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W 1971 roku !rma zmieni"a na-
zw# i zaj#"a si# urz$dzeniami 
hi-!. Od tej pory %wiat zna j$ 

pod imieniem Rotel of America Inc.
60 lat Rolanda i 40 Rotela by"o dobr$ 

okazj$ do wypuszczenia zupe"nie nowej 
serii urz$dze& oznaczonych symbolem 
„15”. W jej sk"ad wchodzi m.in. kilkana-
%cie klocków stereofonicznych i wieloka-
na"owych, lecz uwag# najbardziej przyku-
wa do%' okaza"e ustrojstwo RCX-1500. 
Wed"ug szefostwa Rotela to najwszech-
stronniejsze urz$dzenie w dziejach !rmy.

Budowa
Ju( pierwszy kontakt z Rotelem budzi 

pozytywne odczucia. Przedni$ %ciank# 
wykonano z grubego plastra szczotkowa-
nego aluminium wyko&czonego na kra-
w#dziach polerowanymi 'wier'wa"kami. 
RCX-1500 jest dost#pny w wersji srebrnej 
i czarnej, jednak ta pierwsza jest zdecydo-
wanie "adniejsza. 

Najbardziej eksponowane miejsce na 
froncie zajmuje du(y, czytelny wy%wiet-
lacz. Mieszcz$ si# na nim a( cztery wier-
sze, co ma, jak si# wkrótce oka(e, istotne 
znaczenie. Na lewo znalaz"y si#: wy"$cz-
nik sieciowy, wej%cie USB, gniaz- 
do s"uchawkowe oraz ma"e 
guziczki umo(liwiaj$ce bez-
po%redni dost#p do ka(dego  
z o%miu )róde" d)wi#ku. Na 
prawo umieszczono przyciski 
dost#pu do menu oraz steruj$-
ce nap#dem p"yt. 

Zamiast standardowej wy-
suwanej szu*ady zastosowano 
mechanizm szczelinowy „po-
"ykaj$cy” srebrne kr$(ki tak, jak 
ma to miejsce w odtwarzaczach 
samochodowych. To jedyne podo-
bie&stwo, bowiem w RCX-1500 pra-
cuje wieloformatowy nap#d pochodz$cy  
z kosztuj$cego blisko 3500 z"otych odtwa-
rzacza RCD-1520. 

Maj$c w pami#ci osiem )róde", do któ-
rych przyciski dost#pu wida' na froncie, 
po odwróceniu urz$dzenia prze(y"em 
spore zaskoczenie. Zamiast naje(onej ter-

minalami tablicy rozdzielczej ujrza"em 
tylko dwa gniazdka antenowe, jedno wej-
%cie i wyj%cie stereo, optyczne i koaksjalne 
gniazda cyfrowe oraz drugie z"$cze USB. 
Pojedyncze, z"ocone terminale g"o%niko-
we akceptuj$ ka(dy cywilizowany sposób 
zako&czenia kabli, a t# skromn$ kolek-
cj# gniazd uzupe"nia solidna sieciówka  
z uziemieniem.

Cho' Rotel RCX-1500 zalicza si# do za-
wodników wagi %redniej, jest wykonany 
wyj$tkowo solidnie. O jego klasie %wiad-
czy tak pozornie nieistotny element, jak 
pokrywa. Wykonano j$ z arkusza stalowej 
blachy grubo%ci 1,5 mm, przez co wa(y 
ponad 1,7 kg. Poka(cie mi drug$ tak$  
w bud(etowym sprz#cie! Z nieco cie&szej 
blachy skr#cono chassis, do którego przy-
mocowano aluminiowy front. 

Wn#trze RCX-1500, jak na najwszech-
stronniejsze urz$dzenie !rmy przysta"o, 
jest skomplikowane. W zasilaczu zastoso-
wano transformator toroidalny z odcze-
pami prowadz$cymi do dwóch oddziel-
nych zasilaczy. Jeden dostarcza energi# 
przedwzmacniaczowi i sekcji cyfrowej, 
drugi – ko&cówkom mocy. Ekranowany 
transport osadzono w czym% w rodza-

ju stela(a izoluj$cego od czynników ze-
wn#trznych. Nad nim wida' du($ p"ytk#  
z uk"adami steruj$cymi, ozdobion$ ko-
%ci$ Mediateka. 

