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Primare jest modelowym przyk³adem
sukcesu p³yn¹cego z po³¹czenia talen-

tów in¿ynierskich i stylistycznych.
Pod koniec lat 80. w Szwecji powsta³a
firma  Primare Systems A.B., za³o¿ona
przez projektanta przemys³owego Bo

Christensena oraz in¿yniera elek-
tronika Benta Nielsena, a urz¹dzenia

sprzedawane pod mark¹ Primare
szybko zyska³y w³asn¹, ³atwo rozpo-

znawaln¹ “twarz”. W 1993 roku, ju¿ po
tym, jak opuœci³ j¹ Bo, Primare wesz³o

w spó³kê z firm¹ Xena, w³aœcicielem marki Copland.
Pod koniec lat ’90 do zespo³u do³¹czy³, pracuj¹cy wczeœniej
w Passie i Tresholdzie, in¿ynier Michael Bladelius. Chocia¿

wiêc w zespole nie ma ju¿, odpowiedzialnego za oryginalny
projekt plastyczny Bo, w wygl¹dzie nowych linii Primare

wci¹¿ ¿yje jego oryginalny projekt....

...Wszystkie urz¹dzenia szwedz-
kiej firmy s¹ budowane wed³ug tego

samego “klucza”: wykonany z p³ata
aluminium panel frontowy nie ³¹czy siê
bezpoœrednio z korpusem g³ównym,
a jest od niego oddzielony nieco wê¿sz¹
“szyj¹”. Daje to dwojakie efekty -
stylistyczny: urz¹dzenia maj¹ niebanalny
wygl¹d, oraz techniczny: w przewê¿eniu,
zaekranowane, umieszczane s¹ uk³ady
steruj¹ce – przyciski, wyœwietlacz itp.
Ca³a obudowa wykonana jest z grubych
blach aluminiowych. Detale w postaci
przycisków, ga³ek itp. wykonane zosta³y
z polerowanej stali. Ca³oœæ zosta³a zaœ
posadowiona na trzech (dwóch z przodu
i jednej z ty³u) nó¿kach. Wy³¹czniki
znajdziemy po lewej stronie, ale na
dolnej œciance urz¹dzenia.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZCZCZCZCZ
Szufladê w odtwarzaczu umieszczono po-

œrodku, zaœ pod spodem zielony wyœwietlacz,
który mo¿na wy³¹czyæ. Na panelu przednim zna-
jdziemy jeszcze tylko szeœæ przycisków. Ich
dzia³anie jest pewne i daje poczucie obcowania
z wysokiej klasy urz¹dzeniem. ¯eby móc zrezyg-
nowaæ z wielu guzików, dwa z nich pe³ni¹ po-
dwójn¹ rolê – dwukrotne naciœniêcie “play” w³¹-
cza pauzê, zaœ d³u¿sze przyciœniêcie “stop”
wysuwa szufladê.

Ty³ nie jest ju¿ w ¿aden sposób
minimalistyczny – obok analogo-

wych wyjœæ RCA znajdziemy tam jeszcze a¿ trzy
wyjœcia cyfrowe – koaksjalne, optyczne oraz zba-
lansowane AES/EBU. Na tym nie koniec, ponie-
wa¿ Primare mo¿na zintegrowaæ z systemami
sterowania za pomoc¹ ³¹czy RS232 oraz CAT-5
(Ethernet). Mo¿na równie¿ pod³¹czyæ zewnêtr-
zny odbiornik podczerwieni.

We wnêtrzu odtwarzacza zaskakuje modu³
napêdu - to bowiem DVD-ROM, zbudowany
z myœl¹ nie o œrodowisku PC, a dla odtwarzaczy
DVD. Jest to ultra-cichy model DSL-710A, firmy
DVS. Podobnych u¿ywa równie¿ brytyjski Ar-
cam. Interesuj¹ce jest te¿ to, ¿e za napêdem
umieszczono p³ytkê ze sterowaniem. I chocia¿
najwiêkszy uk³ad jest zas³oniêty radiatorem, to
mo¿na przypuszczaæ, ¿e jest to DSP Zorana (lub
podobny), bêd¹cy “sercem” odtwarzaczy DVD
(w tym DVD-Audio), zajmuj¹cy siê przetwarza-
niem dŸwiêku oraz... obrazu. Za tak¹ teori¹
œwiadczy zegar 27 MHz, stosowany  w odtwa-
rzaczach DVD (czêstotliwoœæ próbkowania dla
zdekodowania luminancji wynosi 13,5 MHz, wiêc
mo¿liwy jest w ten sposób 2x oversampling).
Mo¿na by siê zastanawiaæ, po co napêdowi DSP,
skoro jego sterowanie jest na osobnej p³ytce.
Wydaje siê, ¿e – podobnie jak w odtwarza-
czach Meridiana, które równie¿
wykorzystuj¹ napê-

dy DVD-ROM – dane z p³yty czytane s¹ z kilku-
krotnie wy¿sz¹ prêdkoœci¹ ni¿ w standardowych
CD, i to czytane kilkukrotnie. Mo¿na je nastêp-
nie porównaæ ze sob¹ i wyeliminowaæ ewentual-
ne b³êdy odczytu. Napêdy DVD daj¹ w ten spo-
sób potê¿ne “narzêdzie”, którego w przypadku
napêdów CD nigdy nie dostaniemy.

