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Denon PMA-720AE

układ jest wynalazkiem Denona. Dla miłośników „bum, cyk, cyk” – loudness. Jest
też wyjście słuchawkowe i balans.
Z tyłu widać w zasadzie powtórkę z Marantza. Dodatkowo jest pre out, do którego można podłączyć aktywny subwoofer
(końcówki mocy Denon aktualnie nie oferuje) oraz „rozgałęziacz” w postaci trzech
płaskich gniazd. Być może ułatwia życie
Sporo kabli – budowa

ie to, że miałem uprzedzenia, bo moim pierwszym
audiofilskim piecykiem
był Denon PMA 860. Używałem go
przez kilka lat; nie zepsuł się. Koledzy
zazdrościli i grał jak trzeba. Ale te
nowe to jakby wyższa półka.
Odpowiedź okazała się prosta –
front z aluminium. Pięknie połyskujący, z wyraźnymi śladami szczotek.
PMA 720 to wizualnie efektowne
urządzenie. Zwłaszcza, jeśli się
weźmie pod uwagę jego cenę. Jeśli
ktoś się mimo wszystko uprze na
wariant czarny, to informuję – jest
dostępny.
Przednia ścianka to kwintesencja
wzmacniacza stereo. Wygodna obsługa, a jednocześnie sporo funkcji. Gałki
są, niestety, plastikowe, ale niech tam.
Największa to regulacja głośności;
mniejsza – selektor źródeł. Do wyboru jest pięć wejść liniowych,
w tym pętla magnetofonowa. Cieszy obecność gniazda phono (MM).
To dziś powracający standard.
Do tego mamy odłączaną regulację
barwy – source direct. O ile się nie mylę,
20

i pozwala kablom mniej się plątać, ale jeżeli macie wystarczającą ilość gniazdek
w listwie albo ścianie, lepiej korzystajcie
z tamtych. Trochę smuci kabelek zasilający mocowany na stałe. Naprawdę, Denon
i NAD mogliby zainwestować w trójbolcowe gniazdo.
Wewnątrz widać dość skomplikowany
układ z przyzwoitym zasilaniem. Za to
w katalogu można znaleźć kilka perełek:
„obwody High Current Single Push Pull”,
„główny transformator z osobnymi
zasilaczami” (odczepy?), „odłączany
mikroprocesor” (po co?), „odporna
na wibracje konstrukcja Direct Mechanical Ground Construction”.
Ale najbardziej spodobało mi się
„strojenie dźwięku dostosowane
do gustu europejskiego”.

Brzmienie
„Europejski gust” pozostaje dobry.
W audiofilskim „plumkaniu”, ECM-owskich pejzażach czy kameralistyce Denon gra ciepło, romantycznie i czysto. Trochę „lampowato”,
ale z pokreśloną górą, co poprawia wrażenie przejrzystości.
Potwierdzają to popowe ballady,
w których odnajdujemy trochę
spokoju i lekkie dogrzanie średnicy. Wychodzi to na dobre wokalom
i instrumentom akustycznym.
Od czasu do czasu zdarza się jednak coś dziwnego w zakresie basu.
Jakiś dźwięk poruszy lekko powietrzem, wzbudzi zaciekawienie. To
przedsmak tego, co się może zdarzyć,
kiedy pozwolimy Denonowi się rozpędzić. Wystarczy włożyć do szuflady płytę z mocniejszym repertuarem
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i zdecydowanym ruchem przekręcić gałkę
w prawo. Efekt przypomina mocniejsze
naciśnięcie pedału gazu w sportowym
wozie. Doktor Jekyll przeistacza się w Mr
Hyde’a, a kolumny dostają mocnego kopa
w cewki. Pojawia się ściana dźwięku; ciężka jak czołg, ale też w swej masywności
niepozbawiona wdzięku. Przejrzystość
pozostaje co najmniej dobra, a przestrzeń
nie ulega spłaszczeniu.
Denon zachowuje się, jakby miał na
pokładzie uczciwe 100 watów. Ta potęga
i energia są wręcz stworzone do koncertów rockowych.
Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej podbudowy basowej.
W tym względzie Denon też się
nie pieści. Pompuje decybele niczym tłok, schodzi nisko i nie

traci kontroli. Oczywiście, można lepiej
ucinać wybrzmienia i atakować szybciej,
ale wiele osób wybierze potęgę, bo tego się
po prostu dobrze słucha.