W torze audio mamy przetwornik 
Wolfsona WM8740 pracuj$cy w trybie 
24 bity/192 kHz. Nad „p"yt$ g"ówn$”, 
mieszcz$c$ przedwzmacniacz i sekcj# cy-
frow$ wraz z obs"uguj$cym je zasilaczem, 
znalaz"y si# modu"y zawieraj$ce tunery 
radiowe oraz kart# sieciow$, która s"u(y 
do "$czno%ci z komputerem. Na najwi#k-
sz$ niespodziank# natkn$"em si# pod 
ochronnym koszem ze stalowej siateczki. 
Zamiast tradycyjnych ko&cówek mocy, 
opartych na tranzystorach, w RCX-1500 
u(yto wzmacniaczy ICEpower Bang  
& Olufsena. Technologi# „ICEpower” 
(Inteligent Compact E+cient) opraco-
wano na Politechnice Kopenhaskiej. Jej 
wdro(eniem zaj#"a si# du&ska !rma Bang  
& Olufsen, znana z rozwi$za& tyle( nie-
konwencjonalnych, co kosztownych. Jako 
(e od "adnych kilku lat oferuje ona wszyst-
kim ch#tnym gotowe modu"y wzmacnia-
j$ce oraz z powodzeniem stosuje je we 
w"asnym sprz#cie, ryzyko niepowodzenia 
by"o znikome. 

Wzmacniacze dostarczone Rotelo-
wi ró(ni$ si# od modu"ów oferowanych 
indywidualnym klientom, a przy ich 
budowie uwzgl#dniono liczne sugestie 
projektantów RCX-1500. W efekcie z nie-
wielkich uk"adów uda"o si# wycisn$' 100 
watów na kana", a umiarkowany apetyt na 
energi# b#dzie w stanie zadowoli' nawet 
najbardziej radykalnych ekologów.

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD�
Jako (e Rotelowi bli(ej do komputerów 

ni( szli!erek i wzmacniaczy triodowych, 
jego wyposa(enie wykracza poza kano- 
ny przyj#te dla audio!lskiego sprz#tu  
hi-!. Oprócz odtwarzania standardowych 
p"yt CD RCX-1500 umo(liwia s"uchanie 
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muzyki z plików MP3 zapisanych na 
srebrnych kr$(kach. Poza tym do wej%cia 
USB na froncie mo(na pod"$czy' dowol-
ny zewn#trzny no%nik pami#ci lub prze-
no%ny odtwarzacz MP3. W przypadku 
empetrójek wyposa(onych w dodatkowe 
karty pami#ci Rotel „zobaczy” tylko ka-
talogi umieszczone w g"ównym urz$dze-
niu. Znacznie ciekawsze funkcje wi$($ si# 
z drugim USB.

W kartonie znalaz"em dwa pendrajwo-
podobne szpindle. Jeden z nich pe"ni rol# 
przej%ciówki USB-LAN, umo(liwiaj$cej 
pod"$czenie RCX-1500 do dowolnego 
komputera za pomoc$ standardowego 
kabla sieciowego. Dzi#ki temu na Rotelu 
mo(na s"ucha' muzyki zgromadzonej na 
twardym dysku, zapisanej w najpopular-
niejszych formatach (m.in. WAV, MP3 
i FLAC). Sterowanie mo(e si# odby-
wa' bezpo%rednio z komputera, jak  
i za pomoc$ pilota. Podobnie wygl$da 
wyszukiwanie internetowych rozg"o%ni 
radiowych – mo(na to robi' siedz$c przy 
komputerze lub korzystaj$c ze sterownika 
RCX-1500.

