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Ludzie maj¹ doœæ komplikacji.
Samo ¿ycie jest chyba wystarczaj¹co skomplikowane,

a chcia³oby siê, ¿eby by³o piêkne, spokojne i wygodne. Przynajmniej tam, gdzie
odpoczywamy. Im mniej g³oœników w kinie, tym lepiej. Mniej przycisków – jeszcze

lepiej. Nic wiêc dziwnego, ¿e tak¿e w stereo, chocia¿ ju¿ z natury prostszym,
tendencja ta dochodzi do g³osu. Komplikacja systemu to dla wielu klientów problem

nie do przetrawienia, a z drugiej strony wiêkszoœæ ceni sobie wysok¹ jakoœæ. Jak
pogodziæ prostotê, styl i dobry dŸwiêk, przekonuje Arcam - solista.

Wystêp solowy
Arcam SOLO

Sterownik Solo
nie musi byæ specjalnie

skomplikowany, ale powinien
by³ wygodny – taka jest

przecie¿ koncepcja ca³ego
„kombajnu”.

Wystaj¹cy z ty³u radiator
zdradza, ¿e to co z przodu

wygl¹da na odtwarzacz, musi równie¿
wzmacniaæ...

Wnêtrze jest gêsto zapakowane uk³adami, ale du¿¹ czêœæ zajmuje potê¿ny toroid.

Mo¿na by stwierdziæ krótko: Solo to po-
³¹czenie odtwarzacza DiVA CD 73T, tu
nera DiVA DT91 oraz pewnych elemen-

tów wzmacniacza DiVA A80. Ewentualnie dodaæ,
¿e w odtwarzaczu poprawiono czêœæ mechanicz-
n¹, a we wzmacniaczu zwiêkszono moc. Takie s¹
fakty – suche fakty, zbyt suche. Bo to, co pierw-
sze zwraca uwagê, gdy ju¿ rozpakujemy Solo, to
znakomita stylistyka, wyposa¿enie i „substan-
cjalnoœæ Arcama. W jednym, niewielkim pude³ku,
o nowoczesnej œciance przedniej, zmieszczono
odtwarzacz CD (z CD-Textem), tuner radiowy
FM i DAB, oraz stereofoniczny wzmacniacz.
Mo¿na do tego pod³¹czyæ zewnêtrzn¹ koñcówkê
mocy, ustawiæ j¹ np. w innym pomieszczeniu
i osobno sterowaæ jej poziomem wysterowania,
tworz¹c w ten najprostszy sposób drug¹ strefê.
Wszystkie informacje pokazywane s¹ na du¿ym,
niebieskim wyœwietlaczu. Z przodu mamy wy-
jœcie s³uchawkowe, z niezale¿nym wzmacnia-
czem, oraz wejœcie liniowe - do pod³¹czenia np.
odtwarzacza MP3. Specjalne udogodnienie prze-
widziano dla posiadaczy i.Poda, poniewa¿ oprog-
ramowanie Solo umo¿liwia, po pod³¹czeniu przez
port RS-232, wyœwietlanie komunikatów z play-
era na wyœwietlaczu Arcama i sterowanie mini-
urz¹dzeniem za pomoc¹ pilota Solo. Niby nic,
jeœli jednak weŸmiemy pod uwagê, ¿e i.Podopo-
dobne urz¹dzenia ma ju¿ du¿a czêœæ populacji,
w tym znaczna czêœæ m³odych ludzi, to byæ mo¿e
warto im pokazaæ, jak z udzia³em ich ulubionego
gad¿etu, mo¿e naprawdê zabrzmieæ muzyka.
Oczywiœcie mo¿emy te¿ pod³¹czyæ standardowe
urz¹dzenia o sygnale liniowym (cztery wejœcia),
mamy wyjœcie z przedwzmacniacza, wspomnian¹
drug¹ strefê, wyjœcie do nagrywania i wyjœcie cyf-
rowe. Je¿eli chcemy zintegrowaæ Solo z rozbudo-
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Arcam jest bogato wyposa¿ony, ale gniazdo antenowe dla FM-u
i DAB-u jest wspólne.

Koñcówkê zrealizowano na uk³adach scalonych.

wan¹ instalacj¹, mo¿na to zrobiæ przez RS-a oraz wykorzystaæ triggery.
Gniazda g³oœnikowe s¹ bardzo dobre, z³ocone i wygodne do zakrêcania.
I jeszcze alarm (w³¹czanie radia), a tak¿e regulacja niskich i wysokich czês-
totliwoœci. Najwa¿niejsze jednak, ¿e ca³ym tym inwentarzem steruje siê
niemal intuicyjnie.

