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Hi-end odtwarzacz

Kable: Fadel Aphrodite/
Neel N14E Gold

Wzmacniacz: McIntosh MA7000
Kolumny: Audio Physic Tempo VI, 

Spendor A6, Xavian Giulietta
Podstawki: granitowe 40 x 60cm, 

stoliki StandArt STO
Listwa sieciowa: Gigawatt PF-2

System

P!ytofon
Abbingdon 
Music Research 
CD 77.1

Maciej Stryjecki, Jacek K!os

P!ytofon
Abbingdon 
Music Research 
CD 77.1

Koledzy z zagranicznej prasy audiofilskiej 
uwielbiajà popadaç w zachwyty. 
Ka˝de drogie urzàdzenie jest „wybitne” i wielu z nas zdà˝y!o 
si´ ju˝ do tego przyzwyczaiç lub, jak mawiajà: „dojrzeç” 
(przy angloj´zycznych peanach testy w polskiej prasie 
wyglàdajà nierzadko, jakby redaktor przed publikacjà 
kàpa! je w lodowatej wodzie). Ale zachwyty nad CD 77.1, 
nawet po odsianiu egzaltacji, wydajà si´ podejrzane. 
Bo stwierdzenie, ˝e jest to „najlepszy odtwarzacz CD, 
bez wzgl´du na cen´”, musi wywo!aç zaciekawienie. 
U mnie graniczy!o ono z podejrzliwoÊcià, 
bo mam przewrotnà natur´. Skoncentrowa!em si´ 
wi´c na poszukiwaniu wad. 
Na szcz´Êcie nie przeszkodzi!o mi to 
w s!uchaniu muzyki ani nie zepsu!o humoru.
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S kutecznie zrobi!o to wczeÊniej
samo urzàdzenie, a raczej jego
transport. Abbingdon dostarcza

êród!o w metalowej walizce, niemal
identycznej jak te, w których akustycy
dêwigajà zabawki do nag!aÊniania kon-
certów. Zdziwi!em si´, ˝e mimo wygod-
nej ràczki sekretarz redakcji przywióz!
mi je na wózeczku. Ju˝ mia!em skwito-
waç to przytykiem na temat jego kondy-
cji, ale wyprzedzi! mnie krótkim: „pod-
nieÊ”. Tak si´ z!o˝y!o, ˝e akurat coÊ mi
wlaz!o w krzy˝ i ostatnie noce, zamiast
na spaniu, sp´dzi!em na poszukiwaniu
bezbolesnej pozycji. Zapar!em si´ wi´c,
j´knà!em i grzecznie poprosi!em o usta-
wienie kloca na stoliku.

28 kg netto to masa du˝ego wzmacnia-
cza. Dlatego od razu mnie zaciekawi!o,

co oni tam do Êrodka wsadzili? Zanim
jednak do tego przejd´, warto si´ skon-
centrowaç na wa˝niejszej sprawie. Czyli
brzmieniu, a raczej – jego filozofii.

Dosyç oryginalna jest sytuacja, w któ-
rej ktoÊ projektuje odtwarzacz CD, nie
darzàc sympatià tego standardu. AMR
postanowi! skonstruowaç êród!o dla
osób, które kochajà winyl. Wzorem by!
legendarny Garrard 301 i na podstawie
ods!uchów tak strojono cyfrowà ma--
szyn´, aby jak najbardziej go przypo-
mina!a. To ciekawe podejÊcie zapew-
ne zaowocowa!o zachwytami w prasie,
zw!aszcza wÊród recenzentów, którzy
nadal si´ Garrardem pos!ugujà. I nawet
je˝eli komuÊ ta estetyka nie b´dzie od-
powiadaç, to trzeba przyznaç, ˝e po-
wsta!o urzàdzenie niepowtarzalne. A ta-
kiego przecie˝ wielu audiofilów szuka.
Producenci podkreÊlajà cz´sto, ˝e ich ce-
deki zbli˝ajà si´ do winylu, ale niewie-
lu ma odwag´ podejÊç do tematu konse-
kwentnie, do koƒca.

