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Odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowany HI-END

NAD 
M5+M3

W DUŻYM FORMACIE

Choć mar ka NAD wciąż po zo sta je 
wciąż mis t rzem ma łych form, to cza sy, 
gdy NAD -a utoż sa mia no je dy nie z re la tyw nie 
nie dro gim hi -fi, od daw na na le żą do his to ri i. 
Za mo ment prze ło mo wy moż na uznać 25 -le cie 
fir my, przypa da ją ce na rok 1999, kie dy to obok 
sza rych, skrom nych pu de łek, wy ros ła wspa nia ła 
se ria Sil ver. NAD sko czył wte dy na głę bo ką 
wo dę, bo  w au dio fil s kiej świa do moś ci tkwi ły 
wciąż ta nie pro duk ty, pod czas gdy no wa se ria 
by ła z zu peł nie in nej baj ki. Ale po raz ko lej ny 
uda ło się – re la cja ce ny do ja koś ci by ła bar dzo 
at rak cyj na, za po dob ne urzą dze nia kon ku ren cja 
dyk to wa ła znacz nie wyższe ce ny. Sil ve ry 
za koń czy ły ka rie rę w ro ku 2006, a ich 
miej s ce za ję ły jesz cze od waż niej sze 
kon struk cje no wej li ni i Mas ters.
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ODTWARZACZ M5
W se ri i Mas ters zna jdzie my dwa od twa rza cze. 

Ich ce ny są bar dzo zbli żo ne (róż ni ca nie ca łych 500 
zł), ale pro fi le is tot nie od mien ne. Za czę ło się od 
M55, od twa rza cza, któ ry po tra fi prze czy tać wszys-
t kie for ma ty i który był par t ne rem za ró wno dla 
wie lo ka na ło we go przed wzmac nia cza jak też, wy-
ko rzys tu jąc je dy nie dwa ka na ły, mógł za si lać syg na-
łem ste reo fo nicz ny wzmac niacz zin teg ro wa ny. M55 
jest na dal w ofer cie i na ta ką kon fi gu ra cję wciąż 
moż na się zde cy do wać. Z cza sem w sze re gach li ni i 
Mas ters po ja wi ło się jed nak urządzenie znacz nie 
cie kaw sze z per spek ty wy bu do wy dwu ka na ło we go 
sys te mu au dio. No wy od twa rzacz M5 nie po sia da 
sek cji wi deo, ale od czy tu je płyty SACD - i to tak że 
te wie lo ka na ło we. Jest tyl ko mi ni mal nie tań szy od 
M55, ale ma swo ją oczy wis tą dla au dio fi la ra cję by-
tu - skon stru o wa no go z mak sy mal nym na cis kiem 
na ja kość dźwię ku.

Es te tycz nie M5 zna ko mi cie kom po nu je się 
z in teg rą, wzmac niacz jest znacz nie więk szy, ale 
od twa rzacz usta wio ny na nim nie pre zen tu je się 
wca le jak na leś nik. Jest to w koń cu bar dzo so lid na 
kon struk cja me cha nicz na, obu do wę wy ko na no 
w ta ki sam spo sób jak w pan cer nym M3, wy da je 
się na wet, że jest zbyt ma syw na jak na po trze by 
od twa rza cza. Sztyw ność i tłu mie nie drgań jest tu 
jed nak na wet waż niej sze niż w kla sycz nym od twa-
rza czu CD, gdyż me cha nizm to nie ty po wy kom-
pakt, a pra cu ją cy z wy ższą pręd koś cią ob ro to wą 
tran sport od czy tu ją cy SACD. 

Wo kół ład nie skom po no wa ne go, choć wciąż 
skrom ne go wy świet la cza (wy ra zis tość nie jest 
pier w szo rzęd na), roz pla no wa no kil ka naj waż niej-
szych przy cis ków. Fun k cje prze ska ki wa nia między 
utwo ra mi oraz szyb kie go prze szu ki wa nia prze ję ły 
kla wi sze po pra wej stro nie, któ rych układ su ge-
ro wał by (nie słusz nie) ja kieś ko no ta cje z for ma tem 
DVD -Vi deo. Je dy ną po nad pla no wą fun k cją jest 
se lek cja fil t rów wyjścio wych dla płyt CD (a tak że 
pli ków MP3 czy WMA), do wy bo ru ma my filtr 
pod sta wo wy oraz al ter na tyw ny - o cha rak te rys-
ty ce z wo lno opa da ją cym zbo czem. Do gro na 
ob słu gi wa nych for ma tów do cho dzi jesz cze HDCD, 
z przo du po ja wił się od po wied ni zna czek, któ ry 
świad czy o wy ku pio nej li cen cji.

