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Najlepsze modele amplitunerów s¹ pozbawione
odbiorników radiowych, wiêc formalnie przestaj¹ byæ

amplitunerami, a staj¹ siê „tylko” wzmacniaczami
wielokana³owymi. Jednak w praktyce ró¿nica ta nie
ma wielkiego znaczenia; zarówno amplitunery, jak

i wzmacniacze wielokana³owe s¹ czymœ
znacznie wiêcej ni¿ wzmacniaczami

z radiem lub bez radia.

W iêksz¹ czêœæ ich technologicznego uzbrojenia stanowi¹
 dekodery dŸwiêku dookólnego, uk³ady zwi¹zane z obróbk¹
obrazu, funkcje sterowania instalacj¹ multiroom, wspó³pracy

z sieci¹ internetow¹, z urz¹dzeniami przenoœnymi... tak czy inaczej, s¹
to coraz bardziej skomplikowane centrale ca³ego domowego systemu
AV. Œwiat audio-wideo rozwija siê szybko i wielokierunkowo, w œlad za
tym wci¹¿ rosn¹ wymagania co do wyposa¿enia, zw³aszcza referencyj-
nych urz¹dzeñ tego typu. Na pocz¹tku roku Denon wprowadzi³
superwzmacniacz AVC-A1HD, a Yamaha DSP-Z11. Obydwa w tym
samym czasie trafi³y na nasz warsztat.

FULL WYPAS

Denon AVC-AIHD
Yamaha DSP-Z11DSP-Z11

AVC-AIHD
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Denon doœæ d³ugo zabiera³ siê do
zmodernizowania wielokana³owego
smoka, ale przedsmak tego co siê œwiêci

mieliœmy ju¿ w napakowanym po brzegi
amplitunerze AVR-4308 z bie¿¹cej kolekcji.

W czasach rozwoju systemów dŸwiêku
wielokana³owego dotarliœmy do 7.1, chocia¿
w praktyce ma³o kto ustawia dooko³a siedem
g³oœników. Teraz znów jest o czym mówiæ,
formaty Blu-ray i HD DVD przynios³y nam dwa
nowe standardy surround. Obecnoœæ Dolby
TrueHD oraz DTS HD jest na p³ytach wci¹¿
opcjonalna, jednak taki mocarz jak AVC-A1HD
musi stosowne dekodery posiadaæ. Poniewa¿
mówimy o formatach wymagaj¹cych przesy³ania
ogromnych iloœci informacji, nawet nie
próbowano upychaæ ich do przestarza³ych
po³¹czeñ RCA, od razu desygnuj¹c do tego celu
HDMI. Denon przyjmuje stosowne sygna³y, gdy¿
posiada gniazda w specyfikacji v1.3a. W tym
miejscu mog³yby paœæ s³owa zachwytu nad
nowoczesnoœci¹ tego rozwi¹zania, wypada
wszak¿e dodaæ, ¿e najnowsz¹ wersj¹ HDMI jest
v1.3b. Denon dekoduje Dolby TrueHD, a DTS
HD tak¿e w oferuj¹cej najwy¿sz¹ jakoœæ
(poprzez najwiêkszy strumieñ danych) wersji
Master Audio. Pozosta³e formaty, takie jak Dolby
Digital EX czy DTS 96/24, s¹ oczywiœcie obecne
w komplecie, a na dok³adkê dostajemy certyfikat
THX Ultra2. Bêd¹c przy dŸwiêku wspomnijmy
o obs³udze DVD-Audio oraz SACD – cyfrowy

sygna³ dostarczymy poprzez HDMI (w³aœnie
wersja v1.3a to gwarantuje), choæ producent
proponuje równie¿ alternatywne po³¹czenie
Denon Link. Obecnie to rozwi¹zanie ju¿ niemal
zapomniane, ale kiedyœ by³o prawdziwym
rarytasem, umo¿liwiaj¹c transfer cyfrowych
danych z p³yt DAD i SACD.

W ca³ej masie ultranowoczesnych standar-
dów ³atwo te¿ zapomnieæ o sztandarowej
technice Denona – filtrach AL24, które równie¿
zosta³y tutaj zaaplikowane, i to w rozszerzonym
œrodowisku wielokana³owym. AL24 pracuje na
wszystkich sygna³ach, z wy³¹czeniem strumienia DSD.

Jedyny wymiar obudowy AVC-A1HD, który
nawi¹zuje do standardu, to szerokoœæ, natomiast
wysokoœæ i szerokoœæ czyni¹ z tego urz¹dzenia
monstrum, podobnie jak jego masa. Dziêki
klapce front nie straszy lawin¹ przycisków. Na
widoku, oprócz klawiszowej klasyki, umieszczo-
no tu trzy nowe przyciski szybkiego wyboru
(Quick Select). To niezale¿ne komórki pamiêci,
w których mo¿emy zapisaæ aktualne ustawienia
dotycz¹ce wybranego wejœcia, trybów surround,
equalizacji, czy nawet poziomu g³oœnoœci. Bez
wnikania w ogrom mo¿liwoœci mo¿na szybko
przypisaæ parametry konkretnym potrzebom;
ciekawa i praktyczna jest tu kolejnoœæ dzia³añ,
najpierw nie myœl¹c o programowaniu ustawiamy
i do woli eksperymentujemy, a na koñcu jednym
ruchem przelewamy efekt pracy na klawisz
szybkiego wyboru. Widaæ, ¿e u³atwienie obs³ugi
le¿y projektantom na sercu nie mniej ni¿

mno¿enie niezrozumia³ych dla sporej czêœci
u¿ytkowników systemów.

Pod klapk¹ robi siê ju¿ groŸnie, mnóstwo
przycisków pozwala dobraæ siê do niemal
dowolnej funkcji, choæ lepiej skorzystaæ z asysty
menu graficznego.

Tyloma gniazdami mo¿na by obdzieliæ dwa,
jeœli nie trzy amplitunery i to wcale nie
z najni¿szej pó³ki. Liczba z³¹cz HDMI jest wiêcej
ni¿ wystarczaj¹ca – szeœæ wejœæ oraz dwa
wyjœcia, podobnie jest przy komponencie
(zró¿nicowano nawet konektory na RCA i BNC),
ale prawdziwe szaleñstwo dopiero siê zaczyna;
S-Video wystêpuje w stosunku 8/4, tak jak
kompozyt – wystarczy³oby do pod³¹czenia
Ÿróde³ nie tylko swoich, ale i s¹siadów. Co
z tyloma sygna³ami mo¿na zrobiæ? Niemal
wszystko, rozdzielaczem jest konwerter
formatów wraz z przetwornikami analogowo-
cyfrowymi, a wiêc mamy pe³n¹ dowolnoœæ
w operowaniu sygna³ami analogowymi
(konwersje w dó³ i w górê – za wyj¹tkiem
zdalnie sterowanej strefy, gdzie z komponentem
nie mo¿na przejœæ ni¿ej), oraz oczywiœcie
mo¿liwoœæ przeskoku na cyfrowy HDMI. Ka¿dy
format niskiej rozdzielczoœci mo¿e zostaæ
obrobiony we wbudowanych uk³adach
skaluj¹cych a¿ do 1080p. A propos Full HD
– wystêpuje tu jedno niegroŸne ograniczenie,
z wejœciowym 1080p na z³¹czach komponent nie
da siê ju¿ niczego zrobiæ – pozostaje prze³¹cza-
nie na jedno z wyjœæ tego samego typu.