Solo jest niziutki i ma gabaryty niewielkiego odtwarzacza CD. O tym, ¿e
to coœ wiêcej, podpowiada nam pokaŸna masa i ostatecznie wystaj¹cy z ty³u
radiator. Arcam jest kompaktowy, ale zbudowany bardzo starannie i solid-
nie, z du¿ym naciskiem na zasilanie. Dla koñcówek mamy wiêc osobny,
du¿y transformator toroidalny, z zalanym ¿ywic¹ œrodkiem (osobne wyjœcia
i prostowniki dla ka¿dego kana³u) oraz osobny toroid dla czêœci napiêcio-
wej. Oprócz prostowników dla koñcówek, po otwarciu Solo naliczy³em
szybko piêæ innych prostowników, a zapewne czêœæ przegapi³em. W koñ-
cówce i wszêdzie, gdzie to mo¿liwe, zastosowano bardzo ³adne kondensa-
tory Rubycona z ringami t³umi¹cymi drgania. Uk³ad ma piêtrow¹ architek-
turê, z g³ówn¹ czêœci¹ na du¿ej, dolnej p³ytce. Tam mamy przetworniki
Wolfsona (ulubione przez Regê i Arcama), zaœ reszta uk³adu jest zmonto-
wana wokó³ uk³adów scalonych JRC. Kondensatory w drodze sygna³u to
Wimy, a gdzieniegdzie widaæ ³adne Elny „Red” Cerafine. Niemal wszystkie
uk³ady cyfrowe przykryto specjalnymi ferrytowymi nak³adkami, minimalizu-
j¹c w ten sposób „zaœmiecanie”, a wiêc wp³yw na sygna³. Radio zrealizowa-
no na gotowym uk³adzie Radioscape, ze zintegrowan¹ czêœci¹ FM i DAB.
To specjalista w tej dziedzinie, zajmuj¹cy siê tak¿e czêœci¹ nadawcz¹. Prze-
twarzaniem sygna³u cyfrowego radia DAB zajmuje siê tutaj osobny prze-
twornik, AKM 24/96. Zapomnia³bym o napêdzie, ale obecnoœæ CD-Textu
powinna daæ do myœlenia – jest to oczywiœcie popularna jednostka Sony.
No i koñcówka – z uwagi na szczup³oœæ miejsca, wybrano do tej pracy
uk³ady monolityczne LM3886T (National Semiconductor). Ich moc trochê
siê k³óci z t¹ podawan¹ przez Arcama, ale niech siê tym zajmie Radek
w Laboratorium. Pomimo wysokiego stopnia komplikacji, uk³ad jest bardzo
zwarty i mo¿e siê pochwaliæ zasilaniem lepszym ni¿ du¿a czêœæ audiofils-
kich, separowanych urz¹dzeñ.
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Urz¹dzenia, w szczególnoœci CD, przed
ods³uchami poddajê dzia³aniu nagrania
nr 9 z p³yty  Test&Burn-In CD (XLO/

Reference Recordings, RX-1000, gold-CD).
Potem, standardowo, od kilku lat ods³uchujê
utwór nr 13, Storming Weather w wykonaniu
Eileen Farrell. Tak¿e ka¿de kolejne nagranie
(ale nie mog³em siê powstrzymaæ i wybiera³em
tylko takie, które zawieraj¹ CD-Text – mo¿na
siê do tego bardzo szybko przyzwyczaiæ i potem
bêdzie brakowa³o...) pokazywa³o styl Solo - du¿y
dŸwiêk, g³êboka scena, mocna góra i nieco
z³agodzona œrednica – to najkrótszy opis.
Trochê zdziwi³y mnie wysokie tony, bo dawniej
wydawa³o mi siê, ¿e Arcam lubi graæ w tym
zakresie dŸwiêkami okr¹g³ymi, ciep³awymi.
Ale nie Solo – albo jest wyj¹tkiem, albo czasy siê
zmieni³y. Blachy z genialnej p³yty Anhelli W³odek
Pawlik Trio (5Line, CD001, gold-CD) kiedy
trzeba brzmia³y ciep³o i „sypko”, a kiedy indziej
uderza³y, k¹œliwie wyskakuj¹c z miksu. Zasko-
czeniem jest te¿ du¿y, g³êboki, a jednoczeœnie
zwarty bas. Po kontemplacyjnej muzyce Pawlika,

Wyœwietlacz Arcama jest ³adny
i ergonomiczny -  a to wa¿ne w urz¹dzeniu
wielofunkcyjnym.

CD-Text, chocia¿ pocz¹tkowo mo¿e
wydawaæ siê zbêdny, jest ca³kiem mi³ym

dodatkiem.

SOLO
Cena [z³] 5990
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Znakomite zasilanie, dba³oœæ o redukcjê drgañ,
dobre kondensatory. Mamy radio FM i DAB,
gniazdo s³uchawkowe i mo¿liwoœæ komunikacji
z i.Podem.
Laboratorium
Znakomicie, ale warto poszukac kolumn 8-omowych.

Brzmienie
Dok³adne, dynamiczne, z mocnym basem i odwa¿n¹
gór¹. Czytelna scena dŸwiêkowa.

