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Na aluminiowych frontach
urz¹dzeñ Creeka  znajduje
siê napis: “Designed and
made in the UK”. Kiedyœ
takie rzeczy pisano z ty³u,
dzisiaj s¹ powodem do dumy
podobnie jak certyfikaty,
symbole najlepszych
uk³adów czy dekoderów
najnowszych formatów,
które zdobi¹ wielkie
facjaty wielokana³owych
amplitunerów. Sprzêt
audiofilski najbardziej
zdobi fakt, ¿e zrobiono
je w Zjednoczonym
Królestwie. A Chiny
do UK nie nale¿¹.

Gdzie produkuje swoje urz¹dzenia Exposure, ju¿ w ten
     sposób  nie obwieszczono, ale znaj¹c Johna Farlowe’a,

to  chyba  ostatni  Mohikanin,  który  wyprowadzi  siê
     z rodzimych manufaktur. No chyba ¿e sprzeda firmê

w ca³oœci bogatemu Chiñczykowi. Ale w ca³oœci to znaczy
razem z samym sob¹. Bo Exposure bez Farlowe’a to nie

Exposure. If you know what I mean – jak zwyk³ w co drugim
zdaniu mawiaæ tubylec z po³udniowej Anglii. Obydwie firmy to

wybitni specjaliœci w dziedzinie wzmacniaczy, chocia¿ w swoim
czasie musieli opanowaæ równie¿ sztukê budowy odtwarzaczy. By³o

to frustruj¹ce – pamiêtam d³ugie oczekiwanie na pierwszy “cedek”
Exposure i rozmowê z Farlowem, który narzeka³, ¿e chc¹c kupiæ
napêd Philipsa, musi kupiæ ca³y odtwarzacz, napêd wyj¹æ, resztê

wyrzuciæ... i jak tu produkowaæ urz¹dzenia wartoœciowe
i konkurencyjne cenowo? Ale by³o to ju¿ ponad 10 lat temu,

i wiele siê od tego czasu zmieni³o. Philips nie jest ju¿ ani
kooperantem, ani konkurentem.

Testowane komplety kosztuj¹ w zakresie 13 000 (Exposure)
– 14 000 (Creek) z³otych. Oczywiœcie mo¿na kupowaæ pojedyncze

urz¹dzenia – same odtwarzacze lub wzmacniacze,
jednak w modzie, i to równie¿ wœród audiofilów, jest dzisiaj

kompletowanie zestawów firmowych. Zw³aszcza made in UK.

Creek
DESTINY

Exposure
3010S
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Materia³y firmowe
firmy Creek Audio wspominaj¹
rok 1982 przez pryzmat wojny o Falklandy
i sprzeda¿y pierwszego egzemplarza wzmacniacza
CAS 4040. Kronikarze notuj¹ skrupulatnie, ¿e mia³o
to miejsce 29 marca, w salonie Audio Projects w Leeds.
A oznacza to, ¿e w roku 2007 firma mia³a 25. urodziny.

DESTINYCreek

DESTINY CDDESTINY CDDESTINY CDDESTINY CDDESTINY CD
Motywem przewodnim projektu

plastycznego s¹ ko³a. W odtwarzaczu
umieszczono je po obydwu stronach zielonego
wyœwietlacza, a w ka¿dym z nich s¹ po cztery
okr¹g³e guziczki. Wszystkie krawêdzie widoczne
z przodu i z boku s¹ zaokr¹glone.

Gniazda RCA s¹ bardzo ³adne – oczywiœcie
z³ocone, ale ponadto solidne, przykrêcane do
tylnej œcianki. S¹ te¿ dwa wyjœcia cyfrowe –
optyczne i elektryczne, to ostatnie ju¿
przeciêtne.

Odkrêcaj¹c górn¹ œciankê, naprawdê
odkrêcamy tylko górn¹ œciankê, bez boków.
Obudowa urz¹dzenia sk³ada siê z grubych
aluminiowych p³yt – osobno góra, boki, ty³
i spód. Wyœwietlacz podpowiada³ to, co mo¿na
obejrzeæ we wnêtrzu: uk³ad napêdowy,
sterowanie i dekodowanie strumienia danych
odbywa siê w napêdzie DVD-ROM firmy
DSL-710A, sterowanym potê¿n¹ koœci¹
Mediateka. St¹d sygna³ trafia na du¿¹ p³ytkê
z uk³adami audio. Tutaj pracuje przetwornik D/A
Crystala CS4396 24/192 o realnej rozdzielczoœci
na poziomie 20 bitów, z przeznaczonym mu
zegarem. Napêdy DVD sterowane s¹ zegarami
o innych czêstotliwoœciach, z których dopiero
trzeba “wyci¹gaæ” takie, jakich wymaga standard
CD (44,1 kHz). Takie dzia³ania, zwykle w pêtli
PLL, powoduj¹ jednak powstanie jittera, st¹d
zastosowanie osobnego zegara dla przetwornika
jest znacznie lepszym pomys³em. Prawie ca³y

uk³ad zmontowano powierzchniowo. Sygna³
niemal do samego wyjœcia prowadzony jest
w postaci symetrycznej, dopiero na koñcu
obydwie po³ówki s¹ sumowane. Zasilanie opiera
siê na a¿ trzech trafach toroidalnych –
najwiêksze do napêdu, mniejsze do czêœci
cyfrowej i najmniejsze do analogowej. Przed nimi
umieszczono du¿y filtr napiêcia sieciowego.
Urz¹dzenie jest w³¹czane osobno mechanicznym

prze³¹cznikiem na tylnej œciance
i przyciskiem standby na

przedniej.

