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Wraz z pojawieniem siê serii “T”
Vincenta, w sk³ad której wchodzi ca³a

gama urz¹dzeñ z lampami w roli
“pomocników”, mo¿na siê by³o

spodziewaæ, ¿e wkrótce do³¹czy do nich
stosowny odtwarzacz CD. I rzeczywiœcie,

CD-S6 zosta³ dopasowany do reszty
zarówno pod k¹tem stylistyki, jak

i stoj¹cej za ni¹ “ideologii”.

potwierdza oglêdziny “powierzchniowe”. Po le-
wej stronie, za ekranem, umieszczono ostatnio
ogromnie popularny, napêd Philipsa VAM1202.
Za nim widoczny jest spory transformator toroi-
dalny w plastikowej puszce, na wejœciu którego
umieszczono du¿y filtr typu ΠΠΠΠΠ . Z drugiej strony
ekranu widaæ pozosta³¹ czêœæ bardzo rozbudo-
wanego zasilacza, z dobrymi elementami, zaró-
wno na stabilizatorach scalonych (np. LM337),
jak i uk³adach dyskretnych. Znalaz³em nie mniej
ni¿ siedem kompletnych zasilaczy, dla ka¿dej
sekcji osobny. Do tego obrazu nale¿y dodaæ zasi-
lacz dla sekcji lampowej, w którym jako stabiliza-
tor pracuje widoczna z przodu lampa 6N6. Na-
piêcie anodowe za³¹czane jest ze zw³ok¹, kiedy
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Brzmienie Vincenta zaadresowane jest do
“nocnych Marków”, s³uchaczy audycji Marka

NiedŸwieckiego pt. Smooth jazz cafe i wszystkich
zmêczonych codzienn¹, nerwow¹ bieganin¹. Gó-
ra zosta³a nieco wycofana, zabieg ten da³ siê za-
uwa¿yæ nie tylko w brzmieniu fortepianu z p³yty
Lisy Ekhdal Back to Earth (BMG Classic Sweden
AB 61463 2), ale i w jej g³osie, który jest co
prawda doœæ wysoki, ale mimo to, nawet przy
takim strojeniu, powinien byæ nieco bardziej ot-
warty. Blachy s¹ konsekwentnie nieco zaokr¹g-
lone i przypominaj¹ charakterem wzmacniacze
tranzystorowe  pracuj¹ce w klasie A – mi³e,
jednak czasem bez odpowiedniej energii i szcze-
gó³owoœci. Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ –
wszak obracamy siê w towarzystwie lamp – œro-
dek jest najwa¿niejszym sk³adnikiem dŸwiêku
Vincenta. Jest on g³adki, jedwabisty, z przyciem-
nionym górnym zakresem. G³os Holy Cole z p³y-
ty Temptation (Metro Blue CD 34348 2) by³ wiêc
dobrze wype³niony, miêkki i kusz¹cy. Po czymœ
takim nie przeszkadza³o wiêc szczególnie, ¿e po-
g³os towarzysz¹cy preparowanemu fortepianowi
z utworu Frank’s Theme, który ci¹gnie siê i ci¹g-
nie, przez Vincenta zosta³ skrócony na korzyœæ
dŸwiêku bezpoœredniego.

Sytuacja zmieni³a siê doœæ powa¿nie po w³o-
¿eniu do szuflady odtwarzacza p³yt z kodem
HDCD. W rozpoczynaj¹cym p³ytê Paricii Barber
Cafe Blue (Premonition/FIM, CD010, HDCD)
utworze What a Shame, g³os Barber otoczony
jest sporym pog³osem. Vincent nie pokaza³ go
w tak natychmiastowy i bezpoœredni sposób, jak
np. Musical Fidelity X-Ray v3, ale po raz pierwszy
góra zabrzmia³a z pazurem, zachowuj¹c przy tym
g³adkoœæ i p³ynnoœæ znan¹ ju¿ z “regularnych”
p³yt. Równie¿ bas schodzi³ wyraŸnie ni¿ej i by³
bardziej masywny. Nie zmienia to faktu, i¿ Vin-
cent  z  najwiêkszym  przekonaniem  gra  bar-
dzo ³adnym œrodkiem, który potrafi zaczarowaæ
i wci¹gn¹æ nieuwa¿nego s³uchacza. Prawd¹ jest
jednak równie¿ to, ¿e CD-S6 ma z³agodzon¹ gó-
rê pasma, a dynamika tak w skali makro, jak
i mikro, nie jest osza³amiaj¹ca i raczej wspó³gra
z  ogólnym charakterem odtwarzacza. Przecho-
dz¹c na p³yty HDCD poprawiamy te elementy,
jak równie¿ “dok³adamy” koksu do pieca z ba-
sem. S³owo nale¿y siê wzmacniaczowi s³uchaw-
kowemu, który prezentuje nieco inny dŸwiêk –
znacznie dok³adniejszy i szybszy ni¿ z wyjœæ
RCA. Myœlê, ¿e sprawi on wiele radoœci posiada-
czom “nauszników”.

