustu.

Test mia!em napisaç zaraz, za chwil´.
Zanim si´ spostrzeg!em, minà! rok. Z jed-
nej strony to niezbity dowód mojego leni-
stwa, ale z drugiej, we wszystkim mo˝na
znaleêç zalety. Przyst´pujàc do opisu po
tak wnikliwym s!uchaniu, czuj´ si´ ca!ko-
wicie rozgrzeszony. Nikt mi nie zarzuci,
˝e nie sprawdzi!em odtwarzacza w ró˝-
nych systemach. Dlatego pomin´ rozdzia!
„konfiguracja”. Z jakimi partnerami Ga-
mut pracowa!? Wystarczy przejrzeç ostat-
ni rocznik „Hi-Fi i Muzyki”, by znaleêç
testy, które pope!ni!em.
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Gamut jest markà duƒskiej grupy
AMPspeaker, zajmujàcej si´ produkcjà
sprz´tu studyjnego. Za!o˝ycielami AMP
sà Ole Lund Christensen z SLT oraz Poul
Ladegaard z Bruel&Kjaer. Oferta jest wà-
ska, ale obejmuje wszystkie elementy sys-
temu, od êród!a poczynajàc, przez
wzmacniacze zintegrowane i dzielone, a˝
do kolumn, zresztà jednych z moich ulu-
bionych. Do dziÊ wspo-
minam z !ezkà w oku
pod!ogowe L-5, chyba
najbardziej przejrzyste
g!oÊniki, jakich kiedykol-
wiek u˝ywa!em, w!àczajàc
w to monitory Lipiƒskiego.
Duƒczycy zdecydowanie
celujà w wysokà pó!k´, stàd
zdziwi!y mnie kiedyÊ po-
g!oski o rzekomej ch´ci
przej´cia marki Avance.

Transakcja nie dosz!a do skutku, a firm´
Rossinga kupili Chiƒczycy.

Budowa
CD 3 to jedyne êród!o w katalogu Ga-

muta. Konstruktorzy utrzymujà, ˝e pro-
jektujàc „trójk´”, nie opierali si´ na 
poprzednim cedeku – „jedynce”. I do-
brze, bo wyglàda!, jakby ktoÊ go zrobi!

m!otkiem, w dodatku w stanie wskazujà-
cym na spo˝ycie. Poprawa jakoÊci wyko-
nania rzuca si´ w oczy, bo tutaj ka˝dy de-
tal jest dopracowany, a klasa u˝ytych ele-
mentów, starannoÊç monta˝u oraz przej-
rzystoÊç i logika konstrukcji – wr´cz ude-
rzajàce. Niewykluczone, ˝e zmiana podej-
Êcia zosta!a podyktowana narzekaniami
klientów, ale to chyba niewa˝ne. Liczy si´
skutek, a ten nie pozostawia wàtpliwoÊci.

Obudow´ wykonano w ca!oÊci z meta-
lu. Przednia p!yta to gruby p!at szlifowa-
nego aluminium. Wyst´puje w dwóch ko-
lorach: srebrnym i czarnym. Nale˝y jed-
nak pami´taç, ˝e wybierajàc pierwszà
wersj´ i tak dostaniecie czarnà pokryw´ 
z pi´knie wyfrezowanym logo firmy oraz
estetycznymi otworami wentylacyjnymi,
zabezpieczonymi od spodu stalowà siatkà.

Dlatego wybra!em czerƒ (nie kierowa!em
si´ wcale opinià audiofilów starej daty, 
˝e czarny sprz´t gra lepiej), która dosko-
nale pasuje do urody McIntosha MA7000.

W centrum p!yty czo!owej zamontowa-
no wyÊwietlacz, w który wkomponowano
szuflad´ z aluminiowym frontem. B!´kitne
cyferki i opisy funkcji przycisków mo˝na
wygasiç pilotem. Uk!ad szeÊciu guzików

jest niezbyt intuicyjny. Nale-
˝y te˝ pami´taç, ˝e przy zga-
szonym wyÊwietlaczu znikajà
opisy i wtedy komendy najle-

piej wydawaç pilotem. Trans-
port dzia!a szybko i cicho, ale
jest to w najwi´kszym stopniu
wynikiem wyt!umienia, o któ-
rym napisz´ dalej. 

