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Has³o firmowe Densena
“Life is too short for boring
hi-fi” (¿ycie jest za krótkie
na nudne hi-fi) okaza³o siê
prorocze, choæ w zupe³nie
innym znaczeniu od tego,
które zapewne mieli na
myœli Duñczycy.
Postêpuj¹ca ekspansja kina
domowego nie przerwa³a
jednak ¿ycia tej w³aœnie
hajfajowej, audiofilskiej firmy.
Densen nadal projektuje nowe
urz¹dzenia, czego nie mo¿na
powiedzieæ o wielu jego
dawnych konkurentach.

Duñczycy zaczynali swoj¹
 przygodê od wzmacniaczy,
 tak¿e i teraz amplifikacja
stanowi g³ówn¹ si³ê oferty.

Wierni Czytelnicy pamiêtaj¹ z pewnoœci¹
szlagiery Densena, które pojawia³y siê
w naszych testach na przestrzeni lat
-wzmacniacze DM10, DM20/DM30
oraz B100. Minimalizm formy, czarne,
niemal ciosane aluminiowe obudowy
i z³ote akcenty, w tym charakterystyczne
ponadstandardowej wielkoœci ga³ki.
To wszystko spotkaæ mo¿na równie¿
w produktach Densena AD.2005, ale aby
nie wia³o nud¹, projektanci wprowadzili
kilka zmian. Najwa¿niejsz¹ s¹ chyba wersje
albinos, w których skrzynka ma srebrno-
mleczny kolor z widoczn¹ niepolerowan¹
powierzchni¹ aluminium.

Urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad
testowanego systemu wyznaczaj¹
referencyjny poziom Densena. B-400XS
to najlepszy odtwarzacz, podobnie
przedwzmacniacz B-250, monobloki B-350
te¿ nikogo siê nie boj¹, ewentualnie tylko
samych siebie, bo zawsze do jednej pary
mo¿na dokupiæ drug¹, a mo¿e i trzeci¹,
je¿eli tylko nasze kolumny maj¹ zaciski
do tri-wiringu.

DENSEN
BEAT
B-400XS
B-250
2xB-350
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Struktura  obudów  wiêkszoœci  Densenów
  jest identyczna, górna czêœæ stanowi jedn¹
  ca³oœæ z frontem, dolna p³yta jest z kolei

zespolona z œciank¹ tyln¹ i boczkami. Ten zabieg
pozwoli³ na uzyskanie efektu jednolitej bry³y,
najczêœciej patrzymy bowiem na urz¹dzenia
z przodu i lekko z góry. Obecnoœæ mechanizmu
i wyœwietlacza sprawi³a, ¿e ascetyczny styl zosta³
nieco z³agodzony, na przednim panelu coœ siê
dzieje. Szufladê uda³o siê ³adnie wkomponowaæ
w  lustro  frontu,  czerwony  display  zna  umiar
w œwieceniu. Po obydwu stronach umieszczono
³¹cznie osiem miniaturowych przycisków, jednak
opisy pe³nionych przez nie funkcji przeniesiono
na górny panel. Cztery przyciski z lewej to ob-
s³uga transportu, dwa z prawej s³u¿¹ do wyboru
œcie¿ek, o trzecim mo¿na prawie zapomnieæ, bo-
wiem to sporadycznie u¿ywany inwerter fazy
sygna³u, a ostatni zmienia tryby pracy wyœwietla-
cza. Prawda, ¿e proste? I o to w dobrym hi-fi
chodzi.

Ale ¿eby nie zrobi³o siê nudno, na tylnej
œciance czeka kilka niespodzianek. Pierwsz¹ s¹
podwójne wyjœcia liniowe - dwie pary gniazd
RCA. Producent sugeruje u¿ycie jednej do pod³¹-
czenia ze wzmacniaczem, drugiej z przedwzmac-
niaczem s³uchawkowym. Elektryczne wyjœcie
cyfrowe zakoñczono z³¹czem BNC i uzupe³niono
wy³¹cznikiem hebelkowym. Tu¿ obok s¹ trzy
gniazda o pochodzeniu komputerowym, Densen
Denlink to druga inkarnacja wyjœcia cyfrowego,

