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Niektóre firmy to maj¹ szczêœcie.
Jak Data Conversion Systems (dCS),
na przyk³ad. Posiadaæ
w swojej ofercie
odtwarzacz (a
w³aœciwie system),
który jest
uznawany za jeden
z kilku najlepszych
odtwarzaczy na
œwiecie, to jest coœ.
Je¿eli dodamy jednak, ¿e
jest to jednoczeœnie jeden
z najdro¿szych, jeœli nie najdro¿szy
kompakcik na tym globie, jasne
stanie siê, ¿e kr¹g ludzi, którzy
cieszyæ siê bêd¹ z jego posiadania
jest w¹ski, w¹ziutki, w¹ziutuni
w³aœciwie. Ale w takiej sytuacji,
nawet przy niewielkiej
sprzeda¿y, nak³ady
przeznaczone na badania
i projektowanie, zawsze
stanowi¹ce lwi¹ czêœæ ceny
koñcowej najbardziej
wyrafinowanych urz¹dzeñ,
ju¿ siê zapewne zwróci³y...

dCS DLA MAS
P8iDDDDDAAAAATTTTTAAAAA

CONVERSIONCONVERSIONCONVERSIONCONVERSIONCONVERSION
SYSYSYSYSYSTEMSTEMSTEMSTEMSTEM

Zmiany w polityce firmy najczêœ-
ciej wi¹¿¹ siê ze zmianami w jej w³a-
 dzach. W przypadku dCS-a sprawy mia³y

siê nieco inaczej, bo najpierw zaprezentowano
nowy, zmieniaj¹cy dotychczasow¹ politykê od-
twarzacz – po raz pierwszy zaprezentowany
w maju 2005 roku na wystawie organizowanej
przez magazyn “Stereophile” – a dopiero w grud-
niu David Steven, który przygotowa³ ten ruch,
stan¹³ na czele firmy. Za³o¿yciel i dotychczasowy
mózg dCS-a - Mike Story – zaj¹³ stanowisko szefa
dzia³u badawczego, zajmuj¹cego siê domen¹ cyf-
row¹. Cel dzia³añ by³ jasny: zmieniæ profil firmy
na zdecydowanie bardziej konsumencki.

P8i powsta³ przez po³¹czenie kilku znanych
ju¿ wczeœniej, osobnych urz¹dzeñ w jednym pu-
de³ku: Ring DAC, jeden z niewielu prawdziwie
24. bitowych przetworników, zosta³ wziêty z Ed-
gara, czêœæ audio z Deliusa, zaœ przetwarzanie
cyfrowe, w tym upsampling CD’SACD, z napêdu
Verdi-LaScala. Musia³o dojœæ do pewnych uprosz-
czeñ, jednak dziêki temu, ¿e wiêkszoœæ dzia³añ
zale¿nych jest w dCS-ie od softwaru, zmiany de-
klarowane s¹ jako niewielkie. P8i opisany zosta³
jako ‘Upsampling CD/SACD’. Podobnie jak w
wielu innych odtwarzaczach nowych formatów,
napis CD/SACD brzmi dziwnie, poniewa¿ SACD
jest przecie¿ zawsze odtwarzaczem CD. W ten
sposób podkreœlane s¹ jednak intencje konstruk-
torów, którzy równy nacisk k³ad¹ na obydwa for-
maty. Upsampling z kolei prowadzony jest na linii
CD’SACD, a wiêc przechodzimy z formatu PCM
16/44,1kHz na DSD 1/2,822MHz. Urz¹dzenie
wyposa¿ono w wejœcia cyfrowe w formacie AES/

