Eko Research

4/29/10

6:21 PM

Page 66

Hi-end wzmacniacz

Eko Research
R
Audio
Research
DSi200

ezydujàcy obecnie w Plymouth
Audio Research ho∏duje kilku
prostym regu∏om. Raz kupiony
sprz´t ma latami s∏u˝yç nabywcy. Ma byç
zaprojektowany i zbudowany zgodnie
z zasadami rzetelnej in˝ynierii, a przez to
– niezawodny. Na p∏ytkach drukowanych
nie umieszcza si´ wszystkiego jak leci, ale
selekcjonuje komponenty przez monta˝em. Ka˝de urzàdzenie przechodzi wieloetapowà kontrol´ jakoÊci, zakoƒczonà
krótkim testem ods∏uchowym. Dopiero
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kiedy zda wszystkie egzaminy, mo˝e opuÊciç fabryk´.
Procedura zajmuje sporo czasu, ale
przy produkcji tak precyzyjnych instrumentów poÊpiech by∏by z∏ym doradcà.
O zlecaniu produkcji na zewnàtrz, czytaj:
w Chinach, nie ma na razie mowy. Czy to
szczytowa koƒcówka mocy Reference
110, czy najprostsza lampowa integra
VSi60 – na tylnej Êciance zobaczymy napis „Made in U.S.A”. Niby ˝aden wyczyn,
zwa˝ywszy na fakt, ˝e ARC nie nale˝y do
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tanich, ale na naszych oczach coraz wi´cej
presti˝owych marek wprowadza w ˝ycie
nauk´ Gordona Gekko. W filmie „Wall
Street” z niezachwianà pewnoÊcià siebie
twierdzi∏ on, ˝e chciwoÊç jest dobra
i przekonywa∏, ˝e jedynym celem dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa jest maksymalizacja zysku. Na szcz´Êcie ludzie w Audio
Researchu nie dajà sobie zrobiç wody
z mózgu i zachowujà dobre tradycje.
Rzetelne podstawy, dba∏oÊç o szczegó∏y,
a w konsekwencji – satysfakcja klientów
to wartoÊci, na których zale˝y im bardziej
ni˝ na efektownie rosnàcych wykresach.
Wpisowe do klubu posiadaczy ARC
kosztuje sporo, ale ch´tnych nie brakuje. Audio Research
jest wyjàtkowo ma∏o
awaryjny, stosunkowo
∏atwo odsprzedawalny
i utrzymuje wysokà war-

Audio Research
obchodzi
40. urodziny.
Dzia∏ajàca
od 1970 roku
manufaktura
zyska∏a
niekwestionowany
presti˝ i opini´ jednej
z najbardziej
szanowanych marek
w Êwiecie high-endu.

toÊç rezydualnà. Przede wszystkim zaÊ dobrze brzmi, co wynika z podejÊcia, które
mo˝na by okreÊliç mianem „szlachetnej
zw∏oki”.
Firma cieszy si´ tak ugruntowanà pozycjà, ˝e z niczym nie musi si´ spieszyç.
Je˝eli pojawia si´ nowinka techniczna,
poÊwi´ca czas na jej dok∏adne zbadanie,
zamiast ulegaç presji otoczenia i szybko
wypuszczaç na rynek niesprawdzonà konstrukcj´. To z jednej strony komfort, ale
z drugiej – koszty. Nowink´ ∏atwiej sprzedaç na fali chwilowej mody. Skracajàc
okres badaƒ, ogranicza si´ wydatki,
a wprowadzajàc produkt szybko – zwi´k-

by si´ uda∏, taki wzmacniacz by∏by praktycznie bezobs∏ugowy i „ekologicznie poprawny”. Mo˝na by go zabudowaç w szafce, co, jak wiemy, Amerykanie wprost
uwielbiajà, zostawiç przez ca∏y czas w∏àczony i niczym si´ nie przejmowaç. Konstrukcje pracujàce w klasie D praktycznie
nie tracà energii w postaci ciep∏a i kiedy
nie grajà, pobierajà niewiele pràdu. Poza
tym, nawet dysponujàc wysokà mocà, nie
potrzebujà du˝ych radiatorów – obudowa
mo˝e wi´c byç mniejsza. D∏uga lista zalet
sprawia, ˝e od strony praktycznej sà trudne do pobicia. Gdyby tylko jeszcze chcia∏y
dobrze graç…

