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2GWZDU]DF]��� Cambridge Audio Azur 752BD 

.ROXPQ\��� Elac 60.2, Focal Dome 

.DEOH��� MIT, Qed, Neel 
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prawdzie ju! kilka lat temu pro-
dukcj" CA ulokowano za Wiel-
kim Murem, ale na szcz"#cie 

dzia$ konstrukcyjny pozosta$ w Anglii. Naj-
wyra%niej dumni synowie Albionu zarazili 
si" legendarn& azjatyck& pracowito#ci&, bo  
w dawkowaniu nowo#ci Cambridge Audio 
mo!e rywalizowa' z japo(skimi gigantami 
kina domowego. Na szcz"#cie (lub nieszcz"-
#cie, w zale!no#ci od priorytetów), nie wal-
czy z nimi cenowo, dzi"ki czemu kolejne 
urz&dzenia trzymaj& poziom.

Testowany amplituner Azur 751R jest naj-
nowsz& propozycj& Cambridge’a i pe$ni rol" 
okr"tu )agowego *rmy. Wprawdzie niezbyt 
liczna armada sk$ada si" z zaledwie trzech 
maszyn, ale w tym przypadku nie w kupie 
si$a. W Polsce Azur 751R kosztuje blisko 
9000 z$, co ka!e mu konkurowa' z wysoki-
mi modelami takich potentatów jak Marantz 
czy Yamaha. Ciekawe, czy si" obroni?

Budowa
Azur 751R wygl&da tak, jakby jego projek-

tant wzorowa$ si" na urz&dzeniach AV królu-
j&cych w ubieg$ej dekadzie. Przedni& #ciank" 
ozdabia ponad 20 przycisków, w du!ej mierze 
zdublowanych na pilocie. A przecie! mo!na 
by$o, wzorem Japo(czyków, schowa' je pod 
klapk&, podobnie jak podr"czne wej#cie AV, 
na co dzie( zas$aniane kawa$kiem plastiku. 
Na korzy#' 751R przemawia to, !e przedni 
panel wyr!ni"to z grubego aluminium i pod-
dano szczotkowaniu oraz anodyzacji. Meta-
lowa jest tak!e du!a ga$ka potencjometru.

Wielkie mnóstwo gniazd na zapleczu po-
zwoli pod$&czy' kilkana#cie analogowych  
i cyfrowych %róde$ d%wi"ku i obrazu. Z$&-
cza rozmieszczono logicznie i wyró!niono 
kolorami, co u$atwia instalacj". Wisienk& na 
torcie jest cienka warstewka z$ota, któr& po-
wleczono wszystkie gniazda.

Podstaw" zasilania stanowi monstrual-
ny transformator toroidalny Noratela oraz 
para kondensatorów o $&cznej pojemno#ci 

44 tys. µF. W chwilach najwi"kszego sza-
le(stwa Azur 751R potra* zassa' z sieci a!  
1,7 kW, wi"c pot"!ne trafo nie tkwi tam je-
dynie dla ozdoby. Transformator ulokowano 
na dodatkowej podstawie antywibracyjnej. 
Od delikatnych obwodów cyfrowych zasi-
lacz oddziela d$ugi radiator tunelowy wspo-
magany dwoma wiatrakami. Pierwszy z nich 
kieruje ch$odne powietrze znad obudowy  
do wn"trza rury, a drugi, umieszczony u wy-
lotu na tylnej #ciance, ekspediuje ca$e ciep$o 
na zewn&trz.

Na spodzie umieszczono co# na kszta$t 
p$yty g$ównej, w któr& pionowo wpi"to p$yt-
ki z uk$adami audio. Ca$o#' spina poka%na 
platforma z sekcj& wideo, przykryta dodat-
kowym kawa$kiem czarnego plastiku z logo 
producenta. Funkcji u!ytkowych nie pe$ni 
!adnych, ale poprawia samopoczucie u!yt-
kownika, który mo!e sobie na niego zerka' 
przez otwory wentylacyjne w pokrywie.

Maszyna CA ma budow" modu$ow&, co 
powinno u$atwi' prac" serwisantom, lecz, 
niestety, architektura taka utrudnia pene-
tracj" wn"trza przez recenzentów. Dlatego  
w dalszym opisie opr" si" na materia$ach 
dystrybutora.

