
Test Z]PDFQLDF]H�����������]ï

19+Lľ)L�L�0X]\ND�������

Stereo  
na start
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ie to, !e mia"em uprzedze-
nia, bo moim pierwszym 
audiofilskim piecykiem 

by" Denon PMA 860. U!ywa"em go 
przez kilka lat; nie zepsu" si#. Koledzy 
zazdro$cili i gra" jak trzeba. Ale te 
nowe to jakby wy!sza pó"ka. 

Odpowied% okaza"a si# prosta – 
front z aluminium. Pi#knie po"yskuj&-
cy, z wyra%nymi $ladami szczotek. 
PMA 720 to wizualnie efektowne 
urz&dzenie. Zw"aszcza, je$li si# 
we%mie pod uwag# jego cen#. Je$li 
kto$ si# mimo wszystko uprze na 
wariant czarny, to informuj# – jest 
dost#pny.

Przednia $cianka to kwintesencja 
wzmacniacza stereo. Wygodna obs"u-
ga, a jednocze$nie sporo funkcji. Ga"ki 
s&, niestety, plastikowe, ale niech tam. 
Najwi#ksza to regulacja g"o$no$ci; 
mniejsza – selektor %róde". Do wy-
boru jest pi#' wej$' liniowych,  
w tym p#tla magnetofonowa. Cie-
szy obecno$' gniazda phono (MM). 
To dzi$ powracaj&cy standard.

Do tego mamy od"&czan& regulacj# 
barwy – source direct. O ile si# nie myl#, 

uk"ad jest wynalazkiem Denona. Dla mi-
"o$ników „bum, cyk, cyk” – loudness. Jest 
te! wyj$cie s"uchawkowe i balans.

Z ty"u wida' w zasadzie powtórk# z Ma-
rantza. Dodatkowo jest pre out, do które-
go mo!na pod"&czy' aktywny subwoofer 
(ko(cówki mocy Denon aktualnie nie ofe-
ruje) oraz „rozga"#ziacz” w postaci trzech 
p"askich gniazd. By' mo!e u"atwia !ycie  

i pozwala kablom mniej si# pl&ta', ale je-
!eli macie wystarczaj&c& ilo$' gniazdek  
w listwie albo $cianie, lepiej korzystajcie  
z tamtych. Troch# smuci kabelek zasilaj&-
cy mocowany na sta"e. Naprawd#, Denon 
i NAD mogliby zainwestowa' w trójbol-
cowe gniazdo.

Wewn&trz wida' do$' skomplikowany 
uk"ad z przyzwoitym zasilaniem. Za to 
w katalogu mo!na znale%' kilka pere"ek: 
„obwody High Current Single Push Pull”, 

„g"ówny transformator z osobnymi 
zasilaczami” (odczepy?), „od"&czany 
mikroprocesor” (po co?), „odporna 
na wibracje konstrukcja Direct Me-

chanical Ground Construction”. 
Ale najbardziej spodoba"o mi si# 
„strojenie d%wi#ku dostosowane 
do gustu europejskiego”.

Brzmienie
„Europejski gust” pozostaje dobry. 

W audio)lskim „plumkaniu”, ECM- 
-owskich pejza!ach czy kameralisty-

ce Denon gra ciep"o, romantycz-
nie i czysto. Troch# „lampowato”, 
ale z pokre$lon& gór&, co po-
prawia wra!enie przejrzysto$ci. 
Potwierdzaj& to popowe ballady,  

w których odnajdujemy troch# 
spokoju i lekkie dogrzanie $redni-
cy. Wychodzi to na dobre wokalom 
i instrumentom akustycznym.

Od czasu do czasu zdarza si# jed-
nak co$ dziwnego w zakresie basu. 
Jaki$ d%wi#k poruszy lekko powie-

trzem, wzbudzi zaciekawienie. To 
przedsmak tego, co si# mo!e zdarzy', 
kiedy pozwolimy Denonowi si# roz-
p#dzi'. Wystarczy w"o!y' do szu*a-
dy p"yt# z mocniejszym repertuarem 

Denon PMA-720AE

Sporo kabli – budowa  
MDN�X�W\SRZHJR�MDSRñF]\ND�
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i zdecydowanym ruchem przekr#ci' ga"k# 
w prawo. Efekt przypomina mocniejsze 
naci$ni#cie peda"u gazu w sportowym 
wozie. Doktor Jekyll przeistacza si# w Mr 
Hyde’a, a kolumny dostaj& mocnego kopa 
w cewki. Pojawia si# $ciana d%wi#ku; ci#!-
ka jak czo"g, ale te! w swej masywno$ci 
niepozbawiona wdzi#ku. Przejrzysto$' 
pozostaje co najmniej dobra, a przestrze( 
nie ulega sp"aszczeniu.

Denon zachowuje si#, jakby mia" na 
pok"adzie uczciwe 100 watów. Ta pot#ga  
i energia s& wr#cz stworzone do kon-
certów rockowych.

Nie by"oby to mo!liwe bez od-
powiedniej podbudowy basowej.  
W tym wzgl#dzie Denon te! si# 
nie pie$ci. Pompuje decybele ni-
czym t"ok, schodzi nisko i nie 

traci kontroli. Oczywi$cie, mo!na lepiej 
ucina' wybrzmienia i atakowa' szybciej, 
ale wiele osób wybierze pot#g#, bo tego si# 
po prostu dobrze s"ucha.