EBU, i S/PDIF na ³¹czach RCA i BNC. Oprócz
tego mamy wejœcie i wyjœcie dla zewnêtrznego
zegara (jak np. testowana w “Audio” Verona)
oraz specjalne ³¹cze, za pomoc¹ którego mo¿e-
my sterowaæ w³¹czaniem i wy³¹czaniem innych
urz¹dzeñ dCS-a za pomoc¹ jednego pilota. Syg-
na³ ze wszystkich wejœæ cyfrowych (mo¿na podaæ
go w postaci a¿ do 24/96) mo¿na upsamplowaæ
do DSD. Zarówno w przypadku p³yt CD, jak
i wejœæ upsampling mo¿na w³¹czyæ, albo z niego
zrezygnowaæ. P8i wyposa¿ono w identyczn¹ re-
gulacjê g³oœnoœci jak w Deliusie, któr¹ opisuje siê
jako ‘cyfrow¹’, a która wygl¹da na analogow¹
(test Deliusa w “Audio”). Krok wynosi 0,5dB
i dostêpny jest równie¿ balans kana³ów. Ponie-
wa¿ dziêki temu mo¿na zrezygnowaæ z przed-
wzmacniacza, chc¹c jak najlepiej dopasowaæ na-
piêcie wyjœciowe do czu³oœci koñcówki, mamy
do wyboru dwa napiêcia wyjœciowe 2V i 6V (czyli
trochê ma³o). Napiêcie nale¿y dobraæ tak, aby
regulacja si³y g³osu przeprowadzana by³a w zakre-
sie od 0dB do –20dB, co ma gwarantowaæ najwy-
¿sz¹ jakoœæ dŸwiêku. Wyjœcie analogowe zreali-
zowano zarówno w postaci zbalansowanej na ³¹-
czach XLR, jak i niezbalansowanej na RCA. Urz¹-
dzenie odtwarza jedynie p³yty stereofoniczne.

Niektóre z umiejêtnoœci, jak np. aktywacja
wejœæ cyfrowych oraz zmiana warstwy w p³ytach
hybrydowych, nast¹pi dopiero po kolejnym up-
dacie softwaru. Istniej¹ca wersja 1.05 pozwala
np. na wy³¹czenie upsamplingu. Update przepro-
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...Mo¿na wiêc zrobiæ coœ dla mas, coœ, co kosztowa³oby
znacznie mniej ni¿ protoplasta. Coœ takiego jak P8i

 – pierwszy zintegrowany odtwarzacz w niemal
dwudziestoletniej historii dCS-a. Z tym, ¿e masy dla

dCS-a musz¹ mieæ w portfelu chocia¿ te 40.000 z³.

 Oprócz wyœwietlacza, Ÿród³em
informacji o statusie urz¹dzenia s¹

podœwietlane skróty, tutaj – informacja
o tym, ¿e UPSampling zosta³ w³¹czony.

Urz¹dzenie nie ma klasycznych
nó¿ek, ale wycinek gumowego wa³ka,
biegn¹cy przez ca³¹ szerokoœæ przedniej
i tylnej œcianki.
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HI-END

Napêd pochodzi od
Philipsa, co jest
zmian¹ wzglêdem
napêdu Sony
stosowanego
w Verdi-LaScala.

Wyjœcia
analogowe

- RCA i XLR
– solidne

i z³ocone.

wadza siê przez w³o¿enie p³yty CD-ROM z zapi-
sanym programem. Nowe opcje maj¹ byæ grati-
sowe.

Urz¹dzenie wyposa¿ono w cztery filtry inter-
polacyjne, które zmieniaj¹ odpowiedŸ impulsow¹
i fazow¹, osobno dla CD i SACD. Co jeszcze?
W kilkunastu krokach mo¿emy zmieniaæ jaskra-
woœæ wyœwietlacza.

Z zewn¹trz P8i oraz maj¹ce siê wkrótce poja-
wiæ “niedrogi” napêd i przetwornik z tej samej
linii maj¹ charakterystyczny wygl¹d, zrywaj¹cy
z dotychczasowym, studyjnym designem firmo-
wej starszyzny (nie chodzi oczywiœcie o starzyz-
nê...). Ca³oœæ jest ultra-kompaktowa, z bardzo
grubym aluminiowym frontem i równie solidnym
ty³em. Z przodu po lewej stronie umieszczono

