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Wavelength Audio to firma 
z Cincinnati. Jej za!o˝yciel,
Gordon Rankin, produkuje

przedwzmacniacze, wzmacniacze lampo-
we oraz kolumny. Od kilku lat Wave-
length specjalizuje si´ w projektowaniu
i produkcji przetworników cyfrowo-ana-

logowych, optymalizowanych pod kàtem
wspó!pracy z komputerami. A ˝e w takiej
aplikacji najpopularniejsze jest wejÊcie
uniwersalnej magistrali szeregowej, po-
wo!ano do ˝ycia nowà kategori´ urzàdzeƒ
– USB DAC. Do testu trafi!a najnowsza,
trzecia wersja konwertera Cosecant, wy-
posa˝ona w regulacj´ g!oÊnoÊci.

Obudow´ z czarnej blachy ozdobiono
drewnianym panelem czo!owym. Jego
urod´ maskuje owalna aluminiowa ta-
bliczka z wyt!oczonà nazwà producenta.
Na górnej Êciance próbowano najwidocz-
niej wyeksponowaç podwójnà triod´
6GM8 (ECC86), która jednak wizualnie
ginie pomi´dzy czarnà podstawà akrylo-
wej os!ony ochronnej, a ma!o finezyjnym
pokr´t!em potencjometru. Obok lampy
znajduje si´ bia!a dioda podÊwietlajàca.

Na Êciance tylnej widnieje wejÊcie USB,
komplet wyjÊç RCA, gniazdo  zewn´trz-
nego zasilacza oraz ˝ó!ta dioda, sygnalizu-
jàca za!àczenie urzàdzenia. Przetwornik
opiera si´ na trzech regulowanych sto˝-
kach. Zewn´trzny zasilacz kryje si´ 
w schludnej aluminiowej obudowie. Ma
gniazdo IEC oraz przymocowany na sta!e
przewód zasilajàcy.

Cosecant przetwarza sygna! cyfrowy do-
starczany przez magistral´ USB, pracujàcà
z cz´stotliwoÊcià 12 MHz, bez konwersji
przez format S/PDIF. Cz´stotliwoÊç magi-
strali USB nie jest zgodna z ˝adnym 
z cyfrowych formatów audio, a zegar kom-
putera (êród!a), ze wzgl´du na wielozada-
niowoÊç systemu operacyjnego, nie gwa-
rantuje stabilnej synchronizacji transferu.
Skutkuje to znacznym zwi´kszeniem jitte-
ra. Dlatego Wavelength opracowa! tryb
asynchroniczny (Asynchronous Mode
USB Audio), który zaimplementowano do
kontrolera USB TAS1020B. Istotà rozwià-
zania jest to, ̋ e umieszczony w kontrolerze
stabilny zegar g!ówny o cz´stotliwoÊci 
12 MHz przejmuje sterowanie przep!y-
wem danych z komputera. Efektem jest
ponadstukrotne zmniejszenie jittera.

Sercem urzàdzenia jest DAC Transcen-
dental, oparty na uk!adzie Philipsa TDA-
1543 i pracujàcy w trybie 16/44,1. Uk!ad
elektroniczny jest wymienny i mo˝e byç
zastàpiony modu!em DAC Numerator,
wykorzystujàcym wspó!czesnà koÊç Wolf-
son WM8716, pracujàcà z rozdzielczoÊcià
24-bitowà i fs do 96 kHz. Bazowa cena
obu wersji si´ nie ró˝ni, a dodatkowa p!yt-
ka to koszt 900 z!. Sygna! analogowy trafia
do podwójnego, bardzo wysokiej klasy
potencjometru TKD, a nast´pnie do stop-
nia wyjÊciowego z triodà 6GM8. Do testu
otrzymaliÊmy lampy GE oraz Amperex.
Sygna! z lampy trafia do wyjÊç poprzez
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Wavelength Audio Cosecant V3 USB 
DAC, Modwright Instruments KWA 150,
Neat Acoustics Ultimatum MFS,
okablowanie Zu Audio
Dystrybucja: Soundclub
Ceny: 
Wavelength Audio 12500 z!
Cosecant V3 USB DAC (wersja podstawowa);

14000 z! (z regulacjà g!oÊnoÊci)
Modwright Instruments KWA 150 19500 z!
Neat Acoustics Ultimatum MFS 16000 z!, 

19000 z! (z podstawkami)
Zu Audio Varial Mk3 (RCA) 2400 z! (1 m)
Zu Audio Libtec Speaker Cable 3900 z! (3 m)
Zu Audio Bok Power Cable 1200 z! (1,5 m)
System razem 61200 z!