Wisienka na torcie,
a nawet trzy: osobne

transformatory do
ka¿dej sekcji

urz¹dzenia: napêdu,
cyfry i analogu.

A przed nimi
rozbudowany filtr

sieciowy.

Uk³ad audio
zrealizowano w CD na
przetworniku Crystala
24/192, konwersjê I/U

– w zbalansowanej
formie – na

tranzystorach, zaœ
wyjœcie – ju¿

niezbalansowane –
buforuj¹ uk³ady scalone.

Napêd -
DVD-ROM
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HI-ENDAccuphase, LuxmanAccuphase, LuxmanAccuphase, LuxmanAccuphase, LuxmanAccuphase, Luxman

DESTINY AMPLIFIERDESTINY AMPLIFIERDESTINY AMPLIFIERDESTINY AMPLIFIERDESTINY AMPLIFIER
We wzmacniaczu okrêgów jest jeszcze

wiêcej. Mamy pokrêt³o potencjometru oraz dwa
kolejne, w jednym z  przyciskami wyboru
wejœcia, z rz¹dkiem zielonych diod wokó³,
w drugim z aktywacj¹ wyjœæ g³oœnikowych
i okienkiem sensora odbiornika podczerwieni

Tylna œcianka jest gêsto obsadzona. Do
dyspozycji mamy szeœæ wejœæ liniowych,
z których jedno mo¿na  zamieniæ na wejœcie
gramofonowe; jest te¿ wejœcie na koñcówkê
mocy i wyjœcie z przedwzmacniacza.

Urz¹dzenie sterowane jest potê¿n¹ koœci¹
mikroprocesora, co umo¿liwia serwisowi szybk¹
diagnozê ewentualnego uszkodzenia; uk³ad
sprawdza te¿, czy wszystkie punkty z nim
sprzêgniête dzia³aj¹ prawid³owo. Tak jak w CD,
tak i tutaj mamy monta¿ powierzchniowy. Kilka
rzeczy zwraca szczególn¹ uwagê. Pierwsza to
mo¿liwoœæ wyboru trybu pracy sekcji
przedwzmacniacza - aktywnego (wzmocnienia
o wysokoœci 3, 6 lub 9 dB dokonujemy
prze³¹cznikiem umieszczonym na dolnej
œciance), albo pasywnego (wybieramy
przyciskiem na przedniej œciance). W pierwszym
przypadku sygna³ trafia do umieszczonego tu¿
przy wejœciach preampu zbudowanego w oparciu
o uk³ady scalone, z dedykowanym mu
zasilaczem. Potem przewodami wêdrujemy do
potencjometru – niebieskiego Alpsa. Niestety,
droga jest doœæ d³uga i prowadzi obok
transformatora. Koñcówka w czêœci tak¿e
zbudowana jest w oparciu o uk³ady scalone,
TL074 i TL072, niskoszumowe uk³ady o wejœciu
typu JFET; sekcja steruj¹ca i odwracaj¹ca fazê to
ju¿ tranzystory. Uk³ad wyjœciowy, typowo dla
Creeka, to push-pull z³o¿ony z quasi-komple-
mentarnych, tj. tego samego typu, tranzystorów
MOSFET, przykrêconych do niezbyt du¿ych
radiatorów. Obok uk³adów roi siê od
kondensatorów zasilacza. S¹ niewielkie, ale jest
ich du¿o (20 sztuk), poniewa¿ Mike Creek
twierdzi, ¿e w takiej konfiguracji szybciej siê
prze³adowuj¹ i przez to pozwalaj¹ lepiej oddaæ
transjenty sygna³u.

Ó

PASYWNIE
czy AKTYWNIE?

W zmacniacz Creek Destiny oferuje
niezwyk³¹ opcjê: mo¿na wybraæ, czy

jego przedwzmacniacz pracuje w trybie
pasywnym, czy aktywnym. Co wiêcej – w tym
ostatnim, za pomoc¹ umieszczonego na dolnej
œciance prze³¹cznika, mo¿emy wybraæ poziom
wzmocnienia preampu: 3, 6 lub 9 dB.
Najprawdopodobniej “naturalne” wzmocnienie
uk³adu wynosi 9 dB, a pozosta³e wartoœci
uzyskiwane s¹ przez w³¹czanie dzielnika
rezystorowego. To prawdziwa nowoœæ,
poniewa¿ Creek do tej pory korzysta³
z pasywnych przedwzmacniaczy – po
selektorze wejœæ w torze by³ jedynie
potencjometr, a dalej ju¿ koñcówka mocy.