w¹sk¹ szufladê, a pod ni¹ bursztyno-
wy wyœwietlacz typu dot-matrix. Blask emanuje
równie¿ spod przycisków – przy ka¿dym rodzaju
operacji inny: kiedy nie ma w napêdzie p³yty, ko-
lor podœwietlenia jest zielony, z p³yt¹ CD krwis-
toczerwony, z SACD fioletowy, zaœ przy korzys-
taniu z menu – niebieski. Kolorowy zawrót g³o-
wy – dziêki temu naprawdê wystarczy jeden rzut
oka, ¿eby wiedzieæ co i jak (wyœwietlacz jest zbyt
ma³y, ¿eby coœ na nim z dwóch metrów zoba-
czyæ), wprowadza jednak ca³kowicie nowy ro-
dzaj prze¿yæ estetycznych, dotychczas ze sprzê-
tem audiofilskim doœæ s³abo kojarzonych. Skraj-
nie  po  prawej  stronie  umieszczono  p³askie
pokrêt³o  si³y  g³osu.  Gniazda  przy³¹czeniowe
(wszystkie, oprócz zegara z³ocone i bardzo po-

rz¹dne – Neutrik) zosta³y umieszczone w g³êbo-
kich frezach na tylnym panelu. Prawdê mówi¹c,
ich obs³uga nie jest zbyt ³atwa, bo np. wypiê-
cie z gniazda wtyku XLR wymaga drobnych pa-
luszków, a do gniazda sieciowego IEC nie da siê
wpi¹æ ¿adnego kabla z wtykiem typu Wattgate.
Ca³oœæ nie ma klasycznych nó¿ek, tylko, jak przy
dro¿szym systemie, z przodu i ty³u przez ca³¹
d³ugoœæ poprowadzono gumowe æwieræwa³ki. Pi-
lot zdalnego sterowania jest metalowy, du¿y
i ciê¿ki, najlepiej wiêc operowaæ nim, kiedy le¿y
obok rêki na oparciu fotela.

Wnêtrze przypomina rozbudowany kompu-
ter, z przewag¹ monta¿u SMD, scalakami itp.
Ale, ostatecznie, odtwarzacze cyfrowe s¹ swego
rodzaju mikrokomputerami. W porównaniu z po-

przednimi urz¹dzeniami dCS-a mamy spor¹ zmia-
nê w napêdzie – teraz, zamiast zapo¿yczonej do
napêdu Verdi-LaScala jednostki Sony, mamy tañ-
szy napêd Philipsa. Jest to jednak problem wspól-
ny dla wiêkszoœci odtwarzaczy SACD, poniewa¿
jedynie urz¹dzenia Esoterica (Teaca) z firmo-
wym Neo-VRDS oraz nowy wieloformatowy
Top-Loader Audioneta mog¹ siê pochwaliæ wyra-
finowanym napêdem. Jak jednak zapewniaj¹ lu-
dzie z dCS-a, najwa¿niejsze w takich przypad-
kach jest oprogramowanie napêdu, czyli dzia³a-
nia w domenie cyfrowej, w których ta angielska
firma czuje siê jak ryba w wodzie.
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P8i jest skomplikowanym i wielofunkcyjnym
urz¹dzeniem, a ka¿da opcja wprowadza is
totne zmiany. Sk³adaj¹ siê na to oczywiœcie

wspomniane zmienne (filtry, wyjœcia, upsampling
i kombinacja ich wszystkich), ale te¿ w ka¿dym
systemie, w którym dCS by³ ods³uchiwany, gra³
inaczej i tak naprawdê nie da siê jednoznacznie
przewidzieæ jego zachowania. ¯eby nie byæ go³o-
s³ownym podam kilka przyk³adów: z koñcówka-
mi tranzystorowymi Audia Flight 100 oraz Pass
X250.5 i X350.5 gra³ znakomicie, zaœ z lamp¹
300B Ancient Audio Silver Grand Mono – kosz-
marnie, podobnie zreszt¹ jak z Gryphonem Diab-
lo. Ale lampa wcale nie zawsze znaczy Ÿle, bo np.
ze wzmacniaczem McIntosha MC275 Commemo-
rative Edition by³o bardzo, bardzo dobrze. Rów-
nie¿ œwietnie, chocia¿ inaczej zagra³o ze wzmac-
niaczem Marton Opusculum 0.1.1. W przypad-
ku dCS-a specjalnego znaczenia nabieraj¹ wiêc
prawdy o dopasowaniu elementów w systemie.
Uwagi na temat dŸwiêku dotyczy³y bêd¹ najlep-
szych zestawieñ, w najlepszej konfiguracji. A ta
obejmuje filtr 1 dla CD, filtr 3 dla SACD i wy³¹-
czony upsampling dla CD. To w ogóle, po na-
jdro¿szym zestawie kolejne potwierdzenie, ¿e
zmiana przez  dCS-a metody upsamplingu z do-
celowego PCM 24/192 na DSD nie by³a chyba
s³uszn¹ decyzj¹.

