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dea cyfrowego wzmacniacza tra!"a na 
podatny grunt. Akurat w tamtym czasie 
najbardziej znan# konstrukcj# by" Tact 

Petera Lyngdorfa. W tym kontek$cie nie 
nale%y si& dziwi', %e pomys" Calmela zyska" 
aprobat& znajomych. Pierre-Emanuel mu-
sia" mie' przy tym wielki dar przekonywa-
nia, poniewa% wkrótce do"#czy" do niego 
kolega z Noratela, Mathias Moronvalle.  
W 2006 roku, gdy projekt wzmacniacza zy-
ska" realny kszta"t, do zespo"u doszli trzej 
kolejni pracownicy odpowiedzialni za za-
rz#dzanie, wzornictwo i sprzeda%. Co cie-
kawe, wszyscy s# mi"o$nikami jazzu i ak-
tywnie muzykuj# po godzinach pracy. 

W 2007 roku powo"ano do %ycia przed-
si&biorstwo o nazwie Devialet, ale na roz-
pocz&cie produkcji przysz"o czeka' jeszcze 
trzy lata.

Koncepcja

D-Premier AIR jest wzmacniaczem zbu-
dowanym w zastrze%onej patentem tech-
nice ADH, czyli Analog Digital Hybrid. 
Polega ona na równoleg"ym po"#czeniu 

analogowego wzmacniacza niskiej mocy 
pracuj#cego w klasie A z mocnym wzmac-
niaczem w klasie D. Korzy$ci s# rozliczne,  
a najwa%niejsza to dostarczanie do g"o$ni-
ków optymalnej ilo$ci pr#du bez przegrze-
wania si& urz#dzenia przy pracy z wysok# 
g"o$no$ci#. Faktycznie, po kilkunastu go-
dzinach nieprzerwanej pracy góra urz#-
dzenia by"a ledwie letnia.

Pod drugie, ADH zapewnia bardzo du%# 
wydajno$' pr#dow# przy umiarkowanym 
apetycie na energi& elektryczn#. W trak-
cie normalnej pracy D-Premier ci#gnie  
z sieci maksymalnie 600 W przy de-
klarowanej mocy 2 x 240 W w zakresie  

2-8 omów. (wiadczy to o jego wysokiej 
sprawno$ci.

Po trzecie wreszcie, do"o%enie do ana-
logowego wzmacniacza mocnej cyfrowej 
ko)cówki sprawi"o, %e ca"y system dzia-
"a analogicznie do uk"adu kierowniczego 
ze wspomaganiem, gdzie kierowca mo%e 
szybciej i precyzyjniej wykonywa' skom-
plikowane manewry na torze przeszkód 
przy u%yciu niewielkiej si"y.

Budowa

Blisko trzy wieki temu ks. Benedykt 
Chmielowski stwierdzi": „Ko), jaki jest, 
ka%dy widzi”. Patrz#c na wzmacniacz De-
vialeta chcia"oby si& przyzna' mu racj&. 
Nic z tego! W przypadku D-Premiera nic 
nie jest tym, czym si& wydaje. Obudow& 

wykonano z trzech kawa"ków metalu. Gór& 
i boczne $cianki, b&d#ce jednocze$nie pod-
staw# monta%ow#, tworzy monolityczny 
aluminiowy odlew, któremu nadano kszta"t 
zbli%ony do kuwety. Drugi kawa"ek to sta-
lowa p"yta zamykaj#ca dno. Trzeci, rów-
nie% odlany z aluminium, zas"ania gniazda  
w czasie pracy.

Wzmacniacz Devialeta mo%e by' wy-
ko)czony w czerni, porcelanowej bieli lub 
chromie. Jedynym elementem ozdobnym 
jest ma"y okr#g"y wy$wietlacz na górnej 
$ciance. Z uwagi na nikczemn# wysoko$' 
urz#dzenia oraz na fakt, %e D-Premier mo%e 
pracowa' w pionie na !rmowym wieszaku, 

umieszczenie wy$wietlacza na górze by"o 
najsensowniejszym rozwi#zaniem.

W kwestii wykorzystania z"#cz Devia-
let bez w#tpienia otwiera nowy rozdzia" 
w dziejach hi-!. Nie chodzi bynajmniej  
o ilo$', bo w tej kategorii nawet najta)szy 
NAD bije go na g"ow&, ale o sposób ich wy-
korzystania.

