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est w czym wybieraç, ale tylko wte
Ubiegły i obecny rok
dy, gdy dysponuje si´ odpowiednio
obfitują w nowości
du˝à gotówkà. Japoƒska wytwórnia
nigdy nie nale˝a∏a do tanich i wszystkie
Accuphase’a.
nowe êród∏a t´ tradycj´ kontynuujà. Pi´ç
Pojawiły się ciekawe
setka to wydatek 17400 z∏, dzielonka – 90
tysi´cy. Pomi´dzy nimi znajduje si´ DP-78
wzmacniacze,
w cenie 31900 z∏. I w∏aÊnie jemu przyjrzy
i odtwarzacze CD/SACD. my si´ w dzisiejszym teÊcie.
Te ostatnie
Budowa
mocno obrodziły.
Siedemd ziesiàtk a ósemk a wyg làd a
ma
sywnie i wa˝ y tyle, co niez∏y wzmac
Najpierw DP-78,
niacz – 18 kg bez pilota i kartonu. Trudno
później DP-500,
si´ temu dziw iç, bo obudow´ skr´cono
z grubych stalow ych blach i wykoƒczono
a ostatnio szczytowy,
panelem z anodowanego alum inium. Ju˝
dzielony DP-800/DC-801. samo to wystarczajàco nabija kilog ra-
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 y, a przecie˝ nawet nie zajrzel iÊmy do
m
Êrodk a.
Do boków przykr´cono ˝∏obione p∏yty
aluminiowe – dyskretny znak, ˝e mamy do
czynienia z urzàdzeniem zajmujàcym w katalogu wysokà pozycj´. Du˝a masa obudo
wy zmniejsza jej podatnoÊç na drgania. Od
wibracji pod∏o˝a izolujà podklejone filcem
nó˝ki z wysokow´glowej stali. SztywnoÊç
poprawiajà wewn´trzne przegrody i ekra
ny, które redukujà przenikanie zak∏óceƒ
i pól elektromagnetycznych. W efekcie
obudowa DP-78 jest g∏ucha jak pieƒ. Mo˝
na byç spokojnym, ˝e ustawiona na stabil
nym pod∏o˝u nie b´dzie przenosiç drgaƒ
na uk∏ad odczytujàcy i elektronik´.
Wyg làd zew n´trzny mo˝na okreÊliç
mianem konserwatywego. Âwietne wra˝e-
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 ie robià wykonanie, jak i klasa zasto
n
sowanych materia∏ów. Taƒszy model
DP-67 podoba mi si´ jednak bardziej –
ma pod∏u˝ne przyciski zamiast okràg∏ych,
a przede wszystkim – zielone logo Accu
phase’a, dzielàce wyÊwietlacz na dwoje.
Funkcja CD-Tekstu w DP-78 wyk luczy
∏a pojawienie si´ tego akcentu, przez co
urzàdzenie wyglàda nieco zbyt skromnie.
Okràg∏e przyciski wspó∏grajà wizua lnie
z dwoma selektorami. Pierwszym wybie
ramy êród∏o, w przypadku pod∏àczenia
MD, DAT-a albo innego urzàdzenia cyf rowego. Drug im idziemy do ˝àdanej
Êcie˝k i, a kiedy jà znajdziemy, przyciska
my selektor albo „play”.
WyÊwietlacz zrealizowano na punkto
wej matrycy. Jest czytelny nawet z trzech
metrów, ale nie razi w czasie wieczornych
ods∏uchów. Gdyby komuÊ przeszkadza∏,
mo˝e go albo wy∏àczyç pilotem, albo wejÊç
do menu i wybraç jeden z czterech pozio
mów jasnoÊci.
W tym˝e menu uwzgl´dniono jeszcze
dwie dodatkowe funkcje (automatyczna
pauza i rozpocz´cie odtwarzania zaraz po
w∏àczeniu), ale ich zastosowanie wydaje si´
na tyle wydumane, ˝e nie sàdz´, ˝eby kto
kolwiek chcia∏ z nich korzystaç.
Na tylnej Êciance znajdziemy analogowe
wyjÊcia RCA i XLR, a tak˝e wejÊcia/wyjÊcia
koaksjalne RCA oraz Toslink. DP-78 mo˝e
s∏u˝yç jako nap´d CD i przetwornik dla zewn´trznych êróde∏ cyfrowych. Wyposa˝enie opcjonalne stanowià firmowe karty,
przystosowane do instalacji w zaÊlepionych
gniazdach. Dzi´ki nim mo˝na dodaç wejÊcia/wyjÊcia cyfrowe (w popularnych stan
dardach koaks/opt., jak i ST, AES/EBU) oraz
interfejs HS-Link, umo˝liwiajàcy transmisj´
sygna∏u SACD i pod∏àczenie do cyfrowego
preampu, procesora akustyki lub zwrotnicy.

Wnętrze
Górnà pokryw´ mocuje osiem Êrub. Jest
ci´˝ka i napylona substancjà t∏umiàcà drga
nia. Wn´trze rozdzielajà na trzy bloki sta
lowe Êcianki, pe∏niàce jednoczeÊnie funk
cj´ ekranu i usztywniajàce konstrukcj´.
W centrum znalaz∏ si´ uniwersalny nap´d
CD/SACD, przykryty grubà p∏ytà szczot
kowanego aluminium.
Dostawcà mechanizmu jest Sony. DP-78
to ostatnie êród∏o, w którym Accuphase sto
suje transport tej firmy. Âwiatow y potentat
zaprzesta∏ wytwarzania wysokiej jakoÊci
czytników do zastosowaƒ audio, co posta
wi∏o jego odbiorców w ma∏o komfortowej
sytuacji. Do wyboru mieli: albo zmieniç dostawc´, albo opracowaç w∏asny mechanizm.
Japoƒczycy najw yraêniej postanowili si´
uniezale˝niç od podobnych niespodzianek
w przysz∏oÊci, bo chocia˝ wymaga∏o to
wi´kszych nak∏adów, wybrali drugie wyjÊcie. Najpierw wykorzystali oryginalnà

mechanik´ w modelu DP-500 (nast´pcy
DP-67), póêniej, tym razem w wersji CD/
SACD, w szczytow ym DP-800. Tylko
siedemdziesiàtka ósemka nadal pracuje
na Sony i mo˝na oczekiwaç, ˝e Accuphase
zgromadzi∏ zapas, który zapewni ciàg∏oÊç
produkcji. Jako ˝e model jest zupe∏nie
Êwie˝y – w sprzeda˝y niespe∏na od roku
– powinien pozostaç w katalogu przez naj
bli˝sze lata. Przypuszczenia te potwierdza
polski dystrybutor Accuphase’a, któremu
nic nie wiadomo o zamiarze zastàpienia
DP-78 innym modelem. KiedyÊ zapewne
to nastàpi, na razie jednak firma planuje
kontynuowaç produkcj´.
Nad dok∏adnoÊcià odczytu danych czuwa
procesor Actel, taktowany zewn´trznym
oscylatorem kwarcow ym o bardzo wyso
kiej dok∏adnoÊci (rz´du 5 ppm). Takie same
zegary zastosowano w p´tli antyjitterowej,
kontrolujàcej przep∏yw danych do prze
twornika c/a. Przypuszczalnie pami´ç pro
cesora zawiera unikalne algorytmy, napi
sane przez in˝ynierów Accuphase’a z myÊlà
o wspó∏pracy z tym konkretnym nap´
dem. Wiele specjalistycznych firm stosuje
podobne rozwiàzania w swoich êród∏ach. Sà
autorskie, drogie w przygotowaniu, ale ich
celem pozostaje zwi´kszenie dok∏adnoÊci
odczytu informacji z p∏yty, a co za tym
idzie – uzyskanie optymalnych efektów
brzmieniow ych.
Przetwornik cyfrowo-analogow y pra
cuje w firmowej technice MDS++. W ka˝
dym kanale mamy szeÊç równolegle pod∏à
czonych koÊci Analog Devices AD1955, dla
których sygna∏ rozdzielajà uk∏ady 74HC14.
Rozwiàzanie z wieloma DAC-ami, pracujà
cymi równolegle, obni˝a poziom szumów
i zniekszta∏ceƒ i przek∏ada si´ na wi´kszà
precyzj´ odwzorowania cichych sygna∏ów
i popraw´ mikrodynamiki. Accuphase pozostaje wierny tej technice od lat, a w zmo
dyf ikowanej formie stosuje jà równie˝ we
wzmacniaczach.
Fabryczna aplikacja Analog Devices dla
uk∏adu AD1955 przewiduje w filtrze ana
logow ym wzmacniacze operacyjne AD797.
Producent odszed∏ od tej regu∏y i zamon
towa∏ popularne japoƒskie JRC2114. Trud
no uwierzyç, ˝e zrobi∏ to z oszcz´dnoÊci.

Chodzi∏o raczej o uzyskanie jakichÊ kon
kretnych cech brzmieniow ych albo inne
go efektu, o którym mo˝na jedynie spe
kulowaç. Najbezpieczniej b´dzie przyjàç,
˝e Japoƒczycy znajà si´ na konstruowaniu
êróde∏ cyfrow ych i je˝eli decydujà si´ odejÊç
od kanonu, to nie jest to dzia∏anie przy
padkowe.
WyjÊcia sà buforowane popularnymi
wzmacniaczami operacyjnymi 5532, rów
nie˝ produkcji JRC (zapewne lokalny patrio
tyzm) i za∏àczane przekaênikami NEC-a.
Accuphase odradza równoczesne pod∏àcza
nie przewodów XLR i RCA, poniewa˝ mo˝e
to spowodowaç pojawienie si´ przydêwi´
ków i p´tli masy. Napi´cie nominalne na
obu wyjÊciach jest takie samo i wynosi
2,5 V. Sygna∏ od wyjÊcia przetwornika jest
prowadzony symetrycznie. W wersji niesy
metrycznej jest uzyskiwany tylko dla potrzeb
wyjÊcia RCA. Warto zatem sprawdziç, czy
w pod∏àczeniu XLR-ami nie uzyskamy lep
szej jakoÊci dêwi´ku. Wydaje si´ to prawdo
podobne.
Podstaw´ zasilacza stanowià dwa trans
formatory, zamkni´te w puszkach z blachy
stalowej. Dostarczajà one energi´ osobno do
sekcji nap´du, uk∏adów sterujàcych, cyfro
wych i wyÊwietlacza, oraz ca∏ego toru ana
logowego. Zagadnieniom zasilania poÊwi´
cono wiele uwagi. Tylko dla samych prze
tworników i wzmacniaczy operacyjnych
zastosowano siedem stabilizatorów napi´
cia. Do tego mamy kilka grup kondensato
rów elektrolitycznych o ró˝nej pojemnoÊci
oraz dziewi´ç niskoszumnych stabilizato
rów scalonych NEC, przykr´conych do alu
miniowego radiatora. Praktycznie ka˝dy
obwód odtwarzacza jest zasilany osobno,
co powinno si´ przek∏adaç na obni˝enie
poziomu interferencji i szumów.
W zale˝noÊci od zasilanego elementu
kondensatory majà ró˝nà pojemnoÊç – 4700,
3300, 2200 i 1000 µF. Dla wzmacniaczy
operacyjnych i cz´Êci analogowej przewi
dziano niskoimpedancyjne kondensatory,
co powinno korzystnie wp∏ynàç na dyna
mik´ dêwi´ku. Trudno mówiç o spektaku
larnym przew ymiarowaniu, ale konstruk
tor wiedzia∏, co robi. Zamiast pojedyn
czych kondensatorów o du˝ej pojemnoÊci,
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zastosowa∏ po kilka mniejszych, po∏àczo
nych równolegle. Obni˝y∏ w ten sposób
wewn´trznà rezystancj´ uk∏adu i zwi´k
szy∏ efektywnoÊç zasilacza.
DP-78 wykonano solidnie, dbajàc o mechanik´, precyzj´ odczytu danych, jak i czystoÊç zasilania. Autorskie rozwiàzania, jak
programowany procesor DSP i przetwor
nik c/a w topologii Multi Delta-Sigma++
powinny znaleêç odzwierciedlenie w jako
Êci prezentacji. Klasa podzespo∏ów jest co
najmniej dobra, ale wyraênie widaç, ˝e
nikomu nie zale˝a∏o na epatowaniu odbior
cy egzotycznymi komponentami. Zespó∏
projektantów zaprezentowa∏ raczej podej
Êcie, w którym ka˝dy element jest trybikiem
w maszynie. I to ona jako ca∏oÊç ma dzia∏aç perfekcyjnie, oferujàc jakoÊç dêwi´ku
wartà wysokiej ceny.

