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Zacznijmy jednak od odtwarzacza CD3300.

Podobnie jak AMP3300, jego front wykonano
z p³ata aluminium - w testowanym egzemplarzu
anodowanego na kolor z³oty (mo¿na wybraæ
równie¿ wersjê czarn¹). Reszta obudowy niczym
szczególnym siê nie wyró¿nia, górê i boki tworzy
profil z blachy. Odtwarzacz ze wzmacniaczem
³¹czy kilka cech wzorniczych, a jedn¹ z nich jest
³uk na przednim panelu, w odtwarzaczu wyzna-
czany przez okienko wyœwietlacza (o bladonie-
bieskim kolorze), a we wzmacniaczu ga³ka si³y
g³osu i skala. Z przodu CD3300 znajdziemy jesz-
cze gniazdo s³uchawkowe oraz steruj¹c¹ nim ga³-
kê. Z ty³u czeka nas kilka niespodzianek. Przede
wszystkim, oprócz niezbalansowanego wyjœcia
RCA, dostajemy równie¿ zbalansowane XLR
oraz wyjœcia cyfrowe we wszystkich u¿ywanych
w domu formatach – optyczne TOSLINK oraz
elektryczne RCA i zbalansowane AES/EBU. Prze-
wód sieciowy jest od³¹czalny.

Wnêtrze nie wygl¹da ju¿ tak ekscytuj¹co,
szczególnie jeœli porównamy je z Primare CD21
i Agile Step. Ca³oœæ zosta³a podzielona na kilka
segmentów – poœrodku niezbyt wyszukany na-
pêd, po jego lewej stronie ma³y transformatorek
EI, po prawej p³ytka z uk³adami wyjœciowymi,

a z ty³u du¿a p³ytka ze sterowaniem i elementa-
mi cyfrowymi. Nie budz¹ zaufania d³ugie i liczne
po³¹czenia wewnêtrzne. £¹cz¹ one np. zegary
dla napêdu i przetwornika, które nie znalaz³y siê
przy uk³adach, które “obs³uguj¹”, ale z ty³u, i s¹
po³¹czone bardzo d³ugimi przewodami, spiêtymi
w wi¹zki z przewodami zasilaj¹cymi. Lepiej wy-
gl¹da p³ytka z uk³adem audio. Przetwarzaniem
sygna³u z cyfrowego na analogowy zajmuje siê
koœæ Burr-Browna PCM1738. Ten doœæ po-
wszechnie do niedawna stosowany (dostêpny
jest jego nowszy zamiennik) kilkubitowy uk³ad
typu delta-sigma o parametrach 24/192, imple-
mentowany by³ przede wszystkim do odtwarza-
czy SACD (zosta³ przez BB zbudowany specjal-

C.E.C.
nie do tego celu), ale równie¿ w drogich odtwa-
rzaczach Classé, Esoteric czy Ayre. Jest to cieka-
wy uk³ad, w którym górne szeœæ bitów dekodo-
wane jest w technice wielobitowej, a pozosta³e
18 w jednobitowej, dziêki czemu ³¹czy siê zalety
obydwu technik. Dalej, tam gdzie zazwyczaj zna-
jduj¹ siê uk³ady wyjœciowe, widaæ du¿e, plastiko-
we puszeczki z logo CC Tech, jako ¿ywo przy-
pominaj¹ce najnowsze uk³ady HDAM Marantza.
S¹ to wykonane w technice SMD kompletne,
pracuj¹ce w klasie A uk³ady z konwersj¹ I/U oraz
filtrami, z w³asn¹, precyzyjn¹ stabilizacj¹ napiê-
cia,  której  czêœci¹ s¹ diody LED, u³o¿one
w kszta³t krzy¿a. Rozbudowany jest równie¿
wzmacniacz s³uchawkowy, zbudowany na tran-
zystorach i, znajduj¹cym siê na koñcu, uk³adzie
Burr-Browna OPA2604.

CD3300/AMP3300

Audio Agile, Primare i nowy Atoll
pokazuj¹, jak z coraz wiêkszymi
wymaganiami coraz bardziej elitarnej
grupy stereofilów radz¹ sobie firmy
europejskie. Na scenie tej jest te¿
jednak japoñska firma C.E.C. Tak,
Japoñczycy to nie tylko giganci rynku
masowego. Chocia¿ testujemy ca³y
system C.E.C.-a, to jego g³ównym
bohaterem jest wzmacniacz -
AMP3300.

We wnêtrzu odtwarzacza centralnym punktem jest p³ytka z uk³adami
wyjœciowymi. Widaæ sporo kabli po³¹czeniowych.