Ta kie bo gac t wo gniazd przy łą cze nio wych spo ty ka my za zwy czaj w od twa rza czach DVD, pod czas 
gdy M5 jest „czys tym” źród łem au dio. Wy jście wi deo kom po zyt słu ży tyl ko do łat wej kon fi gu ra cji.

Wy jście dwu ka na ło we po trak to wa no z naj-
więk szą sta ran noś cią, ap li ku jąc so lid niej sze 
gniaz da RCA oraz pa rę XLR -ów.

Wzo ro wy po rzą dek, me cha nizm oraz część 
ukła dów za si la cza zaek ra no wa no.

Jed na z dwóch pły tek z ukła da mi cyf ro wy mi; 
Obok de ko de ra DSD mieś ci się tu taj prak-
tycz nie kom plet ny mo duł ob rób ki i kon wer s ji 
ob ra zu dla płyt DVD, których to fun k cji jed-
nak nie uru cho mio no.

Każ de mu z ka na łów ste reo to wa rzy szy mo duł 
wy jścia ana lo go we go, pra cu ją cy w kla sie A, umie-
sz czo ny w pusz ce z na pi sem Li ne/Dri ver Amp.

W zróż ni co wa niu i liczbie ko nek to rów na tyl nej 
ścian ce moż na się zgu bić; na wet obec ność SACD 
nie tłu ma czy nie spo ty ka ne go ni gdzie in dziej uro-
dza ju - prze cież M5 jest w koń cu źródłem au dio, 
a nie au dio/wi deo. Nie za leż nie wy pro wa dzo no 
pod łą cze nia dla sys te mów ste reo jak i urzą dzeń 
wie lo ka na ło wych. Te pier w sze wy ko na no z więk-
szą sta ran noś cią, gniaz da RCA są tutaj naj wy ższej 
pró by, przy kręca ne do tyl ne go pa ne lu i go to we 
na przy ję cie ob cią że nia naj grub szych in ter ko-
nek tów. Ja koś cio wo nie od bie ga ją od nich tak że 
XLR-y, z ko lei wy jście 5.1, choć tak że na zło co nych 
sty kach, zre ali zo wa ne zo sta ło już na bar dziej kla-
sycz nych gniaz d kach. Ta ry fy ulgo wej nie ma tak że 
w obo zie cyf ro wym, obok złącz elek t rycz ne go -
koak s jal ne go i op tycz ne go jest AES/EBU. Po dob nie 
jak we wzmac nia czu, ko mu ni ka cję two rzą RS232, 
wy zwa lacz 12 V i port pod czer wie ni. Jest jesz cze 
wy jście wi deo! M5 nie czy ta płyt DVD -Au dio/Vi-
deo, ale ma roz bu do wa ne me nu kon fi gu ra cyj ne, 
przy go to wa ne z myś lą o pły tach SACD i kon fi gu-
ra cji pa ra met rów na złączach 5.1. To naj wy god niej 
prze pro wa dzić właś nie na ek ra nie te le wi zo ra, 
dla te go od twa rzacz da je nam ta ką moż li wość.

Po rzą dek we wnęt rzu urzą dze nia ro bi nie 
mniej sze wra że nie od sta ran noś ci wy ko na nia obu-
do wy. Wszys t ko ma swo je nie przy pad ko we miej-
s ce. W sa mym ro gu, z da la od czu łych ukła dów, 
za in sta lo wa no trans for ma tor z rdze niem owal nym. 
Nie opo dal zna jdu ją się po zo sta łe częś ci za si la cza, 
ale już pod ek ra nu ją cą klat ką. Me cha nizm rów nież 
po kry to me ta lo wym koł nie rzem. Po pra wej stro nie 
umiesz czo no płytkę dru ko wa na, na któ rą tra fia 
syg nał z pły ty, w ce lu wstęp nej ob rób ki. Tran sport 
oraz je go ste ro wa nie po cho dzą od fir my So ny, któ-
ra do star czy ła też kość de ko du ją cą stru mień DSD. 
Pro ce sor ESS Vib rat to to ele ment skła do wy wie lu 
od twa rza czy DVD z pro ce so rem i kon wer te ra mi 

wi deo, tu je go fun k cje nie bę dą wy ko rzys ty wa ne, 
ale zna lazł się ja ko uni wer sal ne roz wią za nie ob słu-
gu ją ce nie któ re fun k cje czyt ni ka i słu żą ce np. me nu 
gra ficz ne mu.