Dane techniczne
Wavelength Audio 
Cosecant V3 USB DAC
Obs!ugiwane formaty danych: 

16 bitów/44,1 Hz (Transcendental)
24 bity/44,1; 48; 88,2 lub 96 kHz (Numerator)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Napi´cie wyjÊciowe: 2,5 V
Impedancja wyjÊciowa: 500 !
WejÊcie: USB
WyjÊcie: RCA
Wymiary (w/s/g): 14/16,5/16,5 cm
Modwright KWA 150
Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 100 kHz
Moc: tryb stereo 2 x 150 W (8 !), 2 x 250 W (4 !)

tryb mono 1 x 450 W (8 !), 1 x 650 W (4 !)
Zniekszta!cenia THD: 0,05 %
Szum: -100 dB
Wymiary (w/s/g): 23/46/44 cm
Masa: 38,1 kg (brutto)
Neat Ultimatum MFS
Superwysokotonowy: EMIT, wst´gowy (2 szt.)
Wysokotonowy: 30 mm, odwrócona 

kopu!ka tytanowa
Nisko-Êredniotonowy: 168 mm, papierowy 

(2 szt.), uk!ad „isobaric”
Pasmo przenoszenia: b.d.
EfektywnoÊç: 88 dB/1 W
Impedancja: 6 ! (min. 4 !)
Zalecana moc wzmacniacza: 25-200 W
Wymiary (w/s/g): 38/22/37 cm
Masa: 15 kg

Tego na !amach „Magazynu
Hi-Fi” jeszcze nie by!o. 
Za sprawà ciekawego
przetwornika USB do testu
trafi! system ze êród!em 
w postaci komputera! 
Przez jakiÊ czas nie b´dziemy
zatem musieli wstawaç 
do pó!ki z p!ytami ani
odkurzaç co 20 minut
kolejnej strony 
winylowych krà˝ków.
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Wavelength Audio Cosecant

V3 USB DAC, Modwright
Instruments KWA 150, 

Neat Acoustics Ultimatum

MFS, okablowanie: Zu Audio

system

!ƒPawe! Go!´biewski 
i Alek Rachwaldƒ!
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!àcznik biasu, par´ terminali g!oÊnikowych
dla konfiguracji stereo, trzecie gniazdo dla
trybu mono, prze!àcznik odcinajàcy p´tl´
masy oraz gniazdo zasilajàce IEC.

Wewnàtrz znalaz! si´ uk!ad o konfigura-
cji podwójnego mono, pracujàcy w trybie
zbalansowanym. W centrum zobaczymy
dwa zasilacze z transformatorami toro-
idalnymi. Sygna! z gniazd wejÊciowych tra-
fia do prze!àcznika trybu stereo/mono, 
a nast´pnie poprzez transformatory sepa-
rujàce do pràdowych stopni wejÊciowych.
W stopniach mocy pracuje po 12 par tran-
zystorów na kana!. Zamontowano je na
skierowanych do Êrodka radiatorach. 

Neat Acoustics oferuje cztery linie 
kolumn: Momentum, Motive, Classic
oraz Ultimatum. Zestawy MFS to pod-
stawkowi reprezentanci serii referen-
cyjnej. 

Obudowy stanowià dla konstruktorów
powód do dumy. Jako materia! zastosowa-
no 19-mm sklejk´ brzozowà, s!ynàcà z do-
brych w!aÊciwoÊci akustycznych i sztywno-
Êci. Elementy ze sklejki sà oklejane wysokiej
jakoÊci naturalnymi fornirami lub lakiero-
wane. Do wyboru mamy pi´ç fornirów 
w wykoƒczeniu naturalnym, dwa lakiero-
wane na wysoki po!ysk, wersj´ w czarnym
lakierze fortepianowym oraz model bez do-
datkowej okleiny, zachowujàcy faktur´ ma-
teria!u bazowego. Do testu trafi!y kolumny
w najprostszym wykoƒczeniu.

Do Êcianek przedniej i górnej dokr´co-
no lakierowane na szaro 22-mm panele 
z MDF-u. To do nich zamocowano prze-
tworniki, a dodatkowo odizolowano je od
obudowy g!ównej przy pomocy zbitej
pianki polietylenowej.