Konkluzja
Denon to drapieżny i silny jak niedźwiedź wzmacniacz rockowy. Być może
jego pasmo przenoszenia nie
jest płaską linią, a niektórzy

znajdą w dźwięku nawet lekkie skonturowanie. Ale co z tego, skoro łączy się to
z radością grania? Na Denonie można słuchać kameralistyki wokalnej, ale w moim
odczuciu to marnowanie jego potencjału.
W każdej sekundzie ten wzmacniacz prosi: daj czadu!

Denon PMA-720AE
Dane techniczne:
50 W/8
20 Hz – 50 kHz
0,05 % (20 Hz – 20 kHz)
90dB
5
MM

Pre out (Denon nie oferuje

tak + loudness
+
12/43,3/31 cm
7,1 kg

Ocena:
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§

No – just at one with his SpiritOne

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

02-922 Warszawa, ul. Nałęczowska 31,
tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl
www.trimex.pl
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Marantz PM5004

iedy po raz pierwszy pojawiły się
zaokrąglone obudowy, recenzenci
byli zachwyceni. Podkreślali elegancję, symetrię, nowoczesne kształty
i odważne, a jednocześnie wyważone
akcenty. Projekt przyjęto bez uwag, być
może dlatego, że wszystko służyło funkcjonalności. Nikt
się nie spodziewał, że tę
samą szatę będą wkrótce nosić
również najtańsze klocki.
W sumie dlaczego nie? Skoro
wzór się przyjął, to nic nie stoi
na przeszkodzie, by z niego korzystać.
Kontynuacja projektu wskazuje, że Marantz może przy
nim pozostać na dłużej. To
zrozumiałe, bo niewykluczone, że udało się stworzyć
produkt, który jest równie
rozpoznawalny jak logo.
Jak dotąd zrobił to tylko McIntosh. Co ciekawe, nie widać
naśladowców, bo jakiekolwiek
odwołania do stylistyki byłyby
oczywiste.
5004 to typowy wzmacniacz
stereo z podstawowej półki. Jak
większość konkurencji z testu,
dysponuje 40 watami na kanał.
To w zupełności wystarczy do
wysterowania przeciętnych ko22

lumn za podobne pieniądze, w pokojach
rzędu 20–30 m2.
Płyta przednia (centrum z aluminium,
boki z plastiku) zawiera wszystko, co potrzebne, na dodatek w intuicyjnym układzie. Duże pokrętła to potencjometr głośności i wybierak źródeł. Mniejsze – balans
i regulacja barwy, odłączana przyciskiem
source direct. Jest też loudness, przyciski
wyboru kolumn, wyjście słuchawkowe
(duży jack) i włącznik sieciowy.
Z tyłu widać plastikowe zaciski kolumnowe i bogactwo wejść. Dwie pętle ma-

gnetofonowe to rzadkość; jeszcze bardziej
cieszy obecność wejścia dla gramofonu
z wkładką MM i zacisku uziemienia. Coraz więcej osób, i to niekoniecznie zamożnych, słucha winylu. Marantz oferuje dwa
gramofony, dla jednych i dla drugich: za
895 zł i 7295 zł.
Dbałość o szczegóły potwierdza trójbolcowe gniazdo zasilania, a nie wystający
z obudowy kabelek. Skomplikowany pilot
służy do obsługi całego systemu.
Wnętrze kryje standardowy układ, podobny do tego z NAD-a czy Rotela.
Do kompletu można dokupić odtwarzacz CD, rozsądnie wyceniony tuner
(895 zł) i zbudować, wraz z gramofonem, elegancką i całkiem przyzwoitą
„wieżę” stereo, jak za starych czasów.
Warto ją rozważyć jako alternatywę
„lifestyle’owego” mini do sypialni.

