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Na im CDX2
 Szlachetny i muzykalny

Naimazałożył 
w1973roku 
Ju lian Ve re ker  
(1945-2000).  
Odpoczątku 
fir ma  
zajmowałasię 
wy twa rza niem  
dobrejklasy 
urządzeńhi-fi, 
stroniąc 
odflirtów 
z ryn kiem  
masowym.

JacekKłos

Konsultacjatechniczna:
PiotrGórzyński

Kiedy gwa∏towny rozwój segmentu AV
wymusi∏uzupe∏nienieofertysprz´tem
wielokana∏owym,Brytyjczycynajpierw

zaproponowali wysokiej klasy zestaw dzielony,
z osobnym procesorem, odtwarzaczem DVD
i koƒcówkami mocy. Dopiero jako nast´pny
krokwprowadziliurzàdzenie, ∏àczàcewszystkie
tefunkcje.Aleionozosta∏opotraktowanepre
sti̋ owo,co∏atwostwierdziç,patrzàcnacen´.
Naimnigdynieby∏tani,alete˝mia∏ambicje

dopracowywaçswojeurzàdzeniawnajdrobniej
szychszczegó∏ach.Zgodnieztàfilozofiàmodel,
któryrazopuÊci∏ fabryk´,niepowinienwyma
gaçpoprawekzapó∏roku.Firmaniegonizano
winkami, ceni wartoÊç r´cznegomonta̋ u i na
pewno niewygra∏aby konkursu na najbardziej
innowacyjnà w bran̋ y. Pomimo atrakcyjnego,
trafiajàcegodom∏odychludziwizerunkupozo
stajedoszpikukoÊcikonserwatywna.PoÊwi´ca
dű oczasuopracowaniuprojektów,anast´pnie
jeszcze d∏ű ej rozwa̋ a, z jakich komponentów
majàbyçzbudowane.Obrazowomo˝nastwier
dziç,˝ekiedywjapoƒskimkoncerniedobiegajà
koƒca prace nad trzecià linià amplitunerów,
wSalisburytrwajàposzukiwaniaodpowiedniego
rezystora.Paradoksalnie,w∏aÊnietakiepost´po
wanie gwarantuje u˝ytkownikom d∏ugotermi
nowà satysfakcj´ z posiadanego sprz´tu.Naim
maopini´wiarygodnegoiniezawodnegodostaw
cy, a klienci kupujàcy systemy zyskujà pew
noÊç, ˝ewszystko zosta∏o gruntownie przemy

Êlaneizatrzymiesiàceniepoka̋ àsi´„ulepszo
ne”wersjeznapisemMk2.Rotacjawkatalogu
jest powolna, a raz wprowadzone urzàdzenia
pozostajàwnimlatami.
FenomenNaimapolega równie˝na tym, ˝e

komu raz spodoba∏o si´ jego brzmienie, nie
ch´tnie si´ przekonuje do innego producenta.
Upgrade’u systemudokonuje raczejw obr´bie
tej samejmarki,wymieniajàc posiadany sprz´t
nawy˝szymodelbàdêdokupujàcdedykowane
zasilacze.Zesprzeda̋ àkomponentównarynku
wtórnym zwykle nie ma problemu, poniewa˝
cieszà si´ dobrà opinià. Dotyczy to zarówno
brzmienia,jakiniezawodnoÊci.Zakupzdrugiej
r´kiuznajesi´zabezpiecznyiatrakcyjny.
Drugim, obok konserwatyzmu, wyznaczni

