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Primare wyró¿nia siê projektem plastycznym i technik¹ - wykorzystuje pracuj¹ce
w klasie D koñcówki mocy oraz impulsowy zasilacz, a te rozwi¹zania, pozwalaj¹ce

zaoszczêdziæ miejsce i energiê, wydaj¹ siê wprost stworzone dla urz¹dzeñ tego typu.
Mo¿na by oczekiwaæ, ¿e dziêki temu kombajnik Primare bêdzie szczególnie
kompaktowy - transformatory i radiatory to przecie¿ najwiêksze elementy

wzmacniaczy. A jednak... obudowa CDI10 jest du¿a – czyli normalna. Front jest
charakterystyczny dla Primare, minimalistyczny, ale nie ubogi. Jednym z za³o¿ycieli
firmy by³ duñski projektant form przemys³owych Bo Christensen, który ju¿ w latach

80., a wiêc na d³ugo zanim design spotka³ siê z hi-fi, zaprojektowa³ serie urz¹dzeñ
900 i 200, które okaza³y siê na tyle atrakcyjne, ¿e sprawdzaj¹ siê do dzisiaj, wci¹¿ s¹

odbierane niemal jako awangarda.

Primare CD110

CD-amplituner to nowy gatunek w ofercie
Primare, ale ubrany w znane, eleganckie
firmowe szaty. Za du¿ym owalem akrylu
znajduje siê zielony wyœwietlacz. I tylko
jeden przycisk – wysuwania szuflady.
Wyœwietlacz ma ma³e wskazania, jednak
przy zmianie funkcji s¹ one przez chwilê
wyœwietlane du¿ymi znakami.

Przyciski steruj¹ce przeniesiono na górn¹
œciankê i podœwietlono.

P rzednia œcianka wykonana jest z drapa-
 nego aluminium w kolorze tytanowym,
z owalem akrylowej, czernionej p³ytki ota-

czaj¹cej szufladê, ukrywaj¹cej œwiec¹cy na ziel-
ono wyœwietlacz typu dot-matrix. Mieœci siê na
nim wiele informacji: poziom si³y g³osu, wybrane
Ÿród³o, w przypadku CD czas utworu/p³yty,
a przy radiu (tuner FM/DAB) odbierana czêstot-
liwoœæ, wiadomoœci RDS i zegar. Wskazania s¹
niewielkie, jednak w momencie prze³¹czania ca³y
wyœwietlacz zostaje zajêty przez wywo³an¹ funk-
cjê. Gniazdo s³uchawkowe typu mini-jack (3,5
mm) pe³ni podwójn¹ rolê – wybieraj¹c wejœcie
“Front” zamieniamy je w wejœcie dla odtwarza-
cza MP3. Jedyny widoczny na froncie przycisk
otwiera szufladê, wszystkie pozosta³e przenie-
siono na górn¹ krawêdŸ. Znakomity efekt wizu-
alny i u³atwienie obs³ugi, bo tego typu urz¹dzenia
stoj¹ najczêœciej na komodach, ³awach itp. Przy-
ciskom towarzysz¹ podœwietlane na zielono sym-
bole wskazuj¹ce regulacjê si³y g³osu i obs³ugê CD
oraz radia. Sterowanie mo¿na uskuteczniæ tak¿e
za pomoc¹ bardzo wygodnego, lekkiego pilota.

Ty³ urz¹dzenia wskazuje na jego wielorakie
funkcje. Mamy dwie pary z³oconych, ³adnych
gniazd g³oœnikowych, dwie pary wyjœæ z pozio-
mem liniowym – z przedwzmacniacza i do nagry-
wania, oraz trzy wejœcia. Obok umieszczono tak-
¿e dwa wyjœcia cyfrowe – koaksjalne i optyczne.
Co ciekawe, na wyjœciu tym dostêpne s¹ wszyst-
kie sygna³y – z CD, wejœæ liniowych oraz radia,
poniewa¿ wewn¹trz umieszczono przetwornik
A/C. Wspomnijmy jeszcze o u³atwieniach dla in-
stalatorów – wejœciu IR dla zewnêtrznego czujni-
ka podczerwieni oraz gnieŸdzie RS-232 dla ste-
rowania np. Crestronem lub AMX.