Denon chce byæ numerem 1, wiêc urz¹dzenia ze szczytu swojej oferty
wielokana³owej oznacza symbolami zawieraj¹cymi przynajmniej jedn¹ „jedyn-

kê”. AVC-A1, A1XV, A11... to propozycje ju¿ historyczne, ale tradycjê kontynu-
uje AVC-A1HD, wyró¿niony rozwiewaj¹cym wszystkie w¹tpliwoœci co do
obecnych priorytetów dodatkowym oznaczeniem HD – High Definition.

AVC-A1HDDenon Wygiêta
linia
frontu
charakte-
ryzuje
najnowsze
modele
Denona.
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Wiêkszoœæ
przycisków

odnajdziemy pod
klapk¹, ale do

wygodnej
obs³ugi i tak

wykorzystamy
pilota.

Do ch³odzenia ca³ej maszynerii s³u¿¹ nie tylko
otwory na dolnym panelu i wysokie nó¿ki,
perforowana jest tak¿e górna p³yta.

Wejœæ i wyjœæ na pewno nie zabraknie, nawet przy rozprowadzeniu
sygna³u do trzech dodatkowych stref.

Analogowych wejœæ stereo jest tyle, ¿e
doliczy³em do 10 i da³em spokój, jedyn¹ chyba
istotn¹ informacj¹ jest obecnoœæ przedwzmacnia-
cza gramofonowego, uhonorowanego wraz
z wejœciem CD specjalnym modu³em. Wejœæ cyf-
rowych audio równie¿ jest spory wybór, obecne
s¹ wszystkie standardy ³¹cznie z BNC; wyjœcia
dostêpne s¹ tylko w wersji optycznej. Jest
wejœcie 7.1, natomiast wyjœcie z procesora
rozros³o siê do a¿ 12 gniazd, przybieraj¹c formê
9.3. Z rozszyfrowaniem trójki pójdzie ³atwo,
Denon przewidzia³ dzia³anie nawet trzech
subwooferów, dziewi¹tka wskazuje na
dodatkow¹ parê (B) g³oœników efektowych (o ich
konfiguracji za chwilê). Identycznych terminali
g³oœnikowych mamy z kolei a¿ 11, tu podzia³
przebiega jeszcze inaczej. AVC-A1HD ma
siedem klasycznych koñcówek mocy i w œlad
za nimi siedem bazowych par terminali, Denon
proponuje jednak opcjonalne uruchomienie
dwóch dodatkowych g³oœników efektowych
(ale nie efektowych tylnych – te ¿yj¹ w³asnym
¿yciem), przeznaczaj¹c dla nich kolejn¹
parê zacisków (pod³¹czan¹ wtedy równolegle
z g³ówn¹ par¹ kolumn efektowych do tych
samych koñcówek). Jest ona jednak elastyczna
w konfiguracji i wraz z ostatnimi parami
odczepów stanowi dedykowany ró¿nym
zadaniom, w zale¿noœæ od wybranych z menu
opcji, dodatek. A do wyboru jest bi-amping,
zasilenie drugiej lub trzeciej strefy, a nawet
budowa niezale¿nego systemu stereo.
Szaleñstwo bêdzie jeszcze wiêksze, gdy dodamy,
¿e uruchomienie jednej z dwóch zdalnych stref
mo¿e odbywaæ siê równie¿ poprzez gniazda
niskopoziomowe, dodatkowo dla drugiej strefy
(Zone2) przewidziano kolejny pe³en analogowy
komplet wyjœæ wideo (kompozyt, komponent,
S-Video), a dla Zone3 w³asne wyjœcie kompozyt.
Ma³o? Jest jeszcze czwarta strefa dodatkowa
– ju¿ tylko z dedykowanym wyjœciem audio
(optycznym). Jak tym wszystkim sterowaæ? Do
dyspozycji s¹ dwa porty RS232, wyzwalacze oraz
elektryczne gniazda sygna³ów podczerwieni.

Niezale¿nie od klasycznych, stacjonarnych
Ÿróde³ sygna³u audio i wideo, Denon ma jednak
równie¿ mo¿liwoœci czerpania danych z noœni-
ków spotykanych w œrodowisku komputerów.
Przede wszystkim USB: do wyboru s¹ dwa porty,
jeden z ty³u, drugi z przodu (pod klapk¹) – dla
sprzêtu przenoœnego. Na myœl przychodz¹ od
razu popularne kostki pendrive z pamiêci¹ flash,
ale z USB mo¿na tak¿e korzystaæ np. pod³¹cza-
j¹c dysk twardy. AVC-A1HD integruje siê tak¿e
w œrodowisku sieci komputerowych, ma
zarówno modu³ przewodowy LAN, jak
i bezprzewodowy WiFi. Otwiera to dostêp do
nieograniczonej liczby internetowych stacji
radiowych, mo¿na tak¿e typowy domowy
komputer przysposobiæ do roli serwera
muzycznego i wcale nie trzeba do tego celu
szybkiej, multimedialnej maszyny. Kluczowy jest
du¿y dysk twardy, a cena takiego rozwi¹zania
w porównaniu do stacjonarnych serwerów

bêdzie zaskakuj¹co niska. AVC-A1HD obs³uguje
formaty mp3, FLAC, AAC, WAV oraz WMA,
a tak¿e zdjêcia JPEG.

Do obs³ugi stacji dokuj¹cej dla iPoda
zaprojektowano kilka niezale¿nych kabli,
oddzielnie prowadz¹c sygna³y audio oraz wizji,
jak równie¿ strumieñ steruj¹cy.

Przy ogromie wymienionych funkcji
oczywistoœci¹ jest obecnoœæ systemu automa-
tycznej kalibracji. Denon korzysta z rozwi¹zania
Audyssey MultEQ XT, optymalizuj¹cego dŸwiêk
dla ca³ego obszaru wyznaczonego przez szereg
wybranych punktów pomiarowych.

W zestawie otrzymujemy dwa sterowniki.
G³ówny, którego konstrukcjê znamy ju¿
z najlepszych modeli amplitunerów, ma wygodny
panel dotykowy, dziêki któremu ograniczono
ba³agan w sekcji niewirtualnych przycisków.
Drugi sterownik, obs³uguj¹cy dodatkow¹ strefê,
nie posiada wyœwietlacza, w jego miejscu
pojawi³a siê rozbudowana klawiszologia.

Do dekodowania takiej liczby formatów
audio trzeba by³o zaprz¹c nie byle jakie moce
obliczeniowe, Denon ma ju¿ jednak sporo
doœwiadczenia w projektowaniu elastycznych
systemów, gdy¿ od lat pos³uguje siê procesorami
Sharc Analog Devices, pozwalaj¹cymi na niemal
dowolne kreowanie funkcji i algorytmów. Tym
razem siêgniêto po a¿ trzy 32 bitowe DSP
(ADSP-21366 oraz ADSP-21377), pracuj¹ce bez
problemu na sygna³ach 192 kHz.

Konwersja analogowo-cyfrowa przeprowa-
dzana jest w uk³adach Burr Browna 24 bit/192

kHz, z podobnych rozwi¹zañ skorzystano tak¿e
w torze analogowo-cyfrowym, równie¿ przy
wejœciu wielokana³owym.