Budowa
Je˝eli chodzi o urod´ CD 77.1, to…

Odtwarzacz jest nies!ychanie solidnie
wykonany i móg!by kosztowaç, ile sobie

stryjenka ˝yczy, ale urodà raczej nie grze-
szy. Bry!a jest ci´˝ka, toporna i potrafi
zdominowaç nawet takiego partnera, jak
MA7000. AMR postawiony na nim wy-
glàda jak walec drogowy na zabytkowym
Ferrari. Podobno wersja „MkII” jest bar-
dziej z!ota „w szampanie” i ciemniejsza
„w tytanie”, co zapewne podkreÊla wa-
lory wizualne, ale w moim odczuciu nie
poprawia sytuacji. Pozytywny akcent to
kieszeƒ top-loadera na szczycie, efektow-
ny docisk dysku oraz okienka, za który-
mi ˝arzà si´ lampy. Na CD 77.1 powinno
si´ patrzeç z góry i wtedy wszystko jest 
w porzàdku. A nawet lepiej.

Szeroko rozstawione gniazda nie spra-
wiajà problemu, kiedy wciskamy w nie
wyszukane !àczówki. Ka˝da si´ tam zmie-
Êci. Sà RCA, XLR-y i USB dla zewn´trz-

nego êród!a cyfrowych danych. Wypada
tylko pochwaliç.

Abbingdon dba o klienta, dajàc mu
sympatyczne bonusy. Pilot wykonano 
z aluminium w tytanowym kolorze i wy-
posa˝ono w du˝y ekran. Podstawowe
funkcje obs!ugujemy przyciskami; do-
st´p do reszty otrzymujemy poprzez
podÊwietlany panel dotykowy. Gdyby-
Êmy chcieli kupiç taki sterownik osobno,
musielibyÊmy si´ liczyç z wydatkiem ty-
siàca z!otych. Producent nie zapomnia!
te˝ o kablach. Zwykle, je˝eli je dostajemy
za darmo (no…), sà to druciki godne
najni˝szej pó!ki w supermarkecie. Tym
razem sieciówka przypomina drogie mo-
dele od specjalistów, podobnie jak inter-
konekt – przez przezroczystà izolacj´ 
widaç srebrzone druciki. Oba przewody
sà sygnowane logiem Abbingdona. Jakby
tego by!o ma!o, w komplecie znalaz! si´
kabel USB, tak˝e wysokiej jakoÊci.

Masa urzàdzenia nie bierze si´ znikàd.
Spory udzia! ma w niej obudowa. Zosta-
!a wykonana z grubych blach alumi-
niowych, od Êrodka pokrytych miedzià,
co zapewnia ekranowanie obwodów
elektronicznych. Dwie warstwy metalu
na pewno nie zaszkodzà.

Front to ponadcentymetrowy p!at alu-
minium, lekko odchylony do ty!u. Na
nim znalaz!o si´ pi´ç pokaênych przy-
cisków i niebieski wyÊwietlacz ukryty za
du˝à szybà. Pracuje on w czterech try-
bach jasnoÊci; mo˝na go tak˝e wy!àczyç.
Przyciski sà podÊwietlane na niebiesko,
ale tylko w momencie ich u˝ycia. To do-
bry pomys!, bo dzi´ki temu odtwarzacz
nie Êwieci jak choinka i nie przeszkadza 
w odbiorze muzyki, kiedy siedzimy po
ciemku. Po w!àczeniu na displeju poja-

Hi-end odtwarzacz

Przyci´˝kawy kloc…

…znacznie lepiej 
wyglàda z góry.
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wia si´ informacja o rozgrzewaniu lamp.
Musimy odczekaç 45 sekund (widzimy
odliczanie), co jest niezb´dne, by baƒki
osiàgn´!y gotowoÊç bojowà. Tak na-
prawd´ warto si´ jednak uzbroiç w cier-
pliwoÊç: przygotowaç sobie coÊ do jedze-
nia, spokojnie wybraç p!yty i wymoÊciç
siedzisko. W tym czasie urzàdzenie na-
grzeje si´ jak piec (dotykajàc górnej p!y-
ty mo˝na si´ prawie sparzyç) i osiàgnie
maksimum mo˝liwoÊci.

Przez szybki na górze widaç urod´ kon-
strukcji (podkreÊlajà jà niebieskie diody,
umieszczone tak˝e w komorze nap´du),
ale tak naprawd´ mo˝na jà doceniç do-
piero po rozkr´ceniu. 

