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iedy gwa∏towny rozwój segmentu AV
wymusi∏ uzupe∏nienie oferty sprz´tem
wielokana∏owym, Brytyjczycy najpierw
zaproponowali wysokiej klasy zestaw dzielony,
z osobnym procesorem, odtwarzaczem DVD
i koƒcówkami mocy. Dopiero jako nast´pny
krok wprowadzili urzàdzenie, ∏àczàce wszystkie
te funkcje. Ale i ono zosta∏o potraktowane pre
sti˝owo, co ∏atwo stwierdziç, patrzàc na cen´.
Naim nigdy nie by∏ tani, ale te˝ mia∏ ambicje
dopracowywaç swoje urzàdzenia w najdrobniej
szych szczegó∏ach. Zgodnie z tà filozofià model,
który raz opuÊci∏ fabryk´, nie powinien wyma
gaç poprawek za pó∏ roku. Firma nie goni za no-
winkami, ceni wartoÊç r´cznego monta˝u i na
pewno nie wygra∏aby konkursu na najbardziej
innowacyjnà w bran˝y. Pomimo atrakcyjnego,
trafiajàcego do m∏odych ludzi wizerunku pozo
staje do szpiku koÊci konserwatywna. PoÊwi´ca
du˝o czasu opracowaniu projektów, a nast´pnie
jeszcze d∏u˝ej rozwa˝a, z jakich komponentów
majà byç zbudowane. Obrazowo mo˝na stwier
dziç, ˝e kiedy w japoƒskim koncernie dobiegajà
koƒca prace nad trzecià linià amplitunerów,
w Salisbury trwajà poszukiwania odpowiedniego
rezystora. Paradoksalnie, w∏aÊnie takie post´po
wanie gwarantuje u˝ytkownikom d∏ugotermi
nowà satysfakcj´ z posiadanego sprz´tu. Naim
ma opini´ wiarygodnego i niezawodnego dostaw
cy, a klienci kupujàcy systemy zyskujà pew
noÊç, ˝e wszystko zosta∏o gruntownie przemy-

Ê lane i za trzy miesiàce nie poka˝à si´ „ulepszo
ne” wersje z napisem Mk2. Rotacja w katalogu
jest powolna, a raz wprowadzone urzàdzenia
pozostajà w nim latami.
Fenomen Naima polega równie˝ na tym, ˝e
komu raz spodoba∏o si´ jego brzmienie, nie
ch´tnie si´ przekonuje do innego producenta.
Upgrade’u systemu dokonuje raczej w obr´bie
tej samej marki, wymieniajàc posiadany sprz´t
na wy˝szy model bàdê dokupujàc dedykowane
zasilacze. Ze sprzeda˝à komponentów na rynku
wtórnym zwykle nie ma problemu, poniewa˝
cieszà si´ dobrà opinià. Dotyczy to zarówno
brzmienia, jak i niezawodnoÊci. Zakup z drugiej
r´ki uznaje si´ za bezpieczny i atrakcyjny.
Drugim, obok konserwatyzmu, wyznaczni
kiem filozofii Naima jest tzw. koncepcja syste
mowa. Firma sama wytwarza wszystkie elemen
ty zestawu hi-fi – od elektroniki, poprzez ko-
lumny i zwrotnice, na kablach koƒczàc. Podob
nie jak Audio Note zaleca, by kompletowaç sys
tem z komponentów reprezentujàcych ten sam
lub zbli˝ony pu∏ap jakoÊciowy. Bardzo d∏ugo
Brytyjczycy traktowali t´ koncepcj´ wr´cz dogmatycznie i wyposa˝ali swoje urzàdzenia jedynie
w staromodne i praktycznie ju˝ niestosowane
sygna∏owe gniazda DIN. Uzasadniali to wzgl´
dami technicznymi (chodzi∏o o prowadzenie
masy, do którego firma nadal przyk∏ada du˝à
wag´), ale z∏oÊliwi dopatrywali si´ tu elementu
gry marketingowej. Nabywca odtwarzacza CD
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lub wzmacniacza pozostawa∏ niemal bez wyjÊcia.
Musia∏ do niego dokupiç reszt´ elektroniki, a je-
dynym wyborem, jaki mu pozostawiono, by∏y
kolumny. Dopiero stosunkowo niedawno Naim
uelastyczni∏ swojà strategi´ i obok DIN-ów
montuje stosowane przez reszt´ Êwiata gniazda
RCA. U˝ytkownicy mogà teraz bez przeszkód
i bez psujàcych dêwi´k przejÊciówek ∏àczyç bry
tyjskie wyroby z produktami innych marek.
Zdania o wy˝szoÊci wtyków DIN nad innymi
Naim nie zmieni∏, ale przyciÊni´ty do muru ryn-
kowymi realiami nawiàza∏ kontakt z rzeczywi-
stoÊcià. Podobnie nadal zaleca budowanie pe∏
nych zestawów w oparciu o swój katalog, ale wy-
bór innej drogi nie jest ju˝ traktowa
ny jak odst´pstwo od uÊwi´co
nych tradycjà regu∏.
Firmowa filozofia nie jest ju˝
dzisiaj tak ortodoksyjna jak jesz
cze przed dekadà, ale na szcz´Êcie
nic si´ nie zmieni∏o w podejÊciu
do projektowania i wykonania
urzàdzeƒ. Wystarczy spojrzeç
na recenzowany dziÊ odtwarzacz
CDX2. Choç zastosowano w nim
nowoczesne technologie, jest
doskona∏ym przyk∏adem solidno
Êci i wiernoÊci dawnym idea∏om.