kiem filozofiiNaima jest tzw. koncepcja syste
mowa.Firmasamawytwarzawszystkieelemen
ty zestawu hifi – od elektroniki, poprzez ko
lumnyizwrotnice,nakablachkoƒczàc.Podob
niejakAudioNotezaleca,bykompletowaçsys
temzkomponentówreprezentujàcychtensam
lub zbli̋ ony pu∏ap jakoÊciowy. Bardzo d∏ugo
Brytyjczycy traktowali t´koncepcj´wr´czdog
matycznieiwyposa̋ aliswojeurzàdzeniajedynie
w staromodne i praktycznie ju˝ niestosowane
sygna∏owe gniazdaDIN.Uzasadniali towzgl´
dami technicznymi (chodzi∏o o prowadzenie
masy, do którego firma nadal przyk∏ada dű à
wag´), ale z∏oÊliwidopatrywali si´ tu elementu
gry marketingowej. Nabywca odtwarzacza CD
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lubwzmacniaczapozostawa∏niemalbezwyjÊcia.
Musia∏doniegodokupiçreszt´elektroniki,aje
dynymwyborem, jakimu pozostawiono, by∏y
kolumny.DopierostosunkowoniedawnoNaim
uelastyczni∏ swojà strategi´ i obok DINów
montujestosowaneprzezreszt´Êwiatagniazda
RCA. U˝ytkownicy mogà teraz bez przeszkód
ibezpsujàcychdêwi´kprzejÊciówek∏àczyçbry
tyjskie wyroby z produktami innych marek.
Zdania o wy˝szoÊci wtyków DIN nad innymi
Naimniezmieni∏,aleprzyciÊni´tydomururyn
kowymi realiami nawiàza∏ kontakt z rzeczywi
stoÊcià. Podobnienadal zaleca budowanie pe∏
nychzestawówwoparciuoswójkatalog,alewy
bórinnejdroginiejestju˝traktowa
ny jakodst´pstwooduÊwi´co
nychtradycjàregu∏.
Firmowa filozofianie 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
ÊciiwiernoÊcidawnymidea∏om.

≤

Protoplasta wspó∏czesnego
CDXa 2, model CDX, pojawi∏
si´ w roku 1998 i by∏ produ
kowanyprzeztrzy lata.Nast´pnie
wprowadzono jego drugà wersj´,
którapozostajewkatalogudodziÊ.
Dwójka zajmuje wysokà pozycj´
whierarchiiNaima.Doniedaw
na wy̋ ej sta∏ ju˝ tylko flagowy
CDS3,sprzedawanywkomplecie
zzewn´trznymzasilaczemXPS.
Wtymrokureferencyjnàseri´
500 uzupe∏niono dzielonym
CD555/555PS, kosztujàcym
wWielkiejBrytanii14295funtów.Niezmienia
to faktu, ˝e CDX2 ma status szczególny – to
najlepsza integra Naima, która, choç droga,
pozostajejeszczewobszarzefinansowychmo˝
liwoÊci stosunkowo licznej grupy odbiorców.
Powy̋ ej zaczynajà si´ ju˝ cenowe Himalaje,
które zdob´dà tylko nieliczni fani brytyjskiej
manufaktury.
Jakociekawostk´wartoprzedstawiçpolityk´

cenowà Naima. Lektura cennika do pewnego
momentuprzebiegaspokojnie;nicniewzbudza
podejrzeƒ.Wrazzewzrostempozycjiurzàdze
niawhierarchiiroÊniete˝jegocena–zmodelu
na model mniej wi´cej dwukrotnie. Nawet
awanszCDXa2naCDS3(17000z∏–33000z∏),
choç znaczàcy, nie przyprawi nikogo o zawa∏.
Haczyk tkwi jednak w tym, ˝e zarówno cena
CDSa 3, jak i CD555 jest czysto teoretyczna.
Obowiàzkowym elementem wyposa̋ enia obu
odtwarzaczyjestbowiemdedykowanyzasilacz,
sprzedawanyosobnoikosztujàcykrocie.Osoby

niezorientowanewofercie firmyb´dànaiwnie
sàdziç,˝edop∏atazamkniesi´w23tys.z∏.Nic
bardziejb∏´dnego.ZasilaczdoCDSa3kosztu
je15000z∏,adoCD555–3995GBP!Inieda
si´tegowydatkuominàç,aninawetod∏ő yçna
póêniej.˚adnegoze êróde∏nieprzystosowano
bowiemdozasilaniabezpoÊredniozsieciener
getycznej.Niemo˝narównie˝wybraçtaƒszego
modelu.Kosztkompletuniewzrastawi´cstop
niowo, lecz skokowo, comő e ostudziç zapa∏
potencjalnychnabywców.
Na szcz´Êcie CDX2 oszcz´dza nam podob

nychniespodzianek.Nietylkojestkompletnym
urzàdzeniem, które nie wymaga do pracy ˝ad

nychdodatkowychakcesoriów,tojeszczemo˝na
go∏atwoulepszyç,dokupujàcw∏aÊniezewn´trz
nyzasilaczXPSalbo555PS.WkontekÊcieceny
odtwarzacza dop∏ata wydaje si´ nieracjonalnie
wysoka, niemniej jednak pozostaje ona opcjà,
a nie koniecznoÊcià.Mő emy z niej skorzystaç
albonie,adecyzj´otym,czypoprawadêwi´ku
jestwarta˝àdanychpieni´dzy,ka˝dypodejmuje
sam,wdowolniewybranymmomencie.