No dobrze, a co w sytuacji, gdy nie 
mo(na poci$gn$' kabla z komputera do 
RCX-1500? Tu na scen# wkracza drugie 
ustrojstwo, które okaza"o si# zewn#trz-
nym modu"em Wi-Fi. Gdy po raz pierw-
szy w"o(ymy je do tylnego gniazda USB, 
Rotel automatycznie wyszuka wszystkie 
okoliczne routery. Nast#pnie wystarczy 
zalogowa' si# do domowej sieci i insta-
lacja jest uko&czona. Na razie nie da si# 
bezprzewodowo odtwarza' na Rotelu 

nagra& zgromadzonych w komputerze, 
a modu" Wi-Fi s"u(y do s"uchania in-
ternetowego radia. Wyszukiwanie u"at- 
wia klucz geogra!czny i de!niowanie 
charakteru stacji, ale mo(na te( wpisa' 
konkretn$ nazw# lub jej fragment, np. 
„jazz” (kilkaset pozycji). I w tym miejscu 
wracam do du(ego i czytelnego wy%wie-
tlacza, bez którego ca"a zabawa by"aby 
utrudniona.

Ostatnimi atrakcjami RCX-1500 s$: 
analogowy tuner FM i cyfrowy DAB, któ-
re w naszych warunkach b#d$ %rednio 
przydatne. Pomijaj$c kompresj# dynami-
ki, jakiej poddawane s$ obecnie wszystkie 
nagrania w studiach radiowych przed wy-
s"aniem w eter, liczba stacji dost#pnych  
z powietrza nijak si# ma do ich listy  

w sieci. Natomiast cyfrowego radia DAB 
w Polsce zwyczajnie nie ma. 

Korzystanie z maszyny Rotela by"oby 
czyst$ i niczym niezm$con$ przyjem-
no%ci$, gdyby nie pilot. Tak nowoczesne 
urz$dzenie zas"uguje na elegancki alumi-
niowy sterownik z ekranem dotykowym, 
który ju( "adnych kilka lat temu bywa" do-
"$czany do urz$dze& tej !rmy. A co zna-
laz"em w pudle z akcesoriami? Toporny 
kawa" plastiku, zaprojektowany z pogard$ 
dla elementarnych zasad ergonomii. Je%li 
kto% nie korzysta" do tej pory z (adnego 
pilota, z czasem mo(e si# do tego pa-
skudztwa przyzwyczai, cho' o polubieniu 
go raczej nie b#dzie mowy. Pozosta"ych 
czeka droga przez m#k#. Na szcz#%cie 
swoj$ robot# wykonuje bez szemrania.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Skoro nowoczesne, wielofunkcyjne urz$-

dzenie audio!lskiej !rmy kosztuje tyle, co 
%redniej klasy wzmacniacz stereo, to nie 
ma si"y, gdzie% musi by' schowany trup. 
Nie jest nim oszcz#dno%ciowa budowa, 
nie s$ kiepskie uk"ady elektroniczne, wi#c 
gdzie tkwi haczyk? W jako%ci brzmienia? 

Takie w"a%nie, sceptyczne my%li przela-
tywa"y mi przez g"ow#, gdy szykowa"em 
si# do przes"uchania RCX-1500. Cho' nie 
spodziewa"em si# po nim ekstatycznych 
dozna&, zaskoczenie prze(y"em ju( na sa-
mym pocz$tku testów.
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Sesj# tradycyjnie rozpocz$"em od kla-
syki i ju( pierwszy kr$(ek wessany przez 
szczelin# na froncie ukaza" najwi#kszy 
atut Rotela. Jest nim stereofonia. Obszer-
na przestrze& %mia"o wykracza"a poza !-
zyczne ustawienie kolumn, za% czytelno%' 
planów mo(na porówna' do dobrych 
wzmacniaczy stereo w cenie RCX-1500. 
A tu przecie( mamy jeszcze odtwarzacz 
CD i mnóstwo dodatkowych funkcji.