MFS to monitory dwudro˝ne, ale wypo-
sa˝one w pi´ç przetworników. Te na
przedniej Êciance znajdujà si´ w g!´bokich

wyfrezowaniach. Wysokie tony przetwa-
rza tytanowa odwrócona kopu!ka o Êred-
nicy 30 mm. Wokó! niej przyklejono pier-
Êcieƒ z twardej pianki. Ârednio-niskotono-
wiec ma celulozowà membran´ o Êrednicy
16,8 cm, powlekanà czarnà substancjà
oraz aluminiowy korektor fazy. Tak˝e wo-
kó! niego znalaz! si´ pierÊcieƒ z pianki.
Drugi woofer o tej samej Êrednicy umiesz-
czono na przegrodzie wewnàtrz obudo-
wy, tu˝ za przednim, realizujàc w ten
sposób uk!ad „isobaric”, wspomagajàcy
przetwarzanie niskich tonów. G!oÊnik
pracuje w komorze z d!ugim tunelem
bas-refleksu, wyt!umionej p!atami maty
bitumicznej oraz kostkami gàbki. Na
górnej p!ycie MDF zamontowano dwa,
promieniujàce do góry, przetworniki
superwysokotonowe EMIT. Majà 
p!askie membrany z widocznymi na-
klejonymi uzwojeniami cewki. Prze-

twarzajà sygna! filtrowany z sekcji wysoko-
tonowej. Tylna Êcianka jest odkr´cana. Za-
mocowano do niej p!ytk´ MDF z wysokiej
jakoÊci podwójnymi zaciskami WBT, spi´-
tymi firmowymi zworami. Na jej odwro-
cie, metodà punkt do punktu, zmontowa-
no zwrotnic´. To prosty uk!ad filtrujàcy 
1. rz´du, zrealizowany w oparciu o cewki
powietrzne i kondensatory foliowe Clari-
tycap. Dedykowane podstawki majà solid-
ne platformy dolne z kompozytu, cztery
aluminiowe nogi o okràg!ym przekroju
oraz trójwarstwowà p!yt´ górnà. Monito-
rów nie wyposa˝ono w maskownice.

Okablowanie pochodzi!o od amery-
kaƒskiego Zu Audio. Przewód sygna!owy
Varial Mk3 zajmuje szczytowà pozycj´ 
w katalogu. Przewodniki wykonano ze
srebra i aluminium. Mi´kki oplot ze-
wn´trzny oraz zaciskowe wtyki u!atwiajà
monta˝. Obie ˝y!y po!àczono „klamrà” 
w postaci aluminiowego bloczka. Przesu-
wa si´ ona swobodnie po kablu, stanowiàc
element dekoracyjny. W g!oÊnikowych
Libtec, w ofercie drugich od góry, wyko-
rzystano srebrne i miedziane przewodniki
oraz teflonowà i polietylenowà izolacj´.
Przewody majà niewielkà Êrednic´ i czarny
tekstylny oplot. Sieciówki Bok odpowiada-
jà w hierarchii Zu Audio g!oÊnikowym –
przewodniki i izolacj´ wykonano z tych sa-
mych materia!ów. Tym razem oplot ze-
wn´trzny jest polietylenowy. Obudowa
wtyku ˝eƒskiego jest z aluminium. Dzi´ki
niewielkiej Êrednicy i elastycznoÊci kable
okaza!y si´ !atwe w instalacji.

Pawe! Go!´biewski

Opinia 1

R ecenzowane urzàdzenia oraz pi-
szàcy przeszli wspólnie istny tor
przeszkód. To zbli˝a. 

system

sprz´gajàce transformatory E-I, po dwa
po!àczone równolegle na kana!.

KWA 150 to mocniejsza z dwóch ste-
reofonicznych koƒcówek mocy solid 
state w ofercie amerykaƒskiego Mod-
wright Instruments. Obok nich znajdzie-
my lampowe przedwzmacniacze liniowe
oraz gramofonowe. KWA 150 to kawa!
pieca. Skr´cona z aluminiowych blach 
i profili obudowa opiera si´ na czterech
dokr´canych sto˝kach. Front ozdobiono
wygrawerowanà nazwà firmy oraz ozna-
czeniem modelu. W jej centrum widaç
owalny w!àcznik, podÊwietlany mocnymi
niebieskimi diodami. Po w!àczeniu zasila-
nia zaczynajà migaç, a˝ do momentu
ustabilizowania parametrów pracy tran-
zystorów. W górnej pokrywie wykonano
otwory wentylacyjne. 

Z ty!u umieszczono gniazda wejÊciowe
(po parze RCA i XLR), prze!àcznik most-
kujàcy dwa kana!y (stereo/mono), prze-

20-23 Neat  3/5/10  12:44 PM  Page 22



Jako êród!o plików formatu wave, flac 
i wma pos!u˝y! Fujitsu Siemens Esprimo
Mobile. Sygna! cyfrowy przesy!a! ekrano-
wany Wireworld wyposa˝ony w z!ocone
koƒcówki. Cosecant zosta! pod!àczony
przewodem sygna!owym Zu Audio bez-
poÊrednio do wejÊç RCA wzmacniacza
mocy KWA 150. Poza zadaniem podsta-
wowym regulowa! tak˝e g!oÊnoÊç.