„Solo omnipotent”: gniazdo s³uchawkowe
i dodatkowe wejœcie liniowe na przedniej
œciance – ¿adne z nich nie szpeci, a ka¿de
na pewno siê przyda.

wybuchowy prog-rock grupy Satellite (ex-
Collage) z p³yty Evening Games (Metal Mind
Productions, MMP CD 0298, CD) zabrzmia³
mocno i z uderzeniem. Da³o siê jednak¿e
wyczuæ, ¿e Arcam nieco nerwowo reaguje na
jaœniej zrealizowane p³yty. Czy to jego dobra,
mocna góra, czy d¹¿enie do szczeroœci - efekt
by³ taki, ¿e jeœli pojawi³a siê w nagraniu szpilka,
np. sybilant, by³ od razu przekazany. Podobnie
by³o przy p³ycie Depeche Mode Playing The
Angels (Venusnote, LCDSTUMM 260, SACD),
gdzie fatalnie zarejestrowany g³os Gahana, z
podniesion¹ œrednic¹, nie by³ zbyt przyjemny.

Nastêpna zaleta Arcama zwi¹zana jest z
bardzo dobr¹ przestrzeni¹. Scena jest g³êboka,
Ÿród³a pozorne wyraŸnie rysowane, z dobrym
atakiem i wybrzmieniem. Wydarzenia w obrêbie
okna g³oœników s¹ podawane ¿ywio³owo,
natychmiast. Taki charakter pozwoli³ pouk³adaæ
zazwyczaj zlepiony rysunek z p³yty Leonarda

Cohena Ten New Songs (Columbia 501202, CD)
na du¿ej i rozœwietlonej przestrzeni. Równie¿
chórki i drugie g³osy, zazwyczaj zdominowane
przez g³êbok¹ chrypkê lidera, a w zamyœle
graj¹ce równorzêdn¹ rolê, tutaj zabrzmia³y
prawie jak trzeba - byæ mo¿e minimalnie
zabrak³o wype³nienia ni¿szej œrednicy.

Arcam bardzo przyjaŸnie reaguje na
w³aœciciela – przy podg³aœnianiu poziom si³y
g³osu podawany jest na ca³ym, wysokim na 3 cm
wyœwietlaczu, widaæ go wiêc przez ca³y pokój,
nawet przy pe³nym œwietle. Podobnie
wybieranie czêstotliwoœci radiowej. A radio ma
charakter podobny do CD – jest precyzyjne,
ma³o romantyczne, z dobr¹ separacj¹
instrumentów. Kolejny raz najlepiej zagra³ PRII,
poniewa¿ wszêdzie indziej, a najbardziej przy
RMF FM, kompresja by³a irytuj¹ca. Radio
posiada wskaŸnik si³y g³osu w postaci d³ugiej
linijki, jednak jej rozdzielczoœæ jest
problematyczna. I s³owo o s³uchawkach –
dŸwiêk jest skupiony na œrednicy, z nieco
wycofan¹ gór¹ i do³em.

Arcam w Solo pokaza³, ¿e „kombajn” wcale
nie znaczy „gorzej”. Spróbujcie przygotowaæ tak
brzmi¹cy komplet z oddzielnych urz¹dzeñ –
mo¿e wam siê uda, mo¿e nie...

Wojciech Pacu³a
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Podczas pomiarów Arcam nagrzewa³ siê bardzo mocno - ma³y ra-
diator przykrêcony do tylnej œcianki by³ gor¹cy. Wstawienie Solo
w wask¹ szafkê nie by³oby najszczêœliwszym pomys³em. Choæ produ-
cent deklaruje mo¿liwoœæ pod³¹czenia kolumn o impedancji 4Ω, to
zdecydowanie polecamy maria¿ z zespo³ami 8-omowymi, chocia¿ ich
znalezienie mo¿e nie byæ ³atwe. Korzyœci wynikaj¹ce z takiego roz-
wi¹zania widoczne s¹ nawet w mocy wyjœciowej - Solo oddaje 66W do
obci¹¿enia 8Ω (2x60W przy pod³¹czeniu drugiego kana³u), a na 4 Ω
wyraŸnie s³abnie, osiagaj¹c tylko 32W. Poziom szumów to 89dB, zna-
komite zw³aszcza jak na CD-Amplituner, w którym trudniej jest ujarz-
miæ interferencje miêdzy poszczególnymi sekcjami. Dzieki temu, na-
wet przy relatywnie niewielkiej mocy, pojawi³a siê dynamika 107dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) pokazuje idealne przetwarzanie czês-
totliwoœci najni¿szych i spadek –2dB (4 omy) lub nawet tylko –1 dB (8
omów) przy 100kHz.

Rys.2 pokazuje, ze Arcam bardzo delikatnie obchodzi siê z poda-
nym sygna³em,  dodaje  praktycznie  tylko  drug¹  harmoniczn¹
(bardzo  niskie  -92dB), pi¹t¹ i szóst¹ szpilkê mo¿na zobaczyæ dopiero
ponizej -100dB.

Rys.3 potwierdza, ¿e w ca³ym badanym zakresie mocy wyjœciowej
mo¿emy cieszyæ siê THD+N ni¿szymi od 0,1%, a w przypadku ob-
ci¹¿enia 8Ω mo¿na wrêcz mówiæ o przedziale poni¿ej 0,01% obejmu-
j¹cym zakres od 5W do 50W.                               Radek £abanowski
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

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

1 K 2 K
8 66 60
4 32 32

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,61
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 89
Dynamika [dB] 107
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,023
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 59
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