sza przychody. Nabywcy na nowoÊç ze
znanym logo zawsze si´ znajdà. Audio Research dzia∏a inaczej. Zamiast ryzykowaç
wpadk´ i rys´ na nieskazitelnym wizerunku, woli stanàç z boku i zrobiç wszystko,
jak trzeba. Je˝eli pomys∏ wypali – ludzie
po niego przyjdà. Je˝eli oka˝e si´ Êlepà
uliczkà – trzeba b´dzie przyjàç strat´
z godnoÊcià i pocieszyç si´ myÊlà, ˝e nie
ucierpia∏a renoma marki.
Takà te˝ strategi´ przyj´to w czasie prac
nad opisywanym dziÊ DSi200. Poczàtkowo zespó∏ in˝ynierów wzià∏ na warsztat
gotowe rozwiàzanie OEM. W 2002 roku
pojawi∏y si´ monobloki 150.M, a w dwóch
kolejnych latach – koƒcówki mocy 150.2
i 300.2, pracujàce w klasie T i wykorzystujàce modu∏y Tripath. Wypada∏y atrakcyjnie pod wzgl´dem ceny i wykazywa∏y si´
imponujàcà sprawnoÊcià. Gra∏y te˝ nieêle,
chocia˝ sza∏u nie by∏o. Z rynku zaczyna∏y
ju˝ wtedy dochodziç g∏osy na temat produktów innych firm. Konstrukcje bazujàce na gotowych podzespo∏ach nie osiàga∏y
poziomu brzmieniowego wyrafinowania, w∏aÊciwego dobrym wzmacniaczom
w klasie AB. Idea uk∏adu o sprawnoÊci
przekraczajàcej 90 % wydawa∏a si´ jednak
na tyle atrakcyjna, ˝e zespó∏ postanowi∏
kontynuowaç badania. Wizja „piecyka”,
który si´ nie grzeje, a lwià cz´Êç mocy pobranej z gniazdka przekazuje do kolumn,
wymaga∏a ponownego podejÊcia do tematu. Tym razem jednak – autorskiego. Gdy-

Zintegrowany DSi200 rozpoczyna w katalogu nowà lini´ – Definition Series. Jest
tak˝e pierwszà konstrukcjà o wysokiej
sprawnoÊci, bazujàcà na oryginalnych rozwiàzaniach wytwórni z Minnesoty. Ma
∏àczyç walory praktyczne z brzmieniem,
które usatysfakcjonuje wymagajàcych melomanów. Dodatkowa zaleta to cena – relatywnie niska w porównaniu z innymi
propozycjami Audio Researcha.

Budowa
DSi200 to mocna maszyna, zdolna si´
rozp´dziç do 200 W przy obcià˝eniu 8 Ω
i do 300 W przy 4 omach. Gdyby komuÊ
nadal brakowa∏o mocy, mo˝e si´gnàç po
najnowszy wzmacniacz Definition Series.
Koƒcówka DS450 to prawdziwy potwór dysponujàcy 450 W (550 W przy
4 omach). Takiej sile przekonywania ulegnà nawet najbardziej odporne na argumentacj´ g∏oÊniki. Na marginesie warto
wspomnieç o czytelnym nazewnictwie.
Liczba w symbolu oznacza moc przy
8 omach; ewentualna litera „i” po oznaczeniu serii – konstrukcj´ zintegrowanà.
Audio Research wyglàda skromnie
i schludnie. Niektórzy mówià, ˝e jest
brzydki, ale on po prostu si´ nie wdzi´czy. Laboratoryjny, surowy design przez
dekady pozostawa∏ wizytówkà firmy.
A˝ dziw bierze, ˝e zdecydowano si´ na
nowoczesny akcent w postaci fluorescencyjnych wyÊwietlaczy.
Hi•Fi i Muzyka 5/10
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Display w DSi200 pokazuje aktualnie
u˝ywane êród∏o sygna∏u, zrównowa˝enie
kana∏ów oraz poziom g∏oÊnoÊci w skali
0-104. Mo˝na go w pi´ciu krokach przyciemniç, a w koƒcu wy∏àczyç. Wtedy
o tym, ˝e wzmacniacz dzia∏a, informuje ma∏y kwadracik w centrum czarnej
matrycy.
Dwa symetrycznie umieszczone pokr´t∏a s∏u˝à do regulacji si∏y g∏osu i wyboru
êród∏a. Cztery okràg∏e przyciski to: w∏àcz-