Pierwsze, co rzuca si´ w oczy, to ma-
sywny mechanizm, a raczej „miednica”,
do której !adujemy p!yt´. Sam nap´d
(optyka) pochodzi od Sony, ale poddano
go modyfikacjom. Metalowe !o˝ysko
ma, podobnie jak obudowa, w!aÊciwo-
Êci t!umiàce i ekranujàce. Te˝ swoje
wa˝y, a przy okazji poprawia walory
estetyczne urzàdzenia. P!yt´ dociska
si´ krà˝kiem z wbudowanym magne-
sem. Jest aluminiowy i elegancki, nie
tak jak kapsle Naima. Mechanizm
przykr´cono do metalowej p!ytki sta-
bilizujàcej, a jà z kolei do ci´˝kiego
odlewu, widocznego po otwarciu
klapy. Przypomina to t!umienie gra-
mofonu ci´˝kim talerzem (masa 
w jego przypadku ma tak˝e zapew-
niç stabilnà pr´dkoÊç obrotowà).
Jak widaç, tutaj równie˝ wzorowa-
no si´ na s!ynnej szlifierce Garrarda. 

Je˝eli chodzi o elektronik´, uwag´
przyciàga pot´˝ne zasilanie. Transforma-
tory ukryto pod puszkami ekranujàcymi.
Sà inne ni˝ w poprzedniej wersji – rdzeƒ
jest nawini´ty drutem (ziarna miedzi sà
w nim u!o˝one kierunkowo). Oprócz
nich sà dwa kolejne, z rdzeniem E-I. Sek-
cje analogowa, cyfrowa, jak i wyÊwiet-
-lacz sà zasilane osobno. I oba kana!y 
dublujà to dobrodziejstwo. Czyli mamy
tu kolejnych sprawców masy CD 77.1. 
W stosunku do starszej wersji ulepszo--
no kondensatory sprz´gajàce na wyjÊciu 
i zastosowano z!ote bezpieczniki. Wszyst-

kie luty sà srebrne, w!àczajàc w to oka-
blowanie zasilajàce. 

Serwo pochodzi od Philipsa (CD-18).
Pod nap´dem znajdujà si´ uk!ady CPLD 
i DSP, które stanowià chyba g!ównà 
wartoÊç urzàdzenia, w sensie zabawy 
z dêwi´kiem. Odtwarzacz mo˝na po pro-
stu odpaliç i graç na nim, jak Cygan na
harmonii. Ale wtedy nie poznamy jego
mo˝liwoÊci. Clou tej konstrukcji pole-
ga na mo˝liwoÊciach, które daje ma!y
przycisk w pilocie. Opis to proste „kHz”.
Mog´ wi´c korzystaç z dobrodziejstw 
zapisu 24/4 czy 24/192? Ano niezupe!nie,
bo standard CD nie przewiduje takich
atrakcji. Za to mo˝na zastosowaç upsam-
pling i inne sztuczki, które potrafià zbli-
˝yç p!yt´ do jakoÊci, jakiej mo˝na doÊ-
wiadczyç, s!uchajàc materia!u w studiu, 
na przyk!ad przed masteringiem (który

uwa˝am za niepotrzebny, bo
s!u˝y do ratowania nagraƒ).

Do dyspozycji mamy szeÊç
ustawieƒ filtrów: Digital
Master I, Digital Master II,
Oversampling 2x, Up-
samling 96 kHz, Over-

sampling 4x i Upsampling
192 kHz. Ja ju˝ znala-
z!em swojà ulubionà po-
zycj´. Warto jednak wziàç
pod uwag´, ˝e ka˝dy ma
w!asny gust i ustawi
prztyczek inaczej. De
gustibus, jak mawiali
staro˝ytni Rzymianie, 

a ja mog´ tylko dodaç, ˝e
Abbingdon daje sporo
dobrej zabawy.

