Test odtwarzacze sieciowe

Po inwazji DAC-ów nadchodzi ofensywa odtwarzaczy sieciowych. Idea jest prosta
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Denon DNP-F109
Po wprowadzeniu

NP-F109 jest tylko o 200 zł tańszy od swojego większego odpowiednika, ale ma większość
jego funkcji. Wi-Fi, Air Play, vTuner,
USB dla iPoda, możliwość sterowania
pilotem lub aplikacją na iOS i Android
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– to najważniejsze z nich. Pytanie tylko,
czy oszczędzamy na mniejszej obudowie, czy także na jakości brzmienia?

Budowa
Urządzenie jest nietypowo małe i lekkie.
Cienki przewód zasilający zamontowano
na stałe. Dziwne, bo nie dość, że kiepsko
wygląda, to utrudnia instalację sprzętu.
Tym razem DNP-F109 wylądował na audiofilskim stoliku, ale wielu użytkowników
zapewne będzie chciało postawić go na
regale obok książek i płyt. W tej sytuacji
odłączane kable przeciąga się wygodniej.
Na zapleczu znajdziemy złącze LAN
(RJ-45), USB typu A do podłączenia
iPoda, cyfrowe wyjście koaksjalne oraz

analogowe RCA. Z przodu – włącznik,
przycisk wyboru źródła, duży wyświetlacz i wspomniany manipulator, czyli
cztery strzałki i centralny przycisk zatwierdzający wybór.
Pierwsze wrażenia – znakomite. Po
podłączeniu do sieci przewodowej setup trwa kilkanaście sekund. Ledwo

nadążałem czytać kolejne komunikaty
informujące o tym, że znaleziono sieć,
następuje łączenie, połączono itd. Nieco
wolniej działa to w przypadku Wi-Fi, ale
po kilkudziesięciu sekundach Denonowi
udało się połączyć z siecią zabezpieczoną WPA2.
Skoro poszło tak gładko, postanowiłem zainstalować na Nexusie 7 dedykowaną aplikację Denon Remote, która
w sklepie Google Play otrzymała zaledwie 2 na 5 gwiazdek. Faktycznie, nie jest
to najpiękniejsza ani najszybciej działająca aplikacja na Android, ale udało się
ją zmusić do wykonania najważniejszych
poleceń, a sam streamer reagował na komendy wydawane z tabletu bez zwłoki.

Jeśli ktoś nie ma urządzenia z iOS-em
ani Androidem, może skorzystać z pilota
i również powinien w ten sposób uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji
odtwarzacza. Trzeba jednak zaznaczyć,
że obsługa za pomocą tabletu jest wygodniejsza, nawet jeśli wygląd aplikacji
nie jest wystrzałowy.
DNP-F109 obsługuje formaty WMA,
MP3, WAV, AAC, FLAC, WMA lossless (Transcode) i ALAC. Graniczne
parametry sygnału to 24 bity/192 kHz
(podawane przy plikach WMA). Użytkownikom Windowsa najwygodniej będzie zarządzać plikami poprzez WMP
w wersji 12 lub wyższej, natomiast fani
komputerów z nadgryzionym jabłkiem
włączą iTunes i skorzystają z funkcji
AirPlay.

Brzmienie
Kiedy urządzenia danej firmy prezentują podobne brzmienie, to znak, że jej
inżynierowie działają konsekwentnie.
Tak jest w przypadku Denona. Dźwięk
jest dynamiczny, a jednocześnie przyjemny i delikatnie ocieplony. Słychać
to głównie w zakresie średnich i niskich tonów. Tu pojawia się delikatne
zagęszczenie, co czyni dźwięk miłym
w odbiorze. Ma też naturalną i fizjologiczną barwę, która wywołuje skojarzenia
z papierowymi lub polipropylenowymi
membranami. Może nie jest to dźwięk
całkowicie neutralny i przezroczysty, ale
przyjemny – na pewno.
Bas odebrałem jako gęsty i nasycony.
Jeśli ktoś jest fanem dzikich solówek lub
stopy perkusyjnej uderzającej z częstotliwością młota pneumatycznego, zapewne
nie będzie do końca usatysfakcjonowany
szybkością. Ale pozostali słuchacze będą,
a przy tym docenią masę i mięsistość najniższych składowych.
Od tego miodnego całokształtu delikatnie odstają wysokie tony. Ich priorytety to szybkość, detaliczność i czytelność.
Czasami są nawet skłonne zapiszczeć,
jeżeli nagranie tego wymaga. Czy taka
prezentacja zakłóca spójność brzmienia?
Trochę tak, ale dzięki temu nie odbieramy go jako spowolnionego czy zamulonego. Góra nadaje blask i oddech, a bez
nich mogłoby się zrobić za gęsto.

Konkluzja
Mnóstwo funkcji w małej obudowie.
Do tego brzmienie będące mieszanką ciekawych elementów. Prawdziwy
Denon.

Denon DNP-F109
Dane techniczne:
b.d.
+
+
–
koaksjalne
RCA
+
iOS, Android
WMA, MP3, WAV,
AAC, FLAC, WMA lossless
(Transcode), ALAC
8,3/25/25 cm
b.d.

Ocena:
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
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Denon DNP-720AE
w katalogu Denona

Należący do tego samego koncernu
Marantz oferuje streamer NA7004 za
2695 zł. Tymczasem DNP-720AE kosz-

tuje tylko 1995 zł. Brzmi kusząco, zatem
trzeba sprawdzić, czy czegoś mu brakuje.