Skalowanie i obróbka sygna³u wideo to
zadania powierzone procesorowi Silicon Optics
Realta T2-400, algorytm oraz ca³a technologia
nosi nazwê HQV (Hollywood Quality Video)
i odpowiada tak¿e za poprawê niektórych
parametrów obrazu, np. konturowoœci czy
szumów. Przy tej okazji warto wspomnieæ
o rozszerzeniu Deep Color, którym producent
siê chwali, a które tak naprawdê wpisane jest
w mo¿liwoœci samego standardu HDMI v1.3.

Konstrukcja opiera siê na dwóch modu³ach
koñcówek, rozlokowanych przy obydwu bokach.
Z lewej strony umieszczono trzy kana³y,
z prawej cztery, ka¿dy sk³ada siê z dwóch
œwietnych tranzystorów mocy Sankena.
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LABORATORIUM Denon AVC-AIHD
Ka¿dy z kana³ów dysponuje moc¹ a¿ 200 W. Moc spada wraz z obci¹¿a-

niem kolejnych kana³ów, jednak ju¿ samo 2x180 W robi du¿e wra¿enie,
a w trybie piêciokana³owym przekraczamy 5x100 W – to te¿ nie przelewki.
Mimo, ¿e producent miêdzy wierszami dopuszcza zastosowanie kolumn
4 omowych, to jednak ostrzega przed reakcj¹ uk³adów zabezpieczaj¹cych
w przypadku d³ugotrwa³ej obecnoœci sygna³u o wysokim poziomie.
Poniewa¿ jednak sygna³ ci¹g³y (a nie moc chwilowa) s¹ podstaw¹ naszych
pomiarów, wiêc nie uda³o siê wydusiæ z Denona stabilnej pracy w warunkach
4 omowego obci¹¿enia – urz¹dzenie wy³¹cza³o siê, ale na szczêœcie nie
wyrz¹dzi³o mu to ¿adnej szkody. Mo¿na wiêc próbowaæ.

Czu³oœæ wejœæ analogowych to 0,31 V, ten i inne pomiary wykonano
z w³¹czonymi uk³adami skracaj¹cymi bieg sygna³u. Szum nie jest najni¿szy,
wynosi 82 dB, ale pod wzglêdem dynamiki wzmacniacz dobrze sobie radzi,
w czym pomaga mu wysoka moc wyjœciowa.

Pasmo przenoszenia (rys.1) obrazuje znakomit¹ pracê w zakresie
niskotonowym, przy 10 Hz spadek wynosi ledwie -0,1 dB, œwietna liniowoœæ
utrzymuje siê do 20 kHz, a do 100 kHz Denonowi udaje siê dobrn¹æ
z poziomem -2,3 dB.

Nie licz¹c lekko wyeksponowanego szumu, rys.2 daje powody do
satysfakcji, obecnoœæ harmonicznych jest œladowa. Najsilniejsza trzecia ma
poziom -92 dB, drug¹ widaæ przy -95 dB, a pi¹t¹ -100 dB.

Równie¿ wykres z rys.3 wygl¹da bardzo dobrze, poni¿ej progu 0,1%
znajdujemy siê ju¿ od nieca³ego wata a¿ do 169 W.

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 200 180 138 120 108
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,31
Stosunek sygnał/szum [dB] 82
Dynamika [dB] 105
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,084
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 52

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Końcówki mocy 7
Dekodery DTrueHD, DTS HD, DTS HD MA, DD, DD EX,

DPLIIx, DTS, DTS ES, DTS NEO:6, DTS 96/24, THX Ultra2
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 6x HDMI, 6x komponent,

 8x S−Video, 8x kompozyt
Wyjścia wideo 2x HDMI, 3x komponent,

5x S−Video, 5x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 11x RCA/5x RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 3x
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 9.3
Wej. cyfrowe 6x koax., 5x opt.
Wyj. cyfrowe 4x opt.
Wyjście słuchawkowe tak
Zaciski głośnikowe zakręcane
Pilot uniwersalny tak
iPod stacja dokująca
Obsługa II strefy wy. głośnikowe, 2x RCA,

2x kompozyt, 1x S−Video, 1x komponent, 1 xopt.
Komunikacja 2x USB, LAN,WiFi, 2x RS232,

4x wyzw, we/wy zdal. ster.

WYPOSA¯ENIE

Wnêtrze podzielono na kilka
stref: zasilacza, uk³adów audio/

wideo i umieszczonych po bokach
koñcówek mocy.

G³ówny transformator to toroid zamkniêty
w ekranuj¹cej puszce.

Du¿e kondensatory filtruj¹ce Denon for Audio
umieszczono w metalowych puszkach
– podobnie jak w referencyjnym PMA-S1.

Modu³ sieci bezprzewodowej WiFi to
zaadoptowany ze œrodowiska PC, popularny
standard MiniPCI.

Oprócz g³ównego transformatora toroidalne-
go, w zasilaczu pracuj¹ jeszcze cztery

mniejsze transformatory rdzeniowe.



107marzec 2008marzec 2008marzec 2008marzec 2008marzec 2008



marzec 2008marzec 2008marzec 2008marzec 2008marzec 2008108

Wzmacniacze AVWzmacniacze AVWzmacniacze AVWzmacniacze AVWzmacniacze AVHI-END

ODS£UCH
W przypadku AVC-A1HD mo¿emy byæ

pewni, ¿e sprosta on zarówno muzyce, jak
i zadaniom kinowym. Oczywiœcie, w cenie
20 000 z³ mo¿emy kupiæ znacznie lepszy
wzmacniacz stereofoniczny, ale za poœrednict-
wem Denona muzyki da siê s³uchaæ – i to
w ujêciu audiofilskim, bez przymusu i wyraŸnych
kompromisów. Co wiêcej, jest to dŸwiêk szybki,
dynamiczny, przypominaj¹cy bezpoœrednie
granie wzmacniaczy stereo z wy¿szej pó³ki.
Brzmienie jest chwilami nawet nieco porywcze
i byæ mo¿e przesadnie ofensywne, ale nieustan-
nego rytmu i werwy nie sposób niedoceniæ.
Choæ nie jestem fanem uprzestrzenniania
materia³u zapisanego oryginalnie na dwóch
œcie¿kach, to mnogoœæ przeró¿nych trybów
przestrzennych mo¿e kusiæ i zachêcaæ do takich
eksperymentów. Niezale¿nie od tego co siê
komu podoba, g³ówne cechy brzmienia pozostaj¹
jednak na swoim miejscu – mamy wartki bas,
klarown¹ œrednicê i b³yszcz¹c¹ górê.

Producenci testowanych urz¹dzeñ zachêcaj¹
nas do pod³¹czania dysków twardych i magazy-
nowania na nich muzyki, stworzono specjalne
algorytmy dla serwerów muzycznych, a nawet
programy przekszta³caj¹ce je w niezwyk³e kom-
putery domowe. Mamy wspó³pracuj¹ce
z odtwarzaczami MP3 gniazda USB, i w³aœnie
w ramach empetrójek warto sprawdziæ dzia³anie
uk³adu zaprojektowanego specjalnie dla
skompresowanych formatów (u Denona nazywa
siê on Compressed Audio Restorer). Uk³ad
rzeczywiœcie dzia³a. Trudno wprawdzie zgodziæ
siê z optymistycznymi deklaracjami o tym,
¿e utracone w procesie kompresji informacje s¹
przywracane, ale w efekcie dzia³ania uk³adu
dŸwiêk oczyszczany jest z szorstkoœci, ma mniej
cyfrowego brudu, a jednoczeœnie zachowuje
dobre walory dynamiczne.