Jak pokazuje niniejszy test, ró¿nice
pomiêdzy obydwoma trybami wcale nie s¹
kosmetyczne, zmieniaj¹ brzmienie w sposób
fundamentalny. W trybie pasywnym znacznie
lepsza jest rozdzielczoœæ i budowa sceny
dŸwiêkowej. Po przejœciu na tryb aktywny
scena jest sp³aszczona, instrumenty s¹ bli¿ej
i maj¹ twardsze krawêdzie. Ale oprócz wad,
w trybie aktywnym dostawaliœmy tak¿e trochê
zalet. Jedna to znacz¹ce polepszenie
“namacalnoœci” instrumentów. Muzyka
dostawa³a “kopa”, brzmia³a bardziej
dynamicznie. Lepsze by³o te¿ prowadzenie
basu. Ten, w trybie pasywnym, jest na dole
nieco rozlany. W trybie aktywnym do wyboru
mamy trzy poziomy wzmocnienia.
Teoretycznie mo¿na dziêki temu tak je
dopasowaæ do efektywnoœci kolumn
i upodobañ s³uchaj¹cego, aby potencjometr
pracowa³ w okolicach po³owy zakresu
œlizgacza, a wiêc tam, gdzie zazwyczaj jest
najbardziej liniowy. W praktyce jednak s³ychaæ,
¿e najlepszy dŸwiêk oferowa³o wzmocnienie
9 dB, najgorsze 3 dB.

Obydwa urz¹dzenia maj¹ aluminiowe nó¿ki.
Sterownik s³u¿y do obs³ugi ca³ego systemu.
Poœrodku mamy przyciski u³o¿one podobnie jak
w odtwarzaczach DVD – zwykle przypisane s¹
do nich takie funkcje jak poziom g³oœnoœci
i przeskakiwanie miêdzy œcie¿kami. Tak jest
i tutaj, jednak zamieniono pary – w górê i w dó³
przeskakujemy miêdzy kawa³kami, a w boki
zmieniamy poziom g³osu. Trzeba siê
przyzwyczaiæ...

Wnêtrze
wzmacniacza

przedzielono
na dwie po³owy

niewielkimi
radiatorami.

Za nimi widaæ
niedu¿e, ale liczne

kondensatory
zasilacza – osobne

dla ka¿dego kana³u.

Koñcówka mocy Destiny pracuje w rzadko
spotykanej konfiguracji quasi push-pull, w
obydwu po³ówkach wzmacnianego sygna³u
pracuj¹ tranzystory z tym samym typem
polaryzacji.

Wzmacniacz Creeka mo¿na wyposa¿yæ
w opcjonaln¹ kartê przedwzmacnia-
cza gramofonowego MM i MC, st¹d

obecnoœæ zacisku uziemienia.

Jest wejœcie na koñcówkê mocy oraz wyjœcie
z przedwzmacniacza. Za pomoc¹
prze³¹cznika mo¿emy wzmacniacz
funkcjonalnie rozdzieliæ na dwie osobno
pracuj¹ce czêœci – preamp i  koñcówkê.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM

Ten niewielki i niepozorny wzmacniacz legitymuje siê moc¹ 113W, i to na
obci¹¿eniu 8-omowym, a oczywiscie jeszcze wiêksze mo¿liwoœci objawiaj¹ siê
na 4 omach; wtedy Creek oferuje a¿ 179W w mono i 2x155W w stereo. Co
ciekawe, w przypadku wzmacniacza zintegrowanego czu³oœæ jest niska,
wynosi zaledwie 0,6V, ale nie nale¿y siê o to martwiæ. Creek zastosowa³
bowiem nietypowy uk³ad regulacji, pozwalaj¹cy zwiêkszyæ wzmocnienie, gdyby
Ÿród³a nie by³y w stanie wysterowaæ wzmacniacza (nasz pomiar dokonywany
by³ w fabrycznym, ale najni¿szym ustawieniu 0dB). Odstêp od szumów to 86dB,
wystarczaj¹cy, aby dynamika wspiê³a siê na 106dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) prezentuje siê bez niespodzianek, dla obydwu
impedancji poziom przy 10Hz utrzymuje siê na linii 0dB, a przy 100kHz spada
do ok. -2dB.

Analiza zniekszta³ceñ (rys.2) pokazuje generowanie harmonicznych
ni¿szych rzêdów, najmocniej zaznaczona jest tu druga (-80dB), trzecia ma
poziom -86dB, kolejne, widoczne a¿ do ósmej, nie przekraczaj¹ ju¿ -90dB.

Na wykresach zniekszta³ceñ w funkcji mocy wyjœciowej (rys.3) widzimy
szerokie zakresy sta³ych i niskich THD+N. Creek ma wiêc nieco inaczej –
korzystniej – ni¿ typowe wzmacniacze tranzystorowe wymodelowany przebieg
zniekszta³ceñ. Niemal w ca³ym badanym zakresie THD+N utrzymuje siê
poni¿ej 0,1%.

R.£.

ODS£UCH
Tak jak Exposure, Creeka wypada pos³uchaæ
d³u¿ej, ale ewolucja naszej o nim wiedzy bêdzie
przebiegaæ inaczej. Na pocz¹tku jest niecieka-
wie, ale z up³ywem czasu inne urz¹dzenia
z tego przedzia³u cenowego zaczniemy postrze-
gaæ jako podbarwione i podrasowane. Brzmienie
Creeka jest zdystansowane, wolne od podkrêca-
nia skrajów pasma, a tak¿e bez dopalania
œrednicy. System Creeka ma jednak “firmowy”
dŸwiêk, wynikaj¹cy mo¿e z topologii
wzmacniacza mocy. Spokój, opanowanie,
porz¹dek, chocia¿ sporo zmieni siê, kiedy
wybierzemy tryb aktywny. Do konkretnej
muzyki stosowa³em najbardziej odpowiadaj¹cy
mu tryb pracy przedwzmacniacza.