No i coÊ na deser, 
czyli lampy. Mamy ich
tutaj szeÊç. Sà to po-

dwójne triody
Mullarda (EC-

C81/12AT7 – sek-
cja wzmocnienia) oraz 5687/6900 (bufor
wyjÊciowy) Philipsa, a do kompletu –
prostownicze EZ80/6V4. Pochodzà po-
noç ze starych zapasów wojskowych. 
O nich chcia!em ju˝ dawno napisaç. 
Nie wiem, po co wojsku te lampy w ma-
gazynach. Rakiet si´ ju˝ nimi nie napro-
wadza, a komputery te˝ mundurowi 
majà raczej nie lampowe. Bo je˝eli armie
nadal korzystajà z takich delikatesów, to
jutro kupuj´ maczet´ Tramontiny i b´d´
si´ broniç sam. Rozumiem, ˝e „wojsko-
we pochodzenie” podzespo!ów podkre-
Êla ich jakoÊç i pozwala wierzyç w uczci-
wà selekcj´, ale producenci sprz´tu hi-fi
powinni wreszcie zrozumieç, ˝e pewne
stwierdzenia k!ócà si´ z rozumem, nawet
ch!opskim. Chyba ˝e ktoÊ mi udowodni,
˝e w Raptorze albo SU-50 nadal siedzà 
te lampki z zapasów…

Hi-end odtwarzacz

Zasilanie 
jak w porzàdnej integrze.

Transport z dociskiem
magnetycznym.
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Nie pochodzà z nich, na szcz´Êcie, kon-
densatory Nichicona i d!awiki.

W kwestii „u˝ywania” warto wspo-
mnieç o kolejnej atrakcji. Urzàdzenie
mo˝e dzia!aç jako pe!noprawny kom-
pakt, DAC zasilany z wejÊcia USB i jako
transport.

Konfiguracja systemu
Kiedy dysponujemy dobrym êród!em,

konfiguracja systemu staje si´ prosta. 
Cedek ma po prostu nie przeszkadzaç 
i pokazaç wszystko, co jest na p!ycie.
Urzàdzenia towarzyszàce wymieni!em 
w tabelce. Problem mamy tylko
na linii kolumny – pomiesz-
czenie i kolumny – wzmac-
niacz. No i kabelki, które w tej
kwestii mogà pomóc. èród!em
mo˝emy jedynie dokonywaç
drobnych korekt, je˝eli dêwi´k
zestawu nie do koƒca nas sa-
tysfakcjonuje. We wszystkich
innych przypadkach kupu-
jemy jak najlepsze i na tej
bazie budujemy stereo
swoich marzeƒ.

Wra˝enia 
ods!uchowe

Ró˝nice pomi´dzy
poszczególnymi usta-
wieniami nie sà wiel-
kie i dotyczà przede
wszystkim prezenta-
cji przestrzeni oraz
informacji w zakresie wy˝szej Êrednicy 
i góry. W basie tak˝e zachodzà nieznacz-
ne zmiany. Mimo to dêwi´k zachowuje
swoje charakterystyczne cechy, za które
mo˝na AMR-a pokochaç albo znienawi-
dziç. Mnie przypad! do gustu, a w pew-

nych aspektach faktycznie by! spekta-
kularny.

Brzmienie jest pot´˝ne, mi´siste i na-
sycone. Tutti orkiestry symfonicznej ma
zaskakujàcà mas´ i coÊ, co okreÊli!bym
jako g´stoÊç. Trzeba do tego przywyk-
-nàç, bo pierwszy kontakt z urzàdzeniem
mo˝e byç zaskakujàcy. Tak by!o w moim
przypadku – po analitycznym Gamucie
by! to przeskok w zupe!nie innà estetyk´.
W pierwszej chwili nie by!em zachwy--
cony, bo dêwi´k wydawa! mi si´ ciem-
niejszy. Nied!ugo jednak musia!em s!u-
chaç, aby obdarzyç go równà sympa-

tià jak redakcyjne êród!o. I dobrze, bo
kiedy urzàdzenie si´ podoba, !atwiej si´
pisze.

To, co w pierwszych sekundach wyda-
wa!o mi si´ wadà, przerodzi!o si´ w zale-
t´, dlatego ˝e AMR pi´knie kszta!to-
wa! Êrednic´, dodajàc jej lampowego 
ciep!a. Mimo nasycenia nie mo˝na by!o
mówiç o utracie detali. Smyczki pokazy-
wa!y szczegó!y artykulacji i s!ychaç by!o
skrzypni´cia krzese! w ostatnich pulpi-
tach. Dêwi´k pozostawa! jednak przyja-
zny i mi!y dla ucha. 