Budowa
Zanim zabrałem się za dużego Denona, przerobiłem mniejsze klocki

podziewalibyśmy się, że jeśli
duży producent skonstruuje odtwarzacz sieciowy z Wi-Fi, AirPlay, gniazdem USB i aplikacją na smartfony, to będzie on drogi. Nie można
przecież zaoferować gniota posiadaczom
systemów za kilkanaście tysięcy złotych.
18
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(DNP-F109 i NP-30). Widząc pełnowymiarowy karton, dźwignąłem go,
spodziewając się znacznej masy, ale
okazał się tak lekki, że pomyślałem,
że redakcyjny fotograf zapomniał spakować urządzenie do środka. Myliłem
się – po prostu waga odtwarzacza jest
tak mała, że kiedy stanął na granitowym stoliku, mogłem go podnieść jedną
ręką. Konieczne będzie jego zabezpieczanie na czas podłączania kabli.
Ciekawostką jest dołączona do kompletu antena AM. Ostatnio widziałem
takie cudo przy okazji testowania tanich zestawów mikro. Najwyraźniej
ktoś stwierdził, że skoro streamer ma
pełnić również funkcję tunera, należy
zaoferować wszystko, co miały starsze
odbiorniki. Nas jednak bardziej interesuje obecność dokręcanej anteny Wi-Fi.

Z wyposażenia tylnej ścianki zostało
jeszcze gniazdo RJ-45 dla sieci przewodowej, analogowe wyjście RCA, cyfrowe
optyczne i gniazdo zasilające typu euro
(ósemka).
Z przodu – duży przełącznik trybu
czuwania, wyświetlacz, przycisk wyboru
źródła dźwięku, okrągła grupa guzików
do nawigacji oraz gniazdo USB typu A
do podłączenia zewnętrznej pamięci lub
iPoda.
Procedura uruchamiania jest standardowa. Jeśli wybierzemy połączenie
z siecią bezprzewodową, lepiej się zaopatrzyć w pilot, ponieważ wpisywanie hasła sieci jest nieco irytujące.

Spodziewając się, że dalej pójdzie już
z górki, uruchomiłem aplikację Denon
Remote na Nexusie 7, którą zainstalowałem już w trakcie testu mniejszego
Denona. Spodziewałem się, że szybko
wykryje streamer i pozwoli wygodnie
go obsługiwać, ale to by było za proste.
DNP-720AE podłączony do sieci bezprzewodowo nie wykrywał firmowej
aplikacji.
Z pozostałych funkcji warto wspomnieć o obsłudze AirPlaya i dwóch serwisów muzycznych – Napstera i Last.fm
z zastrzeżeniem, że odpalimy je tylko
z Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Lista formatów obsługiwanych w trybie
streamera obejmuje MP3, WMA, AAC,
FLAC i WAV, przy czym najlepszą jakość mamy uzyskać z plików FLAC
o parametrach 24 bity/96 kHz. Takich

samych plików można słuchać z pamięci podłączonej do USB na przedniej
ściance.

w średnicy, tutaj ów przyjemny nalot
udziela się wszystkim zakresom pasma. Bas ma przyjemną barwę, a wysokie tony są perliste i eleganckie.
Udało im się zachować przejrzystość,
ale ilość informacji to jedno, a sposób
przekazania to coś zupełnie innego.
DNP-720AE potrafi ukazać złożoność
muzyki bez napastliwego atakowania
uszu.
Jakby tego było mało, Denon zaprezentował ciekawą przestrzeń – szeroką,
pełną powietrza, z wyraźną gradacją
planów w głąb. Tak dobrze słuchało mi
się muzyki, że wkrótce zapomniałem,
iż DNP-720AE jest przedmiotem testu
i powinienem wyszukać również jakieś
minusy.
Hm... Może bas mógłby być odrobinę
szybszy. Gdyby jednak ktoś powiedział,
że można go przyspieszyć, ale kosztem
wypełnienia, nie zgodziłbym się. Pozostałe minusy dotyczą funkcjonalności – mówię
o
problemie
z aplikacją i kablu zasilającym
zapożyczonym
z kuchennego radyjka. Ale nawet to można przeboleć,
bo kilka firm produkuje dobre sieciówki
tego typu.

Brzmienie

Konkluzja

DNP-720AE prezentuje dźwięk dojrzalszy niż mniejszy model Denona.
Nadal jednak można się tu doszukać
elementów firmowego charakteru. Odtwarzacz serwuje bas z dużą pewnością, ale nawet niskie pomruki wiedzą,
kiedy mają wygasnąć. Jest w tym dźwięku głębia, mięcho i organiczne wypełnienie, którego trudno nie lubić. Można
się nim znudzić lub nawet przejeść, jeśli sprzęt nie potrafi opanować niskich
tonów, ale Denon daje sobie z tym radę.
Wyłapuje granicę, która oddziela przyjemny masaż brzucha od monotonnego buczenia. Dodatkowym elementem
nadającym brzmieniu charakter jest delikatnie ocieplona barwa. Kiedy w tańszym modelu było ją słychać głównie

Przez tych kilka dni Denon grał tak
dobrze, że na zakończenie mogę powiedzieć tylko jedno: polecam.

Denon DNP-720AE
Dane techniczne:
24-bitowy
+
+
–
optyczne
RCA
+
iOS, Android
MP3, WMA, AAC,
FLAC, WAV
7,4/43,4/28,2 cm
b.d.