W!àcznik sieciowy prze-
niesiono na spód obudowy.
Jest niewidoczny i z poczàt-
ku trudno go znaleêç. To 
celowy zabieg, bo urzàdze-
nie b´dzie zawsze wygrzane,
a o rachunki za elektrycz-
noÊç nie musimy si´ mar-
twiç. W trybie stand by po-
bór mocy jest w zasadzie
pomijalny.

Z ty!u, prócz gniazda
IEC, znajdziemy tylko pa-
r´ z!oconych gniazd RCA,

rozstawionych wystar-
czajàco szeroko, ˝eby
wpiàç w nie dowolnà

!àczówk´. Obok umiesz-
czono XLR-y (CD 3 jest konstrukcjà 
w pe!ni zbalansowanà). Komplet po!à-
czeƒ uzupe!nia wyjÊcie koaksjalne dla cy-
frowego rejestratora. Bo trudno mi sobie
wyobraziç, aby ktoÊ zechcia! korzystaç 
z zewn´trznego przetwornika. Ale jeÊli
ju˝, to Gamut powinien si´ sprawdziç 
w roli transportu. 

Nominalne napi´cie na wyjÊciu niezba-
lansowanym wynosi 2,15 V. To niewiele
ponad standard, ale przy porównywaniu
CD 3 z innymi kompaktami warto pami´-
taç, ˝e zagra odrobin´ g!oÊniej. Na grani-
cy percepcji, ale wiele osób mo˝e daç si´
oszukaç i tylko na tej podstawie uznaç, ˝e
jest lepiej.

Po zdj´ciu pokrywy widzimy kawa! do-
skona!ej roboty. Ka˝da sekcja zosta!a od-
separowana. Z lewej strony mamy rozbu-
dowany zasilacz. Napi´cie po wst´pnej fil-
tracji trafia do dwóch pot´˝nych transfor-
matorów, zamkni´tych w ekranujàcych
puszkach. Dalsza podró˝ pràdu przebiega
przez osiem kondensatorów elektrolitycz-
nych o pojemnoÊci 3300 µF ka˝dy i cztery
tranzystory stabilizujàce, przytwierdzone
do miniaturowych radiatorów. Identycz-
nie wyglàda zasilanie sekcji cyfrowej, na
p!ytce po prawej stronie. Przetwornik
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Od lewej: pot´˝ne zasilanie 
oparte na dwóch transformatorach
toroidalnych; transport Philipsa
pod wyt!umionym ekranem;
zasilanie sekcji cyfrowej 
z identycznà filtracjà 
jak dla transportu.
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oparto na koÊciach Burr Brown PCM
1792, a stopieƒ wyjÊciowy zrealizowano
technikà monta˝u powierzchniowego.

Mechanizm odczytujàcy pochodzi od
Philipsa. Nie jest mo˝e tak wyrafinowany,
jak w!asne opracowania Accuphase’a, ale
za to zamkni´to go w ekranujàcej pusz-
ce. Srebrzysty prostokàt, który widzicie 
w centrum, to profil z grubej blachy z nie-
rdzewnej stali. Oprócz ochrony przed po-
lami magnetycznymi izoluje od drgaƒ.
Wn´trze wype!niono w 1/3 matà bitu-
micznà; takà samà przyklejono do dna
obudowy. Ma to na celu gaszenie wibra-
cji. Na tym jednak nie koniec. Mechanizm
ochrania wyÊció!ka z g´stej pianki, co tak-
˝e redukuje drgania i przynosi bonus 
w postaci ca!kowitego wyciszenia pracy

silnika. Ruchy szuflady dochodzà do nas
tylko jako ciche zdarzenia w tle. Gamut 
w negli˝u wyglàda wr´cz luksusowo. Jako
posiadacza bardzo mnie to ucieszy!o, tym
bardziej, ˝e potraktowa!em go Êrubokr´-
tem dopiero teraz i wczeÊniej nie wiedzia-
!em, co si´ kryje w Êrodku.

Do tego przepychu n´dzny, plastikowy
pilocik pasuje jak pi´Êç do nosa, ale skoro
Gryphon dodaje do wzmacniacza za po-
nad 30000 z! sterownik od taniego, hote-
lowego telewizora, to wypada tylko… Co
tam gadaç, nie wypada.