wà ostro˝noÊç. Je˝eli pod wp∏ywem masy
kabli koƒcówki poluzujà si´ w gnieêdzie
i przez przypadek zetknà – wzmacniacz
mo˝e si´ udaç do Krainy Wiecznych
¸owów. Aby uniknàç przykrych niespodzianek, wide∏ki plusa i minusa odizolowa∏em odrobinà Blu-taku. Fatyga niewielka, a pozwala s∏uchaç spokojnie.
Pozostaje jedynie ˝a∏owaç, ˝e w tak funkcjonalnym wzmacniaczu zamontowano
tak niepraktyczne terminale.

Obudow´ wykonano z aluminium – arkusze blachy zosta∏y przykr´cone do
sztywnego szkieletu. Konstrukcja jest
zwarta i wydaje tylko g∏uchy odg∏os.
Pokrywa pe∏ni dodatkowo funkcj´ ekranu, chroniàc obwody elektroniczne przed
wp∏ywem zak∏óceƒ elektromagnetycznych i radiowych.
DSi200 jest dost´pny w dwóch wariantach wykoƒczenia – ze srebrnym oraz
czarnym panelem frontowym. Uchwyty
sà takie same jak przednia Êcianka. Górna
pokrywa – w obu przypadkach srebrna.

Co w Êrodku

nik sieciowy, mono, odwracanie fazy
absolutnej oraz wyciszenie. Po za∏àczeniu
na wyÊwietlaczu przez pi´ç sekund miga
napis „mute”, po czym zaczyna Êwieciç na
sta∏e. Aby aktywowaç wzmacniacz, nale˝y
nacisnàç oznaczony tak samo guziczek.
Na tylnej Êciance znajdziemy dwa wejÊcia XLR i trzy RCA. Pod∏àczymy do nich
tylko êród∏a liniowe. Ani w standardzie,
ani w opcji nie przewidziano p∏ytki przedwzmacniacza korekcyjnego. Posiadacze
gramofonów powinni si´ zaopatrzyç
w zewn´trzny phono stage, np. ARC PH5.
Do gniazda Aux/Proc mo˝na pod∏àczyç
procesor AV. W ten sposób ∏atwo zintegrujemy system stereo z instalacjà kina
domowego. Je˝eli procesor jest pod∏àczony, przejmie kontrol´ g∏oÊnoÊci. Nale˝y tylko poinformowaç o tym fakcie
wzmacniacz, naciskajàc odpowiedni przycisk na pilocie.
Gniazdo sieciowe to standardowy wtyk
IEC. W przysz∏oÊci b´dzie mo˝na wymieniç fabrycznà sieciówk´ na bardziej
wyrafinowanà. Niepokojà natomiast terminale g∏oÊnikowe. ZaÊlepione na sta∏e
uniemo˝liwiajà instalacj´ wtyków bananowych, ale prawdziwà niedogodnoÊcià
okazuje si´ ich wàski rozstaw. Pod∏àczajàc ci´˝kie przewody konfekcjonowane
wide∏kami, musimy zachowaç wyjàtko68
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Obudowa z aluminium.
Zewn´trznà pokryw´
przykr´ca si´ do sztywnej
klatki.

Tranzystory mocy pod
radiatorem. D∏awik filtruje
sygna∏ przed wys∏aniem
do kolumn.