Budowa
Jak przysta∏o na odtwarzacz z górnej pó∏ki,

CDX2prezentujesi´godnieielegancko.Jestte˝
wyraênie wi´kszy od taƒszych modeli Naima.
Wy˝szaobudowamanietylkopodkreÊlaç jego
status,alerównie˝efektywniejizolowaçodwp∏y
wuzewn´trznychwibracji.Wykonanywposta
cisztywnegoodlewuzmetalilekkichr´kawjest
nasuwany na chassis i przykr´cany oÊmioma
Êrubami. Konstrukcj´ wybrano z intencjà jak
najlepszego t∏umienia drgaƒ, jednak test prak
tycznyka̋ ejejwytknàçpewnàs∏aboÊç.
Otó˝r´kaw–skàdinàdbardzosolidny–nie

zosta∏ w ˝aden sposób wyt∏umiony. Ponadto

nó˝ki, mocujàce go do podstawy, wykonano
w ca∏oÊci zmetalu, bez u˝ycia filcu czy gumy,
choçbywpostacipodk∏adek.Wefekcieobudo
wa dzwoni nawet przy delikatnymmuÊni´ciu.
Podzieli∏emsi´ swoimiobawami zprzedstawi
cielemNaima,DougiemGrahamem.Poczàtko
wot∏umaczy∏,˝etakàkoncepcj´obudowy,zr´
kawemniezale˝nymod chassis,wybrano celo
wo.Dopieroargument,˝er´kawwcalenie jest
niezale˝ny,poniewa˝obaelementysàpo∏àczone
Êrubami, nieco zmodyfikowa∏ poczàtkowe sta
nowisko.
Wmoimodczuciudzwoniàcaobudowaod

twarzaczaniepasujedolansowanejprzezfirm´
koncepcjiwalkizdrganiami,aponadtozwi´k
sza ryzyko powstania efektumikrofonowego.
Tenostatnipoleganazak∏ócaniuoryginalnego
sygna∏u audio przez rezonanse, wywo∏ywane
czynnikami zewn´trznymi. Jako ˝e Naimo
wi oficjalnie zale̋ y na jak najlepszej izola
cji sprz´tu od drgaƒ (w∏aÊnie dlatego zaleca

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.
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odsuwanieelektronikiodkolumn),powinien
bardziejzadbaçowyg∏uszenieêród∏a.
Zewzgl´duna specyfik´ konstrukcjiCDXa

dobrze b´dzie postawiç na stabilnympod∏ő u,
najlepiejnaosobnejplatformiestolika.Dêwi´k
powinien byç czystszy i wyraêniejszy, a nawet
jeÊlinie–myb´dziemymieliczystesumienie.
CDX2zas∏ugujenadobretraktowanie,ponie

wa˝wpadk´zobudowàznawiàzkàrekompen
sujepozosta∏ymidetalamikonstrukcji.Nietylko
r´kaw, ale i reszt´ elementów zewn´trznych
wykonanozestopumetali lekkich.Gwarantuje
tosztywnoÊçichronielektronik´przedwp∏ywem
pólmagnetycznych.
PrzedniàÊciank´cechujecharakterystycznedla

wspó∏czesnych urzàdzeƒ Naima wzornictwo
iuk∏adelementów.Ârodkowàcz´ÊçzajmujeÊwie
càcenazielonologo,któregowprzeciwieƒstwie
dowyÊwietlaczaniemo˝naprzyciemniçaniwy∏à
czyç.Podczaswieczornychods∏uchówpowoduje
topewiendyskomfort,aledasi´ztym˝yç.
Zamontowana po lewej stronie szuflada jest

rozwiàzaniem stosowanym przez firm´ od lat.
Transportumieszczonow ∏ukowatymelemen
cie, mocowanym do chassis tylko w jednym
punkcie.Zdaniemkonstruktorówtakierozwià
zaniedoskonaleizolujeoddrgaƒuk∏adoptycz
ny i znaczàco zmniejsza iloÊç b∏´dów odczytu.
Szuflad´ wykonuje si´ z tworzywa sztucznego
inapylananiàwarstw´szarejsubstancjiochro