Wra˝enia ods!uchowe
W dêwi´ku Gamuta urzek!a mnie

przejrzystoÊç. Mia!em ju˝ do czynienia 
z wieloma êród!ami w podobnej cenie 
i mog´ spokojnie napisaç, ˝e duƒska ma-
szyna nale˝y pod tym wzgl´dem do lide-
rów. Porównywa!em jà tak˝e z dwukrot-
nie dro˝szymi êród!ami i… Gamut si´
broni. Pami´tam, ˝e ju˝ po kilku minu-
tach ods!uchu doceni!em wyjàtkowoÊç

CD 3 w tym aspekcie. Mo˝emy umieÊciç 
w szufladzie krà˝ek z dowolnà muzykà 
i oddaç si´ analitycznemu s!uchaniu. Bez
trudu odnajdziemy ka˝dà grup´ instru-
mentalnà nawet w wielkiej orkiestrze sym-
fonicznej. Im lepsze nagranie – tym do-
k!adniejszy zyskamy wglàd w jego faktur´.

Na nowej p!ycie Tomasza Staƒki ka˝de
uderzenie w talerz lub membran´ werbla
jesteÊmy w stanie nie tylko wyodr´bniç,
ale tak˝e rozebraç na cz´Êci pierwsze. Do
uszu docierajà najdrobniejsze sygna!y.
Ruch miote!ek po metalowych talerzach
brzmi tak, jakbyÊmy uczestniczyli w kon-
cercie. MyÊl´ nawet, ˝e jesteÊmy w lepszej
sytuacji, bo w klubie cz´sto mamy do czy-
nienia z ha!asami maskujàcymi drobne
zdarzenia. Tutaj mikrofony zebra!y dla

nas niemal wszystko, a Gamut podaje
ka˝dy dêwi´k na tacy. 

W zakresie wysokich tonów takie zjawi-
ska sà oczywiÊcie najbardziej spektakular-
ne, ale ws!uchujàc si´ w partie kontrabasu
i fortepianu szybko dochodzimy do wnio-
sku, ˝e szczegó!owoÊç jest wybitna w ka˝-
dym zakresie pasma. Dzi´ki temu mo˝e-
my bez pud!a oceniç warsztat muzyków.
Ka˝de potkni´cie przerodzi si´ w k!ujàcy
w uszy kiks. Tym bardziej wypada po-
chwaliç trio, które dzia!a jak dobrze naoli-
wiona maszyna i po prostu robi swoje.

Doskonale prezentuje si´ partia kontra-
basu, zw!aszcza w szybkich przebiegach.
Znowu s!yszymy ka˝dy dêwi´k osobno, 
z precyzyjnie zaznaczonym atakiem i wy-
brzmieniem. Po odtwarzaczu Naima by!o
to dla mnie niespodziankà. Oba koszto-
wa!y podobnie, ale prezentowa!y ca!kowi-
cie odmienne podejÊcie do muzyki. Bry-
tyjczyk podkreÊla! ciep!o wokali, pochyla!
si´ nad subtelnymi barwami, tymczasem
Gamut dzia!a jak szk!o powi´kszajàce.

Nie widzimy ju˝ pla˝y, ale miliony ziare-
nek piasku.

Ta w!aÊciwoÊç wielokrotnie przyda!a
mi si´ w trakcie nagrywania materia!u na
p!yty. Pami´tam, ˝e na ods!uchach stu-
dyjnych w Polskim Radiu d!ugo szukali-
Êmy êród!a niezidentyfikowanego szumu.
Dopiero po zgraniu materia!u na srebrny
krà˝ek uda!o si´ go zlokalizowaç i wyklu-
czyç niechcianego towarzysza nagrania. 