W tyl nej sek cji obu do wy zna jdu je się zu peł nie 
nie za leż ny druk z kom plet ną sek cją au dio oraz 
bu fo ra mi dla wszys t kich wyjść. Tam zna jdzie my 
dwa oka za łe mo duły ana lo go we NAD Li ne/Dri ver 
Amp, ta kie sa me jak we wzmac nia czu. Jest tak że 
prze twor nik Burr Brown DSD1794, tak by nikt nie 
miał wąt p li woś ci, że syg nał z płyt Super Au dio CD 
nie jest kon wer to wa ny na, uzna wa ny za gor szy, 
for mat PCM. W przy pad ku płyt CD chip za pew nia 
pa ra met ry 24 bit/ 192 kHz, do któ rych up sam p lo-
wa ny jest wcześ niej syg nał od czy ta ny z dys ku.



113grudzień 2008

Spo ro wejść i wyjść, tak że z przed wzmac nia cza, więk szość SE i je den na XLR.

Gniaz da RCA są so lid ne i przy krę ca ne do 
obu do wy. Wy jście z przed wzmac nia cza oraz 
we jście na koń ców ki mo cy są sta le ak tyw ne 
i po łą czo ne ze wnęt r zną zwo rą.

WZMACNIACZ M3
Pa mię tam jesz cze po tęż ną in teg rę Sil ver 300, 

je go na stęp ca ani tro chę mu nie ustę pu je, M3 ma 
ma sę kil ku dzie się ciu ki lo gra mów i mógł by wy stę po-
wać w tej sa mej ka te go ri i wa go wej, co nie któ re 
koń cówki mo cy, a jeś li cho dzi o kon ku ren cję zin-
teg ro wa ną, to w tej ce nie dł ugo trze ba by dla nie go 
szu kać god ne go prze ciw ni ka. 

Ogrom na bry ła wzmac nia cza ma bar dzo gru by 
przed ni pa nel, bo ki two rzą ma syw ne ra dia to ry, 
je dy nie gór na pły ta, spi na ją ca ca łość, wy glą da nie co 
bar dziej de li kat nie - ze wzglę du na po kry wa ją ce 
ją ażu ro we ot wo ry, niezbęd ne do efek tyw ne go 
chło dze nia ma szy ne ri i. Przed ni pa nel za pro jek to-
wa no kla sycz nie, co nie zna czy że źle, fun k cjo nal-
ność spraw dzo na w set kach po dob nych kon struk cji 
wciąż zda je eg za min. W cen t rum po ja wił się jed nak 
wyświet lacz - ma nie bies ką, mi łą dla oka bar wę 
i dość pros te za da nie: in for mo wać prze de wszys-
t kim o ak tu al nym wzmoc nie niu oraz wy bra nym 
źród le syg na łu, mat ry ca nie jest więc prze cią żo na 
in for ma cja mi. Pod nią za in sta lo wa no sze reg przy-
cis ków ob słu gu ją cych róż ne fun k cje, rów nież ta kie 
jak re gu la cja bar wy czy zrów no wa że nia ka na łów. 
Po su nię ciem, któ re mo że bu dzić kon t ro wer s je, 
jest sku pie nie se lek cji źró deł w ob rę bie jed ne go, 
ma łe go kla wi sza, któ ry prze łą cza je sek wen cyj nie, 
ale ma my też na daj nik zdal ne go ste ro wa nia. Wejść 
li nio wych jest aż sie dem, je dno z nich w for ma cie 
XLR, są tak że dwa wy jścia z przed wzmac nia cza, 
wyjście dla re kor de ra (moż na je skon fi gu ro wać 
do utwo rze nia dru giej stre fy) i we jście wprost na 
koń ców ki mo cy.