powatej fakturze. Jejg∏ównezadaniepolegana
poch∏anianiu rozproszonego Êwiat∏a lasera, co
poprawiaprecyzj´odczytudanych.Dodatkowo
wyt∏umiaonamikrowibracje,któremimoprze
myÊlnego sposobu mocowania przedosta∏y si´
wbezpoÊredniesàsiedztwonap´du.
JakzwykleuNaima,uproszczonywyÊwietlacz

pokazuje tylko podstawowe informacje. Za to
jegoczytelnoÊciniesposóbniczarzuciç;cyfrysà
a˝ nadto wyraêne, wi´c opcja przyciemnienia/
wy∏àczenia cz´sto si´ przydaje. Cztery guziczki
zmi´kkiego tworzywaobs∏ugujànajwa˝niejsze
funkcje.Pozosta∏euruchamiamyzpilota.
Wyposa̋ enie tylnej Êcianki nie pora̋ a

bizantyjskim przepychem. W porównaniu
zAccuphase’emDP67(„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´trznegoprzetwornikac/adoposiadanego
ju˝odtwarzacza.Zamiasttegosugerujezaopa
trzyçsi´wzewn´trznyzasilacz,któryprzejmie
cz´Êç lubnawetwszystkie funkcje dotychcza
sowego, eliminujàcwp∏ywpól elektromagne
tycznych i wibracji transformatora na prac´
wra˝liwychpodzespo∏ów.WprzypadkuCDXa2
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´jakoÊcidêwi´ku.
Sygna∏analogowyjestdost´pnynagniazdach

RCA i DINach. Posiadacze przedwzmacnia
czy Naima powinni korzystaç z tych drugich;
nie tylko pozostanàw zgodzie z piel´gnowanà
latami filozofià, ale te˝ wykorzystajà darmowà
∏àczówk´. Pozostali wykosztujà si´ na interko
nekt,alezatob´dàmoglipod∏àczyçodtwarzacz
dowzmacniaczadowolnejmarki.
FabrycznieCDX2ma aktywnewyjÊcieDIN.

NaRCAprze∏àczamypilotem.Dowyboruma
my trzy tryby: DIN, RCA albo oba pracujàce
równolegle. Ze wzgl´dów technicznych lepiej
si´zdecydowaçnajedno;drugiezostaniewtedy
zwarte domasy.Mő e to daç efekt w postaci
minimalnieczystszego ibardziejbezpoÊrednie
godêwi´ku.
Zasilanie oparto na dű ym toroidalnym

transformatorze Talemy.W dost´pnychmate
ria∏achfirmaniepodajejegomocy,alemő eto
byçok.250300VA.Todobrzeilustrujepodej
Êcie Naima do zasilania. Podobnej wielkoÊci,
anawetniecomniejszetransformatoryspokoj
niesobieradzàwbud˝etowychintegrach(˝eby
nie szukaç daleko, opisywany w poprzednim
wydaniu„HFiM”wzmacniaczMusicHallamia∏
transformator206VA).Naimstosuje jewod
twarzaczach CD, nie widzàc w tym przesady.
WzasilaczuXPSmontujenawettrafo500VA,
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choçpobórmocycyfrowegoêród∏ajestznikomy.
Jako ˝e firma od lat post´puje konsekwentnie,
a u˝ytkownicy chwalà jej zasilacze, trudno
podejrzewaç, ˝e jest toniczymnieuzasadniony
zabobon.
Obserwujàc dalsze obwody CDXa, widzimy

dwa niezale˝ne odczepy transformatora, dwa
mostki prostownicze i trzy elektrolityczne kon
densatoryBHC,zktórychjedenfiltrujenapi´cie
dlacz´Êcicyfrowejisterujàcej,apozosta∏e–ana
logowej.Zanimiznalaz∏osi´a˝20niezale˝nych
linii zasilajàcych, bazujàcych na stabilizatorach
regulowanych,plusosobnyuk∏adnap∏ytceserwo
i jeszcze jedendowyÊwietlacza.Dzi´kistabiliza
toromelementy, którym sàoneprzypisane,nie
tylkosàzasilaneodpowiedniejjakoÊcinapi´ciem,
alerównie˝niezak∏ócajàpracypozosta∏ych.Taki
uk∏admaniezaprzeczalnezalety,alete˝jestkosz
townyipracoch∏onny.Konstruktormusisi´rów
nie˝wykazaçdű àzdolnoÊciàprowadzeniamas,
abywszystkodzia∏a∏o,jaknale̋ y.
Sygna∏ cyfrowy na analogowy zamieniajà