Ocena:
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
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Cambridge Audio
NP-30
a pierwszy rzut oka nie jest jasne, jak
średnio zorientowany klient miałby
dokonać wyboru między tymi dwoma modelami. Z informacji prasowych wynika, że droższy ma bardziej zaawansowane
przetworniki, XLR-y i gniazdo USB typu B,
pozwalające wykorzystywać go jako zwykły
DAC w połączeniu z komputerem. Z pewnością różnic jest więcej, ale te wydają się
najważniejsze. Ach – no i cena. 2390 zł wobec 3990 zł to poważny argument przema-
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wiający za tym, by zainteresować się tańszym
NP-30.

Budowa
Podobnie jak Denon DNP-F109, mały
Cambridge przypomina bardziej jednostkę centralną mikrowieży niż samodzielny
element systemu hi-fi. Wrażenie to potęguje umieszczone z prawej strony pokrętło
i większa niż w Denonie liczba przycisków
na przedniej ściance.
Pod względem wyposażenia malutki streamer nie ma kompleksów wobec
droższych konkurentów. W odróżnieniu
od Yamahy NP-S2000, oferującej tylko
gniazdo LAN, dostaniemy również dwa
wejścia USB typu A (jedno z przodu, drugie z tyłu) oraz łączność Wi-Fi. Zabrakło

gniazda USB pozwalającego na użytkowanie Cambridge’a w trybie DAC-a. Przydaje się, kiedy chcemy grać w gry komputerowe z dźwiękiem płynącym z kolumn lub
oglądać filmy na iPtaku.
Przykręciłem antenę, żeby się połączyć
z domową siecią. Mimo dużego wyświetlacza procedura wpisywania hasła jest trochę
śmieszna; zwłaszcza że do NP-30 dołączono duży pilot systemowy. Nie można
wpisywać znaków tak samo jak SMS-ów
w telefonach bez ekranu dotykowego. Tutaj
wyświetlają się wszystkie znaki i litery alfabetu, a my musimy powoli przeskakiwać

między nimi i wybierać jeden symbol po
drugim. Dziwactwo, ale dobra wiadomość
jest taka, że przez tę procedurę wystarczy przebrnąć raz. Później można pobrać
aplikację Stream Magic (mającą w sklepie
Google Play oceny niewiele lepsze niż oferowana przez Denona) i sterować NP-30
tabletem lub telefonem. Aplikacja jest dostępna na iOS i Android. Szału nie ma, ale
na pewno jest to forma obsługi wygodniejsza niż manipulatory na przedniej ściance
i pilot.
Co ciekawe, w trakcie pierwszego uruchomienia odtwarzacz wykrył dostępną
aktualizację oprogramowania, spytał, czy
ma ją pobrać i zainstalować, po czym
grzecznie się zresetował. To już bardziej
komputer niż sprzęt audio.

Wnętrze NP-30 wygląda standardowo
– dwie płytki i karta sieciowa w plastikowej obudowie. Mniejsza płytka to zasilacz,
większa – DAC i pozostałe układy cyfrowe
i analogowe. Cambridge nie byłby sobą,
gdyby jakiegoś elementu nie schował przed
oczami ciekawskich, toteż sporą część
układów chroni pokrywa z oznaczeniem
Reciva.
Konwersję c/a powierzono 24-bitowemu Wolfsonowi WM8728. Lista obsługiwanych formatów obejmuje WAV, FLAC,
ALAC, AIFF, WMA, MP3 (CBR i VBR),
AAC, AAC+ oraz Ogg Vorbis. Graniczne
parametry sygnału to 24 bity/96 kHz, przy
czym producent zaznacza, że odtwarzacz
nie obsługuje próbkowania 88,2 kHz. Na
tylnej ściance znajdziemy wyjście analogowe
w postaci pary gniazd RCA, wyjścia cyfrowe
(optyczne i koaksjalne), gniazdo etherne-

towe (RJ-45), USB typu A, gniazdo anteny
Wi-Fi oraz zasilające złącze euro (ósemka)
z włącznikiem.

Brzmienie
Cambridge zaprezentował brzmienie
ciepłe, nudne i kluchowate…
Tak, żarty się mnie trzymają! Jak przystało na urządzenie tej marki, dźwięk jest
dynamiczny i efektowny.
NP-30 nie należy do urządzeń, którym
trzeba dać czas na pokazanie zalet, rozgrzać, wypieścić i słuchać dotąd, aż się
spodoba. Tutaj zabawa zaczyna się od
pierwszych taktów.
Dzięki głębokim i zwartym niskim tonom
muzyka ma wykop i nośność. W pewnym
sensie charakter NP-30 przypomina to,
z czym się zetkniemy w dobrze nagłośnionej
sali kinowej. Na szczęście, bas nie przysłania
średnicy, bo ta ma sporo do przekazania.
Wokale i instrumenty operujące w tym zakresie pozostają czytelne, a brzmienie nastawione raczej na przejrzystość niż tworzenie
romantycznego klimatu.
Dopełnieniem tego obrazu są jasne
wysokie tony. Nie boją się zapiszczeć czy
zakłuć nas w uszy, kiedy nagrania tego
wymagają. Jeżeli w nagraniu jest pisk, to
piszczy i nie ma zmiłuj. Kiedy jednak podrzucimy mu dobrze zrealizowany album,
radość ze słuchania jest jeszcze większa.

Konkluzja
NP-30 jest w pewnym sensie bezkompromisowy. Przed zakupem upewnijcie
się, czy po piętnastu minutach słuchanie
wciąż będzie przyjemne. Jeśli tak, macie
nowoczesny odtwarzacz sieciowy w cenie
porządnego interkonektu.