Wzmacniacze hybrydowe zwykliÊmy
uto˝samiaç z konstrukcjami, w których
lampowy stopieƒ przedwzmacniacza po∏àczono z tranzystorowà koƒcówkà
mocy. Tymczasem DSi200 równie˝ jest
hybrydà, tyle ˝e na wskroÊ nowoczesnà. Po∏àczono tu liniowy, analogowy zasilacz ze wzmacniaczem
mocy, pracujàcym w klasie D.
Najcz´Êciej uk∏ady tego typu
wyposa˝a si´ w zasilacze impulsowe. Audio Research uzna∏
jednak, ˝e takie rozwiàzanie nie
sprawdza si´ we wzmacniaczach
aspirujàcych do miana hi-endu,
dlatego zastosowa∏ konwencjonalny uk∏ad. Du˝y transformator E-I,
wybrany zapewne ze wzgl´du na
dobre t∏umienie zak∏óceƒ wysokocz´stotliwoÊciowych, po∏àczono z rozbudowanà sekcjà filtrów i regulatorów. Tak
samo jak to si´ dzieje w dobrze zbudowanych wzmacniaczach analogowych.
Pràd z gniazda IEC poprzez filtr wst´pny trafia do g∏ównego transformatora.
Wyprowadzono z niego pi´ç odczepów –
dwa dla obu kana∏ów koƒcówki mocy
i trzy dla licznych obwodów sterujàcych
oraz wyÊwietlacza. Nast´pnie mamy
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„du˝y” mostek prostowniczy oraz skromniejsze prostowniki pó∏przewodnikowe,
dedykowane odbiornikom o mniejszym
poborze pràdu. Kolejny etap to filtracja
zasilania – koƒcówka ma do dyspozycji
pojemnoÊç 160000 µF. Do ka˝dego kondensatora Nichicona pod∏àczono równolegle dwa niedu˝e kondensatory foliowe
(widoczne od spodu). Zmniejszajà one
impedancj´ wewn´trznà ca∏ego uk∏adu.
Kondensator zu˝ywa mniej pràdu
na w∏asne dzia∏anie, przez
co oddaje go wi´cej wtedy,
kiedy zachodzi taka potrzeba.
Im wy˝sze jest napi´cie pracy
kondensatora, tym ni˝sza
rezystancja wewn´trzna i wy˝sza sprawnoÊç. Mniejsze pojemnoÊci filtrujàce rozmieszczono lokalnie. Wyg∏adzajà
t´tnienia sieci w pobli˝u
wra˝liwych na zasilanie komponentów.
Do takich nale˝y z pewnoÊcià uk∏ad taktujàcy, pracujàcy
z cz´stotliwoÊcià 400 kHz.
Dzieli on sygna∏ wejÊciowy na 400 tysi´cy próbek
w ka˝dej sekundzie i steruje
pracà zasilacza tak, aby dostarcza∏ moc adekwatnà
do poziomu ka˝dej próbki
i zadanego wzmocnienia,
czyli wychylenia potencjometru. Moc pobierana z zasilacza jest modulowana sygna∏em wejÊciowym. Zasilacz przekazuje jej tyle, ile
w danej chwili potrzeba. A chwila w tym
przypadku trwa zaledwie jednà czterystutysi´cznà sekundy. Uk∏ad taktujàcy i tranzystory wyjÊciowe muszà si´ uwijaç jak
w ukropie.
Je˝eli sygna∏ na wejÊciu jest cichy – zasilacz przeÊle mniej mocy, je˝eli g∏oÊny
– odpowiednio wi´cej. Sygna∏ wejÊciowy
poprzez uk∏ad kluczujàcy (przetwornic´)
2 x XLR, 3 x RCA plus
sieciówka IEC. Wszystko
by∏oby dobrze, gdyby nie
terminale g∏oÊnikowe.
O wygodzie instalacji mo˝na
zapomnieç.

przekazuje zasilaczowi informacj´, ile
mocy ma oddaç. Wysoka cz´stotliwoÊç
próbkowania – tutaj mamy widoczne nawiàzanie do techniki cyfrowej, w której
sygna∏ jest próbkowany, a wi´c dzielony na
skoƒczonà liczb´ poziomów – pozwala dok∏adnie odwzorowaç to, co si´ pojawi∏o na
wejÊciu. Po wzmocnieniu trzeba jednak zastosowaç precyzyjnie dobrany d∏awik, który wyg∏adzi sygna∏. Dopiero po odfiltrowaniu mo˝e on trafiç do wyjÊç g∏oÊnikowych.

Analogowy zasilacz
z rozbudowanà filtracjà
i regulacjà napi´ç. Cz´Êç
sygna∏owa blisko gniazd
to krótsza droga sygna∏u.