Zdublowane wyjœcia RCA w odtwarzaczu to
jedynie mo¿liwoœæ pod³¹czenia dodatkowe-
go sprzêtu, np. przedwzmacniacza
s³uchawkowego.

przeznaczona specjalnie do wspó³pracy z firmo-
wym konwerterem DAC (choæ przewertowa³em
kilka obecnych i nieaktualnych ju¿ katalogów, ni-
gdzie takiego przetwornika nie znalaz³em). Ko-
lejne, wielopinowe z³¹cza s³u¿¹ do komunikacji
z innymi urz¹dzeniami i przesy³ania sygna³ów
steruj¹cych, np. w systemach multiroom.

We wnêtrzu odtwarzacza mo¿na wydzieliæ
dwie sekcje, z lewej strony umieszczono zasilacz
(dwa transformatory), elementy sterowania me-
chanizmem oraz interfejsy cyfrowe. Jest tak¿e sam
transport kupiony w firmie Sony, natomiast pra-
wa strona zawiera tylko konwerter DAC, który
jest tym magicznym uk³adem, stanowi¹cym o
wyj¹tkowoœci referencyjnej wersji XS. Uk³ad
ochrzczony jako PlusBit Technology odpowiada
za wzbogacenie, poprzez algorytm opatentowa-

ny przez Densena, Ÿród³owego sygna³u CD
o dodatkowy bit. W efekcie zamiast okreœlonych
standardem 16 bitów dostajemy 17, ale na tym
nie koniec, gdy¿ sam konwerter cyfrowo-analo-
gowy jest uk³adem 25-bitowym. Co wiêcej, kon-
strukcja zawiera dwa takie niezale¿ne obwody,
po jednym na kana³. Do ich napêdzania s³u¿¹
wspomniane dwa transformatory, a towarzysz¹-
ca im bateria kondensatorów ma pojemnoœæ
50000µF. Sekcjê analogow¹ zbudowano na bazie
wzmacniaczy pracuj¹cych w klasie A, których
wydajnoœæ okreœlono na 6W. Densen neguje ko-
rzyœci wynikaj¹ce ze sprzê¿eñ zwrotnych i stop-
nie wyjœciowe ich nie posiadaj¹. Od wielu lat
w katalogu firmy znajduje siê p³yta CD z syg-
na³ami demagnetyzuj¹cymi dla toru audio, B-
400XS ma wbudowany generator takich sygna-
³ów, zaszyty w jednym ze scalaków. Tylko wers-
ja XS dysponuje dekoderem HDCD, zrealizowa-
nym jak zwykle na bazie uk³adu Pacific Microso-
nics PMD100.

Densen oferuje a¿ cztery wyjœcia
z przedwzmacniacza, dwa du¿e,

okr¹g³e gniazda s³u¿¹ natomiast do
pod³¹czenia zewnêtrznego zasilacza.

Przedwzmacniacz prezentuje siê bardzo
podobnie do odtwarzacza, jedyn¹ powa¿-
n¹ ró¿nic¹ wydaje siê brak szuflady i ”wy-

centrowanie” wyœwietlacza. Po jego bokach zna-
jduje siê, tak samo jak w B-400XS, osiem klawi-
szy. Funkcje, podobnie jak w CD, zosta³y opisa-
ne na górnej p³ycie, po lewej stronie znalaz³ siê
wy³¹cznik sieciowy, wyciszenie oraz regulacja
g³oœnoœci (sterowana cyfrowo, za pomoc¹ przy-
cisków oznaczonych góra-dó³), stronê praw¹ za-
jmuje selektor Ÿróde³ (prze³¹czanie sekwencyj-
ne), klawisz zmiany trybu wyœwietlania informa-
cji oraz prze³¹cznik pomiêdzy konfiguracj¹ ste-
reofoniczn¹ a wielokana³ow¹. Jego dzia³anie za-
le¿y od tego, czy zainstalowany zosta³ modu³
surround – je¿eli nie, B-250 przekierowuje tylko
sygna³ do zewnêtrznego procesora, w przypad-
ku obecnoœci p³ytki surroundowej prze³¹czamy
miêdzy przekierowaniem, zwyk³ym stereo, a re-
gulacj¹ wzmocnienia w ramach wbudowanych
wejœæ i wyjœæ wielokana³owych.