W kinie domowym wreszcie otrzymujemy to,
czego najczêœciej brakuje – swobodê, uderzenie,
wysokie poziomy dŸwiêku bez kompresji
i wra¿enia zatykania siê systemu. Denon ma doœæ
si³y by poruszyæ powietrze w du¿ym pomiesz-
czeniu. Czytelne dialogi s¹ stabilne, ale potrafi¹
te¿ opuœciæ centralne stanowisko, pod¹¿aj¹c
z nienagann¹ analitycznoœci¹ za akcj¹. Selektyw-

NIECHCIANE
cztery omy
Na ty³ach amplitunerów niemal zawsze

znajdziemy ostrze¿enie: „Speaker
Impedance - Minimum 8 ohm”, a w najlepszym
przypadku 6 ohm. Tymczasem wiêkszoœæ
kolumn g³oœnikowych jest faktycznie 4 omowa.
Zagra czy nie zagra, tylko siê wy³¹czy, a mo¿e
uszkodzi? Problem jest podobno... biurokratycz-
ny, pod³¹czenie obci¹¿eñ 4-omowych powoduje
wzrost temperatury ponad granice dopuszczal-
ne przez przepisy UE, st¹d producenci oficjalnie
nie dopuszczaj¹ takich obci¹¿eñ, bêd¹c
w pewnej zmowie z producentami zespo³ów
g³oœnikowych – którzy dla uspokojenia klientów
przedstawiaj¹ w katalogach swoje konstrukcje
jako 8 omowe, podczas gdy faktycznie s¹ one
4-omowe. Nawet kupuj¹c wzmacniacz A/V za
20 000 z³ jesteœmy wci¹gani w te gierki,
i wiêkszoœæ bêdzie pewnie siê dopytywa³a, jakie
kolumny mog¹ bez obaw pod³¹czyæ... Trudno
uwierzyæ, aby nie mog³y to byæ wszystkie
kolumny, jakie widzimy wokó³. Denon
w instrukcji obs³ugi informuje, ¿e mo¿na u¿ywaæ
kolumn 4-omowych, ale nale¿y liczyæ siê z tym,
¿e w pewnych warunkach za³¹cz¹ siê uk³ady
zabezpieczeñ, trzeba bêdzie odczekaæ chwilê,
by ponownie korzystaæ z urz¹dzenia...
Przynajmniej œpimy spokojnie, ¿e niczego nie
zepsujemy.

AVC-AIHD
Cena [z³] 20 000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie
Nowoczesna, solidna obudowa, wspania³e elementy
elektroniczne, rozbudowany zasilacz, tranzystory
Sankena.
Funkcjonalnoœæ
Obs³uga czterech stref, konwersja do HDMI, skalowa-
nie do 1080p, integracja z bezprzewodow¹ sieci¹
komputerow¹, œwietny g³ówny pilot i interfejs GUI.
Parametry
Wysoka moc wyjœciowa, bardzo niskie zniekszta³cenia,
szumy ju¿ nie najni¿sze.
Brzmienie
Energetyczne, czyste i bezpoœrednie, wspania³a dyna-
mika zarówno w stereo, jak i kinie. Efektowna, swo-
bodna przestrzeñ.

Ma³a
antena to

zakoñczenie
modu³u sieci
bezprzewo-

dowej.

na góra tylko czyha, aby zasypaæ s³uchacza
gradem energetycznych detali. Nierzadko te¿
zdarza siê, ¿e obna¿ana jest sztucznoœæ
dogrywanego w studio dialogu. Przestrzeñ jest
wielka i imponuj¹ca, aby osi¹gn¹æ w tej materii
dobre rezultaty wcale nie trzeba na si³ê –
w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkalna na to
nie pozwala – otaczaæ siê siedmioma czy
dziewiêcioma g³oœnikami. Podstawowa
konfiguracja 5.1, nawet z wys³u¿onym DTS-em,
daje bardzo realistyczn¹ atmosferê.

Ekran
dotykowy
g³ównego
sterownika
pozwoli³
zredukowaæ
liczbê
klasycznych
przycisków.

Ca³y panel konektorów cyfrowych zosta³
osadzony na dodatkowej p³ycie wkrêconej

w ty³ urz¹dzenia.

Denon Link by³ kilka lat temu najwa¿niej-
szym i obecnym tylko w sprzêcie tej marki
systemem cyfrowej transmisji SACD i DVD-

Audio; dzisiaj wyrêcza go w tej roli HDMI v1.3.

Czêœæ z gniazd komponent zbudowano na
masywnych z³¹czach BNC.
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Dzisiaj w obudowie wzmacniacza A/V
kryj¹ siê jednak znacznie powa¿niejsze
zagro¿enia dla jakoœci audio, ni¿

odbiornik FM. A skoro FM w topowym wzmac-
niaczu A/V stanowi takie niebezpieczeñstwo, to
co robi¹ tam setki rozg³oœni internetowych?
Odpowiedzi trzeba jednak szukaæ zupe³nie gdzie
indziej, nadanie wzmacniaczom A/V takiej
w³aœnie formy to skuteczny chwyt, by oddzieliæ
je ideowo od ca³ego amplitunerowego „ch³amu”.

O satysfakcjê, ¿e kupujemy produkt
wyj¹tkowy, firma postanowi³a zadbaæ ju¿ na
etapie opakowania. Starannie wykonane,
ozdobione napisami, wype³nione mocnymi
styropianami, ksi¹¿eczkami, pilotami i instrukcja-
mi pakowanymi w oddzielne kartoniki – to mo¿e
drobiazgi, ale jak¿e mi³e po uszczupleniu portfela
o piêciocyfrow¹ sumê.

Po wyrwaniu wzmacniacza z pud³a i otarciu
potu z czo³a zachwyt trwa dalej. Jakoœæ
wykonania, precyzja wykrojenia i monta¿u
elementów, solidna konstrukcja mechaniczna,
16 mm œcianki spinaj¹ce obudowê... sam design
nie pozwala pomyliæ DSP-Z11 z produktami
innych firm, ale wszystko jest tutaj jakby o klasê
lepsze, nawet charakterystyczny, bursztynowy
wyœwietlacz œwieci bardzo jasno i wyraziœcie.

Przedni¹ œciankê ogo³ocono niemal ze
wszystkiego. Dwa pokrêt³a s¹ niezbêdne –
wzmocnienia i selekcji Ÿróde³, wy³¹cznik
sieciowy rozbito na dwa przyciski (mechaniczny
oraz stand-by), na deser zostaje jeszcze klawisz

Pure Direct. Producent powstrzyma³ siê nawet
przed oblepieniem frontu symbolem ka¿dego
obs³ugiwanego formatu, a przecie¿ DSP-Z11 ma
ich tyle, ¿e starczy³oby nie tylko na przód, ale
i boki. Pod klapk¹ te¿ zachowano umiar,
przerzucaj¹c wiêkszoœæ funkcji do nadajnika
zdalnego sterowania. Nale¿y pochwaliæ
nowatorskie podejœcie do tematu wejœcia
podrêcznego. Oprócz klasycznego zestawu
analogowego (RCA, kompozyt, S-Video) oraz
gniazda optycznego, które na dobr¹ sprawê ju¿
powoli mo¿na odstawiæ na boczny tor, pojawi³o
siê wreszcie HDMI, wystêpuj¹ce tutaj w towa-
rzystwie portu USB.

