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Niektórzy ju! pewnie dopisali so-
bie w my"lach dalsz# cz$"% tej 
opowie"ci. Zapalony audio&l, 

któremu nie podoba'y si$ wzmacniacze 
dost$pne na rynku, postanowi' zbudowa% 
co" lepszego na kuchennym stole. Pu-
d'o. Vereker by' kierowc# wy"cigowym, 
który w ramach odpoczynku postanowi' 
nagrywa% muzyków graj#cych wieczora-
mi w miejscowym pubie. Jednak zaj$cie, 
które wyobra!a' sobie jako przyjemne  
i relaksuj#ce, sta'o si$ przyczyn# frustra-
cji. Nagrania nie zbli!a'y si$ nawet do 
tego, co s'ysza' na !ywo. Postanowi' wi$c 
opracowa% sprz$t zdolny odda% brzmienie 
tak wiernie, jak to mo!liwe.

Naim jest postrzegany jako jedna 
 z najdziwniejszych i najbardziej konser-
watywnych &rm w bran!y. Brytyjczycy ni-
gdy nie gonili za nowinkami. Byli wierni 
w'asnej &lozo&i kszta'towania d(wi$ku  
i oryginalnej formie kompletowania sys-
temu hi-&. D'ugo nie uznawali formatu 
CD, a do niedawna nie montowali 
w urz#dzeniach gniazd RCA  
i XLR. Dost$pne by'y tylko 
DIN-y, co wymusza'o 
stosowanie przej"ció-
wek albo kompletowa-
nie systemu z elemen-
tów tej marki. Naim 
nale!y zreszt# do zwo-
lenników kompletnych 
zestawów. 

Brytyjczycy walcz# 
tak!e ze stawianiem 
elektroniki pomi$dzy kolumnami. Uwa-
!aj#, !e lepiej zastosowa% d'u!sze kable  
i ustawi% j# z boku. Niech$tnie odnosz# si$ 
do drogiego okablowania, kondycjonerów 
sieciowych i akcesoriów. Zamiast tego 
oferuj# klientom zewn$trzne zasilacze  
i ulepszanie systemu poprzez dodawanie 
kolejnych elementów.

Kilka lat temu w &rmie co" drgn$'o. 
Konserwatywna manufaktura zaprezen-
towa'a najpierw zintegrowany system 
AV, potem serwer muzyczny z twardym 
dyskiem, a nast$pnie odtwarzacz siecio-
wy, przetwornik na USB, kolejne serwery  
i wreszcie urz#dzenie '#cz#ce wzmac-
niacz, tuner, odtwarzacz CD, przetwornik 
i co tam jeszcze. W stosunkowo krótkim 
czasie &rma nie tylko odzyska'a kontakt 
ze "wiatem, ale w kilku dziedzinach wy-
przedzi'a konkurencj$.

Budowa
Zaczniemy nietypowo – od opakowa-

nia. Zwykle wszystkie elementy, w'#cznie 
z przewodami i pilotami, s# zabezpieczone 

na czas transportu. Wyj#'em wi$c tekturo-
we opakowanie z akcesoriami, a to okaza-
'o si$ otwarte z obu stron, wi$c wszystko  
z niego wylecia'o. Znalaz'em tutaj pilot, 
anten$ Wi-Fi, kable i kilka ciekawych na-
gra) (Naim to te! wytwórnia muzyczna).

Uniti przypomina z wygl#du serwer 
HDX. Prosta skrzynka, wyko)czona czar-
nym lakierem proszkowym, wygl#da in-
tryguj#co. Obudowa wydaje si$ przeciw-
pancerna. Prawdopodobnie wykonano j# 
z niemagnetycznego stopu. Na tle chro-
mowanych precjozów Naim wygl#da ty-
le! niepozornie, co zawodowo. Kiedy" na 
takie urz#dzenia nikt nie zwraca' uwagi. 
Dzi" to w'a"nie ascetyczne klocki przyci#-
gaj# wzrok.