Cambridge Audio
NP-30
Dane techniczne:
24-bitowy
+
+
–
optyczne, koaksjalne
RCA
+
iOS, Android
WAV, FLAC, ALAC, AIFF,
WMA, MP3, AAC, AAC+,
Ogg Vorbis
6,7/27/28,5 cm
2,1 kg

Ocena:
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
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Marantz NA7004
lektury katalogu można wywnioskować, że firma chce dotrzeć
głównie do posiadaczy komputerów i tabletów marki Apple, ponieważ
utworzyła osobną grupę urządzeń kompatybilnych z systemem AirPlay. Po wyjęciu
odtwarzacza z pudełka okazało się jednak,
że na jego górnej pokrywie umieszczono
naklejkę informującą o możliwości współpracy z Windowsem 7.
W czasie intensywnego promowania
„ósemki” wygląda to tak sobie, ale przyczyna jest prosta – NA7004 nie jest już nowością. Mimo to jego wyposażenie i funkcjonalność nadal wydają się atrakcyjne.

Budowa
Marantz prezentuje się poważnie i elegancko, zarówno w widocznej na zdjęciach
czerni, jak i wersji szampańskiej. Wysoka
obudowa sprawia, że NA7004 wydaje się
droższy, niż jest w rzeczywistości. W pewnym stopniu wymusił to kształt przedniej
ścianki, na której musiały się zmieścić
przyciski, gniazda (w tym słuchawkowe),
duży wyświetlacz OLED oraz USB typu A
do podłączenia iPoda lub pamięci flash.
24

Projektanci Marantza wyszli z założenia,
że klient powinien dostać wszystko, co
może mu się przydać.
Dzięki wejściu USB typu B (do komputera) Marantz może pracować jako DAC

czy też zewnętrzna karta dźwiękowa. Nie
rozumiem, dlaczego niektórzy producenci nie montują tego złącza w swoich
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streamerach, bo dla wielu osób będzie
to najwygodniejszy sposób podłączenia
PC-ta do sprzętu grającego.
Można też skorzystać z transmisji bezprzewodowej i podłączyć NA7004 do
wzmacniacza jedynie za pomocą łączówki RCA. Resztą zajmie się antenka Wi-Fi.
Można wówczas słuchać muzyki z komputera lub dysku NAS podłączonego do
domowej sieci, ale co jeśli będziemy chcieli
obejrzeć film z YouTube’a albo serwisu typu
iPlex czy TVP VOD? DAC z wejściem USB
wciąż wydaje się najlepszą opcją i Marantz
nam to umożliwi.
Dla fanów łączenia wszystkiego za pomocą routera przewidziano standardowe
złącze LAN (RJ-45). Są również dwa wejścia cyfrowe – koaksjalne i optyczne – na
wypadek, gdyby ktoś chciał podłączyć
konsolę gier lub odtwarzacz CD. Z tyłu

problemów. Wystarczyło zmienić urządzenie wyjściowe w opcjach i już można było
słuchać muzyki z dysku i nie tylko. Podłączając komputer do sprzętu, nie jesteśmy
przecież zdani na łaskę jego producenta
w kwestii obsługi serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy Jamendo.
Test odtwarzania plików FLAC przez
USB na przedniej ściance – trzy sekundy
i gra. Może nie powinienem się zachwycać
urządzeniem dostępnym od dwóch lat, ale
co zrobić, kiedy z niemal każdym innym
streamerem były problemy, a z Marantzem – nie.
Urządzenie można obsługiwać za pomocą aplikacji Marantz Remote, dostępnej na tablety i smartfony z systemami
iOS lub Android.
Wyposażenie NA7004, szczególnie w kontekście jego ceny, jest miażdżące. Do tego na-

znalazły się też dwa wyjścia cyfrowe, gama
gniazd do zdalnego sterowania, złącze
M-XPort, trzy wejścia antenowe (AM, FM
i DAB) oraz wyjście analogowe w formie
szeroko rozstawionych gniazd RCA.
Obsługa jest bajecznie prosta. Z siecią NA7004 połączył się w mgnieniu oka
i od razu zapytał, czy ściągnąć aktualizację oprogramowania. Po sprawdzeniu odtwarzania plików przez sieć podłączyłem
urządzenie do laptopa z systemem Ubuntu i odtwarzaczem DeaDBeeF – żadnych

leży dodać możliwość odtwarzania plików
24 bity/192 kHz, choć nie dotyczy to wszystkich wejść (na przykład umieszczonego
z tyłu USB typu B).
Widok wnętrza może nie zaskakuje, ale
Marantz nie sprzedaje audiofilskiego powietrza. W zasilaczu zastosowano transformator zamknięty w ekranującej puszce
i kondensatory Elny z serii przeznaczonej do
sprzętu hi-fi. Przetwornik to Cirrus Logic
CS4398, a w dalszej części głównej płytki zobaczymy firmowe moduły HDAM SA2.
USB obsługuje dosyć popularny Tenor
Audio TE7722. W wyposażeniu znajdują
się też: pilot, komplet anten i standardowe
przewody, które najlepiej zastąpić czymś
poważniejszym.