 Jest pewnego rodzaju standardem, i¿ w
urz¹dzeniach produkowanych w Chinach
stosuje siê wy³¹cznie bardzo dobre
przy³¹cza. Nad gniazdami widaæ wyciêcia
wentylacyjne dla lamp.

N ie dziwi wiêc widok lampy, ukrytej za
okr¹g³ym “okienkiem” i podœwietlonej
szeœcioma  pomarañczowymi  diodami

(ich jasnoœæ mo¿na regulowaæ). Po jego lewej
stronie umieszczono szufladê, zaœ po prawej,
w zag³êbieniu, niebieskawy wyœwietlacz, który
mo¿na przyciemniæ, albo wy³¹czyæ z pilota. Pod
spodem znajdziemy rz¹d przycisków, diody
wskazuj¹ce rozgrzewanie siê lamp i obecnoœæ
p³yty zakodowanej w HDCD oraz gniazdo s³u-
chawkowe z potencjometrem. Ju¿ po tym krót-
kim opisie mo¿na siê zorientowaæ, ¿e urz¹dzenie
zosta³o wyposa¿one wyj¹tkowo bogato, antycy-
puj¹c maria¿ zawansowanej techniki cyfrowej
i “antycznej” techniki lampowej. Widok œrodka

CD-S6
Cena [z³] 4950
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

Wykonanie i komponenty
Znakomite elementy pasywne i aktywne. W op-
racowanie uk³adu w³o¿ono sporo serca. Jedynie
spora iloœæ po³¹czeñ wewnêtrznych mo¿e nieco
niepokoiæ.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Niskie zniekszta³cenia, doœæ wysoki szum.

ocena dobra

Brzmienie
Oparte na g³adkiej i wci¹gaj¹cej œrednicy, z wy-
cofan¹ gór¹ i z³agodzonym basem.
ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,5) dobra
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Wnêtrze Vincenta zosta³o szczelnie
zape³nione elektronik¹, z bardzo rozbudo-

wan¹ sekcj¹ zasilaj¹c¹ i wyjœciow¹.

Przy budowie
Vincenta nie

¿a³owano
pieniêdzy na

dobre elementy,
jak np. na lampy

Philipsa czy
równie¿

widoczne na
zdjêciu, polipro-

pyleny SRC.

Tak¿e Vincent dysponuje silnym sygna³em
na wyjœciu analogowym. Zamiast typowych 2V,
pojawia siê tam o 1,5dB wiêcej, dok³adnie
2,393V w kanale prawym oraz 2,378V w le-
wym. Kalibracja poziomów jest wiêc wyœmieni-
ta, ró¿nica L/R nie przekracza 0,06dB. Nie
mo¿na narzekaæ na impedancjê wyjœcia, wyno-
sz¹c¹ równe 250Ω. W³aœciwoœci szumowe ju¿
nie nastrajaj¹ tak optymistycznie, odstêp S/N
to 88dB. Mo¿emy podziwiaæ idealne zachowa-
nie i  brak b³êdów przetwarzania dla -60, -70
i -80dBFS, ale ostatni sygna³ testowy, -90dBFS,
nie jest niestety miarodajny ze wzglêdu na
szum. Zniekszta³cenia THD+N wynosz¹
0,07%, choæ  na  taki  wynik  ogromny  wp³yw
na znów S/N. W zakresie harmonicznych Vin-
cent spisuje siê wybornie. Potwierdzeniem jest
oczywiœcie analiza zniekszta³ceñ z rys. 2, trud-
no dopatrzeæ siê na niej wyraŸnych niedosko-
na³oœci. Najsilniejsz¹ szpilk¹ jest trzecia, której

poziom to tylko -91dB, o trzy decybele ni¿ej
le¿y druga, a dopiero przy -101dB pi¹ta.

