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dtwarzacz prezentuje si!  
imponuj"co. Proporcje obu- 
dowy, odwa#nie g$!bo-

kiej i roz$o#ystej, nadaj" mu solidny  
i elegancki wygl"d. Projekt plastyczny 
opiera si! na czarnej bryle, wspartej 
czterema naro#nymi walcami, przy-
krytej pot!#n" p$yt" szczotkowanego 
aluminium. G$ówny korpus wykona-
no z p$yt stalowych, przykr!canych do 
sztywnego szkieletu. Rol! nóg pe$ni" 
aluminiowe, podklejone tworzywem 
walce, w których naci!cia wpuszczono 
%cianki pionowe. Front ozdobiono gru-
bym p$atem aluminium. W jego cen-
trum znajduje si!, otoczony aluminiow" 
ramk", wy%wietlacz z pomara&czowym 
pod%wietleniem, a po bokach – g$ówny 
w$"cznik oraz prze$"cznik wyboru stop-
nia wyj%ciowego (lampa albo FET).

C-60 jest top-loaderem. Nap!d 
umieszczono pod odsuwan" pokryw" 
z przyciemnionego akrylu. Na górnej 
%ciance ulokowano równie# pi!' przyci-
sków do obs$ugi podstawowych funkcji. 
Za transportem wida' akrylow", znów 
pod%wietlan" na pomara&czowo, p$yt-
k! z logo producenta i nazw" modelu. 
Otwory wentylacyjne dla lamp zabez-
pieczono wstawkami z perforowanej 
blachy.

Z ty$u znajdziemy wyj%cia analogo-
we w formatach XLR i RCA, cyfrowe 
SPDiF i Toslink oraz gniazdo sieciowe 
IEC, zintegrowane z bezpiecznikiem. 
Mamy tam równie# niewielki „hebe-
lek”, który wy$"cza iluminacj! logo. Nie 
mo#na mie' zastrze#e& ani do materia-
$ów, z jakich wykonano obudow!, ani 
do jako%ci monta#u. Elementy spaso-
wano dok$adnie.

Wn!trze sk$ada si! z czterech sekcji 
porozdzielanych ekranami. Z przodu 
znajduje si! $adowany od góry nap!d 
Philipsa VAM1202. Komor!, w której 
umieszcza si! p$yt!, zabezpieczono tak-

#e %ciankami bocznymi, dzi!ki czemu 
nawet w chwili nieuwagi nie stracimy 
w jej wn!trzu magnetycznego kr"#ka 
dociskowego. Pod nap!dem mo#na do-
strzec uk$ady steruj"ce.

Zasilanie zapewniaj" dwa transforma-
tory, prawdopodobnie toroidalne, ukry-
te w ekranuj"cych puszkach. Wszystkie 
napi!cia s" stabilizowane. W sekcji 
#arzenia lamp stopnia wyj%ciowego za-
stosowano prostownicz" 6Z4. Uwag! 
zwracaj" tak#e wysokiej jako%ci podze-
spo$y Nichicona, Wimy i Toshiby.

Elementy toru sygna$owego zmonto-
wano na du#ej p$ytce drukowanej. Prze-
twornik c/a to Burr Brown PCM1792. 
Za nim znajduje si! sekcja (ltruj"ca  
i ustalaj"ca wzmocnienie, w której wy-
korzystano wzmacniacze operacyjne 
OPA2134 oraz OPA2604. W dalszej cz!-
%ci tor ulega podzia$owi na dwie sekcje. 
W pierwszej pracuj" podwójne triody 

6922 Electro Harmoniksa, odseparowa-
ne galwanicznie od wyj%' kondensato-
rami bipolarnymi o pojemno%ci 4,7 µF. 
W drugiej zastosowano komplementar-
ne pary J-FET-ów 2SK170/2SJ74 Toshi-
by. Sygna$ do gniazd wyj%ciowych RCA 
i XLR poprowadzono przewodami. 
Odtwarzacz wyposa#ono w estetyczny 
metalowy sterownik, jednak g!ste roz-

mieszczenie przycisków i ich niewielkie 
rozmiary uniemo#liwiaj" intuicyjn"  
obs$ug!.

Pawe$ Go$!biewski

Przez wi!ksz" cz!%' testu C-60 gra$  
z wykorzystaniem toru lampowego. 
Moje dotychczasowe spotkania z lam-

powymi )ród$ami cyfrowymi pokazuj", 
#e obecno%' szklanych baniek nie za-
wsze przek$ada si! na popraw! jako%ci 
brzmienia. 

Niemiecki odtwarzacz stara si! wyko-
rzysta' najlepsze aspekty lamp i skom-
pensowa' wady nieudanych aplikacji. 
Stawia na delikatne ocieplenie i doci"-
#enie brzmienia, ale pozostaje daleki od 

T.A.C. 
■ ■
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maskowania szczegó$ów. *"czy dynami-
k! z detaliczn" gór" pasma. Nie wynika 
to z podbicia g$o%no%ci wysokich tonów, 
ale jest efektem przejrzysto%ci %rednicy 
i zró#nicowania sopranów. Rzadko spo-
tyka si! tak umiej!tne wywa#enie cech.