niezorientowane w ofercie firmy b´dà naiwnie
sàdziç, ˝e dop∏ata zamknie si´ w 2-3 tys. z∏. Nic
bardziej b∏´dnego. Zasilacz do CDS-a 3 kosztu
je 15000 z∏, a do CD555 – 3995 GBP! I nie da
si´ tego wydatku ominàç, ani nawet od∏o˝yç na
póêniej. ˚adnego ze êróde∏ nie przystosowano
bowiem do zasilania bezpoÊrednio z sieci ener
getycznej. Nie mo˝na równie˝ wybraç taƒszego
modelu. Koszt kompletu nie wzrasta wi´c stop
niowo, lecz skokowo, co mo˝e ostudziç zapa∏
potencjalnych nabywców.
Na szcz´Êcie CDX2 oszcz´dza nam podob
nych niespodzianek. Nie tylko jest kompletnym
urzàdzeniem, które nie wymaga do pracy ˝ad-

Budowa
Jak przysta∏o na odtwarzacz z górnej pó∏ki,
CDX2 prezentuje si´ godnie i elegancko. Jest te˝
wyraênie wi´kszy od taƒszych modeli Naima.
Wy˝sza obudowa ma nie tylko podkreÊlaç jego
status, ale równie˝ efektywniej izolowaç od wp∏y
wu zewn´trznych wibracji. Wykonany w posta-
ci sztywnego odlewu z metali lekkich r´kaw jest
nasuwany na chassis i przykr´cany oÊmioma
Êrubami. Konstrukcj´ wybrano z intencjà jak
najlepszego t∏umienia drgaƒ, jednak test prak
tyczny ka˝e jej wytknàç pewnà s∏aboÊç.
Otó˝ r´kaw – skàdinàd bardzo solidny – nie
zosta∏ w ˝aden sposób wyt∏umiony. Ponadto

≤

Prot op las ta wspó∏c zes neg o
CDX-a 2, model CDX, pojawi∏
si´ w roku 1998 i by∏ produ-
kowany przez trzy lata. Nast´pnie
wprowadzono jego drugà wersj´,
która pozostaje w katalogu do dziÊ.
Dwójka zajmuje wysokà pozycj´
w hierarchii Naima. Do niedaw
na wy˝ej sta∏ ju˝ tylko flagow y
CDS3, sprzedawany w komplecie
z zewn´trznym zasilaczem XPS.
W tym roku referencyjnà seri´
500 uzupe∏niono dzielonym
CD555/555PS, koszt ujàc ym
w Wielkiej Brytanii 14295 funtów. Nie zmienia
to faktu, ˝e CDX2 ma status szczególny – to
najlepsza integra Naima, która, choç droga,
pozostaje jeszcze w obszarze finansow ych mo˝
liwoÊci stosunkowo licznej grupy odbiorców.
Pow y˝ej zaczynajà si´ ju˝ cenowe Himalaje,
które zdob´dà tylko nieliczni fani brytyjskiej
manufaktury.
Jako ciekawostk´ warto przedstawiç polityk´
cenowà Naima. Lektura cennika do pewnego
momentu przebiega spokojnie; nic nie wzbudza
podejrzeƒ. Wraz ze wzrostem pozycji urzàdze
nia w hierarchii roÊnie te˝ jego cena – z modelu
na model mniej wi´cej dwukrotnie. Nawet
awans z CDX-a 2 na CDS3 (17000 z∏ – 33000 z∏),
choç znaczàcy, nie przyprawi nikogo o zawa∏.
Haczyk tkwi jednak w tym, ˝e zarówno cena
CDS-a 3, jak i CD555 jest czysto teoretyczna.
Obowiàzkowym elementem wyposa˝enia obu
odtwarzaczy jest bowiem dedykowany zasilacz,
sprzedawany osobno i kosztujàcy krocie. Osoby