Wzmacniacz Primare oparto o modu³y pracu-
j¹ce w klasie D, które same z siebie s¹ maleñkie.
Ustawiono je pionowo (osobno ka¿dy kana³)
i przykrêcono do metalowych p³ytek, które jed-
noczeœnie pe³ni¹ funkcjê radiatorów. Wygl¹da na
to, ¿e ca³oœæ przygotowa³a firma B&O, chocia¿
nigdzie na p³ytach nie ma stosownych symboli
(ICEPower). Jednak podobnie by³o we wzmac-
niaczu Cary CDI 1, gdzie modu³y na pewno do-
starczy³a w³aœnie ta duñska firma, a na p³ytkach
te¿ nie by³o o tym ani s³owa. Na tle wzmacniaczy
zasilacz wygl¹da potê¿nie. Jest bardzo rozbudo-
wany, osobny dla lewego i prawego kana³u. Ta
sekcja zajmuje 1/3 obudowy, pomimo braku
transformatorów i radiatorów. Starano siê te¿
umieœciæ zasilacz z dala od pozosta³ych uk³adów,
i w st¹d te¿ du¿e gabaryty ca³ego urz¹dzenia.
Przy klasie D zasilacz nabiera szczególnego zna-
czenia, jako ¿e objêty jest sprzê¿eniem zwrot-
nym wzmacniacza, dziêki czemu ³atwiej mo¿na
kontrolowaæ fluktuacje napiêcia. Wa¿ny jest tak-
¿e element filtracji: poniewa¿ wzmacniacz tego
typu, a tak¿e sam zasilacz impulsowy produkuj¹
du¿o szumu wysokoczêstotliwoœciowego, pod-
staw¹ sukcesu jest odpowiednie odfiltrowanie
napiêcia zarówno od strony odbiornika, jak i od
strony gniazdka. Niestety, urz¹dzenia tego typu
s¹ bowiem sporymi “œmieciarzami” sieci. Zaró-
wno podczas u¿ytkowania, jaki i testowania wa¿-
ne jest izolowanie ich za pomoc¹ skutecznych
filtrów sieciowych.
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Zamiast typowych
“paluszków”, mamy
ma³e p³askie ogniwa litowe,
dziêki którym pilot jest lekki
i porêczny.

Reszta uk³adu znalaz³a siê na jednej p³ytce
drukowanej. Odtwarzacz CD jest niemal iden-
tyczny jak w CD21. Podstaw¹ jest tu napêd
DVD-ROM, sterowany du¿¹ koœci¹ DSP Analog
Devices przykryt¹ radiatorem. Sygna³ taktowany
jest wstêpnie zegarem wizyjnym, ale przetworni-
ki A/C oraz C/A otrzyma³y osobny zegar, przy-
stosowany do sygna³ów audio. To pewien kom-
promis – uzyskiwane z zegarów “wizyjnych”
czêstotliwoœci zdatne dla sygna³ów audio gene-
rowane s¹ w pêtlach PLL, które wprowadzaj¹
najczêœciej spory jitter i niekoniecznie dobrze
wp³ywaj¹ na dŸwiêk. Jeœl i  jednak napêd to
DVD(ROM), nie ma innej mo¿liwoœci, mo¿na
ewentualnie taktowaæ przetwornik dedykowa-
nym zegarem – tak jak tutaj. A przetwornik D/A
to Burr-Brown PCM1738, uk³ad 24/192, stoso-
wany przez Primare w odtwarzaczu CD21
i DVD26, a przez innych nawetw hi-endowych
Esotericach. Tak¿e regulacja g³oœnoœci odbywa
siê w uk³adzie scalonym – sterowanej cyfrowo
drabince rezystorowej Burr-Browna PGA2311.