Ze wszystkich ods³uchów da siê jednak wy-
ci¹gn¹æ wspólny mianownik. Przede wszystkim
trzeba powiedzieæ, ¿e to wci¹¿ jest ta sama szko-
³a dŸwiêku, co w topowych urz¹dzenia dCS-a,
tyle ¿e na ni¿szym poziomie trzykrotna ró¿nica
w cenie do czegoœ chyba zobowi¹zuje... To nie
przeszkadza, ¿eby postawiæ P8i w jednym rzê-
dzie z faworytami tego przedzia³u cenowego.
Przede wszystkim – bas. Poza jedn¹ konfiguracj¹
by³ niesamowicie g³êboki, sprê¿ysty, tu¿ za topo-
wymi dCS-ami. Druga obserwacja dotyczy infor-
macji z zakresu œrednio-wysokotonowego, któ-
rych P8i dostarcza po prostu ogrom. S³ychaæ niu-
anse gry i rejestracji, gdzie indziej tylko zazna-
czane, jak np. mocne ‘p’ o bardzo niskiej czêstotli-
woœci “wypluwane” do mikrofonu przez Franka
Sinatrê na p³ycie Swing Along With Me (Reprise
27018, CD), czego realizatorzy na pewno nie
s³yszeli, a co dCS wy³awia bezb³êdnie. Taka do-
k³adnoœæ potrafi prze³o¿yæ siê na fenomenalny
przekaz, ale pod kilkoma warunkami. Przede
wszystkim p³yta musi byæ co najmniej przyzwoi-
cie nagrana. Inaczej takie drobiazgi, jak punkty
monta¿u taœmy na p³ycie Vivaldi. Laudate Pueri
(Hungaroton Classic, HCD 11632, CD) przes³o-
ni¹ sam¹ muzykê. W tym przypadku jednak prze-

strzeñ, a w niej cudowny g³os Magdy Kalmár by³y
piêkne, noœne i czyste, wolne od natarczywych
szumów, stuków i oddechów, za pomoc¹ któ-
rych wiêkszoœæ analitycznych odtwarzaczy budu-
je “atmosferê”. P8i pokazuje równie¿ wszystkie
p³yty, które wczeœniej czêsto wydawa³y siê za-
mulone i nieco klapniête, jak np. The Division Bell
Pink Floyd (Sony Music Direct [Japan] Inc.,
MHCP688, CD) w perfekcyjnie wyraŸny, pe³en
werwy sposób. Znowu potwierdzi³a siê predy-
lekcja urz¹dzenia do grania mocnym, pe³nym do-
³em, co wiêkszoœæ utworów postawi na nogi.

To wszystko dotyczy p³yt CD. Przy SACD
sprawa siê... komplikuje. Owszem, w wiêkszej
iloœci systemów odtwarzacz gra³ na takim sa-
mym, wysokim poziomie. Mniej by³o w¹tpliwoœci
i pytañ o jego cenê. Zasz³a przy tym jednak
rzecz dodatkowa – okaza³o siê, ¿e p³yty SACD
w wiêkszoœci wcale nie brzmia³y na tyle lepiej ni¿
CD (bez upsamplingu), ¿eby usprawiedliwiaæ re-
wolucjê w formatach. Inne odtwarzacze, jak np.
testowany przeze mnie Marantz SA-15S1, ró¿ni-

cê tê pokazywa³y wyraŸniej. W takim
razie intencje twórców P8i, polegaj¹-
ce na akcentowaniu CD, uda³o siê
wyraziæ zmniejszeniem dystansu do
SACD. Ale i teraz obowi¹zywa³a za-
sada, ¿e s³aba p³yta zagra Ÿle. A na-
wet mocniej – zagra fatalnie. Zaró-
wno Peter Gabriel z So  (Virgin,