Sekcja analogowa, wraz z przetwornikami,
znalaz³a siê na tej samej p³ytce, ale po prawej
stronie napêdu. Dekodowaniem zajmuj¹ siê ³ad-
ne uk³ady Burr-Browna PCM1738 (24 bity/192
kHz), pracuj¹ce w uk³adzie ró¿nicowym, charak-
teryzuj¹ce siê wysok¹ dynamik¹ (rozdzielczoœæ
niemal 20 bitów) i niskimi zniekszta³ceniami. Za-
nim sygna³ do nich trafi, jest “obrabiany” przez
uk³ad DIR1703 tej samej firmy, który ma za zada-
nie zmniejszyæ jitter, wprowadzany g³ównie
przez uk³ad DSP. Obok widaæ dedykowany sekcji
audio zegar. Filtracj¹ zajmuj¹ siê popularne uk³a-
dy Philipsa NE5532, zaœ wzmocnieniem Burr-
Browny OPA2134 . Po lewej stronie napêdu
umieszczono wysokiej klasy zasilacz - jest on
oparty o drogi transformator R-Core, z którego
wyprowadzono osobne uzwojenia wtórne dla
czêœci cyfrowej, napêdu i czêœci analogowej (du-
al-mono).

Primare

Sekcja wyjœciowa CD21,
na pierwszym planie

przetworniki i reduktor jittera,
za nimi koœci Philipsa, a na

koñcu du¿e koœci kondensatorów
polipropylenowych.

CD 21/121

Wnêtrze CD21 wcale nie sugeruje,
¿e jest to odtwarzacz DVD (bez wyjœæ
wizyjnych oczywiœcie).
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Wzmacniacz Primare jest zupe³nie zdrowy
pod wzglêdem mocy. Na obci¹¿eniu 8Ω i przy
jednym wysterowanym kanale dostajemy 85W,
spadek po pod³¹czeniu drugiego obci¹¿enia jest
bardzo delikatny - do 2x82W. Na impedancjê
4Ω I21 reaguje wzrostem mocy do 132W w mono
i 2x126W w mono. Nie da siê ukryæ, to dwa
razy wiêcej ni¿ w Audio Agile. Czu³oœæ urz¹-
dzenia jest nieco ni¿sza ni¿ w typowym wzmac-
niaczu zintegrowanym, wynosi 0,4V, lecz nie
powinna (uwagi na wysok¹ moc) xsprawiaæ
k³opotów przy wspó³pracy z przeró¿nymi
Ÿród³ami. Odstêp sygna³u od szumu jest bardzo
przyzwoity, 87dB przek³ada siê, wraz z dobr¹
moc¹, na dynamikê rzêdu 106dB. Wspó³czyn-
nik t³umienia to 49, nie jest to rekord, ale te¿
nie ma na co narzekaæ.

Pasmo przenoszenia (Rys. 1) to solidna pra-
ca bez wzglêdu na obci¹¿enie, obydwie krzywe
niemal siê pokrywaj¹, niewielkie ró¿nice wy-
stêpuj¹ tylko przy czêstotliwoœciach powy¿ej
20kHz. Przy 10Hz poziom wynosi -0,2dB i jest
identyczny dla 8Ω i 4Ω, przy granicznych
100kHz wzmacniacz oferuje -2,5dB oraz -3dB
odpowiednio dla 8Ω i 4Ω.

W analizie widma na Rys. 2 dominuj¹ szpil-
ki nieparzyste, choæ poziom -90dB przekracza-
j¹ tylko trzecia (-79dB) i pi¹ta (-88dB), mo¿na
mieæ nadziejê, ¿e dalsze, widoczne co prawda
a¿ do dziewiêtnastej, nie bêd¹ mia³y wyraŸne-
go wp³ywu na brzmienie. Parzyste te¿ s¹ obec-
ne, w tym gronie króluje druga przy -79dB,
czwarta zlokalizowana jest ju¿ znacznie poni¿ej
-95dB, a granicy -100dB nie przekraczaj¹ szós-
ta, ósma, dziesi¹ta i dwunasta. Pozosta³e gin¹
ju¿ w spektrum szumu.