Wiêkszoœæ konektorów cyfrowych
zamontowano oczywiœcie na tylnym panelu. Tam
znajdziemy cztery podstawowe wejœcia i dwa
wyjœcia tego typu, zaczynaj¹c od najlepszego
formatu analogowego, czyli komponent, widzimy
tak¿e cztery komplety wejœciowe i dwa
wyjœciowe. Uzupe³nieniem s¹ S-Video oraz
kompozyt w identycznym stosunku gniazd 5/3.
Dodatkowo wizja dostêpna jest równie¿ na
specjalnie przygotowanych wyjœciach dla
zdalnych stref, które mo¿na napêdziæ sygna³em
komponentowym oraz kompozytowym. Gniazda
HDMI to, identycznie jak u Denona, standard
v1.3a, który daje mo¿liwoœæ transmisji
wszystkich sygna³ów; w dziedzinie obrazu to
oczywiœcie najbardziej po¿¹dany 1080p
(z prêdkoœci¹ 24 klatek) oraz wprowadzona
w³aœnie w wersji v1.3 nowa, precyzyjniejsza

definicja przestrzeni kolorów xvYCC. Pojedyn-
czy kabelek cyfrowy przeœle tak¿e najnowsze
formaty audio, takie jak bezstratne Dolby
TrueHD czy DTS HD Master Audio – dla
których Ÿród³em bêd¹ np. p³yty Blu-ray.

Doprowadzony wejœciem wizyjnym obraz
o niskiej rozdzielczoœci mo¿emy poddaæ
progresywnemu skanowaniu oraz skalowaniu,
dostaj¹c w efekcie maksymalnie 1080p. Sygna³
Ÿród³owy mo¿e przy tym pochodziæ zarówno
z gniazda HDMI, jak te¿ z dowolnego formatu
analogowego. Mamy wiêc pe³n¹ konwersjê
miêdzy formatami oraz oczywiœcie upscalling.
Dodatkowo, gdyby siê to komuœ zamarzy³o,
bêdzie móg³ dokonaæ konwersji w dó³, choæ
tylko w obrêbie danych analogowych, a wiêc
komponent na S-Video i dalej na kompozyt. Tym
samym niemo¿liwe jest przejœcie z HDMI na
którykolwiek z formatów analogowych. Praca
skalera mo¿e byæ równie¿ tak skonfigurowana,
by z formatu o wy¿szej rozdzielczoœci otrzymaæ
sygna³ o ni¿szych parametrach. Zapewnia to
procesor graficzny Anchor Bay Technology
ABT1018 – z us³ug tej firmy Yamaha korzysta ju¿
od pewnego czasu, zdecydowano siê na produkt
byæ mo¿e nie tak rozreklamowany, ale przez
wtajemniczonych uznawany za œwietne
rozwi¹zanie. Wejœciowy strumieñ analogowego
audio przeœlemy bez przeszkód cyfr¹ po HDMI
zasilaj¹c telewizor – w czym pomog¹ nam
konwertery A/C 24 bit/192 kHz.

Chocia¿ historia modeli oznaczonych DSP jest d³uga i nie zawsze
dotyczy³a tylko najdro¿szych urz¹dzeñ, to od kilku lat nie ma w¹tpliwoœ-

ci, ¿e symbol ten Yamaha rezerwuje dla króla swojej wielokana³owej
amplifikacji. Pêdzi karuzela udoskonalanych z sezonu na sezon amplitu-

nerów, a z góry spogl¹da osamotniony lider, pozbawiony odbiornika
radiowego...

DSP-Z11Yamaha Front jest
bardzo gruby,
mechaniczna
solidnoœæ
DSP-Z11
okreœla zupe³-
nie inn¹ ligê
w porównaniu
do tañszych ampli-
tunerów.
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Najbardziej interesuj¹ce, z punktu widzenia
nowych p³yt, s¹ oczywiœcie Dolby TrueHD i DTS
HD Master Audio, przyjêcie tych sygna³ów po
HDMI to jedno, a dekodowanie to coœ zupe³nie
innego, coœ co DSP-Z11 te¿ potrafi. Certyfikat
THX przybra³ tutaj niespotykan¹ postaæ THX
Ultra2 Plus. To najnowsze dziecko koncernu
Lucas Film, w tym momencie (wed³ug listy
sprzêtu certyfikowanego) DSP-Z11 jest jedynym
wzmacniaczem, który szczyci siê tym wyró¿nie-
niem. Wprawdzie teoretycznie jest jeszcze
najnowszy super-Pioneer, ale przynajmniej jak
dot¹d nikt go nie testowa³ – widziano jedynie
prototypy na wystawach. THX Ultra2 Plus jest
rozszerzeniem stworzonym dla du¿ych sal kina
domowego z zapotrzebowaniem na wysok¹ moc
i maksymalne natê¿enie dŸwiêku. Najwa¿niej-
szym z nowych algorytmów zaimplementowa-
nych w ramach tego certyfikatu jest inteligentna
kontrola g³oœnoœci Loudness Plus, œledz¹ca
i dbaj¹ca o wyrównanie proporcji kana³ów
przednich oraz efektowych przy ró¿nych
natê¿eniach dŸwiêku.

Zalet¹ wbudowanych z³¹cz HDMI v1.3 jest
równie¿ transfer SACD i DVD-Audio, Yamaha
posiada komplet uk³adów do ich obs³ugi.

DSP-Z11 to tak¿e nowa wersja firmowych
procesorów Cinema DSP z dodatkiem HD,
spójna z przyjêt¹ koncepcj¹ urz¹dzenia.
Wzmacniacz ma a¿ jedenaœcie koñcówek mocy,
siedem z nich to klasyczne, bazowe kana³y o mo-
cy 140 W przy 8 omach, pozosta³e cztery s¹
s³absze (50 W) i oddelegowane do zasilania tzw.
kana³ów Presence. Nie jest to nowa koncepcja,
gdy¿ dodatkowe g³oœniki Presence znamy ju¿
z amplitunerów Yamahy, jednak zawsze by³y to
dwa kana³y przednie, a w DSP-Z11 dochodz¹
nam jeszcze dwa tylne, umieszczane wed³ug tej
samej formu³y („na zewn¹trz” tylnych g³oœników
efektowych, na wysokoœci 1,8 m). Oczywiœcie do
przygotowania sygna³u dla takiej konfiguracji
potrzebne s¹ specjalne algorytmy, którymi
zajmuje siê odnowiony system Cinema DSP.

