
Wyœwietlacz o g³êbokiej, niebieskiej barwie
jest sympatyczny i ca³kiem dobrze
widoczny.
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Xindak to nowa
marka na audiofilskim

firmamencie. Mo¿na tak powiedzieæ
bez ¿adnego krygowania siê, poniewa¿ wszystko,

albo niemal wszystko, w konstrukcjach tej firmy jest
wymyœlone tak, aby jak najbardziej  dogodziæ zagorza³ym zwolennikom

stereofonii: zbalansowane uk³ady wyjœciowe, wyjœcia tranzystorowe
i lampowe, ciê¿kie, skomplikowane obudowy, specjalne elementy odprzêgaj¹ce

napêdy itp. Chiñskie firmy po prostu staraj¹ siê daæ nam to, czego oczekujemy, a nie
przekonywaæ do jakichœ nowych, nieznanych nam racji.

Obudowa Xindaka jest bardzo masywna.
Przód to gruby aluminiowy p³at anodo-
wany  na  atrakcyjny  tytanowy  kolor.

W czêœci œrodkowej znajduje siê lakierowany na
czarno modu³, a w jego obrêbie szuflada oraz
umieszczony za niebieskim filtrem wyœwietlacz.
Z lewej strony mamy mechaniczny w³¹cznik sie-
ciowy oraz gniazdo s³uchawkowe z dwoma przy-
ciskami  g³oœniej-ciszej.  Po  drugiej  stronie
umieszczono funkcje obs³ugi napêdu. Dwa naj-
czêœciej u¿ywane przyciski – wysuwanie szuflady
i start  –  wyró¿niono  wiêkszymi  rozmiarami.
Z ty³u znajduje siê ca³a chmara gniazd: dwa cyf-
rowe (koaksjalne i optyczne) oraz a¿ trzy pary
wyjœæ analogowych – zbalansowane XLR (niez³o-
cone) oraz dwa niezbalansowane na ³adnych, za-
krêcanych gniazdach RCA (doœæ niespotykanie
oznaczonych Axial 1 i Axial 2). No i obowi¹zko-
we gniazdo sieciowe IEC.

Górna œcianka, wykonana z grubej blachy,
sk³ada siê na powa¿n¹ masê urz¹dzenia. A prze-
cie¿ we wnêtrzu tak¿e nie ma zbyt du¿o wolne-
go miejsca. Poœrodku umieszczono napêd Sony,
przykrêcony do solidnego “podestu”. Po jednej
stronie znalaz³ siê bardzo rozbudowany zasilacz
dla czêœci analogowej i napêdu – jest tutaj spory,
ekranowany transformator toroidalny. Sprawê
stabilizacji (w tym napiêcia anodowego i ¿arzenia

dla pracuj¹cej w stopniu wyjœciowym lampy) po-
traktowano równie powa¿nie, poniewa¿ czêœæ
stabilizatorów przykrêcono do wyroœniêtego ra-
diatora. Na g³ównej p³ytce z uk³adami audio zna-
jdziemy kolejne dwa, kompletne zasi lacze,
w tym jeden z ultraprecyzyjnymi opornikami –
s³u¿y on jedynie do zasilania ekranowanego, roz-
budowanego uk³adu zegara – ze wzglêdu na
koszty, rozwi¹zanie bardzo rzadko stosowane.
Ale w ten sposób wydatnie zmniejsza siê jitter.
Sygna³ wstêpnie obrabiany jest dla wszystkich
wyjœæ jednakowo, w uk³adach scalonych Burr-
Browna OPA2604 i zwyk³ych NE5532. Nastêp-
nie drogi wyjœæ siê rozchodz¹: gniazda zbalanso-
wane napêdzane s¹ przez tranzystory z DC-Ser-
vo na koñcu, jedno z wyjœæ RCA ma znakomite
scalaki Burr-Browna OPA604 desymetryzuj¹ce
sygna³, zaœ drugie lampê – podwójn¹ triodê
E88CC firmy JJ, umieszczon¹ w ekranie dzia³aj¹-
cym tak¿e jak radiator. W torze lampy pracuj¹
znakomite elementy bierne – polipropylenowe
kondensatory WIMA i oporniki Dale. Wyjœcie
lampy sprzêgniête jest z gniazdem du¿ymi kon-
densatorami obleczonymi w czarn¹ koszulkê ter-
mokurczliw¹.

Tak wykonanych odtwarzaczy kiedyœ nie spo-
tyka³o siê poni¿ej 10 000 z³.

Xindak MUSE 2.0

Znakomita budowa
Xindaka jest

ewidentna od razu –
fantastyczny

zasilacz, a tak¿e
bardzo dobre

elementy w torze
audio.

Guziki steruj¹ce maj¹ ró¿ne wielkoœci
i zosta³y tak rozmieszczone, ¿e odtwarza-
czem steruje siê niemal intuicyjnie.

Muse 2.0 wyposa¿ono w bardzo dobry
wzmacniacz s³uchawkowy.