Konkluzja
Denon to drapie!ny i sil-

ny jak nied%wied% wzmac-
niacz rockowy. By' mo!e 

jego pasmo przenoszenia nie 
jest p"ask& lini&, a niektórzy 

znajd& w d%wi#ku nawet lekkie skontu-
rowanie. Ale co z tego, skoro "&czy si# to  
z rado$ci& grania? Na Denonie mo!na s"u-
cha' kameralistyki wokalnej, ale w moim 
odczuciu to marnowanie jego potencja"u. 
W ka!dej sekundzie ten wzmacniacz pro-
si: daj czadu!

Pre out (Denon nie oferuje  
NRñFöZNL�PRF\���SKRQR� 
L�ķ]ïRG]LHMNDĵ�VLHFLRZD�

3LORW�V\VWHPRZ\�� 
F]\OL�PQöVWZR�QLHSRWU]HEQ\FK�
SU]\FLVNöZ��

Denon PMA-720AE
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

0RF��� 50 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 50 kHz 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,05 % (20 Hz – 20 kHz)

6\JQDï�V]XP��� 90dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5

:HMĂFLH�SKRQR��� MM

:\MĂFLD��� ��SDU\��SUH�
5HJXODFMD�EDUZ\��� tak + loudness

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 12/43,3/31 cm

0DVD��� 7,1 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ����
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

 

No – just at one with his SpiritOne

Wy!"czny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Na!#czowska 31,

tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl       www.trimex.pl 

Wy!"czny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Na!#czowska 31,

tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl       www.trimex.pl 
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iedy po raz pierwszy pojawi"y si# 
zaokr&glone obudowy, recenzenci 
byli zachwyceni. Podkre$lali ele-

gancj#, symetri#, nowoczesne kszta"ty  
i odwa!ne, a jednocze$nie wywa!one  
akcenty. Projekt przyj#to bez uwag, by' 
mo!e dlatego, !e wszystko s"u-
!y"o funkcjonalno$ci. Nikt 
si# nie spodziewa", !e t# 
sam& szat# b#d& wkrótce nosi' 
równie! najta(sze klocki.  
W sumie dlaczego nie? Skoro 
wzór si# przyj&", to nic nie stoi 
na przeszkodzie, by z niego ko-
rzysta'.

Kontynuacja projektu wska-
zuje, !e Marantz mo!e przy 
nim pozosta' na d"u!ej. To 
zrozumia"e, bo niewyklu-
czone, !e uda"o si# stworzy' 
produkt, który jest równie 
rozpoznawalny jak logo. 
Jak dot&d zrobi" to tylko McIn-
tosh. Co ciekawe, nie wida' 
na$ladowców, bo jakiekolwiek 
odwo"ania do stylistyki by"yby 
oczywiste.

5004 to typowy wzmacniacz 
stereo z podstawowej pó"ki. Jak 
wi#kszo$' konkurencji z testu, 
dysponuje 40 watami na kana". 
To w zupe"no$ci wystarczy do 
wysterowania przeci#tnych ko-

lumn za podobne pieni&dze, w pokojach 
rz#du 20–30 m+. 

P"yta przednia (centrum z aluminium, 
boki z plastiku) zawiera wszystko, co po-
trzebne, na dodatek w intuicyjnym uk"a-
dzie. Du!e pokr#t"a to potencjometr g"o$- 
no$ci i wybierak %róde". Mniejsze – balans 
i regulacja barwy, od"&czana przyciskiem 
source direct. Jest te! loudness, przyciski 
wyboru kolumn, wyj$cie s"uchawkowe 
(du!y jack) i w"&cznik sieciowy.

Z ty"u wida' plastikowe zaciski kolum-
nowe i bogactwo wej$'. Dwie p#tle ma-

gnetofonowe to rzadko$'; jeszcze bardziej 
cieszy obecno$' wej$cia dla gramofonu  
z wk"adk& MM i zacisku uziemienia. Co-
raz wi#cej osób, i to niekoniecznie zamo!-
nych, s"ucha winylu. Marantz oferuje dwa 
gramofony, dla jednych i dla drugich: za 
895 z" i 7295 z". 

Dba"o$' o szczegó"y potwierdza trój-
bolcowe gniazdo zasilania, a nie wystaj&cy 
z obudowy kabelek. Skomplikowany pilot 
s"u!y do obs"ugi ca"ego systemu. 

Wn#trze kryje standardowy uk"ad, po-
dobny do tego z NAD-a czy Rotela.

Do kompletu mo!na dokupi' odtwa-
rzacz CD, rozs&dnie wyceniony tuner 

(895 z") i zbudowa', wraz z gramofo-
nem, eleganck& i ca"kiem przyzwoit& 

„wie!#” stereo, jak za starych czasów. 
Warto j& rozwa!y' jako alternatyw# 
„lifestyle’owego” mini do sypialni.