dwa monofoniczne Burr Browny PCM1704
znajostrzejszejselekcjiK.Sàtonajwy˝szejklasy
24bitowepodzespo∏y,przeznaczonedostoso
waniawsprz´ciehiend.Nap∏ytcedrukowanej
widaçtylkojednàkoÊç,alejako˝elaminatjest
dwustronny, druga znajduje si´ pod spodem.
Daneprzedkonwersjàsàpoddawane8krotne
munadpróbkowaniu.Niewidoczny,aleobecny
jest tak̋ e dekoder HDCD PMD200.W uk∏a
dziezegarataktujàcegozastosowanoprecyzyjny
rezonator kwarcowy, pracujàcy z cz´stotliwo
Êcià16,9344MHz.
Toranalogowybazujem.in.naszeÊciubardzo

wysokiej jakoÊci wzmacniaczach operacyjnych
AnalogDevicesOP42(stosowanerównie˝wpo
przednimmodeluCDX). Pierwsze dwa pe∏nià
rol´ konwertera pràd/napi´cie, kolejne filtru
jàpozosta∏oÊcipokonwersji c/a i dzia∏ajà jako
buforwyjÊciowy.
Komponentówjeststosunkowoniewiele.Pro

ducentowi zale̋ a∏o, by Êcie˝ka sygna∏owa by∏a
jak najkrótsza. Ich jakoÊç i organizacja budzà
jednak uznanie. Oporniki sà metalizowane,
sygna∏owekondensatory–poliestrowe,abloku
jàce:poliestroweitantalowe.P∏ytkidrukowane
zamocowano na sztywno – poza nap´dem to
naj∏atwiej dostrzegalna ró˝nica w stosunku do
CDSa3.Naimpodajetak̋ e,˝euk∏adredukcji

jittera w CDXie 2 zbudowano w oparciu
owzmacniaczeoperacyjne,podczasgdywdro˝
szymmodelu–zelementówdyskretnych.
Transport VAM1250 pochodzi od Philipsa.

P∏yt´∏adujesi´odgóry,k∏adàcbezpoÊredniona
nap´dzie.Przytrzymujejàlekkikrà̋ ekdocisko
wy,przyciàganymagnesem.
Kontrol´ wszystkich funkcji odtwarzacza

powierzono mikroprocesorowi z autorskim
oprogramowaniem Naima. Jako ciekawostk´
wartowspomnieç,˝enp.parametrytransportu
sàindywidualniedostosowywanedoka˝dejp∏y
ty,cou∏atwiaÊledzenieÊcie˝ki i istotniezwi´k
sza precyzj´ odczytu danych. Procesor steruje
równie˝funkcjaminiezwiàzanymibezpoÊrednio
zdêwi´kiem,jakpracawyÊwietlacza,programo
wanie,za∏àczaniewyjÊçanalogowychczyzdalne
sterowanie.˚ebywszystkiefunkcjedzia∏a∏ypra
wid∏owo,wpobli̋ uzamontowanokoÊçpami´
ci.Nawetonakorzystazosobnegostabilizatora
napi´cia.

Konfiguracja
Konfiguracja CDXa 2 nie sprawia k∏opotu.

BardzoniskaimpedancjawyjÊciowa,rz´du10Ω,
sprawia, ˝e odtwarzacz wysteruje dowolny
przedwzmacniacz czy integr´. Podobnie z ∏à
czówkami. Nie ma chyba tak egzotycznego
przewodu,zktórymêród∏oNaimabysobienie
poradzi∏o.CDX2móg∏bynawetbezpoÊrednio
sterowaçniektórymikolumnami.
Niska wartoÊç impedancji wyjÊciowej teore

tycznieoznaczarównie˝niewielkàwra˝liwoÊçna
jakoÊçkablipo∏àczeniowych.Wpraktyceokazu
jesi´jednak,˝ewymianaprzeci´tnejjakoÊciin
terkonektunamodel zwysokiejpó∏kiprzynosi
popraw´ dêwi´ku. Troch´ szkoda, bo niejeden
audiofilucieszy∏bysi´zeêród∏a,którerówniedo
brzegrazhiendowymkablem,jakzesznurkiem
dobielizny.Naim,niestety,takiniejestiumiesi´
odwdzi´czyçzadobreokablowanie.
Te same uwagimo˝na odnieÊç do zasilania.