Przetworniki Burr Brown
PCM1704K i wzmacniacze
operacyjne Analog
Devices OP42. Transport
Philips VAM1250
ukryty w wysuwanej
po łuku szufladzie.
Transformator
z powodzeniem obsłużyłby
budżetowy wzmacniacz.

 ych dodatkowych akcesoriów, to jeszcze mo˝na
n
go ∏atwo ulepszyç, dokupujàc w∏aÊnie zewn´trz
ny zasilacz XPS albo 555PS. W kontekÊcie ceny
odtwarzacza dop∏ata wydaje si´ nieracjonalnie
wysoka, niemniej jednak pozostaje ona opcjà,
a nie koniecznoÊcià. Mo˝emy z niej skorzystaç
albo nie, a decyzj´ o tym, czy poprawa dêwi´ku
jest warta ˝àdanych pieni´dzy, ka˝dy podejmuje
sam, w dowolnie wybranym momencie.

nó˝ki, mocujàce go do podstawy, wykonano
w ca∏oÊci z metalu, bez u˝ycia filcu czy gumy,
choçby w postaci podk∏adek. W efekcie obudo
wa dzwoni nawet przy delikatnym muÊni´ciu.
Podzieli∏em si´ swoimi obawami z przedstawi
cielem Naima, Dougiem Grahamem. Poczàtko-
wo t∏umaczy∏, ˝e takà koncepcj´ obudowy, z r´-
kawem niezale˝nym od chassis, wybrano celo
wo. Dopiero argument, ˝e r´kaw wcale nie jest
niezale˝ny, poniewa˝ oba elementy sà po∏àczone
Êrubami, nieco zmodyfikowa∏ poczàtkowe sta
nowisko.
W moim odczuciu dzwoniàca obudowa od-
twarzacza nie pasuje do lansowanej przez firm´
koncepcji walki z drganiami, a ponadto zwi´k
sza ryzyko powstania efektu mikrofonowego.
Ten ostatni polega na zak∏ócaniu oryginalnego
sygna∏u audio przez rezonanse, wywo∏ywane
czynnikami zewn´trznymi. Jako ˝e Naimo
wi oficjalnie zale˝y na jak najlepszej izola
cji sprz´tu od drgaƒ (w∏aÊnie dlatego zaleca
Hi•Fi i Muzyka 6/06
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odsuwanie elektroniki od kolumn), powinien
bardziej zadbaç o wyg∏uszenie êród∏a.
Ze wzgl´du na specyfik´ konstrukcji CDX-a
dobrze b´dzie postawiç na stabilnym pod∏o˝u,
najlepiej na osobnej platformie stolika. Dêwi´k
powinien byç czystszy i wyraêniejszy, a nawet
jeÊli nie – my b´dziemy mieli czyste sumienie.
CDX2 zas∏uguje na dobre traktowanie, ponie
wa˝ wpadk´ z obudowà z nawiàzkà rekompen
suje pozosta∏ymi detalami konstrukcji. Nie tylko
r´kaw, ale i reszt´ elementów zewn´trznych
wykonano ze stopu metali lekkich. Gwarantuje
to sztywnoÊç i chroni elektronik´ przed wp∏ywem
pól magnetycznych.
Przednià Êciank´ cechuje charakterystyczne dla
wspó∏czesnych urzàdzeƒ Naima wzornictwo
i uk∏ad elementów. Ârodkowà cz´Êç zajmuje Êwie
càce na zielono logo, którego w przeciwieƒstwie
do wyÊwietlacza nie mo˝na przyciemniç ani wy∏à
czyç. Podczas wieczornych ods∏uchów powoduje
to pewien dyskomfort, ale da si´ z tym ˝yç.
Zamontowana po lewej stronie szuflada jest
rozwiàzaniem stosowanym przez firm´ od lat.
Transport umieszczono w ∏ukowatym elemen
cie, mocowanym do chassis tylko w jednym
punkcie. Zdaniem konstruktorów takie rozwià
zanie doskonale izoluje od drgaƒ uk∏ad optycz
ny i znaczàco zmniejsza iloÊç b∏´dów odczytu.
Szuflad´ wykonuje si´ z tworzywa sztucznego
i napyla na nià warstw´ szarej substancji o chro
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powatej fakturze. Jej g∏ówne zadanie polega na
poch∏anianiu rozproszonego Êwiat∏a lasera, co
poprawia precyzj´ odczytu danych. Dodatkowo
wyt∏umia ona mikrowibracje, które mimo prze
myÊlnego sposobu mocowania przedosta∏y si´
w bezpoÊrednie sàsiedztwo nap´du.
Jak zwykle u Naima, uproszczony wyÊwietlacz
pokazuje tylko podstawowe informacje. Za to
jego czytelnoÊci nie sposób nic zarzuciç; cyfry sà
a˝ nadto wyraêne, wi´c opcja przyciemnienia/
wy∏àczenia cz´sto si´ przydaje. Cztery guziczki
z mi´kkiego tworzywa obs∏ugujà najwa˝niejsze
funkcje. Pozosta∏e uruchamiamy z pilota.
Wyposa˝enie tylnej Êcianki nie pora˝a
bizantyjskim przepychem. W porównaniu
z Accuphase’em DP-67 („HFiM” 3/2006) wypa
da wr´cz ubogo. Starym zwyczajem Naima
brakuje wyjÊcia cyfrowego. Firma nie uznaje
upgrade’u, polegajàcego na do∏àczeniu ze-
wn´trznego przetwornika c/a do posiadanego
ju˝ odtwarzacza. Zamiast tego sugeruje zaopa
trzyç si´ w zewn´trzny zasilacz, który przejmie
cz´Êç lub nawet wszystkie funkcje dotychcza
sowego, eliminujàc wp∏yw pól elektromagne
tycznych i wibracji transformatora na prac´
wra˝liwych podzespo∏ów. W przypadku CDX-a 2
pod∏àczenie zasilacza XPS (ew. 555PS, ale to
ju˝ opcja ekstremalna) spowoduje ca∏kowite
od∏àczenie transformatora w odtwarzaczu.
Wszystkie jego funkcje przejmie zewn´trzny