Na tylnej œciance oczywiœcie rz¹dz¹ konek-
tory RCA, a poniewa¿ producent nie sk¹pi³ wy-
posa¿enia, sk³adaj¹ siê one na cztery wejœcia li-
niowe (z których jedno mo¿na uzupe³niæ we-
wnêtrznym modu³em preampu gramofonowego,
DP-03 dla wk³adek MM i DP-06 dla MC), dwie
pêtle magnetofonowe, jedn¹ pêtlê dla zewnêtr-
znego procesora wielokana³owego i a¿ 4 nieza-
le¿ne wyjœcia dla koñcówek mocy. Jak w ka¿dym
Densenie, tak¿e i tutaj jest Denlink, a wiêc sys-
tem transmisji sygna³ów sterowania, a 2 okr¹g³e
gniazda przypominaj¹ce zbalansowane XLRy to
z³¹cza dla zewnêtrznego zasilacza. Ponad bateri¹
RCA dostrze¿emy prostok¹tne “okienko” zaœle-
pione kawa³kiem blachy. Jest to slot przeznaczo-
ny dla p³ytki wielokana³owej. W prawym rogu
zainstalowano typowe gniazdo sieciowe ze zin-
tegrowanym, mechanicznym wy³¹cznikiem.

Poniewa¿ Densen nie posiada tradycyjnego
potencjometru mo¿na przypuszczaæ, ¿e regula-
cja g³oœnoœci odbywa siê w sterowanej cyfrowo

drabince rezystorowej. Producent nie zdecydo-
wa³ siê jednak na gotowy element wybrany
z ofert firm produkuj¹cych podzespo³y elektro-
niczne, ale w³asnorêcznie zbudowa³ uk³ad z wy-
sokiej klasy metalizowanych oporników Vishay.
W ten sposób uzyskano 256 kroków wzmocnie-
nia. W zasilaczu pracuj¹ 3 transformatory i po-
jemnoœæ filtruj¹ca rzêdu 100000µF, sekcja wyj-
œciowa ma podobne parametry jak odtwarzacz,
a wiêc brak sprzê¿enia zwrotnego i wydajne uk³a-
dy skalibrowane do pracy w klasie A.

Wewn¹trz znajduje siê jedna p³ytka drukowa-
na, ale wszystkie elementy umieszczono na niej
we wzorowym porz¹dku. Lew¹ stronê zajmuje
zasilacz, w centrum, pod metalowymi ekranami
ulokowano uk³ady wyjœæ napiêciowych, wybór
wejœæ nastêpuje poprzez przekaŸniki Nais w her-
metycznych obudowach. Do sterowania zesta-
wem rezystorów tworz¹cych regulatory wzmoc-
nienia zaprzêgniêto scalone prze³¹czniki Texas
Instruments.
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W roli
dekodera HDCD

sprawdzony
PMD100 Pacific

Microsonics,
niestety

oznaczenia na
przetwornikach

cyfrowo-
analogowych
pozacierano.

Pionowym ekranem odseparowano zasilacz i transport
od sekcji przetworników.

O tym
z którego

wejœcia pobraæ
sygna³ decyduj¹

umieszczone
tu¿ przy

gniazdach RCA
przekaŸniki.

Na rozbudowany
zasilacz z³o¿y³y siê
tym razem a¿ trzy
transformatory.



wrzesieñ 2005wrzesieñ 2005wrzesieñ 2005wrzesieñ 2005wrzesieñ 2005

HI-END SystemSystemSystemSystemSystem

66

KO
Ñ

CÓ
W

KA
 M

O
CY

 B
-3

50

Mimo dwóch wejœæ RCA
i dwóch terminali g³oœnikowych
B-350 jest monoblokiem,
dodatkowe gniazda
zamontowano z myœl¹
o pracy z modu³em
aktywnej zwrotnicy
Saxo.

