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ambridge Audio to marka znana 
wszystkim mi!o"nikom sprz#tu, 
którzy ju$ jaki" czas interesuj% si# t% 

tematyk%. W naszym kraju wielk% popular-
no"ci% cieszy!y si# serie 300 i 500. Ich konser-
watywny wygl%d jednych przyci%ga!, innych 
odstrasza!, ale nikt nie narzeka! na jako"& 
brzmienia ani wysokie ceny.

Budowa
Odtwarzacz o symbolu 651C z zewn%trz 

prezentuje si# niemal tak samo, jak jego po-
przednik. Odnalaz!em w sieci zdj#cia wn#trz-
no"ci obu maszyn i poza kilkoma szczegó!a-
mi, takimi jak kszta!t jednego z elementów 
transportu czy mi#kkie podk!adki izoluj%ce 
pokryw# od frontu, nie zauwa$y!em wi#k-
szych ró$nic. Na ma!ych zdj#ciach nie wida& 
jednak, $e w starszym modelu wykorzysta-
no 24-bitowy uk!ad Wolfson WM8740, za" 
w nowym konstruktorzy zainspirowali si# 
rozwi%zaniem u$ytym w przetworniku USB 
DacMagic i zaprz#gli do pracy dwie ko"ci 
WM8742. 

W zasilaczu zastosowano transformator 
toroidalny. Elektronik# zmontowano metod% 
powierzchniow% na dwustronnych p!ytkach. 
Do tego mamy autorski serwomechanizm 
S3 i porz%dny transport.

Oprócz nap#du, z przodu ulokowano tyl-
ko sze"& przycisków do obs!ugi najwa$niej-
szych funkcji, odbiornik podczerwieni 
i wy"wietlacz. Do wyboru mamy jeden 
z dwóch poziomów jasno"ci lub wyga-
szenie. Z ty!u znalaz!y si#: trójbolcowe 
gniazdo zasilaj%ce IEC, wyj"cie analo-

gowe RCA, cyfrowe wyj"cie optyczne i ko-
aksjalne oraz para gniazd do komunikacji  
z innymi elementami CA. W!%cznik przyda 
si# tylko w razie wyjazdu na wakacje. W try-
bie czuwania zu$ycie energii nie przekracza 
1 W, a po zbudzeniu odtwarzacz powinien 
gra& nieco lepiej.

Obudow# z!o$ono z porz%dnych blach 
stalowych. Otwiera si# jak pude!ko zapa!ek, 
ale dzi#ki sprytnemu kszta!towi pokrywy  
i umocowaniu jej wieloma "rubami, ca!o"& 
wydaje si# bardzo sztywna. Pilot jest spory, 
ale ergonomiczny. W starszych modelach 

jego powierzchnia by!a metalowa. Tutaj 
mamy plastik udaj%cy aluminium. Podobnie 
z frontami – na zdj#ciach wygl%daj% jak gru-
be aluminiowe sztabki, ale od spodu wida&, 
$e tak naprawd# s% cie'sze i tylko sprytnie 
pozaci%gano je na boki. Dobra wiadomo"& 
jest taka, $e odtwarzacz nie sprawia proble-
mów w u$ytkowaniu. Transport nie ha!asuje 
i !yka nawet porysowane p!yty. Pilot dzia!a 

pod rozmaitymi k%tami. Wy"wietlacz jest 
czytelny i nie daje po oczach. Z!a wiadomo"& 
jest taka, $e model 650C kosztowa! 2399 z!,  
a 651C – 2999 z!. Au&!

Brzmienie
Cambridge nie owija w bawe!n#. Gra czy-

sto, detalicznie i d(wi#cznie. Nie, $ebym zg!a-
sza! obiekcje do jako"ci basu i "rednicy, ale 
im wy$ej, tym brzmienie staje si# ciekawsze. 
Góra pasma to w tej cenie prawdziwa klasa. 
Jest wprawdzie lekko wyeksponowana, ale 
tylko w!a"ciciele mocno rozja"nionych syste-
mów b#d% na ni% narzeka&. A mo$e nawet oni 
dadz% si# przekona&. 651C pomaga wydoby& 
z muzyki perlisto"& i blask. Jego brzmie-

nie przywo!uje skojarzenia ze s!uchawkami  
Sennheiser HD-600. Tym, którzy mieli je na 
g!owie, nie potrzeba dalszych wyja"nie'.

W zakresie tonów niskich Cambridge 
umiej#tnie !%czy g!#bi# z szybko"ci%. Woli 
mocne ciosy ni$ snucie si# po pod!odze.  
O "rednicy mo$na powiedzie& tyle, $e jest 
tam, gdzie trzeba i ma neutraln% barw#. 
651C wyró$nia si# w dwóch dziedzinach: 
przestrzeni i dynamice. Gdyby to by!o (ró-
d!o za 2000 z!, bez dwóch zda' postawi!- 
bym w tych rubrykach szóstki. A tak b#dzie 
„tylko” mocne pi#&.

Konkluzja
Dynamika, czysto"& i przestrze'. Stary, 

dobry Cambridge. Je"li chcecie zaoszcz#dzi&, 
kupcie go teraz, bo je"li obecny trend si# 
utrzyma, 652C b#dzie ju$ o 1000 z! dro$szy.
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Dane techniczne:

5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy
:\MĂFLH�DQDORJRZH��� RCA
:\MĂFLD�F\IURZH��� koaksjalne, optyczne
=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,003 %
6\JQDï�V]XP��� > 115 dB
:\PLDU\��Z�V�J���� 8,5/43/30,5 cm

Ocena:
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przycisków i po sprawie.
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