Tony %rednie s" delikatnie pogrubio-
ne, ale nie rozmazane; raczej wype$nio-
ne naturalnie i soczyste, czyli takie, jakie 
w lampach lubimy najbardziej. Doskona-
le pasuje do nich masywny i dynamicz-
ny bas. Jego linia jest czytelna i zró#nico-
wana, a przyjemna budowa wpisuje si! 
w estetyk! delikatnego ocieplenia.

Wysokim tonom T.A.C. nadaje de-
likatny z$oty poblask. Nie jest to wy-
ra)ne odst!pstwo od neutralno%ci, lecz 
nawi"zanie do %rednicy. Barwowo bo-
gaty d)wi!k sprawia du#o przyjemno-
%ci w ods$uchach ka#dego repertuaru. 
W mniejszych sk$adach instrumental-
nych, wokalistyce, rocku i popie doce-
nimy jego umiej!tno%' wydobywania 
najlepszych aspektów brzmienia oraz 
$agodzenia niedoskona$o%ci zwi"zanych 
np. z kompresj" realizacji lub wyostrze-
niem góry pasma. W klasyce nie odczu-
jemy braku mikrodynamiki, a zachowa-
my dobre zró#nicowanie szczegó$ów, 
naturaln" barw! instrumentów, prawi-
d$owe odwzorowanie akustyki nagra&. 
Oczekiwa$bym jednak lepszych efektów 
przestrzennych, szerszej stereofonii 
g$!bszej sceny. W wykonaniu C-60 te 
wra#enia ulegaj" podobnej – zauwa#al-
nej, ale nie dokuczliwej – kondensacji, 
podobnie jak barwa d)wi!ku.

Wyj%cie tranzystorowe cechuje si! 
zgo$a innym brzmieniem. Ró#nica jest 
wyra)na, chocia# nie powinna przes"-
dza' o przydatno%ci tylko jednej z opcji. 
O ile w kon( guracji z triodami najmoc-
niejsz" stron" C-60 jest bogata barwa 
i nasycenie, o tyle wyj%cie tranzystoro-
we wnosi wi!ksz" przejrzysto%', szcze-
gó$owo%' oraz kontrol!. Powoduje to 
lepsze oddanie aury wokó$ instrumen-
tów. Co wa#ne, nie cierpi na tym ko-
loryt nagra&. +rednica nadal jest lekko 
ocieplona i przyjemna, a bas nie ulega 
uszczupleniu ani osuszeniu, pozostaj"c 

mocn" stron" odtwarzacza. Zyskuj" na 
tym nagrania audio( lskie, realizowane 
z zamierzeniem krytycznych analiz ró#-
nych aspektów brzmienia. Wyj%cie solid 
state oka#e si! w ich przypadku bardziej 
obiektywne, a jednocze%nie T.A.C. za-
prezentuje bardziej spektakularn" dy-
namik! i stereofoni!. FET-y wybra$bym 
do ods$uchu samplerów i odkrywania 

maksimum mo#liwo%ci systemu. Jed-
nak w przypadkach „normalnych” p$yt, 
s$uchanych dla przyjemno%ci i relaksu, 
stawiam na wyj%cie lampowe.

Kupuj"c C-60, otrzymujemy )ród$o 
uniwersalne brzmieniowo, wzorowo 
wykonane i realistycznie wycenione. 
Zach!cam do ods$uchu, gdy# odtwa-
rzacz b!dzie stanowi$ prawdziw" ozdo-
b! (nie tylko estetyczn") wyra( nowane-
go systemu.

Pawe$ Go$!biewski

a pierwszy rzut oka T.A.C. 
budzi mieszane uczucia.
Mo#na to nazywa' ele-

gancj", ale wed$ug mnie do tego wzor-
nictwa trzeba si! przyzwyczai', #eby 
pó)niej móc go nie zauwa#a'. Jednak 
dla tych, którzy z recenzji czytaj" tylko 
pocz"tek i koniec zamieszczam od razu 
uzupe$nienie: przyzwyczai' si! warto, 
bo d)wi!k ma naprawd! powa#ny kali-
ber. Zacznijmy jednak od ergonomii.

W u#yciu C-60 jest bardzo przyja-
zny. Nap!d czyta p$yty b$yskawicznie 
– zjawisko, od którego w ostatnich la-
tach odzwyczajono audio( lów dos$ow-
nie si$", tym bardziej zas$uguj"ce na 
wzmiank!. Pokrywa transportu chodzi 
lekko, z minimalnym oporem, kr"#ek 
dociskowy jest dobrze dopasowany. 
Ogólnie: obs$uga mechaniki T.A.C-a to 
zaj!cie przyjemne. 