Głów ne wy jście z przed wzmac nia cza zo sta ło 
fab rycz nie po łą czo ne krót ką zwor ką z we jściem 
na wzmac niacz mo cy. NAD umoż li wił zdal ne 
ste ro wa nie wzmac nia cza po przez syg na ły z por tu 
RS232, nie za po mi na jąc tak że o gniaz dach dla wy-
zwa la cza i zdal nych czuj ni ków pod czer wie ni - to 
sub tel ne, ale waż ne do dat ki, bę dą ce kon sek wen cją 
wyjść au dio dla dru giej stre fy. 

Za glą da jąc do środ ka jes tem co raz bar dziej 
za sko czo ny tym, co w ta kiej ce nie moż na za ofe-

Płyt ka przed wzmac nia cza ob słu gu je 
oby dwa ka na ły, koń ców ki mo cy i za si lacz 
to nie za leż ne mo du ły.

Prze kaź ni ki do sta ją syg nał bez po śred nio za 
we jścia mi.

Trans mis ja prą dów o wy so kim na tę że niu od-
by wa się za po mo cą zło co nych szyn.

ro wać. To pro jekt wręcz bez kom pro mi so wy. M3 
to kom plet ny układ du al mono, bez wy bie gów 
ty pu wspól ny za si lacz z nie za leż ny mi sek cja mi 
wtór ny mi. Tu wszys t ko jest od se pa ro wa ne od 
A do Z, w przed niej częś ci ma my dwa iden tycz-
ne trans for ma to ry za si la ją ce, każ dy z nich ma pod 
opie ką swo ją koń ców kę mo cy. Bocz ki nie przy pad-
ko wo ozdo bio no ra dia to ra mi, tam też zna lazły się 
właś ci we ukła dy wzmac nia ją ce, syg na ły o du żym 
po ten cja le pro wa dzo ne są nie za po mo cą kab li 
czy ma łych ście żek wy tra wio nych na płyt kach 
dru ko wa nych, ale po przez zło co ne szy ny – tak 
jak w praw dzi wym hi -en dzie! Tuż przy tyl nej 
ścian ce, po mię dzy mo du ła mi koń có wek zna jdu je 
się przed wzmac niacz, zbu do wa ny wpraw dzie na 
jed nej płyt ce, ale oby dwa ka na ły są tu lus t rza nym 
od bi ciem. Na pię cio we mo duły ste ru ją ce umiesz-
czo no w pusz kach, we wnątrz któ rych zna jdu je 
się skom pli ko wa na struk tu ra ele men tów SMD. 
Z pre am pu na koń ców ki mo cy pro wa dzą krót kie, 
ek ra no wa ne kab le. Ca ły przed wzmac niacz zo stał 
wy ko na ny z ele men tów dys kret nych, w ścież ce 
syg na łu nie ma wzmac nia czy ope ra cyj nych, jest 
na to miast prą do żer na kla sa A, za pew nia ją ca jed nak 
wy mier ne ko rzyś ci brzmie nio we. Z za si la cza pły ną 
tak że nie za leż ne, sta bi li zo wa ne ga łęzie dla pre am pu 
i stop ni ste ru ją cych, z ko lei koń ców kę wspo ma ga 
fir mo wa tech no lo gia Po wer D ri ve, re gu lu ją ca pa ra-
met ry pra cy za si la cza w za leż noś ci od wa run ków 
ob cią że nia, z któ ry mi zma ga ją się koń cówki mo cy. 
Te zre ali zo wa no za po mo cą czte rech par tran zys-
to rów bi po lar nych na każ dy z ka na łów.

Osob ny ko men tarz na le ży się ukła dom re-
gu la cji. W M3 zre zyg no wa no z po ten cjo met rów 
ana lo go wych, a mog ło ich tam być kil ka ze wzglę du 
na re ali za cję kon cep cji ba lan su i re gu la cji bar wy. 
Wszys t ko ste ro wa ne jest z główne go pro ce so ra, 
ale to nic no we go, naj waż niej sze w ja ki osta tecz-
nie spo sób re gu la cje te są prze pro wa dza ne. NAD 
nie ko rzys ta z żad ne go z go to wych roz wią zań, na 
po trze by M3 zbu do wał kil ka nie za leż nych ukła dów, 
każdy na ba zie se lek cjo no wa nych re zys to rów 
o wąs kiej to le ran cji (1%), two rząc w ten spo sób 
dra bin ki re zys to ro we. Tak jest nie tyl ko przy 
zmia nach głoś noś ci, ale rów nież bar wy. Głów ny 
ob wód re gu la cji wzmoc nie nia gwa ran tu je za kres od 
0 do 87 dB i skok co 0,5 dB. 
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DUAL MONO
Nie raz w opi sach wzmac nia czy spo ty ka 