Jest jednak coÊ, co wywo!uje wypieki
na twarzy. Bas. Troch´ si´ oba-
wia!em, uk!adajàc na trans-
porcie swojà najnowszà realiza-
cj´, czyli po!àczenie orkiestry
sym-fonicznej z organami (Saint-
-Saens/Poulenc Organ Sympho-
ny/Concerto). To jeden z moich

pierwszych kontaktów z goto-
wà p!ytà. Mo˝e nie wypada
si´ chwaliç, ale z g!oÊników
pop!ynà! pot´˝ny dêwi´k,

zdolny rozsadziç Êciany
pokoju. Dynamika by!a
niemal˝e nieograniczona
(nie ma kompresji,a wi´c
trzeba s!uchaç g!oÊniej
ni˝ zwykle) i nie wiem,
czy na ˝ywo materia! 
zabrzmia!by równie do-
brze. Podobnie uderze-
nia w kot!y – tu by!y na-
macalne i efektowne.

Zastanawia!em si´, czy to aby nie przesa-
da, ale skonfrontowa!em to z jednym 
z moich ulubionych nagraƒ, czyli „Ósmà”
Szostakowicza pod Haitinkiem (Decca).
Dêwi´k nie by! na tym albumie a˝ tak 
pot´˝ny, ale osiàgni´to lepszà klarownoÊç
w dalszych planach.

W obu nagraniach odtwarzacz gene-
rowa! imponujàcà przestrzeƒ. Je˝eli to 
wynik zastosowania lamp na wyjÊciu 
(w co jestem sk!onny uwierzyç, bo wiele
wzmacniaczy lampowych mile zaskakuje
stereofonià), to chyba wreszcie sobie 
zafunduj´ jakieÊ lampki w torze. Jak ju˝
wyli˝´ rany po dopiero co kupionych 
kablach Harmoniksa. Oj, boli…

Prezentacja muzyki symfonicznej za-
s!uguje na miano imponujàcej. I nawet
je˝eli b´dziecie woleli bardziej obiektyw-
ne spojrzenie na rzeczywistoÊç, to trud-
no przejÊç obok AMR-a oboj´tnie. Byç
mo˝e troch´ dos!adza i ociepla, dodajàc
kalorii w basie, ale kto powiedzia!, ˝e 
zawsze musi byç jak na ˝ywo? Przecie˝
mo˝e byç !adniej i w tym kierunku podà-
˝a chyba wi´kszoÊç producentów i klien-
tów, o ile przekroczona zostanie umow-
na granica, za którà zaczyna si´ hi-end.
Brytyjski odtwarzacz zostawi! jà daleko

Hi-end odtwarzacz

Wn´trze obudowy pokryte
miedzià. Na froncie 
kolejna cz´Êç zasilacza.

Lampy w stopniu wyjÊciowym.
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za sobà i potrafi zauroczyç czymÊ, co
zwykliÊmy nazywaç duszà. Ta jest roga-
ta, bo za pi´knà fasadà kryje !adunek wy-
buchowy.

W mniejszych sk!adach jazzowych
dêwi´k by! przejrzysty i czysty, chocia˝
nadal jego najwa˝niejszymi cechami 
pozostawa!y ciep!o i mocne oparcie 
w basie. Przez to stopa wychodzi!a wy-
raênie naprzód. Za to w takich nagra-
niach, jak choçby najnowszy album
Stockfischa (Dennis Kolen – „Nort-
heim”), zabrzmia! ju˝ ca!kiem inaczej.
Instrumenty i wokal wysun´!y si´
przed g!oÊniki, a kopu!ki zacz´!y wy-
raênie dawaç znaç o swojej obec-
noÊci. To bardzo efektowny obraz 
– z ka˝dego prawie sprz´tu uczyni 
audiofilski klejnot. AMR nie potrze-
buje takiego dopalacza, ale i w tej
roli radzi sobie Êpiewajàco. W takim
materiale dêwi´k staje si´ ju˝ w pewnym
sensie ekstremalny, wyczynowy. I je˝eli
zechcemy kogoÊ oszo!omiç mo˝liwoÊcia-
mi swojego systemu, to z tym odtwarza-
czem uda si´ to w kilka sekund.

Swojà drogà polecam „Northeim”. 
Z kilku powodów: sà tu bardzo sprawnie
napisane piosenki (dwie spokojnie zas!u-
gujà na to, ˝eby wyp!ynàç na szerokie
wody i masowy rynek; szkoda, ˝e album
raczej nie przekroczy zasi´gu niszy), 
dobrzy muzycy, interesujàce i „niewyta-
nione” aran˝e oraz… obecnoÊç naszych
rodaków w projekcie. Zdecydowanie to
jedna z najlepszych p!yt niemieckiej 
wytwórni. A ciepe!ko AMR-a dodaje jej
uroku.