W tej konfiguracji rozczarowa!o mnie
m´tne brzmienie Numeratora wzmacnia-
nego triodà Amperexa. Dêwi´k schowa!
si´ w ma!ej dziupli w Êcianie. By! p!aski,
bez ˝ywio!owoÊci, ma!o dynamiczny i g´-
sty jak melasa. ObecnoÊci wysokich tonów
mo˝na si´ by!o domyÊlaç, za to bas doby-
wa! si´ zewszàd. Zastosowanie lampy GE
poprawi!o dynamik´, jednak optymalny
efkt przynios!a wymiana karty przetwor-
nika na modu! Transcendental. Wróci!a
mikrodynamika. Dêwi´k zosta! !adnie
roz!o˝ony w przestrzeni, dajàc prawdzi-
wie monitorowà stereofoni´. Pozostawa!
doÊç dêwi´czny, zaokràglony, lekko ocie-
plony i odczuwalnie docià˝ony w zakresie
basu. Jego charakter nie zmienia! si´ istot-

nie przy zmianie formatów nagraƒ, jed-
nak przewaga zapisu bezstratnego by!a
oczywista.

Kolumny Neat Ultimatum MFS nie sà
w pe!ni neutralne. Grajà soczyÊcie, lekko
z!agodzonà Êrednicà i du˝ym wolume-
nem basu, zachowujàc dobrà stereofoni´ 
i sprawiajàc wra˝enie wi´kszych, ni˝ sà 
w rzeczywistoÊci. Spodobajà si´ zwolenni-
kom lekko podkr´conej prezentacji. Pod-
jà!em kilka prób oceny wp!ywu emiterów
najwy˝szych cz´stotliwoÊci na brzmienie
kolumn. Z zamkni´tymi oczami nie by-
!em w stanie wys!uchaç ró˝nicy pomi´dzy
supertweeterami ods!oni´tymi i przykry-
tymi poduszkà. Za to przy oczach otwar-
tych Ultimatum zdecydowanie lepiej wy-
glàdajà bez poduszek.

Koƒcówka mocy KWA 150 to bezb!´d-
nie grajàcy wzmacniacz, b´dàcy w mojej
ocenie najbardziej wartoÊciowym i uni-
wersalnym elementem tego zestawu. 
W po!àczeniu z przedwzmacniaczem Za-
gra Audio i pod!ogowymi ATC SCM-35
zaprezentowa! naturalne, szybkie i zrów-
nowa˝one brzmienie, z pierwiastkiem

lampowym wyczuwalnym w zakresie mi-
krodynamiki i rozdzielczoÊci. Zapas mocy
zapewnia komfort s!uchania ka˝dego re-
pertuaru.

Najwi´ksze trudnoÊci sprawia próba
oceny êród!a. Ograniczenie wejÊç do for-
matu USB sprawia, ˝e Cosecant nie jest
wielozadaniowym przetwornikiem c/a.
Wavelength próbuje stworzyç mod´ na
audiofilskie przystawki do komputerów 
i w tym eksperymencie odnosi Êwiatowy
sukces. Cosecant w systemie z przed-
wzmacniaczem Zagra Audio pokaza! dwa
oblicza. Poczàtkowa zmiana konfiguracji
nie spowodowa!a prze!omu. Jednak po-
wrót do nowoczesnej karty Numerator, 
o dziwo, przeniós! brzmienie na poziom
wysokiej klasy odtwarzaczy CD. Przewaga
nad Transcendentem okaza!a si´ mia˝-
d˝àca: wywa˝one zakresy, soczystoÊç,
szybkoÊç, rozdzielczoÊç, lampowa mikro-
dynamika i rozbudowana stereofonia.
Brzmienie w tej wersji zaspokoi najwy˝sze
wymagania.