“Tajna broñ” odtwarzacza
– uk³ady wyjœciowe,

przypominaj¹ce (przynaj-
mniej koncepcyjnie),

rozwi¹zania Marantza.
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Na œciance przedniej wzmacniacza C.E.C.-a

wyró¿nia siê du¿a, wykonana w kszta³cie kropli
wody, ga³ka si³y g³osu. Pomys³ jest œwie¿y i po-
winien siê podobaæ. Wejœcia uaktywniamy gu-
ziczkami – do wyboru mamy piêæ wejœæ, z czego
jedno jest zbalansowane (z³ocone). Wyjœcie nis-
kopoziomowe jest jedno i jest to wyjœcie do na-
grywania. Jedyn¹ uwagê – ale za to spooor¹ –
mo¿na mieæ do zacisków g³oœnikowych. To pro-
dukowana na Tajwanie odmiana “sprê¿ynek”,
która znajduje siê na samym dole cennika. Mo¿na
wprawdzie pod³¹czyæ wtyki bananowe, ale s¹
one trzymane zbyt luŸno. Budowa wewnêtrzna
AMP3300 jest ju¿ znakomita. Tu¿ za wejœciami,
kluczowanymi przekaŸnikami, sygna³ zamieniany
jest na zbalansowany i w takiej formie prowa-
dzony a¿ po wyjœcia g³oœnikowe. Nad uk³adami
wejœciowymi widaæ spor¹ p³ytkê z dyskretnym
t³umikiem, wykonanym w technice SMD, w któ-
rym oporniki za³¹czane s¹ przez sterowane cyf-
rowo (drabinka jest ca³kowicie analogowa) tran-
zystory. “Regulator” (bo tak nale¿a³oby o nim
mówiæ, jako ¿e niczego nie t³umi) zosta³ zbudo-
wany w ten sposób, aby “przek³adnia” wynosi³a
1,41:1 zamiast typowej 25:1. Rozwi¹zanie na-

zwano  IGM (Intelligent Gain Management). Za-
chowuj¹c siê liniowo, kontroluje wzmocnienie
bez t³umienia sygna³u wejœciowego. St¹d, krótki-
mi kabelkami, trafiamy do kolejnego, jeszcze
bardziej rewolucyjnego uk³adu. Koñcówka zosta-
³a podzielona miêdzy dwie p³ytki (dla ka¿dego
kana³u), umieszczone piêtrowo jedna nad drug¹.
Jej budowa jest wyj¹tkowa i stanowi w³asnoœæ in-
telektualn¹ C.E.C.-a. Ju¿ wczeœniej uwagê zwra-
ca³ napis na przedniej œciance, mówi¹cy, i¿ jest to
wzmacniacz single-ended, pracuj¹cy w klasie A.
Pamiêtaj¹c, jakiej wielkoœci radiatory s¹ w tego
typu wzmacniaczach PASS-a, maleñki radiator
wzbudza konsternacjê. Uk³ad rzeczywiœcie ma
tylko jeden stopieñ wzmocnienia, s¹ to pojedyn-
cze tranzystory, które w tym modelu produkuj¹
oko³o 250mW. S¹ one wspomagane jednak po-
tê¿nymi Ÿród³ami pr¹dowymi, którymi tranzys-
tor steruje. To nie koniec: poœrodku du¿ej p³ytki
znalaz³a siê mniejsza, napakowana elementami
SMD – to “mózg” uk³adu. Tutaj porównuje siê
napiêcie wejœciowe z wyjœciowym i w zale¿noœci
od potrzeb steruje siê Ÿród³ami pr¹dowymi, któ-
re dziêki temu nie musz¹ stale pobieraæ pe³nej
mocy, a tylko tyle, ile w danym momencie po-
trzeba. Taka “p³ywaj¹ca” klasa A znana by³a

wczeœniej, ale g³ównie
z bardzo drogich wzmac-
niaczy, np. Krella. Uk³ad moni-
toruj¹cy pozwala równie¿ “przewidzieæ” impe-
dancjê w danym momencie. G³ównie z tego po-
wodu, rozwi¹zanie, stosowane równie¿ w hi-en-
dowym modelu AMP71, nazwano LEF (Load Ef-
fect Free). Dodajmy jeszcze, ¿e koñcówka pra-
cuje bez sprzê¿enia zwrotnego.