Dzisiaj, odtwarzajàc „Grand Piano”,
s!ysz´ wszystkie zdarzenia w tle – g!oÊniej-
sze oddechy artysty, prac´ mechanizmu
fortepianu; wszystkie spr´˝ynki, dêwignie
i deseczki. Nie mam przy tym zastrze˝eƒ
do barwy. Wiem, ˝e sà êród!a, które mo˝-
na uznaç za bardziej muzykalne, ale
obiektywizm Gamuta od razu mi uÊwia-
domi!, ˝e jest to wspania!e narz´dzie do
przeprowadzania testów. Kontynuujàc
spotkanie z albumem Pawlika, nie mog´
nie zauwa˝yç neutralnoÊci odtwarzacza.
Dêwi´k pozostaje wyrównany w ca!ej ska-
li instrumentu. Mo˝e brzmi o w!osek ja-
Êniej ni˝ w czasie nagrania, ale trudno to
stwierdziç, tym bardziej, ˝e pami´tam, jak
wielkie zmiany wprowadza!y ró˝ne mi-
krofony. Braunery wybra!em w!aÊnie 
dlatego, ˝e potrafi!y lekko rozÊwietliç fak-
tur´, jednoczeÊnie zachowujàc mi!à mi´-
sistoÊç do!u koncertowego steinwaya, 
postawionego w studiu o doskona!ej aku-
styce. Gamut jest w stanie to wszystko
przekazaç. Z poczàtku jego obiektywizm
przegrywa z ociepleniem Naima, ale kiedy
s!uchamy d!u˝ej, staje si´ jasne, ˝e nie po-
trzeba poprawiaç rzeczywistoÊci. Najle-
piej pozostawiç jà, jaka jest, a uniesieƒ
szukaç w barwie, jakà muzyk wypracowa!
przez lata. Akurat ta p!yta ma rzadkà zale-
t´. Cz´Êç tych, które wyda!em, z biegiem
czasu mi spowszednia!o, natomiast do
„Grand Piano” zawsze wracam ch´tnie. 
I kiedy mam do czynienia z dobrze skon-
figurowanym torem, koƒczy si´ to prze-
s!uchaniem ca!ego krà˝ka, a nawet obu. 

Czasem dochodz´ do wniosku, ˝e myl-
nie odczytujemy znaczenie s!owa „muzy-
kalnoÊç”. Poszukujemy w nagraniach 
romantyzmu, którego w rzeczywistoÊci
tam nie by!o. Cech, które przyciàgnà uwa-
g´ sprytnym uwypukleniem. Tymczasem
Gamut niczego nie poprawia i pozostaje
przezroczystym elementem na drodze 
sygna!u. Z tego powodu ró˝ne p!yty
brzmià… ró˝nie. Tempo VI sà !askawsze
dla gorszych realizacji ni˝ np. monitory 
Lipiƒskiego, z którymi CD 3 tworzy! praw-
dziwie opiniotwórczy duet, troch´ dos!o-
dzony brzmieniem integry McIntosha.

Koƒczàc przygod´ z muzykà fortepia-
nowà, powiem jeszcze, ˝e tak precyzyjnie
i realistycznie oddanego do!u skali trudno
szukaç u konkurencji. Dok!adnoÊç na
ka˝dym kroku jest wr´cz przesadna, ale

Hi-end odtwarzacz CD

Szuflada w centrum wyÊwietlacza. 
Na froncie tylko szeÊç przycisków. 

Szkoda, ˝e zabrak!o gniazda s!uchawkowego.
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w!aÊnie dlatego Gamut jest wart ka˝dej
z!otówki, jakà musia!em na niego wysu-
p!aç. Zrobi!em to bez wahania i niech to
b´dzie dla Was rekomendacjà.

Symfonika jest prezentowana z rozma-
chem. Zarówno pod wzgl´dem dynamiki,
jak i przestrzeni. Daje to efektowny obraz,
w dodatku znowu uporzàdkowany i pre-
cyzyjny w stopniu, który mo˝e budziç
uznanie. To naprawd´ mi!e uczucie – s!y-
szeç wszystko bez brudów i st!umienia.
Nie musieç si´ wysilaç, aby dostrzec szcze-
gó!y artykulacji smyczków.

RzetelnoÊç dotyczy nie tylko barwy, ale
i przestrzeni. Scena jest ogromna i jedno-
czeÊnie podzielona na sektory. Zamknà-
wszy oczy, mo˝emy wskazaç poszczególne
instrumenty, a w przypadku muzyki wo-
kalnej oddano tak˝e parametr wysokoÊci.
W kameralnych sk!adach us!yszymy, któ-
ry ze Êpiewaków jest wy˝szy.

Dynamik´ w skali makro odczuwamy
jako energetyczne impulsy, odbierane
tak˝e przez skór´. Te drobne zmiany 
u wra˝liwszych osób sà w stanie wywo!aç
dreszcz na plecach. Nawet z pozoru nie-
istotne zdarzenia w najdalszych planach
potrafià zmieniç nasze wyobra˝enie o do-
brze znanych p!ytach. OczywiÊcie, nie 
by!oby to mo˝liwe bez skoncentrowa-
nia si´ na szczegó!ach, ale Gamut robi to
za nas.

