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 PUNKT G
W prezentowanych urz¹dze-

niach Meridiana nie ma
siedmiu, a nawet szeœciu
koñcówek mocy, lecz tylko

najbardziej podstawowy system 5.1, nie ma
formatów DTS ES i Dolby Digital EX,
a jedynie zwyk³y DTS i wtóruj¹ce mu
AC-3... i nie ma siê czego wstydziæ. Dzisiaj
mo¿na ju¿ bowiem stwierdziæ, ¿e prawie
nikomu nie jest potrzebne 6.1 ani 7.1, ma³o
kogo to jeszcze ekscytuje, bardzo nieliczni
chc¹ komplikowaæ ¿ycie sobie oraz rodzinie
i rozbudowywaæ system wielokana³owy

Urz¹dzenia wielokana³owe,
pochodz¹ce od specjalistycznych

producentów audiofilskich, kosztuj¹
czêsto znacznie wiêcej ni¿

najdro¿sze amplitunery firm
japoñskich, chocia¿ pod wzglêdem

zaawansowania uk³adów cyfrowych
zazwyczaj pozostaj¹ w tyle nawet za

Japoñczykami ze œredniej pó³ki. I tak
jest ju¿ od wielu lat, ale dzisiaj

sytuacjê tê mo¿na oceniæ z nowej
perspektywy.

poza ramy 5.1. Japoñczycy musz¹ ju¿ trwaæ
przy wiêkszej liczbie kana³ów, bo ich klienci
w du¿ym stopniu poprzez ten parametr
rozpoznaj¹ klasê poszczególnych amplitune-
rów, ale w obrêbie urz¹dzeñ hi-endowych,
paradoksalnie i zarazem ca³kiem racjonalnie,
dominuje skromny, najpraktyczniejszy
format 5.1. A przy mniejszej liczbie kana³ów
mo¿na pokusiæ siê o wy¿sz¹ jakoœæ ka¿dego
z nich i wiêcej zainwestowaæ w konstrukcjê
sekcji analogowej, np. koñcówek mocy.
A z po¿ytecznych nowinek, do dŸwiêkowej
mikstury wystarczy dorzuciæ obraz z HDMI
w formacie 1080p.

Odtwarzacz DVD - procesor Meridian G91A
Koñcówka mocy Meridian G55
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W serii G znajdziemy sporo produktów
wielokana³owych, ale s¹ tam te¿ odtwa-

rzacze CD i wzmacniacze stereofoniczne.
Natomiast G91A to jedno z najbardziej

skomplikowanych i niezwyk³ych urz¹dzeñ,
z jakimi mo¿na siê spotkaæ, nawet bior¹c pod

uwagê wszelkie japoñskie multikana³owe
wynalazki. To miks odtwarzacza DVD-Audio,

przedwzmacniacza stereofonicznego, procesora
wielokana³owego i tunera.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZ/CZ/CZ/CZ/CZ/
PROCESOR G91APROCESOR G91APROCESOR G91APROCESOR G91APROCESOR G91A

G91A to elektroniczne dzie³o sztuki, wyko-
nane perfekcyjnie, z nies³ychan¹ tolerancj¹ paso-
wañ poszczególnych elementów, finezyjnym de-
signem oraz pierwszorzêdnymi materia³ami. Obu-
dowê z³o¿ono z metalu, szk³a i tworzyw. Cent-
rum górnej pokrywy wype³nia ciemna, b³yszcz¹-
ca p³yta. Podobnie jak w przypadku koñcówki
mocy, szklana powierzchnia jest delikatna i po-
datna na ubrudzenia oraz uszkodzenia, ostro¿-
noœæ jest wiêc zalecana, za co Meridian odwdziê-
czy siê d³ugowieczn¹ wspania³¹ aparycj¹. Z górn¹
powierzchni¹ koresponduje czêœæ przedniego
panelu. Wyœwietlacz dot-matrix umieszczono za
szklanym panelem. Matryca nie œwieci zbyt jasno
(albo oddzielaj¹ca j¹ od œwiata zewnêtrznego
szklana p³yta tworzy taki efekt), jednak dziêki
ma³ej liczbie wyœwietlanych informacji mo¿na siê
w jej dzia³aniu zorientowaæ. A kto nie lubi œwie-
cide³ek, bêdzie z takiego stanu rzeczy nawet za-
dowolony, ponadto jednym przyciskiem mo¿emy
j¹ w ogóle wygasiæ. Podczas przeprowadzania
ustawieñ bêdzie bezu¿yteczna. Producent zachê-
ca do konfiguracji z poziomu komputera PC, do-
daj¹c specjalne oprogramowanie i przewody po-
³¹czeniowe. Z pewnoœci¹ jest to pomys³ gwaran-
tuj¹cy najlepsze uporz¹dkowanie oraz wgl¹d
w skomplikowane opcje, ale z drugiej strony na
myœl o przenoszeniu komputera do pokoju,
w którym zainstalowany jest sprzêt, pod³¹czaniu
i zwi¹zanych z tym ceregielach... na szczêœcie
jest tak¿e klasyczna metoda set-upu z wykorzys-
taniem ekranu telewizora.