Ca³oœæ dope³niana jest przez zasilanie – z przo-
du mamy du¿y transformator toroidalny z uzwo-
jeniami wtórnymi osobnymi dla ka¿dego uk³adu.
Co ciekawe, napiêcie dla koñcówek dostarczane
jest nie osobno dla ka¿dego kana³u, a osobno dla
ka¿dej po³ówki sygna³u. Potê¿ne diody prostow-
nicze oraz bank kondensatorów (20x 2200µF)
znalaz³y siê na p³ytce koñcówki. Œcianki obudo-
wy zosta³y oklejone matami bitumicznymi, dziêki
którym jest ma³o podatna na rezonanse.

Byæ mo¿e na skutek nietypowej budowy
wzmacniacza, ró¿nica pomiêdzy wejœciami

XLR i RCA nie by³a specjalnie du¿a. Od razu po
pod³¹czeniu uwagê zwraca bardzo dobra barwa.
Przekaz jest pe³ny, mocny i nieco “ciep³y”, ale
w dobrym tego s³owa znaczeniu. Band Billy’ego
Maya towarzysz¹cy Frankowi Sinatrze na p³ycie
Come Dance with Me! (Capitol 94754) mia³ bar-
dzo dobr¹ dynamikê i s³ychaæ by³o, g³ównie
dziêki koherencji i “p³ynnoœci” urz¹dzenia, ¿e
graj¹ w nim znakomici instrumentaliœci. “Lampo-
wa” œrednica AMP3300 po³¹czona jest z aktywn¹,
mocn¹ gór¹ pasma. Zarówno zdecydowane wejœcia
dêciaków u Sinatry, jak i k¹saj¹ce gitary z p³yty
Morrison Hotel  The Doors (Elektra 75007) by³y
dok³adne i wyraziste, ¿adnego stêpienia i spo-
wolnienia – uderzenie i natychmiastowa odpo-
wiedŸ. Dochodzi do tego bas – g³êboki i zwinny,
przypominaj¹cy to, co robi³ Musical Fidelity A5.
Wokal Sinatry, a teraz Morrisona zosta³y pokazane
dok³adnie, ale i ujmuj¹co, nie zapominaj¹c o spe-
cyficznych dla nich pog³osach i wybrzmieniach.
Nie zostan¹ one tak wyeksponowane jak we
wzmacniaczach lampowych z tego zakresu ceno-
wego, ale bêd¹ prowadzone równiej i dok³adniej.

Odtwarzacz CD3300 nie jest z³y, a w³aœciwie
jest ca³kiem dobry. Klasa AMP3300 jest jednak na

tyle wysoka, ¿e rozdzielczoœæ odtwarzacza wy-
daje siê ciut zbyt ma³a. Jego barwa jest ustawiona
doœæ nisko, oprócz najwy¿szej góry, która odzy-
wa siê co jakiœ czas znacznie mocniej. Do jego
brzmienia trzeba siê trochê zaaklimatyzowaæ,
poniewa¿ zakres œrednicy nie wyró¿nia siê ni-
czym efektownym i dopiero d³u¿szy ods³uch po-
kazuje, ¿e sporo siê tam dzieje. W ten sposób
japoñski odtwarzacz stawa³ w opozycji do od-
twarzacza Atolla, z mocn¹ i wyrazist¹ gór¹ oraz
œrednic¹ tego ostatniego. DŸwiêk gra spokojnie,
bez nerwowoœci, ale i bez “ikry” i nerwu. Takie

po³¹czenie powoduje, ¿e utwory rockowe s¹ nie-
co zbyt statyczne. Bardzo dobrze wysz³a na tym
jednak muzyka klasyczna - brzmienie viola da
gamba z p³yty Le Voix Humaines, (Jordi Savall, Alia
Vox, AV9803) by³o piêkne i wci¹gaj¹ce. Odtwa-
rzacz C.E.C.-a, przynajmniej jeœli chodzi o bar-
wê, plasuje siê gdzieœ miêdzy Atollem CD100
a Primare CD21, maj¹c lepsz¹ œrednicê od tego
ostatniego, a gorsz¹ górê i nie tak koherentny,
ale za to bardziej szczegó³owy dŸwiêk ni¿ ten
ostatni. O ile w przypadku wzmacniacza ró¿nica
pomiêdzy wejœciami XLR i RCA nie by³a specjal-
nie du¿a, o tyle w tym przypadku wyjœcie XLR jest
wyraŸnie lepsze – z dok³adniejszym rysunkiem,
wiêksz¹ iloœci¹ informacji o dalszych planach itp.
Warto dodaæ, ¿e bardzo dobrze zachowywa³ siê
wzmacniacz s³uchawkowy.