Creek potrafi zagraæ te¿ bardzo naturalnie
i jednoczeœnie rozdzielczo. Z muzyk¹ jazzow¹,
byle dobrze nagran¹, barwa instrumentów
bêdzie poprawna. Kiedy gra genialna p³yta
Invitation Milt Jackson Sextet z najnowsze-go
remasteru, wiemy, ¿e to coœ naprawdê
specjalnego. Zarówno wibrafon Jacksona, jak
i tenor Heata brzmia³y dŸwiêcznie, by³y œwietnie
umieszczone w przestrzeni nieco oddalonej od
s³uchacza, ale przez to nawet bardziej
sugestywnej. Taki styl w kreowaniu Ÿróde³

Za pokrêt³em ukrywa siê klasyczny, ale
bardzo dobry potencjometr Alpsa.

Wyœwietlacz Creeka jest tradycyjne dla tej
firmy zielony.

pozornych nie zawsze wychodzi, poniewa¿
wymaga w³aœnie dobrej rozdzielczoœci. Creekowi
uda³o siê unikn¹æ podbarwieñ, z jednoczesnym
zachowaniem swobody. Singiel All This Time
Stinga, utwór I Miss You Kate to tylko trzy
instrumenty – perkusja, kontrabas i fortepian.
By³y tam, gdzie s³ychaæ je z dro¿szych systemów
– blachy daleko z ty³u, poœrodku kontrabas
i fortepian w du¿ej przestrzeni, z naciskiem na
atak. A g³osy? Ciep³e, intymne, wci¹gaj¹ce. Pery
Como z p³yty Greatest Gospel Songs mia³ g³êboki
tembr, aksamitny nalot, czyli to, za co go
kocha³y miliony kobiet.

Brzmi nieŸle. Ale Creek, pomimo ¿e klasy
odmówiæ mu nie mo¿na, nie jest systemem
uniwersalnym. Nie najlepiej radzi sobie
z du¿ymi sk³adami – chodzi przede wszystkim
o orkiestrê. Naturalnoœæ g³osów otrzymamy
z preampem pasywnym, zaœ potêgê z aktywnym.
W przypadku orkiestry, ale te¿ i oper mamy
po³¹czenie potêgi i akustyki, a to dla Creeka
trochê za du¿o naraz. Händel i jego opera
w trzech aktach  Tamerlano w drugim przypadku
zabrzmia³a bowiem zbyt jasno, a w pierwszym,
z pasywk¹, zabrak³o rozmachu. Znakomicie
zabrzmia³y natomiast p³yty nagrane w bardziej
komercyjny sposób. Téo & Téa Jeana Michela
Jarre’a – by³ wykop, œwietny drive, tempo. Co

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

1 K 2 K
8 113 110
4 179 155

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,6
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 86
Dynamika [dB] 106
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,031
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 70
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Fronty obydwu
urz¹dzeñ Creeka

wykonano z grubych
p³atów aluminium.

DESTINY CD
Cena (razem)[z³] 6950
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

www.audiosystem.com.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomita obudowa, œwietny zasilacz. Napêd to
DVD-ROM.
Funkcjonalnoœæ
Mo¿na przygotowaæ uk³ad wspólnego sterowania.
Wy³¹czany wyœwietlacz.
Brzmienie
Naturalne, zrównowa¿one, dok³adne, nieco
zdystansowane.

Odtwarzacz
i wzmacniacz
komunikuj¹ siê
przez ³¹cze CAT-5,
protoko³em Creek
Link.

DESTINY AMPLIFIER
Cena (razem)[z³] 6950
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

www.audiosystem.com.pl

Wykonanie
Nowoczesne sterowanie i kontrola. Koñcówka
w oryginalnej technice quasi push-pull.
Funkcjonalnoœæ
Dobrze zorganizowane roz³¹czenie sekcji preampu
i koñcówki mocy, przedwzmacniacz pracuje w trybach
pasywnym lub aktywnym.
Laboratorium
Bez wyraŸnych wpadek, bezwzglêdnie nie najni¿sze,
ale ³adnie roz³o¿one zniekszta³cenia.
Brzmienie
Z “pasywk¹” naturalne i przestrzenne, w trybie
aktywnym dynamiczne, z mocnym basem i pierwszym
planem.

ciekawe, w trybie aktywnym 9 dB – bo o nim
teraz mowa – wy¿sza œrednica by³a tutaj
³agodniejsza ni¿ z pasywk¹, która pokaza³a
studyjn¹ prawdê. To samo przy nagraniu
Surrender Depeche Mode z singla Only When
I Loose Myself, gdzie s³ychaæ by³o œwietnie
prowadzon¹ górê, a tak¿e znakomity prze³om
œrednicy i basu. Perkusja tutaj to ¿ywy
instrument, bez elektroniki. Creek umo¿liwi
ods³uch wielu, wielu p³yt, które zazwyczaj
brzmi¹ Ÿle. A jeœli bêdziemy mieli dobrze
nagran¹ p³ytê, jeszcze lepsze efekty osi¹gniemy
w trybie pasywnym.

