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czywi!cie nie zapomina tak"e  
o wzmacniaczach i odtwarza-
czach CD, ale dzisiaj najbardziej 

rozpoznawalnym produktem brytyjskiej 
#rmy jest rDAC – niewielki przetwornik 
na USB. Kiedy kilka miesi$cy temu wpro-
wadzono pe%nowymiarowy konwerter 
D33, sta%o si$ jasne, "e #rma powa"nie 
traktuje ten temat. Teraz w katalogu po-
jawi% si$ ta&szy rPac. Razem z nim do re-
dakcji dotar%a stacja dokuj'ca drDock.

Budowa

rPac
Pude%ko o gabarytach ma%ego dysku ze-

wn$trznego wygl'da jak drogi dodatek do 
MacBooka i chyba rzeczywi!cie zosta%o 
zaprojektowane z my!l' o u"ytkownikach 
tych komputerów. Sugeruje to nawet napis 
na opakowaniu. Wykonanie jest solidne,  
a obudowa jednolita i metalowa. Podsta-
wa to plaster czarnej gumy, dzi$ki które-

mu przetwornik stabilnie spoczywa na 
stoliku, nie rysuj'c jego powierzchni.

Oprócz pary gniazd RCA z ty%u znaj-
dziemy tylko pojedyncze wej!cie USB 
typu B. Zasilacza nie ma, poniewa" rPac 
– podobnie jak Hegel HD2 – zadowala 
si$ pr'dem z komputerowego gniazdka. 
Skoro istniej' wiatraczki i minilodówki 
na USB, to tak ma%emu przetwornikowi 
te" wi$cej do szcz$!cia nie potrzeba. Na- 
pi$cie na wyj!ciu analogowym wynosi 
2,15 V. Sporo, jak na tego typu urz'dzenie. 
Dla porównania, we wspomnianym Heglu 
jest to zaledwie 1,25 V, dlatego w bezpo-
!rednim porównaniu nale"y zwróci( uwa-
g$ na ró"nic$ g%o!no!ci.

rPac to nie tylko DAC, ale te" wzmac-
niacz s%uchawkowy. Na przedniej !ciance 
umieszczono standardowe wyj!cie 3,5 
mm, a na górze b%yszcz' dwa przyciski 

rArcamy
Arcam rPac + drDock

Za rozwojem segmentu odtwarzaczy plikowych  
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regulacji g%o!no!ci. Pod%'czenie nausz-
ników nie odcina wyj!cia analogowego.  
O kompatybilno!( nie ma obaw. Wypró-
bowa%em rPaca z DT 990 Pro, Philipsami 
)e Stretch i B&W P5. *adne nie stanowi-
%y problemu.

Przetwornik wyposa"ono w asynchro-
niczne wej!cie USB, przyjmuj'ce sygna%  
o granicznych parametrach 24 bity/96 kHz. 
Jego sercem jest 32-bitowy uk%ad Texas In-
struments PCM5102. W te!cie rPac wspó%-
pracowa% tylko z pecetem z Windowsem 7 
oraz MacBookiem Pro z systemem Mac OS 
X Lion 10.7. Nie zadzia%a% ani z Arch Linu-
xem, ani z Ubuntu 12.04. Szkoda.

drDock
Stacja dokuj'ca to taki rPac po tunin-

gu. Monolityczna metalowa obudowa  
z gumowymi elementami ochronny-

mi jest stabilna i wygl'da pancernie. Na 
tylnej !ciance znajduj' si$: analogowe wyj-
!cie RCA, cyfrowe wyj!cia SPDIF i HDMI, 
gniazdo USB oraz ma%y jack, opisany jako 
„Ctrl”. Dzi$ki niemu mo"na po%'czy( sta-
cj$ z urz'dzeniami z serii Solo. 

Gniazda zasilania nie przewidziano, 
poniewa" t$ funkcj$ pe%ni USB. drDock 
mo"e czerpa( energi$ z komputera albo 
do%'czonego do zestawu zasilacza USB. 
W komplecie znajdziemy mas$ kabli oraz 
cienki pilot. Je"eli pod%'czymy stacj$ do 
komputera, zyskamy mo"liwo!( synchro-
nizowania iCzego!tam z iTunesem.