Pozostaje pytanie: czy wybierajàc kom-
puter z bardzo wysokiej jakoÊci kartà
dêwi´kowà za jednà czwartà ceny prze-
twornika i pod!àczajàc jà do wejÊcia linio-
wego przedwzmacniacza lub wejÊcia
S/PDiF innego przetwornika nie osià-
gniemy lepszego efektu? Rozwiàzania
techniczne Cosecanta uwalniajà od po-
dobnych dylematów. Kupujàc Waveleng-
tha, zdecydowa!bym si´ jednak na wersj´
bez regulacji g!oÊnoÊci i skonfigurowa!
system z przedwzmacniaczem liniowym
lub integrà. Pawe! Go!´biewski

Opinia 2

D o ods!uchu tego systemu za-
bra!em si´ ju˝ po zoptymali-
zowaniu go przez Paw!a, wi´c

o k!opotach wieku m!odzieƒczego nie
mam wiele do powiedzenia. Brzmienie od
pierwszej chwili ods!uchu odebra!em jako
!agodne i zdania w tej kwestii nie zmieni-
!em do koƒca. To troch´ zaskakujàce, jeÊli
patrzeç na êród!o, a tak˝e rodzaj i liczb´
g!oÊników wysokotonowych.

Wysokie tony nie by!y k!ujàce ani agre-
sywne. Brzmia!y stosunkowo g!adko. Nie
odczuwa!em ich niedostatku. IloÊç szcze-
gó!ów, a tak˝e wra˝enia stereofoniczne
sta!y na dobrym poziomie. Ch´tnie zoba-
czy!bym wi´cej blasku i aury pog!osowej
wokó! instrumentów perkusyjnych. Brak
agresji sopranów uzyskano troch´ kosz-
tem mikrodynamiki.

Najmniej zastrze˝eƒ mia!em do Êredni-
cy. Zw!aszcza w repertuarze wokalnym
(Jacintha „Danny Boy”!) brzmienie by!o
pe!ne, minimalnie zaokràglone i nasycone
barwà. Bardzo dobrze si´ tego s!ucha!o.

System tworzy! wciàgajàcà atmosfer´. Po-
trafi! odwróciç uwag´ s!uchacza od
wszystkiego poza muzykà. Ten decydujà-
cy egzamin zda! z powodzeniem. Nie ma 
bowiem nic gorszego ni˝ szare, bezna-
mi´tne odtworzenie muzyki.

Kontrowersje budzi, moim zdaniem,
bas. Monitory Neat stanowià przyk!ad 
tego, co Brytyjczycy nazywajà „overinge-
neering”. Skonstruowano je z du˝ym na-
k!adem Êrodków, aby gra!y jak kolumny
pod!ogowe. To zrozumia!a ambicja. Dzi´-
ki swej konstrukcji oraz sporej obj´toÊci
obudowy Neaty grajà basem silniejszym,
ni˝ by to wynika!o z widoku przedniej
Êcianki. ZejÊcie jest równie˝ ca!kiem ni-
skie. Pod wzgl´dem wolumenu brzmienia
Ultimatum MFS faktycznie przewy˝szajà
niektóre pod!ogówki. Jak to si´ sprawdza
w muzyce? Ogólnie dobrze, ale...

Materia! akustyczny, nagrany bez reali-
zatorskich szalbierstw, wypada pod wzgl´-
dem basu bardzo dobrze. Zarówno ka-
meralistyka, jak i koncerty symfonicz-
ne brzmia!y kompletnie i swobodnie. 
W symfonice, tam gdzie do g!osu docho-

dzi!y kontrabasy i kot!y, nadal gra!o na-
prawd´ nieêle, chocia˝ mo˝na by!o mówiç
o pewnym docià˝eniu. Nawet jeÊli w ja-
kimÊ momencie nie odpowiada!o to ÊciÊle
wzorcowi „na ̋ ywo”, by!o wcià˝ s!uchalne
i nie sprawia!o wra˝enia naruszenia natu-
ralnoÊci. K!opoty pojawia!y si´ natomiast
w nagraniach „dopalonych”, z udzia!em
kontrabasu i zelektryfikowanych ins-
trumentów basowych. Tutaj niskie tony
zaczyna!y dominowaç nad Êrednicà. Ko-
lumny o mniejszym basie, a tak˝e pod!o-
gowe z du˝ymi wooferami zwykle wypa-
dajà w takim repertuarze lepiej, ale za!o˝e-
nia konstrukcyjne Neatów by!y inne.

Dêwi´k systemu odebra!em jako zrów-
nowa˝ony. ¸agodne brzmienie DAC-a
lekko dos!odzi!o dêwi´k monitorów, zaÊ
obszerny bas dodawa! efektownoÊci. Jak
widaç, najmniej uwag sprowokowa!
wzmacniacz mocy. Modwright wydaje mi
si´ tu elementem najbardziej neutralnym.
Sàdz´, ˝e powinienem w najbli˝szym cza-
sie wypo˝yczyç t´ koƒcówk´, najlepiej 
z preampem. W koƒcu to z tych kon-
strukcji firma jest znana.

Alek Rachwald
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