Przedni panel podzielono na trzy cz$"ci. 
*rodkow# zarezerwowano dla pod"wie-
tlonego na zielono loga. Kiedy je wprowa-
dzano, konserwaty"ci mówili, !e wygl#da 
jak neon nad wej"ciem do nocnego klu-
bu, ale osobi"cie uwa!am je za dyskretne  

i mi'e dla oka. Z lewej strony umieszczo-
no szu+ad$ transportu, dwa gniazda jack  
3,5 mm dla s'uchawek i przeno"nego od-
twarzacza oraz standardowe, szerokie USB 
do pod'#czenia pendrive’u. Na pierwszy 
rzut oka rozmieszczenie z'#cz mo!e si$ 
wyda% ma'o ergonomiczne, ale konstruk-
torzy wcisn$li je w najlepsze miejsce, po-
niewa! transport wysuwa si$ po 'uku. Nie 
znajdziemy tu przycisku do otwierania 
szu+ady, bo ca'y proces odbywa si$ r$cz-
nie. Musimy z'apa% ma'y uchwyt i delikat-
nie poci#gn#%. Pomys' jest niecodzienny, 
ale uzasadniony. Pozbyto si$ w ten sposób 
cz$"ci odpowiadaj#cych za wysuwanie 
szu+ady, eliminuj#c wytwarzane przez 
nie wibracje, a ca'y modu' czytnika jest 
umieszczony w osobnej obudowie, któ-
ra styka si$ z podstaw# urz#dzenia tylko  
w jednym miejscu. P'yt$ dociskamy ma-
gnetycznym kr#!kiem – to tak jak w top-

loaderach. Na czas transportu nap$d za-
bezpiecza si$ przykr$can# od do'u "rub#. 
Nie wolno zapomnie% o jej odkr$ceniu, 
a przy przenoszeniu urz#dzenia najlepiej 
odchyla% je do ty'u, aby szu+ada nie k'ap-
n$'a pod wp'ywem grawitacji.

Firmowy transport przyj#'em niejako  
z dobrodziejstwem inwentarza, ale potem 
u"wiadomi'em sobie, !e ju! dawno go nie 
widzia'em. W serwerze HDX zastosowano 
przecie! zwyk'# szu+ad$. Nic dziwnego – 
modu' zawieszonego w jednym punkcie 
czytnika zajmuje sporo miejsca. W trady-
cyjnych odtwarzaczach CD mo!na by'o 
sobie pozwoli% na tak# ekstrawagancj$, 
ale w upakowanym urz#dzeniu z twardym 
dyskiem to rozwi#zanie odpada'o. Tym 
bardziej zaskakuje jego obecno"% w opisy-
wanym modelu. Pod wzgl$dem wyposa!e-
nia i mo!liwo"ci Uniti bije bowiem HDX-a 
na g'ow$. Nie ma tylko twardego dysku, co 
w obliczu mo!liwo"ci pod'#czenia go do 
komputera kablem sieciowym lub przez 

Wi-Fi tak!e przestaje by% problemem. 
Skoro zaoszcz$dzone w ten sposób miej-
sce postanowiono przeznaczy% na audio-
&lski nap$d CD, mo!na si$ tylko cieszy%. 
Tylko jakim cudem to wszystko, w'#cznie  
z 50-watowym wzmacniaczem, zmie"ci'o 
si$ w tak ma'ej obudowie?

W prawej cz$"ci frontu wida% wy"wiet- 
lacz i dziewi$% przycisków do obs'ugi 
niemal wszystkich funkcji. Pozosta'e uru-
chomimy zdalnie. Pilot zosta' wykonany  
z tworzywa dobrej jako"ci i w porówna-
niu z innymi sterownikami tego typu jest  
o wiele solidniejszy.

Ekran jest czytelny i nie razi. Wskaza-
nia ograniczono do zielonych symboli na 
czarnym tle. Gdyby komu" i to przeszka-
dza'o, wy"wietlacz mo!na wy'#czy%. Przy 
zmianie (ród'a lub poziomu g'o"no"ci zo-
staje aktywowany na kilka sekund. Podob-
nie przyciski – ich obwódki "wiec# na zie-
lono tylko wtedy, gdy ich dotykamy. Mi'a 
odmiana po wie!y McIntosha, która za-
lewa'a pokój "wiat'em tak intensywnym, 
jakby za oknem wyl#dowali kosmici.