Problemy oczywiœcie pozostan¹. Z p³ytami
“pomiêdzy”, jak przywo³ane wczeœniej, pojawi¹
siê k³opoty – który tryb wybraæ? Nie
najwy¿szych lotów jest bas i dynamika absolutna.
Jak wspominam przy teœcie Exposure’a, ods³uchy
systemów rozpocz¹³em od pod³¹czenia
planarnych kolumn Magnepana. £atwa
impedancja, bardzo niska skutecznoœæ. Exposure
poradzi³ sobie z tym znakomicie, Creek poleg³.
Ow¹ predylekcjê do kolumn o wysokiej
skutecznoœci, pomimo wysokiej mocy, Creek
potwierdzi³ tak¿e z typowymi kolumnami
dynamicznymi.
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Firma za³o¿ona w 1974 roku
przez Johna Farlowe’a jest reprezentantem
klasycznej szko³y konstruowania elektroniki hifi. Urz¹dzenia, choæ ³adnie
wykonane, nieodparcie przywo³uj¹ na myœl “z³ote lata” hifi. Prosty design,
proste funkcje, tylko najbardziej potrzebne ³¹cza. To w³aœnie Exposure.

3010SExposure
na sygna³ przesy³any do DAC-a. Oprócz pary
³adnych RCA, mamy dwa wyjœcia cyfrowe,
optyczne i elektryczne, ale elektryczne
wyprowadzone jest nie na gnieŸdzie RCA,
lecz na prawdziwym 75-omowym BNC.

Uk³ady wyjœciowe – scalaki od
Burr-Browna, podobnie jak

same przetworniki D/A.

Inne firmy twierdz¹, ¿e
musia³y przejœæ na

DVD-ROM, poniewa¿
napêdy Philipsa i Sony

s¹ ju¿ niedostêpne.
Mo¿e John Farlowe

zbunkrowa³ je w swoim
gara¿u w po³udniowej Anglii...

Budowa CD jest prosta,
co nie znaczy, ¿e prostacka.
Z lewej strony mamy napêd,
za nim transformator
toroidalny, a z prawej strony
du¿¹ p³ytkê ze wszystkimi
uk³adami.

3010S CD3010S CD3010S CD3010S CD3010S CD
Odtwarzacz i wzmacniacz maj¹ mechaniczne

wy³¹czniki sieciowe, co jest zgodne
z najnowszymi wytycznymi Unii Europejskiej
w sprawie oszczêdzania energii elektrycznej.
Wnêtrze pokazuje ³adnie zaprojektowan¹ p³ytkê
z ca³¹ elektronik¹, napêd CD Sony oraz
umieszczony za nim du¿y transformator
toroidalny z zalanym ¿ywic¹ epoksydow¹
œrodkiem, przygotowany dla Exposure’a przez
firmê Toroid Audio. Niecodzienna jest sekcja
zasilania – z wieloma uzwojeniami wtórnymi
i potê¿n¹ bateri¹ kondensatorów – osobno dla
cyfry i dla analogu. Co wiêcej, napiêcie jest
wielokrotnie stabilizowane. Przetwornik D/A
wlutowano od spodu, wiêc nie widaæ, co zacz,
jednak sk¹din¹d wiadomo, ¿e to znakomite, ju¿
niestety nieprodukowane (czy¿by typu NOS
– New Old Stock...) uk³ady Burr-Browna
PCM1704. Co wiêcej, zastosowano po jednym
na kana³ w uk³adzie dual-mono, sumuj¹c sygna³
z wyjœæ ka¿dego z nich i uzyskuj¹c dziêki temu
wy¿sz¹ dynamikê oraz mniejsze zniekszta³cenia
i szumy. Wyjœcie sprzêgniête jest w uk³adzie
DC-servo, tj. bez poœrednictwa kondensatorów.
Elementy bierne s¹ wysokiej próby – polipropy-
leny Wimy, kondensatory tantalowe i oporniki
metalizowane, zaœ gniazda wyjœciowe podpiêto
za pomoc¹ grubych, solidnych odcinków solid-
core. Jest jeszcze jeden ciekawy szczegó³,
a mianowicie jumper ze z³oconymi pinami –
jeœli go wyjmiemy, wyjœcie cyfrowe bêdzie
nieaktywne, a tym samym nie bêdzie wp³ywa³o
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HI-ENDAccuphase, LuxmanAccuphase, LuxmanAccuphase, LuxmanAccuphase, LuxmanAccuphase, Luxman
3010S AMPLIFIER3010S AMPLIFIER3010S AMPLIFIER3010S AMPLIFIER3010S AMPLIFIER