Ogromny “garnek” na pierwszym
planie to g³ówny transformator zasilaj¹cy,
Densen wyposa¿y³ ka¿d¹ z koñcówek
w element o mocy 700VA.

Wydajne tranzystory mocy
to okupuj¹ce wiele hi-endowych

wzmacniaczy Sankeny.Nigdy wczeœniej w ¿adnym ze wzmacnia-
czy Densena nie stosowano widocznych
z zewn¹trz radiatorów. Byæ mo¿e po-

dyktowane to by³o obaw¹ o zaburzenie architek-
tury g³adkich powierzchni obudowy, ale w przy-
padku B-350 moc koñcówek jest ju¿ na tyle wy-
soka, ¿e skuteczne odprowadzanie ciep³a wziê³o
górê nad kwestaimi wzorniczymi. Ale Densen nie
straci³ przez to elegancji, jako jedyne w ca³ym
zestawie koñcówki wygl¹daj¹ drapie¿nie, prê¿¹-
ce siê na boki metalowe “pióra” doda³y masy
i optycznie poszerzy³y konstrukcje. Z przodu
g³adŸ zimnego aluminium ozdobiona jest  tylko
delikatnie po³yskuj¹c¹, umieszczon¹ centralnie

diod¹, nie ma prze³¹cznika pomiêdzy trybami
pracy i czuwania, a g³ówny w³¹cznik zasilania
przeniesiono na tyln¹ œciankê. Tam te¿ znajdzie-
my podwójne gniazdo g³oœnikowe, przystosowa-
ne do po³¹czenia bi-wire. Zaciski maj¹ plastyko-
we nakrêtki, s¹ bardzo wygodne, z monta¿em
ró¿nych typów koñcówek nie powinno byæ prob-
lemu, jedynie bardzo masywne wide³ki mog¹ za-
groziæ zwarciem, trzpienie “plus” i ”minus” zna-
jduj¹ s¹ bowiem doœæ blisko siebie. Po prawej
stronie terminali zainstalowano gniazdo siecio-
we, po lewej konektory systemu Denlink. Dwa
identycznie wygl¹daj¹ce gniazda RCA maj¹ jed-
nak ró¿ne zastosowania, górne s³u¿y do podpiê-

cia koñcówki wspó³pracuj¹cej z tradycyjnymi ko-
lumnami, dolne wykorzystywane jest po zainsta-
lowaniu wewn¹trz obudowy elektronicznego
modu³u zwrotnicy Saxo. Oprócz tego jest jesz-
cze miniaturowy hebelek, którym wybieramy
czu³oœæ wejœciow¹ pomiêdzy dwoma ustawienia-
mi - jedno przeznaczono dla przedwzmacniaczy
aktywnych, drugie dla pasywnych lub odtwarza-
czy z regulacj¹ poziomu wyjœciowego.