Wzornictwo Naima  
QLH�]PLHQLD�VLÚ�RG�ODW�
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Jako (ród'o plikowe Uniti spisuje si$ 

znakomicie. Nie brakuje ani gniazd, ani 
obs'ugiwanych formatów. Na tylnej "cian-
ce znajdziemy cztery wej"cia cyfrowe (dwa 
koaksjalne i dwa optyczne), gniazdo ante-
ny sieci bezprzewodowej i komputerowe 
z'#cze RJ-45. Szkoda, !e nie przewidzia-
no USB za pomoc# którego mogliby"my 
potraktowa% Uniti jak zewn$trzn# kart$ 
d(wi$kow#, ale nie ma co narzeka%.

Ponadto zestaw z'#cz obejmuje trzy 
wej"cia i jedno wyj"cie liniowe, z'#cze dla 
iPoda, subwoofera, przedwzmacniacza 
gramofonowego (tutaj jeste"my skazani 
na Naima) oraz gniazdo antenowe i dwa 
porty komunikacyjne. Do tego zasilaj#-
ce IEC i pojedyncze terminale g'o"niko-
we. Pod'#czenie wtyków wide'kowych  
i go'ych kabli nie jest mo!liwe, poniewa! 
zamiast konwencjonalnych gniazd z na-
kr$tkami Naim zastosowa' w#skie otwory, 
które przyjmuj# tylko wtyki bananowe.

Lista obs'ugiwanych formatów ci#gnie 
si$ jak ostatni tydzie) przed wakacjami: 
MP3, WMA, MMS, WAV, M3U, PLS, 
FLAC, AAC, Ogg Vorbis i Apple Lossless. 
Nie b$dzie równie! problemu z plika-
mi wysokiej rozdzielczo"ci w formatach 
WAV i FLAC a! do 24 bitów/96 kHz.  
Tuner obs'uguje system DAB, ale u nas 
to na razie bez znaczenia. Pozostaje stare 
dobre FM.

Jak przysta'o na nowoczesne urz#dze-
nie, Uniti ma rozbudowane menu. Mo!na 
w nim znale(% m.in. funkcj$ ograniczania 
poziomu g'o"no"ci dla kolumn i s'ucha-
wek, regulacj$ balansu, ustawienie czasu, 
po jakim wy"wietlacz automatycznie si$ 
wy'#cza, a tak!e trzy ustawienia dotycz#-
ce rozmiaru pod'#czonych kolumn: ma'e, 
ma'e z subwooferem i du!e. Ró!nice 
mi$dzy tymi trybami nie s# du!e, ale po-
winny pomóc dopasowa% brzmienie do 

indywidualnych preferencji i warunków 
lokalowych.

:QÚWU]H
Obudowa sk'ada si$ z podstawy, do 

której przymocowano przedni# i tyln# 
"ciank$, oraz sztywnej pokrywy w formie 

zamkni$tego ko'nierza, przykr$canego 
tylko od spodu kilkoma "rubami. Oprócz 
transportu we wn$trzu znajdziemy  jeszcze 
jeden du!y element – transformator toro-
idalny. Naim zawsze powa!nie traktowa' 
zasilanie, ale takiego nie powstydzi'yby si$ 
wzmacniacze zintegrowane w podobnej 
cenie. Wra!enie robi# nie tylko rozmiary 
samego trafa, ale te! liczba wyprowadzo-
nych z niego odczepów. Brytyjczycy za-
wsze byli zwolennikami stosowania wielu 
niezale!nych linii zasilaj#cych.