Exposure jest w swojej filozofii trochê
podobny do Naima – i tu, i tam pojawiaj¹ siê
nieco k³opotliwe  gniazda g³oœnikowe. We
wzmacniaczu 3010S terminale okazuj¹ siê
standardowymi gniazdami na banany, tyle ¿e
wpuszczonymi w œciankê tyln¹, co oczywiœcie
ca³kowicie uniemo¿liwia podpiêcie go³ych
przewodów lub zakoñczonych “wid³ami”.
Wzmacniacz, jak i CD, chwali siê jednak ³adnymi,
zakrêcanymi, oczywiœcie z³oconymi gniazdami
RCA. We wzmacniaczu jest ich a¿ dziewiêæ par,
poniewa¿ do dyspozycji mamy szeœæ wejœæ
liniowych (jedno mo¿na zmieniæ na gramofonowe,
kupuj¹c stosown¹ kartê), wyjœcie do nagrywania
oraz dwa wyjœcia z przedwzmacniacza. Gniazda
RCA s¹ rozstawione bardzo szeroko, mo¿na wiêc
korzystaæ z dowolnych wtyków.

Wzmacniacz jest doœæ wysoki przede
wszystkim ze wzglêdu na potê¿ny, jak na tê klasê
urz¹dzeñ, transformator toroidalny.
Wyprowadzono z niego trzy pary uzwojeñ
wtórnych – jedno dla sekcji przedwzmacniacza,
dwa dla koñcówek. Nie jest to jednak czyste
dual-mono, napiêcie prostowane jest w bardzo
du¿ym, chocia¿ pojedynczym mostku. Uk³ady
wzmacniacza podzielono miêdzy dwie,
umieszczone piêtrowo  p³ytki. Pod spodem jest
sekcja koñcówki mocy – w ca³oœci
tranzystorowej, z dwoma parami bipolarnych
Sankenów na kana³. Przedwzmacniacz oraz
elementy zasilacza, w tym cztery du¿e
kondensatory z logo Exposure, umieszczono na
wy¿szej p³ytce. Preamp zbudowano na bardzo
dobrych koœciach Burr-Browna OPA604. Wejœcie
prze³¹czane jest zmechanizowanym, suwanym
prze³¹cznikiem Alpsa, a regulacja poziomu
przeprowadzana jest w niebieskim
potencjometrze tej firmy. Gniazda wejœciowe
zosta³y przykrêcone do bardzo grubej p³ytki
z w³ókna szklanego, na której wytrawiono
œcie¿ki masy. Sygna³ z pinów gor¹cych
prowadzony jest do g³ównej p³ytki krótkimi
plecionkami z miedzi. Podobnie jak w przypadku
odtwarzacza, ca³a obudowa wykonana jest
z aluminium, a urz¹dzenie stoi na sporych,
gumowych nó¿kach.

Ó

SI£A
ZASILANIA
Exposure i Creek, zarówno w odtwarza-

czach jak i wzmacniaczach, wyraŸnie dbaj¹
o zasilanie, chocia¿ wyra¿aj¹ to w ró¿ny
sposób.

Zacznijmy od “cedeków”. Odtwarzacz
cyfrowy sk³ada siê z kilku bloków, po³¹czonych
wewnêtrznie, jednak zasilanych niezale¿nie.
Najbardziej elegancki jest rozdzia³ napêdu,
czêœci cyfrowej i czêœci analogowej. Ka¿da
z tych sekcji ma inne wymagania. Napêd
wymaga dobrej wydajnoœci pr¹dowej
i zdolnoœci impulsowych. Zasiliæ nale¿y
bowiem silniczek obracaj¹cy p³yt¹ i uk³ad
œledzenia œcie¿ki, który naprowadzaj¹c optykê
na w³aœciwe miejsce, pobiera du¿y pr¹d
w krótkim okresie. Czêœæ cyfrowa,
a wiêc odbiornik cyfrowy (jeœli jest), ew.
upsampler i przetwornik C/A, wymaga wci¹¿
sporego pr¹du, ale niemal bez skoków.
I wreszcie czêœæ analogowa – konwersja I/U
oraz wyjœcie. Tutaj potrzebny jest œredniej
wielkoœci pr¹d, ale o zmiennym poborze.
W separowaniu tych napiêæ od siebie najdalej
idzie Creek, który wyposa¿y³ CD Destiny
w trzy, kompletnie niezale¿ne zasilacze
z trzema transformatorami. Exposure te¿ ma
trzy zasilacze, jednak ze wspólnym transfor-
matorem, ale i taka konfiguracja ma zalety,
poniewa¿ pozwala utrzymaæ wspóln¹ masê.

Obydwa wzmacniacze stosuj¹ pojedynczy
transformator. Creek wyprowadza z niego
osobne zasilanie dla lewego i prawego kana³u,
Exposure jedno dla obydwu, ale za to jego
potê¿ny transformator obiecuje znacznie
wiêksz¹ wydajnoœæ. W jego towarzystwie
mamy odpowiednio du¿e, cztery
kondensatory, natomiast Creek rozmienia je
na drobne w celu poprawienia szybkoœci
prze³adowania.

Obydwa g³ówne manipulatory zosta³y
kupione w Alpsie. Potencjometr jest

doœæ czêsto spotykany, jednak suwany
selektor znacznie rzadziej.

Ju¿ z zewn¹trz gniazda wejœciowe
prezentowa³y siê bardzo ³adnie, od wewn¹trz

mo¿na doceniæ, jak solidnie zosta³y
przymocowane i pod³¹czone.