Choç wyglàda niepozornie, d∏awik jest
krytycznym fragmentem ca∏ej konstrukcji. Jako element bierny na samym koƒcu
toru sygna∏owego wp∏ywa bezpoÊrednio
na jakoÊç i charakter brzmienia. Nale˝y
przypuszczaç, ˝e konstruktorom zaj´∏o
sporo czasu dobranie cz´Êci o po˝àdanych
w∏aÊciwoÊciach. Ma∏e u∏atwienie stanowi∏
fakt, ˝e ze wzgl´du na wysokà cz´stotliwoÊç prze∏àczania nie by∏o koniecznoÊci
nawijania wielu zwojów.
W koƒcówce mocy zamontowano dwie
komplementarne pary wydajnych MOS-

FET-ów, po jednej na kana∏. Âcie˝ka
sygna∏u jest bardzo krótka. Z wejÊcia jest
za∏àczany przekaênikiem Zettlera, skàd
trafia na potencjometr w postaci drabinki
rezystorowej. Nast´pnie przechodzi od
razu do koƒcówki mocy. DSi200 zosta∏
pozbawiony przedwzmacniacza – to koƒcówka mocy z wybierakiem êróde∏ i regulacjà si∏y g∏osu oraz balansu. Przedwzmacniacz nie jest tu nawet potrzebny.
Na wejÊciu RCA dwusetka mo˝e
przyjàç napi´cie 10 V, na XLR
– 20 V, co czyni jà wyjàtkowo
uniwersalnà i odpornà na
przesterowanie. Widoczne na
zdj´ciach du˝e bia∏e kondensatory na 50 VDC to
prawdopodobnie elementy
sprz´gajàce, które oczyszczajà sygna∏ wejÊciowy z napi´cia sta∏ego. Przy tak
szerokim zakresie przyjmowanych napi´ç by∏oby to
uzasadnione.
MOSFET-y do koƒcówki mocy wybrano zapewne ze wzgl´du na szybkoÊç
dzia∏ania. W tego typu
uk∏adach nie ma czasu
na zw∏ok´. Wzmocniony
sygna∏ przechodzi jeszcze przez wspomniany
d∏awik, po czym za
poÊrednictwem terminali
wyjÊciowych jest przesy∏any
do g∏oÊników.
Elementy bierne sà bardzo wysokiej jakoÊci, to m.in. polipropylenowe kondensatory Wima i MCap czy metalizowane
oporniki. Szerokie Êcie˝ki drukowane
i gruby, sztywno zamocowany laminat
ARC stosuje tak˝e w innych konstrukcjach.
JakoÊç wykonania nie budzi zastrze˝eƒ.
Po raz kolejny widzimy, ˝e firma ho∏duje
zasadzie, zgodnie z którà dobry dêwi´k
zaczyna si´ od zasilania. Rozbudowany
zasilacz potwierdza deklaracje z materia∏ów informacyjnych. Amerykanie zbudowali analogowy, solidnie regulowany
zasilacz do koƒcówki mocy pracujàcej
w trybie prze∏àczanym.

Konfiguracja
Wysoka moc nominalna pozwala ∏àczyç
DSi200 z szerokim wachlarzem kolumn.
Ryzyko, ˝e nie poradzi sobie z ich wysterowaniem, jest niewielkie. Mo˝na si´
skoncentrowaç na walorach brzmieniowych, wzgl´dy techniczne zostawiajàc
z boku. Podobnie ze êród∏em. Wysoka
impedancja wejÊciowa i du˝a odpornoÊç
na przesterowanie dajà nieograniczonà
swobod´ wyboru. Im odtwarzacz b´dzie
lepszy, tym wi´cej muzyki us∏yszymy.
Hi•Fi i Muzyka 5/10
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Warto natomiast zwróciç uwag´ na
pod∏o˝e, na którym wzmacniacz stanie.
ARC zaleca, by by∏o twarde i stabilne.
Mi´kkie dywany – wykluczone. Firma
odradza tak˝e stosowanie akcesoriów
w postaci kolców, fikuÊnych platform
i podk∏adek. DSi200 zosta∏ fabrycznie wyposa˝ony w pi´ç nó˝ek z doÊç twardej gumy, które majà gwarantowaç optymalny
efekt brzmieniowy. Wszelkie ulepszenia
u˝ytkownik wprowadza na w∏asnà odpowiedzialnoÊç - Audio Research nie uwa˝a
ich za celowe ani nawet sensowne. Zamiast kombinowaç, lepiej si´ zaopatrzyç

System pracowa∏ w 16,5-metrowym pokoju zaadaptowanym akustycznie w stopniu nie utrudniajàcym normalnego funkcjonowania. Przed ods∏uchem wzmacniacz
zosta∏ poddany 140-godzinnej rozgrzewce.
U dystrybutora pracowa∏ przez oko∏o 500
godzin, co oznacza, ˝e w∏aÊnie min´∏o 600
godzin po których powinien osiàgnàç
maksimum mo˝liwoÊci.