Wprawdzie z HDMI, AES/EBU i par# 
toslinków wiele pokombinowa' si& nie da, 
ale pozosta"ych sze$' gniazd RCA mo%na 
skon!gurowa' na kilkana$cie sposobów. Za-
awansowany setup pozwala je zde!niowa' 
jako koaksjalne wej$cia cyfrowe, liniowe, 
phono oraz jako wyj$cia analogowe, cyf- 
rowe i do subwoofera. Sza" cia" i uprz&%y.

Tym, co w pierwszej chwili mo%e za-
skakiwa', jest brak USB, ale projektanci 

D-Premiera wiedzieli, co robi#. Standard 
USB jest najmniej szcz&$liwym inter- 
fejsem u%ywanym do przesy"ania da-
nych muzycznych. Fanatycy cyfry  
obrusz# si&, %e „bit to bit i jak co$ zo-
sta"o wys"ane, to musi doj$' w iden-
tycznej postaci”, ale z nimi trudno 
dyskutowa'. Poza tym Devialet 
nie ma wbudowanego odtwarza-
cza plików, wi&c tak naprawd& 
wej$cie USB nie jest mu nie-
zb&dne. Amatorzy muzyki 
z komputera otrzymali inn# 

mo%liwo$' s"uchania, ale o tym 
za chwil&. 

Zaskakuj#co wygl#da z ty"u szczelina na 
karty SD. Nie s"u%y ona, bynajmniej, do 
przegl#dania zdj&' z aparatu ani odtwa-
rzania empetrójek, lecz do kon!guracji 
wzmacniacza.

Wszystkie parametry urz#dzenia, takie 
jak przypisanie konkretnych funkcji po-
szczególnym gniazdom, nadanie im indy-
widualnych nazw, wyj$ciowego poziomu 
g"o$no$ci itp. ustawiamy na internetowej 
stronie producenta. Po zako)czeniu plik 
z zapisan# kon!guracj# nale%y zgra' na 
kart& SD i po w"o%eniu jej do szczeliny na 
tylnej $ciance wszystko jest automatycznie 
instalowane. Bardzo sprytnie.

+Lľ)L�L�0X]\ND�����

1DMZ\JRGQLHMV]\�GRVWÚS� 
GR�JQLD]G�EÚG]LH�SR�]GMÚFLX�
JöUQHM�Sï\W\�PDVNXMÈFHM�

1D]ZDQLH�WHJR�F]HJRĂ�QöĝNDPL�
MHVW�QLHSRUR]XPLHQLHP��



Hi-end wzmacniacz  

56 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

Po odwróceniu wzmacniacza na grzbiet 
dostrzeg"em pierwsz# wad&: brak typo-
wych nó%ek. S# tylko niewielkie wypustki 
zako)czone gumowymi pier$cieniami, co 
jest o tyle dziwne, %e D-Premier okaza" si& 
niezwykle wra%liwy na czynniki zewn&trz-
ne, w tym stabilno$' podstawy.

Wn&trze ró%ni si& od wszystkich wzmac-
niaczy, z jakimi do tej pory mia"em stycz-
no$'. Wida', %e w projektowaniu macza" 
palce Francuz, bowiem architektura przy-
pomina plan futurystycznego miasta. Naj-
bardziej rzuca si& w oczy centralnie umiesz-
czony zespó" wzmacniaczy pracuj#cych  
w klasie D, l$ni#cy niczym z"ote l#dowisko 
dla helikopterów. Dziwi' mo%e brak cho'by 
szcz#tkowego radiatora, ale rol& t& pe"ni dno 
urz#dzenia. Nadmiar ciep"a przekazuje gru-
by plaster masy termoprzewodz#cej.

Kwesti& dostarczania energii powierzo-
no zasilaczowi impulsowemu. Zastosowa-
no w nim p"aski transformator planarny, 
zbudowany z p"ytek drukowanych. Niech 
nikogo nie zmyl# skromne gabaryty. Zasi-
lacz D-Premiera w szczycie potra! zassa'  
z sieci 2,1 kW.