się okreś le nie du al mono, ja ko coś, czym 
moż na się po chwa lić. Co do kład nie ozna cza 
ta ka kon struk cja? Du al mono to kon struk cyj na 
kon cep cja wzmac nia cza ste reo fo nicz ne go (dwu-
ka nałowe go), jed nak samo ste reo to prze cież 
za wsze dwa ka na ły. W więk szoś ci urzą dzeń, 
zwłasz cza tych tań szych, dwa ka na ły nie są jed-
nak ściś le roz dzie lo ne, ogra ni cze nia bu dże to we 
zmu sza ją pro jek tan tów do ko rzys ta nia z du że go 
mo du łu - płyt ki, na któ rej za mon to wa ne są 
wszys t kie ele men ty oby dwu ka na łów wzmac-
nia cza. Ale prze de wszys t kim, aby ciąć kosz ty, 
wspól ny jest tak że za si lacz. W du al mono na stę-
pu je wy raźne od dzie le nie ob wo dów oby dwu 
ka na łów, każ dy z nich ma swo je nie za leż ne za-
si la nie - z dwo ma trans for ma to ra mi sie cio wy mi 
włącz nie. Przy bez względ nej do kład noś ci na le-
ża ło by jed nak pójść jesz cze da lej i za praw dzi we 
du al mono uwa żać jesz cze da lej idą ce od se pa ro-
wa nie ka na łów, z któ rych każ dy ma włas ną obu-
do wę i kab le sie cio wy – tak do cho dzi my jed nak 
do pa ry mo no blo ków, któ re to roz wią za nie ma 
już swo ją włas ną na zwę. Na wspól ną obu do wę 
mo że my się więc zgo dzić, cho ciaż o nie któ rych 
wzmac nia czach mar ki BAT mó wi się, że gdy by 
prze ciąć ich chas sis w po ło wie pal ni kiem ace ty-
le no wym, każdy ka nał pra co wał by da lej. 

LABORATORIUM NAD M3
Za ró wno na 8 omach, jak i na 4 omach M3 od da je mak sy mal nie 200 W  

– to jed nak sy tu a cja ty po wa we wzmac nia czach NAD-a, wca le nie świad-
czą ca o sła boś ci za si la cza, ale o dzia ła niu spe cjal nych ukła dów po zwa la jących 
wy cis nąć z nie go mak si mum w każ dych wa run kach ob cią że nia. Układ du al 
mono też przy no si spo dzie wa ne ko rzyś ci i z ta kiej mo cy mo że my ko rzys tać 
przy peł nym wy ste ro wa niu oby dwu ka na łów.

Współ czyn nik S/N wy no si 97 dB i jest wzor co wy w ka te go ri i wzmac nia-
czy zin teg ro wa nych, tyl ko nie licz ne koń ców ki mo cy po tra fią się wspiąć na 
ta ki po ziom. Ma my więc rów nież zna ko mi tą dy na mi kę – 121 dB.

Pas mo prze no sze nia (rys. 1) to ko lej ny po wód do po zy tyw nych ocen,  
–0,3 dB przy 10 Hz, a przy gra nicz nych dla na sze go po mia ru 100 kHz ma my  
–1,1 dB dla 8 omów i –1,4 dB dla 4 omów.  

Mi mo obec noś ci kil ku bar dzo nis ko po ło żo nych har mo nicz nych, spek t-
rum z rys. 2 jest ge ne ral nie czys te, a naj silnie jsza trze cia to za led wie –91 dB. 
Dru ga le ży przy –98 dB, a czwar ta i pią ta już dal eko po niżej –100 dB. 

W ślad za tym idzie tak że ład ny prze bieg wy kre su z rys. 3. Znie kształ-
ce nia są nis kie i po rów ny wal ne dla 8 i 4 omów, tyl ko z nie wiel ką prze wa gą 
te go pier w sze go ob cią że nia, co jest znów kon sek wen cją ob ra nej przez 
pro du cen ta ap li ka cji koń có wek mo cy. THD+N po ni żej 0,1 % to już ob szar 
przed 1 W, a w re jo nach 36 W - 186 W (8 omów) oraz 53 W - 163 W (4 
omy) znie kształ ce nia utrzy mu ją się na wet po ni żej 0,01%.      