Wnêtrze wype³nia jedna p³ytka drukowa-
na i ogromny transformator toroidalny o mocy
750VA. Wspó³pracuj¹ z nim kondensatory o po-
jemnoœci 100000µF oraz uk³ady prostowników
przykrêcone do dolnej czêœci obudowy (dla lep-
szego ch³odzenia). Rolê stopni mocy pe³ni¹ dwa
tranzystory bipolarne Sankena 2SC2922/2SA1216,
z identycznych korzysta np. firma LC Audio
Technology. Gniazda g³oœnikowe wlutowano
bezpoœrednio na p³ytkê drukowan¹. Zgodnie ze
specyfikacj¹ producenta, wzmacniacz dysponuje
moc¹ 125W/8Ω, z obci¹¿eniami 4Ω radziæ ma
sobie bez problemu, oferuj¹c w takich warun-
kach 250W. Zaraz sprawdzimy.
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Wysok¹ moc B-350 zapowiada³y ju¿ materia³y producenta, 125W
i 250W na 8 i 4Ω, a w miêdzyczasie odnalaz³em pomiary z niezale¿nych
Ÿróde³, które mówi³y nawet o 176W/8Ω i 296W/4Ω, co potwierdzi³o na-
sze laboratorium. Przy 8Ω Densen wylegitymowa³ siê moc¹ 171W, a przy
4Ω 289W. W zale¿noœci od ustawienia prze³¹cznika czu³oœci, potrzeba do
tego napiêcia wejœciowego o wartoœciach 0,62V lub 1,4V. Wybieraj¹c wy-
¿sz¹ czu³oœæ otrzymujemy gwarancjê pe³nego wysterowania koñcówki na-
wet z przedwzmacniacza pasywnego lub odtwarzacza z regulacj¹ napiêcia
na wyjœciu analogowym (dok³adnie tak jak sugeruje producent). Jedn¹ z na-
jmocniejszych stron B-350 jest poziom szumów, wspó³czynnik S/N wynosi
96dB, wynik znakomity. Podobnie jest z dynamik¹, która swobodnie prze-
kracza 120dB. Niski jest natomiast wspó³czynnik t³umienia -31, na ogó³
silne, tranzystorowe koñcówki wykazuj¹ siê wy¿sz¹ wartoœci¹ tego para-
metru. ró¿nice we wzmocnieniach napiêciowych na badanych impedan-
cjach ilustruje rys.1, charakterystyki dzieli ok. 0,25dB w ca³ym zakre-
sie. Liniowoœæ jest œwietna dla niskich czêstotliwoœci, przy 10Hz notujemy
-0,15dB. Podobnie jest przy 20kHz, powy¿ej których rozpoczyna siê ju¿
wyraŸny spadek. Nie ma jednak powodów do niepokoju, graniczne 100kHz
osi¹gamy odpowiednio przy -1,5dB dla 8Ω i -1,8dB dla 4Ω.

Za poziom i rozk³ad zniekszta³ceñ (rys. 2) chwaliæ Densena ju¿ nie
mo¿emy. Najsilniejsz¹ jest 3 harmoniczna przy -60dB, o 8dB ni¿ej le¿y
druga, przy -78dB pi¹ta, a przy -86dB siódma. Dziêki niskiemu poziomowi
szumów widaæ te¿ kolejne, ale na szczêœcie ju¿ poni¿ej poziomu -90dB.

Na rys. 3 widaæ, ¿e w przewa¿aj¹cym zakresie ni¿sze wartoœci znie-
kszta³ceñ uzyskamy dla 8Ω i pod tym wzglêdem jest to jednoznacznie
korzystniejsze obci¹¿enie. Minimum THD+N przypada na nisk¹ moc 1,5W/
8Ω oraz 0.07% i zaledwie 0,8W/4Ω. Zwiêkszaj¹c moc zniekszta³cenia de-
likatnie rosn¹, ale w okolicach 110W i 210W odpowiednio przy 8 i 4Ω
mamy lokalne minima bezpoœrednio poprzedzaj¹ce punkty przesterowania.

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

1 K
8 171
4 289

Czułość (dla maksymalnej  mocy − Normal/*−High) [V]                      1,4/0,62*
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 96
Dynamika [dB] 124
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,034
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 31
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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System Densena nie fascynuje dŸwiêkiem,
przed którym padamy na kolana ju¿ od pier-

