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System prezentuje siê elegancko
i oryginalnie, subtelnie i dostojnie

– w swoistym stylu Harmana. Du¿a
w tym zas³uga nie tylko czarnych

powierzchni frontów, ale
i zminiaturyzowanych przycisków.

Z daleka wydaje siê, ¿e na
przednich panelach jedynymi

elementami s¹ pokrêt³o g³oœnoœci
we wzmacniaczu oraz szuflada

w odtwarzaczu.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZCZCZCZCZ
HD970 ma nisk¹ obudowê, chocia¿ jeszcze

nie nie na tyle, aby zaliczyæ go do gatunku slim.
Ponownie widaæ podzia³ frontu zrealizowany
rzêdem przycisków. W centrum umieszczono
szufladê, po prawej stronie znalaz³ siê przycisk
do jej otwierania oraz du¿y i czytelny wyœwiet-
lacz. Po lewej stronie mechanizmu mamy rz¹d
klawiszy do obs³ugi transportu oraz przyciemnia-
nia wyœwietlacza. Nadajnik zdalnego sterowania
uzupe³nia mo¿liwoœci funkcjonalne do znanego
ze Ÿróde³ CD standardu - nie zabrak³o wiêc pro-
gramowania, powtarzania czy odtwarzania w ko-
lejnoœci losowej. Dla wygody zainstalowano tak-
¿e klawiaturê numeryczn¹ i dwa sprytne klawi-
sze u³atwiaj¹ce poruszanie siê po p³ytach z plika-
mi MP3 o rozbudowanej strukturze katalogów.

Ty³ odtwarzacza to wiêcej ni¿ pe³ne wyposa-
¿enie, oprócz wyjœcie analogowego i wyjœcie cyf-
rowego w formacie elektrycznym (RCA) s¹ tak¿e
wejœcia cyfrowe (elektryczne i optyczne), które
oznaczaj¹, ¿e HD970 mo¿na wykorzystaæ jako
przetwornik C/A dla innych Ÿróde³ cyfrowych.
Prze³¹czanie Ÿróde³ odbywa siê z pilota.

W centrum obudowy zainstalowano mecha-
nizm, lew¹ stronê zajmuje transformator z rdze-
niem owalnym, a pozosta³e uk³ady zasilacza
przeniesiono na g³ówn¹ p³ytkê. Sekcja cyfrowa
to ma³e dzie³o sztuki, wstêpn¹ obróbk¹ sygna³ów
(tak¿e tych z wejœæ cyfrowych) zajmuje siê pro-
cesor Analog Devices ADSP-BF532, za sterowa-
nie odpowiada uk³ad Xilinx, a g³ówny konwerter
cyfrowo-analogowy to ponownie produkt AD
o symbolu AD1955. Jego kompetencje to obs³u-
ga strumienia informacji o rozdzielczoœci 24bit
oraz próbkowaniu 192kHz, ale tak¿e Super Au-
dio CD, z czego Harman nie skorzysta³. Bufory
analogowe skonstruowano ze znakomitych
wzmacniaczy operacyjnych OP275 (czêsto ko-
rzystali z nich np. MBL oraz Mark Levinson).

Harman Kardon
HK970/HD970
Procesor

sygna³owy Analog
Devices odpowiada

za wstêpn¹ obróbkê
danych cyfrowych,

zanim trafi¹ one do
przetwornika.

Sekcjê cyfrow¹
zbudowano z bardzo
nowoczesnych
uk³adów
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

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

1 K 2 K
8 85 82
4 144 140

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,27
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 62
Dynamika [dB] 81
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,17
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 29

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ
W HK970 du¿a rolê odgrywa te¿ jaskrawe,

niebieskie podœwietlenie regulatora. Doln¹ czêœæ
przedniego panelu polakierowano na srebrno,
a granic¹ oddzielaj¹c¹ od strefy czarnej pleksi
tworzy rz¹d przycisków i... niby-przycisków –
zajmuj¹ ca³¹ szerokoœæ panelu, ale nie wszystkie
kryj¹ jakieœ funkcje, niektóre to tylko atrapy.
Wygl¹da to ciekawie, lecz z obs³ug¹ jest ju¿ go-
rzej, klawisze s¹ na tyle ma³e i wtopione w pa-
nel, ¿e ich przyciskanie sprawia³o mi nieraz trud-
noœæ. Oczywiœcie na wyposa¿eniu jest zdalne
sterowanie, który pozwala o tej niedogodnoœci
zapomnieæ. Przy projektowaniu pilota fantazja
pomys³u plastycznego równie¿ walczy³a z funk-
cjonalnoœci¹, przyciski ustawiono w nietypowy
sposób, do czego trzeba – i na szczêœcie mo¿na –
siê przyzwyczaiæ.