Przebieg zniekszta³ceñ z Rys. 3 jest niemal
szkolnym przyk³adem dzia³ania wzmacniacza
tranzystorowego. THD+N malej¹ wraz ze
wzrostem mocy wyjœciowej a¿ do punktów mi-
nimum, którymi w tym przypadku s¹ 0,021%
i 55W dla 8Ω oraz 0.026% i 96W dla 4Ω. Po-
przedzaj¹ one szybki wzrost zniekszta³ceñ a¿
do 1% przy których definiujemy
moc wyjœciow¹.
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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
4 132 126

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,4
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 87
Dynamika [dB] 106
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,075
Współczynnik tłumienia
(w odniesieniu do 4Ω) 49

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ
Front wzmacniacza I21 jest równie “czysty”

jak odtwarzacza: tylko jedna ga³ka, piêæ guzicz-
ków i wyœwietlacz, na którym mo¿na odczytaæ
poziom sygna³u i wejœcie. Obs³uguj¹c go, po
krótkiej chwili okazuje siê jednak, ¿e wszystko to
zupe³nie wystarcza. Wejœæ mamy cztery - trochê
ma³o. Wyjœcia niskopoziomowe s¹ dwa – jedno
ze sta³ym poziomem do rekordera (lub wzmac-
niacza s³uchawkowego) oraz drugie, regulowane,
do zewnêtrznej koñcówki mocy. Zaciski g³oœni-
kowe s¹ pojedyncze, z³ocone, niezbyt wyrafino-
wane, ale wygl¹daj¹ solidnie. Wydaje siê, ¿e
umieszczono je trochê zbyt blisko siebie, przy
korzystaniu z wide³ek nale¿y wiêc uwa¿aæ, ¿eby
ich nie zewrzeæ.

We wnêtrzu, bli¿ej przedniej œcianki, znajdu-
je siê spory transformator toroidalny, oddzielony
od p³ytki z uk³adami dwoma niewielkimi radiato-
rami, do których przykrêcono tranzystory koñ-
cowe, komplementarne pary bipolarów Toshiby
2SA1943+2SC5200. Taka aran¿acja wydaje siê
jak najbardziej na miejscu, poniewa¿ mo¿na zre-
zygnowaæ z po³¹czeñ kablami, a sygna³ przebywa
bardzo krótk¹ drogê, tym bardziej, ¿e du¿a czêœæ
uk³adu zosta³a zbudowana w technice SMD. We-
jœcia kluczowane s¹ uk³adami scalonymi, podob-
nie jak regulacja g³oœnoœci, przeprowadzana
w uk³adzie Sanyo LM1972 . Przedwzmacniacz
najwyraŸniej jest pasywny, zaœ widoczne tam
uk³ady scalone Burr-Browna OPA2134 (takie sa-
me jak w CD) s³u¿¹ prawdopodobnie do buforo-
wania wyjœæ do nagrywania i do koñcówki. Tu¿
przy nich umieszczono drogie kondensatory po-
lipropylenowe Vishay. Koñcówka jest zbudowa-
na z tranzystorów, z wy³¹czeniem uk³adu Burr-
Browna OPA134 w sprzê¿eniu zwrotnym.

Trzeba podkreœliæ, ¿e budowa urz¹dzeñ Pri-
mare, zarówno mechaniczna jak i elektryczna,
jest wyj¹tkowo “dopieszczona”.

We wnêtrzu I21
   sporo wolnego
       miejsca.

Jeden kana³ I21, widaæ budowê SMD, a po
prawej tranzystory koñcowe. Du¿e zielone
walce to kondensatory Vishay sprzêgaj¹ce
wyjœcie niskonapiêciowe.
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Primare zd¹¿y³ nas przyzwyczaiæ do swoje-
go firmowego dŸwiêku. Zestaw z serii
“21” nie jest wyj¹tkiem. Jego dŸwiêk jest