Jak ju¿ wczeœniej  wspomnia³em, sygna³
z CDI10 mo¿na pobraæ tak¿e w formie cyfrowej,
poniewa¿ przed wyjœciami tego typu umieszczo-
no przetwornik A/C Burr-Browna PCM1802,
uk³ad 24/96. Wszystkie wyjœcia kluczowane s¹
przekaŸnikami, zaœ ka¿dy uk³ad ma blisko siebie
rozbudowane uk³ady stabilizacji napiêcia. Modu³
tunera to kompleksowe rozwi¹zanie, takie samo
jak w tunerach Cambridge Audio, gdzie w jed-
nym uk³adzie zawarto radio DAB oraz FM. To

Modu³y wzmacniaczy s¹ miniaturowe.
Za ca³y radiator s³u¿y p³ytka ekranuj¹ca,

przykrêcona do dna obudowy.

Przetwornik D/A to Burr-Brown
PCM1738, obok którego umieszczono

specjalny uk³ad taktuj¹cy.

ostatnie korzysta z precyzyjnej obróbki cyfro-
wej, jednak trzeba potem zamieniæ sygna³ cyfro-
wy na analogowy, mo¿na jednak pobraæ sygna³
bezpoœrednio z wyjœcia cyfrowego. Obudowa
wykonana jest solidnie, z bardzo grubych blach
stalowych. Inaczej ni¿ zazwyczaj u Primare, ma-
my nie trzy, a cztery nó¿ki.

Wyposa¿enie standardowe:
trzy wejœcia liniowe, wyjœcia do
nagrywania i z przedwzmacniacza,
zaciski g³oœnikowe i gniazda dla instalato-
rów. Wysuniêta do ty³u górna p³yta chowa
w swoim cieniu wtyczki kabli, pozwala
dosun¹æ urz¹dzenie do œciany.

Wy³¹cznik sieciowy schowano
pod spodem, przy przedniej nó¿ce.
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Wzmacniacz zosta³ przygotowany do pracy
z obci¹¿eniami 8 omów. WyraŸne oznaczenia
znajduj¹ siê nie tylko w instrukcji obs³ugi, ale
równie¿ na tylnej œciance obudowy. Rygorys-
tyczne przestrzeganie zalecenia doprowadzi do
eliminacji 90% zespo³ów g³oœnikowych.

Przy 8 omach Primare oferuje 66W mocy
w ka¿dym kanale, bez wzglêdu na to, czy ob-
ci¹¿ymy jeden, czy dwa kana³y – to efekt nieza-
le¿nego zasilania obydwu. Poziom szumów (S/N)
to 81dB, z rozpêdu okreœlilibyœmy go jako co
najwy¿ej przeciêtny, ale przecie¿ mamy tutaj
do czynienia ze wzmacniaczem impulsowym,
i na tle innych tego typu konstrukcji to dobry
rezultat. Dynamika ociera siê o 100dB, pasmo
przenoszenia (rys.1) to niemal idealna liniowoœæ
w zakresie niskotonowym (-0.1dB przy 10Hz)
oraz typowy objaw dla wzmacniaczy klasy
D w zakresie wysokotonowym - wzbudzanie
siê (tu 1.1dB przy 45kHz), bêd¹ce skutkiem
ubocznym dzia³ania filtrów wyjœciowych.

Na rys.2 widaæ delikatnie zarysowane trze-
ci¹ i pi¹t¹ harmoniczn¹, odpowiednio przy nis-
kich -88dB i -91dB.

W szerokim zakresie mocy wyjœciowej
(rys.3) zniekszta³cenia THD+N utrzymuj¹ siê
na niskim poziomie, granica 0.1% przekraczana
jest dopiero blisko obszaru przesterowania.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Nie od dziœ wiadomo, ¿e wzmacniacze pracu-
j¹ce w klasie D s¹ wra¿liwe na pojemnoœæ