modu∏, co powinno spowodowaç znaczàcà
popraw´ jakoÊci dêwi´ku.
Sygna∏ analogowy jest dost´pny na gniazdach
RCA i DIN-ach. Posiadacze przedwzmacnia
czy Naima powinni korzystaç z tych drugich;
nie tylko pozostanà w zgodzie z piel´gnowanà
latami filozofià, ale te˝ wykorzystajà darmowà
∏àczówk´. Pozostali wykosztujà si´ na interko
nekt, ale za to b´dà mogli pod∏àczyç odtwarzacz
do wzmacniacza dowolnej marki.
Fabrycznie CDX2 ma aktywne wyjÊcie DIN.
Na RCA prze∏àczamy pilotem. Do wyboru ma-
my trzy tryby: DIN, RCA albo oba pracujàce
równolegle. Ze wzgl´dów technicznych lepiej
si´ zdecydowaç na jedno; drugie zostanie wtedy
zwarte do masy. Mo˝e to daç efekt w postaci
minimalnie czystszego i bardziej bezpoÊrednie
go dêwi´ku.
Zasilanie oparto na du˝ym toroidalnym
transformatorze Talemy. W dost´pnych mate
ria∏ach firma nie podaje jego mocy, ale mo˝e to
byç ok. 250-300 VA. To dobrze ilustruje podej
Êcie Naima do zasilania. Podobnej wielkoÊci,
a nawet nieco mniejsze transformatory spokoj-
nie sobie radzà w bud˝etowych integrach (˝eby
nie szukaç daleko, opisywany w poprzednim
wydaniu „HFiM” wzmacniacz Music Halla mia∏
transformator 206 VA). Naim stosuje je w od-
twarzaczach CD, nie widzàc w tym przesady.
W zasilaczu XPS montuje nawet trafo 500 VA,
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choç pobór mocy cyfrowego êród∏a jest znikomy.
Jako ˝e firma od lat post´puje konsekwentnie,
a u˝ytkownicy chwalà jej zasilacze, trudno
podejrzewaç, ˝e jest to niczym nieuzasadniony
zabobon.
Obserwujàc dalsze obwody CDX-a, widzimy
dwa niezale˝ne odczepy transformatora, dwa
mostki prostownicze i trzy elektrolityczne kon
densatory BHC, z których jeden filtruje napi´cie
dla cz´Êci cyfrowej i sterujàcej, a pozosta∏e – ana
logowej. Za nimi znalaz∏o si´ a˝ 20 niezale˝nych
linii zasilajàcych, bazujàcych na stabilizatorach
regulowanych, plus osobny uk∏ad na p∏ytce serwo
i jeszcze jeden do wyÊwietlacza. Dzi´ki stabiliza
torom elementy, którym sà one przypisane, nie
tylko sà zasilane odpowiedniej jakoÊci napi´ciem,
ale równie˝ nie zak∏ócajà pracy pozosta∏ych. Taki
uk∏ad ma niezaprzeczalne zalety, ale te˝ jest kosz
towny i pracoch∏onny. Konstruktor musi si´ rów
nie˝ wykazaç du˝à zdolnoÊcià prowadzenia mas,
aby wszystko dzia∏a∏o, jak nale˝y.
Sygna∏ cyfrowy na analogowy zamieniajà
dwa monofoniczne Burr Browny PCM1704
z najostrzejszej selekcji K. Sà to najwy˝szej klasy
24-bitowe podzespo∏y, przeznaczone do stoso
wania w sprz´cie hi-end. Na p∏ytce drukowanej
widaç tylko jednà koÊç, ale jako ˝e laminat jest
dwustronny, druga znajduje si´ pod spodem.
Dane przed konwersjà sà poddawane 8-krotne
mu nadpróbkowaniu. Niewidoczny, ale obecny
jest tak˝e dekoder HDCD PMD200. W uk∏a
dzie zegara taktujàcego zastosowano precyzyjny
rezonator kwarcowy, pracujàcy z cz´stotliwo
Êcià 16,9344 MHz.
Tor analogowy bazuje m.in. na szeÊciu bardzo
wysokiej jakoÊci wzmacniaczach operacyjnych
Analog Devices OP42 (stosowane równie˝ w po-
przednim modelu CDX). Pierwsze dwa pe∏nià
rol´ konwertera pràd/napi´cie, kolejne filtru
jà pozosta∏oÊci po konwersji c/a i dzia∏ajà jako
bufor wyjÊciowy.
Komponentów jest stosunkowo niewiele. Pro
ducentowi zale˝a∏o, by Êcie˝ka sygna∏owa by∏a
jak najkrótsza. Ich jakoÊç i organizacja budzà
jednak uznanie. Oporniki sà metalizowane,
sygna∏owe kondensatory – poliestrowe, a bloku
jàce: poliestrowe i tantalowe. P∏ytki drukowane
zamocowano na sztywno – poza nap´dem to
naj∏atwiej dostrzegalna ró˝nica w stosunku do
CDS-a 3. Naim podaje tak˝e, ˝e uk∏ad redukcji