W dawnych odtwarzaczach CD Meridiana
(np. pierwszych wersjach 506) stosowano du¿¹
szufladê, która wysuwa³a siê razem z mechaniz-

Za potê¿nym
frontem szuflady

kryje siê typowa tacka
napêdu DVD-ROM.

Przyciski na przedniej œciance nie maj¹
przypisanych na sta³e funkcji, zmieniaj¹ siê

one w zale¿noœci od potrzeb, a graficzne
podpowiedzi podsuwa wyœwietlacz.

Wejœcie komponentowe to gniazda RCA, ale
do budowy wyjœcia u¿yto ju¿ z³¹czy BNC.

Lewa czêœæ tylnej œcianki zawiera znane i popularne przy³¹cza, po prawej stronie ulokowano
gniazda do komunikacji i transmisji sygna³ów z innymi urz¹dzeniami Meridiana.

mem. W G91A nawi¹zuje do tej tradycji du¿a
maskownica, ale wy³aniaj¹ca siê zza niej tacka
transportu to p³aski element komputerowego
mechanizmu DVD-ROM. Jego zalet¹ jest na pew-
no du¿a prêdkoœæ odczytu danych, co w powi¹-
zaniu z elektronik¹ daje mo¿liwoœæ dobrej ko-
rekcji. A jest to rzecz o tyle wa¿na, ¿e na noœni-
kach produkowanych przez rozpowszechnione
nagrywarki DVD pojawia siê zwykle sporo b³ê-
dów - uk³ady odczytuj¹ce w dzisiejszych odtwa-
rzaczach na brak pracy nie mog¹ narzekaæ.

Funkcjonalnie G91A ³¹czy w sobie kilka jed-
nostek, odtwarzacz, procesor z przedwzmacnia-

czem analogowym oraz tuner. Odtwarzacz pra-
cuje z p³ytami DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R
oraz CD (-R/RW). Mimo ¿e jest to bez w¹tpienia
sprzêt dla wymagaj¹cych s³uchaczy, nie oby³o siê
bez MP3 - jak podkreœla Meridian, nie do s³ucha-
nia Muzyki przez du¿e M. Przedwzmacniacz ma
do zaoferowania trzy stereofoniczne wejœcia au-
dio i wielokana³owe wyjœcie, s¹ te¿ cztery wej-
œcia cyfrowe (po dwa dla ka¿dego standardu),
a w czêœci wideo - wejœcia i wyjœcia kompozyt, S-
Video, komponent oraz jedno HDMI. To ostatnie
jest Ÿród³em najwy¿szej jakoœci sygna³u  - w roz-
dzielczoœci nawet 1080i  - oraz dŸwiêku, choæ
tylko w postaci dwukana³owej. Takie informacje
uzyska³em, zagl¹daj¹c do za³¹czonej broszury,
ale okaza³o siê, ¿e s¹ one ju¿ nieaktualne. Ju¿,
poniewa¿ Meridian aktywnie modyfikuje swoje
urz¹dzenia, zamieszczaj¹c w internecie uaktual-
nienia oprogramowania steruj¹cego. Dziêki wbu-
dowanej w G91A pamiêci Flash mo¿na sprzêt
udoskonaliæ, a ostatnio wprowadzone zmiany do-
tycz¹ trybu 1080p oraz wielokana³owego dŸwiê-
ku przez HDMI (v1.1).