Pasmo przenoszenia (rys.1) wygl¹da dob-
rze. Niskie tony przetwarzane s¹ ze spadkiem
zaledwie 0,2dB przy 10Hz. Powy¿ej 6kHz po-
ziom delikatnie siê podnosi, zjawisko to ma na
szczêœcie na tyle subtelny charakter, ¿e nie po-
winno byæ przez s³uchacza w ogóle zauwa¿alne.
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Poziom na wyjœciu analogowym
(0dBFS, 100kΩ, R/L) [V] 2,393/2,378
Stosunek sygna³/szum
(0dBFS/cisza cyfrowa, A-wa¿ony)[dB] 88
Impedancja wyjœcia [Ω] 250
Zniekszta³cenia THD+N
(1kHz, 0dBFS) [%] 0,07
Liniowoœæ DAC (1kHz dla:
-60/-70/-80/-90 dBFS) [dB] 0/0/-0,1/-2,5

¿arzenie ustabilizuje wstêpnie parametry lamp,
przed³u¿aj¹c w ten sposób ich ¿ywotnoœæ.

Czêœæ cyfrowa to przede wszystkim prze-
twornik PCM1732 Burr-Browna, uk³ad delta-sig-
ma 24/96 z oœmiokrotnym nadpróbkowaniem
i zintegrowanym filtrem HDCD, o realnej roz-
dzielczoœci nieco ponad 17 bitów, taktowany ze-
garem Raltrona. Za nim, w konwersji I/U oraz
filtrach, zastosowano wzmacniacze operacyjne
Burr-Browna OPA2134 (nale¿¹ce do presti¿owej
serii SoundPlus, charakteryzuj¹ce siê ultra niski-
mi zniekszta³ceniami i szumami oraz znakomitym
czasem narastania), a po nich równie¿ nisko-
szumne, chocia¿ bardziej “pospolite” Philipsy
NE5532. Tu¿ przed lampami zaaplikowano uk³a-
dy OPA2604 (z wejœciem typu Dual-FET i niski-
mi zniekszta³ceniami). Taka aran¿acja sugeruje,
¿e za wzmocnienie napiêciowe odpowiedzialne
s¹ scalaki, zaœ lampy pracuj¹ jako wtórnik kato-
dowy (bufor) obni¿aj¹cy impedancjê wyjœciow¹.
Na wyjœciu pracuj¹ dwie podwójne tr iody
JAN6922 Philipsa (NOS), sprzêgniête z wyjœciem
du¿ymi polipropylenami firmy SRC. Znakomicie
wygl¹da wzmacniacz s³uchawkowy, bêd¹cy
uk³adem dyskretnym, zbudowany z wykorzysta-
niem np. drogich kondensatorów Vishay Roeder-
stein (ERO).

Z ty³u mamy parê analogowych wyjœæ RCA,
na ³adnych, zakrêcanych gniazdach, elektryczne
wyjœcie cyfrowe (niestety na zwyk³ym, lutowa-
nym do p³ytki gnieŸdzie) oraz czteropozycyjny
prze³¹cznik steruj¹cy podœwietleniem lampy wi-
docznej w “okienku” z przodu (mo¿na je ca³kiem
od³¹czyæ).

Ca³oœci¹ mo¿na sterowaæ ze zgrabnego pilo-
ta, wykonanego w ca³oœci z aluminium.

Budowa odtwarzacza wydaje siê przemyœlana
i widaæ, ¿e nie ¿a³owano pieniêdzy na pracuj¹ce
w krytycznych miejscach elementy. Trzeba jed-
nak wskazaæ na jedn¹ niemi³¹ rzecz, a mianowi-
cie na mnogoœæ po³¹czeñ wewnêtrznych, doko-
nywanych d³ugimi ekranowanymi przewodami,
biegn¹cych nie zawsze w najlepszym “towarzyst-
wie”, jak w przypadku przewodu
z sygna³em do wyjœcia cyfro-
wego,  który spiêto
w wi¹zkê z przewoda-
mi zasilaj¹cymi.
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