Brzmienie
5004 s"ucha"em niemal na 

samym ko(cu (razem z 6004)  
i musz# powiedzie', !e odstawa" 
troch# od grupy. Gra" prawid"owo. 
Nie k"ama" w kwestii barwy ani 
nie wykazywa" !adnych powa!-
nych wad, ale nie porywa". Ka!da 
recenzowana integra mia"a w"a-
sny charakter; koncentrowa"a si# 
na jakim$ aspekcie i potra)"a sobie 
zjedna' odbiorców o okre$lonych 
upodobaniach. ,adna nie by"a 

ca"kowicie uniwersalna (najlepiej 
pod tym wzgl#dem radzi" sobie 
chyba NAD), ale $wiadomo$' 
charakteru poszczególnych urz&-
dze( pozwala"a wybra' w"a$ciw& 
opcj#. Tymczasem Marantz by" 

jaki$ taki… nijaki. Wyrównanie re-
jestrów – owszem, ale co z tego, sko-

ro d%wi#k nie do ko(ca przejrzysty  

Marantz PM5004

'URĝV]\�PRGHO�PD�WUDQVIRUPDWRU�
WRURLGDOQ\��:������MHVW�(�,�
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WERDYKT:
Pierwsze s!uchawki PSB  
s" naprawd# wspania!e  
– musicie ich koniecznie  
pos!ucha$!

Music For You
HIGH PERFORMANCE HEADPHONES

M4U 
Kick Up
Your Hi-Fi!

Wy!"czny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Na!#czowska 31,
tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl       www.trimex.pl 

i trzeba si# wysili', !eby odnale%' szcze-
gó"y. A po co si# wysila', skoro na przy-
k"ad Denon podaje je jak na tacy? Podob-
nie bas – niby mocny i nie zmulony, ale 
Yamaha to dwie klasy do przodu. Wokale 
te! brzmi& w miar# przyzwoicie, ale przy 
NAD-zie to znowu „kocyk” zarzucony na 
kolumny.

D"ugo si# zastanawia"em, co napisa'  
o 5004 i za ka!dym razem mia"em ochot# 
postawi' czwórki od góry do do"u i tym spo-
sobem zamkn&' temat. Sytuacja zmieni"aby 
si# gruntownie, gdyby Marantz kosztowa", 
dajmy na to, 999 z". Jednak w wy!szej grupie 
po prostu mo!na wybra' lepiej.

Nie oznacza to, !e Marantza trzeba po-
min&' przy poszukiwaniu taniego wzmac-
niacza. To solidny produkt o wyrówna-
nym poziomie i chyba, paradoksalnie, to 
wyrównanie najbardziej mi przeszkadza. 
Tymczasem dla wielu osób mo!e ono by' 

zalet&, bo d%wi#k nie przeszkadza, nie ab-
sorbuje uwagi, w czym skutecznie zast#-
puje go wzornictwo.

Konkluzja
Na Marantzu mo!na s"ucha' ka!dej 

muzyki. 5004 nie preferuje !adnego ga-
tunku; nie wyró!nia !adnej z cech 

brzmienia. W nieskom-

plikowanych sk"adach i rzadkich fakturach 
brzmi przyjemnie i czysto, w g#stych troch# 
si# gubi. Kontury potra)& si# wówczas tro-
ch# zamaza', a przestrze( – ograniczy' do 
do$' w&skiego obszaru. Nie by"by to jednak 
powód do narzeka(, bo przecie! opisywa-
li$my najta(sze wzmacniacze stereo przy-
zwoitych )rm, a jak wiadomo – cudów nie 
ma. Tylko !e inne gra"y po prostu lepiej.

:HMĂFLH�SKRQR��GZLH�SÚWOH� 
PDJQHWRIRQRZH�L�GZLH�SDU\� 
Z\MĂÊ�JïRĂQLNRZ\FK�

3LORW�GR�FDïHJR�V\VWHPX�

Marantz PM5004
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

0RF��� 40 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 50 kHz 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0001 % 

6\JQDï�V]XP��� 85 dB

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5

:HMĂFLH�SKRQR��� MM

:\MĂFLD��� ��SDU\
5HJXODFMD�EDUZ\��� tak + loudness

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 10,5/44/37 cm

0DVD��� 6,7 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ����
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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a dodatkowe 5 W na kana"? „Wol-
ne !arty” – podsumuj& sceptycy. 
I faktycznie, gdyby ró!nica spro-

wadza"a si# tylko do pi#ciu watów, mieli-
by racj#. Tutaj mamy jednak do czynienia 
ze „stopniowaniem jako$ci”, które do-
strze!emy w szczegó"ach.

Pierwszy, widoczny z zewn&trz, to 
gniazda. W 5004 zamontowano naj-
ta(sze, plastikowe; w 6004 s& miedzia-
ne, z"ocone. Wi#ksze ró!nice kryj& si#  
wewn&trz. Za zasilanie w ta(szym mo-
delu odpowiada" transformator E-I.  
Tutaj mamy toroid, zamkni#ty w ekranu-

j&cej puszce. W 5004 komponenty brane 
by"y „z pó"ki”. W 6004 s& selekcjono- 
wane (co, mam nadziej#, nie oznacza, 
!e do ta(szego modelu trafiaj& odpady). 
6004 zosta" tak!e wyposa!ony w tajem-
nicze modu"y HDAM (SA-3) wynalaz-
ku Kena Ishiwaty, pono' poprawiaj&ce 
dynamik#. Ma te! aluminiowy radiator 
zamiast stalowego. Dla poszukiwaczy 
danych z tabelki najwa!niejsze b#dzie 
jednak, !e 6004 jest prawie o kilogram 
ci#!szy.