wszej w³¹czonej p³yty. Nie chodzi tu o kwestie
rozgrzewania ani wygrzewania, na to duñska
elektronika wydaje siê obojêtna, gra tak samo
dobrze zarówno w 10 minut po w³¹czeniu, jak
i po kilku godzinach imprezy. Byæ mo¿e to kwes-
tia wbudowanego uk³adu demagnetyzuj¹cego,
byæ mo¿e upa³y tego lata skraca³y okres rozgrze-
wania. Jakkolwiek by nie by³o, niemal od samego
pocz¹tku polubi³em to brzmienie, niby ma w so-
bie coœ z lampy, ale jednak bez ra¿¹cych ograni-
czeñ zarówno w sferze dynamiki jak i kontroli.
Nieomal ca³y czas Densen popisuje siê zdolnoœ-
ciami kreowania fantastycznej barwy, wszystko
jest naturalne, ma nale¿yt¹ wagê, proporcje
i emocje. Nigdy przesadne, ale te¿ w ¿adnej
chwili nie brakuje zró¿nicowania i piêkna ¿y-
wych instrumentów. Okazale przedstawiony jest
zazwyczaj wokal, na ogó³ pierwszoplanowo,
z werw¹ i jasnym poczuciem roli prowadz¹cej.
Nie dokuczaj¹ tym samym zg³oski sycz¹ce, s¹
m¹drze wkomponowane w ca³oœæ, s³ychaæ je
bardzo wyraŸnie, ale nie dra¿ni¹ ofensywnoœci¹.
Góra pasma jest p³ynna, delikatna i zwiewna, stoi
lekko w cieniu za innymi podzakresami, wydaje
siê wrêcz, ¿e dostarcza tylko tych informacji,
które s¹ najbardziej potrzebne. W tym mo¿e jed-
nak tkwiæ klucz do sukcesu, w przekazywaniu te-
go, co istotne, bez eksponowania informacji po-
bocznych. Po wys³uchaniu wielu p³yt i postawie-
niu takiej w³aœnie tezy postanowi³em “pomê-
czyæ” Densena na utworach pe³nych najdrobniej-
szych szczegó³ów, byæ mo¿e niespecjalnie klu-
czowych dla ca³oœci przekazu, ale jednak dobrze
mi znanych. Przypuszcza³em, i¿ przy³apiê duñski
system na maskowaniu pewnych mikrodetali.
Nie do koñca mi siê to jednak uda³o; owszem,
móg³bym znaleŸæ przyk³ady urz¹dzeñ bardziej
dosadnych i analitycznych, ale Densen nie by³
wcale u³omny. A tym, co odró¿nia go zdecydo-
wanie od najlepszych nawet wzorców lampo-
wych, jest bas. Mo¿e zbyt ma³o lampowców
w ¿yciu s³ysza³em, ale zaryzykowa³bym stwier-
dzenie, ¿e takiego do³u z lampy uzyskaæ siê po
prostu nie da. Jest to oczywiœcie komplement dla
Densena, który fantastycznie rysuje kontury,
z gracj¹, lekkoœci¹, ale i si³¹ m³ota pneumatycz-
nego wyprowadza kolejne niskotonowe ciosy.
Nawet nastêpuj¹ce seriami, jeden po drugim ba-
sowe uderzenia nie s¹ w stanie wprawiæ tego
systemu w zak³opotanie. Wy¿szy bas jest krótki
i punktowy, najni¿sze dŸwiêki nie pozostawiaj¹
z³udzeñ, ¿e mamy do czynienia z dwoma potê¿-
nymi monoblokami. Gitara schodzi nisko z odpo-
wiedni¹ dynamik¹ i szybkoœci¹, kontrabas z racji
swojej natury jest bardziej ociê¿a³y, ale œwietnie
wype³nia przestrzeñ miêdzy innymi dŸwiêkami.

W temacie przestrzeni trzeba polubiæ specy-
ficzny klimat polegaj¹cy na mocniejszym naœwiet-
leniu g³ównych dŸwiêków, wokó³ nich jest sporo
wolnego miejsca, a wielkoœæ pomieszczenia da

siê oczywiœcie okreœliæ. Nie ma raczej mowy
o ogl¹daniu œwiata muzyki pod lup¹.

Po kilku dodatkowych ods³uchach ten silnie
zdefiniowany charakter brzmienia okaza³ siê
przypisany jednak do amplifikacji, zestawio-
ny z inn¹ elektronik¹ odtwarzacz CD jest
Ÿród³em bardzo bezpoœrednim, dok³ad-
nym i analitycznym. Dysponuje zna-
komitym basem i odwa¿n¹ gór¹,
choæ i tu mo¿na doszukaæ siê cie-
nia ³agodnoœci i spokoju. Ale w
kategoriach szybkoœci i mak-
rodynamiki ciê¿ko by³oby
znaleŸæ godnych B-400XS
rywali.