Wra˝enia ods∏uchowe
Wygrzewanie mo˝na przyspieszyç, pozostawiajàc odtwarzacz w trybie „repeat”.
Przy za∏o˝eniu, ˝e przez ca∏y Wielki Post

WyÊwietlacz mo˝na
przygasiç albo wy∏àczyç. Do wyboru
srebrna lub czarna przednia Êcianka.

w dobry stolik. Taniej na pewno nie
b´dzie, ale przestaniemy traciç czas na
pozorne udoskonalenia.
Dla potrzeb recenzji DSi200 stanà∏ na
stoliku Sroka, wyposa˝onym w granitowe
blaty o gruboÊci 3,5 cm. Ten sam mebel
pomieÊci∏ jeszcze odtwarzacz Accuphase
DP600. Urzàdzenia po∏àczy∏ Fadel Coherence II XLR. Monitory Harbeth Super
HL5 stan´∏y na dedykowanych StandArtach SHL5. Sygna∏ ze wzmacniacza przesy∏a∏a Tara Labs The Zero Edge. Mia∏em
ochot´ wypróbowaç Fadela Coherence II,
który z Accuphase’em E-560 i McIntoshem MC275 spisywa∏ si´ bardzo dobrze,
ale uniemo˝liwi∏y to gniazda w DSi200.
Co za diabe∏ podkusi∏ projektanta do ich
zastosowania?
Na szcz´Êcie Tar´ wyposa˝ono w modu∏y BSM, w które wkr´ca si´ koƒcówki w zale˝noÊci od potrzeb. Wystarczy∏o zamieniç
banany na wide∏ki i sprawa za∏atwiona.
Pràd przygotowywa∏ kondycjoner Gigawatt PC-4, a przesy∏a∏y sieciówki Harmonix Studio Master i Gigawatt LS-1.
Spróbowa∏em te˝ dêwi´ku bezpoÊrednio
ze Êciany, ale by∏ bez smaku i wróci∏em do
Powerboxa.
70

Hi•Fi i Muzyka 5/10

wzmacniacz gra Bachowskà „Pasj´ wg
Êw. Mateusza”, wielkanocne „Alleluja”
z „Mesjasza” Haendla zaÊpiewa ju˝ pe∏nym g∏osem. Szcz´Êliwy posiadacz musi
si´ uzbroiç w cierpliwoÊç, ale zostanie
ona wynagrodzona. Urzàdzenie dojrzewa
i zmienia swoje oblicze ze zgrubnego na
coraz bardziej wyrafinowane. Mo˝na powiedzieç, ˝e zaczynamy ze wzmacniaczem
za 4000 z∏, a póêniej stopniowo wchodzimy na coraz wy˝szy pu∏ap jakoÊciowy.
Prezentacja staje si´ p∏ynna, a poszczególne elementy zaczynajà do siebie przylegaç.
SzybkoÊç i pot´ga basu nie znikajà, ale do
g∏osu dochodzà subtelnoÊci. Wzmacniacz
nabiera manier, odwzorowuje coraz wi´cej niuansów i zaczyna cieniowaç barw´.
Z wysokich tonów znika dziwny nalot,
a Êrednica nabiera rumieƒców. Zmiany
nast´pujà w ró˝nych aspektach; zebrane
w ca∏oÊç tworzà dêwi´k, którego s∏uchanie sprawia przyjemnoÊç.
W trakcie eksploatacji warto utrzymywaç DSi200 pod pràdem. Zach´ca do tego
sam producent, argumentujàc, ˝e cena za
lepszy dêwi´k nie jest wysoka. Na biegu
ja∏owym wzmacniacz zadowala si´ 38 watami. Praktyka pokazuje równie˝, ˝e jeÊli