Brzmienie
Warto przebole' te 400 z" i zamiast po-

przesta' na 5004, dop"aci' do wy!szego 
modelu. 6004 to zupe"nie inna klasa. Po 
zmianie na niego odnios"em wra!enie, 
jakbym zdj&" z kolumn susz&c& si# na 
nich bielizn#. D%wi#k si# otwiera, staje 
si# wyra%ny i czysty. Troch# rozja$niony, 
co mo!na traktowa' jako dodatek, któ-
ry nie przeszkadza" ani w Denonie, ani  
u Yamahy.

Kolejna zmiana to przestrze(. Obszer-
no$' sceny w 5004 i 6004 to dwie ró!ne 

bajki, bo tym razem Marantz pokaza" 
chyba najwi#kszy potencja" w grupie. 
Muzyka filmowa to idealna próbka. Tak 
szerokiej i g"#bokiej sceny nie nakre$li" 
chyba !aden z konkurentów w te$cie. 
Brzmienie jest efektowne, z podkre$lo-
nym basem i wysokimi tonami. Mamy 
tu lekki kontur, który dodaje rockowym 
nagraniom czadu, a przeszkadzajki per-
kusyjne s& podane wprost do uszu. Bas 
jest do$' mocny. Nie tak, jak u Denona 
czy Yamahy, ale wywa!ony i ca"kiem do-
brze trzymany w ryzach.

Konkluzja
Marantz 6004 to bardzo udany 

wzmacniacz. Ju! na granicy przedzia"u 
cenowego, ale na przyk"adzie tego i ta(-
szego modelu wyra%nie wida', !e cza-
sem dop"aci' par# z"otych to jak wygra' 
w totka.

Marantz PM6004

:\SRVDĝHQLH�LGHQW\F]QH� 
MDN�Z�������=QDF]QLH�OHSV]H�
JQLD]GD�JïRĂQLNRZH�

Marantz PM6004
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

0RF��� 45 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10Hz – 70kHz 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0008%

6\JQDï�V]XP��� 87dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5

:HMĂFLH�SKRQR��� MM

:\MĂFLD��� ��SDU\
5HJXODFMD�EDUZ\��� tak + loudness

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 10,5/44/37 cm

0DVD��� 7,5 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ����
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

30�����Z\JOÈGD� 
]�]HZQÈWU]�LGHQW\F]QLH�

MDN�WDñV]\�PRGHO�� 
1D�IURQFLH� 
QLH�]QDMG]LHP\� 
DQL�MHGQHJR�V]F]HJöïX�

UöĝQLÈFHJR�RED� 
XU]ÈG]HQLD��3LORW�WHĝ� 
MHVW�WHQ�VDP��=D�FR�ZLÚF�

GRSïDFDP\�����]ï"
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irma przygotowuje z tej 
okazji now& strategi#.  
Na czym ma ona polega', 

na razie nikt nie wie, ale mo!na 
przewidywa': „otwarcie na no-
wych klientów”, poszukiwanie  
innych kana"ów sprzeda!y 
oraz prób# dotarcia do m"o-
dzie!y i rynku „empegra-
jów”. Mamy nadziej#, !e 
NAD-owi si# powiedzie, ale 
jeszcze mocniej trzymamy 
kciuki, !eby nie zapomnia" o 
dotychczasowych odbior-
cach, którzy czekaj& na dobre  
stereo. To mo!e nie a! tak olbrzy-
mia grupa, ale warto sobie uzmy-
s"owi', !e nie mo!na w niesko(-
czono$' sprzedawa' milionów 
produktów, chyba, !e jest to papier 
toaletowy.

Gdyby z oferty znik"y takie 
urz&dzenia, jak C316 BEE, uzna- 
liby$my to za g"upot#. Na-
dal jest du!o ludzi, ceni&-
cych muzyk# odtwarzan& 
w relatywnie wysokiej 

jako$ci, a do tego w"a$nie s"u!y opisy-
wany wzmacniacz. 

Budowa
C316 BEE to prosta stereofoniczna 

integra o mocy 40 W. Obudow# wy- 
konano z blachy. Front jest plastikowy, 
ale wygl&da nie%le. Do dyspozycji mamy 

poka%n& ga"k# g"o$no$ci, dwupunkto- 
w& regulacj# barwy, któr& mo!na od"&-
czy' przyciskiem „tone defeat” (sygna" 
omija wtedy potencjometry). Sze$' 
przycisków obs"uguje wej$cia liniowe. 
„Disc” to nie gniazdo wspó"pracuj&ce 
z przedwzmacniaczem korekcyjnym, 
ale kolejne liniowe. Jest jeszcze wyj$cie 
s"uchawkowe i minijack do pod"&czenia 
przeno$nych zabawek. 

Przycisk standby nie od"&cza urz&-
dzenia ca"kowicie od napi#cia, bo 
g"ówny w"&cznik sieciowy wyl&- 

dowa" z ty"u. Tam te! zgrupo-
wano siedem par z"oconych 
czinczy dla %róde" (w tym p#tl# 
magnetofonow&) i par# tanich, 
plastikowych gniazd g"o$niko-

wych. Kabelek zasilaj&cy przymo-
cowano na sta"e. Wyposa!enie 
jest przyzwoite. Wiele wi#cej nie 
mo!na oczekiwa' od najta(szego 
produktu w katalogu.