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

W każ dym z ka na łów pra cu je aż osiem tran-
zys to rów mo cy.

W pan cer nej obu do wie tyl ko gór na 
po kry wa jest de li kat niej sza - ze wzglę du 

na licz ne ot wo ry wen ty la cyj ne, bo M3 
grze je się jak smok.

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 200 200 
 4 199 199
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,31
Sto su nek syg nał/szum [dB]  97
Dy na mi ka [dB]  121
Znie kształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,062 
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 110

To jed nak cie ka wos t ka, na ogół za du al 
mono, w przy pad ku wzmac nia czy zin teg ro-
wa nych (oraz dwu ka na ło wych koń có wek) 
przy ję ło się uwa żać układ z dwo ma nie za leżny mi 
za si la cza mi (ko niecz nie od dziel ne trans for ma-
to ry), a pew ne ele men ty przed wzmac nia cza 
oraz ukła dy ste ro wa nia mo gą być już wspól ne 
lub przy naj mniej umiesz czo ne na jed nej płyt ce 
dru ko wa nej. Ta ki prak tycz ny stan dard speł nia 
właśnie NAD M3. Naj waż niej sza jest kwes tia za-
si la cza, gdyż kry tycz ne ob cią że nie jed ne go z ka-
na łów nie po wo du je zmia ny pa ra met rów pra cy 
dru gie go. Częs to ukła dy pro jek to wa ne są na 
skró ty, z uwzględ nie niem spe cy fi ki syg nału mu-
zycz ne go, w któ rym dy na micz ne sko ki głoś noś ci 
są na ogół krót ko trwa łe. Ma jąc za ple cze ba te ri i 
kon den sa to rów oszczę dza się na za si la czu, któ ry 
jest je den i w więk szoś ci przy pad ków po wi nien 
„ja koś” so bie z tym po ra dzić. In ne za le ty du al 
mono to zmniej sze nie po zio mu szu mów oraz 
prze słu chu mię dzy ka na ła mi.

Du al mono nie jest ta nie, dla te go wzmac nia-
cze te go ty pu za zwy czaj spo ro kosz tu ją, ale ta ka 
in wes ty cja mo że się opła cić. 
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M3
Cena [zł] 12 500
Dystrybutor TRIMEX
 www.trimex.com.pl

Wykonanie
Wspa nia łe, za ró wno od stro ny me cha nicz nej, jak 
i elek t ro nicz nej. Peł ne du al -m ono, pre cyz ja mon ta-
żu i do bo ru ele men tów. Re fe ren cja dla wzmac nia-
czy zin teg ro wa nych. 
Funkcjonalność
Wy świet lacz z pod sta wo wy mi in for ma cja mi, du żo 
wejść, ob słu ga dru giej stre fy. Wszys t ko, co na praw-
dę po trzeb ne, a na wet tro chę wię cej. 
Parametry
Wy so ka moc z każ dym ob cią że niem, bar dzo nis kie 
szu my i znie kształ ce nia, sze ro kie pas mo – ce lu ją co.
Brzmienie
Po łą cze nie ka pi tal nej dy na mi ki ba su i wy ra fi no wa-
nych, le kko ociep lo nych kli ma tów w wy ższych 
za kre sach. 

M5
Cena [zł] 9000
Dystrybutor TRIMEX
 www.trimex.com.pl

Wykonanie 
Wy jąt ko wo cięż ka – jak na od twa rzacz – obu do wa, 
dob ra elek t ro ni ka, du żo ek ra no wa nia. 
Funkcjonalność
SACD, tak że wie lo ka na ło we, wy god na ob słu ga 
i kon fi gu ra cja dzię ki „in sta la cyj ne mu” wy jściu wi deo.
Brzmienie
Wzor co wo neu tral ne. Bez na mięt ne, ale przez to 
obiek tyw ne i do kład ne. Zna ko mi cie już z CD. 