Cho' poj&cie hybrydy w wydaniu De-
vialeta dotyczy stopni wzmacniaj#cych, 

to równie% preamp poddano digitalizacji. 
D-Premier przyjmuje zarówno sygna"y 
analogowe, jak i cyfrowe i te pierwsze zaraz 
po wej$ciu do urz#dzenia s# zamieniane na 
strumie) zer i jedynek. Operacja odbywa 
si& w uk"adzie scalonym Texas Instruments 
PCM4220. Zasada dotyczy tak%e gramofo-
nów, co dla fanów winyli jest jawnym $wi&-
tokradztwem. Na os"od& dodam, %e korek-
cja RIAA odbywa si& z dok"adno$ci# do 
0,01 dB. Mo%na przy tym wybra' krzyw# 
z roku 1953, przed wprowadzeniem stan-
dardu opracowanego przez Ameryka)skie 

Stowarzyszenie Przemys"u Fonogra!cz-
nego, i po 1976, czyli z uwzgl&dnieniem 
mody!kacji zmniejszaj#cej poziom naj-
ni%szego basu. Ciekawostk# jest mo%liwo$' 
wyprowadzenia pierwotnego sygna"u ana-
logowego, tak%e z czarnej p"yty, w postaci 
cyfrowej poza wzmacniacz i zapisanie go za 
pomoc# cyfrowego rejestratora.

Nast&pnym krokiem na drodze sygna"u 
jest 40-bitowy DSP !rmy Analogix, w któ-
rym zaszyto cyfrowy regulator g"o$no$ci 
oraz !ltry cyfrowe. Najbardziej maj&tni au-
dio!le mog# wykorzysta' par& D-Premie-
rów w charakterze monobloków.

Mózgiem urz#dzenia jest 400-MHz pro-
cesor Analog Devices Sharc, rozprowadza-
j#cy sygna"y do wyj$' cyfrowych, ko)có-
wek mocy i analogowych wyj$' pre-out. 
Zanim jednak do nich tra!#, zostan# z po-
wrotem zamienione na posta' analogow# 
przez konwerter c/a Burr-Brown PCM1792  
(24 bity/192 kHz), pracuj#cy w !rmowym 
trybie „current re*ector”. Stamt#d syg- 
na" tra!a do analogowego wzmacniacza  
w klasie A i po do"adowaniu pr#dem z ko)-
cówki w klasie D – do zacisków g"o$niko-
wych.

Pilot jest ma"ym arcydzie"em sztuki 
u%ytkowej. Zosta" zaprojektowany tak, 
by nie trzeba by"o trzyma' go w d"oni. 
Solidny metalowy blok ozdabia pot&%na 
ga"ka regulatora g"o$no$ci. Cho' spra- 
wia wra%enie ci&%kiej i masywnej, obra-
ca si& z zaskakuj#c# lekko$ci#, jakby by"a 
zwieszona na poduszce magnetycznej. 
Obok niej umieszczono tylko cztery gu-
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ziczki. Jeden pe"ni funkcj& w"#cznika,  
natomiast pozosta"ej trójce mo%na przy-
pisa' dowolne czynno$ci, np. aktywacj&  
wybranego +ród"a czy wyciszanie. Ste-
rownik Devialeta pracuje na fale radiowe, 
dzi&ki czemu mo%na nim obs"ugiwa' 
wzmacniacz z innego pomieszcze-
nia. Tylko po co?

.RQğJXUDFMD
W ci#gu kilku tygodni testu D-Pre-

miera przewin&"o si& wokó" 
niego kilkana$cie urz#dze). 
Do g"ównych ods"uchów wy-
bra"em kolumny Sonus Faber 
Cremona M oraz niewielkie Xa-

viany XN125. Rozrzut cenowy w pierwszej 
chwili mo%e si& wydawa' zbyt du%y, ale Xa-
viany w towarzystwie D-Premiera pokaza-
"y rzeczy, o jakich nie $ni"o si& chyba nawet 
ich twórcy.

Zaskakuj#co wypad"o po"#czenie De-
valieta z elektrostatami Martina Logana, 
na co dzie) zasilanymi pot&%nym piecem 
Alchemista. Wydawa"o si&, %e francuski 
piecyk Logany wci#gnie nosem, a tu tra!"a 
kosa na kamie). Zapoci" si& biedak, zasapa" 
i wymi&k". Dlatego kolejny raz powtarzam: 
przed jakimkolwiek zakupem trzeba sprz&-
tu pos"ucha'.

Wzmacniacz z kolumnami "#czy"y Nor-
dosty SPM Reference, a pr#d dostarcza" 
Synergistic Research Tesla Hologram D. 
Ameryka)ska sieciówka przyby"a do mnie 
razem ze wzmacniaczem i u%y"em jej  
na wyra+n# pro$b& dystrybutora. Holo-
gram D okaza" si& strza"em w dziesi#tk&. 
Nigdy nie spodziewa"bym si& tak radykal-
nego wp"ywu na brzmienie ze strony ka-
bla zasilaj#cego, ale to ju% temat na inny 
artyku".