jittera w CDX-ie 2 zbudowano w oparciu
o wzmacniacze operacyjne, podczas gdy w dro˝
szym modelu – z elementów dyskretnych.
Transport VAM1250 pochodzi od Philipsa.
P∏yt´ ∏aduje si´ od góry, k∏adàc bezpoÊrednio na
nap´dzie. Przytrzymuje jà lekki krà˝ek docisko
wy, przyciàgany magnesem.
Kontrol´ wszystkich funkcji odtwarzacza
powierzono mikroprocesorowi z autorskim
oprogramowaniem Naima. Jako ciekawostk´
warto wspomnieç, ˝e np. parametry transportu
sà indywidualnie dostosowywane do ka˝dej p∏y
ty, co u∏atwia Êledzenie Êcie˝ki i istotnie zwi´k
sza precyzj´ odczytu danych. Procesor steruje
równie˝ funkcjami niezwiàzanymi bezpoÊrednio
z dêwi´kiem, jak praca wyÊwietlacza, programo
wanie, za∏àczanie wyjÊç analogowych czy zdalne
sterowanie. ˚eby wszystkie funkcje dzia∏a∏y pra
wid∏owo, w pobli˝u zamontowano koÊç pami´
ci. Nawet ona korzysta z osobnego stabilizatora
napi´cia.