Wzmacniacz ma wszystkie niezbêdne funk-
cje, oprócz wyboru Ÿróde³ odtwarzania jest tak-
¿e selektor nagrywania, producent nie wstydzi³
siê regulacji barwy dŸwiêku (tony niskie / wyso-
kie), ale doda³ te¿ audiofilski uk³ad Source Di-
rect. Na przedni panel wyprowadzono ponadto
gniazdo s³uchawkowe.

Iloœæ i jakoœæ z³¹cz na tylnym panelu komplet-
nie mnie zaskoczy³a. Zaciski g³oœnikowe s¹ po-
dwójne (ka¿da para uruchamiana jest oddzielnym
przyciskiem), na dodatek bardzo luksusowe,
gniazda RCA to te¿ nie byle co. Jest wyjœcie
z przedwzmacniacza, dwie pêtle dla rejestrato-
rów oraz przedwzmacniacz gramofonowy wraz
ze specjalnym zaciskiem uziemiaj¹cym.

Wnêtrze Harmana podzielono na kil-
ka stref, z przodu umieszczono
transformator zasilaj¹cy z nie-
zale¿nymi odczepami prowa-
dz¹cymi na boki, do koñ-
cówek mocy oraz w kie-

Ile daje dobry zasilacz, mo¿na przekonaæ
siê porównuj¹c wyniki mocy wyjœciowej dla
jednego i dwóch kana³ów. Mimo, ¿e HK 970
nie jest uk³adem dual-mono, to pojedynczy
transformator dobrano z nale¿ytym zapasem.
Moc przy 8Ω wynosi 85W i maleje tylko do
82W w stereo, przy 4Ω uzyskujemy 144W
w mono i 140W w stereo. Do takich rezulta-
tów potrzebne bêdzie Ÿród³o o napiêciu tyl-
ko 0,27V, a wiêc poradz¹ sobie te¿ urz¹dze-
nia o ni¿szych poziomie na wyjœciu. Poziom
szumów nie jest dobry, wynosi 62dB w od-
niesieniu do 1W, byæ mo¿e to kwestia licz-
nych po³¹czeñ miêdzy poszczególnymi sek-
cjami. Dynamika siêga wiêc tylko 81dB.
Wspó³czynnik t³umienia to nie najwy¿sze 29,
po wzmacniaczu zintegrowanym w tej cenie
spodziewa³bym siê jednak wiêcej.

Na wykresie ilustruj¹cym pasmo przeno-
szenia (Rys. 1) widaæ minimalnie lepsz¹ pra-
cê dla impedancji 8Ω (³agodniejszy spadek
powy¿ej 20kHz),, ale i dla 4Ω odchy³ka przy
100kHz nie przekracza 1,1dB.

Rozk³ad zniekszta³ceñ (Rys. 2) jest jed-
nym z najlepszych, jakie mo¿na spotkaæ, ¿ad-
na harmoniczna nie przekracza -90dB, niemal
wszystkie gin¹ w spektrum szumów. Gdzieœ
w okolicach -100dB pojawia siê druga i szós-
ta, co nie ma wiêkszego znaczenia.

Przedzia³y zniekszta³ceñ ni¿szych od
0,1% odczytane z Rys. 3 obejmuj¹ zakres
2,8W-78W dla 8Ω (minimum THD+N to
0,027% i 66W) oraz 6W-130W dla 4Ω (mini-

mum THD+N to 0.027% i 54W).
Obci¹¿enie 8Ω  jest  jak

zwykle bardziej korzyst-
ne,  lecz i  przy 4Ω

HK970 nie generu-
je  niepokoj¹cych

zniekszta³ceñ.