FirmazSalisburyodradzazarównokondycjone

ry, jak i wymian´ do∏àczonej w standardzie
sieciówki.Oficjalneargumentymówià,˝eurzà
dzenia zaprojektowano na tyle starannie, ˝e
nie ma potrzeby stosowaç uzdatniaczy. Kiedy
jednakuwzgl´dnimyobfitoÊçwszelkiegorodza
ju akcesoriów sieciowych i spróbujemy prze
niknàç intencj´powy˝szejdeklaracji,pojawiajà
si´ nowewnioski.Naim stara si´ zabezpieczyç
swojeprodukty,apoÊredniorównie˝ ichu˝yt
kowników,przedwàtpliwàjakoÊciàakcesoriów
sieciowych niewiadomego pochodzenia. Jako
˝efirmaniejestwstaniekontrolowaçdzia∏ania
wszystkich produktów, sugeruje klientom, by
korzystali bezpoÊrednio z gniazdka w Êcianie.
Skorobowiemnawetbrytyjskaprasaopisywa∏a
wpadki renomowanych, zdawa∏oby si´, pro
ducentów sprz´tu sieciowego, którzy tworzyli
akcesoriapodwzgl´demtechnicznymwàtpliwe,
to strach pomyÊleç, na co wpadnà domoroÊli
energetycywzaciszuswoichgara̋ y.
Jestjednakidrugastronamedalu.Zdobrymi

akcesoriamiopoprawnejibezpiecznejkonstruk
cji sprz´t Naima wspó∏pracuje bardzo dobrze.
Recenzujàcpe∏nysystem(„HFiM”3/2005),opi
sywa∏em zmiany dêwi´ku, wywo∏ane u˝yciem
kondycjonera PAL Powerbox v3.0 i sieciówek
Neela.Potamtymeksperymencietrudnomisobie
wyobraziç, ˝e dysponujàc tymi akcesoriami,
Êwiadomieznichrezygnuj´ipod∏àczamsprz´t
bezpoÊredniodogniazdka.StrataklarownoÊci
i energii dêwi´ku by∏aby zbyt dű a. Równie˝

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

Gniazdo do podłączania 
zewnętrznego zasilacza  
XPS albo 555PS.  
Analogowe wyjścia  
RCA i DIN.
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dlapotrzeb tegoopisuwykorzysta∏emPower
boksa,tymrazemwnajnowszejwersji4.Zasi
lanie zapewnia∏a sieciówka Neel N14EGold.
Sygna∏ wzmacnia∏ zintegrowany McIntosh
MA6900, poddanywczeÊniej, z dobrym skut
kiem, procedurze rozmagnesowania p∏ytà
DensenDeMagic.Chyba rzeczywiÊcie nazbie
ra∏omusi´magnetycznychpozosta∏oÊci,bopo
„odkurzaniu” odzyska∏ przejrzystoÊç, czystoÊç
wysokichtonówiwerw´.èród∏ozMakiem∏à
czy∏AcousticZenSilverReferenceII,awzmac
niaczzkolumnami–XLOUltra12.Pràddo
starcza∏FadelPowerFlexII.
Kolumny to tradycyjnie ju˝ monitory Har

bethSuperHL5nadedykowanychpodstawkach
StandArtSHL5.Topo∏àczeniegodnerekomen
dacjiije̋ elinosiciesi´zzamiaremzakupuHar
bethów,postarajciesi´uwzgl´dniçwkosztorysie
równie˝stendy.
Elektronika stan´∏a na stoliku Sroka z gru

bymigranitowymiblatami.Sprz´tgra∏w16,5
metrowym pomieszczeniu, adaptowanym
akustycznie w stopniu nie wp∏ywajàcym na
funkcjonalnoÊç.Ods∏uchy trwa∏yzprzerwami
ok.dwóchmiesi´cy.Przez tenczas fabrycznie
nowy odtwarzacz zdà̋ y∏ si´wygrzaç i, sàdzàc
poklasieprezentacji,osiàgnàçmaksimumswo
ichmo˝liwoÊci.