Konfiguracja
Konfiguracja CDX-a 2 nie sprawia k∏opotu.
Bardzo niska impedancja wyjÊciowa, rz´du 10 Ω,
sprawia, ˝e odtwarzacz wysteruje dowolny
przedwzmacniacz czy integr´. Podobnie z ∏à-
czówkami. Nie ma chyba tak egzotycznego
przewodu, z którym êród∏o Naima by sobie nie
poradzi∏o. CDX2 móg∏by nawet bezpoÊrednio
sterowaç niektórymi kolumnami.
Niska wartoÊç impedancji wyjÊciowej teore
tycznie oznacza równie˝ niewielkà wra˝liwoÊç na
jakoÊç kabli po∏àczeniowych. W praktyce okazu-
je si´ jednak, ˝e wymiana przeci´tnej jakoÊci in-
terkonektu na model z wysokiej pó∏ki przynosi
popraw´ dêwi´ku. Troch´ szkoda, bo niejeden
audiofil ucieszy∏by si´ ze êród∏a, które równie do-
brze gra z hi-endowym kablem, jak ze sznurkiem
do bielizny. Naim, niestety, taki nie jest i umie si´
odwdzi´czyç za dobre okablowanie.
Te same uwagi mo˝na odnieÊç do zasilania.
Firma z Salisbury odradza zarówno kondycjone-

Gniazdo do podłączania
zewnętrznego zasilacza
XPS albo 555PS.
Analogowe wyjścia
RCA i DIN.

Mikroprocesor z autorskim
oprogramowaniem Naima
kontroluje wszystkie
funkcje CDX-a.

r y, jak i wymian´ do∏àczonej w standardzie
sieciówki. Oficjalne argumenty mówià, ˝e urzà
dzenia zaprojektowano na tyle starannie, ˝e
nie ma potrzeby stosowaç uzdatniaczy. Kiedy
jednak uwzgl´dnimy obfitoÊç wszelkiego rodza
ju akcesoriów sieciowych i spróbujemy prze
niknàç intencj´ powy˝szej deklaracji, pojawiajà
si´ nowe wnioski. Naim stara si´ zabezpieczyç
swoje produkty, a poÊrednio równie˝ ich u˝yt
kowników, przed wàtpliwà jakoÊcià akcesoriów
sieciowych niewiadomego pochodzenia. Jako
˝e firma nie jest w stanie kontrolowaç dzia∏ania
wszystkich produktów, sugeruje klientom, by
korzystali bezpoÊrednio z gniazdka w Êcianie.
Skoro bowiem nawet brytyjska prasa opisywa∏a
wpadki renomowanych, zdawa∏oby si´, pro
ducentów sprz´tu sieciowego, którzy tworzyli
akcesoria pod wzgl´dem technicznym wàtpliwe,
to strach pomyÊleç, na co wpadnà domoroÊli
energetycy w zaciszu swoich gara˝y.
Jest jednak i druga strona medalu. Z dobrymi
akcesoriami o poprawnej i  bezpiecznej konstruk
cji sprz´t Naima wspó∏pracuje bardzo dobrze.
Recenzujàc pe∏ny system („HFiM” 3/2005), opi
sywa∏em zmiany dêwi´ku, wywo∏ane u˝yciem
kondycjonera PAL Powerbox v3.0 i sieciówek
Neela. Po tamtym eksperymencie trudno mi sobie
wyobraziç, ˝e dysponujàc tymi akcesoriami,
Êwiadomie z nich rezygnuj´ i pod∏àczam sprz´t
bezpoÊrednio do gniazdka. Strata klarownoÊci
i energii dêwi´ku by∏aby zbyt du˝a. Równie˝
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dla potrzeb tego opisu wykorzysta∏em Power
boksa, tym razem w najnowszej wersji 4. Zasi
lanie zapewnia∏a sieciówka Neel N14EGold.
Sygna∏ wzmacnia∏ zintegrowany McIntosh
MA6900, poddany wczeÊniej, z dobrym skut
kiem, procedurze rozmagnesowania p∏ytà
Densen DeMagic. Chyba rzeczywiÊcie nazbie
ra∏o mu si´ magnetycznych pozosta∏oÊci, bo po
„odkurzaniu” odzyska∏ przejrzystoÊç, czystoÊç
wysokich tonów i werw´. èród∏o z Makiem ∏à-
czy∏ Acoustic Zen Silver Reference II, a wzmac-
niacz z kolumnami – XLO Ultra 12. Pràd do-
starcza∏ Fadel PowerFlex II.
Kolumny to tradycyjnie ju˝ monitory Har
beth Super HL5 na dedykowanych podstawkach
Stand Art SHL5. To po∏àczenie godne rekomen
dacji i je˝eli nosicie si´ z zamiarem zakupu Har
bethów, postarajcie si´ uwzgl´dniç w kosztorysie
równie˝ stendy.
Elektronika stan´∏a na stoliku Sroka z gru-
bymi granitowymi blatami. Sprz´t gra∏ w 16,5-
metrowym pomieszczeniu, adaptowanym
akustycznie w stopniu nie wp∏ywajàcym na
funkcjonalnoÊç. Ods∏uchy trwa∏y z przerwami
ok. dwóch miesi´cy. Przez ten czas fabrycznie
nowy odtwarzacz zdà˝y∏ si´ wygrzaç i, sàdzàc
po klasie prezentacji, osiàgnàç maksimum swo
ich mo˝liwoÊci.