zakres basu nie został wypchnięty po to,
żeby zamaskować niedostatki najniższych
składowych.
Pozytywnie oceniam również dynamikę,
zwłaszcza w mikroskali. Zdolność tworzenia ściany dźwięku może wziąć na siebie
wzmacniacz, natomiast odtwarzacz ma
dostarczyć drobne kontrasty, żebyśmy poczuli prawdziwy rytm muzyki. Marantz nie
wspina się na poziom zarezerwowany dla
high-endowych źródeł, ale pozwala myśleć
o lepszych kablach, kolumnach i wzmacniaczach. Muzyka nie snuje się jednostajnym strumieniem, ale zaczyna żyć i pulsować. Wiąże się to z dobrą rozdzielczością,
nie uzyskaną jednak dzięki wypchnięciu
wysokich tonów do przodu. Brzmienie Marantza podoba się od pierwszych minut, ale
nawet po kilku dniach słuchania nie byłem
w stanie wytknąć mu większych błędów.
No i największa zaleta – przestrzeń. Taki
spektakl zbudowała w pokoju chyba tylko
Yamaha. CA też był blisko, jednak tam stereofonia stanowiła w pewnym sensie jeden
ze składników firmowej szkoły brzmienia.
Tutaj trójwymiarowa przestrzeń po prostu
jest. Tak, jakby dla odtwarzacza za 2695
zł było to normalne. Co więcej, scena nie
została sztucznie rozepchnięta na boki,
z wielką czarną dziurą pośrodku. Czy
sprzęt może grać efektownie i naturalnie
zarazem? Okazuje się, że może.

Konkluzja
Gdyby NA7004 kosztował 6000 zł, kręciłbym nosem na plastikowe elementy
frontu i nie do końca intuicyjną aplikację
na Androida. Przy 4000 zł stwierdziłbym:
OK. Natomiast za 2695 zł mogę powiedzieć
tylko jedno: brać!

Marantz NA7004
Dane techniczne:
24-bitowy
+
+
optyczne, koaksjalne
optyczne, koaksjalne
RCA
+
iOS, Android
MP3, WMA, AAC, FLAC,
WAV
10,9/43,9/34,3 cm
6,8 kg

Brzmienie
NA7004 zyskał moją sympatię bardzo
dobrą równowagą tonalną. Średni podOcena:

§§§§§
§§§§§
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§§§§§
§§§§§
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NAD C 446
lepsze. NAD od lat był ulubieńcem tych
ekstremistów. Ze swoimi szaro-burymi przednimi ściankami i obudowami
sprawiającymi wrażenie, jakby nikomu
na nich nie zależało, osiągał tak niski

odpowiedniego

Budowa
Wśród miłośników sprzętu grającego
istnieje grupa ludzi, którzy kierują się
zasadą, że urządzenie im brzydsze, tym
28

wskaźnik akceptacji żony (WAF), że
przebić go mógł tylko usmarowany olejem silnik V8 ustawiony na kuchennym
stole.
Przez lata inżynierowie NAD-a próbowali upodobnić swoje urządzenia do
eleganckiej konkurencji, ale chyba nikt
tego nie zauważał. Odtwarzacz sieciowy
C 446 nie wyłamuje się z firmowej, hm,

Test

estetyki. Przy ładniejszych urządzeniach
z tego testu wygląda trochę jak magnetowid.
Wyposażenie to inna bajka. NAD ma
wszystko, co potrzebne. Radio obsługuje cztery zakresy: AM, FM, DAB i internetowe. Można się połączyć z siecią zarówno poprzez LAN (RJ-45), jak i bezprzewodowo – po przykręceniu antenki.
Jest cyfrowe wyjście optyczne i analogowe wyjście RCA. Z przodu natomiast
znalazło się USB typu A do podłączenia pendrive’a lub odtwarzacza przenośnego. Na upartego można by narzekać
na brak USB typu B przekształcającego
NAD-a w DAC albo życzyć sobie obecności XLR-ów, ale który inny streamer
w porównywalnej cenie to ma? W zestawie dostajemy za to pilot i komplet
kabli.

Pierwsze uruchomienie C 446 wyglądało niestandardowo. Odtwarzacz nie
próbował przejść do etapu konfiguracji
sieci. Po minucie pokazywania różnych
komunikatów stwierdził, że radia internetowego nie będzie, chyba że użytkownik skonfiguruje sieć samodzielnie.
Wszedłem więc do menu i tu ciekawostka – aby przejść do kolejnej linii na
wyświetlaczu, trzeba przekręcić gałkę
w lewo, a nie w prawo. Nie jest to intuicyjne, więc wybrałem sterowanie pilotem. Połączony z siecią C 446 działał już

prawidłowo. Dedykowanej aplikacji do
sterowania z telefonu lub tabletu jednak
nie uświadczymy. To ciekawe, bo w materiałach promocyjnych NAD chwali się
tym, że dzięki technologii Digital Audio
Renderer możemy zarządzać odtwarzaniem utworów z tego typu urządzeń.
Żeby jeszcze powiedzieli, jak to zrobić...
W instrukcji nie ma ani słowa na temat obsługi C 466 za pomocą smartfonu
lub tabletu, a Google niewiele wie na temat technologii DAR. To trochę naciągane, bo jeśli firma rzeczywiście chce
ułatwić klientom życie, to zamawia taką
aplikację i umieszcza ją do pobrania za
darmo w sklepach App Store i Google
Play. Co ciekawe, podobne wątpliwości
zgłaszają sami klienci NAD-a, ponieważ
na oficjalnej witrynie firmy można pisać
recenzje sprzętu. Na niektóre odpowia-