Brzmienie
5004 słuchałem niemal na
samym końcu (razem z 6004)
i muszę powiedzieć, że odstawał
trochę od grupy. Grał prawidłowo.
Nie kłamał w kwestii barwy ani
nie wykazywał żadnych poważnych wad, ale nie porywał. Każda
recenzowana integra miała własny charakter; koncentrowała się
na jakimś aspekcie i potrafiła sobie
zjednać odbiorców o określonych
upodobaniach. Żadna nie była
całkowicie uniwersalna (najlepiej
pod tym względem radził sobie
chyba NAD), ale świadomość
charakteru poszczególnych urządzeń pozwalała wybrać właściwą
opcję. Tymczasem Marantz był
jakiś taki… nijaki. Wyrównanie rejestrów – owszem, ale co z tego, skoro dźwięk nie do końca przejrzysty
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i trzeba się wysilić, żeby odnaleźć szczegóły. A po co się wysilać, skoro na przykład Denon podaje je jak na tacy? Podobnie bas – niby mocny i nie zmulony, ale
Yamaha to dwie klasy do przodu. Wokale
też brzmią w miarę przyzwoicie, ale przy
NAD-zie to znowu „kocyk” zarzucony na
kolumny.
Długo się zastanawiałem, co napisać
o 5004 i za każdym razem miałem ochotę
postawić czwórki od góry do dołu i tym sposobem zamknąć temat. Sytuacja zmieniłaby
się gruntownie, gdyby Marantz kosztował,
dajmy na to, 999 zł. Jednak w wyższej grupie
po prostu można wybrać lepiej.
Nie oznacza to, że Marantza trzeba pominąć przy poszukiwaniu taniego wzmacniacza. To solidny produkt o wyrównanym poziomie i chyba, paradoksalnie, to
wyrównanie najbardziej mi przeszkadza.
Tymczasem dla wielu osób może ono być

zaletą, bo dźwięk nie przeszkadza, nie absorbuje uwagi, w czym skutecznie zastępuje go wzornictwo.

Konkluzja
Na Marantzu można słuchać każdej
muzyki. 5004 nie preferuje żadnego gatunku; nie wyróżnia żadnej z cech
brzmienia. W nieskom-

plikowanych składach i rzadkich fakturach
brzmi przyjemnie i czysto, w gęstych trochę
się gubi. Kontury potrafią się wówczas trochę zamazać, a przestrzeń – ograniczyć do
dość wąskiego obszaru. Nie byłby to jednak
powód do narzekań, bo przecież opisywaliśmy najtańsze wzmacniacze stereo przyzwoitych firm, a jak wiadomo – cudów nie
ma. Tylko że inne grały po prostu lepiej.

Marantz PM5004
Dane techniczne:
40 W/8
10 Hz – 50 kHz
0,0001 %
85 dB
5
MM
tak + loudness
+
10,5/44/37 cm
6,7 kg

Ocena:
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨

M4U
Kick Up

Your Hi-Fi!

Music For You
HIGH PERFORMANCE HEADPHONES

WERDYKT:

Pierwsze słuchawki PSB
są naprawdę wspaniałe
– musicie ich koniecznie
posłuchać!

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

02-922 Warszawa, ul. Nałęczowska 31,
tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl www.trimex.pl
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Marantz PM6004

jącej puszce. W 5004 komponenty brane
były „z półki”. W 6004 są selekcjonowane (co, mam nadzieję, nie oznacza,
że do tańszego modelu trafiają odpady).
6004 został także wyposażony w tajemnicze moduły HDAM (SA-3) wynalazku Kena Ishiwaty, ponoć poprawiające
dynamikę. Ma też aluminiowy radiator
zamiast stalowego. Dla poszukiwaczy
danych z tabelki najważniejsze będzie
jednak, że 6004 jest prawie o kilogram
cięższy.