Wrażeniaodsłuchowe
Aklasa jestwysoka.Na tyle, by s∏ucha∏o si´

z przyjemnoÊcià bez bycia epatowanym takim
czy innym aspektem brzmienia. Naim nie gra
takdyskretniejakLinnSondek,alejegosposób
gry podà̋ a w kierunku swobody i analogowej
p∏ynnoÊci.Dêwi´kniejestposzatkowanyniczym
przygotowana do kiszenia kapusta. Raczej
posklejany elastycznà substancjà; kiedy trzeba
ciàgliwà,kiedyindziejspr´̋ ystà.
Pod∏àczajàc do systemu niewygrzany eg

zemplarz, nie zrozumiecie jednak tych s∏ów.
Pierwsze zmiany w dêwi´ku nast´pujà po
dwóchtrzechdniachodwyj´ciazkartonu.By
dojÊçdope∏nej formy,CDX2potrzebuje jed
nak dwóchtrzech tygodni. Po tym czasie na
pewnozagralepiej.
Brzmienie jestniezwykleprzyjemnewod

biorze.GdybyÊciechcielikomuÊwyt∏umaczyç,
na czym polegamuzykalnoÊç, doradêciemu
ods∏uch CDXa 2. Mő e nie b´dzie umia∏
zwerbalizowaç swoich wra̋ eƒ, ale na pewno
zrozumie. Dêwi´k jest wolny od zmatowie
nia,pe∏nyienergicznyzarazem.Niesypiebez
∏aduisk∏adugórà,nieuderzanaoÊlepbasem,
alepozostaje elegancki iodrobin´ zadziorny.
OwazadziornoÊçniewynika jednakzekspo
zycjiwysokich tonówaninie razinadmiernà
jaskrawoÊcià. Jej êróde∏ nale̋ y raczej upatry
waç w panowaniu nad dêwi´kiem, pewnoÊci
emisjiszczegó∏ów,wreszcie–odrobinienon
szalancji.Gdybysi´pokusiçoobrazowyopis
tego dêwi´ku, nale̋ a∏oby go porównaç do
dobrzeurodzonegom´˝czyznyoszlachetnym
sercu. Dobremanierymawrodzone i nawet
si´nadniminiezastanawia,alestaçgote˝,by

w s∏usznej sprawie dzia∏aç szybko, zdecydo
wanie,nawetzodrobinàagresji.
Przedewszystkimcechujegojednakpolot,

wyczucie i sporo finezji. Naim nie stara si´
byç mistrzem precyzji; nie jest tak ob∏àkaƒ
czo dok∏adny jak Accuphase DP67. Bas te˝
nie jest równie konturowy, a przestrzeƒ
kreÊli spotykanà w wi´kszoÊci
urzàdzeƒ perspektyw´

zbie˝nà. Jego czar polega jednak na tym, ˝e
kiedyzaczynamys∏uchaç,zupe∏nienamtonie
przeszkadza.
Stara∏em si´ rozwik∏aç t´ zagadk´. Czym

Naimtakczaruje?Wpierwszejchwiliprzyszed∏
midog∏owyrytm,ale tobyby∏ozbytbanalne
(wszyscypiszàcyourzàdzeniachzSalisburyczu
jàsi´niejakowobowiàzkupodkreÊliçtenaspekt
prezentacji).Póêniejdoszed∏emdowniosku,˝e
cechà, która czyni brzmienie ujmujàcym, jest
g´stoÊçdêwi´ku.
Równowadze tonalnejnie sposóbnic zarzu

ciç,awszystkiezakresypozostajàwyraênenieza
le˝nieodfaktury.TrudnozatemuchwyciçjakàÊ
cech´szczególnà.Iskierkazab∏ys∏adopieroprzy
ods∏uchu„SilverRain”MarcusaMillera.Kiedy
us∏ysza∏em solowà parti´ gitary lidera, oczami
wyobraêni zobaczy∏em, jak artysta dos∏ownie
wy̋ ywa si´ na instrumencie. Wcale bym si´
nie zdziwi∏, gdyby podczas nagrania sta∏ nisko
pochylony i wali∏ w struny bez cienia litoÊci.
Basrównomiernieuderza∏wpod∏og´,porusza∏