W „3121” Prince’a mamy pot´˝ne,
ogromne basisko, dynamik´ koncertu 
i tak˝e odrobin´ ciep!a. Dêwi´k jest tak
nasycony, mi´sisty i g´sty, ˝e czujemy si´
jak w dobrze nag!oÊnionym klubie.
Brzmi to efektownie, ale po godzinie 
z przyjemnoÊcià wracamy do klasyki. Jak
dla mnie to zbyt wiele atrakcji. 

Konkluzja
Na tle innych odtwarzaczy Abbingdo-

na rozpoznamy z zamkni´tymi oczami.
Ma swój sposób na muzyk´ i konse-
kwentnie go realizuje. Zdecydowanie wo-
l´ s!uchaç na nim klasyki, ale jestem prze-
konany, ˝e taka dynamika i bas poruszà
g!ównie serca mi!oÊników mocnych wra-
˝eƒ. Czyli dla ka˝dego coÊ mi!ego. 

Maciej Stryjecki

Opinia 2

Z konfiguracjà Abbingdona b´dzie
sporo zabawy. Producent lojalnie uprze-
dza, ˝e stroi! urzàdzenie tak, by odpo-

wiada!o nawet nie pewnej wizji, ale kon-
kretnemu wzorcowi ze Êwiata analogu.
Priorytetem nie by!o wi´c osiàgni´cie
neutralnoÊci brzmienia, ale zbli˝enie, na
ile tylko si´ da, do dêwi´ku, który projek-
tant uzna! za najbardziej muzykalny 
i odpowiadajàcy jego gustom. To od-
mienna filozofia ni˝ w przypadku Linna,
DCS-a, Chorda czy Accuphase’a. Wyma-
ga zatem od u˝ytkownika nieszablo-
nowego podejÊcia. Je˝eli potraktujemy
Abbingdona „z rozdzielnika”, mo˝emy
nie zrozumieç, za co producent ˝yczy 
sobie a˝ takich pieni´dzy. Ale je˝eli wy-
ka˝emy si´ elastycznoÊcià, nasze wysi!ki
zostanà nagrodzone. 

Kilka wskazówek warto przyjàç a prio-
ri; oszcz´dzi to posiadaczom sporo wy-
si!ku, a niewykluczone, ˝e tak˝e pieni´-
dzy. Warto stawiaç kompakt na twardej
powierzchni. MDF si´ nie nadaje, po-
dobnie jak szk!o, które mo˝e dzwoniç.
Sprawdzi si´ gruby blok granitu albo
marmur oraz wyrafinowane pó!ki ze
sklejki. CD-77 na mi´kkiej powierzchni
to niezbyt dobry pomys!, a ju˝ pod!oga 
z wyk!adzinà zupe!nie odpada. 

Urzàdzenia towarzyszàce równie˝ na-
le˝y dobieraç z uwagà. Jako ˝e AMR 
nie dà˝y! do osiàgni´cia mo˝liwie naj-

wi´kszej neutralnoÊci, nale˝y przyjàç, ˝e
ju˝ na poziomie odtwarzacza rozpocznie
si´ kszta!towanie barwy sygna!u. Je˝eli
jakaÊ aplikacja sprawdzi!a si´ gdzie in-
dziej, wcale nie musi zadzia!aç tutaj. Na
pewno warto unikaç wzmacniaczy i ko-
lumn brzmiàcych ciemno, wolno oraz
mocno ocieplonych. Z AMR-em nie za-
grajà dobrze. Szukajcie raczej dystyngo-
wanego ch!odu, odrobiny dystansu albo
wr´cz zimnych drani. Mo˝na tak˝e
sprawdziç zestawienie z jakimÊ cyfro-
wym „sucholcem”. Tej technologii nie

znosz´ niemal organicznie, ale niewyklu-
czone, ˝e Abbingdon tchnà!by w nià 
nieco ˝ycia. Z kablami równie˝ nale˝y
uwa˝aç. 