Dwie
koñcówki

mocy, ka¿da
to komplet-

ny uk³ad
wzmacniaj¹cy -

wraz z nieza-
le¿nymi

uk³adami
filtrów napiêcia

zasilaj¹cego.

runku tylnej œcianki, do
przedwzmacniacza i cen-
trum sterowania. Wzmac-
niacze mocy to dwa modu³y
przy bocznych œciankach, od-
grodzono je od reszty uk³adów
pionowymi, metalowymi ekranami.
Ka¿da koñcówka ma swój w³asny du¿y, od-
lewany radiator, rezerwuar pr¹du to dwa kon-
densatory marki Nichicon o pojemnoœci 12000µF
ka¿dy. Wyjœcia g³oœnikowe zabezpieczono prze-
kaŸnikami. W tylnej czêœci obudowy znajduje siê
p³ytka wzmocnienia napiêciowego i selekcji Ÿró-
de³, tê ostatni¹ funkcjê realizuj¹ uk³ady scalo-
ne, podobnie jak w odtwarzaczu pos³u¿ono siê
œwietnymi wzmacniaczami operacyjnymi Analog
Devices AD275. Konstrukcja sprawia wra¿enie
bardzo porz¹dnej, choæ rozstrzelenie uk³adów
pomiêdzy kilka p³ytek drukowanych wymusi³o
zwiêkszenie iloœci po³¹czeñ kablowych.

W przedwzmac-
niaczu pos³u¿ono

siê uk³adami Analog
Devices.
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Prawdziw¹  przyjemnoœci¹  jest  s³uchanie
utworów,  które  nie  od  razu  “³upi¹” po

uszach, ale takich, w których emocje powoli na-
rastaj¹. System idealnie wczuwa siê w ich klimat,
rozpoczyna delikatnie, buduje ciche frazy z uwa-
g¹ i subtelnoœci¹. Nie znaczy to jednak, ¿e Har-
man jest systemem anemicznym, na fragmenty
dynamiczne reaguje w³aœciwie, chocia¿ bez prze-
sady. Wiêcej energii zmagazynowano w zakresie
niskich tonów, wysokie s¹ delikatne i zniuanso-
wane. Bas prezentowany jest w sposób odwa¿-
ny, gitara basowa chêtnie daje o sobie znaæ, by-
wa momentami dominuj¹ca, ale absolutnie mi to
nie przeszkadza³o, bo Harman wie, ¿e kluczem
do sukcesu jest tu tempo i dobry zarys dŸwiê-
ków. Wszystko ma swój precyzyjnie zdefiniowa-
ny timing i mówi¹c wprost “buja siê”. Pomaga
w tym wydatnie tak¿e wy¿szy bas, który nie zna
litoœci i miêkkoœci, jest twardy jak g³az, nawet
gdy utwór gêsto us³any jest “stop¹”. Wokale,
o naturalnej barwie, s¹ lekko wysuniête do przo-
du, co pokazuje dobr¹ formê i wa¿n¹ rolê rów-
nie¿ œrednich tonów. Na tym tle inaczej pokazu-
j¹ siê tony wysokie, im powierzono raczej rolê
towarzysz¹c¹, maj¹ w za³o¿eniach przekazaæ
wszystko, co niezbêdne dla wytworzenia aury
i klimatu. Ale niewiele ponad to, ¿adnych indywi-
dualnych popisów. Blacha powinna mieæ wiêcej
brutalnoœci i nie zwa¿aæ na dobre samopoczucie
zmêczonego s³uchacza.

HD970
Cena [z³] 1599
Dystrybutor HARMAN CONSUMER POLAND

Wykonanie i komponenty
Wyœmienita sekcja analogowo-cyfrowa.

ocena bardzo dobra

Funkcjonalnoœæ
Standard Ÿróde³ CD wzbogacony o cyfrowe wejœcia.

ocena bardzo dobra

Brzmienie
Zrównowa¿one w ca³ym pasmie i wyrafinowane
w szczegó³ach.

ocena badzo dobra

HK970
Cena [z³] 2299
Dystrybutor HARMAN CONSUMER POLAND

Wykonanie i komponenty
Solidny zasilacz, niezale¿ne bloki koñcówek, doskona-
³e terminale przy³¹czeniowe.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Stabilna moc, bardzo niskie zniekszta³cenia, szerokie
pasmo, wysoki szum.

ocena dobra+

Brzmienie
Znakomity, energetyczny i precyzyjny bas, prawdziwa
œrednica, góra utemperowana.

ocena badzo dobra

Okaza³e, podwójne zaciski g³oœnikowe - nie powstydzi³yby siê ich wzmacniacze
w cenie 10000 z³ i wiêcej.

 Rzadko spotykan¹ funkcj¹ s¹ wejœcia cyfrowe, które pozwol¹ na pod³¹czenie
innych Ÿróde³ cyfrowych.