Wybieraj#c +ród"o d+wi&ku, do dyspozy-
cji mia"em kilka odtwarzaczy CD, Blu-ray 
i streamerów, jednak obecno$' w te$cie 
tych ostatnich okaza"a si& skuch#. Cho' 
tylko odtwarza"y pliki, bo dekodowaniem 
zaj#" si& D-Premier, to w bezpo$rednim 
porównaniu z p"ytami kompaktowymi ich 
brzmienie wypad"o po prostu +le. Zosta"o 
pozbawione %ycia i powietrza, okrojone ze 
stereofonii i rytmiczno$ci. D-Premier AIR 
jest niebywale czu"y na wszelkie zmiany  
w kon!guracji i w tym przypadku ju% na 
etapie rozgrzewki odes"a" odtwarzacze 
plików do szatni. Nie dziwi& si& fanom 
streamingu, bo to i ogromna wygoda,  
i oszcz&dno$' miejsca, nie mówi#c o swo-
bodnym dost&pie do nagra) poprzez roz-
maite serwisy internetowe oferuj#ce pliki 
FLAC „identyczne z orygina"ami”, ale je%eli 
chodzi o d+wi&k, to jeszcze d"ugo, d"ugo 
nie, a pó+niej pewnie wcale.

Ca"e to nachalne lansowanie plików jest 
audio!lsk# wersj# prawa Kopernika-Gre-
shama (gorszy pieni!dz wypiera lepszy), 
podobnie jak wcze$niejsze pojawianie si& 

kolejnych standardów. Najpierw magne-
tofony szpulowe zabra"y kawa"ek tortu 
gramofonom, by wkrótce pa$' o!ar# kase-
ciaków. Cho' magnetofony kasetowe ofero-
wa"y najgorsz# z tej trójki jako$' d+wi&ku, 
wygra"a wygoda u%ytkowania. W kolejnym 
etapie niedobitki czarnych p"yt zosta"y do-
r%ni&te przez srebrne kr#%ki, a przecie% na-
wet dzi$, po trzydziestu latach od premiery 
standardu CD (1982), najlepszym maszy-
nom na $wiecie zdarza si& polec w starciu  
z gramofonem kosztuj#cym u"amek ich 
ceny. Przysz"o$' srebrnych kr#%ków wyda-
wa"a si& niezagro%ona, ale otrzyma"y nokau-
tuj#cy cios ze strony zdematerializowanych 
plików muzycznych. To, %e pod wzgl&dem 
brzmieniowym kompakty bij# je na g"ow&, 
nie ma dla u%ytkowników znaczenia. Dla 
nich liczy si& natychmiastowy dost&p za 
jak najmniejsze pieni#dze i maksymalna 
wygoda u%ytkowania. Zreszt#, czego wy-
maga' od ludzi, którzy ca"e zbiory muzyki 
trzymaj# w telefonie komórkowym. W te-
lefonie! Dla nich stacjonarny odtwarzacz 
plików b&dzie szczytem hi-endu, cho' na-
wet pocz#tkuj#cy audio!l na dobrze skon-
!gurowanym systemie dostrze%e ró%nic&  
w brzmieniu.

W ods"uchach wykorzystywa"em jedy-
nie nap&dy p"yt, dekodowanie sygna"u po-
zostawiaj#c Devialetowi. Próba przes"ania 
sygna"u na drodze analogowej zaowoco-
wa"a radykaln# zmian# budowy sceny, któ-
ra wprawdzie zyska"a znaczn# g"&boko$'  
i szeroko$', ale odby"o si& to kosztem neu-
tralno$ci. Z kolei przy przesy"aniu sygna"u 
kablem optycznym i HDMI brzmienie od-
znacza"o si& sucho$ci# oraz wyostrzeniem 
prze"omu $rednicy i góry. Summa summa-
rum stan&"o na koaksjalnym Fadelu Digital 
Link. Cenowo zdecydowanie odbiega od 
Devialeta, ale brzmieniowo daje rad&.