Szkoda, "e stacja wspó%pracuje tylko 
z Apple’ami. Wielu producentów ofe-
ruje podobne urz'dzenia wyposa"one  
w gniazda dla urz'dze& z Androidem. Nie 

wiem, sk'd si$ bierze za%o"enie, "e ka"dy 
ma iPoda lub iPhone’a.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
rPac

Arcam przez lata wypracowa% #rmowy 
charakter brzmienia i jest on zauwa"alny 
nawet w tak male&kim urz'dzeniu, jak 
rPac. Przetwornik zagra% czysto i wyra-
zi!cie, szczególnie w zakresie wysokich 
tonów. Nie ma co ukrywa( – d+wi$k jest 
lekko rozja!niony, ale w granicach przy-
zwoito!ci. Góra pasma b%yszczy i przyci'ga 
uwag$. ,rednica jest zupe%nym zaprzecze-
niem kluchowatego ciep%a. rPac gra dyna-
micznie, czasami troch$ twardo. Obserwa-
cje te dotycz' te" najni"szej cz$!ci pasma. 
Bas jest g%$boki, ale kontrolowany. Przypo-
mina to, co prezentuj' dobre subwoofery  
z metalowymi membranami.

Do mojego systemu rPac jest ciut za ja-
sny, ale i tak mi%o si$ go s%ucha%o. Pod%'-
czy%em wi$c s%uchawki i tu Arcam pokaza% 
pazury. Szczególnie dobrze wypad%o po%'-
czenie z B&W P5. Góra Bowersów nabra-
%a blasku; d+wi$k sta% si$ bardziej zwarty  
i rozdzielczy. Krótko mówi'c: pe%na sy-
nergia. Je"eli szukacie eleganckiego zesta- 

wu s%uchawkowego 
do pracy przy lapto-

pie, to jest strza%  
w dziesi'tk$.Arcam rPac + drDock
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drDock
Na my!l o s%uchaniu muzyki z telefo-

nu audio#lów przechodz' ciarki. Ods%uch 
z iPhone’a to dziwactwo, ale z iPadem to 
co innego. Du"y ekran ustawiony obok 
wzmacniacza to jeden z najwygodniejszych 
sposobów odtwarzania muzyki, z jakimi si$ 
zetkn'%em. Serio.

Je"eli natomiast chodzi o jako!( d+wi$ku, 
drDock jest przeciwie&stwem rPaca. Prze-
twornik oferowa% brzmienie dynamiczne, 
wyraziste i nastawione na przejrzysto!(,  
a drDock proponuje bardziej pow!ci'gli-
wy, grzeczniejszy sposób podawania mu-

zyki. Na pierwszy plan wychodzi !rednica,  
a skraje pasma tylko j' dope%niaj'. Do d%u-
gich wieczornych ods%uchów po pracy –  
w porz'dku, ale je!li chcecie wyci'gn'(  
z plików wi$cej, lepiej wybra( komputer  
i przetwornik. Zdaj$ sobie jednak spraw$  
z tego, "e drDock to produkt skierowany 
do ludzi, którzy maj' ju" iPhone’a lub iPa-
da i szukaj' dla nich porz'dnej stacji, która 
prze!le sygna% do wzmacniacza. D+wi$k ma 
by( dobry, niekoniecznie audio#lski. I w ta-
kiej sytuacji drDock si$ sprawdzi.

.RQNOX]MD
Dwa udane produkty, cho( bardziej 

spodoba% mi si$ rPac. Dobrze si$ sprawuje 
w roli wzmacniacza s%uchawkowego. Ofe-
ruje wy"sz' jako!( brzmienia, a na dodatek 
jest ciut ta&szy. drDock jest dla tych, którzy 
ju" od dawna s%uchaj' muzyki z iPhone’a 
lub iPada i chc' wydoby( z niego brzmie-
nie, które cho( troch$ pachnie audio#lskim 
sprz$tem. Kciuk w gór$.
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5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 32-bitowy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 20 kHz  

 (+/- 0,1 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,002%

6\JQDï�V]XP��� 106 dB

:HMĂFLD��� USB

:\MĂFLD�F\IURZH��� -

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA

:\PLDU\��Z�V�J���� 2,5/6,2/10 cm

0DVD��� 0,3 kg

GU'RFN�

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA

:\MĂFLD�F\IURZH��� koaksjalne, HDMI

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 6,3/10/7,8 cm
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