ODSŁUCH
Zda rza się po słu chać wzmac nia czy lam po-

wych i opar tych na nich sys te mów, któ re choć 
pre zen tu ją wszys t kie przy pi sy wa ne ich cha rak te-
ro wi po zy tyw ne ce chy, ta kie jak bar wa, plas ty ka 
i za gęsz cze nie dźwię ku, to jed nak nie są w sta nie 
za ofe ro wać te go, co bez więk szych wy sił ków 
do sta je się z przy zwoi te go tran zys to ra. Nie ste-
ty, tak że na od wrót. Więk szość na wet bar dzo 
dob rych tran zys to rów po tra fi za grać dźwiękiem 
zwar tym, szyb kim i bez względ nie dy na micz nym, 
w każ dych wa run kach i częś ciach pas ma. Prob-
lem w tym, by stwo rzyć mie szan kę op ty mal nych 
cech i naj cen niej szych war toś ci, a NAD po tra fił 
ta kiej sztu ki do ko nać. Wa ru nek jest tyl ko je den, 
urzą dze nia mu szą pra co wać w swoim to wa rzys-
t wie, pró bo wa łem kil ku róż nych kom bi na cji, 
ma jąc pod rę ką sprzęt z róż nych stref cenow-
ych, nie tyl ko ten naj lep szy i naj bar dziej neu tral-
ny, ale tak że z wy raź nym cha rak te rem, któ ry 
mógł by spla tać się z od twa rza czem M5 lub też 
z M3. Nie twier dzę, iż żad ne z tych urzą dzeń nie 
jest w sta nie dob rze za grać z kom pa nem kon ku-
ren cji, jed nak nie tra fi łem na le piej do pa so wa ne 
i uni wer sal ne ze sta wie nie niż fab rycz ne. Wte dy 
dźwięk jest ta ki, ja kie go moż na ocze ki wać nie 
ma jąc ob cią żeń i pre fe ren cji skraj nie od bie ga-
jących od neu tral noś ci. Du ży bas z właś ci wą mo-
to ry ką, zry wa mi dy na micz ny mi i po tę gą w pod-
nios łych mo men tach. Bas, któ ry po tra fi jed nak 
wy ci szyć się i peł nić tyl ko (i aż) ro lę to wa rzy szą-
cą dla ważnie jszych in stru men tów i pod za kre-
sów. Le kko słod ka, choć w każ dym mo men cie 
rze tel na, kom pe ten t na śred ni ca, któ rej na wet 
po dłuż szych ses jach nie ma my dość. Góra - tu 

przy znam, jed nak z pew nym ociep le niem, ale 
bez wy co fa nia i za mknię cia. Właś ci wie nie ma się 
tu do cze go przy cze pić, a nie dość jesz cze te go, 
że ład nie gra, to pięk nie wy glą da.

Aby dojść do ta kich wnios ków i po lu bić 
NAD -a w fir mo wym kom ple cie, mu sia łem 
wcześ niej po prze łą czać tro chę ka bel ków, 
spraw dza jąc jak spi su ją się urządze nia so lo. Nie 
mam tym ra zem fa wo ry ta. Ma low ni cze kli ma ty, 
bo ga ta bar wa w to wa rzys t wie moc ne go, cza sem 
bar dzo ener ge tycz ne go ba su to wkład wzmac-
nia cza. To rzeczy wiś cie am p li fi ka cja naj wy ższej 
kla sy, i od wa żył bym się po le cić ją do na pę dze nia 
prak tycz nie każ dych, na wet naj bar dziej wy ma-
ga ją cych ko lumn. Pew nie są ta kie, któ rym M3 
nie da ra dy, ale ra czej w opo wieś ciach nie któ-
rych na zbyt eg zal to wa nych eks per tów. W tym 
wzmac nia czu drze mie po tęż na siła, któ rą jed nak 
trze ba od po wied nim na gra niem (i po zio mem 
dźwię ku) wy wo łać.

Od twa rzacz jest bar dziej bez na mięt ny, tu 
wszys t ko jest upo rząd ko wa ne i za jmu je z gó ry 
upat rzo ne po zy cje. Urzą dze nia czy ta nie tyl ko 
pły ty CD, ale tak że SACD, mnie ocza ro wa ły 
jed nak (mo że prze wrot nie) te pier w sze, a to 
z po wo du możli woś ci wy ciś nię cia ze sta re go, ale 
dob re go krąż ka, in for ma cji, któ rych nie sły szy 
się na co dzień. Prze jrzys tość, pre cyz ja i umie -
jęt ność kreo wa nia pięk nej prze strze ni są wa lo ra mi, 
przy których ce na M5 jest nie mniej at rak cyj na, 
niż ce na za M3. A ce na za kom plet, ze wzglę du 
na pa nu ją cą tu sy ner gię, jest już re we la cyj na. 

Radek Łabanowski

R   E   K   L   A   M   A  