Na wyjœciu komponent osi¹gniemy co najwy-
¿ej 576p, skalowanie i obróbka sygna³u odbywa
siê w procesorze Faroudja DCDi, do dyspozycji
jest tak¿e konwerter sygna³ów wizyjnych, dzia³a-
j¹cy zarówno w górê, jak i w dó³.

G91A pracuje w standardzie 5.1, do którego
dopasowano konfiguracjê dekoderów, otrzymuje-
my wiêc podstawowy zestaw Dolby Digital, DTS
i MPEG Multichannel. Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e
opracowanego przez firmê formatu MLP (Meri-
dian Losseless Packing) bêd¹cego czêœci¹ specyfi-
kacji DVD-Audio, choæ z racji œladowej popular-
noœci ju¿ niemal zapomnianego. Do uprzestrzen-
nienia sygna³ów dwukana³owych mo¿na pos³u¿yæ
siê popularnym PL II lub promowanym przez Meri-
diana systemem TriField (polecanym do muzyki).

G91A produkowany jest z dwoma wersjami
tunera radiowego, do testu dotar³a wersja z od-
biornikiem FM/AM, ale mo¿na zamówiæ tak¿e
modu³ DAB. Sygna³ radiowy poddawany jest od
razu konwersji analogowo-cyfrowej, a póŸniej
obróbce maj¹cej na celu zminimalizowaæ szumy
i zniekszta³cenia przekazu FM.

Wiêkszoœæ gniazd to z³ocone RCA, ale dla
wyjœæ komponent zastosowano trójkê BNC,
o czym warto pamiêtaæ, planuj¹c kablowe zaku-
py. Panel w prawej czêœci zajêty jest przez mniej
typowe konektory, obok wyzwalacza 12V i gniaz-
da na czujnik podczerwieni (dostêpny w komple-
cie monta¿owym dla szafek rack) jest tam opa-
tentowane przez Meridiana wyjœcie MHR Smart
Link (transmisja sygna³ów cyfrowych i steruj¹-
cych, np. do prze³¹czenia procesora w odpowied-
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Za generowanie obrazu odpowiadaj¹
procesory Faroudja i konwertery Analog
Devices.

P³ytki drukowane umieszczono jedna nad
drug¹, na dolnej kondygnacji znajduje siê
sekcja audio.

Bufor wyjœcia HDMI Silicon Image.

Poniewa¿ p³ytki drukowane uda³o siê
upchn¹æ w tylnej czêœci obudowy, zosta³o
sporo miejsca, by umieœciæ i zaekranowaæ

mechanizm oraz zasilacz.

ni tryb), konektor sterowania i konfiguracji RS232
oraz okr¹g³e gniazda Comms, rozsy³aj¹ce sygna³y
sterowania do innych komponentów firmy. Po-
niewa¿ producent ma w ofercie kolumny cyfro-
we (s¹ to aktywne konstrukcje z wejœciami cyf-
rowymi), wiêc wœród wyjœæ G91A nie mog³o za-
brakn¹æ tak¿e gniazd im dedykowanych.

Przed przyst¹pieniem do walki z opcjami me-
nu warto zapoznaæ siê z kilkoma predefiniowa-
nymi kompletami ustawieñ (Types) stworzonymi
z myœl¹ o popularnych konfiguracjach. Jest wiêc
du¿a szansa, ¿e jedno z proponowanych rozwi¹-
zañ pokryje siê z naszymi wymaganiami.

Ekranowe menu konfiguracji ma co prawda
ma³o atrakcyjn¹ szatê graficzn¹, ale nie jest zbyt
skomplikowane, wiêc przebrniêcie przez g¹szcz
opcji powinno siê udaæ bez pomocy instalatora.
W sekcji ustawieñ obrazu, oprócz rzeczy oczy-
wistych, warto wymieniæ kompensacjê poziomu
czerni (analogowe sygna³y NTSC), korekcjê gam-
ma, tryb pracy skalera czy sk³ad sygna³ów na wy-
jœciu HDMI. Kryje siê w tym pewna pu³apka -
pod³¹czaj¹c odbiornik tylko kablem HDMI, przy
ewentualnej pomy³ce w doborze któregoœ z pa-
rametrów stracimy obraz, nie bêd¹c w stanie
wróciæ do poprzednich ustawieñ. Warto wiêc za-
bezpieczyæ siê, dubluj¹c pod³¹czenie wideo kom-
pozytem (tylko w celu podgl¹du ustawieñ). Usta-
wienia trybu pracy urz¹dzenia w czêœci dotycz¹-
cej dŸwiêku u³o¿ono pod k¹tem wspó³pracuj¹-
cych, firmowych urz¹dzeñ (zewnêtrznych proce-
sorów, koñcówek czy np. kolumn aktywnych),
bez asysty instrukcji obs³ugi raczej nie ruszymy
z miejsca. Konfiguracja kolumn jest ju¿ bardziej
standardowa – filtrowanie, poziom g³oœnoœci,
opóŸnienia. Ka¿demu ze Ÿróde³ mo¿na przypo-
rz¹dkowaæ gniazdo audio, wideo, sprecyzowaæ
dzia³anie wyzwalacza 12 V, systemu sterowania,
a nawet ustawiæ czu³oœæ dla analogowych sygna-
³ów wejœciowych.