Budowa dwupoziomowa - na górze p³ytka
z preampem i zasilaczem, pod spodem p³ytka
koñcówek mocy.

Obydwa urz¹dzenia przychodz¹ z syste-
mowym pilotem  HS101 – bardzo plastikowym,
bardzo brzydkim i bardzo niewygodnym
w obs³udze. Urz¹dzenia nie maj¹ cienia zwi¹zku
z instalacjami, automatyk¹, sieci¹, iPodami, itp.
¯adnego gniazda do wspólnego sterowania,
linków, itd. Jak dawniej, kiedy œwiat by³ prostszy
i wcale nie mniej przyjazny w obs³udze...

Bardzo du¿y
transformator to
fundament
wzmacniacza
3010S.

Gniazda RCA s¹ bardzo solidne, na zdjêciu
widaæ a¿ dwa wyjœcia z przedwzmacniacza,

a obok nich zacisk masy, doœæ daleko od
wejœcia przeznaczonego dla opcjonalnej karty

preampu gramofonowego.
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System CD-wzmacniaczSystem CD-wzmacniaczSystem CD-wzmacniaczSystem CD-wzmacniaczSystem CD-wzmacniaczHI-FI

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM

Moc wynosi a¿ 136W przy 8 omach w mono i 2x130W w stereo. Producent
zapewnia ¿e wzmacniacz mo¿e pracowaæ zarówno na 8 omach, jak i 4 omach,
ale dodaje, ¿e najlepsze rezultaty uzyskamy jednak na wy¿szej impedancji. No
có¿, przy 4 omach widzimy a¿ 240W w jednym kanale i 2x200W przy dwóch
obci¹¿onych, zasilacz powoli wo³a „doœæ”, ale i tak da³ z siebie wiele. Odstêp
od szumów 79dB nie jest ju¿ zachwycaj¹cy, ale dziêki wysokiej mocy dynamice
udaje siê przedrzeæ przez granicê 100dB.

Pasmo (rys.1) jest zbie¿ne dla obydwu impedancji, przy 10Hz wyniki s¹
bardzo dobre (-1dB), gorzej sprawa ma siê w zakresie wysokich tonów
- spadek rozpoczyna siê ju¿ przy 10kHz, a punkt -3dB przypada na 42kHz.

W spektrum zniekszta³ceñ (rys.2) najsilniejszy udzia³ maj¹ parzyste, druga
le¿y przy -78dB, czwarta przy -83dB, a w pobli¿u granicy -90dB pojawia siê
tylko jedna nieparzysta - pi¹ta.

Kszta³t wykresu z rys.3 odbiega od modelu zachowania wzmacniacza
tranzystorowego, ponownie przypominaj¹c cechy konstrukcji lampowej.
Minimum zniekszta³ceñ przypada wczeœnie, na 12W dla 8 omów oraz 20W dla
4 omów, powy¿ej tych punktów nastêpuje ju¿ wzrost THD+N. Tym niemniej
zniekszta³cenia poni¿ej 0,1% mo¿emy utrzymaæ a¿ do 80W - niezale¿nie od
obci¹¿enia.

R.£.

ODS£UCH
S³uchanie i ocenianie Exposure’a ma swoje

fazy. Przechodz¹c przez kolejne p³yty,
przechodzimy od euforii, poprzez zw¹tpienie, do
zrozumienia. Krótkim demo system ten rozwali
wszystko inne wokó³, nikomu nie da szansy.
Pos³uchajmy go jednak d³u¿ej, gdy¿ mocny,
ekspansywny, du¿y dŸwiêk po pewnym czasie
mo¿e nie wydawaæ siê ju¿ tak bezkonkurencyjny
i mistrzowski. W ka¿dym razie, od pierwszego
momentu Exposure pokazuje, jak du¿y skok
jakoœciowy nast¹pi³ od czasów, kiedy ostatni raz
s³ucha³em urz¹dzeñ tej marki, a wiêc od
piêciu - szeœciu lat. Jest to te¿ skok, jaki definiuje
“brytyjski” dŸwiêk w ogóle. Brzmienie jest
bowiem nie tylko soczyste i energetyczne – takie
w przypadku Exposure by³o ju¿ wczeœniej – ale
te¿ rozdzielcze i transparentne. Zacznê jednak
od tego, co wci¹¿ nadaje ton ca³oœci: brzmienie
systemu jest dŸwiêczne, g³êbokie, bardzo
plastyczne. Pierwsze ods³uchy odby³y siê w
towarzystwie magnetostatów Magnepana. To
w³aœciwie standardowe obci¹¿enie 4-omowe,
jednak niska efektywnoœæ i charakter tych
przetworników wymagaj¹ mocnego
wzmacniacza. I od razu s³ychaæ by³o, ¿e
Exposure radzi sobie z tym œwietnie. Gitara
Knopflera z nagranej na “setkê” EP-ki The

Kalendarzyk utworów na niebieskim
wyœwietlaczu wskazuje na zastosowany
napêd – Sony.

Pokrêt³a prze³¹cznika wejœæ i regulacji
wzmocnienia s¹ zmotoryzowane, zaœ ich
po³o¿enie sygnalizuj¹ niebieskie diody.