Brzmienie

a dodatkowe 5 W na kanał? „Wolne żarty” – podsumują sceptycy.
I faktycznie, gdyby różnica sprowadzała się tylko do pięciu watów, mieliby rację. Tutaj mamy jednak do czynienia
ze „stopniowaniem jakości”, które dostrzeżemy w szczegółach.
Pierwszy, widoczny z zewnątrz, to
gniazda. W 5004 zamontowano najtańsze, plastikowe; w 6004 są miedziane, złocone. Większe różnice kryją się
wewnątrz. Za zasilanie w tańszym modelu odpowiadał transformator E-I.
Tutaj mamy toroid, zamknięty w ekranu-

Warto przeboleć te 400 zł i zamiast poprzestać na 5004, dopłacić do wyższego
modelu. 6004 to zupełnie inna klasa. Po
zmianie na niego odniosłem wrażenie,
jakbym zdjął z kolumn suszącą się na
nich bieliznę. Dźwięk się otwiera, staje
się wyraźny i czysty. Trochę rozjaśniony,
co można traktować jako dodatek, który nie przeszkadzał ani w Denonie, ani
u Yamahy.
Kolejna zmiana to przestrzeń. Obszerność sceny w 5004 i 6004 to dwie różne

bajki, bo tym razem Marantz pokazał
chyba największy potencjał w grupie.
Muzyka filmowa to idealna próbka. Tak
szerokiej i głębokiej sceny nie nakreślił
chyba żaden z konkurentów w teście.
Brzmienie jest efektowne, z podkreślonym basem i wysokimi tonami. Mamy
tu lekki kontur, który dodaje rockowym
nagraniom czadu, a przeszkadzajki perkusyjne są podane wprost do uszu. Bas
jest dość mocny. Nie tak, jak u Denona
czy Yamahy, ale wyważony i całkiem dobrze trzymany w ryzach.

Konkluzja
Marantz 6004 to bardzo udany
wzmacniacz. Już na granicy przedziału
cenowego, ale na przykładzie tego i tańszego modelu wyraźnie widać, że czasem dopłacić parę złotych to jak wygrać
w totka.

Marantz PM6004
Dane techniczne:
45 W/8
10Hz – 70kHz
0,0008%
87dB
5
MM
tak + loudness
+
10,5/44/37 cm
7,5 kg

Ocena:
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
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NAD C316 BEE

jakości, a do tego właśnie służy opisywany wzmacniacz.

Budowa
C316 BEE to prosta stereofoniczna
integra o mocy 40 W. Obudowę wykonano z blachy. Front jest plastikowy,
ale wygląda nieźle. Do dyspozycji mamy

irma przygotowuje z tej
okazji nową strategię.
Na czym ma ona polegać,
na razie nikt nie wie, ale można
przewidywać: „otwarcie na nowych klientów”, poszukiwanie
innych kanałów sprzedaży
oraz próbę dotarcia do młodzieży i rynku „empegrajów”. Mamy nadzieję, że
NAD-owi się powiedzie, ale
jeszcze mocniej trzymamy
kciuki, żeby nie zapomniał o
dotychczasowych
odbiorcach, którzy czekają na dobre
stereo. To może nie aż tak olbrzymia grupa, ale warto sobie uzmysłowić, że nie można w nieskończoność sprzedawać milionów
produktów, chyba, że jest to papier
toaletowy.
Gdyby z oferty znikły takie
urządzenia, jak C316 BEE, uznalibyśmy to za głupotę. Nadal jest dużo ludzi, ceniących muzykę odtwarzaną
w relatywnie wysokiej
26

