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AC to rozwi!zanie najprostsze  
i bardziej rozwojowe ni" serwe-
ry w rodzaju Naima HDX. Nie 

p#acimy za nap$d optyczny i nie sp$dza-
my kilku wieczorów na karmieniu serwe-
ra p#ytami. Nie martwimy si$ te" o ilo%& 
wolnego miejsca na dysku. Te problemy 
bierze na siebie komputer. Przetwornik 
zajmuje si$ tylko wysy#aniem sygna#u do 
wzmacniacza.

Budowa

Je%li komu% zabrak#o wzmianki o histo-
rii Hegla, odsy#am do „HFiM 11/2011”  
i przechodz$ od razu do rzeczy. Do re-
dakcji dotar# model HD2 – najta'szy 
przetwornik w ofercie norweskiej (rmy. 
Na oko jest nawet mniejszy od miniatu-
rowych Pro-Jectów Box Design. Nawet 
w opakowaniu powinien si$ spokojnie 
zmie%ci& w kieszeni jesiennej kurtki. Inna 
sprawa, "e w komplecie oprócz samego 
przetwornika znajdziemy tylko foli$ b!-
belkow! i krótk! instrukcj$ obs#ugi. Nie 
jest to jednak niedopatrzenie, poniewa" 

HD2 nie potrzebuje do szcz$%cia niczego 
prócz komputera i przewodów, a te u"yt-
kownik i tak dobierze sam.

Obudow$ wykonano z dwóch stalo-
wych ceowników i metalowej p#yty zdo-
bi!cej front. Do wyboru mamy wersj$ 
srebrn! albo czarn!. 

Z przodu umieszczono tylko niebiesk! 
diod$ sygnalizuj!c! aktywno%& urz!-
dzenia, logo (rmy i oznaczenie modelu. 
Z ty#u znalaz#y si$ z#!cza: USB typu B, 
cyfrowe wyj%cie koaksjalne oraz wyj%cie 
analogowe w postaci pary RCA. Gniazda 
zasilaj!cego nie ma, poniewa" DAC zado-

wala si$ pr!dem z kabla komputerowego. 
Dla amatora wzmacniaczy i odtwarzaczy 
wyposa"onych w skomplikowane uk#ady 
zasilaj!ce b$dzie to podejrzanie proste. 
Unikni$to jednak konieczno%ci pod#!-
czenia zasilacza wtyczkowego ze %miesz-
nie cienkim drucikiem, a u"ytkowniko-
wi zaoszcz$dzono dalszych wydatków. 
Jeden kabel sieciowy i z g#owy.

HD2 to nie multimedialny kombajn, 
lecz urz!dzenie zbudowane w jednym 
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celu – po#!czy& komputer z systemem 
Hi-Fi. )adnych antenek, kon(gurowa-
nia sieci, problemów z wy%wietlaczem 
i obs#ug!. Odtwarzacze plikowe ofero- 
wane przez specjalistyczne wytwórnie 
graj! dobrze, ale pod wzgl$dem komfortu 
u"ytkowania s! z regu#y na etapie %rednio-
wiecza. Tu wszystko robimy po swojemu, 
w zale"no%ci od ustawie' komputera.  
Hegel powinien dzia#a& ze wszystkimi 
systemami operacyjnymi.

Zapewne znajd! si$ klienci, dla któ-
rych wyposa"enie HD2 b$dzie niewy-
starczaj!ce. Gdyby z ty#u zamontowano 
wej%cie cyfrowe, DAC móg#by zosta& 
wykorzystany np. do poprawy jako%ci 
brzmienia odtwarzacza CD. Dodanie 
przycisku wyboru *ród#a na przedniej 
%ciance nie powinno by& problemem. 
Wówczas jednak i tak musieliby%my w#!-
cza& komputer do zasilania przetwor-
nika. Je%li konstruktorom zale"a#o na 
stworzeniu sprz$tu minimalistycznego, 
nale"y t$ wizj$ uszanowa&. Dla bardziej 
wymagaj!cych klientów przygotowali 

tra(aj! najpierw do bufora, po czym s! 
taktowane precyzyjnym zegarem.