Dziêki p³ytkom drukowanym, gêsto wype³-
nionym uk³adami, elektronika z ³atwoœci¹ zmieœ-
ci³a siê wewn¹trz obudowy, sporo miejsca zosta-
³o jeszcze dla ekranowanego zasilacza oraz me-
chanizmu. Wszystkie wyjœcia analogowe poprze-
dzono przetwornikami cyfrowo-analogowymi 24
bity/192 kHz, do których sygna³ podawany jest
z upsamplerów. Regulacja g³oœnoœci odbywa siê
w cyfrowo sterowanej drabince rezystorowej,
oferuj¹cej 100 jednodecybelowych kroków. Mo-
du³ wizyjny zawiera procesor Faroudja, enkoder
Analog Devices ADV7300 12 bitów/108 MHz (do
obs³ugi sygna³ów z wejœæ analogowych) oraz
transmiter Silicon Image Sil9030 drugiej generacji
(dla wyjœcia HDMI). Obok p³ytki wideo zamonto-
wano modu³ z uk³adami sterowania, natomiast
sekcja audio zosta³a zepchniêta na doln¹ kondyg-
nacjê. Dekoder surround to sprawdzony i chêt-
nie u¿ywany w hi-endowych procesorach chip
DSP Motorola z serii Symphony DSPD56367.
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rym rejestrowane s¹ czêsto koncerty. Pojawia
siê wiêcej informacji i ¿ycia. Ale dopiero p³yty
muzyczne wyzwalaj¹ pe³en potencja³ urz¹dzeñ.
Nieczêsto sprzêt wielokana³owy daje zadowala-
j¹ce rezultaty w tej kwestii, dlatego te¿ istnieje
szko³a mówi¹ca o budowaniu dwóch systemów -
jednego do kina, drugiego do stereo, lub choæby
zastêpowaniu niektórych urz¹dzeñ wielokana³o-
wych dwukana³owymi odpowiednikami. Czêsto
te¿ s³yszy siê narzekanie na nisk¹ jakoœæ odtwa-
rzanego ze Ÿróde³ DVD materia³u CD. Jednak
wobec gasn¹cej produkcji transportów CD, pro-
ducenci bêd¹ starali siê przezwyciê¿yæ konstruk-
cyjne pu³apki i zaszczepiæ w DVD audiofilsk¹ ja-
koœæ. Meridianowi ta sztuka siê uda³a, dlatego
zestaw G91A/G55 mo¿e z powodzeniem pe³niæ
rolê podstawowego i jedynego.

Znana z ods³uchów wielokana³owych zwin-
noœæ zostaje jeszcze wzmocniona prawdziw¹ dy-
namik¹. Œrednica Meridiana jest jednak plastycz-
na, podana z lekk¹, angielsk¹ manier¹, sporo siê
tu dzieje tak pod wzglêdem iloœci infor-
macji, jak i ich barwy. Góra nale¿y