powietrzem, a jako ˝e pokr´t∏o wzmacniacza
zbli̋ y∏osi´dogodziny12,wyrzuca∏zmonitorów
podmuchy powietrza. Na goràco próbowa∏em
okreÊliçto,cos∏ysz´ipierwszymepitetem,jaki
miprzyszed∏namyÊl,by∏„g´sty”.Nie„konturo
wy”,choçzebranyikontrolowany,nie„mocny”,
chocia˝uderza∏pot´˝nie,nie„swobodny”,choç
niewydawa∏si´st∏umiony,alew∏aÊnie„g´sty”.
Mia∏ smolistà barw´, substancj´ ciàgliwà jak
Êwie̋ akrówkaiby∏ci´˝ki.Nieoci´̋ a∏y,aleci´˝
ki.Izhukiemopada∏napod∏og´.
Wra̋ enieg´stoÊcipowtórzy∏osi´wÊredni

cy.SmyczkiSinfoniiVarsoviinafortepiano
wychkoncertachMozarta,zarejestrowanych
przez Andrzeja Lipiƒskiego zabrzmia∏y bli
skoidea∏u.Dêwi´kby∏przejrzystyikremowy
zarazem. Chcia∏o si´, ˝eby trwa∏. Podobne
wra̋ eniewywo∏a∏ykoncertyChopinawwy
konaniu Zimermana i Polskiej Orkiestry
Festiwalowej. Brzmienie by∏o namacalne,
przenoszàcdopokojucz´Êçatmosferywyst´
puna˝ywo.
BliskoÊç dêwi´ku podkreÊla rysunek sceny.

Ta jest bowiem nie tyle przysuni´ta do s∏u
chacza, co eksponuje pierwszy plan. To tutaj
dziejesi´najwi´cej i tutajNaimkierujenaszà
uwag´. Stereofonia zw´̋ a si´ do ty∏u, rysu
jàc kszta∏t równoramiennego trójkàta. Ostat
nim rz´dom wielkiej orkiestry symfonicznej
mő e byç ciasno, ale za to soliÊci zaw∏adnà
sercamipublicznoÊci.NamacalnoÊç inatural
noÊç dêwi´ku sprawiajà, ˝e dobrze si´ s∏ucha
wi´kszoÊci repertuaru. Fantastycznie wypada
kameralny jazz, rock i klasyka, szczególnie te
zwokalamiwsk∏adzie.Naturalneciep∏oÊred
nicy po∏àczone z g´stoÊcià i uprzywilejowa
niem pierwszego planu sprawiajà, ˝e pi´kny
g∏ospotrafiporuszyçemocje.Odk∏adamywte
dypilot,zapadamywfotelipoprostus∏ucha
my.PrzyjemnoÊç jestnieprzeci´tna.Tylkopo
pewnym czasie gdzieÊ z ty∏u g∏owy rodzi si´
nieÊmia∏amyÊl:skorojesttakpi´knie,tojakby
zagra∏ozXPSem...?

Konkluzja
CDX2tobardzodobreêród∏o.Fakt,˝edro

gie,nienajlepiejwyposa̋ one,anadodatekprzez
ca∏y czas eksploatacji b´dzie wo∏aç: „kup mi
XPSa”.Aleczypotrafizamieniçbity idêwi´ki
wp∏ynàcàzg∏oÊnikówmuzyk´?Odpowiedêjest
prosta:zdecydowanietak.

Rodzajprzetwornika: 2xBurrBrown1704K 
(24-bitowy)

Pasmoprzenoszenia: 10Hz–20kHz 
(+0.1dB,-0.5dB)

Zniekształcenia: <0,1%(10Hz–18kHz)
Wyjściaanalogowe: RCA,DIN
Wyjściacyfrowe: brak
Zdalnesterowanie: +
Wyjściesłuchawkowe: brak
Wymiary(w/s/g): 8,7/43/31cm

Naim CDX2
Ocenabrzmienia: Hi-End
Dystrybucja: Decibel
Cena: 16995zł
Dane techniczne

W komplecie łączówka DIN, 
krążek dociskowy,  
zaślepka gniazda zasilacza  
i sampler Naima.



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