SAPGCD 5, SACD), jak i Sting z Sac-

red Love (A&M SACD), zwykle nie najlepiej
brzmi¹cy, mêczyli siê tak, ¿e po kilku minutach
odechciewa³o siê s³uchania. Mo¿na by pomyœleæ,
¿e tak zagraj¹ p³yty konwertowane w studio
z PCM, w którym zosta³y nagrane, na DSD. Tym
bardziej, ¿e p³yty transferowane z taœm analogo-
wych, jak Concierto Jimma Halla (Columbia/Mo-
bile Fidelity, UDSACD 2012, SACD), a i fantas-
tyczna p³yta Herb Ellis&Joe Pass Seven, Come
Eleven  (Concord, SACD-1015-6, SACD) za-
brzmia³y fenomenalnie, z pe³n¹ œrednic¹, g³adk¹
gór¹ i piêknym basem. Tak jednak nie jest, bo
i Companion Patricii Barber (Premonition/Mobile
Fidelity, UDSACD 2023, SACD), i Playing the An-
gels (Mute/Venusnote, CDSTUMM260, SACD)
Depeche Mode, z materia³em zarejestrowanym
cyfrowo w PCM, odezwa³y siê wyj¹tkowo dob-
rze. Podobnie wiêc, jak przy konfiguracji, nie bê-
dzie tutaj jakiejœ regu³y. Wszystkie odtworzenia
charakteryzowa³a jednak pewna g³adkoœæ, ci¹g-
³oœæ, tak charakterystyczna dla formatu SACD.
Ale za ka¿dym razem porównuj¹c wersjê CD
z SACD trzeba by³o pochwaliæ CD za lepsz¹ gês-
toœæ i fakturê œrednicy. SACD, chocia¿ przyjem-
ne, nios³o w tym zakresie mniej informacji.

Na koniec tylko s³owo o przedwzmacniaczu
– jest znakomity (dopóki u¿ywa siê go, jak zazna-
cza³a firma,  powy¿ej –20 dB) i przewy¿sza pa-
sywki w u¿ywanych przeze mnie integrach i wiêk-
szoœæ aktywnych preampów, g³ównie przez swo-
j¹ otwartoœæ i wiernoœæ. W porównaniu z nim
du¿a czêœæ przedwzmacniaczy gra trochê me-
chanicznie.

Nowemu dCS-owi trzeba poœwiêciæ znacznie
wiêcej uwagi ni¿ innym urz¹dzeniom i bez-
wzglêdnie ods³uchaæ w swoim systemie. W jed-
nych konfiguracjach nie zagra bowiem “w ogóle”,
a w innych genialnie, z jednymi p³ytami odloto-
wo, z innymi tylko przyzwoicie. Ale od kiedy
musia³em go oddaæ, brakuje mi jego bezkompro-
misowego ukazania prawdy o nagraniach, cho-
cia¿ nie zawsze by³a to prawda przyjemna.

Wojciech Pacu³a

P8i
Cena [z³] 39 900
Dystrybutor FAST

Wykonanie i komponenty
Bardzo solidna obudowa, wysokiej klasy przed-
wzmacniacz, popularny napêd i mnogoœæ
uk³adów DSP.

Funkcjonalnoœæ
Jeden z najwszechstronniejszych odtwarzaczy,
z wejœciami cyfrowymi, upsamplingiem, prze³¹-
czanymi filtrami... SACD na dodatek.

Brzmienie
CD niewiele ustêpuje p³ytom SACD. Bogactwo
informacji i wspania³y bas. Nale¿y uwa¿aæ na
inne elementy zestawu, bo nie ze wszystkimi
siê lubi.

Cech¹ charakterystyczn¹ nowego
odtwarzacza dCS-a s¹ podœwietlane
ró¿nymi kolorami przyciski.