Wewn&trz wida' porz&dny i lo- 
giczny uk"ad: solidne zasilanie 
(transformator toroidalny i dwa 
spore kondensatory), ko(cówk# 

mocy opart& na czterech tranzy-
storach, przykr#conych do spo-
rego radiatora, zmotoryzowany 
potencjometr i uk"ad elektronicz-
ny na jednej p"ytce, bez zb#d- 
nych kabli i ba"aganu. Pilot to 
zabawna miniaturka z plastiku, 
zaskakuj&co funkcjonalna. W su-
mie mamy do czynienia z typo-
wym NAD-em – porz&dnym, cho' 
skromnym produktem, którego 
atuty ukryto wewn&trz obudowy.

Brzmienie
S& urz&dzenia, które zjednuj& so-

bie sympati# od pierwszego d%wi#-
ku. Osoby niespecjalnie do$wiad-
czone mówi&, !e im si# po prostu 

NAD C316 BEE

=DVLODQLH�RGVHSDURZDQH� 
RG�HOHNWURQLNL�

3RGREQR�1$'� 
V]\NXMH�QD�MHVLHñ� 
PQöVWZR�QRZRĂFL�� 
2G�SROVNLHJR� 
LPSRUWHUD�ZLHP\�� 
ĝH�ZĂUöG�QLFK�QDMZLÚFHM�

EÚG]LH�]DEDZHN� 
GR�NRPSXWHUD� 
L�SU]HQRĂQ\FK� 
RGWZDU]DF]\�SOLNöZ�
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podoba, natomiast u recenzenta zapa-
la si# lampka: oto mamy do czynienia  
z produktem w swojej cenie szczegól- 
nie warto$ciowym. Oczywi$cie, wspom- 
niana cena wyklucza bezgraniczne  
zachwyty i opowiadania o high-endzie. 
Do niego jeszcze daleka droga, ale za nie-
ca"e 1600 z"…

W tym miejscu mog# tylko pogratu-
lowa', bo maj&c $wiadomo$' 
ceny, nie jestem w stanie si# 
do niczego przyczepi'.

Góra pasma jest zaskaku- 
j&co czysta i no$na. Nie ma  
metalicznego nalotu ani st"u-
mienia, co zdarza si# do$' 
cz#sto, zw"aszcza w niedro-
gich amplitunerach. Tu mamy 
do czynienia z du!& przejrzys- 
to$ci&, uzyskan& bez wysilenia. 
Brzmienie jest naturalne. O ile 
na przyk"ad Rotel lekko je ocie-
pla", o tyle tutaj jeste$my dok- 
"adnie na $rodku skali termome-
tru. Brak ekspozycji pozwala si# 
przygl&da' g#stym fakturom. Na-
wet w tak trudnym materiale, jak 

ostatnia p"yta Dream Theater mo!emy 
rozebra' uk"ad wspó"brzmie(. Gitary 
si# nie zamazuj&; nie wchodz& na sie-
bie, a perkusja nie tworzy jednostajnego  
"omotu.

Pomaga w tym niez"a dynamika,  
równie! w skali mikro. Trudno ocze-
kiwa' pot#gi subwooferowych „chmur  
basowych”, bo moc 40 W tego nie zapo-

wiada, ale efekt jest wi#cej ni! 
dobry.

W kwestii niskich cz#stotli-
wo$ci NAD stawia bardziej na 

kontrol# i tempo, ni! pot#- 
g#. Nie oznacza to, !e nie 
potrafi "upn&', czy te! „po- 
ci&gn&'” mi"ym dla ucha  
i brzucha g"#bokim do"em. 
Robi to jednak odrobin# 
l!ej, za to dok"adniej ni! 
Rotel. Co$ za co$.

Taki charakter pomaga  
w osi&gni#ciu imponuj&- 

cej, jak na t# cen#, przejrzysto$ci. O ile 
mo!na powiedzie' o jakim$ wzmac-
niaczu z tej grupy, !e brzmi czysto jak 
kryszta", to komplement ten nale!y 

si# NAD-owi. Oddanie !ycia i tem- 
pa w muzyce sprzyja te! dynamice. Je-
!eli taki poziom mo!na osi&gn&' przy  
40 W, to mocniejsze konstrukcje mu- 
sz& bez kompleksów podchodzi' nawet 
do rockowych koncertów.

Konkluzja
NAD zas"uguje na wyró!nienie. Przy 

komponowaniu bud!etowego systemu 
nie mo!na go pomin&'. Gor&co pole- 
camy!

:\SRVDĝHQLH�VNURPQH�� 
.DEHO�]DVLODMÈF\�]DPRQWRZDQ\� 
QD�VWDïH�

3LORW�PRĝH�L�Z\JOÈGD�ĂPLHV]QLH��
DOH�WR�NZLQWHVHQFMD�Z\JRG\�

NAD C316 BEE
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

0RF��� 40 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz  

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,01 %

6\JQDï�V]XP��� 95 dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 6

:HMĂFLH�SKRQR��� –

:\MĂFLD��� ��SDUD
5HJXODFMD�EDUZ\��� +

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 8/43,5/29 cm

0DVD��� 5,5 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ����
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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 bardzo dobrze, bo stara si# 
sprawdza, a dodawanie no-
winek technicznych mo!e 

rozszerzy' kr&g odbiorców, nie 
odstraszaj&c dotychczasowych. 
Wspomniany przetwornik  
w integrze dwukana"owej to 
chyba pierwsze tego typu roz-
wi&zanie, ale jakie sprytne! 
Czy koniecznie musimy mie' 
amplituner i pi#' g"o$ników, 
aby pod"&czy' do systemu 
przeno$ny odtwarzacz? Co-
raz wi#cej osób wraca do 
stereo, co nie znaczy, !e 
maj& by' pozbawione no-
woczesnych opcji.