Ostatni# metod# przesy"ania muzyki do 
D-Premiera jest Wi-Fi. W du%ym pudle  
z akcesoriami znalaz"em stosowny trans-

3LORW�WR�SUDZG]LZH� 
PLVWU]RVWZR�ĂZLDWD��

'RGDWNRZH�QöĝNL�SRSUDZLDMÈ� 
ZHQW\ODFMÚ�RUD]Į�EU]PLHQLH��



Hi-end wzmacniacz  

58 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

miter Appla, lecz, niestety, nie móg" si& on 
po"#czy' ani z domowym routerem, ani  
z laptopem. Sk#din#d wiem, %e urz#dzenie 
bezproblemowo wspó"pracowa"o z lapto-
pami Appla, jednak w moim przypadku 
dopisek AIR przy nazwie pozosta" niewy-
korzystany.

Dystrybutor do"#czy" do Devialeta an-
tywibracyjne podstawki Synergistic Re-
search MiG. Nale%a"o je pod"o%y' pod 
urz#dzenie wed"ug do"#czonej instrukcji. 
Korzy$ci tego zabiegu by"y dwojakie: lep-
sza wentylacja oraz lepsze zogniskowanie 
+róde" pozornych i dok"adniejsza budowa 
sceny. Zmiana w brzmieniu by"a warta wi&-
cej, ni% wynosi cena MiG-ów i dodatkowo 
potwierdzi"a czu"o$' D-Premiera. Po tym 
do$wiadczeniu podejrzewam, %e gdybym 
przestawia" wzmacniacz wzgl&dem stron 
$wiata, us"ysza"bym w g"o$nikach wp"yw 
pola magnetycznego Ziemi.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Devialet D-Premier AIR jest jednym  

z najniezwyklejszych wzmacniaczy, z jaki-

mi si& do tej pory zetkn#"em. Jego brzmie-
nie mo%na pokocha' lub znienawidzi', ale 
na pewno przewarto$ciowuje wszystkie 
dotychczasowe do$wiadczenia.

Nie chodzi bynajmniej o nadzwyczajn# 
stereofoni&, dynamik& czy muzykalno$', 
ale o nieprawdopodobn# przejrzysto$' 
oraz neutralno$'.

O wra%liwo$ci na sprz&t towarzysz#-
cy ju% wspomina"em i mo%na przyj#', %e 
ostateczne brzmienie systemu by"o sum# 
mo%liwo$ci wszystkich elementów toru  
i akustyki pomieszczenia. Wzmacniacz 
ca"e towarzystwo tylko zintegrowa". Zmia-
na dowolnego elementu zawsze przek"ada-
"a si& na ró%nice w brzmieniu ca"o$ci i nie 
by"y to wra%enia na granicy percepcji. ,eby 
si& do Devialeta przekona', trzeba porzuci' 
stereotypowe my$lenie ograniczone dany-
mi technicznymi i by' przygotowanym na 
odkrywanie nieznanych obszarów muzyki. 
Jak bowiem, podpieraj#c si& technicznym 
%argonem, wyt"umaczy' zmiany w brzmie-
niu po postawieniu wzmacniacza na stan-
dardowej szafce RTV, specjalistycznym 

stoliku z kamiennymi blatami i wreszcie na 
podk"adkach Synergistica, skoro fabryczne 
parametry pozosta"y takie same? Jeszcze 
wi&kszy wp"yw na brzmienie mia"y kable 
zasilaj#ce. D-Premier jest urz#dzeniem, 
które otworzy uszy ka%demu niedowiar-
kowi. To idealne narz&dzie do odkrywania 
ró%nic w d+wi&ku elementów systemu, ale 
te% umo%liwia dotarcie do sedna muzyki.

Spotka"em si& z opiniami ludzi, którzy 
na prób& wpinali Devialeta w posiadany 
system, %e brzmienie D-Premiera dalekie 
jest od zachwytów, a gdy wzi#' pod uwa-
g& jego cen&, efekt rozczarowuje. Moim 
zdaniem, we wszystkich tych przypadkach 
pierwotne brzmienie systemu podporz#d-
kowane by"o subiektywnym gustom w"a-
$cicieli i poszczególne jego elementy wza-
jemnie si& uzupe"nia"y, maskuj#c przy tym 
swoje wady. Przerwanie "a)cucha synergii 
skutkowa"o uwypukleniem cech negatyw-
nych. W przypadku Devialeta wszystkie 
elementy systemu musz# idealnie do siebie 
pasowa'. Nie ma miejsca na korygowanie 
brzmienia kluchowatych kolumn czy zbyt 

jasnych kabli. Je%eli ca"y uk"ad zaskoczy,  
a brzmienie wszystkich elementów osi#-
gnie satysfakcjonuj#cy poziom, D-Premier 
posk"ada ca"o$' i doda zastrzyk energii. 
W"a$ciwie mo%na by powiedzie', %e jest 
to ziszczenie idei drutu ze wzmocnieniem, 
gdyby nie fakt, %e francuski wzmacniacz 
jednak jaki$ charakter ma.