Trawlerman’s Song EP mia³a g³êbiê, masê
i otwart¹ górê.

Exposure nie poprzestaje na zgodnym
z brytyjsk¹ szko³¹ wzorowym wype³nieniu
œrednicy, daje te¿ mocny bas oraz dŸwiêczn¹
górê pasma. Instrumenty swobodnie oddychaj¹
i poruszaj¹ siê w wiêkszej przestrzeni. W tej
dziedzinie po³¹czono precyzyjn¹ lokalizacjê
z plastyk¹. Tak dobra przestrzeñ potwierdzona
zosta³a te¿ nagraniami z p³yt Spiritchaser Dead
Can Dance oraz Nine Object of Desire Suzanne
Vegi. Pierwsza z nich to majstersztyk w reje-
stracji naturalnych, etnicznych instrumentów
i ³¹czeniu ich z elektronik¹. Plany zosta³y na niej
umiejscowione wyj¹tkowo starannie i z wyczu-
ciem, a Exposure po prostu wiernie odda³ zamys³
realizatora. Tak¿e dynamika by³a na bardzo
wysokim poziomie.

Zarówno z panelami Magnepana, jak
i z konwencjonalnymi g³oœnikami o œredniej
i ni¿szej ni¿ przeciêtna efektywnoœci urz¹dzenie
poradzi³o sobie bez problemów. Najni¿szy zakres
nie by³ skupiony wzorowo, ale nie mia³o te¿ miejsca
wyraŸne rozmycie – brzmia³ w³aœnie plastycznie,
bezproblemowo. Bas bardzo dobrze wspomaga³
te¿ ni¿sz¹ œrednicê, tworz¹c du¿e Ÿród³a pozorne.
Wspomniana Susanne Vega, a zaraz potem Norah
Jones z ostatniej p³yty Not Too Late pokazane
zosta³y blisko, z naciskiem na “obecnoœæ”.

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

1 K 2 K
8 136 130
4 240 199

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,3
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 79
Dynamika [dB] 100
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,054
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 84
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Gniazda RCA s¹
osadzone doœæ daleko
od siebie, co u³atwia
pod³¹czenie kabli
z grubymi
koñcówkami. W CD
zainstalowano
znakomite gniazdo
cyfrowe BNC.

Audiofilskie klocki
z rodowodem – gdzieœ
jeszcze przebijaj¹ siê
surowe rysy dawnych

urz¹dzeñ Exposure.

3010S AMPLIFIER
Cena (razem)[z³] 7200
Dystrybutor DECIBEL

www.decibel.com.pl

Wykonanie
Bardzo solidny fundament mocnego zasilacza
z potê¿nym transformatorem.
Funkcjonalnoœæ
Podstawowe, tradycyjne mo¿liwoœci wzmacniacza.
Gniazda g³oœnikowe tylko dla bananów.

Laboratorium
Fantastyczna moc wyjœciowa, pozosta³e parametry
z manier¹ lampy...
Brzmienie
Energetyczne, nasycone, z mocn¹, zwinn¹ podstaw¹
basow¹ i swobodn¹, czyst¹ gór¹.

3010S CD
Cena (razem)[z³] 6000
Dystrybutor DECIBEL

www.decibel.com.pl

Wykonanie i komponenty
£adna, aluminiowa obudowa i znakomita czêœæ audio.
Funkcjonalnoœæ
Podstawowe funkcje obs³ugi plus mo¿liwoœæ
wy³¹czenia wyœwietlacza.
Brzmienie
Otwarte, dynamiczne, z dobr¹ rozdzielczoœci¹. Góra
mocna i plastyczna.

Z gór¹ pasma wi¹¿e siê wszak¿e jedno
z ograniczeñ tego systemu. Zakres ten
przetwarzany jest mocno, bez skrêpowania
i mo¿e czasem “przeci¹gn¹æ” na swoj¹ stronê
nagranie. Ale w sukurs przychodzi lekka
perlistoœæ i os³odzenie wy¿szych zakresów,
i przez to nie grozi nam bezlitosny atak
twardych, ostrych dŸwiêków.

Druga dyskusyjna kwestia wi¹¿e siê z wy¿-
szym podzakresem basu. Jego mocne uderzenie
potrafi po³¹czyæ g³os i np. kontrabas, powoduj¹c
wzmocnienie, ale i pewne rozmycie w tym
zakresie.

Warto wiêc zwróciæ uwagê, aby kolumny nie
mia³y zbyt mocnej góry i ¿eby ich wy¿szy bas by³
mo¿liwie szybki i klarowny. Wtedy otrzymamy
piêknie wype³nione i rozdzielcze brzmienie. To
po³¹czenie stawia Exposure’a na bardzo wysokim
miejscu, bo odtwarzacz 3010S okaza³ siê tylko
trochê gorszy w tej mierze od znakomitego
Meridiana G08, a wzmacniacz mia³ równie piêkn¹
barwê, co dobre lampowce z tego przedzia³u
cenowego. I oczywiœcie o niebo lepsze
mo¿liwoœci dynamiczne i sprawnoœæ basu. Po
etapie zrozumienia przychodzi znowu pora na
euforiê... a zw¹tpienia ju¿ chyba nie bêdzie.