Z zagadnie' czysto praktycznych nale-
"y pami$ta& o ni"szym ni" zwykle napi$-
ciu na wyj%ciu analogowym. Wynosi ono 
zaledwie 1,25 V, wi$c przetwornik Hegla 
b$dzie gra# ciszej ni" inne urz!dzenia. 
Warto uwzgl$dni& t$ ró"nic$ w bezpo-
%rednich porównaniach, poniewa" nasz 
s#uch zwykle uznaje, "e g#o%niej znaczy 
lepiej.

Korzystaj!c z systemu Windows, po-
winni%my tak"e nieco obni"y& poziom 
sygna#u wyj%ciowego. O zainstalowaniu 
dobrego programu do odtwarzania i ste-
rowników ASIO nawet nie wspominam. 
HD2 jest urz!dzeniem typu Plug and 
Play, wi$c powinien zadzia#a& z dowol-

nym komputerem z USB. Nale"y jednak 
pami$ta&, "e wiele zale"y od kon(guracji 
peceta. Po wpi$ciu kabla USB czekamy 
kilka sekund, a" system wykryje prze-
twornik i zmieniamy urz!dzenie wyj-
%ciowe w ustawieniach systemowych; 
czasami tak"e w opcjach odtwarzacza. 
Jako%& i format plików zale"! wy#!cznie 
od mo"liwo%ci komputera.

Uwagi? Mam tylko jedn!. Obudowa 
HD2 opiera si$ na trzech niewielkich 
nó"kach z mi$kkiej gumy. Trzypunk-
towe podparcie ma na pewno plusy, ale  
w tak niewielkim urz!dzeniu robi wi$-
cej szkody ni" po"ytku. Nawet niedrogie 

#!czówki potra(! przechyli& leciutkie 
urz!dzenie. Pod#!czenie sztywnych kabli  
z zakr$canymi wtykami mo"e by& proble-
matyczne. Najbezpieczniej jest trzyma& 
przetwornik w d#oni, a po pod#!czeniu 
kabli delikatnie odstawi& go na miejsce.
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Hegel zosta# wpi$ty do systemu z#o-
"onego ze wzmacniacza Creek Desti-
ny 2 i kolumn Audio Physic Tempo VI. 
Pierwszym *ród#em USB by# mocno 
doinwestowany komputer stacjonarny  
z Windowsem XP; drugim – netbook  
HP Mini 210-2170 NR pracuj!cy na sys-
temie Ubuntu 10.04 (Linux) z odtwa-
rzaczem DeaDBeeF. Okablowanie: USB 
Vivanco CC U5 30; #!czówki Tara Labs 
Prism 300a i Albedo Beginning, a g#o%ni-
kowe – na zmian$ Sevenrods ROD3 oraz 
Van den Hul +e Inspiration Hybrid. 

dwie dro"sze maszyny – HD10 (4250 z#) 
i HD20 (5990 z#).

Wn$trze szczelnie wype#nia g$sto za-
drukowana p#ytka. Sercem urz!dzenia 
jest 24-bitowy Burr Brown PCM 1754. 
Wcze%niej sygna# przechodzi przez uk#ad 
AKM AK 4127, który wykonuje upsam-
pling do 24 bitów/192 kHz. Za odbiór 
sygna#u z wej%cia USB odpowiada do-
sy& popularny kontroler Tenor TE7022. 
Transmisja danych pomi$dzy kompute-
rem a przetwornikiem odbywa si$ syn-
chronicznie, jednak dzi$ki opatentowa- 
nemu przez Hegla rozwi!zaniu nie musi-