Po pierwsze, pomimo niezliczonych 
uk"adów scalonych w torze sygna"u, brzmi 
zaskakuj#co „analogowo”. Dostrzec w nim 
mo%na ledwie wyczuwaln# lampow# nut&, 
lecz pró%no si& w niej doszukiwa' s"odyczy. 
Niezwykle plastyczna $rednica czarowa-
"a mnóstwem odg"osów towarzysz#cych 
$piewaniu. Pró%no jednak doszukiwa' si& 
w niej ocieplenia wokali. Brzmienie skrzy-
piec chwyta"o za serce i wywo"ywa"o ciarki 
na grzbiecie.

Drug# cech# D-Premiera jest szybko$'. 
Nie ma miejsca na rozwlek"o$' ani ospa-
"o$'. Wzmacniacz sprawia wra%enie, jakby 
w jego obwodach kr#%y"o p"ynne srebro. 
Ka%dy impuls jest kierowany do kolumn 
bez zastanowienia i tylko od nich zale%y, 

jak na) zareaguj#. Wi#%e si& z tym feno-
menalna przejrzysto$'. Bez wysi"ku mo%na 
wejrze' w struktur& nagrania, budow& pla-
nów i wzajemne relacje pomi&dzy instru-
mentami.

Do tego dochodzi wolna od ogranicze) 
stereofonia. Nigdy nie odnios"em wra%e-
nia, %e kolumny maj# potencja" wi&kszy ni% 
ten, którym dysponuje wzmacniacz. Je$li 
w odtwarzaczu l#dowa"a audio!lska reali-
zacja, Devialet pozwala" g"o$nikom zapre-
zentowa' si& najlepiej jak potra!#.

Przy opisie kon!guracji wspomnia"em 
o monitorach Xaviana. Obawia"em si&, 
%e pod"#czaj#c je do drogich i mocnych 
wzmacniaczy, ogranicz& potencja" elektro-
niki, ale D-Premier u$wiadomi" mi, jakimi 
mo%liwo$ciami dysponuj# czeskie kolu-
mienki. Nie chodzi, rzecz jasna, o makro-
dynamik& czy rozci#gni&cie niskich tonów, 
ale o budow& sceny, stereofoni&, neutral-
no$' i precyzj&. Warto by"o czeka' na t& 
chwil&.

Ostatnim elementem, który wyró%nia 
D-Premiera, jest kontrola basu. Jest zdy-
scyplinowany, jak pruski kapral w kom-
panii honorowej Otto von Bismarcka.  
W pierwszej chwili pos#dza"em go nawet 
o zbytni# szczup"o$', ale wystarczy"o kilka 
nagra) muzyki organowej, by wyleczy' si& 
z podobnych herezji. 

Konkluzja

Ze wzgl&du na swoje cechy D-Pre-
mier AIR jest nieocenionym narz&dziem  
w pracy recenzenta sprz&tu graj#cego oraz 
towarzyszem muzycznych wypraw przez 
bezkresny $wiat d+wi&ków. By' mo%e za 
kilka lat konkurencja osi#gnie zbli%o- 
ny poziom zaawansowania technicznego, 
ale na razie panowie z Devialeta mog# 
spa' spokojnie.
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0RF��� 2 x 240 W/2-8 omów, 

 1 x 500 W

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� b.d.

6\JQDï�V]XP��� 130 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,001% 

:HMĂFLD��� �konfigurowalne 6 x RCA, 

2 x optyczne, AES/EBU, 

HDMI 1.4, SD (setup)

:HMĂFLH�SKRQR��� opcja (MM/MC)

:\MĂFLD��� �konfigurowalne 6 x RCA, 

HDMI 1.4

=GDOQH�VWHURZDQLH��� tak 

5HJXODFMD�EDUZ\��� brak 

:\PLDU\��Z�V�J���� 4,5/44/44 cm 

0DVD��� 6,9 kg
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%U]PLHQLH��� hi-end
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