CD 77.1 zosta! wyposa˝ony w XLR-y,
ale chyba g!ównie dla ozdoby. Zaczà!em
od Êwietnej Tary Labs ISM Onboard 
The 0,8 i sza!u nie by!o. Pod!àczy!em
znacznie taƒszy Albedo Monolith i na-
stàpi!a poprawa. OczywiÊcie, zawsze
mo˝na upatrywaç przyczyny w materiale
na przewodniki – Tara jest miedziana, 
a lampa przecie˝ lubi srebro, ale to zbyt
!opatologiczne wyt!umaczenie. Prawdo-
podobnie konfiguracja toru analogowe-
go preferuje transmisj´ niesymetrycznà.
Dêwi´k lepiej si´ zachowuje w dziedzinie
czasu i jest staranniej u!o˝ony w prze-
strzeni. 

Gdybym mia! dobudowaç do AMR-a
konkretny system, si´gnà!bym po !à-
czówk´ Acoustic Zen Silver Reference II,
Gryphona Callisto 2200, g!oÊnikowe Fa-
dele Aphrodite i monitory Harbeth Su-
per HL-5. Elektronik´ ustawi!bym na
stoliku Sroki, a g!oÊniki na StandArtach.
Pràd? Gigawatt PC-3, a dla wyczynow-
ców – Shunyata V-Ray. W teÊcie wyko-
rzysta!em dzielony wzmacniacz Mod
Wright Instruments LS 36.5/KWA150.

Hi-end odtwarzacz

Pomys! na opakowanie 
godny naÊladownictwa.
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To zacny piec i Êwietnie si´ spisa!. Wcze-
Êniej s!ysza!em go jednak z ch!odnym
DCS-em Puccini, z którym stworzy!
prawdziwà synergi´. Abbingdon, ˝eby
b!yszczeç, równie˝ wymaga kontrastu.
Dopiero wtedy pokazuje, na co napraw-
d´ go staç. 

CD 77.1 ma potencja! i chocia˝ brzmi
to jak truizm, g!ównie od nas zale˝y, czy
go wydob´dziemy. ¸atwo sobie wyobra-
ziç zestawienia koƒczàce si´ kompletnà
klapà, jak równie˝ te uwieƒczone spekta-
kularnym sukcesem. Trzeba troch´ po-
g!ówkowaç, poszukaç i mieç odrobin´
szcz´Êcia. Brytyjski odtwarzacz mo˝e daç
w koÊç, ale potrafi te˝ zapewniç satysfak-
cj´ ze s!uchania. 

Kiedy ju˝ skonfigurujemy system, mo-
˝emy przejÊç do subtelnych sposobów
modyfikacji brzmienia i poÊwi´ciç troch´
czasu wyborowi filtrów. 

AMR zaleca Direct Master II – bez ob-
róbki cyfrowej, z w!àczonym filtrem 
analogowym. Przy nim Direct Master I
brzmi jak tryb serwisowy – z odfiltrowa-
nà górà pasma i wynikajàcym zapewne
stàd spowolnieniem dêwi´ku. Wszystkie
kolejne tryby aktywujà obróbk´ cyfrowà;
analogowa pozostaje oczywiÊcie w!àczo-
na. Dêwi´k lekko si´ zmienia pomi´dzy
kolejnymi stopniami i wyraêniej, je˝eli
porównamy któryÊ z cyfrowych warian-
tów z Direct Masterem II. Te zmiany do-
cenimy lub odrzucimy w zale˝noÊci od
repertuaru. Obróbka Oversamplingiem
sp!aszcza wokale, Êciàga scen´ do cen-
trum, ale te˝ zbiera bas. Upsamplingi
dzia!ajà delikatniej, ale nie widzia!em
wystarczajàcej przewagi nad Direct Ma-
sterem II, ˝eby ich u˝ywaç. 

Niezale˝nie od wybranego trybu filtro-
wania, charakter Abbingdona pozostaje

czytelny. Brytyjskie êród!o prezentuje
dêwi´k pe!ny, namacalny, z du˝à dozà
g!´bokiego basu i ciep!à barwà. To jest
obfite granie z delikatnà górà i wyraênie
zaznaczonym do!em. Niepodobna sobie
wyobraziç sytuacji, w której CD 77.1 za-
gra chudo albo zimno. To kompakt o go-
ràcym sercu i wyraênych kràg!oÊciach. 
W systemie dobranym z g!owà nie doj-
rzymy w nich jednak rubensowskich
kszta!tów. 