pokaźną gałkę głośności, dwupunktową regulację barwy, którą można odłączyć przyciskiem „tone defeat” (sygnał
omija wtedy potencjometry). Sześć
przycisków obsługuje wejścia liniowe.
„Disc” to nie gniazdo współpracujące
z przedwzmacniaczem korekcyjnym,
ale kolejne liniowe. Jest jeszcze wyjście
słuchawkowe i minijack do podłączenia
przenośnych zabawek.
Przycisk standby nie odłącza urządzenia całkowicie od napięcia, bo
główny włącznik sieciowy wylądował z tyłu. Tam też zgrupowano siedem par złoconych
czinczy dla źródeł (w tym pętlę
magnetofonową) i parę tanich,
plastikowych gniazd głośnikowych. Kabelek zasilający przymocowano na stałe. Wyposażenie
jest przyzwoite. Wiele więcej nie
można oczekiwać od najtańszego
produktu w katalogu.
Wewnątrz widać porządny i logiczny układ: solidne zasilanie
(transformator toroidalny i dwa
spore kondensatory), końcówkę
mocy opartą na czterech tranzystorach, przykręconych do sporego radiatora, zmotoryzowany
potencjometr i układ elektroniczny na jednej płytce, bez zbędnych kabli i bałaganu. Pilot to
zabawna miniaturka z plastiku,
zaskakująco funkcjonalna. W sumie mamy do czynienia z typowym NAD-em – porządnym, choć
skromnym produktem, którego
atuty ukryto wewnątrz obudowy.

Brzmienie
Są urządzenia, które zjednują sobie sympatię od pierwszego dźwięku. Osoby niespecjalnie doświadczone mówią, że im się po prostu
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podoba, natomiast u recenzenta zapala się lampka: oto mamy do czynienia
z produktem w swojej cenie szczególnie wartościowym. Oczywiście, wspomniana cena wyklucza bezgraniczne
zachwyty i opowiadania o high-endzie.
Do niego jeszcze daleka droga, ale za niecałe 1600 zł…
W tym miejscu mogę tylko pogratulować, bo mając świadomość
ceny, nie jestem w stanie się
do niczego przyczepić.
Góra pasma jest zaskakująco czysta i nośna. Nie ma
metalicznego nalotu ani stłumienia, co zdarza się dość
często, zwłaszcza w niedrogich amplitunerach. Tu mamy
do czynienia z dużą przejrzystością, uzyskaną bez wysilenia.
Brzmienie jest naturalne. O ile
na przykład Rotel lekko je ocieplał, o tyle tutaj jesteśmy dokładnie na środku skali termometru. Brak ekspozycji pozwala się
przyglądać gęstym fakturom. Nawet w tak trudnym materiale, jak

ostatnia płyta Dream Theater możemy
rozebrać układ współbrzmień. Gitary
się nie zamazują; nie wchodzą na siebie, a perkusja nie tworzy jednostajnego
łomotu.
Pomaga w tym niezła dynamika,
również w skali mikro. Trudno oczekiwać potęgi subwooferowych „chmur
basowych”, bo moc 40 W tego nie zapowiada, ale efekt jest więcej niż
dobry.
W kwestii niskich częstotliwości NAD stawia bardziej na

kontrolę i tempo, niż potęgę. Nie oznacza to, że nie
potrafi łupnąć, czy też „pociągnąć” miłym dla ucha
i brzucha głębokim dołem.
Robi to jednak odrobinę
lżej, za to dokładniej niż
Rotel. Coś za coś.
Taki charakter pomaga
w osiągnięciu imponującej, jak na tę cenę, przejrzystości. O ile
można powiedzieć o jakimś wzmacniaczu z tej grupy, że brzmi czysto jak
kryształ, to komplement ten należy

się NAD-owi. Oddanie życia i tempa w muzyce sprzyja też dynamice. Jeżeli taki poziom można osiągnąć przy
40 W, to mocniejsze konstrukcje muszą bez kompleksów podchodzić nawet
do rockowych koncertów.

Konkluzja
NAD zasługuje na wyróżnienie. Przy
komponowaniu budżetowego systemu
nie można go pominąć. Gorąco polecamy!