Radek
£abanowski

Z gruntu stereofoniczny Densen nie
 brzydzi siê tak¿e rozwi¹zaniami wie-

lokana³owymi, ale w ofercie nie znajdzie-
my ani jednego urz¹dzenia zaprojektowa-
nego od pocz¹tku do koñca z myœl¹ o
wiêcej ni¿ dwóch kana³ach. Jak to mo¿li-
we? Otó¿ surround pojawia siê tylko w
pakiecie upgrade’ów, obok takich wyna-
lazków jak zwrotnice Saxo, zewnêtrzne
zasilacze czy modu³y przetworników. Do-
stêpne s¹ dwie p³ytki przedwzmacniaczy
5.1 i 7.1, podstawowa oraz referencyjna.
Modu³y mo¿na zainstalowaæ we wzmac-
niaczach z integrowanych lub przed-
wzmacniaczach uzyskuj¹c ni mniej ni wiê-
cej jak tylko wejœcia i wyjœcia 5.1 lub 7.1
oraz regulacjê wzmocnienia. To pozwala
na pod³¹czenie procesora/odtwarzacza
SACD/DVD-Audio i dodatkowych wzmac-
niaczy.

Koñcówek mocy mamy spory wybór.
Najmniejsza B-305 dostarcza 2x60W/8Ω
i 2x120/4Ω, B-310 oferuje 2x80W/8Ω
i dwukrotnie wiêcej przy 4Ω,  B-320 ma
ju¿ 2x100W/8Ω (i 2x200W/4Ω), a naj-
wiêksza B-320 2x120W/8Ω i 2x240W/
4Ω. Na tym nie koniec, gdy¿ mamy jesz-
cze czterokana³ow¹ B-340 (4x60W/8Ω
i 4x120W/4Ω) oraz monobloki B-350 o
mocy 125W/8Ω wzrastaj¹cej do 250W/
4Ω.  Przedwzmacniacze  s¹  trzy,  B-200,
B-230 oraz B-250, podobnie jak integry,
B-110, B-130 i B-150  o mocach 60W,
80W i 100W/8Ω, wszystkie pracuj¹ tak¿e
przy 4Ω oferuj¹c dwukrotnie wy¿sz¹
moc. Firma proponuje dwa odtwarzacze
CD, B-400 w wersjach Plus oraz XS, tuner
FM B-800 i akcesoria. Temat zdalne-
go sterowania potraktowano nietypowo,
ka¿de urz¹dzenie posiada odpowiednie
czujniki, jednak ¿adne nie ma pilota. Nie-
zale¿nie od tego czy kupimy ca³y zestaw,
czy tylko wzmacniacz, chc¹c wygodnie
obs³ugiwaæ Densena trzeba dokupiæ sys-
temowy  sterownik  Gizmo.  Wszystkie
Denseny, po wczeœniejszej rejestracji, ob-
jête s¹ wieczn¹ gwarancj¹ producenta.

Cena [z³] 17 000/12 000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Separowane obwody cyfrowe i analogowe, HDCD.

Funkcjonalnoœæ
Przyciemniony wyœwietlacz, nadajnik zdalnego stero-
wania trzeba dokupiæ.
Brzmienie
Dynamiczne, bezpoœrednie i precyzyjne, ale bez ¿ad-
nych podbarwieñ i przejaskrawieñ.

B-400XS/GIZMO

Cena [z³] 15 000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Rozbudowany zasilacz, autorska regulacja g³oœnoœci.

Funkcjonalnoœæ
Sporo wejœæ i wyjœæ, preamp gramofonowy jako opcja,
mo¿liwa rozbudowa do 8 kana³ów.
Brzmienie
Zasadniczo neutralny, ale wprowadza delikatne akcen-
ty ciep³a i miêkkoœci.

B-250

Cena [z³] 30 000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Zasilacz wielkoœci miny przeciwpiechotnej, do kom-
pletu dwa mocne tranzystory.

Funkcjonalnoœæ
Wysoka moc, niskie szumy, zaznaczone harmoniczne.

Brzmienie
Piêkne barwy bogatej œrednicy, delikatnoœæ góry, wiel-
ka energia i doskona³a kontrola basu.

B-350

W zestawie
nie ma nadajników

zdalnego sterowania,
choæ same urz¹dzenia

maj¹ wszystkie
niezbêdne sensory,

jedynym rozwi¹zaniem
jest kupno systemowego

sterownika Gizmo.