Najwa!niejsz& ko#ci& w sekcji wideo jest 
uk$ad Anchor Bay ABT2010. Dzi"ki niemu 
mo!liwa jest konwersja sygna$u analogowe-
go na cyfrowy oraz przeskalowanie go do 
rozdzielczo#ci 1080p. Rzecz jasna, b"dzie si" 
ró!ni$ od *lmów odtwarzanych bezpo#red-
nio z p$yt BD, ale przynajmniej pozostanie 
strawny, zw$aszcza na du!ych telewizorach.

Dekodowanie sygna$ów wielokana$owych 
powierzono parze 32-bitowych procesorów 
DSP Texas Instruments Aureus DA788, 
wspomaganych przetwornikami c/a Cir-
rus Logic (CS43122 dla kana$ów przednich  
i CS52526 dla surroundów). Nie zapom- 
niano o mi$o#nikach muzyki stereo.  
W Azurze 751R zamontowano upsampler, 
w postaci 40-bitowej ko#ci Analog Devices 
ADSP21261 z serii SHARC. Urz&dzenie 
mo!e tak!e pracowa' jako pe$nowarto#ciowy 
zewn"trzny DAC. Sygna$ muzyczny z dowol-
nego %ród$a cyfrowego mo!e by' podnie-
siony do rozdzielczo#ci 24 bitów/192 kHz. 
Wprawdzie po empetrójkach nie nale!y 
si" spodziewa' cudów, ale w przypadku 
p$yt kompaktowych ró!nica w brzmieniu 
by$a $atwa do uchwycenia. Oczywi#cie na 
korzy#'. Sygna$ z komputera mo!na pod-
$&czy' do asynchronicznego wej#cia USB  
(24 bity/192 kHz).

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD
Azur 751R nie jest wyposa!ony we wszyst-

kie wodotryski, jakich mo!e sobie za!yczy' 
rozkapryszony u!ytkownik instalacji wielo-
kana$owych. Amatorów zdematerializowa-
nej muzyki magazynowanej na pendrive’ach 
i s$uchanej na telefonach komórkowych naj-
bardziej rozczaruje brak wbudowanego od-
twarzacza plików. Odnosz" jednak wra!enie, 
!e to celowe dzia$anie, bowiem wielbiciele 
empetrójek nie s& grup&, do której adreso-
wano )agowiec CA. Podobnie z funkcjami 
sieciowymi. Pró!no szuka' na tablicy roz-
dzielczej 751R z$&cza LAN, umo!liwiaj&cego 
dost"p do internetowych rozg$o#ni radio-
wych. S$uchane na komputerowych g$o#-
niczkach nie wywo$uj& zgrzytania z"bami, 
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Zasilacz zajmuje  
1/3 obudowy. Szacunek.
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ale spróbujcie pod$&czy' je do audio*lskich 
zestawów graj&cych. Pewnie dlatego projek-
tanci t" pokus" st$umili w zarodku.

Tym natomiast, co zupe$nie nie pasuje do 
wizerunku szczytowego Cambridge’a, jest 
pilot. Wraz z maszyn& za 9 kz$ dostajemy ka-
wa$ek plastiku, który nawet nie obs$uguje *r-
mowego odtwarzacza p$yt, nie wspominaj&c 
o urz&dzeniach innych *rm. Za jego po#red-
nictwem mo!na jedynie sterowa' pod$&czo-
nymi do amplitunera 751R urz&dzeniami 
Apple’a, ale serwilizm producentów elektro-
niki wobec korporacji z Cupertino dawno 
przekroczy$ granice absurdu. Ma$ym bonu-
sem jest pe$nowarto#ciowy pilot s$u!&cy do 
obs$ugi drugiej strefy.

Kon*guracja nie sprawia$a !adnych pro-
blemów, cho' przez wszystkie etapy prze-
brn&$em „na piechot"”. Mniej do#wiad-
czeni u!ytkownicy mog& skorzysta'  
z systemu automatycznej kon*gu-
racji kolumn, opracowanego dla 
CA przez ameryka(sk& *rm" Au-
dyssey (od dawna pracuje z ni& 
Denon). Poza dopasowaniem 
parametrów g$o#ników do 
warunków akustycznych po-
mieszczenia system Audyssey 
2EQ monitoruje g$o#no#' w trak-
cie projekcji oraz redukuje nag$e skoki nat"-
!enia sygna$u, towarzysz&ce np. rozpocz"ciu 
bloku reklamowego.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
D%wi"k Cambridge’a nie mia$ nic wspól-

nego z legendarn& angielsk& )egm&. By$ czy-
sty, !ywy i kipia$ energi&. Z jasnymi i przej-
rzystymi Elakami nawet w kinie moralnego 
niepokoju mia$em bitw" pod Grunwaldem, 
wi"c po kilkunastu minutach zdecydowa$em 
si" je zmieni' na niepozorne Focale Dome. 
Francuskie g$o#niczki maj& wprawdzie do#' 
nikczemn& postur", ale oferuj& zaskakuj&co 
dojrza$e brzmienie. Z Azurem 751R dogada-
$y si" w mig. 