dają pracownicy firmy, obiecując na
przykład aktualizację oprogramowania
lub sprzętu.
Większość układów elektronicznych
zmieściła się na jednej płytce wielkości
małego tabletu, pozostałe dwie to zasilacz
i moduł odbiornika radiowego AM/FM.
Reszta to audiofilskie powietrze przecinane taśmami łączącymi płytki z wyświetlaczem i przyciskami.
Sercem urządzenia jest 24-bitowy przetwornik, przy którym producent podaje
wartość 192 kHz, jednak nie wiadomo,
czy tylko teoretycznie może on pracować z taką częstotliwością próbkowania,
czy urządzenie odtworzy takie pliki. Lista
formatów obejmuje: MP3, WMA, AAC,
FLAC i WAV. Parametry trzech pierwszych
określa się maksymalnie na 320 kbps,
natomiast dwóch najlepszych, odpowiednio, na 1,5 i 1,536 Mbit/s. Nadal nie
znamy jednak odpowiedzi na pytanie,

z jakim sygnałem będziemy mieli do
czynienia.
Dobra wiadomość jest taka, że NAD
czyta pliki FLAC zapisane na pendrivie
podłączonym do gniazda z przodu.

Brzmienie
C 446 gra naturalnie i bezpiecznie.
Najprościej stwierdzić, że ten streamer
jest urządzeniem dla dwóch typów klientów: tych, którzy długo szukali kolumn
i wzmacniaczy, a teraz uważają etap strojenia systemu za zakończony oraz tych,
którzy mało eksperymentowali ze sprzętem i chcą po prostu uniknąć wpadki.
Obie grupy powinny być zadowolone z tak
zrównoważonego i uniwersalnego dźwięku. Jedynym elementem przyciągającym
uwagę jest przejrzysta i lekko rozjaśniona
góra pasma. Poza tym – hi-fi, czyli wysoka
wierność oryginałowi.
Można snuć opowieści o tym,
że bas jest nie za miękki, ale
też nie za twardy, że dynamika jest zadowalająca,
jak na ten przedział cenowy. Że stereofonia zależy
od nagrania, bo źródło
nie dokłada nic od siebie.
Tyle że nie ma co się nad
tym rozwodzić. NAD gra
równo i rzetelnie, może
z jednym smaczkiem w wysokich tonach. Jeżeli komuś to wystarczy i nie potrzebuje firmowej aplikacji na iPhone’a,
może go brać w ciemno. Jeśli natomiast
potrzebuje większych atrakcji – zapraszam na sąsiednie strony.

Konkluzja
Prawdziwy NAD.

NAD C 446
Dane techniczne:
24-bitowy
+
+
–
optyczne
RCA
+
–
MP3, WMA, AAC, FLAC,
WAV
9,9/43,5/34,1 cm
4,8 kg

Ocena:
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
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Arcam Solo Neo
– jednoczęściowe urządzenie mogące zastąpić cały system hi-fi. Arcam opracował
odbiornik radia internetowego i łączność
z siecią LAN specjalnie dla tego modelu.

Budowa

becność Solo Neo w tym zestawieniu może dziwić, ponieważ
firma nastawia się na przetworniki. Proponując pierwszy model rDac,
może się jeszcze tego nie spodziewała,
ale w krótkim czasie dołączyły do niego
inne urządzenia – rPac, rCube, rLink czy
rBlink. Pojawił się też DAC z wysokiej
półki – D33. Streamera jednak jak nie
było, tak nie ma.
Funkcję odtwarzacza sieciowego pełni
właśnie dostarczony do testu Solo Neo
30

Solo Neo jest przepiękny. Zaokrąglone boczki i czysty front z przyciskami umieszczonymi w jednej linii mogą
przesądzić o zakupie Arcama. Taki jeden
naleśnik może stanąć na stylowej komodzie, przewody pociągnie się w ścianach
tak, żeby nie psuły wizji projektanta
wnętrz i zrobione – wygląda, gra, a na

dodatek łączy się z siecią i może odtworzyć muzykę z iPoda.
Jakość wykonania jest poza dyskusją. Dobre wrażenie robi również czytelny wyświetlacz. Poruszanie się po
menu byłoby łatwiejsze, gdyby z przodu
umieszczono naciskane pokrętło, ale
to by pewnie zepsuło koncepcję stylistyczną. Niepożądanym elementem
było także USB – przeniesiono je na tylną ściankę. Szkoda, ponieważ Solo Neo
nie ma problemów z odczytem plików
FLAC. Na froncie pozostały dwa małe
jacki – jeden dla słuchawek, drugi dla
przenośnego odtwarzacza lub innego
źródła analogowego.
Wbudowany wzmacniacz dysponuje
mocą aż 75 W/8 Ω, więc konieczne było
zaprojektowanie efektywnego systemu
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chłodzenia. Radiator znalazł się na tylnej
ściance. Pióra wystają na kilka centymetrów poza obudowę, ale to nie problem,
ponieważ z lewej strony umieszczono
terminale głośnikowe i gniazdo zasilania
z włącznikiem.
Z prawej strony ulokowano pozostałe gniazda – analogowe wejścia RCA,
wyjście liniowe (rec-out) i wyjście
z przedwzmacniacza (pre-out). To drugie
przyda się tym, którzy zamiast kolumn
podłogowych wolą postawić w pokoju
monitory wspomagane subwooferem.
Dzięki pierwszemu mogłem podłączyć
Arcama do wzmacniacza jak każdy inny
streamer. Oprócz tego z tyłu znajdziemy LAN, antenę Wi-Fi, gniazdo anteny
DAB, cyfrowe wyjście optyczne i złącze
RS-232, przewidziane dla stacji dokującej rDock.