Z ty³u urz¹dzenia spodziewalibyœmy siê wiêc
terminali dla 11 par g³oœników, tymczasem jest
ich jeszcze wiêcej – 13, zestaw uzupe³niono
o dwie pary np. dla dodatkowych kolumn
przednich B. Konfiguracja jest jednak bardzo
elastyczna. Rozbudowany zestaw to 11.2 (dwa
niezale¿ne wyjœcia dla subwooferów), mo¿na
zdecydowaæ siê na 7.1, 5.1, bi-amping kolumn
przednich albo pójœæ na ca³oœæ i dobraæ siê do
konfiguracji menu z macierz¹, pozwalaj¹c¹ na
stworzenie najbardziej nawet absurdalnych
uk³adów (jak np. uruchomienie kana³ów przed-
nich w zdalnej strefie nr 4, zamiast w g³ównym
pokoju). DSP-Z11 wyposa¿ony jest bowiem
w system z czterema zewnêtrznymi strefami,
ka¿da ze stref posiada w³asne wyjœcia niskopo-
ziomowe. Do sterowania mamy RS232,
wyzwalacze i cztery porty sygna³ów elektrycz-
nych dla podczerwieni. Podstawowych wejœæ
niskopoziomowych mamy a¿ dziesiêæ (w tym

preamp gramofonowy), cztery wyjœcia, komplet
cyfrowy tak¿e wygl¹da œwietnie – z czterema
wejœciami (koaksjalne i optyczne) i po jednym
wyjœciu dla ka¿dego standardu. Wielokana³owe
wejœcie to pe³ne 7.1 (choæ trzeba wykorzystaæ
kana³y przednie ze stereofonicznego Ÿród³a),
a wyjœcie to okaza³e 11.2 (licz¹c z kana³ami
Presence).

Do pod³¹czenia iPoda zaproponowano
fabryczn¹, wielopinow¹ „kostkê” kompatybiln¹
z w³asn¹ stacj¹ dokuj¹c¹. Yamaha radzi te¿
sobie z po³¹czeniami w sieci komputerowej
(tylko przewodowej), pozwala s³uchaæ stacji
radiowych, komunikuje siê z firmowym
serwerem lub jego alternatyw¹, stworzon¹ na
bazie domowego komputera. Jedno z wejœæ USB
uzupe³nia tylny panel, gdzie mo¿na na sta³e
dopi¹æ np. dysk twardy z kolekcj¹ muzyki.

Dwa nadajniki zdalnego sterowania doœæ
znacznie siê ró¿ni¹, podstawowy nie jest zbyt
szczêœliwy, z ma³ym wyœwietlaczem i ogromem
podobnych do siebie przycisków (nie pomaga
nawet bajer w postaci czujnika ruchu, pod-
œwietlaj¹cego automatycznie klawiaturê), ale
nadajnik strefowy to prawdziwa pere³ka, p³aski
(zasilany miniaturowym ogniwem), œwietnie
wygl¹daj¹cy i z liczb¹ klawiszy ograniczon¹ do
praktycznego optimum.

Konstrukcja chassis jest wrêcz pancerna,
grube wsporniki i poprzeczne szyny mocuj¹ce
dla wszystkich elementów dbaj¹ o to, by
40-kilogramowy kolos trzyma³ siê kupy.

Po bokach umieszczono radiatory koñcówek
mocy, z prawej mamy szeœæ modu³ów (tu znalaz³
siê g³oœnik centralny), a z lewej piêæ. Rozbijaj¹c

to na poszczególne typy uk³adów, prawa strona
gromadzi cztery du¿e i dwie ma³e koñcówki,
lewa trzy du¿e i dwie ma³e (Presence).
Tranzystory mocy pochodz¹ tym razem od
Toshiby. Z przodu znajduje siê solidne, du¿e
trafo rdzeniowe, tu¿ obok dwa du¿e kondensa-
tory Yamaha for Audio w towarzystwie wielu
mniejszych pojemnoœci. Nie oby³o siê wprawdzie
bez po³¹czeñ kablowych, gdy¿ g³ówne p³ytki
mocowane s¹ poziomo jedna nad drug¹, ale
starano siê utrzymaæ porz¹dek. Wzmacniacze
mocy ch³odz¹ dwa wiatraki umieszczone po obu
stronach pod radiatorami, ich prac¹ mo¿na
sterowaæ – za co odpowiadaj¹ specjalne sekcje
menu.

Konwertery audio wykonano na bazie
znakomitych uk³adów Burr Brown DSD1796.

Wysoka tylna œcianka zmieœci³a ponad setkê gniazd.

W ramach
podrêczne-
go wejœcia

A/V
znajdziemy

gniazdo
HDMI.

Tajemnica skutecznego ch³odzenia
DSP-Z11 – dwa du¿e wentylatory umieszczo-

ne na linii koñcówek mocy.
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LABORATORIUM Yamaha DSP-Z11
Wprawdzie Yamaha zaoferowa³a selektor impedancji, jednak jego

dzia³anie polegaj¹ce na prze³¹czeniu pomiêdzy dopuszczalnymi 8 a 6 omami
nie pozwoli³o nam rozszerzyæ zakresu pomiarów o wersjê 4 omow¹. Nie
przeszkodzi³o to jednak DSP-Z11 wykazaæ siê rezultatami znakomitymi
i daleko wykraczaj¹cymi ponad firmow¹ specyfikacjê. Ka¿da z siedmiu
bazowych koñcówek dysponuje potencja³em a¿ 195 W, wzmacniacz radzi
sobie œwietnie w stereo 2x177 W, a w konfiguracji piêciokana³owej dostarcza
a¿ 5x121 W.

Niewiele odbiegaj¹ca od wzorca czu³oœæ 0,23 V potwierdza starannoœæ
projektu Yamahy. Poziom szumów nie jest mo¿e najni¿szy, zdaj¹c sobie
sprawê z liczby podzespo³ów przeró¿nych typów pozostaje nam jednak
uznaæ -81 dB za rezultat zadowalaj¹cy, dynamice udaje siê wysforowaæ na
poziom 104 dB.

Pasmo przenoszenia na rys.1 nie daje powodów do najmniejszej krytyki,
przy 10 Hz spadek wynosi -0,2 dB, a 100 kHz jest osi¹gane przy -1,6 dB.

Wprawdzie na rozk³adzie zniekszta³ceñ (rys.2) mo¿na wyœledziæ jedn¹
szpilkê wykraczaj¹cy ponad granicê -90 dB, ale jest to ma³o problematyczna
dla ucha droga harmoniczna. Dalej, ju¿ bli¿ej -100 dB widaæ jeszcze kilka
nieparzystych, wzmacniacz w tej dziedzinie radzi wiêc sobie bardzo dobrze.

Wykres z rys.3 pozwala cieszyæ siê THD+N ni¿szym od 0,1% ju¿ od 0.4
W a¿ do 162 W.

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 195 177 147 139 121
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,23
Stosunek sygnał/szum [dB] 81
Dynamika [dB] 104
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,068
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 60

Końcówki mocy 11
Dekodery DTrueHD, DTS HD, DTS HD MA, DD, DD EX,
DPLIIx, DTS, DTS ES, DTS NEO:6, DTS 96/24, THX Ultra2 Plus
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 5x HDMI, 4x komponent,

6x S−Video, 6x kompozyt
Wyjścia wideo 22x HDMI, 3x komponent,

3x S−Video, 3x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 11x RCA/4x RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 2x
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 11.2
Wej. cyfrowe 4x koax., 5x opt.
Wyj. cyfrowe 1x koaks., 1x opt.
Wyjście słuchawkowe tak
Zaciski głośnikowe zakręcane
Pilot uniwersalny tak
iPod stacja dokująca
Obsługa II strefy wy. głośnikowe, 3x RCA,

2x kompozyt, 1x komponent, 1x koaks.
Komunikacja 2x USB, LAN, RS232, 2x wyzw.,

2x we/wy zdal. ster.