Nagromadzenie elektroniki w pobli!u 
gniazd cyfrowych przyprawia o zawrót 
g'owy. Zasadnicz# cz$"% wzmacniacza za-
montowano na sporej p'ytce przytulonej 
do podstawy monta!owej. Uda'o si$ umie-
"ci% j# tak sprytnie, !e wsuni$ty do "rodka 
transport cz$"ciowo j# zakrywa. Wykorzy-
stano ka!dy zakamarek, w'#cznie ze szcze-
lin# mi$dzy nap$dem a dnem obudowy. 
Spodziewa'em si$, !e przykr$cono do niego 
tranzystory mocy, ale kostki s# widoczne  
z górnej strony p'ytki drukowanej, u'o!o-
ne p'asko tu! przy gniazdach wyj"ciowych.  
W jaki sposób oddaj# ciep'o? Mo!na si$ 
domy"la%, !e zastosowano metalow# li-
stewk$ mi$dzy tranzystorami a obudow#.

Wn$trze Uniti sprawia wra!enie, jakby 
kierownik projektu przyszed' na spotkanie 
z in!ynierami i powiedzia': to urz#dzenie 
ma robi% wszystko, mie% obudow$ dopa-
sowan# do pozosta'ych modeli, wyci#gany 
po 'uku nap$d, zasilacz jak w powa!nym 
wzmacniaczu i 50 naszych, naimowych 
watów. Wygl#da na to, !e si$ uda'o.

Decyduj#c si$ na Uniti, nie odcinamy 
sobie tak!e drogi rozwoju. Przewidziano 
opcj$ ulepszenia poprzez do'#czenie ko-
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lejnych urz#dze). Producent poleca ko)-
cówk$ mocy NAP200 oraz... kabel zasila-
j#cy Power Line.

Testowane urz#dzenie umiej$tnie '#-
czy tradycj$ z nowoczesno"ci#. Pozostaje 
pytanie, czy uda'o si$ zachowa% &rmowy 
charakter brzmienia.

.RQğJXUDFMD
Uniti zagra' z kolumnami Audio Physic 

Tempo VI i Xavian XN 250 Evo. W obu 
przypadkach wykorzysta'em przewody 
Nordost Red Dawn. Zasilanie sk'ada'o 
si$ z listwy Fadel Hotline IEC i dwóch 
sieciówek Ansae Muluc Supreme, a w roli 
'#czówki pomi$dzy Uniti a komputerem 
pracowa' QED Qunex 1. Elektronika sta'a 
na stoliku Base, a Xaviany – na podstaw-
kach Ostoja K6. Ca'o"% gra'a w 18-metro-
wym pokoju o dobrej akustyce.

%U]PLHQLH
Uniti to pe'nowarto"ciowy Naim. Nie 

osi#ga poziomu wyra&nowania zestawów 
z wy!szej pó'ki, ale nawet w krótkim od-
s'uchu mo!na zidenty&kowa% cechy cha-
rakterystyczne dla sprz$tu tej &rmy.

Brytyjczycy kszta'tuj# brzmienie na 
swój sposób. Niektórzy audio&le uwa!a-
j#, !e sedno sprawy tkwi w naturalnym 
odwzorowaniu barw i uprzywilejowaniu 
"rednicy. Inni chwal# energi$ i poczucie 
rytmu. Uwa!am, !e obie teorie maj# po-
krycie w rzeczywisto"ci, a specy&czne 
brzmienie brytyjskiej elektroniki jest mie-
szank# tych cech. Stwierdzenie, !e nic nie 
gra tak, jak Naim, mo!e si$ wydawa% prze-
sadzone, ale wielokrotnie styka'em si$  
z produktami tej marki i przyznaj$, !e co" 
w tym jest. Naimowi uda'o si$ wypraco-
wa% niepowtarzalny styl, a ods'uch Uniti 
to potwierdzi'.