Elektronikę gęsto upakowano na piętrowych płytkach. Oczy cieszy zasilacz,
w którym zastosowano dwa transformatory toroidalne. Konwersję c/a powierzono
24-bitowemu Wolfsonowi, jednak Arcam
nie podaje granicznych parametrów sygnału dla konkretnych wejść i formatów.
Obsługa nie sprawiała większych problemów. Najwygodniej posługiwać się
pilotem. Być może użyteczna byłaby też
aplikacja Arcam Songbook, ale nie wiem
tego, ponieważ jest dostępna tylko na
urządzenia z systemem iOS, a ja dysponuję dwoma iPodami, MacBookiem Pro,
ale w kwestii telefonów i tabletów pozostaję wierny Androidowi.

Brzmienie
Na początku postanowiłem podłączyć
Arcama do wzmacniacza Creek Desti-

ny 2, aby sprawdzić go w roli streamera.
Wiem, że nikt normalny nie kupi takiego
urządzenia tylko po to, żeby odbierać za
jego pomocą radio internetowe albo pliki
z komputera, ale skoro test dotyczy takich
właśnie funkcji, należało od nich zacząć.

Wnioski z odsłuchu były optymistyczne – Solo Neo zagrał równo, naturalnie
i dynamicznie. Może nie był to jeszcze poziom Yamahy czy Marantza, ale słuchało
się dobrze. Nie można, co prawda, liczyć
na fajerwerki w rodzaju trójwymiarowej
stereofonii, ale też nie bardzo jest na co
narzekać. Arcam grał zaskakująco dojrzale. Z tych prób wywnioskowałem, że jeśli
urządzenie jako całość będzie wykazywało jakieś znaki szczególne, to będzie to zasługą wbudowanego wzmacniacza.
Podłączyłem więc kolumny i rzeczywiście – Solo Neo jako całość zagrał inaczej niż w połączeniu z Creekiem. Bas
przyspieszył; barwa stała się chłodniejsza,
a wysokie tony nabrały odwagi i zadziorności. Arcam nie należy do urządzeń, które pieszczą się z muzyką. Gra tak, jakby
nie zależało mu na tym, czy ktoś będzie
narzekał na rozjaśnioną górę pasma.
W zamian oferuje specyficzny
polot i dynamikę budowaną
nie na bazie lejących się basowych podmuchów, lecz
na mniejszych wydarzeniach w wyższych zakresach. To brzmienie tworzy
średnica i wysokie tony,
a bas, owszem, jest, ale nie
pochłania naszej uwagi.
Jest w tym dźwięku życie,
energia i radość z grania.

Konkluzja
Arcam przyjechał do tego testu trochę
na gapę, co nie zmienia faktu, że jest godny uwagi. Jeżeli kogoś nie interesuje składanie systemu z oddzielnych elementów,
a na dodatek nie lubi brzmienia opartego
na buczącym basie – ma gotowe rozwiązanie.

Arcam Solo Neo
Dane techniczne:
24-bitowy
+
+
–
optyczne
RCA
+
iOS
MP3, WMA, AAC, FLAC,
WAV
8/43/35 cm
7,7 kg

Ocena:
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
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Yamaha NP-S2000
la nich zaprojektowano serię S2000.
Niedawno do wzmacniacza i odtwarzacza CD dołączył kolejny klocek – odtwarzacz sieciowy NP-S2000.

Budowa
Streamer Yamahy wyróżnia się nie tylko
wyglądem. Aluminiowy front i obudowa
z drewnianymi boczkami robią znakomite wrażenie, a hebelkowy włącznik i małe
pokrętło przywołują na myśl sprzęt z poprzedniej epoki. Kompletna wieża złożona
z urządzeń należących do serii S2000 musi
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się prezentować zabójczo. Można sobie wyobrazić, że pod tradycyjną aparycją znalazły
się najnowsze rozwiązania i jeden płaski klocek da nam dostęp do wszystkich cyfrowych
mediów. Japończycy musieli jednak dojść do
wniosku, że nie chcą wyposażać streamera
w milion gniazd i przekształcić go w multimedialne centrum rozrywki, do którego
można podłączyć pendrive, lodówkę i deskę
klozetową (w Japonii są sedesy umożliwiające czytanie e-booków). Nie tędy droga.
Zamiast zarzucać urządzenie kolejnymi
gniazdami, stworzyli prosty odtwarzacz
sieciowy z bardzo dobrym przetwornikiem
i zbalansowanym torem sygnałowym, pasujący do innych produktów z topowej serii.
Japończycy poszli własną drogą, co widać już przy rozpakowywaniu urządzenia.
W żadnym innym odtwarzaczu nie widziałem takich nóżek. Fabrycznie są zabezpieczone kawałkami taśmy, ponieważ składają się
z dwóch elementów – dużej stopy zakończonej niewielkim kolcem oraz podkładki mocowanej magnetycznie. Dzięki temu kontakt
z podłożem został ograniczony do czterech
punktów, a użytkownik nie musi się gimnastykować z ustawieniem sprzętu na