WYPOSA¯ENIE

Du¿e trafo rdzeniowe z wieloma
niezale¿nymi odczepami plus firmowe
kondensatory.

Jedno z niekonwencjonalnych rozwi¹zañ,
Yamahy to uk³ad progresywnego skanowania

(I/P) firmy i-Chips.

Radiatory zainstalowano tu¿ przy bocznych
œciankach.

Koñcówki mocy to dwa identyczne
modu³y, poniewa¿ jednak koñcówek
mamy jedenaœcie, a boki urz¹dze-

nia dwa, to z jednej strony
obsadzono szeœæ, a z drugiej

pozosta³ych piêæ kompletnych
uk³adów.

Tranzystory mocy to klasyczne pary bipolarne
dla ka¿dego z kana³ów.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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ODS£UCH
Ods³uchiwana bezpoœrednio po Denonie

Yamaha w pierwszych chwilach wydaje siê
urz¹dzeniem mniej ¿ywym i dynamicznym.
Podczas gdy konkurent wykorzystuje ka¿d¹
okazjê do popisów, a to do nabicia rytmu, do
wykrzesania wysokotonowych iskier, czy dania
nura na g³êbokim basie, DSP-Z11 gra w sposób
bardziej zrównowa¿ony, wyrafinowany,
doszlifowany. Konsekwencj¹ jest brzmienie
mniej efektowne, ale pe³ne klasy; adresowane do
osób, które nie poddaj¹ siê tak ³awo pierwszemu
wra¿eniu i emocjom, a lubi¹ dobrze u³o¿ony,
przewidywalny dŸwiêk.

Do pewnego stopnia dostojna prezentacja nie
oznacza ocieplenia czy zamglenia, choæ gdzieœ
tam pojawia siê nuta romantyzmu albo
lampowych ci¹got. DSP-Z11 mimo ca³ego
arsena³u uk³adów cyfrowych tworzy naprawdê
inspiruj¹ce, naturalne, na wskroœ analogowe
muzyczne widowisko – z barwn¹ œrednic¹,
subteln¹ poœwiat¹ w rejonach wysokotonowych,
a wszystko to w ramach spójnoœci i plastycznoœ-
ci, jakiej nie powstydzi³by siê niejeden bardzo
dobry wzmacniacz dwukana³owy. Mimo i¿
redukowanie po³¹czeñ kablowych za pomoc¹
wygodnego HDMI bardzo kusi, to warto zadaæ
sobie trud i na okazje stereofoniczne mieæ
po³¹czenie alternatywne. Ma to po czêœci
zwi¹zek z jakoœci¹ Ÿród³a, któr¹ DSP-Z11
poprzez analogowe wejœcie RCA jest w stanie
wykorzystaæ (co œwiadczy o starannoœci budowy
tego fragmentu toru sygna³owego). £¹cze
analogowe otwiera lepsz¹ przestrzeñ i detalicz-
noœæ. Rozpisa³em siê o stereo, jednak rzadko
trafia siê sposobnoœæ prawienia urz¹dzeniu
wielokana³owemu komplementów dotycz¹cych
odtwarzania muzyki. Warto te¿ przy tej okazji
ukróciæ komputerowi PC mo¿liwoœæ kaleczenia
naszych uszu i przerzuciæ posiadan¹ kolekcjê
MP3 na zrozumia³y dla DSP-Z11 noœnik –
wykorzystuj¹c przy tym wbudowany uk³ad
„restoratora” formatów skompresowanych.

Kino domowe otwiera przed Yamah¹ nowe
perspektywy. Na pocz¹tek uwagê przyci¹ga

muskularny bas. Zejœcia s¹ niskie,
umiarkowanie konturowe, ale nie
szczêdz¹ energii. Œrednica
zachowuje wiêkszoœæ ze znanego
ju¿ charakteru, jest obfita barwa,
naturalnoœæ, ale tak¿e wyrazistoœæ,
wszystko staje siê jakby bli¿sze.

Zalet¹ góry jest jej zró¿nicowa-
nie, ucieczka od jednolitego klimatu

stale rozbijanego
szk³a (chyba, ¿e

DSP-Z11
Cena [z³] 22 000
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Pancerna i luksusowa, wspania³a konstrukcja mecha-
niczna. Œwietna sekcja cyfrowa audio i wideo.
Funkcjonalnoœæ
Niemal nieograniczona swoboda ustawieñ menu daje
pole dla eksperymentów. Sieæ komputerowa (przewo-
dowa), iPod, cztery niezale¿ne, bogato wyposa¿one
strefy, skalowanie do 1080p.
Parametry
Wiêkszoœæ parametrów na bardzo dobrym poziomie,
tylko szumy nie najni¿sze
Brzmienie
Dojrza³e, zrównowa¿one, spójne brzmienie w stereo,
kino domowe z wiêkszym animuszem, ale wci¹¿ wol-
ne od efekciarskich zagrywek. Swoboda, naturalnoœæ,
uniwersalnoœæ.

WIELOKANA£OWE
- zintegrowane
czy dzielone
Jaki jest sens zakupu wielkiej integrowanej

maszyny za ponad 20 000 z³, podczas gdy
w podobnej cenie mo¿na przecie¿ mieæ sprzêt
dzielony, teoretycznie lepszy? Dylemat ten nie
opuszcza audiofilów buduj¹cych stereofoniczne
hi-endowe systemy, zagl¹da te¿, choæ na
mniejsz¹ skalê, do œwiata wielokana³owego.
Owszem, dysponuj¹c takim bud¿etem mo¿na
ju¿ pokusiæ siê o procesor i koñcówkê, piêcio-
lub nawet siedmiokana³ow¹. Argumenty za
kombinacj¹ dzielon¹ s¹ znane, ale nie one
powinny byæ decyduj¹ce. Szukaj¹c bowiem
dzielonego systemu wielokana³owego za
podobne pieni¹dze, w jego ramach mo¿e
i uda³oby siê znaleŸæ dobry wzmacniacz mocy,
ale ju¿ znacznie trudniej by³oby dobraæ tak
nowoczeœnie wyposa¿one procesory, jakie
umieszczono w testowanych urz¹dzeniach
Denona i Yamahy. Taka paleta pod³¹czeñ,
konfiguracji, procesorów audio i wideo, jak¹
spotykamy w AVC-A1HD czy DSP-Z11, jest
niedostêpna dla ¿adnego z procesorów na
rynku, mo¿e z wyj¹tkiem kilku ekstremalnie
drogich konstrukcji, a niektóre z rozwi¹zañ
(jak wygoda budowania zewnêtrznych stref,
przekierowanie dodatkowych kana³ów
koñcówek mocy) s¹ z racji konstrukcji
systemu procesor/koñcówka w praktyce
niewykonalne.

Yamaha ma swój w³asny, wygodny
standard konektora stacji
dokuj¹cej dla iPodów, wielopino-
we z³¹cze i pojedynczy kabelek
u³atwi¹ pod³¹czenia oraz
ogranicz¹ mo¿liwoœæ pomy³ki.

Siedem
par gniazd
g³oœniko-
wych...
tylko po
jednej
stronie, po
drugiej
szeœæ
kolejnych.

Pilot drugiej
strefy to
praktyczny,
wygodny i ³adny
mikrus.