RA 10 takiej funkcji nie 
ma. W ogóle nie ma nicze-
go, co mog"oby si# okaza' 
zb#dne. Spójrzcie na ten 
klocek: czysta elegancja, 
prostota formy, linia nie zmie-
niana od kilkunastu lat. W"a-
$nie za to ceni# Rotela. 

Mimo niskiej ceny front  
wykonano z pó"centymetrowe- 

go p"ata szlifowanego aluminium. To 
„wypasione” rozwi&zanie, spotykane 
w dro!szych klockach. Do dyspozycji 
mamy centralnie po"o!on&, du!& ga"k# 
g"o$no$ci, a po prawej – pokr#t"o ba- 
lansu, prze"&cznik ods"uchu (bezpo-
$rednio i „po ta$mie”) oraz selektor %ró-
d"a. I tutaj mi"a niespodzianka: oprócz 
czterech wej$' liniowych (w tym p#-
tla magnetofonowa) przewidziano co$ 
dla mi"o$ników winylu – wbudowany 
przedwzmacniacz dla wk"adek MM. 
Gniazdo phono oddalono od innych,  
a obok przykr#cono zacisk uziemie-

nia. Rotel ma dwupunktow&, od"&cza- 
n& regulacj# barwy i prze"&cznik dla 
dwóch par kolumn. To si# raczej nie 
przyda, bo audiofile cz#$ciej wykorzy-
stuj& podwójne zaciski do bi-wiringu. 
W tej cenie to raczej ma"o efektywne,  
ale mi"o, !e pozostawiono tak& mo!li-
wo$'. 

Wszystkie gniazda s& z"ocone, tak- 
!e styki zacisków g"o$nikowych (cho' 
tego nie wida' na zdj#ciu). W komple- 
cie znalaz"a si# tak!e para RCA „pre 
out”, do której mo!na pod"&czy' dru-
g& ko(cówk# mocy albo subwoofer. 
W wyposa!eniu znajduje si# wyj$cie 
s"uchawkowe i minijack dla urz&dze( 
przeno$nych. Wewn&trz – prosty uk"ad 

z solidnym zasilaniem. Podobnie 
jak w NAD-zie, najlepsze czeka  

w $rodku.
Na koniec z"a wiadomo$': brak 

zdalnego sterowania. To u Ro-
tela standard. Nigdy go nie by"o  
w najprostszym modelu, bo mia" 
by'… najprostszy.

Brzmienie
Trudno oczekiwa' od wzmac-

niacza za mniej ni! 2000 z" kul-
tury i muzykalno$ci. S"uchaj&c  

z takim nastawieniem, mo!emy 
by' naprawd# zdziwieni, bo w"a-
$nie te dwie cechy stanowi& fun-

dament, na którym Rotel buduje 
zaskakuj&co dojrza"& i wywa!o- 
n& prezentacj# dowolnego reper-
tuaru. D%wi#k sprawia wra!e- 
nie wyrównanego, pozbawionego 
ekspozycji, a co za tym idzie – 
naturalnego i uniwersalnego. In-

strumenty brzmi& wyra%nie, czysto, 
ale nie znajdziemy w ich brzmie-
niu wyostrze(. Wzmacniacz stara 
si# ich unika', lekko zaokr&glaj&c  
i ocieplaj&c prze"om $rednicy i wy-

Rotel RA 10

Typowy Rotel  
ļ�SURVW\�L�SU]HMU]\VW\�

3RGREQLH�MDN�X�1$'�D��

5$����MHVW�QDMWDñV]\P�

XU]ÈG]HQLHP� 
Z�NDWDORJX�5RWHOD�� 
)LUPD�ZSUDZG]LH�P\ĂOL� 
R�SU]\V]ïRĂFL�� 
FKRFLDĝE\�ZEXGRZXMÈF�

SU]HWZRUQLNL� 
ZH�Z]PDFQLDF]H�VWHUHR��

DOH�R�QRZHM�SROLW\FH� 
QLH�Vï\FKDÊ�
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sokich tonów. Wokale i instrumenty 
akustyczne nabieraj& przez to odrobi-
n# ciep"a, jednak nigdy nie popada-
j& w manier# pozornej „lampowo$ci”.  
To tylko szczypta przyprawy do prawi-
d"owego i zdrowego d%wi#ku, zapewne 
spowodowana $wiadomo$ci& konstruk-
torów, !e „ludzie tak lubi&”.

Rotel, jak na swoj& cen#, buduje bar-
dzo obszern& przestrze(. D%wi#k jest 
swobodny, co w po"&czeniu z niez"& 
przejrzysto$ci& daje relaksuj&cy, a cza-
sem nawet efektowny obraz nagra(.