Meridian da³ siê poznaæ jako system o wiel-
kiej uniwersalnoœci, aspiruj¹cy do grona

urz¹dzeñ maj¹cych dawaæ radoœæ zarówno z og-
l¹dania filmów, jak i s³uchania muzyki. Ale cho-
cia¿ zestaw brzmi dobrze w ka¿dych warunkach,
to nie zawsze mo¿na doceniæ pe³niê jego mo¿li-
woœci. W trakcie ogl¹dania filmów w 5.1 z jednej
strony niczego nie brakuje, ale z drugiej nie dzie-
je siê te¿ nic spektakularnego, co mog³oby a¿
zafascynowaæ. Uwagê zwracaj¹ ³adne dialogi,
dobra separacja dŸwiêków, lokalizacja; jest tak¿e
du¿a dawka energii, czuæ zapas mocy, gotowoœæ
do uderzenia. Tak jak w mocnych wzmacnia-
czach stereo, tak i tutaj wyczuwa siê pe³n¹ kont-
rolê nad g³oœnikami, ale tak¿e bezwarunkow¹
uleg³oœæ wobec sygna³ów p³yn¹cych z p³yty. Bas
wydaje siê wiêc nieco szczuplejszy ni¿ zwykle,
choæ to tylko z³udzenie. Meridian wprowadza
pe³n¹ kontrolê i porz¹dek. Efekt popsuæ mo¿e
jednak nie doœæ dynamiczny i szybki subwoofer,
który bêdzie w tym systemie ci¹¿y³ jak kula u no-
gi, rozbudowuj¹c skalê akcji, ale nie nad¹¿aj¹c za
jej tempem.

Meridian wydobywa ze œcie¿ek wielokana³o-
wych tylko tyle i a¿ tyle, ile kryje rejestracja,
a w przypadku wiêkszoœci p³yt DVD-Video oka-
zuje siê, nie po raz pierwszy, ¿e jest to jednak
materia³ jakoœciowo ubogi. Poprawê przynosi
jednak przejœcie z formatu DD na DTS, w któ-

do tych ³agodniejszych, miêkko wtapia s iê
w œrednie tony, buduje przestrzeñ, wype³nia po-
wietrze pomiêdzy instrumentami. Zmusiæ j¹ do
rzêsistych, metalicznych uderzeñ jest w stanie
niewiele dŸwiêków, a mimo to system nie wytra-
ca prêdkoœci. Dodatkow¹ przejrzystoœæ i precy-
zyjniejszy wgl¹d w detale uzyskamy z p³yt DVD-
Audio, Meridian by³ przecie¿ jednym z promoto-
rów tego formatu, jednak nagrañ w tym standar-
dzie mamy jak na lekarstwo.

Najlepsze rezultaty w dziedzinie obrazu
daje wyjœcie HDMI, uruchomiony skaler mo¿e
wówczas siê wykazaæ, zw³aszcza, ¿e urz¹dzenie
oferuje sygna³y w pe³nej rozdzielczoœci HD,
a wiêc w formacie 1080p. Meridian zapewnia
znakomit¹ konturowoœæ i dynamikê obrazu bez
efektów rozmycia czy nak³adania siê barw. Kolo-
ry s¹ g³êbokie, nasycone. Czarny zdecydowanie
odcina siê od pozosta³ych barw, odpowiadaj¹c za
bardzo dobr¹ wyrazistoœæ.

Poniewa¿ p³ytki drukowane
uda³o siê upchn¹æ w tylnej
czêœci obudowy, zosta³o sporo
miejsca, by umieœciæ i zaekrano-
waæ mechanizm oraz zasilacz.

Piêæ identycznych koñcówek mocy pobiera zasilanie z dwóch transformatorów toroidalnych.

Za moc odpowiadaj¹ tranzystory Sankena –
po dziesiêæ w ka¿dym kanale.

Swoim wygl¹dem G55 mo¿e wprowadziæ
w b³¹d. Wizualnie lekka, wykoñczona szk³em
bry³a sugeruje ma³y, porêczny wzmacniaczyk,
tymczasem Meridian jest ciê¿kim (wa¿¹cym
ponad 20 kg) zestawem solidnych koñcówek
mocy. Ale gdy ju¿ dŸwigniemy go z pud³a
i ustawimy na przygotowanym wczeœniej miejscu,
bêdziemy siê cieszyæ z widoku eleganckiego,
dalekiego od monstrualnoœci urz¹dzenia.