NAD C316 BEE
Dane techniczne:
40 W/8
20 Hz – 20 kHz
0,01 %
95 dB
6
–
+
+
8/43,5/29 cm
5,5 kg

Ocena:
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
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Rotel RA 10

go płata szlifowanego aluminium. To
„wypasione” rozwiązanie, spotykane
w droższych klockach. Do dyspozycji
mamy centralnie położoną, dużą gałkę
głośności, a po prawej – pokrętło balansu, przełącznik odsłuchu (bezpośrednio i „po taśmie”) oraz selektor źródła. I tutaj miła niespodzianka: oprócz
czterech wejść liniowych (w tym pętla magnetofonowa) przewidziano coś
dla miłośników winylu – wbudowany
przedwzmacniacz dla wkładek MM.
Gniazdo phono oddalono od innych,
a obok przykręcono zacisk uziemieTypowy Rotel

bardzo dobrze, bo stara się
sprawdza, a dodawanie nowinek technicznych może
rozszerzyć krąg odbiorców, nie
odstraszając dotychczasowych.
Wspomniany
przetwornik
w integrze dwukanałowej to
chyba pierwsze tego typu rozwiązanie, ale jakie sprytne!
Czy koniecznie musimy mieć
amplituner i pięć głośników,
aby podłączyć do systemu
przenośny odtwarzacz? Coraz więcej osób wraca do
stereo, co nie znaczy, że
mają być pozbawione nowoczesnych opcji.
RA 10 takiej funkcji nie
ma. W ogóle nie ma niczego, co mogłoby się okazać
zbędne. Spójrzcie na ten
klocek: czysta elegancja,
prostota formy, linia nie zmieniana od kilkunastu lat. Właśnie za to cenię Rotela.
Mimo niskiej ceny front
wykonano z półcentymetrowe28

nia. Rotel ma dwupunktową, odłączaną regulację barwy i przełącznik dla
dwóch par kolumn. To się raczej nie
przyda, bo audiofile częściej wykorzystują podwójne zaciski do bi-wiringu.
W tej cenie to raczej mało efektywne,
ale miło, że pozostawiono taką możliwość.
Wszystkie gniazda są złocone, także styki zacisków głośnikowych (choć
tego nie widać na zdjęciu). W komplecie znalazła się także para RCA „pre
out”, do której można podłączyć drugą końcówkę mocy albo subwoofer.
W wyposażeniu znajduje się wyjście
słuchawkowe i minijack dla urządzeń
przenośnych. Wewnątrz – prosty układ
z solidnym zasilaniem. Podobnie
jak w NAD-zie, najlepsze czeka
w środku.
Na koniec zła wiadomość: brak
zdalnego sterowania. To u Rotela standard. Nigdy go nie było
w najprostszym modelu, bo miał
być… najprostszy.

Brzmienie
Trudno oczekiwać od wzmacniacza za mniej niż 2000 zł kultury i muzykalności. Słuchając
z takim nastawieniem, możemy
być naprawdę zdziwieni, bo właśnie te dwie cechy stanowią fundament, na którym Rotel buduje
zaskakująco dojrzałą i wyważoną prezentację dowolnego repertuaru. Dźwięk sprawia wrażenie wyrównanego, pozbawionego
ekspozycji, a co za tym idzie –
naturalnego i uniwersalnego. Instrumenty brzmią wyraźnie, czysto,
ale nie znajdziemy w ich brzmieniu wyostrzeń. Wzmacniacz stara
się ich unikać, lekko zaokrąglając
i ocieplając przełom średnicy i wy-
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sokich tonów. Wokale i instrumenty
akustyczne nabierają przez to odrobinę ciepła, jednak nigdy nie popadają w manierę pozornej „lampowości”.
To tylko szczypta przyprawy do prawidłowego i zdrowego dźwięku, zapewne
spowodowana świadomością konstruktorów, że „ludzie tak lubią”.
Rotel, jak na swoją cenę, buduje bardzo obszerną przestrzeń. Dźwięk jest
swobodny, co w połączeniu z niezłą
przejrzystością daje relaksujący, a czasem nawet efektowny obraz nagrań.
W gęstych fakturach wzmacniacz się
nie gubi, jakkolwiek trudno oczekiwać efektu znanego z kilkakrotnie droższych urządzeń. 40 watów to nie jest
jeszcze zapas energii, który dawałby
konstrukcji pełną swobodę odtwarzania