W g#stych fakturach wzmacniacz si# 
nie gubi, jakkolwiek trudno oczeki- 
wa' efektu znanego z kilkakrotnie dro!-
szych urz&dze(. 40 watów to nie jest 
jeszcze zapas energii, który dawa"by 
konstrukcji pe"n& swobod# odtwarzania 

symfoniki, czy rocka. RA 10 nie powa-
la dynamik&; tworzy po prostu dobry  
poziom na swojej pó"ce i zapewne nie-
wiele konstrukcji b#dzie w stanie za- 
oferowa' znacznie wi#cej (oczywi$- 
cie, s& wyj&tki, jak cho'by pot#!na 
Yamaha). RA 10 preferuje spokój i rów-
nowag#.

Natomiast w mniej wymagaj&cych 
aran!acjach skromna integra rozwija 
skrzyd"a. Jej charakter wydaje si# wy- 
marzony do s"uchania jazzu, kamera-
listyki i popu. Je!eli chodzi o bas, jest 
zaskakuj&co g"#boki i mocny. Bez tru-
du buduje pulsuj&c&, g"#bok& podsta-
w# harmoniczn&, a tym samym du!y  
i nasycony d%wi#k. W kwestii kontroli: 
cudów nie ma. Wzmacniacz nie jest im-
ponuj&co szybki i nie obcina wybrzmie( 
skalpelem. Jest w tym zakresie raczej 
mi#kki, stawiaj&c na pot#g# i przyjem-
no$' s"uchania.

Konkluzja
I bardzo dobrze, bo tworzy to po-

rz&dny, naturalny obraz z lekk& dawk& 
romantyzmu i mi"ego dla ucha ciep"a. 
Aksamit góry zapewne te! w tym poma-
ga. Rotel, jak zwykle, daje nam mnóstwo 
rado$ci za niewielkie pieni&dze. Dobrze, 
!e jeszcze s& takie firmy.

%RJDWR��*UDPRIRQ�� 
SUH�RXW�L�EL�ZLULQJ�

Rotel RA 10
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

0RF��� 40 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 100 kHz   

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,03 %

6\JQDï�V]XP��� 100 dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 4

:HMĂFLH�SKRQR��� MM

:\MĂFLD��� ��SDU\��SUH
5HJXODFMD�EDUZ\��� +

=GDOQH�VWHURZDQLH��� –

:\PLDU\��Z�V�J���� 7/43/34 cm

0DVD��� 6 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ����
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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szyscy ju! chyba 
zapomnieli, jak 
"adne urz&dze-

nia powstawa"y w „z"otych 
czasach hi-)”, dlatego poja-
wianie si# na pó"kach tak 
pi#knych klocków by"o dla 
wielu osób jak l&dowanie 
UFO. W dodatku szybko 
da"o si# s"ysze' opinie, !e to 
wcale nie koncernowa masów-
ka, ale dopracowane urz&dzenia, 
które w wykonaniu high-endo-
wych legend musia"yby koszto-
wa' znacznie wi#cej… Nie-
trudno w tym kontek$cie 
zrozumie' sukces serii 2000. 
Jaki$ czas po niej pojawi"a si# 
odchudzona wersja 1000 i tutaj 

ju! zdania by"y podzielone. Bo ró!nica  
w cenie nie taka znowu wielka, a podob-
no to ju! nie to samo. 

Yamaha postanowi"a jednak pój$' na 
ca"o$' i przenie$' stylistyk# do jeszcze 
ni!szych serii, tym razem kalkuluj&c 
ceny znacznie rozs&dniej. By" to dobry 
pomys", bo modele 500 i 300 okaza"y si# 
przyst#pne dla wi#kszo$ci klientów, któ-

rzy nie oczekiwali powtórki jako$ci 2000, 
ale przyzwoitego, bud!etowego hi-).  
A tutaj wzmacniacze i odtwarzacze mo-
g"y spokojnie powalczy' z konkurencj&. 
Na jej tle maj& zreszt& wiele zalet. 

Budowa
Opisywany A-S500 przy reszcie modeli 

z tego testu to prawdziwy mocarz. 85 wa-
tów to dwa razy tyle, co proponuje kon-
kurencja. A i wyposa!enie jest bardziej 
wszechstronne. Do dyspozycji mamy pi#' 

wej$' liniowych, w tym dwie 
p#tle magnetofonowe. Mi"o$ni-
cy nagrywania dostaj& rzadko 

spotykan& funkcj#: wybieranie 
prze"&cznikiem %ród"a nagra-
nia. Dwie pary terminali dla 
kolumn wspó"pracuj& z rozbu-
dowanym wybierakiem, któ-
ry oprócz pozycji A, B i A+B 
pozwala g"o$niki od"&czy'. To 
wygodne, je!eli chcemy u!ywa' 
s"uchawek, bo nie musimy od-
cina' innych od muzyki, chyba 
!e sami sobie tego !yczymy. 

Jest te! wej$cie gramofonu 
(MM) z zaciskiem uziemienia 
oraz wyj$cie subwoofera. To si# 
mo!e przyda', je!eli w trakcie 

ogl&dania )lmów wolimy pozo-
sta' przy stereo.