AMP3300
Cena [z³] 4000
Dystrybutor RCM

Wykonanie i komponenty
Bogata i nowatorska konstrukcja wewnêtrzna, uk³ad
w pe³ni zbalansowany. S³abe gniazda g³oœnikowe.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Du¿y udzia³ zniekszta³ceñ nieparzystych, ograniczone
pasmo przenoszenia.

ocena dostateczna+

Brzmienie
Nasycone, szybkie, dynamiczne. Mocny bas.
ocena bardzo dobra

CD3300
Cena [z³] 4000
Dystrybutor RCM

Wykonanie i komponenty
Obudowa przeciêtna, du¿o po³¹czeñ wewnêtrznych.
Bardzo dobry przetwornik i uk³ad analogowy.

ocena dobra

Funkcjonalnoœæ
Wszystkie potrzebne wyjœcia – zarówno analogowe,
jak i cyfrowe, niez³y wzmacniacz s³uchawkowy.

ocena bardzo dobra

Brzmienie
Z dobrym œrodkiem i dalekimi planami.

ocena dobra

Ty³ odtwarzacza C.E.C.-a jest bogato
zaopatrzony we wszelakie gniazda.
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Nowatorski
kszta³t ga³ki

si³y g³osu narzuca
ca³oœci styl i wygl¹d.
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Przy 8Ω CEC oferuje tylko 42W (ale tyle
samo w pojedynczym kanale, jak i przy wystero-
wanych dwóch), a przy 4Ω 71W. Aby to uzys-
kaæ, potrzebny bêdzie sygna³ o napiêciu 0,6V,
czu³oœæ nie jest wiêc najwy¿sza i na ogó³ trzeba
bêdzie mocniej podkrêciæ ga³kê g³oœnoœci.

Zmierzona w naszym laboratorium moc jest
nieco ni¿sza od deklarowanej przez producenta
(60W/8Ω i 100W/4Ω) byæ mo¿e ze wzglêdu na
obecnoœæ i dzia³anie inteligentnego systemu ste-
rowania wzmocnieniem i analizuj¹cego impe-
dancjê, który ma minimalizowaæ szumy i znie-
kszta³cenia w zmiennych warunkach dyktowa-
nych przez sygna³ muzyczny.

WskaŸnik S/N 87dB nie rzuca na kolana, ale
i nie ma na co specjalnie narzekaæ. Z uwagi na
nisk¹ moc dynamika to nie najwy¿sze 105dB,
wspó³czynnik t³umienia jest niski, siêga 28 w od-
niesieniu do 4Ω.

Pod wzglêdem pasma przenoszenia (rys.1)
AMP3300 nie bryluje, byæ mo¿e to na skutek re-
zygnacji ze sprzê¿enia zwrotnego. Na 8Ω przy
10Hz poziom wynosi -1dB, podobnie jest po
pod³¹czeniu obci¹¿enia 4Ω. Dobra liniowoœæ
utrzymuje siê do 7kHz, powy¿ej których mamy
ju¿ os³abienie napiêcia. Charakterystyka 8ohm
zdecydowanie opada w dó³, a punkt -3dB osi¹ga
ju¿ dla 26kHz. Wykres 4ohm jest nietypowy,
spadek rozpoczynaj¹cy siê od 7kHz pokrywa siê
z wersj¹ 8Ω, lecz przy 4Ω w zakresie 20kHz-

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

1 K 2 K
8 42 42
4 71 70

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,6
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 87
Dynamika [dB] 105
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,13
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 28

Dyskretny t³umik analogowy
– do tej pory na tych poziomach cenowych

zupe³nie nieznany.

Piêtrowa architektura wzmacniacza
wymuszona zosta³a przez jego niekonwen-
cjonaln¹ i  skomplikowan¹ budowê.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

30kHz poziom -2dB stabilizuje siê, by powy¿ej
30kHz gwa³townie opadaæ. Granicê -3dB mamy
w zwi¹zku z tym przy -33kHz.

Analiza spektrum (rys. 2) obfituje w znie-
kszta³cenia nieparzyste. Las szpilek rozpoczyna
najsilniejsza w ca³ym gronie trzecia, której po-
ziom to -63dB, pi¹ta le¿y przy -68dB, a w prze-
dziale od -75dB do -88dB znajdziemy wszystkie
kolejne, a¿ do dziewiêtnastej w³¹cznie.

Minimum THD (rys. 3) dla 8Ω przypada na
0,088% i 26W, a dla 4Ω jest to 0,15% i 48W.
Na zniekszta³cenia poni¿ej 0,1% mo¿emy liczyæ
tylko korzystaj¹c z obci¹¿enia 8Ω i nawet wtedy
jedynie w w¹skim zakresie mocy 12-27W.

Wnêtrze
wzmacniacza
kryje bateriê
uk³adów bardzo
ambitnej
konstrukcji.
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