symfoniki, czy rocka. RA 10 nie powala dynamiką; tworzy po prostu dobry
poziom na swojej półce i zapewne niewiele konstrukcji będzie w stanie zaoferować znacznie więcej (oczywiście, są wyjątki, jak choćby potężna
Yamaha). RA 10 preferuje spokój i równowagę.
Natomiast w mniej wymagających
aranżacjach skromna integra rozwija
skrzydła. Jej charakter wydaje się wymarzony do słuchania jazzu, kameralistyki i popu. Jeżeli chodzi o bas, jest
zaskakująco głęboki i mocny. Bez trudu buduje pulsującą, głęboką podstawę harmoniczną, a tym samym duży
i nasycony dźwięk. W kwestii kontroli:
cudów nie ma. Wzmacniacz nie jest imponująco szybki i nie obcina wybrzmień
skalpelem. Jest w tym zakresie raczej
miękki, stawiając na potęgę i przyjemność słuchania.

Konkluzja
I bardzo dobrze, bo tworzy to porządny, naturalny obraz z lekką dawką
romantyzmu i miłego dla ucha ciepła.
Aksamit góry zapewne też w tym pomaga. Rotel, jak zwykle, daje nam mnóstwo
radości za niewielkie pieniądze. Dobrze,
że jeszcze są takie firmy.

Rotel RA 10
Dane techniczne:
40 W/8
10 Hz – 100 kHz
0,03 %
100 dB
4
MM
+
–
7/43/34 cm
6 kg

Ocena:
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
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Yamaha A-S500

już zdania były podzielone. Bo różnica
w cenie nie taka znowu wielka, a podobno to już nie to samo.
Yamaha postanowiła jednak pójść na
całość i przenieść stylistykę do jeszcze
niższych serii, tym razem kalkulując
ceny znacznie rozsądniej. Był to dobry
pomysł, bo modele 500 i 300 okazały się
przystępne dla większości klientów, któ-

szyscy już chyba
zapomnieli, jak
ładne urządzenia powstawały w „złotych
czasach hi-fi”, dlatego pojawianie się na półkach tak
pięknych klocków było dla
wielu osób jak lądowanie
UFO. W dodatku szybko
dało się słyszeć opinie, że to
wcale nie koncernowa masówka, ale dopracowane urządzenia,
które w wykonaniu high-endowych legend musiałyby kosztować znacznie więcej… Nietrudno w tym kontekście
zrozumieć sukces serii 2000.
Jakiś czas po niej pojawiła się
odchudzona wersja 1000 i tutaj
30

rzy nie oczekiwali powtórki jakości 2000,
ale przyzwoitego, budżetowego hi-fi.
A tutaj wzmacniacze i odtwarzacze mogły spokojnie powalczyć z konkurencją.
Na jej tle mają zresztą wiele zalet.