urzàdzenie d∏ugo nie by∏o u˝ywane, b´dzie
wymaga∏o rozgrzewki. Proces przypomina
rozruch Êwie˝ego egzemplarza, tyle ˝e zamiast kilku tygodni zajmuje par´ dni.
Je˝eli ktoÊ si´ obawia∏, ˝e wzmacniacz
w klasie D b´dzie gra∏ zimno i technicznie, czeka go mi∏a niespodzianka. ARC ∏àczy Êwietny bas i nieprzeci´tny potencja∏
dynamiczny z p∏ynnà Êrednicà i zró˝nicowanà górà. Na pewno te˝ nie jest to
dêwi´k dla robotów, jak to ma miejsce
w przypadku pe∏nych uk∏adów impulsowych.
Ârednica maluje si´ w delikatnie ciep∏ych barwach, ale po wygrzaniu zrzuca
mgie∏k´ niedopowiedzenia. Staje si´ klarowna i oczyszcza z pastelowego rozmazania. ¸atwo to zauwa˝yç, s∏uchajàc George’a Winstona wyÊmienicie nagranego
przez Windham Hill. Jego steinway brzmi
czysto i noÊnie. Ârodek pasma niepostrze˝enie przechodzi w gór´, której zdarza si´
wyraênie zaakcentowaç formanty. Wyst´p
odbywa si´ w dobrze zaznaczonej aurze
pog∏osowej, a blisko ustawiony mikrofon
rejestruje te˝ precyzyjnà, choç nienatarczywà prac´ mechanizmu. Wszystko to
podkreÊla realizm zdarzenia.
Równie dobre efekty uzyskamy w muzyce rozrywkowej. Wokale w „The Love
Below” Outkastu brzmià energetycznie,
podobnie jak instrumentalny podk∏ad
pe∏en elektronicznych sampli. Kiedy
z powrotem zmienimy repertuar na muzyk´ bez pràdu, docenimy przejrzystoÊç
g´stych faktur. Dynamiczne spi´trzenia
w I koncercie fortepianowym Rachmaninowa (Zimerman) nie robià na Audio
Researchu szczególnego wra˝enia. Zachowuje selektywnoÊç i panuje nad dêwi´kiem nawet w czasie g∏oÊnego ods∏uchu.
Wielkim atutem okazuje si´ szybkoÊç
narastania sygna∏u. Wzmacniacz b∏yskawicznie wkr´ca si´ na obroty, dzi´ki czemu prezentacja przyjemnie pulsuje energià. Mocniejsze impulsy sà akcentowane
jeszcze dobitniej, dzi´ki czemu nawet
znane nagrania brzmià rytmicznie i Êwie˝o. Poza tym Audio Research nie daje
si´ zaskoczyç nag∏ym skokom dynamiki
i w normalnych domowych warunkach
zawsze ma troch´ zapasu, by w razie potrzeby uderzyç jeszcze mocnej.
Przy takiej umiej´tnoÊci warta podkreÊlenia jest dyskrecja, z jakà obchodzi si´
z g∏oÊnikami. Niektóre mocne wzmacniacze starajà si´ je zdominowaç i zmusiç
do precyzyjnej reakcji na ka˝dy impuls. Je˝eli jest to zrobione dobrze, jak np.
w Gryphonie Callisto 2200 – efekt budzi
uznanie. W mniej udanych konstrukcjach
zdarza si´ jednak, ˝e si∏a zabija subtelnoÊç
muzyki. Audio Research prezentuje inne
podejÊcie. Instynktownie wyczuwamy, ˝e
kolumny precyzyjnie wykonujà otrzymy-
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wane od niego polecenia, ale nie odnosimy
wra˝enia, ˝e próbuje je zdominowaç. Mimo ˝e dysponuje pot´˝nà mocà i móg∏by
jej u˝yç brutalnie – powstrzymuje si´ od
tego. To raczej kolumny starajà si´ odgadnàç jego intencje, dzi´ki czemu otrzymujemy dêwi´k kontrolowany, ale niewymuszony. Niewykluczone, ˝e m.in. dzi´ki
temu DSi200 nie gra technicznie.
W przestrzeni nie dzia∏o si´ mo˝e nic
spektakularnego, ale kolumny bez trudu
znik∏y z pomieszczenia. Instrumenty
na siebie nie zachodzi∏y, a drogie okablowanie pomog∏o podkreÊliç efekt zawieszenia êróde∏ w powietrzu pomi´dzy g∏oÊnikami. Podejrzewam, ˝e gdyby na miejscu
Harbethów Super HL5 stan´∏y Audio
Physiki Tempo VI, scena by si´ powi´kszy∏a, a dêwi´k nabra∏ jeszcze wi´kszego
rozmachu. Warto spróbowaç.
Na koniec specjalnoÊç zak∏adu, czyli bas.
Tradycyjna zaleta klasy D daje o sobie znaç
równie˝ w autorskiej konstrukcji ARC. Niskie tony sà kontrolowane, choç nie trzymane zbyt krótko. Si´gajà tak g∏´boko, jak
tylko zdo∏ajà to pokazaç kolumny. Bas jest
obecny w nagraniach i nie ma mowy, ˝eby
gdzieÊ si´ zawieruszy∏. Dotyczy to w równym stopniu subsonicznych podk∏adów
stosowanych przez Eryk´ Badu, jak i robio-