Przyciski równie# pracuj" pewnie, 
jednak za tak" kwot! chcia$bym mie' 
guziki pozbawione kraw!dzi tn"cych, 
je%li mo#na prosi'. Jest to schorzenie ty-
powe dla wi!kszo%ci chi&skiej produkcji 
i podje#d#aj"ce wed$ug ni#ej podpisa-
nego tanioch". Je%li nie da si! wypu%ci' 
og$adzonych przycisków od razu z ma-
szyny, to niech je poprawi pan Jing-Jang 
r!cznie w zamian za przekazanie 0,2 % 

Wysokim tonom T.A.C. nadaje de- mocn" stron" odtwarzacza. Zyskuj" na 

gancj", ale wed$ug mnie do tego wzor-
nictwa trzeba si! przyzwyczai', #eby 
pó)niej móc go nie zauwa#a'. Jednak 
dla tych, którzy z recenzji czytaj" tylko 
pocz"tek i koniec zamieszczam od razu 
uzupe$nienie: przyzwyczai' si! warto, 
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ceny urz"dzenia na fundusz wykszta$-
cenia jego dzieci. Z pewno%ci" b!dzie 
zadowolony, a i klient si! ucieszy.

Zbli#aj"c si! do kwestii d)wi!ku, 
przyznam jeszcze, #e nie lubi! maniery 
wypuszczania odtwarzaczy CD z wyj-
%ciem zarówno lampowym, jak i tran-
zystorowym, w my%l zasady, #e „klient 
sobie sam wybierze”. K$óci si! to z po-
j!ciem (rmowego d)wi!ku, uzyskiwa-
nego drog" okre%lonych zabiegów kon-
struktorskich. Odnosz! wtedy wra#enie, 
#e producent sam nie wiedzia$, jak jego 
produkt ma gra'. A je%li on nie wie, to 
kto ma wiedzie'? Poniewa# jednak spo-
strzeg$em, #e Pawe$ zaj"$ si! o(arnie 
ods$uchem obu typów wzmocnienia, 
oceni$em brzmienie swojego systemu  
i uzna$em, #e u mnie lepiej si! sprawdzi 
stopie& pó$przewodnikowy. Oczywi%cie, 
na wszelki wypadek sprawdzi$em, czy 
pomijaj"c lampy, nie trac! aby jakiego% 
absolutu, ale poniewa# ró#nica nie by$a 
szczególnie znacz"ca, z czystym sumie-
niem poprzesta$em na solid-state.

Je%li na podstawie dotychczasowych 
weso$ych wzmianek doszli%cie Pa&-
stwo do wniosku, #e ten odtwarzacz mi 
si! nie spodoba$, to jeste%cie w b$!dzie. 
Spodoba$ mi si! bardzo. C-60 gra %wiet-

nie. Swoboda, du#a masa, wyra)ny rytm 
– te cechy przyci"gn!$y moj" uwag!.  
Za tak" cen! nie ma mowy o tary(e 
ulgowej, ale nawet jak na te pieni"dze 
T.A.C. bardzo si! stara. I jest jeszcze cia-
steczko: barwa d)wi!ku i odrobina ana-
logowej mi!kko%ci w cyfrowym %wiecie. 
Daleko odeszli%my od wczesnych cede-
ków, z których brzmienia przebija$o cy-
frowe szale&stwo. Wspó$czesne odtwa-
rzacze dobrej klasy brzmi" spokojnie, 
d)wi!kiem nasyconym i nawet nieco 
dostojnym.

Ten te# taki jest. Dojrza$y jak grusz-
ka „konferencja”, czyli j!drny, spr!#ysty, 
pe$en soku i ze spor" dawk" s$odyczy. 
,adnych fa$szywych kroków w postaci 
nadmiernej twardo%ci, zbytecznie mi!k-
kich kawa$ków czy te# (twardego!) ra-
cjonalnego j"dra, jakie Lenin na zgub! 
ludzko%ci znalaz$ w Heglu. Zamiast tego 
wszystkiego jest naturalna szczegó$o-
wo%' pozbawiona kliniczno%ci, szeroka 
scena, równomiernie wype$niona )ró-
d$ami pozornymi, uderzenie 
i zej%cie basu, odpowiednie 
dla orkiestry symfonicznej,  
a tak#e %rednie tony, pozwa- 
laj"ce z przyjemno%ci" s$u-
cha' %piewu wielkich dam 

jazzu i muzyki klasycznej. Jest sporo 
audio(lskiego powietrza, pog$osy i aku-
styka pomieszcze&, a wszystko zanurzo- 
ne w ciep$ej, naturalnej aurze wn!trz,  
w których gra muzyka.

Te cechy brzmienia w po$"czeniu  
z $atw" obs$ug" i sympatycznie czytel-
nym wy%wietlaczem (pomara&czowy 
i w dodatku z matryc" utworów) spo-
wodowa$y, #e d$ugo s$ucha$em T.A.C-a 
jako g$ównego )ród$a w systemie. Od-
twarzacz dwa razy dro#szy od mojego 
CD nie zagra$ oczywi%cie dwa razy lepiej 
(wiemy, #e to tak nie dzia$a), ale na tyle 
lepiej, #e chcia$o si! go mie'. Przyjazna 
spójno%' po$"czona z dynamik" – oto 
C-60. +wietny d)wi!k ponad oczekiwa-
nia, za który nie wiem ju#, kto odpowia-
da: Chi&czycy czy Niemcy? Powiedzmy, 
#e obie nacje po po$owie.

Alek Rachwald
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