Kompletnie zapomnian& funk-
cj&, która wywo"ywa"a kiedy$ 
wypieki na policzkach, jest re-
gulowany loudness. O ile pami#-
tam, ten gad!et mia"y wzmacnia-
cze Accuphase’a. Fanklub Apple’a 
te! ma co$ dla siebie: pod"&czenie 

Yamaha A-S500

0RĝH�WR�QLH�VNURPQRĂÊ� 
DXGLRğOVNLFK�Z]PDFQLDF]\�� 
DOH�MHVW�PRF�

.LHG\�<DPDKD� 
ZSURZDG]DïD� 
XU]ÈG]HQLD�]�VHULL�������

PLïRĂQLF\�NODV\F]QHJR�

VSU]ÚWX�KL�ğ�ZVWU]\PDOL�

RGGHFK��1RZ\�� 
Z�GRGDWNX�Z\VRNLHM�NODV\�

Z]PDFQLDF]�L�&'� 
MDNE\�ĝ\ZFHP�

SU]HQLHVLRQH� 
]�ODW������"� 
7R�E\ïR�FRĂ�
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dla stacji dokuj&cej. Z kolei audio)lów 
zainteresuje prze"&cznik dopasowuj&cy 
wyj$cie do impedancji kolumn. A-S500 to 
wzmacniacz najwi#kszy, najci#!szy (naj-
wi#ksze trafo) i chyba najbardziej intrygu-
j&cy w tej grupie.

Brzmienie
Potencja" Yamahy czu' przez skór#. 

Radz# zacz&' od mocniejszego materia"u 
lub symfoniki. O ile wi#kszo$' recenzo-
wanych wzmacniaczy cechowa"a pewna 
pow$ci&gliwo$' i oszcz#dno$' w dozowa-
niu atrakcji, Japo(czyk widzi to inaczej. 
Gra z rozmachem, nie obawiaj&c si# wy-
sokich poziomów g"o$no$ci. Obawa to 
nawet %le powiedziane, bo kr#c&c ga"k& 
w prawo czujemy, !e jest coraz lepiej. Po-
woli dojdziemy do $ciany d%wi#ku, której 
towarzyszy' b#dzie pot#!ne i g"#bokie 
basisko. Dream -eater na A-S500 to 
prawdziwa przyjemno$'; mo!na si# 
nawet przez chwil# poczu' jak na kon-
cercie. 

Brzmienie jest bezpo$rednie, efek-
towne, z podkre$lonymi skrajami 
pasma. Zarówno dó", jak i wysokie 
tony s& lekko wyeksponowane, 
co ma na celu dodanie d%wi#ko-
wi efektowno$ci. I to si# udaje 

znakomicie, bo lekko skonturowane pa-
smo jest doskona"ym $rodowiskiem dla 
szczegó"ów perkusyjnych czy alikwotów 
w gitarach. .rednica na tym specjalnie 
nie cierpi, za to pojawia si# wra!enie roz-
szerzenia i pog"#bienia sceny oraz bardzo 
dobrej szczegó"owo$ci.

Z drugiej strony uderza bas. Nie jest 
to spokojna, spowolniona podstawa har-
moniczna, ale kaloryczna dawka energii, 
daj&ca o sobie zna' albo zdecydowany-
mi ciosami, albo g"#bokimi pomrukami. 
W po"&czeniu z dynamik& sprawia, !e 
muzyka t#tni !yciem; nabiera kolorów  
i emocji. To inna szko"a ni! na przyk"ad 

Rotel, który zawsze jest prawi-
d"owy, neutralny i muzykalny, 
ale stara si# nie wychodzi' 
przed szereg. Tam prioryte-

tem jest naturalno$' brzmie-
nia, chcia"oby si# powiedzie': 

za wszelk& cen#. Yamaha czasem 

mocniej cyknie, czasem przy"oi do"em, 
mo!e troch# rozja$ni brzmienie skrzy-
piec i wiolonczel, ale kiedy przychodzi 
czas na szale(cze progresywne solówki  
w doskona"ym „Bridges In -e Sky”, to 
na twarzy s"uchacza pojawia si# u$miech 
od ucha do ucha. Czy przypadkiem nie 
tak gra" sprz#t za moich m"odych lat?

Konkluzja
Nie do ko(ca, bo jednak latka lec&,  

a gusta si# zmieni"y. A-S500 jest bardziej 
„wspó"czesny”. S"ycha' wi#ksz& kultur#  
i równowag# rejestrów. Post#p techniczny 
powoduje, !e Yamaha nie stoi z boku ani 
nie reanimuje muzealnych eksponatów. 
„Pi#'setka” to uniwersalny, dopracowa-
ny wzmacniacz, który… zachowuje rys 
dawnych lat nie tylko we wzornictwie.  
I za to mo!na go pokocha'. Na margine-
sie: polecam po"&czenie ze srebrn& seri& 
Monitor Audio. Czysta synergia.

&LHNDZRVWNL��GRSDVRZDQLH� 
GR�LPSHGDQFML�NROXPQ�� 
VXEZRRIHU�L�JQLD]GR�GRNXMÈFH�

3LORW�PRĝH�FLXW�ïDGQLHMV]\� 
QLĝ�X�NRQNXUHQFML�� 
DOH�UöZQLH�VNRPSOLNRZDQ\�

Yamaha A-S500
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

0RF��� 80 W/8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 100 kHz   

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,015 %

6\JQDï�V]XP��� 100 dB 

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5

:HMĂFLH�SKRQR��� MM

:\MĂFLD��� ��SDU\��VXEZRRIHU
5HJXODFMD�EDUZ\��� ���UHJXORZDQ\�ORXGQHVV
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +

:\PLDU\��Z�V�J���� 15/43,5/39 cm

0DVD��� 10,3 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ����
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���


