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Wzmacniacz, z racji swojego statusu
“centrum systemu”, ma doœæ bogato
wyposa¿ony panel przedni z du¿¹, alu-

miniow¹ ga³k¹ si³y g³osu poœrodku i mniejszymi -
balansu oraz regulacji barwy dŸwiêku - po bo-
kach. Drogê sygna³u mo¿na skróciæ, omijaj¹c
barwê (ale ju¿ nie balans), dziêki przyciskowi
“Direct”. Obok jeszcze wy³¹cznik drugiej pary
g³oœników (dla drugiego pomieszczenia lub bi-wi-
ringu) oraz gniazdo s³uchawkowe. Z prawej zaœ
strony szeœæ przycisków z ma³ymi diodkami (nie-
bieskimi), aktywuj¹cych tyle¿ samo wejœæ linio-
wych. O tym, czego w g³ównej mierze dotyczy³a
zmiana (V.2 = version 2) wzglêdem starszego
modelu, informuj¹ nierzucaj¹ce siê w oczy napisy
w rogu: “A BUS Ready” oraz “Incognito Type
I Ready”.

Przód odtwarzacza to ju¿ wzór minimalizmu,
poniewa¿ oprócz po³o¿onej centralnie szuflady
napêdu, mamy jeszcze mlecznobia³y wyœwiet-
lacz, wy³¹cznik standby z diodk¹ oraz piêæ ma-
³ych przycisków.

Urz¹dzenia Cambridge’a,
niezale¿nie od aktualnie panuj¹cej

mody, sytuacji politycznej czy
pory roku, maj¹ wci¹¿ t¹ sam¹,

¿o³niersk¹ surowoœæ stylu, inaczej
zwan¹ minimalistycznym designem.
Sk³adaj¹ siê nañ proste, aluminiowe
p³yty czo³owe oraz skrêcone z wielu

elementów obudowy, w których
mo¿e nie widaæ wzorniczej finezji,

ale d¹¿enie do usztywnienia
konstrukcji.

Ty³ urz¹dzeñ jest znacznie bardziej zat³oczo-
ny. We wzmacniaczu najpierw widaæ bardzo ³ad-
nie wyprofilowane, dobrze siê zakrêcaj¹ce gniaz-
da g³oœnikowe. Niestety, wci¹¿ s¹ niez³ocone
i nie akceptuj¹ bananów. Obok nich widaæ kolej-
n¹ nowoœæ, uk³ad CAP5 sygnalizuj¹cy problemy,
przy których automatycznie œciszy sygna³ do mi-

nimum. S¹ to m.in. przegrzanie i przesterowanie.
Z drugiej strony gniazd g³oœnikowych umieszczo-
no rz¹d wejœæ (6) i wyjœæ – dwa wyjœcia do nagry-
wania oraz wyjœcie z przedwzmacniacza. Nad ni-
mi elementy uk³adu Incognito – we/wy do stero-
wania urz¹dzeniami w systemach multi-room:
dwa gniazda CAT5 (jak do Internetu), gniazdo
zasilaj¹ce oraz cztery gniazda zdalnego sterowa-
nia. Obok jeszcze gniazdo do wspólnego, proste-
go sterowania urz¹dzeniami CA.

Odtwarzacz to znowu studium prostoty,
chocia¿ nie wiêkszej ni¿ trzeba – mamy wyjœcie
analogowe, dwa cyfrowe (elektryczne i optycz-
ne) oraz gniazda do sterowania. Obydwa urz¹-
dzenia posiadaj¹ z ty³u mechaniczne wy³¹czniki
sieciowe oraz gniazda IEC, dziêki którym mo¿na
bêdzie u¿yæ lepszych kabli sieciowych.

Wnêtrze wzmacniacza jest doœæ zat³oczone.
Z prawej strony, oddzielony od reszty uk³adów,
du¿y transformator toroidalny dostarcza napiê-
cie do wielu uzwojeñ wtórnych. Stabilizacja kry-
tycznych uk³adów jest rozbudowana i umiesz-
czona tu¿ przy nich. Koñcówki maj¹ osobne uk³a-
dy filtruj¹ce (pojemnoœæ – 4x2200µF na kana³),
jednak wspólny prostownik. Na p³ytce widaæ miej-
sce na drugi, z wejœciem z oddzielnego uzwojenia
wtórnego, jednak najwyraŸniej to opcja dla dro¿-
szego modelu. P³ytki g³ówne s¹ dwie, chocia¿ nic
nie sta³o na przeszkodzie, aby by³a jedna. Najwy-
raŸniej starano siê je mechanicznie rozdzieliæ
i  w ten sposób zmniejszyæ mikrofonowanie.
Przedwzmacniacz wykonano na popularnych, nisko-

Cambridge Audio
AZUR 540A V.2
AZUR 540C V.2

Modyfikowany napêd Sony z zaekranowa-
nym, w³asnym serwo Cambrigde i zasilaj¹-
cym toroidem pod czarn¹ puszk¹ – ambitny
pocz¹tek konstrukcji.

Wyœwietlacz odtwarzacza ma nietypowy,
mleczny odcieñ. Jest na nim charakterys-
tyczny dla napêdów Sony kalendarzyk
utworów.
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We wzmacniaczu radiator oddziela uk³ady od sporego transformatora toroidalnego.
Widaæ du¿¹ p³ytkê, na której zmontowano komunikacjê Incognito.

Uk³ady wstêpne koñcówki umieszczono na
pionowych, t³umionych g¹bk¹ p³yteczkach.
Pomaga to skróciæ drogê sygna³u i wyrów-
naæ temperaturê elementów.

szumnych uk³adach operacyjnych NE5532, podob-
nie jak uk³ad regulacji barwy dŸwiêku. T³umie-
niem (tak jak innymi funkcjami) zajmuje siê nie-
wzbudzaj¹cy specjalnego entuzjazmu, otwarty
potencjometr Soundwella. Koñcówka jest wy³¹cz-
nie tranzystorowa, z sekcj¹ steruj¹c¹ na dwóch,
umieszczonych plecami do siebie, pionowych
p³ytkach. Koñcówki wykonano na dwóch parach
Sankenów SAP 15 (to uk³ady Darlingtona z czuj-
nikami temperatury w jednej obudowie). Bardzo
powa¿nie potraktowano s³uchawki, poniewa¿ zbu-
dowano dla nich osobny wzmacniacz z wejœciem na
scalaku i tranzystorach w push-pullu na koñcu.

W odtwarzaczu, poœrodku, króluje napêd
opisany jako jednostka CD1 Cambridge Audio.
Jej protoplast¹ by³ napêd Sony, jednak ten gigant
ju¿ od d³u¿szego czasu nie produkuje napêdów

CD; byæ mo¿e CA odkupi³o prawa do wytwarza-
nia swojej wersji. Tym bardziej, ¿e oprogramo-
wanie zosta³o napisane w Anglii, w Cambridge.
Obok, pod puszk¹ ekranuj¹c¹, umieszczono
transformator – toroidalny. Z drugiej strony ma-
my p³ytkê z serwo. Podobnie jak wczeœniej, jest
ono szczelnie zakryte grubym ekranem i wiado-
mo jedynie, ¿e jest to nowa wersja V2.0. Z ty³u

druga p³ytka, z zamontowanym pod spodem
przetwornikiem D/A Wolfsona (ulubiona marka in-
nych brytyjskich firm – Regi i Arcama), WM8740.
Jest to uk³ad 24/192 o realnej rozdzielczoœci nie-
mal 19 bitów i niskich zniekszta³ceniach. Po nim
sygna³ obrabiany jest w znanych ju¿ ze wzmac-
niacza uk³adach NE5532. Wszêdzie widaæ ³adne
kondensatory polipropylenowe.

Nomex &
Exclusive
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Brzmienie nowych urz¹dzeñ CA jest
nieco inne ni¿ poprzednich, jednak

wydaje siê, ¿e to nie chêæ grzebania przy
dŸwiêku by³a powodem wprowadzenia
zmian, a potrzeba (wymuszona najpew-
niej przez rynek amerykañski) wyposa¿e-
nia urz¹dzeñ w bardziej zaawansowane
funkcje komunikacji. Wzmacniacz 540A
V.2 zosta³ wiêc uzbrojony w modu³owy
system multi-room o nazwie Incognito.
Dziêki dwóm gniazdom CAT-5 mo¿na
urz¹dzenie pod³¹czyæ do keypadu, czyli
p³ytki naœciennej, a st¹d sterowaæ wiêk-
szoœci¹ parametrów, takich jak wybór
wejœcia, g³oœnoœæ itp., albo wpi¹æ bezpo-
œrednio do aktywnych g³oœników, two-
rz¹c w ten sposób prosty system multi-
room. W ramach systemu wyró¿niono
dwa “poziomy”: Type I (do którego nale-
¿y Azur 540A V.2) i Type II. W pierwszym
przypadku mo¿na przes³aæ sygna³ z tego
samego Ÿród³a (w g³ównym pomieszcze-
niu) do dwóch dodatkowych pokoi, zaœ
w Type II w dwóch dodatkowych po-
mieszczeniach mo¿na s³uchaæ innych Ÿró-
de³ – np. w g³ównym CD, a w dodatko-
wych radia. W ramach linii Incognito do-
stêpne s¹ pasywne i aktywne g³oœniki sufi-
towe, ³adne keypady oraz rozbudowane
piloty zdalnego sterowania z wyœwietla-
czem LCD.

Przysz³oœæ audio, równie¿, a mo¿e
przede wszystkim stereofonicznego,

to w du¿ym stopniu instalacje
– CA odpowiada na tê potrzebê

³¹czami Incognito.

INCOGNITO
- BROÑ

XXI WIEKU

Dobrej klasy wzmacniacz s³uchawkowy
czasami mo¿e siê przydaæ.Kto s³ysza³ wczeœniejsze urz¹dzenia CA i wy-

 daje mu siê, ¿e wie, jak bêd¹ gra³y nowe
wersje, ten siê myli. O ile wczeœniejsze CA by³y
analityczne, dok³adne i rozdzielcze, o tyle nowe
s¹ g³adkie, nieco ciep³e i raczej koj¹ nerwy ni¿ je
wyostrzaj¹ –  s¹ jak kefir po dobrej imprezie,
a nie jak rachunek za ni¹. DŸwiêk odtwarzacza
jest skupiony na œrednicy i mocnym, pe³nym
œrednim basie. Daje to dŸwiêk p³ynny, bardzo
przyjemny, choæ ju¿ nie tak wyrazisty, jak w po-
przedniej wersji. NajwyraŸniej za takie pieni¹dze
nie mo¿na mieæ wszystkiego na raz. Ma to nie-
przewidziane skutki uboczne – nawet kiepsko
nagrane p³yty, a wiêc wiêkszoœæ w ka¿dej kolek-
cji, które jednak maj¹ wartoœæ muzyczn¹ i chcie-
libyœmy ich czêœciej pos³uchaæ, z CA V.2 za-
brzmi¹ rewelacyjnie. Pierwszy z brzegu singiel
Depeche Mode Suf fer  Wel l  (Venusnote,
LCDBONG37, CCD) zagra³ bez podkreœlonych
sybilantów, za to z dobrym rytmem i p³ynn¹
œrednic¹, w której g³os Gahana mia³ przyjemn¹,
jedwabist¹ barwê. I ten bas... CA potrafi zejœæ
bardzo nisko i zapodaje w tych g³êbinach potê¿-
n¹ dawkê energii. Wspomniana pob³a¿liwoœæ dla
komercji spowodowana jest przez uprzywilejo-
wanie œrednicy, ale tak¿e przez nieco cichsz¹ gó-
rê. Jej jakoœæ jest jednak niez³a, bo nawet tak
wymagaj¹ce nagrania, jak z p³yty Unit Adama Ma-
kowicza (Polskie nagrania, PNCD935, vol.35,
CD), zabrzmia³y spójnie i z sensem. Byæ mo¿e
pomog³a tu znakomita praca basu, najwa¿niejsze,
¿e s³ucha³o siê bardzo fajnie. Rezultatem takiego
stylu jest te¿ lekkie przybli¿anie perspektywy,
z drugiej strony nie ma g³êbokiego odejœcia.

Co ciekawe, podobnie ustawiona jest barwa
we wzmacniaczu. Ale œrednica jest ju¿ nie tylko
pe³na i lekko ocieplona, ale ma tak¿e wyraŸniej-
sze kontury i lepiej pokazuje fakturê. Podobnie
jak odtwarzacz, tak i wzmacniacz pokazuje moc-
niej pierwszy plan, jakby chcia³ nam przybli¿yæ

ka¿dy instrument. Bardzo dobra by³a dynamika.
Zarówno mocne wejœcie stopy z p³yty Makowi-
cza, która potrafi uderzyæ w szybki i miêsisty
sposób, jak i motoryczny puls z remiksów DJ-ów
z singla Depeche Mode przynosi³y sporo frajdy.
Jeœlibym mia³ odnieœæ  dŸwiêk CA V.2 do jakiegoœ
stereotypu, to najpewniej wybra³bym lampê –
odtwarzacz i wzmacniacz graj¹ tak, jakby pod
mask¹ mia³y ukryte gor¹ce bañki z pró¿ni¹. Du¿¹
zalet¹ wzmacniacza jest to, ¿e ³adnie radzi sobie
z ró¿nymi kolumnami, tak¿e z tymi o ni¿szej ni¿
zazwyczaj skutecznoœci.