KKKKKOÑCÓWKAOÑCÓWKAOÑCÓWKAOÑCÓWKAOÑCÓWKA
MOCY G55MOCY G55MOCY G55MOCY G55MOCY G55

Koñcówka jest praktycznie bezobs³ugowa,
  a w³¹cznik sieciowy przesuniêto na meta-
   lowy, ³atwiejszy do czyszczenia fragment

frontu. Pod szklan¹ czêœci¹ przedniego panelu
po³yskuje piêæ niebieskich diod sygnalizuj¹cych
pracê ka¿dego z kana³ów. Nie jest to œwiat³o jas-
krawe i zimne, jak np. u Krella, ale delikatne
i stonowane. Gdy systemy zabezpieczeñ (a jest
ich kilka - niezale¿nie dla zwarcia, obecnoœci na-
piêcia sta³ego na wejœciach czy przegrzania) wy-
kryj¹ problem, dioda zmienia kolor na czerwony,
oznajmiaj¹c tym samym wy³¹czenie koñcówki.

We wnêtrzu jest tak ciasno, a uk³ady grzej¹
siê tak mocno, ¿e nie tylko górn¹ œciankê, ale
i boczne trzeba by³o wykonaæ z a¿urowej blachy.
Na tylnym panelu mamy przedsmak tego, co bê-
dzie dzia³o siê w œrodku. Kolejno przy sobie
ustawione s¹ panele z konektorami dla piêciu
koñcówek. Ka¿da z nich dysponuje podwójnym
terminalem g³oœnikowym, choæ zaciski maj¹ plas-
tykowe nakrêtki, to dziêki du¿ej œrednicy i sile
docisku, kontakt jest naprawdê pewny. Sygna³

mo¿na doprowadziæ na dwa sposoby, zmieniaj¹c
po³o¿enie ma³ego prze³¹cznika, do wejœcia RCA
lub XLR, producent rekomenduje tê ostatni¹ op-
cjê, deklaruj¹c dzia³anie w pe³ni zbalansowanej
konstrukcji. Zreszt¹ nawet sygna³ niezbalanso-
wany tu¿ za gniazdem wejœciowym zamieniany
jest na postaæ zbalansowan¹ – to bardzo dobra
wiadomoœæ wobec braku wyjœæ XLR w jednostce
steruj¹cej G91A. Przy pierwszym oraz pi¹tym ka-
nale umieszczono czerwone przyciski Bridge,
które s³u¿¹ do mostkowania koñcówek. W tej
kwestii dostajemy doœæ szeroki wybór, z podsta-
wowego trybu piêciokana³owego mo¿na przejœæ
do czterokana³owego, mostkuj¹c koñcówki pier-
wsz¹ z drug¹ (co wydaje siê oczywiœcie rozwi¹-
zaniem niepraktycznym) lub trzykana³owego,



wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006wrzesieñ 2006

HI-END

17

HI-FISystemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³

L
 

 
 

 
A

 
 

 
 

B
 

 
 

 
O

 
 

 
 

R
 

 
 

A
 

 
 

 
T

 
 

 
 

O
 

 
 

 
R

 
 

 
 

I
 

 
 

 
U

 
 

 
 

M
HI-END

W konstrukcji koñcówki mocy kryje siê kil-
ka nietypowych rozwi¹zañ. Jest to urz¹dzenie
piêciokana³owe, ale z dwoma transformatora-
mi - jeden z nich obs³uguje dwie koñcówki,
drugi pozosta³e trzy. Same koñcówki s¹ ju¿
identyczne. Moc ka¿dej przy 8 omach wynosi
105 W. Sytuacja zmienia siê bardzo nieznacznie
przy piêciu pod³¹czonych kana³ach, moc spada
tylko o 3 W. Podobnie sytuacja kszta³tuje siê
dla 4 omów, tutaj moc wynosi 172 W i spada
tylko do 168 W dla piêciu obci¹¿eñ. Ale to nie
koniec mo¿liwoœci Meridiana, gdy¿ pierwszy
kana³ z drugim oraz czwarty z pi¹tym mog¹ zo-
staæ zmostkowane. Co prawda, w takiej sytua-
cji nie mo¿emy u¿yæ obci¹¿enia 4-omowego,
ale na 8 omach uzyskamy a¿ 308W.

Czu³oœæ urz¹dzenia to równe 1V, co we
wspó³pracy z firmow¹ jednostk¹ steruj¹c¹, mo-
g¹c¹ podaæ sygna³ o napiêciu 3V, oraz wiêk-
szoœci¹ innych procesorów na rynku zapewnia
wygodne dopasowanie. Poziom szumów jest
niski, tylko 1dB zabrak³o do 90dB, dynamika to
110dB.