w s∏usznej sprawie dzia∏aç szybko, zdecydo
wanie, nawet z odrobinà agresji.
Przede wszystkim cechuje go jednak polot,
wyczucie i sporo finezji. Naim nie stara si´
byç mistrzem precyzji; nie jest tak ob∏àkaƒ
czo dok∏adny jak Accuphase DP-67. Bas te˝
nie jest równie konturowy, a przestrzeƒ
kreÊli spotykanà w wi´kszoÊci
urzàdzeƒ perspektyw´

Wrażenia odsłuchowe
A klasa jest wysoka. Na tyle, by s∏ucha∏o si´
z przyjemnoÊcià bez bycia epatowanym takim
czy innym aspektem brzmienia. Naim nie gra
tak dyskretnie jak Linn Sondek, ale jego sposób
gry podà˝a w kierunku swobody i analogowej
p∏ynnoÊci. Dêwi´k nie jest poszatkowany niczym
przygotowana do kiszenia kapusta. Raczej
posklejany elastycznà substancjà; kiedy trzeba
ciàgliwà, kiedy indziej spr´˝ystà.
Pod∏àczajàc do systemu niewygrzany egzemplarz, nie zrozumiecie jednak tych s∏ów.
Pierwsze zmiany w dêwi´ku nast´pujà po
dwóch-trzech dniach od wyj´cia z kartonu. By
dojÊç do pe∏nej formy, CDX2 potrzebuje jed
nak dwóch-trzech tygodni. Po tym czasie na
pewno zagra lepiej.
Brzmienie jest niezwykle przyjemne w od-
biorze. GdybyÊcie chcieli komuÊ wyt∏umaczyç,
na czym polega muzykalnoÊç, doradêcie mu
ods∏uch CDX-a 2. Mo˝e nie b´dzie umia∏
zwerbalizowaç swoich wra˝eƒ, ale na pewno
zrozumie. Dêwi´k jest wolny od zmatowie
nia, pe∏ny i energiczny zarazem. Nie sypie bez
∏adu i sk∏adu górà, nie uderza na oÊlep basem,
ale pozostaje elegancki i odrobin´ zadziorny.
Owa zadziornoÊç nie wynika jednak z ekspo
zycji wysokich tonów ani nie razi nadmiernà
jaskrawoÊcià. Jej êróde∏ nale˝y raczej upatry
waç w panowaniu nad dêwi´kiem, pewnoÊci
emisji szczegó∏ów, wreszcie – odrobinie non
szalancji. Gdyby si´ pokusiç o obrazowy opis
tego dêwi´ku, nale˝a∏oby go porównaç do
dobrze urodzonego m´˝czyzny o szlachetnym
sercu. Dobre maniery ma wrodzone i nawet
si´ nad nimi nie zastanawia, ale staç go te˝, by
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W komplecie łączówka DIN,
krążek dociskowy,
zaślepka gniazda zasilacza
i sampler Naima.

zbie˝nà. Jego czar polega jednak na tym, ˝e
kiedy zaczynamy s∏uchaç, zupe∏nie nam to nie
przeszkadza.
Stara∏em si´ rozwik∏aç t´ zagadk´. Czym
Naim tak czaruje? W pierwszej chwili przyszed∏
mi do g∏owy rytm, ale to by by∏o zbyt banalne  
(wszyscy piszàcy o urzàdzeniach z Salisbury czu
jà si´ niejako w obowiàzku podkreÊliç ten aspekt
prezentacji). Póêniej doszed∏em do wniosku, ˝e
cechà, która czyni brzmienie ujmujàcym, jest
g´stoÊç dêwi´ku.
Równowadze tonalnej nie sposób nic zarzu
ciç, a wszystkie zakresy pozostajà wyraêne nieza
le˝nie od faktury. Trudno zatem uchwyciç jakàÊ
cech´ szczególnà. Iskierka zab∏ys∏a dopiero przy
ods∏uchu „Silver Rain” Marcusa Millera. Kiedy
us∏ysza∏em solowà parti´ gitary lidera, oczami
wyobraêni zobaczy∏em, jak artysta dos∏ownie
wy˝ywa si´ na instrumencie. Wcale bym si´
nie zdziwi∏, gdyby podczas nagrania sta∏ nisko
pochylony i wali∏ w struny bez cienia litoÊci.
Bas równomiernie uderza∏ w pod∏og´, porusza∏