*rednica nie jest przesadnie wypchni$-
ta ani odizolowana od skrajów pasma, 
ale jej lekkie uprzywilejowanie s'ycha% 
niezale!nie od repertuaru. Naim czasami 
lubi zag$"ci% d(wi$k, dzi$ki czemu wokale 
staj# si$ przyjemniejsze i  namacalne. Nie 
wi#!e si$ to jednak z du!ym ociepleniem,  
a ju! na pewno nie w kategoriach s'odyczy 

znanej z niektórych wzmacniaczy lampo-
wych. D(wi$k wydaje si$ bardziej zwarty  
i nasycony tre"ci#. Po d'u!szym s'uchaniu 
Naima i zmianie sprz$tu na inny mo!na 
si$ poczu% tak, jakby po kilku dniach pi-
cia "wie!o wyciskanego soku z pomara)-
czy si$gn#% po rozwodniony napój. Mo!e 
troch$ przesadzam, bo ró!nica nie jest a! 
tak drastyczna, a inni producenci maj# 
w'asne recepty na wci#gaj#cy d(wi$k, ale 
staram si$ zobrazowa%, na czym ów &r-
mowy charakter polega. Mamy wra!enie, 

jakby by'o w nim wi$cej !ywej tkanki.  
W tym, co s'yszymy, jest wi$cej muzyki. 
Jak cukru w cukrze.

Zdarza si$, !e w parze z zag$szczon# 
barw# idzie s'absza dynamika i skurczo-
na stereofonia. Ale nie tutaj. Naim nie 
widzi kon+iktu pomi$dzy przyjemno"ci# 
s'uchania a mocnym 'upni$ciem, uprzy-
wilejowaniem "rednicy a wielko"ci# sce-
ny. Wi$cej – gra tak, jakby nie widzia'  
w tym nic szczególnego. Jakby nie by'o si$ 
czym chwali%. Oj, jest. Nie stara si$ nam 
zaimponowa% przy ka!dej okazji. Gra dla 
nas, po cz$"ci dla siebie, a najbardziej dla 
samej muzyki. S'ycha%, !e sprawia mu to 
rado"%. Ma zdolno"% odtwarzania nie tyl-
ko d(wi$ków, ale te! klimatu nagra). 

Je"li dla kogo" sensem audio&lskiej za-
bawy jest wierne odwzorowanie informa-

cji zapisanych na p'ycie, wytknie Uniti 
kilka wad. Nie jest idealnie liniowy i gra 
troch$ specy&cznie. Za podobne pieni#dze 
uda si$ z'o!y% zestaw bardziej neutralny  
i przekazuj#cy wi$cej detali w górze pasma. 
Naim potra& natomiast przekaza% subtelne 
informacje o akustyce nagra), pog'osach  
i otoczce ka!dego instrumentu.

Mimo 'atwego do uchwycenia charakte-
ru wykazuje si$ du!# uniwersalno"ci#. Nie 
ma muzyki, która sprawia'aby mu k'opot. 
Czuje si$ dobrze w ka!dym repertuarze  

i odwrotnie – !adnym p'ytom nie zaszko-
dzi'o to, !e sprz$t dodawa' od siebie ma'e 
co nieco.

.RQNOX]MD
W ca'ej recenzji nie zawar'em ani jed-

nego s'owa krytyki. To chyba niezdrowe, 
ale nic nie poradz$. Uniti ca'kowicie mnie 
kupi'. Wygl#dem, wyposa!eniem, brzmie-
niem, a nawet cen#, która wcale nie jest 
przesadzona. 

Naim Uniti
'\VWU\EXFMD��� Decibel 
&HQD��� ������]ï�

Dane techniczne:
0RF�Z]PDFQLDF]D��� 2 x 50 W/8 Ω
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 50 kHz
5RG]DM�SU]HWZRUQLND�&�$���24bit/192kHz
:HMĂFLD�OLQLRZH��� �3 x RCA, DIN,  

3,5 mm jack
:HMĂFLD�F\IURZH��� �2 x koaksjalne,  

2 x optyczne, USB,  
3,5 mm jack, RJ-45, 
antena WiFi

2EVïXJLZDQH�IRUPDW\��� �MP3, WMA, MMS,  
WAV, M3U, PLS, FLAC, 
AAC, Ogg Vorbis,  
Apple Lossless

:\PLDU\��Z�V�J���� 8,7/43,2/31,4 cm

1D�Z\SRVDĝHQLH 
�QLH�PRĝQD�QDU]HNDÊ�

-HG\Q\�Z�VZRLP�URG]DMX�
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