DŸwiêk wzmacniacza s³uchawkowego oparty
jest na wy¿szej œrednicy i wy¿szym basie. Góra
jest wycofana mocniej ni¿ przy kolumnach i na-
wet tak otwarte s³uchawki, jak AKG K271 Studio,
gra³y ³agodnie i przyjaŸnie. Najlepiej wspó³praco-
wa³y jednak niedrogie s³uchawki Sennheisera,
gdzie przejrzystoœæ i dobitnoœæ by³y w sam raz,
aby uzupe³niæ charakterystykê CA.

AZUR 540A V.2
Cena [z³] 1599
Dystrybutor RB

www.rb.com.pl

Wykonanie i komponenty
Dba³oœæ o krótk¹ œcie¿kê sygna³u, bardzo dobre tran-
zystory koñcowe, tylko potencjometry – raczej œred-
nie. Znakomita, najlepsza za te pieni¹dze obudowa.

Laboratorium
Wyniki bardzo dobre. Niski szum, bardzo niskie znie-
kszta³cenia, niez³a  moc, zw³aszcza na 4 omach.
Brzmienie
Gêste, ciep³e, ale te¿ z bardzo dobr¹ dynamik¹ i “ko-
pem”. Góra lekko cofniêta, bo œrednica i wy¿szy bas
graj¹ pierwsze skrzypce.

AZUR 540C V.2
Cena [z³] 1599
Dystrybutor RB

www.rb.com.pl

Wykonanie i komponenty
Niez³y napêd z ulepszonym sterowaniem. Wreszcie
w puszce ekranuj¹cej prawdziwy toroid. Znako-
mita obudowa.

Funkcjonalnoœæ
Napêd dzia³a szybko, chocia¿ trochê nerwowo. £ad-
ny, metalowy pilot.
Brzmienie
Podobne do wzmacniacza – nape³nione, nasycone,
z niskim basem. Przypomina odtwarzacz z wyjœciem
lampowym.
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Cambridge Audio jest nietypow¹ konstrukcj¹. Zwiêkszanie napiêcia
na wejœciu, powy¿ej pewnej granicy (przed przesterowaniem), nie po-
woduje ¿adnych zmian na wyjœciu - otó¿ jednym z wielu wbudowanych
uk³adów zabezpieczeñ jest sprytny system CAP5. Gdy tylko znie-
kszta³cenia w sygnale wyjœciowym wzrosn¹ i przekrocz¹ granicê 0,1%,
obwód podaje rozkaz wprost na silniczek steruj¹cy potencjometrem
g³oœnoœci, aby ten zmniejszy³ wzmocnienie. Mo¿na 540-stkê szpryco-
waæ coraz mocniejszym sygna³em, a “elektroniczny stró¿” i tak zrobi
swoje. Jest tylko jedno “ale”. Uk³ad nie dzia³a przy obci¹¿eniu 4-omo-
wym, pozwalaj¹c zniekszta³ceniom osi¹gn¹æ i przekroczyæ 1%. Pomia-
ry mocy trzeba wiêc traktowaæ wyj¹tkowo, 66 W dla 8 omów wcale
nie jest szczytem mo¿liwoœci koñcówek, choæ jest limitem ca³ego
urz¹dzenia – bo na tym poziomie CAP5 wkracza do akcji. Obci¹¿enie
4-omowe daje moc 109 W, bez interwencji CAP5.

Poziom szumów jest bardzo niski, S/N wynosi 90 dB, a dynamika
106 dB, a wiêc ca³kiem wysoka.

Wzmacniacz ma doskona³e pasmo przenoszenia (rys. 1), na oby-
dwu skrajach pasma odchy³ki nie przekraczaj¹ -0,8 dB.

Zniekszta³cenia (rys. 2) s¹ bardzo niskie, wszystkie harmoniczne
trzymaj¹ siê poni¿ej -90 dB.

Powodem “uciêcia” charakterystyki 8-omowej na wykresie z rys. 3
jest dzia³anie wspomnianego systemu CAP5, minimum dla tego obci¹-
¿enia przypada na 41 W i wynosi 0,0041%. Najni¿sze THD+N dla
obci¹¿enia 4-omowego to nawet jeszcze mniej, 0,0039% przy 72 W.
Obydwie impedancje gwarantuj¹ zniekszta³cenia poni¿ej 0,1% ju¿ od
najni¿szych badanych mocy.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Obciążenie [Ω] Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 66* 65*
4 109 107

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,28
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 90
Dynamika [dB] 106
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,012
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 42
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