nego na zamówienie kontrabasu Renaud
Garcii-Fonsa ze znakomitego albumu „Arcoluz”. Dó∏ pasma pozostaje mi´sisty i czytelny, a odrobina mi´kkoÊci sprzyja d∏u˝szym ods∏uchom. Przyjazny charakter basu po∏àczony z delikatnym ociepleniem
Êrednicy dajà tak˝e po˝àdany efekt uboczny. Otó˝ Audio Research, troch´ wbrew
swej laboratoryjnej aparycji, nie przeÊwietla nam p∏ytoteki. Na pewno nie zmusi nas
do wyrzucenia s∏abszych realizacji, które
lubimy za wartoÊç muzyki albo czujemy si´
z nimi zwiàzani sentymentalnie. OczywiÊcie audiofilskie realizacje pozwolà mu
rozwinàç skrzyd∏a, ale i tych mniej perfekcyjnych da si´ pos∏uchaç.
Zestawienie z Harbethami okaza∏o si´
udane. Nie sà to g∏oÊniki trudne do wysterowania, ale paradoksalnie w∏aÊnie dlatego poprzeczka pow´drowa∏a wy˝ej. Nie
mo˝na by∏o poprzestaç na stwierdzeniu:
takie niewdzi´czne kolumny, a wzmacniacz sobie poradzi∏. Audio Research musia∏ si´ obroniç dêwi´kiem i to mu si´
uda∏o. Nie tylko pod wzgl´dem dynamiki,
ale tak˝e barwy, rytmu i naturalnoÊci.

Konkluzja
Nie lubi´ klasy D i podchodzi∏em do tego testu z rezerwà. Brzmienie dowiod∏o

jednak, ˝e i w tej technologii mo˝na opracowaç wartoÊciowe urzàdzenie. Audio
Researchowi zaj´∏o to dobrych osiem lat,
ale zakoƒczy∏o si´ sukcesem. DSi200 to
nie tyle wzmacniacz o sprawnoÊci przekraczajàcej 90 %, co po prostu bardzo dobry wzmacniacz. W dodatku ekologiczny.
GdybyÊcie nie wiedzieli, co ma w Êrodku,
na pewno byÊcie si´ nie domyÊlili.

Audio Research
DSi200
Dystrybucja:
Cena:

Fast Audio
23800 z∏

Dane techniczne
200 W/8 Ω, 300 W/4 Ω
(1 % THD, oba kana∏y)
Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 55 kHz
(- 3 dB, 1 W)
Sygna∏/szum:
94 dB
WejÊcia liniowe:
2 XLR, 3 RCA
(w tym Proc.)
Impedancja wejÊciowa: 60 kΩ RCA/120 kΩ XLR
Czu∏oÊç wejÊciowa: 0,93 V RMS
WejÊcie phono:
WyjÊcia:
g∏oÊnikowe
Zdalne sterowanie:
+
Regulacja barwy: Wymiary (w/s/g):
13,3/48/36,2 cm
Masa:
16,9 kg
Moc:

Ocena
Ocena brzmienia:
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