Budowa
Opisywany A-S500 przy reszcie modeli
z tego testu to prawdziwy mocarz. 85 watów to dwa razy tyle, co proponuje konkurencja. A i wyposażenie jest bardziej
wszechstronne. Do dyspozycji mamy pięć
wejść liniowych, w tym dwie
pętle magnetofonowe. Miłośnicy nagrywania dostają rzadko
spotykaną funkcję: wybieranie
przełącznikiem źródła nagrania. Dwie pary terminali dla
kolumn współpracują z rozbudowanym wybierakiem, który oprócz pozycji A, B i A+B
pozwala głośniki odłączyć. To
wygodne, jeżeli chcemy używać
słuchawek, bo nie musimy odcinać innych od muzyki, chyba
że sami sobie tego życzymy.
Jest też wejście gramofonu
(MM) z zaciskiem uziemienia
oraz wyjście subwoofera. To się
może przydać, jeżeli w trakcie
oglądania filmów wolimy pozostać przy stereo.
Kompletnie zapomnianą funkcją, która wywoływała kiedyś
wypieki na policzkach, jest regulowany loudness. O ile pamiętam, ten gadżet miały wzmacniacze Accuphase’a. Fanklub Apple’a
też ma coś dla siebie: podłączenie
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dla stacji dokującej. Z kolei audiofilów
zainteresuje przełącznik dopasowujący
wyjście do impedancji kolumn. A-S500 to
wzmacniacz największy, najcięższy (największe trafo) i chyba najbardziej intrygujący w tej grupie.

Brzmienie
Potencjał Yamahy czuć przez skórę.
Radzę zacząć od mocniejszego materiału
lub symfoniki. O ile większość recenzowanych wzmacniaczy cechowała pewna
powściągliwość i oszczędność w dozowaniu atrakcji, Japończyk widzi to inaczej.
Gra z rozmachem, nie obawiając się wysokich poziomów głośności. Obawa to
nawet źle powiedziane, bo kręcąc gałką
w prawo czujemy, że jest coraz lepiej. Powoli dojdziemy do ściany dźwięku, której
towarzyszyć będzie potężne i głębokie
basisko. Dream Theater na A-S500 to
prawdziwa przyjemność; można się
nawet przez chwilę poczuć jak na koncercie.
Brzmienie jest bezpośrednie, efektowne, z podkreślonymi skrajami
pasma. Zarówno dół, jak i wysokie
tony są lekko wyeksponowane,
co ma na celu dodanie dźwiękowi efektowności. I to się udaje

znakomicie, bo lekko skonturowane pasmo jest doskonałym środowiskiem dla
szczegółów perkusyjnych czy alikwotów
w gitarach. Średnica na tym specjalnie
nie cierpi, za to pojawia się wrażenie rozszerzenia i pogłębienia sceny oraz bardzo
dobrej szczegółowości.
Z drugiej strony uderza bas. Nie jest
to spokojna, spowolniona podstawa harmoniczna, ale kaloryczna dawka energii,
dająca o sobie znać albo zdecydowanymi ciosami, albo głębokimi pomrukami.
W połączeniu z dynamiką sprawia, że
muzyka tętni życiem; nabiera kolorów
i emocji. To inna szkoła niż na przykład
Rotel, który zawsze jest prawidłowy, neutralny i muzykalny,
ale stara się nie wychodzić
przed szereg. Tam priorytetem jest naturalność brzmienia, chciałoby się powiedzieć:
za wszelką cenę. Yamaha czasem

mocniej cyknie, czasem przyłoi dołem,
może trochę rozjaśni brzmienie skrzypiec i wiolonczel, ale kiedy przychodzi
czas na szaleńcze progresywne solówki
w doskonałym „Bridges In The Sky”, to
na twarzy słuchacza pojawia się uśmiech
od ucha do ucha. Czy przypadkiem nie
tak grał sprzęt za moich młodych lat?

Konkluzja
Nie do końca, bo jednak latka lecą,
a gusta się zmieniły. A-S500 jest bardziej
„współczesny”. Słychać większą kulturę
i równowagę rejestrów. Postęp techniczny
powoduje, że Yamaha nie stoi z boku ani
nie reanimuje muzealnych eksponatów.
„Pięćsetka” to uniwersalny, dopracowany wzmacniacz, który… zachowuje rys
dawnych lat nie tylko we wzornictwie.
I za to można go pokochać. Na marginesie: polecam połączenie ze srebrną serią
Monitor Audio. Czysta synergia.

Yamaha A-S500
Dane techniczne:
80 W/8
10 Hz – 100 kHz
0,015 %
100 dB
5
MM
+
15/43,5/39 cm
10,3 kg

Ocena:
§§§§§
§§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
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