konf iguracja, tym mniej jego zalet doce
nimy. Dobre jest to, ˝e DP-78 nie k∏uje
w uszy eksponowaniem niedostatków
zestawu. Pozostaje wyrozumia∏y, najw y
˝ej od czasu do czasu delikatnie zasygnalizuje, ˝e gdyby to czy owo poprawiç, móg∏
by si´ bardziej rozp´dziç. Dzieje si´ to jed
nak w bia∏ych r´kawiczkach i jest dalekie
od ostentacji. Accuphase pozostaje ∏agod
ny i wyrozumia∏y, Êpiewaç zaczyna jednak
dopiero, gdy umieÊcimy go w szlachetnym
i dopracowanym zestawieniu.
Warto dodaç, ˝e chocia˝ urzàdzenie jest
zrobione jak czo∏g, dobrze b´dzie ustaw iç
je na solidnej pó∏ce czy platformie. Sam
u˝ywa∏em wyczynowego stolika Sroka,
któr y poz wala elekt ron ice uzyskiwaç
doskona∏e osiàgi. Mo˝na jednak korzystaç
z podstaw innych wyt wórców, byle za-

Przygotowanie

 ewnia∏y stabilne oparcie i efekt ywnie
p
izolowa∏y od wibracji.

Cena DP-78 sugeruje, ˝e powinien pra
cowaç w adekwatnie kosztownych syste
mach, ale to nie jedyna w∏aÊciwa konf igu
racja. Podobnie jak Robert Watts z DPA czy
Ivor Tiefenbrun z Linna podzielam poglàd,
˝e trudno o za dobre êród∏o; co najw y˝ej
mo˝e byç ono zbyt drogie. Najcz´Êciej
w dobrze zestrojonym systemie, nawet ze
Êredniej pó∏ki, wymiana odtwarzacza na
znacznie lepszy przynosi popraw´. Nie
zmienia to faktu, ˝e naturalnym Êrodo
wiskiem DP-78 b´dà konf iguracje hi-en
dowe. Accuphase mo˝e byç najdro˝szym
elementem systemu, ale skrzyd∏a rozwinie
dopiero w godnym towarzystwie.
Technicznych wymagaƒ w stosunku do
reszt y elektronik i nie ma. Impedancja
wyjÊciowa DP-78 jest niska (50 Ω), a napi´cie – wy˝sze od standardowego (2,5 V).
Przesterowanie preampu czy koƒcówki
mocy nam jednak nie grozi. Im system
lepszy, tym wi´cej radoÊci now y odtwa
rzacz przyniesie w∏aÊcicielowi. Im s∏absza
120
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Wrażenia odsłuchowe
Accuphase dotar∏ do redakcji w fabrycz
nie zapiecz´towanym kartonie. Wygrze
wanie trwa∏o ponad tydzieƒ i przynios∏o
korzystne efekt y. Od samego poczàtku
zdradza∏ oznak i klasy, ale w miar´ up∏y
wu czasu dêwi´k si´ wype∏nia∏. Podobne
zjaw isko wyst´puje w przypadku wielu
szlachetnych win. Tu˝ po otwarciu wie
my, ˝e to nie jest poÊledni trunek, ale

wyraf inowanie pojaw ia zazwyczaj, gdy
damy im chwil´ odetchnàç.
Po up∏yw ie dziesi´ciu dni zmiany
brzmienia DP-78 stawa∏y si´ coraz mniej
sze i mo˝na by∏o przystàpiç do ods∏uchu.
Na poczàtek postanowi∏em zapoznaç si´
z ogólnym charakterem urzàdzenia, a przy
okazji sprawdziç, ile jest warta cyfrowa
regulacja g∏oÊnoÊci.
Innymi s∏ow y: czy mo˝na zaoszcz´dziç
na przedwzmacniaczu, sterujàc koƒcówkà
mocy bezpoÊrednio z wyjÊcia Accuphase’a.

Potyczka pierwsza
W tej próbie otoczy∏em Accuphase’a elek
trostatami Martin Logan Sequel II, zasila
nymi koƒcówkà mocy Alchemist APD-27.
Pozycj´ zajà∏ te˝ lampow y przedwzmac
niacz BAT VK-3iX, w ka˝dej chwili gotów
wkroczyç do akcji. Logany sà wyjàtkowo
przejrzyste w Êrednicy i górze pasma, wi´c
˝adne zmiany barw y czy dynamiki nie
mog∏y umknàç ich uwadze.
Accuphase wysterowa∏ Alchemista bez
problemu, ale je˝eli idzie o odczucia z ods∏u
chu – entuzjazmu nie by∏o. Utwór Barb
Jungr z warstwy CD hybrydowego albumu
„Chanson/The Space In Between” ujawni∏
nies∏yszanà wczeÊniej chropowatoÊç Êred
nicy. Naj∏atwiej mo˝na jà by∏o wyÊledziç
w wokalu, ale dawa∏a o sobie znaç równie˝
w akompaniamencie akordeonu. W Êrod
ku pasma pojawia∏ si´ cichy zgrzyt czy te˝
ostrawy nalot. Zastanawia∏em si´, czy winy
nie ponoszà w tym wypadku g∏oÊniki, ale
póêniejsze próby wykluczy∏y to przypusz
czenie.
Co ciekawe, „zgrzytanie” znik ∏o po
przejÊciu na warstw´ SACD. Ten sam g∏os
i akordeon brzmia∏y ju˝ g∏adko i natural
nie, nie mówiàc o tym, ˝e nagle znalaz∏y
si´ na wi´kszej scenie i zacz´∏o je otaczaç
wi´cej powietrza.
W∏àczenie w tor lampowego BAT-a
przynios∏o du˝à zmian´ na lepsze. Brzmie
nie sta∏o si´ g∏adsze, pe∏niejsze i ∏atwiej
sze w odbiorze. Precyzja pozosta∏a, ale
wybrzmienia si´ wyd∏u˝y∏y, a nasycenie
sk∏adow ymi – zwi´kszy∏o. G∏osy nabra∏y
Złocone wyjścia analogowe XLR
i RCA. Wejścia i wyjścia cyfrowe
RCA i Toslink. Po lewej – gniazda
opcjonalnych kart Accuphase’a.
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mi´sistoÊci, talerze przesta∏y cykaç, a for
tepian sta∏ si´ masywny.
W przestrzeni wi´kszych ró˝nic nie
odnotowa∏em. Byç mo˝e odrobin´ si´ zw´
zi∏a, ale te˝ poprawi∏a si´ lokalizacja instru
mentów. Zmiana ta by∏a subtelna, wi´c powstrzymam si´ od ocen wartoÊciujàcych.
Jednym bardziej si´ spodoba ciut szerszy
plan i zaakceptujà minimalny kompro
mis w lokalizacji, inni docenià porzàdek
na scenie. Istotne, ˝e w stereofonii ró˝nica
pomi´dzy zestawieniem z i bez preampu
okaza∏a si´ o rzàd wielkoÊci mniejsza ni˝
w barwie. Niew ykluczone równie˝, ˝e z innymi g∏oÊnikami zupe∏nie by si´ zatar∏a.

Co innego bas. Nawet z Loganami, któ
re w tym zak resie niespecjalnie majà si´
czym pochwaliç, zasz∏y wyraêne zmiany.
Paradoksalnie, g∏´bsze i bardziej mi´si
ste niskie rejestry zaprezentowa∏ BAT.
W uk∏adzie z koƒcówkà sterowanà bez
poÊrednio pasmo cz´stot liwoÊci w pew
nym momenc ie si´ urywa∏o. Wy˝szy
i Êredn i bas kor zysta∏ y z uprzyw ilejo
wan ia, samemu do∏ow i udzielajàc g∏osu
jed yn ie spor ad yczn ie. Zap ewne w∏a
Ênie stàd wyn ik a∏ brak odczuc ia pe∏n i
w konf ig ur ac ji poz baw ionej przed
wzmacn iac za. VK-3iX nie pogors zy∏
prec yz ji, a jednoczeÊnie uzupe∏n i∏ nie
dobór najn i˝szego rejestru.
Po w∏àczeniu w tor przedwzmacniacza
i rezygnacji z cyfrowej regulacji g∏oÊnoÊci
w DP-78 dêwi´k zmieni∏ si´ na lepsze. Kon
figuracj´ bez preampu radzi∏bym zatem
traktowaç jedynie jako wynik nie do koƒca
sprzyjajàcych uwarunkowaƒ ekonomicz
nych. Argumentu, ˝e bez przedwzmacnia
cza gra lepiej, na podstawie przeprowadzo
nego ods∏uchu nie przyjmuj´.

Potyczka druga

Przed drugà potyczkà Accuphase zawar∏
sojusz z dzielonym wzmacniaczem Balan
ced Audio Technology: przedwzmacnia
czem liniow ym VK-30SE i koƒcówkà mocy
VK-250SE. Efekty tej wspó∏pracy prezento
wa∏y Audio Physiki Avanti 3. Okablowanie
pochodzi∏o z wysokiej pó∏ki Tary Labs – sygna∏owe The One i g∏oÊnikow y The Two.
Pràd dostarcza∏ Powerbox v 4.0 wraz z sie
ciówkami Fadel Art Coherence i Neel N14E
Gold. W tym zestawie po raz pierwszy
porówna∏em DP-78 z taƒszym DP-67.
Najpierw s∏uchaliÊmy DP-67. Muzyka
robi∏a jak najlepsze wra˝enie. „SzeÊçdziesiàt

W centrum napęd CD/SACD Sony.
Za nim transformatory
zasilające osobno sekcję cyfrową
i analogową.

jakby nieco szlachetniej. Przekazuje wi´cej
sk∏adow ych i lepiej nasyca pasmo. To jed
nak mo˝e byç jedynie sugestia, spowodo
wana ró˝nicà w cenie.
W utworze otwierajàcym „Live: A Fort
night in Paris” Patricii Barber zarejestro
wano parti´ kontrabasu, która schodzi
a˝ na dno ˝o∏àdka, i g∏os, mo˝e nie naj
wi´kszy, ale uchwycony z dok∏adnoÊcià do
alikwotu. S∏uchamy DP-67, póêniej prze
∏àczamy kable. Po 20 sekundach zastana
wiamy si´, czy warto prze∏àczaç je zno
wu. DP-78 brzmi lepiej. Kontrabas schodzi
ni˝ej i jest bardziej zró˝nicowany. Stoi na
prawdziwej scenie, w sali o dobrze oddanej
akustyce. Wokal jest pe∏niejszy i lepiej nasy
cony. Bas obszerny, choç kontrolowany;
góra – szlachetniejsza.
Porównujemy dalej. Anna Maria Jopek,
Cassandra Wilson, Barb Jungr. Póêniej
odrobina elektrycznego jazzu i na koniec
fortepian. Z kolejnych ods∏uchów wy∏ania
si´ coraz wyraêniejszy obraz. Zaskakujàcy,
bo burzàcy wst´pne za∏o˝enia. DP-78 jest
od starszego kolegi lepszy na p∏ytach CD.
DP-67 to Êwietne êród∏o, dok∏adne, ze zna
komicie rozrysowanà przestrzenià i precy
zyjnym basem, ale w porównaniu z siedem
dziesiàtkà ósemkà brak mu pe∏ni i luzu.
DP-78 gra swobodnie, a jednoczeÊnie jest
tak pewny swego, ˝e owa pewnoÊç udziela
si´ s∏uchaczowi. Trudne pasa˝e przestajà
byç trudne, spi´trzenia okazujà si´ po pro
stu nieco wy˝szymi poziomami g∏oÊnoÊci,
w których gra o kilka instrumentów wi´cej.
Muzyka p∏ynie w∏asnym rytmem. Nie ryt
mem êród∏a, które za nià nadà˝a, ale w∏a
snym, nieskr´powanym i nieobarczonym
obecnoÊcià elektronicznego medium.
Konwerter MDS++.
Sześć połączonych równolegle
przetworników AD1955 na kanał.

siedem to Êwietne êród∏o” – pomyÊla∏em
i pozby∏em si´ niepokoju o wynik pojedyn
ku. „DP-78 to pewnie taki DP-67, tyle ˝e
z dodanà opcjà odczytu SACD. Na SACD
niespecjalnie mi zale˝y, a na CD pewnie zagra podobnie.” – spekulowa∏em w myÊlach,
coraz wygodniej rozsiadajàc si´ na kanapie.
Po pewnym czasie oswoi liÊmy si´
z dêwi´kiem i zmieniliÊmy êród∏o. Ta sama
p∏yta, ten sam utwór. Start.
Jest minimalnie ciszej, chocia˝ instruk
cja podaje identyczny poziom napi´cia
wyjÊciowego. Zmian´ mo˝na skorygowaç,
ale zostawiamy, jak by∏o. Niech si´ siedem
dziesiàt osiem postara.
Pierwsze wra˝enie na granicy sugestii:
mo˝e w przestrzeni jest teraz wi´cej g∏´bi
i pog∏osu. Ale czy na tyle, ˝eby dop∏aciç 14
tysi´cy? Wàtpliwe. DP-67 gra jaÊniej. Ani
lepiej, ani gorzej. Po prostu jaÊniej. DP-78
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Nie odczuwamy wysi∏ku êród∏a, nie
odnosimy wra˝enia, ˝e gra na granicy swo
ich mo˝liwoÊci, przez co sami jesteÊmy zre
laksowani. Accuphase uwalnia s∏uchacza
od stresu, a równoczeÊnie utwierdza w przekonaniu, ˝e w tym, co robi, nie ma nic nadzwyczajnego. JeÊli w to uwierzycie – wpa
dliÊcie w pu∏apk´. Podobnie zachowuje si´
Linn Sondek CD12 lub dobry gramofon.
Wszystko wydaje si´ oczywiste, dopóki
nie wrócimy do poprzedniego systemu.
Z dwojga z∏ego lepiej ju˝ wracaç po ods∏u
chu Krella, choçby to by∏ KPS-20 – absolut
nie genialny odtwarzacz CD ze schrzanionà
sekcjà przedwzmacniacza – albo Marka
Levinsona. Z nimi wszystko jest jasne od
poczàtku – rzucajà s∏uchaczem o Êcian´,
a póêniej pytajà, czy si´ podoba∏o. DP-78
jest znacznie bardziej przewrotny, bo daje
nadziej´. Wypo˝yczamy go na ods∏uch
i wydaje nam si´, ˝e w sumie nic nadzwy
czajnego si´ z dêwi´kiem nie dzieje. Póê
niej odsy∏amy do sklepu, pod∏àczamy stary
odtwarzacz i… Ju˝ wiemy, ˝e jeszcze raz
zap∏acimy za kuriera.

Potyczka trzecia i ostatnia
Z trzecià dru˝ynà znamy si´ najlepiej.
Co prawda niedawno integr´ McIntosha
MA6900 zastàpi∏ Accuphase E-550, ale
monitorom Harbeth Super HL5 pozostaj´
wierny. Na dedykowanych im podstawkach
StandArtu i ze wzmacniaczem pracujàcym
w czystej klasie A grajà jak marzenie, osiàgajàc szczyty muzykalnoÊci.
Accuphase szybko si´ zadomowi∏ w sys
temie i przetwarza∏ muzyk´ z wdzi´kiem
i bez wysi∏ku. Nic wielkiego si´ jednak
nie dzia∏o. Dêwi´k by∏ tyle˝ pod ka˝dym
wzgl´dem poprawny, co pod ˝adnym spek
takularny. Bas nie przygniata∏, dynamika
nie zrywa∏a desek z pod∏ogi; ogólnie gra∏o
dobrze, ale do tego ju˝ przyw yk∏em. Zaczà
∏em si´ zastanawiaç, czy aby nie przesadzi
∏em nieco z entuzjazmem w opisie drugiego
systemu. Brzmia∏o na pewno dobrze, ale
czy nadzwyczajnie? Nie by∏em pewien.
S∏uchajàc, utwierdza∏em si´ w przekona
niu, ˝e dêwi´k, który do mnie dociera, jest

równie oczywisty jak ciep∏y czerwiec w Grecji. Dla formalnoÊci czeka∏o mnie jeszcze porównanie z DP-67, ale niespecjalnie wierzy
∏em, ˝e wyniknie z niego coÊ zaskakujàcego.
Siedemdziesiàtka ósemka gra∏a w sposób
pe∏ny, naturalny i z obszernà, dobrze roz
rysowanà przestrzenià, ale to jeszcze nie
powód, ˝eby jej pisaç laurk´. DP-67 jest spo
ro taƒszy i chyba jednak wcale nie gorszy.
Nic z tych rzeczy. Porównania znów wykaza∏y wy˝szoÊç dro˝szego modelu. DP-78
to nie DP-67 z dodanà opcjà
odczytu SACD. To pe∏nowarto
Êciowe êród∏o, które równie˝ na
warstwie CD spisuje si´ wyÊmie
nicie.
OczywistoÊç DP-78 ponownie
okaza∏a si´ zdradliwa. Cechy, któ
re bra∏em za najzupe∏niej natu
ralne, z DP-67 wypad∏y s∏abiej.
Nadal uwa˝am, ˝e w swojej cenie
ten odtwarzacz to prawdziwa
okazja, ale gdy oceniamy w kate
goriach bezwzgl´dnych – DP-78
wypada lepiej.
Przez dzieƒ-dwa ∏agodnie nas
do siebie przyzwyczaja, po czym,
gdy chcemy go wy∏àczyç i wró
ciç do starej konfiguracji, sami
zaczynamy wy∏apywaç jej b∏´dy.
Bas ju˝ nie schodzi wystarczajà
co nisko, a góra nie wybrzmie
wa tak mosi´˝nie. Ârednica jawi
si´ p∏aska niczym koszarowy
˝art. Spektakularnie brzmiàce
êród∏a oszcz´dzajà nam chocia˝
tego, poniewa˝ to one zaczynajà
wytykaç wady dotychczasowej konfigura
cji. Accuphase dostarcza natomiast du˝o
danych i zostawia nas w spokoju, ˝ebyÊmy
wyciàgn´li wnioski. Zgroza!
Fortepian Winstona z albumu „Summer”
brzmi zwiewnie, ale dêwi´cznie i realistycz
nie. S∏ychaç wi´kszà masywnoÊç dêwi´ku,
wi´cej pud∏a, nie tylko struny. Wokale sà
nasycone i plastyczne. Wi´cej w nich spo
koju i szlachetnoÊci. Smyczki nie piszczà
nawet w wysokich rejestrach, a blacha ma
kolor miedziano-z∏oty. Bas wydaje si´ obfi

ty, ale nie traci kontroli. Mocno osadza
nagrania, nie dopuszczajàc do niekontrolo
wanego rozjaÊnienia. S∏yszymy du˝o sk∏a
dow ych, a wszystko odbywa si´ pod pe∏nà
kontrolà. Tyle ˝e tej kontroli ju˝ nie s∏yszy
my. Dêwi´k po prostu do nas p∏ynie.
Wie˝a Accuphase’a (DP-78/E-550) z kolumnami Harbetha to jeden z najbar
dziej muzykalnych systemów, z jakimi si´
zetknà∏em. Niew ymuszony, bezpretensjo
nalny dêwi´k zrobi∏ na mnie doskona∏e
wra˝enie. Pot´˝ny, ale trzymany
w ryzach bas, dêwi´czna, d∏ugo
wybrzmiewajàca góra i natu
ralna Êrednica plasujà DP-78
w hi-endzie z równà ∏atwoÊcià,
co luksus i przyspieszenie Ben
tleya Continental GT w grupie
supersamochodów. Apar ycja
Na pilocie
przydałby się przycisk
otwierania szuflady.

konserwatywna, za to osiàgi
– niemal wyÊcigowe.
Na SACD znika nawet to „nie
mal”. S∏uchajàc Destiny’s Child
z dysku jednowarstwowego,
mia∏em nieodparte wra˝enie, ˝e
siedz´ w studiu i rejestruj´ ten
wyst´p. Dynamika, energia i dos∏ownoÊç dêwi´ku nie pozo
stawia∏y cienia wàtpliwoÊci co
do jego wyjàtkowoÊci. Do tego
naturalna obecnoÊç wokali,
mocny syntetyczny bas i scena
od Êciany do Êciany, swobodnie wychodzàca
przed lini´ g∏oÊników. Dêwi´k wype∏nia
jàcy ca∏y pokój, szybkoÊç i plastycznoÊç.
Z Accuphase’a wysz∏o tutaj zwierz´.
Szlac hetn oÊç i kult ur a pow róc i∏ y
w II symfonii Mahlera i „Good Stuff” Eri
ka Bibba. Naturalne barw y instrumentów,
przestrzeƒ z oddechem i du˝o subtelnie
tkanych detali.
Zamiast pisaç wi´cej, wol´ jeszcze pos∏u
chaç.

Konkluzja
DP-78 to kapitalny odtwarzacz.

Accuphase DP-78
Ocena brzmienia:
Dystrybucja:
Cena:

hi-end
Audio Center
31900 zł

Dane techniczne
Rodzaj przetwornika:
MDS++ (6 x AD1955)
Mechanizm:
Sony CD/SACD
Pasmo przenoszenia:	10 Hz – 20 kHz
(+0 – 0,2 dB)
Zniekształcenia:
< 0,006 %
Sygnał – szum:
> 115 dB
Wyjście analogowe:
2,5 V XLR i RCA
Wyjścia cyfrowe:
koaksjalne/optyczne
Zdalne sterowanie:
+
Wyjście słuchawkowe: Wymiary (w/s/g):
10/44/39,5 cm
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kompleksowe instalacje audio-video, multiroom
projektory i systemy kina domowego
hi-fi, gramofony
Autoryzowany przedstawiciel m.in.
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