i indukcyjnoœæ kabli g³oœnikowych. Niedopasowa-
nie bêdzie siê mœci³o zbytnim zaokr¹gleniem góry
i “zdechniêciem” dynamiki. A trzeba temu zapo-
biec tym bardziej, ¿e Primare gra z CD niezwykle
g³adkim, jedwabistym, jakby “lampowym” –
w sensie braku agresji – dŸwiêkiem, który ³atwo
mo¿e staæ siê “zbyt”: zbyt miêkki, zbyt delikatny.
Typowe nieporozumienie dotycz¹ce tej techniki
wi¹¿e siê z postrzeganiem jej jako zimnej, twar-
dej itp. A jest dok³adnie odwrotnie. Tak jak przy
testowanym Rotelu RMB-1077, opartym o modu-
³y B&O, nastêpnie Cary CDI10, tak i teraz mamy
wra¿enie, ¿e ktoœ wyj¹³ z dŸwiêku wszystkie
dra¿ni¹ce elementy, ¿e zamieni³ cyfrê na analog.
To tak¿e pewne uproszczenie, ale generalnie ba-
lans tonalny CDI10 oparty jest o œrednicê. Wyso-
kie tony s¹ delikatne, ich ciep³y charakter powo-
duje, ¿e wydaj¹ siê dope³nieniem œrednich. Bas
ju¿ trochê inaczej - przy cichym s³uchaniu jest
nieœmia³y, jednak ju¿ przy œrednim poziomie gra
mocnym, pe³nym dŸwiêkiem. Jest tak i w ciep-
³ych z natury, jazzowych plumkaniach Madeleine
Peyroux z jej ostatniej p³yty Half The Perfect
World, i w dynamicznej muzie z mojego ulubio-
nego kr¹¿ka Seala IV. Ten ostatni pokaza³ zreszt¹
cechê, za któr¹ mo¿na pokochaæ Primare na za-
bój: to mistrz nastroju. Ka¿da p³yta Lisy Gerrard,
Dead Can Dance, Long Walk to Home Petera
Gabriela – moim zdaniem genialna, a niedocenia-
na p³yta tego artysty – wszystko budowane by³o
tak, aby brzmia³o jak ca³oœæ, i mia³o jak¹œ tajem-
nicê. Przy mocnym graniu, np. z Violator Depe-
che Mode, Primare nie pochwali siê wykopem
ani rozdzielczoœci¹, ale wci¹¿ doda trochê swoje-
go klimatu.

Radio i zewnêtrzne Ÿród³a graj¹ nieco jaœniej
i nie tak nastrojowo, ale wci¹¿ poprawnie. Z ko-
lei wyjœcie s³uchawkowe brzmi wyj¹tkowo dob-
rze. Lekko pogrubia wy¿szy bas, ale na to nie ma
co narzekaæ, szczególnie jeœli bêdziemy korzys-
tali ze s³uchawek ze œredniej pó³ki.

Primare jest piêknie wykonanym, bardzo ³at-
wym w obs³udze urz¹dzeniem, którego ciep³e,
okr¹g³e, charyzmatyczne brzmienie (z p³yt CD)
zaczaruje niejednego. Nie ma tu wyczynów, jest
muzyka i relaks.

Wojciech Pacu³a
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]                 Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 66 66
4 − −

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,626
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 81
Dynamika [dB] 99
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,049
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 18

CD110
Cena [z³] 7990
Dystrybutor VOICE

www.voice.com.pl

Wykonanie, komponenty i funkcjonalnoœæ
Nowoczesna, znakomicie wygl¹daj¹ca konstrukcja.
Bardzo dobre sterowanie, czytelne komunikaty. Pro-
ducent dopuszcza stosowanie tylko 8-omowych ze-
spo³ów g³oœnikowych.
Laboratorium
Zaskakuj¹ce jak na wzmacniacz impulsowy, znakomite
rezultaty pod wzglêdem szumów i zniekszta³ceñ. Moc
na umiarkowanym poziomie.

Brzmienie
G³adkie, zaokr¹glone, przyjemnie nasycone brzmienie
CD. Mniej szczegó³ów i dynamiki, wiêcej nastroju
i plastycznoœci.

Pomimo zastosowania
wzmacniacza w klasie D, sekcja

wzmacniaj¹ca jest ca³kiem obszerna, ze
wzglêdu na rozbudowane zasilanie
– chocia¿ bez klasycznego, du¿ego

transformatora.