Dêwi´k jest stabilnie posadowio-
ny na basowym fundamencie. Jego 
charakter pozostaje mi´kki niezale˝nie
od filtra, ale cyfrowa obróbka niesie 
lepszà kontrol´. Docenimy to w repertu-
arze industrialnym, ale nie tylko. Rów-
nie˝ kontrabas solo wybrzmiewa czyÊ-
ciej i nie nak!ada si´ na elektroniczny
podk!ad. ¸atwo to stwierdziç, s!ucha-
jàc „Closer to You” Cassandry Wilson.
Poczàtku utworu nie powstydzi!by si´
Massive Attack; reszta jest bardziej 
liryczno-nostalgiczna, co nie prze-
szkadza dostrzec przemys!owego 
nalotu. Tryb Direct Master II w tej
estetyce wypada zbyt g!adko i przy-
milnie. Prze!àczajàc na coÊ bar-

dziej cyfrowego, us!yszymy 
po˝àdanà dawk´ suchoÊci 
i brudu. Barwa stanie si´ te˝
bardziej p!aska i straci nieco
blasku. Obiektywnie to êle,
ale tutaj lepiej pasuje. Bas jest
szczuplejszy i szybciej si´
zbiera. Nie przelewa si´ jak
g´sta zupa; szybciej koƒ-
czy wybrzmienia. Dzi´ki
temu solo kontrabasu pod
koniec utworu staje si´

wyraêniejsze, a oszcz´dnie dawkowane
dwudêwi´ki – bardziej zaskakujàce. 

Direct Master II lepiej stosowaç w kla-
syce, tradycyjnym jazzie i realizacjach
audiofilskich. Tutaj dope!nienie g´stym,
mi´kkim basem nie tylko nie przesz-
kadza, ale podnosi atrakcyjnoÊç rea-
lizacji, a ciep!a barwa wokali i instru-
mentów akustycznych pozwala s!uchaç
d!u˝ej. „Hendrix Piano” Artura Dutkie-
wicza oraz „Summer” George’a Winsto-
na zabrzmia!y zupe!nie inaczej pod
wzgl´dem odwzorowania akustyki i bar-
wy fortepianu, ale w obu przypadkach
odtworzenie ich dostarczy!o wielu przy-
jemnych wra˝eƒ. Steinway Winstona
wr´cz epatuje przejrzystoÊcià, detalem 
i pot´gà. Instrument Dutkiewicza brzmi
mniej noÊnie, ale dobrze pasuje do l˝ej-
szej koncepcji wykonania. Abbingdon 
te ró˝nice wychwytuje bez trudu i do-
starcza materia!u do mimowolnej, zre-

laksowanej analizy. CD
77.1 buduje doÊç du˝à
przestrzeƒ, chocia˝ bez
stadionowych rozmiarów.
Nie ma zresztà takiej po-
trzeby. Wa˝niejsze, ˝eby nic
nam si´ nie przechyla!o na
boki, a instrumenty nie p!y-
wa!y. Tutaj udaje si´ to bez
trudu, choç, co ciekawe,  lepiej
wypada w po!àczeniu RCA.
Scena nie jest mo˝e tak roz!o-
˝ysta jak z XLR-ami, ale precy-
zyjniej zdefiniowana w centrum.

Abbingdon to dobre êród!o,
choç konsekwentnie strojone
brzmienie sprawia, ˝e nie b´-
dzie to uniwersalne rozwiàzanie
dla ka˝dego. Przynajmniej nie od
razu. Trzeba si´ postaraç o pra-
wid!owy dobór sprz´tu towarzyszà-
cego i zdecydowaç, na czym nam 
zale˝y. Do odkrycia jest wiele zalet.
Trzeba tylko chcieç.

Jacek K!os

Hi-end odtwarzacz

Abbingdon 
Music Research 
CD 77.1
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 36000 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 16-bitowy 
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Zniekszta!cenia: < 0,3%
Sygna!/szum: >100 dB
WyjÊcie analogowe: RCA/XLR
WyjÊcie cyfrowe: opcja
WejÊcie cyfrowe: USB
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 16/46/47 cm
Masa: 28 kg

Gniazda wraz z „dodatkami”.

Pilot z wysokiej pó!ki.
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