półce, tudzież na pozostałych komponentach.
Druga niespodzianka czeka nas na tylnej
ściance, przewidziano bowiem analogowe
wyjścia RCA i XLR. Do dyspozycji są jeszcze cyfrowe wyjścia optyczne i koaksjalne.
Jeżeli chodzi o wejścia, to nie najdziemy tu
absolutnie nic poza… gniazdem sieciowym
(RJ-45). Tuż obok ulokowano złącze opisane
jako ME10. Nie ma ani wejścia cyfrowego,
ani gniazda USB do podłączenia komputera czy zewnętrznej pamięci. NP-S2000 ma
się ze wszystkim łączyć za pośrednictwem
domowej sieci. Wystarczy podłączyć go do
routera, podpiąć zasilanie i powinno działać.
Szkoda, że nie przewidziano Wi-Fi, ale może
to sygnał, że priorytetem dla inżynierów
Yamahy była jak najwyższa jakość dźwięku,
nawet kosztem funkcjonalności.
W praktyce okazało się, że po ustanowieniu pierwszego połączenia z siecią (podczas testu udało się to po trzech próbach)
za każdym kolejnym razem odtwarzacz
łapał ją już z miejsca. W instrukcji przydałyby się jednak informacje o tym, co robić
w sytuacji, gdy napotkamy jakieś problemy
z połączeniem.
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Do poruszania się po menu służą dwa
przyciski i pokrętło, którego naciśnięcie potwierdza wybór funkcji. Wyświetlacz jest
szeroki i czytelny, ale pokazuje tylko jedną
linię tekstu. Gdy chcemy wyszukać internetową rozgłośnię po lokalizacji (chodzi nam
o Polskę, a lista zaczyna się od Albanii), z pomocą przychodzi wtedy wspomniane pokrętło. Gdy przekręcimy je trochę szybciej, na
wyświetlaczu ukaże się poziomy pasek wyskalowany od pierwszej do ostatniej pozycji.
Przypomina to ustawianie częstotliwości
w tunerze FM. Ktoś powie, że przekombinowali. Tak? To proponuję wybrać jedną z 1088
stacji dostępnych w UK. Wybieramy jedną
z nich, a tam polska muzyka i spiker, czyli
prawidłowo.
W układzie elektronicznym zastosowano
przetwornik Burr-Browna. Tor analogowy
jest zbalansowany. Zadbano też o oddzielne zasilacze dla części analogowej i cyfrowej. NP-S2000 odtwarza pliki WAV, WMA,

ny i szybki, ukierunkowany na wyrazistość
wysokich tonów i dynamikę w skali mikro. Przyczyn takiego zjawiska upatruje się
w charakterystyce tamtejszego budownictwa,
gdzie dominują niewielkie pomieszczenia
o raczej cienkich ścianach. Zbyt masywny
bas przeszkadzałby sąsiadom, dlatego Japończycy koncentrują się na wyższych fragmentach pasma. Sieciowa Yamaha tak właśnie
gra. Z jedną tylko uwagą – bas nie został
całkowicie wycięty. Ba, czasami potrafi się
nawet głęboko zapuścić, tyle że zachowuje
przy tym sprężystą, twardawą konsystencję.
NP-S2000 trzyma go mocną ręką, toteż nic
się nie rozlewa ani nie zamula. Etap wyciszania impulsów trwa bardzo krótko. Dzięki
temu streamer Yamahy gra energicznie, konkretnie i zawsze trzyma rytm.
O średnicy można napisać, że ma naturalną barwę. Być może jest odrobinę podgrzana, ale nawet jeśli, to minimalnie. Co innego
wysokie tony – o nich można by pisać długo.

z różnych płyt CD lub przetwarzanych innymi programami. Jeżeli ktoś ma na to czas
i szuka streamera na tyle precyzyjnego, że
może myśleć o takiej zabawie, ten świetnie
się nada.
Do plusów Yamahy można też zaliczyć
szeroką, pełną powietrza przestrzeń. Minusy? Chyba tylko delikatne zachwianie równowagi tonalnej na korzyść wysokich tonów,
ale to raczej element przyjętej strategii niż
obiektywna wada.

Konkluzja
Yamaha NP-S2000 to oryginalny streamer,
do którego zakupu mogą nas skłonić co najmniej dwa czynniki. Pierwszy to wzornicze
dopasowanie do urządzeń serii S2000. Drugi – brzmienie trafiające w konkretne gusta.
Miłośnicy kontroli i czystości będą w siódmym niebie.

Podsumowanie
-

-

FLAC, MP3, AAC, Apple Lossless i AIFF
o granicznych parametrach 24/192. Właściciele iPadów i iPhonów oraz urządzeń
z systemem Android mogą ściągnąć aplikację NP Controller. Ułatwia ona obsługę streamera. Jeśli ktoś nie ma żadnego ze wspomnianych, może skorzystać z dołączonego
w zestawie pilota. W opakowaniu znajdziemy również kabel zasilający i cienką łączówkę RCA.
NP-S2000 może pracować w trybie gapless
(bez przerw między utworami), co dla niektórych melomanów ma istotne znaczenie.

Brzmienie
Można nie wierzyć w stereotypy, ale japoński sprzęt zawsze uchodził za precyzyj-

Inżynierowie Yamahy wyeksponowali ich
detaliczność i blask. Jeżeli na słuchaczu nie
zrobi wrażenia natężenie górnych rejestrów,
ostatecznie powinna go przekonać ich jakość.
Z takim odtwarzaczem można się nawet doszukiwać różnic w jakości plików zgranych

-

Yamaha NP-S2000
Dane techniczne:
24-bitowy
+
koaksjalne, optyczne
XLR, RCA
+
iOS, Android
WAV, WMA, FLAC, MP3,
AAC, Apple Lossless, AIFF
6,9/43,5/44 cm
12 kg

-

Ocena:
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