Jednym z najwi"kszych atutów ampli-
tunera by$a budowa sceny. Wprawdzie 
system pracowa$ w pokoju o powierzchni  
20 metrów, ale oczyma wyobra%ni widzia-
$em hektary rozci&gaj&ce si" za kolumnami. 

Nie hula$ po nich wiatr, lecz 
wype$nia$o je mnóstwo od-

g$osów uwiarygodniaj&cych 
akcj" na ekranie. W spokojnych 

obrazach by$ to uliczny zgie$k, szelest ubra(  
i ciche rozmowy prowadzone w zakamar-
kach planu. Natomiast gdy w odtwarzaczu 
wyl&dowa$y p$yty z kinem batalistycznym, 
powietrze wokó$ mnie eksplodowa$o. Wbrew 
pozorom nie by$a to bez$adna kanonada, 
lecz metodyczny ostrza$ przednich planów,  
z echem wybuchów w tle i muzyk& spinaj&c& 
ca$o#'. Bez wysi$ku mog$em skupi' uwag" 
na dowolnym fragmencie sceny d%wi"kowej, 
nie trac&c kontroli nad ca$o#ci&.

Po zmianie repertuaru na muzyczny do-
tychczasowe pozytywne wra!enia zosta$y 
ugruntowane. Przes$ucha$em po kilka frag-
mentów wyst"pów Carlosa Santany, Joe 
Bonamassy i Petera Gabriela, zespo$ów Pen-
dragon oraz Rammstein i za ka!dym razem 
zajmowa$em najlepsze miejsce na widowni, 
tu! pod scen&, z setkami s$uchaczy usado-
wionymi za plecami. +rednica i wysokie 
tony by$y „w punkt”, lokalizacja muzyków 
na scenie nie budzi$a w&tpliwo#ci, a jedyne 

zastrze!enia dotyczy$y basu. O ile w kinie 
by$o go w sam raz, to w przypadku ci"!szego 
rocka przy rozs&dnych poziomach g$o#no-
#ci wyra%nie mi go brakowa$o. Podkr"cenie 
ga$ki potencjometru chwilowo zapobieg$o 
katastro*e, ale je#li lubicie subniskotonowy 
masa! brzucha, poszukajcie odpowiedniego 
subwoofera.

.RQNOX]MD
Odnosz" wra!enie, !e angielski amplitu-

ner nie musi si" obawia' konfrontacji z azja-
tyckimi )agowcami. Bajery bajerami, ale tak 
naprawd" o wszystkim decyduje brzmienie, 
a za Azurem 751R stoi 45 lat audio*lskiej 
tradycji. Nie tylko na papierze.
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Dane techniczne:

0RF��� 7 x 120 W/8 omów 

Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 20 kHz 

6\JQDï�V]XP��� 90 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0006% 

'HNRGHU\��� �DD, DD EX, Dolby TrueHD, 

DD Plus, DPL IIx, Dolby 

Phones, dts, dts-ES,  

dts 96/24, dts-HD Master 

Audio, dts-HD High  

Resolution Audio 

:HMĂFLD�F\IURZH��� �5 x HDMI (1.4a),  

HDMI 1.3c (frontowe),  

5 x koaks., 5 x opt., USB, 

Expansion Port (dock)

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �8 x stereo, 7.1, 5 x wideo 

kompozyt i S-video,  

3 x wideo komponent, 

micr, mp3

:\MĂFLD�F\IURZH��� �2 x HDMI (1.4a),  

2 x koaks., 2 x opt.,  

zone 2 (koaks.) 

:\MĂFLD�DQDORJRZH���  2 x stereo, 7.2, zone 2 

(stereo, kompozyt, s-video, 

NRPSRQHQW���VïXFKDZNL
3LORW�VDPRXF]ÈF\� 
SURJUDPRZDOQ\��� -/-

0DNV��SREöU�PRF\��� 1700 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 15/43/42 cm 

0DVD��� 17,4 kg

Ocena:

%U]PLHQLH�VXUURXQG���
%U]PLHQLH�VWHUHR���
:\SRVDĝHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���


