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Audio Research, tak jak Pass, Mark Levinson,
Wadia, Conrad-Johnson, Krell,  nale¿y do

“twardego j¹dra” amerykañskiego hi-endu.
Firma za³o¿ona w Minneapolis przez

Williama Z. Johnsona w roku 1970, od
samego pocz¹tku ma romans z pró¿niow¹

bañk¹. Ale w odró¿nieniu od innych
lampowych tuzów, AR od czasu do czasu

potrafi zrezygnowaæ z ¿aru lamp, na rzecz
pó³przewodników. Dlatego w ofercie AR

widzimy obok siebie urz¹dzenia lampowe
i tranzystorowe, chocia¿ z przewag¹ tych

pierwszych. AR jest znany przede wszystkim
ze wzmacniaczy, bo i taka jest jego

pierwotna specjalizacja. Ale coraz wiêcej firm
o podobnej historii ma w swoich ofertach równie¿ Ÿród³a

dŸwiêku. Odtwarzacze CD nie s¹ jednak dla AR niczym nowym,
bo CD3 mk II jest nastêpc¹ CD3, który z kolei zast¹pi³ CD2

(jeszcze z klasyczn¹ szuflad¹), a ten CD1.

Audio Research
T³usty Amerykanin na badaniach

CD3MkII

Œrodek zosta³
mechanicznie i funkcjonal-
nie podzielony na dwie
czêœci – transport
i przetwornik. Transforma-
tory umieszczono za
transportem.

Widaæ wrêcz obsesyjn¹
dba³oœæ o t³umienie

drgañ, oklejono
wszystko co siê da³o,

nawet radiatory
stabilizatorów

napiêcia...

AR jest pe³nokrwistym Amerykaninem,
którego aparycja ma wszystkim ju¿ z da-
 leka komunikowaæ: “Ja tu rz¹dzê!” Urz¹-

dzenie jest wysokie i g³êbokie, z grubym p³atem
aluminium z przodu oraz dwoma charakterys-
tycznymi uchwytami, stosowanymi w studiach
nagraniowych, u³atwiaj¹cymi przenoszenie ciê¿-
kich urz¹dzeñ. To pewien sznyt, poniewa¿ CD3
a¿ taki ciê¿ki nie jest (choæ do u³omków te¿ siê
nie zalicza, bo wa¿y wiêcej ni¿ œredniej klasy
wzmacniacz), ale najwa¿niejsze, ¿e wygl¹da na
macho. Symetrycznie rozmieszczono dwa du¿e
okna, jedno z zielonym wyœwietlaczem (jego kszta³t
mówi wiele o wybranym transporcie), a drugie
z kwadratowymi, plastikowymi guzikami steruj¹-
cymi. Ich dzia³anie jest pewne, dziêki czemu CD3
obs³uguje siê bardzo przyjemnie. Czegoœ jednak
brakuje... nie ma szuflady. I nie bêdzie, bo od-
twarzacz AR jest top-loaderem, z odsuwan¹
rêcznie du¿¹ klapk¹ i wytoczonym z aluminium
kr¹¿kiem dociskowym.
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Jak top-
loader, to
odsuwana
klapka –
trochê
szkoda, ¿e
rêcznie.

Prostota panelu sterowania ³¹czy siê z jego
dobr¹ ergonomi¹.

Wnêtrze jest doœæ gêsto upakowane. Widaæ,
¿e równie du¿¹ uwagê poœwiêcono sekcji napê-
du, jak i DAC-owi. To kolejny sygna³ tego, ¿e
pe³na i dumna nazwa, która brzmi: “CD3 MKII
Digital Transport CD Player”, jest jak najbardziej
w³aœciwa. Jako napêd pracuje wszechobecny
w topowych (nomen-omen) odtwarzaczach Phi-
lips Pro-2. Do pod³ogi w tej czêœci zosta³a do-
krêcona gruba (15 mm) p³yta aluminiowa, stano-
wi¹ca podstawê dla napêdu i zasilania. To jednak
nie koniec, bo jednostka napêdowa zosta³a przy-
krêcona nie bezpoœrednio do takiego pod³o¿a,
ju¿ i tak sztywnego, a do wyfrezowanego z jedne-
go kawa³ka aluminium masywnego profilu w kszta³-
cie podwójnego T (jak szyna kolejowa). Standar-
dowo Pro-2 jest posadowiony na sprê¿ynach –
mam je i tutaj – jednak w CD3 stoj¹ one na do-
datkowych elementach t³umi¹cych z elastomeru.
Wraz z napêdem na tej samej p³ycie stoi p³ytka
z dwoma transformatorami – tak¿e posadowio-
na na elastomerze. Choæ trafa s¹ dwa, to wydaje
siê, ¿e mniejsze u¿yte jest dla uk³adu standby.
Zasilacz jest szalenie rozbudowany – ka¿dy
uk³ad ma swój odrêbny tor, podobnie jak kana³y
lewy i prawy w uk³adach analogowych. Napiêcie,
czyszczone ju¿ przy gnieŸdzie IEC w ³adnym filt-
rze, jest nastêpnie oczyszczane z têtnieñ w du-
¿ych kondensatorach bipolarnych Elna Silmic
i w uk³adach stabilizacyjnych otoczonych poli-
propylenowymi kondami WIMY. Na samym koñ-
cu wspomagaj¹ je drogie, metalizowane konden-
satory polipropylenowe REL-Cap (Reliable Ca-
pacitors). Równie¿ w torze audio znajdziemy
mnóstwo czerwonych kostek WIMY, a wœród in-
nych biernych elementów precyzyjne oporniki.

Ca³y uk³ad, pocz¹wszy od przetwornika Crystala
CS4396 (ju¿ nienowy, acz znakomity, zwany Su-
perDAC, z realn¹ rozdzielczoœci¹ na poziomie 20
bitów!) zosta³ oparty na tranzystorach, przy
czym uk³ad wzmacniaj¹cy (od pocz¹tku do koñca
zbalansowany) zbudowano wokó³ pracuj¹cych
w klasie A tranzystorów J-FET. Tylko na wyjœciu
widaæ uk³ady TL072, ale prawdopodobnie jest to
DC-Servo, a wiêc nie znajduj¹ siê one w œcie¿ce
sygna³u. W ¿adnym miejscu nie zbyto nas sprzê-
¿eniem zwrotnym. Przy tak zwartej budowie,
iloœæ po³¹czeñ kablowych jest wyj¹tkowo du¿a –
przewody pospinano w wi¹zki, np. razem id¹ in-
terkonekt ekranowany z sygna³em cyfrowym
i napiêcie zasilaj¹ce. Warto po ustaniu gwarancji
porozpinaæ kable – dŸwiêk powinien siê nieco
zmieniæ.

Przy porównaniach z innymi odtwarzaczami
warto zwróciæ uwagê, i¿ napiêcie wyjœciowe CD3
wynosi 2,7V (dla RCA) i jest wy¿sze od standardu
o 0,7V, co przy tych samych poziomach g³oœnoœci
we wzmacniaczu bêdzie faworyzowa³o Ÿród³o
“g³oœniejsze”, czyli w³aœnie CD3. Pilot jest plasti-
kowy, ale ca³kiem sprawnie siê nim operuje. I na
koniec coœ, co uderza zaraz po zdjêciu pokrywy:
ka¿dy kawa³ek œcianki, pod³ogi, p³yty górnej,
wierzch ka¿dego kondensatora, transformatora,
itp., itd. oklejony zosta³ grubym p³atem materia³u
t³umi¹cego drgania. Znalaz³ siê on nawet na filt-
rze sieciowym. Brakuje tylko, ¿eby pilot by³ po-
dobnie potraktowany. Mechanicznie i elektrycz-
nie CD3 MkII jest wyj¹tkowo dopracowan¹ ma-
szyn¹. Podziw budzi szczególnie dba³oœæ o wa-
runki pracy napêdu. Gdyby jeszcze klapka odsu-
wa³a siê automatycznie...

Reszta obudowy z³o¿ona jest z grubych alu-
miniowych p³yt – górna jest lakierowana prosz-
kowo, a boczne i tylna drapane i anodowane na
czarno. Z ty³u mamy komplet wyjœæ analogo-
wych – XLR na najdro¿szych Neutrikach, zaœ
RCA na jeszcze dro¿szych gniazdach któregoœ
ze specjalistów (CMC lub Cardasa). Obok ulo-
kowano zaœ dwa wyjœcia cyfrowe: S/PDIF na ³¹-
czu BNC (niez³oconym) oraz AES/EBU (na XLR
Neutrika). Obydwa wyjœcia zerojedynkowe po-
traktowane zosta³y ze szczególn¹ atencj¹, po-
niewa¿ tu¿ przed nimi zastosowano uk³ad retak-
tuj¹cy, minimalizuj¹cy jitter. Urz¹dzenie posa-
dowiono na wygl¹daj¹cych doœæ pospolicie gu-
mowych nó¿kach – tutaj ju¿ nie ma bajerów.

Jak sprawdziæ napêd?

Zadaniem napêdu jest nadanie p³ycie ruchu
obrotowego oraz czytanie danych z krêc¹-

cej siê p³yty. Ka¿de urz¹dzenie drga, a urz¹dze-
nie mechaniczne, z ruchomymi elementami i to
w ruchu obrotowym – tym bardziej. Ka¿de drga-
nie powoduje mocniejsz¹ pracê uk³adu œledzenia
œcie¿ki. Tak naprawdê jednak, œcie¿ka jest gu-
biona i odnajdywana wielokrotnie w ci¹gu se-
kundy. Nie zawsze uda siê jej jednak szybko
wróciæ na szlak, którym pod¹¿a. Wówczas uk³ad
steruj¹cy, zawarty w koœci DSP, interpoluje ut-
racony sygna³ na podstawie s¹siednich próbek
i dodaje go do oryginalnego przebiegu, co mo¿e
byæ s³yszalne i  odbierane jako wyostrzenie
i szklistoœæ dŸwiêku.

Istnieje kilka p³yt testowych, z naniesionymi
przerwami w œcie¿ce, pozwalaj¹cych okreœliæ,
jak urz¹dzenie radzi sobie z tym problemem. To
jednak tylko pó³œrodek. Oto bowiem najlepsze
odtwarzacze maj¹ tak zaprogramowany softwa-
re steruj¹cy, ¿eby interpolacja by³a na jak naj-
ni¿szym poziomie lub nie wystêpowa³a w ogóle.
To oznacza, ¿e uszkodzone p³yty prêdzej bêdzie
odtwarza³o tanie urz¹dzenie no-name, ni¿ drogi
audiofilski klocuszek. Nie jest te¿ tajemnic¹, ¿e
czêœæ drogich urz¹dzeñ pracuje z tanimi trans-
portami, których b³êdy korygowane s¹ w softwa-
rze. I tu na scenê wkracza p³yta “CD-Check”
(DR 2002, gold-CD). Dysk zosta³ przygotowany
przez kanadyjsk¹ f irmê Digital  Recordings
(www.digital-recordings.com), zajmuj¹c¹ siê za-
awansowanymi projektami obróbki cyfrowej
i projektowania. A jej szefem jest... Polak, Ma-
rek Roland-Mieszkowski. P³yta zawiera s³owny
wstêp, dok³adnie opisuj¹cy (w jêzyku angiels-
kim) procedurê sprawdzania p³yty, a nastêpnie
piêæ takich samych sygna³ów testowych. Na
ka¿d¹ kolejn¹ œcie¿kê zosta³y naniesione cztery
paski o coraz to wiêkszej szerokoœci, utrudniaj¹-
ce utrzymanie wi¹zki lasera we w³aœciwym miej-
scu. Wartoœæ tej p³yty polega jednak na sygnale,
który jest emitowany. Zosta³ on opracowany
w laboratoriach DR i ma za zadanie “wy³¹czyæ”
zdalnie interpolacjê, przekonaæ uk³ad w odtwa-
rzaczu, ¿e nie powinien siê brakiem informacji
“martwiæ”, a tylko jak najszybciej wróciæ na
swoj¹ pozycjê.

Jej dzia³anie jest proste: puszczamy kolejne
œcie¿ki i s³uchamy – ka¿dy problem ze œledze-
niem, wynikaj¹cy z drgañ, niecentrycznoœci p³yty
itp. jest sygnalizowany zrywaniem dŸwiêku –
krótszym lub d³u¿szym, lub jego  t³umieniem
(kiedy przez jakiœ czas na wejœciu DSP nie ma
sygna³u, jego wyjœcie jest automatycznie wyci-
szane). I prawda jest taka, ¿e 90 % napêdów
wyraŸnie przeskakuje przy drugiej œcie¿ce testo-
wej, spora czêœæ przy œcie¿ce trzeciej i tylko nie-
liczne jako-tako radz¹ sobie ze œcie¿k¹ 4. Jest
wszak¿e wyj¹tek – nigdy, ale to przenigdy nie
zdarzy³o siê, aby jakikolwiek problem z t¹ p³yt¹
mia³y napêdy Pro-CD Philipsa. We wszystkich
konstrukcjach z t¹ jednostk¹ jakie s³ysza³em,
wszystkie œcie¿ki, a¿ do ostatniej przechodzi³y
g³adko, bez zawahania, co zdaje siê potwierdzaæ
rozpowszechnione przekonanie o ich wy¿szoœci.
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CD3 MKII
Cena [z³] 24 334
Dystrybutor FAST

Wykonanie i komponenty
Utylitaryzm na poziomie perfekcji. Znakomi-
cie opracowany napêd, z równie dobr¹
sekcj¹ analogow¹, staranne wyt³umienie ca³ej
konstrukcji.

Funkcjonalnoœæ
Wyjœcia zbalansowane i RCA, a tak¿e dwa
formaty cyfrowe. Rêcznie odsuwana klapa.

Brzmienie
Wywa¿one w kierunku homogenicznoœci
i lekkiego ocieplenia, kulturalne w wy¿szych
zakresach, z silnym i piêknym basem.

 Klasycznie dla top-loadera, p³yta dociskana jest przez kr¹¿ek.

Ty³ te¿ jest
zawodowy - z bardzo

dobrymi gniazdami XLR
(Neutrik) i jeszcze lepszymi

RCA.

CD3 gra starannym, wrêcz dopieszczonym
dŸwiêkiem,  i  ma  siê  wra¿enie,  ¿e  ktoœ
nad tym musia³ d³ugo posiedzieæ. Jest tu

wyrafinowanie, du¿a iloœæ informacji, ale bez cie-
nia wyostrzenia. Mo¿e siê nawet wydawaæ, ¿e
poziom wysokich tonów jest nieco ni¿szy od
prominentnej œrednicy i rz¹dz¹cego basu. Nagra-
nia o du¿ej energii w górnym zakresie, jak z p³yty
Entertainment Vistula River Brass Band (Polskie
Nagrania, PNCD 951, Polish Jazz vol.51, CD),
pokazuj¹ brzmienie w doskona³ej formie i pro-
porcjach. Przy klasycznych sk³adach góra bêdzie
nieco temperowana i os³adzana. Byæ mo¿e takie
wra¿enie rodzi mocny, miêsisty bas. Jest on
szczególnie dobrym przyk³adem na to, jak mo¿na
skonstruowaæ obfity, efektowny, zakres niskich
tonów, który przy tym nie ma tendencji do zle-
piania dŸwiêków. Owszem, jest nieco ciep³y, bez
suchych plaœniêæ, ale przy tym jest w nim mnóst-
wo czytelnych informacji. CD3 potrafi t¹pn¹æ,
waln¹æ, czasem wszak¿e, w systemach, które sa-
me z siebie s¹ miêsiste, mo¿e dojœæ do doci¹¿e-
nia œredniego basu, w wyniku czego g³osy mês-
kie, szczególnie tak ciep³e, miêkkie i jedwabiste
jak Theo Bleckmana z cudownej p³yty Las Vegas
Rapsody (Winter&Winter 910 116-2, CD) za-
brzmi¹ nieco nosowo. Ale, jaka¿ to bêdzie noso-
woœæ! Barwa by³a po prostu piêkna.

            Daje to dwojaki efekt: z jednej strony
dŸwiêk jest du¿y, pe³ny i obecny, a z drugiej
mo¿na siê na nim w krótkim ods³uchu przeje-
chaæ. Wbrew temu, co w³aœnie napisa³em, CD3
w szybkim demo nie brzmi tak przyjaŸnie, ani
efektownie. Ostatecznie nie jest to szczyt roz-
dzielczoœci – tutaj dCS P8i i Ancient Audio Lektor
Grand maj¹ wiêcej do powiedzenia. W czasie,
kiedy AR goœci³ w moim systemie, s³ucha³em tak-
¿e kilku innych Ÿróde³, tañszych i dro¿szych, ale
za ka¿dym razem, kiedy wraca³em do CD3, coraz
bardziej docenia³em jego opanowanie, kulturê
i d¹¿noœæ do koherencji.

Naj³atwiej porównaæ jego brzmienie do winy-
lu - analogia czêsto naci¹gana, jednak w tym
przypadku jak ula³. Do tego obrazu pasuje bo-
wiem równie¿ plastyka, z jak¹ pokazywane s¹
wydarzenia na scenie, bardzo g³êbokiej i szero-
kiej. Osi¹gniête jest to trochê przez wycofanie
czêœci wy¿szej œrednicy, ale myœlê, ¿e tak¿e bar-
dzo dobrze zachowane relacje czasowe gra³y za-
pewne jak¹œ rolê. Os³abienie tego zakresu ozna-
cza tak¿e, ¿e gorzej zrealizowane p³yty zabrzmi¹
w cywilizowany sposób – CD3 poka¿e ich s³aboœ-
ci, nie zgubi ich, ale nie zrobi tego ze z³oœliw¹
satysfakcj¹, a nawet jakby trochê wstydliwie...
utemperowana góra te¿ zapewne w tym pomaga.
Singiel Depeche Mode Suffer Well (Venusnote
594423, CCD) zabrzmia³ bowiem rewelacyjnie –
mo¿na by³o zapomnieæ, ¿e ktoœ chyba celowo
zepsu³ linie wokalne Gahana, rytm by³ hipnotyzu-
j¹cy, a przekaz emocjonalny oczywisty.

Z purystycznymi nagraniami, a takim jest nie-
w¹tpliwie podwójny album Elli Fitzgerrald E.F
Sings the Cole Porter Song Book (Verve 537 257-2,
Master Edit ion CD), CD3  mo¿e zabrzmieæ
w sposób nieco zbyt zamkniêty, poniewa¿ moc-
ny bas (kontrabas w tych nagraniach, zwykle

w cieniu, wyczynia³ cuda) oraz nasycony œrodek
powodowa³y, ¿e g³os Elli zosta³ postawiony nie-
co dalej w miksie. To jednak mo¿e byæ sprawa
gustu. Nie zawsze wiêc amerykañski odtwarzacz
zabrzmi dos³ownie referencyjnie. No, ale prze-
cie¿ nie jest to w ofercie AR urz¹dzenie referen-
cyjne – perfekcji trzeba oczekiwaæ od CD7. Na-
tomiast tu i teraz dostajemy dŸwiêk nies³ychanie
dojrza³y, przemyœlany, który bêdziemy szanowaæ
i doceniaæ wraz z up³ywem czasu. A mo¿e nawet
siê w nim zakochamy – do tego nie potrzebuje-
my doskona³oœci.

Na koniec warto wspomnieæ o jeszcze jednej
rzeczy: CD3 wspaniale sprawdzi siê jako tran-
sport. Nie doœæ, ¿e bezb³êdnie przeszed³ tortury
p³yty CD-Check (Digital Recordings, DR-2002,
gold-CD), gdzie zagra³ wszystkie œcie¿ki (a¿ do
nr 5) maj¹ce wytr¹ciæ uk³ad œledz¹cy z równowa-
gi, to jeszcze po pod³¹czeniu do zewnêtrznego
przetwornika spisa³ siê  lepiej ni¿ pracuj¹cy
w tym trybie dCS P8i.              Wojciech Pacu³a

Uchwyty dodaj¹ profesjonalnej aparycji,
chocia¿ w domowym u¿ytkowaniu nie bêd¹
potrzebne.
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