Pasmo przenoszenia (rys. 1) pokazuje wy-
borne zachowanie na basie, przy granicznych
10Hz spadek wynosi tylko -0,1dB, powy¿ej 15

kHz poziom opada ju¿ szybciej, wraz z 8 oma-
mi -3 dB pojawia siê przy 80 kHz, dla 4 omów
jest to 66 kHz.

Spektrum zniekszta³ceñ (rys. 2) nie wywo-
³uje najmniejszego niepokoju, ¿adna z widocz-
nych harmonicznych nie przekracza -90 dB,
najsilniejsze druga oraz trzecia le¿¹ w³aœnie na
tej granicy. Kolejne s¹ ju¿ poni¿ej -100 dB.

Œledz¹c zniekszta³cenia na rys. 3, obydwie
impedancje mo¿na uznaæ za jednakowo godne
polecenia. W przedzia³ach od 3W do 80W (dla
8 omów) oraz od 6W do 138W (dla 4 omów)
widzimy zniekszta³cenia poni¿ej 0,01% - wynik
wyborny. Minimum THD+N dla 8 omów wy-
nosi  0,0049% przy 14W, a d la  4 omów
0,0039% przy 53W.

Wspó³czynnik t³umienia to dobre 125 (w
odniesieniu do 4 omów).

* - Tryb bridge
* * - (filtr A-wa¿ony, w odniesieniu do 1W)

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

1 K 2 K 3K 4K 5K
   8 105/308* 105/308* 105 105 102

4 172 172 172 172 168
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R centralny
    kanałów
1 105
2 105/105
3 105/105 105
4 105/105 105/105
5 105/105 102/102 102
Czułość (dla maks. mocy) [V] 1
Stosunek sygnał/szum [dB]** 89
Dynamika [dB] 110
Zniekszt. THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,018
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 125

G91A
Cena [z³] 23 500
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Zegarmistrzowska robota. Trzy w jednym, z precyzyj-
nym roz³o¿eniem i ekranowaniem uk³adów

Funkcjonalnoœæ
Inteligentna koncepcja po³¹czenie urz¹dzenia Ÿród³o-
wego z przedwzmacniaczem i procesorami. HDMI
z obrazem 1080p. Przyjemne w obs³udze menu.
Brzmienie
£agodne, ale i zwinne, bez przerysowañ, ale z dosko-
na³¹ separacj¹ i lokalizacj¹.

G55
Cena [z³] 16 200
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Niezwykle zwarta i elegancka konstrukcja, nie wygl¹-
daj¹ca na to, czym jest w rzeczywistoœci – a jest pude³kiem
napakowanym piêcioma solidnymi koñcówkami mocy.
Laboratorium
Parametry godne pierwszoligowej koñcówki stereo.

Brzmienie
Krótki, konturowy bas przywo³uje do porz¹dku filmo-
we szaleñstwa, a w muzyce procentuje œwietnym ryt-
mem. Plastyczna œrednica, s³odka góra.
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 3. Moc

Oprócz dwóch
wejœæ s¹ te¿ dwa wyjœcia,

elektrycznie równolegle i przygotowane
do instalacji bi-wiring.

Kana³y 5 i 4 
oraz 1 i 2 mo¿na

mostkowaæ, do
tego celu s³u¿¹

wygodne prze³¹-
czniki, a ca³a

operacja zajmuje
dos³ownie chwilê.

aktywuj¹c mostek tak¿e dla czwartej i pi¹tej
koñcówki.

Urz¹dzenie ma z³¹cze dla 12 V wyzwalacza
oraz wyjœcie do sterowania systemem ch³odze-
nia. Napêdzane z koñcówki mocy wentylatory
mog¹ okazaæ siê potrzebne w razie zabudowy
urz¹dzeñ w stela¿ach typu rack.

Wewn¹trz zainstalowano piêæ identycznych
modu³ów wzmacniaj¹cych. Ka¿da koñcówka
otrzyma³a w³asn¹ p³ytkê drukowan¹, solidny, od-
lewany radiator oraz piêæ par tranzystorów bi-
polarnych Sanken 2SA1386/2SC3519. Do filtro-
wania napiêcia zasilaj¹cego s³u¿¹ bardzo dobre
kondensatory Nichicon Gold. Sygna³ z p³ytek do
wyjœæ g³oœnikowych wêdruje srebrnymi kablami
Van den Hula.

Radek £abanowski
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