Drugi atut Rotela to co%, co nazywamy 
muzykalno%ci$. Pomimo 100-procento-
wej cyfrowej duszy z odtwarzanych na-
gra& emanowa"y emocje i uczucia nie-
obce (ywym ludziom. Ten kombajn bez 
w$tpienia kocha muzyk#. W utworach 
kameralnych RCX-1500 cyzelowa" drob-
ne d)wi#ki i pozwala" im wybrzmie' do 
ko&ca. Natomiast gdy przysz"a pora na 
symfonik#, jego mo(liwo%ci dynamiczne 
nasun#"y skojarzenia z kinem domowym. 
Ju( pierwsze minuty samplera „Tutti!” 
Reference Recordings zatrz#s"y cha"up$, 
a wie&cz$ca kr$(ek „Wielka Brama Ki-
jowska” w wykonaniu Minnesota Orche-
stra zosta"a zagrana z ca"ym monumen-
talizmem tego dzie"a. Niejako przy okazji 
ujawni" si# bas, godny krzepkiej ko&ców-
ki mocy. 

Zmiana repertuaru na jazzowy jeszcze 
bardziej podkre%li"a obie zalety Rotela. 
Wygenerowanej sceny nie zawaham si# 
nazwa' bardzo dobr$. Cassandra Wil-
son %piewaj$ca utwory Milesa Davisa 
by"a na wyci$gni#cie r#ki, a towarzy-

sz$cy jej muzycy ustawili si# w pó"kolu, 
wyra)nie za solistk$. To by"a jednak tylko 
rozgrzewka przed nast#pn$ p"yt$. Wy-
dany przez Opus 3 kr$(ek Bena Watersa 
„Live at the Pawnshop” okaza" si# rewe-
lacj$. Pe"na energii atmosfera wyst#pu 
na (ywo zosta"a przeniesiona do mojego 
domu. Klimat i emocje koncertu z udzia-
"em publiczno%ci zawsze ró(ni$ si# od 
studyjnych imitacji z doklejonymi okla-
skami i Rotel nie pozostawi" najmniej-
szych w$tpliwo%ci co do miejsca powsta-
nia nagrania.

Gdy przysz"a pora na ostatni$ p"yt# for-
malnego testu, nie%mierteln$ „Amused to 
Death” Rogera Watersa, Rotel wspi$" si# 
na szczyt swoich mo(liwo%ci. Bez wysi"ku 
wygenerowa" wiarygodn$ scen#, na której 
by"y basista Pink Floydów zaprezentowa" 
swój spektakl. Otwieraj$cy p"yt# i pa"#-
taj$cy si# przez ca"e nagranie gadaj$cy 
telewizor zlokalizowa"em dobry metr na 
zewn$trz od lewej kolumny, a gdy odg"os 
wy"adowania atmosferycznego na po-
cz$tku trzeciego numeru przetoczy" si# 
dok"adnie nad moj$ g"ow$, odruchowo 

rozejrza"em si# po pokoju 
w poszukiwaniu dodat-
kowych g"o%ników efek-

towych. 

.RQNOX]MD�
Ju( dawno nie tra!"em na 

urz$dzenie, które tak bardzo 
by mi si# spodoba"o. 
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Rotel RCX-1500  

'\VWU\EXFMD��� Audio Klan 
&HQD��� �����]ï�

Dane techniczne:

0RF��� 100 W/8 omów 
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz-20 kHz 
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24 bity/192 hKz 
2GWZDU]DQH�IRUPDW\���  CD, CD-R(W), MP3, WMA, 

Org Vorbis, AAC 
=QLHNV]WDïFHQLD��� <0,05% 
6\JQDï�V]XP��� 100 dB 
:HMĂFLD��� �RCA, cyfrowe (optyczne, 

koaksjalne), USB,  
Ethernet, antena FM, DAB

:\MĂFLD��� SUH�RXW��VïXFKDZNL�
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
:\PLDU\��Z�V�J���� 14,4/39,1/31,1 cm 
0DVD��� ����NJ�

Ocena:
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