my si$ przejmowa& jitterem. Dane 

1LH�PD�]DVLODF]D"��

+'��ĝ\ZL�VLÚ�SUÈGHP�]�NDEOD�86%�

56-59 Hegel HD2.indd   57 12/22/11   7:54:08 PM



58 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

Test przetwornik c/a

HD2 zareagowa# na zmian$ interkonektu 
na dro"szego Van den Hula, wi$c mimo 
niewysokiej ceny DAC-a sugeruj$ nie re-
zygnowa& z dobrych przewodów. System 
stan!# w 18-metrowym pokoju o przyja-
znej akustyce, a ods#uchy by#y prowadzo-
ne tylko z plikami FLAC.
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No i jak tu teraz napisa&, "e urz!dzenie 
o gabarytach trzech paczek papierosów 
potra( zagra& zdrowym, audio(lskim 
d*wi$kiem? Oczywi%cie HD2 nie osi!ga 
poziomu drogich, high-endowych ma-
szyn, ale w odpowiedniej kon(guracji 
potra( zaprezentowa& brzmienie, które 
mo"na by przypisa& dobremu odtwarza-
czowi CD za 3000 z#. Bior!c pod uwag$ 
konieczno%& dokupienia komputera, to 
by si$ nawet zgadza#o.

Z kr!"!cych w internecie opinii 
mo"na wyczyta& wszystko, co si$ 
chce. A to "e HD2 jest przejrzysty  
i dynamiczny, a to "e delikatny  
z ciep#ym %rodkiem. Ostateczny  
efekt w du"ym stopniu zale"y od  
kon(guracji komputera, ale brzmie-
nie HD2 jest przede wszystkim 
normalne, zrównowa"one i pe#-
ne. Nie doszukiwa#bym si$ w nim 

lampowej barwy ani subwooferowego 
basu. Mo"e to zaskoczenie wywo#ane 
miniaturowymi rozmiarami sprawia, "e 
w pierwszej chwili mimowolnie szuka- 
my jednego elementu, który tak pozytyw-
nie nas zaskoczy#. Porównanie z innymi 
*ród#ami prowadzi do wniosku, "e Hegel 
to dojrza#e urz!dzenie. )aden sk#adnik  
nie wybija si$ na pierwszy plan. Równo-
waga tonalna jest bardzo dobra. Dynami-
ka nie pozostawia niedosytu. Wiadomo,  
"e mo"na lepiej, ale nie za te pieni!dze.  
Barwa – nastawiona na zero, mo"e z mi-
nimaln! tendencj! do ocieplania. HD2 
to jedno z urz!dze', które od pierwsze-
go kontaktu polubi! w#a%ciciele dobrze 
zestrojonych systemów. On niczego nie 
zepsuje.

Po kilku dniach s#uchania wróci#em 
do komputera z kart! ESI Juli@ i odkry-
#em cech$, która wyró"nia Hegla w%ród 
innych przetworników w zbli"onej cenie. 
Stereofoni$. Najta'szym *ród#em pliko-
wym, które osi!gn$#o ten poziom, by# 
PS Audio Digital Link III. )a#uj$, "e nie 
mia#em do dyspozycji dro"szych #!czó-
wek i kabla USB. Ciekawe, ile jeszcze da-
#oby si$ wyci!gn!& z tego miniaturowego 
urz!dzenia.

Ze wszystkich przetworników, z któ-
rymi do tej pory mia#em do czynienia, 
Hegel najbardziej przypomina Musicala 
M1 DAC. Stawia na neutralno%& i rów-
nowag$. Konstruktorzy zadbali o ka"-
dy element prezentacji, dlatego trudno 
wskaza& wi$ksze braki. Wiadomo, "e 
HD2 nie osi!ga poziomu high-endowych 
odtwarzaczy, ale chyba nikt nie b$dzie 
tego wymaga#. Widz!c ma#e pude#ko  
i jego cen$, spodziewamy si$ d*wi$ku ak-
ceptowalnego lub najwy"ej poprawnego, 
a dostajemy o wiele wi$cej – sprz$t wy-
trzymuj!cy spotkanie ze znacznie dro"-
szym towarzystwem i d#ugie, przyjemne 
ods#uchy.
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HD2 przekona# mnie na tyle, "e zacz!-
#em si$ zastanawia& nad jego kupnem. 
Wci!" czekam na pojawienie si$ *ród#a 
plikowego, które powali mnie jako%ci! 
d*wi$ku i pozwoli zamkn!& temat na 
d#u"ej. Dopóki si$ nie doczekam, mog$ 
spokojnie s#ucha& Hegla.
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