Lampa w torze wyjœciowym  - to szczególnie
czyni z Muse 2.0 urz¹dzenie niezwyk³e

(przynajmniej na tym poziomie cenowym).
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Xindak  nie powinien  byæ  czytelnikom  Audio
zupe³nie obcy, poniewa¿ jakiœ czas temu

testowaliœmy najdro¿szy model odtwarzacza
oraz wzmacniacza tej marki. S³uchaj¹c tañszego
CD, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e firmie uda³o siê
wypracowaæ w³asny profil brzmienia. A zwykle
u dalekowschodnich producentów jest tak, ¿e
ka¿dy model  gra inaczej ,  wygl¹da inaczej
i w ogóle... Tutaj – nie. Muse 2.0 gra p³ynnym,
g³adkim, jedwabistym dŸwiêkiem, który mo¿na
okreœliæ jednym s³owem: legato. Czy kogoœ nie
obra¿am? Nie... Poszczególne wydarzenia poka-
zywane s¹ poprzez bardzo ³adnie prowadzony,
wyraŸny, ale pozbawiony cienia ostroœci atak
dŸwiêku. Nie oznacza to wzrostu rozdzielczoœci,
bo ta, chocia¿ niez³a, sytuuje Xindaka poœrodku
naszej stawki, a raczej konstytuuje kremow¹,
przyjemn¹ barwê. Coœ w tym dŸwiêku jednak
jest – coœ, co pokazuje instrumenty i g³osy lepiej,
ni¿ by to mog³o wynikaæ z tego opisu. Wokal
z p³yty Deadwings Porcupine Tree (Lava/Warner
Music 93437, CD) wydawa³ siê nieco cichszy ni¿
u rywali. Zaraz jednak wchodzi³y blachy i okazy-
wa³o siê, ¿e mia³ po prostu w³aœciwe proporcje.
Trzeba bowiem odkrêciæ wzmacniacz ciut moc-
niej, ¿eby zobaczyæ, ¿e podobnie jak przy dob-
rych nagraniach muzyki klasycznej, poziom wiêk-
szoœci dŸwiêków jest nieco ni¿szy, a przez to dy-
namika ca³oœci wiêksza. To samo powtórzy³o siê
przy p³ycie Anthony Wilson Nonet Power of Nine

(Groove Note, GRV1035-3, SACD/CD) – g³os
Diany Krall po przejœciu z Ushera by³ ustawiony
nieco dalej i w pierwszej chwili nie mia³ takiej
samej namacalnoœci. Po chwili jednak okazywa³o
siê, ¿e to dlatego, ¿e nie mia³ dopalonej ni¿szej
œrednicy i sta³ tam, gdzie (jak siê wydaje przy-
najmniej w porównaniu z referencj¹) ustawi³ go
realizator.

S³ychaæ te¿, ¿e wy¿sza œrednica jest nieco
z³agodzona i wycofana. Nie ma wiêc w dŸwiêku
nawet œladu przejaskrawieñ, rozjaœnieñ, a ka¿da
p³yta, niezale¿nie od proweniencji i stopnia de-
gradacji dŸwiêku na poziomie nagrania i maste-
ringu, brzmi przyjemnie, nie ujawniaj¹c zrujno-
wanej góry czy ostrych sybilantów.

Odtwarzacz wyposa¿ony jest w a¿ trzy ro-
dzaje wyjœæ, mamy wiêc mo¿liwoœæ wyboru ro-
dzaju brzmienia. Najlepsze jest wyjœcie XLR, jed-
nak raczej nie liczy³bym na wzmacniacz w tej ce-
nie ze zbalansowanym torem. Zapewne
wiêc Xindak bêdzie pracowa³ z urz¹dzeniami
przez interkonekty niezbalansowane. A wówczas
bezapelacyjnym faworytem jest wyjœcie Arial 2.
Nie wiem, czy to jest wyjœcie lampowe czy tran-
zystorowe, ale w koñcu niewa¿ne, co w œrodku
siedzi, ale jak gra. A gra du¿o lepiej ni¿ Arial 1,
które jest ju¿ zbyt ciemne i ma³o szczegó³owe,
“zamkniête”. Ale byæ mo¿e, w³aœnie tego bêdzie
potrzebowa³ Wasz system? Macie wybór.

Wojciech Pacu³a

MUSE 2.0
Cena [z³] 3000
Dystrybutor POLPAK POLAND

www.polpak.com.pl

Wykonanie i komponenty
Bardzo dobra obudowa, znakomite elementy bierne
i dobre aktywne.
Funkcjonalnoœæ
A¿ trzy ró¿ne wyjœcia analogowe! Przyciski ustawione
tak, ¿e obs³uga nawet w ciemnoœci jest intuicyjna. Do
tego czytelny wyœwietlacz.

Brzmienie
Prawid³owy rysunek, dobra dynamika. W kierunku
p³ynnoœci i g³adkoœci.

Xindak jako jedyny odtwarzacz w tej grupie
posiada tor zbalansowany i odpowiednie

wyjœcie XLR, a do tego dwa wyjœcia RCA –
jedno solid-state, a drugie lampowe.