W dynamicznym popie z du˝à zawarto-
Êcià elektroniki znów mamy do czynienia
z wyczuwalnà na ka˝dym kroku precyzjà.
Bas porusza si´ punktualnie, jak szwaj-
carski zegarek, a wszystkie instru-
menty sà od siebie sugestywnie odse-
parowane. Mo˝na obserwowaç ka˝dy 
g!os w chórku. S!ychaç, czy mamy 
do czynienia z dobrà rejestracjà 
i zgraniem. B!´dy wychodzà natych-
miast, a kiedy dêwi´kowcy wyko-
nali swojà prac´, jak nale˝y, pozo-
staje tylko oddaç si´ s!uchaniu.

Dynamika i szybkoÊç ataku 
nie pozostawiajà z!udzeƒ, co do
klasy urzàdzenia. S!uchajàc
„3121” Prince’a, czu!em si´
niemal jak na dobrze nag-
!oÊnionym koncercie. Wy-
dajne zasilanie okaza!o si´
nie tylko popisowym ele-
mentem wizualnym, ale
te˝ skutecznym sposobem

na to, ˝eby do muzyki wprowadziç odro-
bin´ szaleƒstwa.

Konkluzja
Wiele osób uwa˝a, ˝e jesteÊmy obser-

watorami prze!omu. Epoka odtwarzaczy
CD powoli si´ koƒczy i byç mo˝e ju˝ nie-
d!ugo b´dziemy zmuszeni przejÊç na 

serwery z plikami.
Nie nale˝y si´ baç

nowego, bo jak
uczy historia, w ka˝-

dej dziedzinie mo˝e-
my liczyç na to, ˝e

technologia poradzi
sobie z chorobami wie-

ku dzieci´cego. Pa-
mi´tam jednak zachwyt

pierwszymi odtwarzacza-
mi CD, parametrami pod-

kreÊlanymi na ka˝dym 
kroku i teoretycznà nie-

zniszczalnoÊcià srebrnych
krà˝ków. Otrzeêwienie przy-

chodzi!o powoli, a sceptyczne

opinie kie!kowa!y na opornym grun-
cie przygotowanym przez specjalistów 
od marketingu. Trzeba by!o prawie trzy-
dziestu lat, aby tak zwani normalni ludzie
przyj´li do wiadomoÊci, ˝e gramofon by!
naprawd´ dobrym êród!em. WyjaÊnienie
tego faktu jest proste – technika analo-
gowa rozwija!a si´ przez dziesi´ciolecia 

i dotar!a do szczytu swoich mo˝liwoÊci,
chocia˝ kto wie, co jeszcze mo˝na by!o 
w tej dziedzinie osiàgnàç. Odtwarzacz 
CD by! walcem, który zmia˝d˝y! osiàg-
ni´cia czarnego krà˝ka, a przynajmniej
odsunà! je w g!´boki cieƒ i pozostawi!
garstce pasjonatów.

Dzisiaj stoimy u progu podobnej sytu-
acji. Odtwarzacze ju˝ zdà˝y!y dorównaç
gramofonom, przynajmniej bioràc pod
uwag´ Êrednià. Sta!y si´ wspania!ymi
urzàdzeniami, w których znów zawarto
lata doÊwiadczeƒ, badaƒ, prób i b!´dów.
Przynajmniej te najdro˝sze, skierowane
do klientów, dla których jakoÊç stanowi
priorytet. Najlepsze dowodzà, ˝e ze stan-
dardu mo˝na by!o i pewnie mo˝na b´dzie
jeszcze sporo wycisnàç. 

Zanim zalejà nas pliki, cieszmy si´
wspania!ym dêwi´kiem p!yt z najlepszych
cedeków, stanowiàcych ukoronowanie tej
technologii. Gamut z pewnoÊcià nale˝y do
najbardziej zas!u˝onych przedstawicieli
elitarnej grupy.

Hi-end odtwarzacz CD

Gamut CD 3
Dystrybucja: Audio System
Cena: 21900 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 2 Hz – 30 kHz 
Zniekszta!cenia: 0,0009%
Sygna!/szum: 112 dB
WyjÊcie analogowe: 2,15 V RCA; 

4,35 V XLR
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Pobór mocy: 20 W maks.
Wymiary (w/s/g): 11/43/42 cm
Masa: 15 kg

WyjÊcia: RCA, XLR 
i cyfrowe koaksjalne.

Pilot jak z bud˝etówki. 
Tutaj Gamut si´ 
nie popisa!.

Oprócz toroidów w puszkach
bateria kondensatorów
elektrolitycznych.
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