powietrzem, a jako ˝e pokr´t∏o wzmacniacza
zbli˝y∏o si´ do godziny 12, wyrzuca∏ z monitorów
podmuchy powietrza. Na goràco próbowa∏em
okreÊliç to, co s∏ysz´ i pierwszym epitetem, jaki
mi przyszed∏ na myÊl, by∏ „g´sty”. Nie „konturo
wy”, choç zebrany i kontrolowany, nie „mocny”,
chocia˝ uderza∏ pot´˝nie, nie „swobodny”, choç
nie wydawa∏ si´ st∏umiony, ale w∏aÊnie „g´sty”.
Mia∏ smolistà barw´, substancj´ ciàgliwà jak
Êwie˝a krówka i by∏ ci´˝ki. Nie oci´˝a∏y, ale ci´˝-
ki. I z hukiem opada∏ na pod∏og´.
Wra˝enie g´stoÊci powtórzy∏o si´ w Êredni
cy. Smyczki Sinfonii Varsovii na fortepiano
wych koncertach Mozarta, zarejestrowanych
przez Andrzeja Lipiƒskiego zabrzmia∏y bli
sko idea∏u. Dêwi´k by∏ przejrzysty i kremowy
zarazem. Chcia∏o si´, ˝eby trwa∏. Podobne
wra˝enie wywo∏a∏y koncerty Chopina w wy-
konaniu Zimermana i Polskiej Orkiestry
Festiwalowej. Brzmienie by∏o namacalne,
przenoszàc do pokoju cz´Êç atmosfery wyst´
pu na ˝ywo.
BliskoÊç dêwi´ku podkreÊla rysunek sceny.
Ta jest bowiem nie tyle przysuni´ta do s∏u
chacza, co eksponuje pierwszy plan. To tutaj
dzieje si´ najwi´cej i tutaj Naim kieruje naszà
uwag´. Stereofonia zw´˝a si´ do ty∏u, rysu
jàc kszta∏t równoramiennego trójkàta. Ostat
nim rz´dom wielkiej orkiestry symfonicznej
mo˝e byç ciasno, ale za to soliÊci zaw∏adnà
sercami publicznoÊci. NamacalnoÊç i natural
noÊç dêwi´ku sprawiajà, ˝e dobrze si´ s∏ucha
wi´kszoÊci repertuaru. Fantastycznie wypada
kameralny jazz, rock i klasyka, szczególnie te
z wokalami w sk∏adzie. Naturalne ciep∏o Êred
nicy po∏àczone z g´stoÊcià i uprzywilejowa
niem pierwszego planu sprawiajà, ˝e pi´kny
g∏os potrafi poruszyç emocje. Odk∏adamy wte
dy pilot, zapadamy w fotel i po prostu s∏ucha
my. PrzyjemnoÊç jest nieprzeci´tna. Tylko po
pewnym czasie gdzieÊ z ty∏u g∏owy rodzi si´
nieÊmia∏a myÊl: skoro jest tak pi´knie, to jak by
zagra∏o z XPS-em...?

Konkluzja
CDX2 to bardzo dobre êród∏o. Fakt, ˝e dro
gie, nie najlepiej wyposa˝one, a na dodatek przez
ca∏y czas eksploatacji b´dzie wo∏aç: „kup mi
XPS-a”. Ale czy potrafi zamieniç bity i dêwi´ki
w p∏ynàcà z g∏oÊników muzyk´? Odpowiedê jest
prosta: zdecydowanie tak.

Naim CDX2

Ocena brzmienia:
Hi-End
Dystrybucja:
Decibel
Cena:	16995 zł

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika:	2xBurr Brown 1704K
(24-bitowy)
Pasmo przenoszenia:	10 Hz – 20 kHz
(+0.1 dB, -0.5 dB)
Zniekształcenia:
< 0,1% (10 Hz – 18 kHz)
Wyjścia analogowe:
RCA, DIN
Wyjścia cyfrowe:
brak
Zdalne sterowanie:
+
Wyjście słuchawkowe: brak
Wymiary (w/s/g):
8,7/43/31 cm

high fidelity engineering
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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

Easya

Prosta. Wygodna. Bezprzewodowa. Bez wzmacniacza też sobie poradzi.
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