gêsty, skupiony i pe³ny, scena zaœ przybli¿ona
w kierunku s³uchacza. Przekaz zawsze by³ wiêc
przyjemny i nigdy nie brakowa³o wype³nienia nis-
kich rejestrów. Nagranie ¯ycie to nie surfing
(Myslovitz) mia³o wiêc du¿¹, mocn¹ stopê, a wy-
ostrzenie w g³osie Rojka (tak zosta³ zarejestro-
wany) nie irytowa³o, a nawet przyczyni³o siê do
o¿ywienia przekazu. Podobnie zosta³y pokazane
inne instrumenty, jak kontrabas z p³yty Madelei-
ne Peyroux Careless Love (Rounder 11661-3192-2),
który zabrzmia³ dobitnie i mocno, zaœ lekko wy-
eksponowany œredni i wy¿szy zakres da³ wra¿e-
nie “gêstego” dŸwiêku. W tej estetyce mieszcz¹
siê równie¿ wysokie tony, delikatne i jednoczeœ-
nie pe³ne, perliste, bez wyraŸnego ataku. I nie
chodzi o to, ¿e zakres ten jest wycofany – wrêcz
przeciwnie, jest zawsze na wierzchu, nigdy go
nie brakuje. Równoczeœnie ca³e brzmienie jest
podparte mocnym basem. Natomiast œrednica
nie jest szczególnie kultywowana. Najczêœciej,
jak np. przy p³ycie Stana Getza S.G. Plays Jobim:
The Girl From Ipanema (Verve 8 94142), g³osy s¹
pe³ne, ³adne, nie maj¹ jednak specjalnej “g³êbi”,
wtapiaj¹c siê w t³o. Mo¿na u¿ywaæ kolumn, któ-
re ten zakres nieco podkreœlaj¹, jednak nie doda
to szczegó³owoœci. Podkreœlenie wy¿szego basu
powoduje równie¿, ¿e g³osy mêskie s¹ nieco po-
grubione. Rzecz nie jest specjalnie dominuj¹ca,
jednak w po³¹czeniu z “ciep³ymi” kolumnami
mo¿e zostaæ nadmiernie podkreœlona.

Tak gra zestaw. I trzeba powiedzieæ, ¿e
w du¿ej mierze jego dŸwiêk jest zdominowany
przez brzmienie odtwarzacza. Odtwarzacz “so-
lo”, chocia¿ znakomicie wspó³gra ze wzmacnia-
czem, jednak trochê spowalnia przekaz, w po-
równaniu z CD Agile jest nieco “misiowaty”. Nie
jest to ciê¿ki zarzut, jako ¿e na tym pu³apie ce-
nowym gra idzie o odpowiedni kompromis, wy-
bieraj¹c jednak urz¹dzenia do swojego systemu,
trzeba mieæ na uwadze, ¿e Primare CD21 i Agile
Step to dwa przeciwstawne bieguny – pierwszy
ciep³y i pe³ny, drugi szybki i czysty. Agile jest

obiektywnie dok³adniejszy, jednak nie mo¿na nie
doceniæ tego, ze Primare udaje siê efektywnie
omin¹æ “cyfrowoœæ” medium i podaæ dŸwiêk
mniej szczegó³owy, jednak przyjemniejszy i bar-
dziej “analogowy”. Brzmienie CD21 przypomina
to, co prezentowa³ Unison Research Unico CD,
gdzie na wyjœciu pracuj¹ lampy.

Ze szwedzkiej “sa³atki” bardziej neutralny
jest jednak wzmacniacz. Ma on mocny bas, do-
k³adn¹ górê i wyraŸniejszy œrodek. I dlatego
w³aœnie po³¹czenie odtwarzacza i wzmacniacza
tej f irmy w zestaw jest krokiem logicznym.
W koñcowym rezultacie mamy p³ynny i przyjem-
ny dŸwiêk, który, jestem przekonany, niejednego
s³uchacza oczaruje.

121
Cena [z³] 4999
Dystrybutor AUDIOKLAN

Wykonanie i komponenty
Znowu znakomita obudowa i elektronika na dobrym
poziomie.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Dobry zestaw pomiarów, jedynie zniekszta³cenia
mog³oby byæ ni¿sze.

ocena dobra+

Brzmienie
Mocny bas, wyraŸna góra. Brzmienie bez koherencji
p³yn¹cej z CD21, jednak zwarte i dok³adne.

ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,6) dobra+

CD 21
Cena [z³] 4999
Dystrybutor AUDIOKLAN

Wykonanie i komponenty
Bardzo ³adny projekt plastyczny i perfekcyjna obudo-
wa. Komponenty dobre, chocia¿ bez “cudów”.

ocena bardzo dobra

Funkcjonalnoœæ
Sterowanie jest przyjemne, chocia¿ szuflada wyje¿d¿a
doœæ g³oœno. Urz¹dzenie jest przygotowane do pracy
w zautomatyzowanych instalacjach.

ocena bardzo dobra

Brzmienie
Spójnoœæ i wype³nienie, perlista góra, gêsta œrednica
i du¿y bas. Przejrzystoœæ i szczegó³owoœæ na drugim
planie.
ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,8) bardzo dobra

Ty³ urz¹dzeñ jest równie elegancki jak front,
widaæ te¿ dodatkowe gniazda sterowania w CD21.
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Z boku dok³adnie widaæ,
jak wykonano fronty.