Rozszerzenia multimedialne to w tym przypad-
ku gniazdo USB oraz port sieciowy LAN.

ktoœ uprze siê na ogl¹danie takiego fragmentu),
Yamaha nie mêczy nas energi¹ wysokotonow¹,
nie musi w ten sposób udowadniaæ, ¿e rezolucja
stoi na wysokim poziomie. Zdarza siê, ¿e
skupieni na przebiegu akcji zapominamy
o istnieniu g³oœników efektowych, co jakiœ czas
odruchowo kontroluj¹c czy s¹ poprawnie
pod³¹czone. S¹, a sztuk¹ jest w³aœnie takie
wywa¿enie ich udzia³u.

Wejœæ HDMI s¹ tu „tylko” cztery, ale
dodatkowe gniazdo mamy jeszcze z przodu.
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HDMI v1.0
Standard powsta³ w 2002 roku i przej¹³

wiêkszoœæ z dobrodziejstw DVI, transmisja
obrazu mog³a mieæ maksymaln¹ postaæ 1080p,
natomiast dŸwiêk przesy³any by³ tak jak za
poœrednictwem z³¹cz koaksjalnych lub
optycznych, a wiêc z Dolby Digital, DTS oraz
dwukana³owym sk³adnikiem PCM (24 bit/48
kHz). Niestety, HDMI v1.0 nie odnios³o
wielkiego sukcesu, gdy¿ w wiêkszoœci projekto-
rów zadomowi³ siê ju¿ format DVI, który
w tamtym czasie radzi³ sobie œwietnie tak¿e
z wymaganymi przez rynek zabezpieczeniami
typu HDCP.

HDMI v1.1
Wersja v1.1 ujrza³a œwiat³o dzienne w 2004

roku, wœród ulepszeñ najwa¿niejsza wydawa³a
siê mo¿liwoœæ transferu wielokana³owego
sygna³u PCM. By³a to tak¿e pierwsza rewizja,
która radzi³a sobie z cyfrowym transferem
formatu DVD-Audio, co wczeœniej zarezerwo-
wane by³o tylko dla ma³o rozpowszechnionych
aplikacji jak Denon Link oraz IEEE-1394
(obecnego np. jako iLink w sprzêcie Pioneera).
Rynek zacz¹³ tak¿e realnie oceniaæ sytuacjê
i dostrzegaæ ewidentne luki DVI w aspekcie
dŸwiêkowym. Od tego momentu rozpoczê³a siê
ju¿ b³yskawiczna kariera HDMI.

HDMI v1.2
Lato 2005 roku – tym razem rozprawiono siê

z SACD, dodaj¹c wsparcie dla protoko³u DSD
(choæ póŸniej pojawi³a siê krytyka, wskazuj¹ca na
ma³e oszustwo – strumieñ DSD przed wys³aniem
konwertowany by³ na PCM). Od tej chwili
absolutnie wszystkie obecne na rynku formaty
mo¿na by³o przes³aæ jednym kablem. Kilka
miesiêcy póŸniej wydano jeszcze nieznacz¹c¹
poprawkê v1.2a, na dobr¹ sprawê przez nikogo
nie odnotowan¹. Nie by³o siê czym chwaliæ,
uzyskano w zasadzie tylko dodatkowe
certyfikaty na ró¿nych rynkach, wprowadzono
kilka mniejszych modyfikacji.

HDMI V1.3
Kolejna wielka zmiana nast¹pi³a ju¿ rok póŸ-

niej. HDMI v1.3 przynios³o wsparcie dla dŸwiêko-
wych formatów przypisanych nowym p³ytom
Blu-ray i HD DVD, chodzi³o oczywiœcie o Dolby
Digital Plus, Dolby True HD oraz DTS HD (Mas-
ter Audio). Wszystkie te dekodery nie musia³y
ju¿ znajdowaæ siê w odtwarzaczach, gdy¿ cyfro-
wo mo¿na by³o przes³aæ sygna³y do amplitunera
i tam je zdekodowaæ. Jeszcze wiêksz¹ nowoœæ
dostrze¿emy w zakresie sygna³ów wideo, zwiêk-
szono pasmo ca³ego interfejsu ze 165 do 340 MHz,
co odpowiada przesy³owi danych 10 Gbps. Utoro-
wa³o to drogê do wprowadzenia kolejnych zmian
w sposobie traktowania kolorów, pojawi³o siê
30, 36 i 48-bitowe adresowanie oraz nowa defi-
nicja barw oparta na formacie xvYCC (zamiast
RGB). Wszystko to osi¹gniêto czerpi¹c ponow-
nie ze... starej specyfikacji DVI. Otó¿ okaza³o
siê, ¿e wczeœniej HDMI wykorzystywa³o tylko
jeden kana³ transmisji wideo, podczas gdy w DVI
mo¿na by³o uruchomiæ a¿ dwa, co mia³o stano-
wiæ rezerwê dla potrzeb monitorów komputero-
wych o rozdzielczoœci 2048x1536 pikseli. W HDMI
v1.3 siêgniêto wiêc po takie rozwi¹zanie.

Kolejne z nowych funkcji to automatyczna
synchronizacja sygna³ów A/V kompensuj¹ca
opóŸnienia wprowadzane przez procesory
obrazu (Auto lip sync), dodatkowo w nowej
wersji pojawi³ siê mini konektor dla kamer HD
i innego sprzêtu przenoœnego.

Na koniec mamy jeszcze ciekawostkê
o nazwie CEC – Consumer Electronics Control,
to narzêdzie jakie oddano w rêce producentów
sprzêtu, pozwalaj¹c im modyfikowaæ dzia³anie
algorytmu i na koniec przypi¹æ tylko swoj¹
metkê. CEC umo¿liwia przesy³anie sygna³ów
steruj¹cych np. do w³¹czania zasilania czy zmiany
Ÿróde³. Teraz ju¿ wiemy czym (i czy s³usznie,
przypisuj¹c sobie tak „wielkie osi¹gniêcia”)
chwal¹ siê autorzy systemów takich jak Viera
Link czy Bravia Theater Sync.

Na temat HDMI nie musimy ju¿ speku-
lowaæ, przewidywania, jakie kilka lat
temu na ³amach Audio przedstawialiœmy,

dzisiaj ju¿ siê sprawdzaj¹. HDMI staje siê nowym
SCART-em, mniejszym, wygodniejszym i znacz-
nie lepszym, œwietnie zadomowionym nawet
w tanim sprzêcie – ju¿ wkrótce z pewnoœci¹ nie
bêdzie mo¿na znaleŸæ nowego odtwarzacza bez
p³as-kiego, sympatycznego z³¹cza. Wprawdzie
mal-kontenci wskazuj¹ na s³aboœci w dziedzinie
jakoœ-ci przesy³u dŸwiêku, jednak HDMI nie
grozi ani odtwarzaczom CD ani tym bardziej
gramofonom, a te popularne formaty po nieudol-
nej rewolucji DVD-Audio/SACD jeszcze d³ugo
bêd¹ rz¹dziæ w domowych systemach audio.

HDMI brylowa³o mo¿liwoœci¹ transferu
cyfrowego obrazu – nie sam¹ jego rozdzielczoœ-
ci¹, gdy¿ np. 1080i z powodzeniem uzyskamy na
analogowym komponencie, ale w³aœnie ominiêcie
przetworników C/A w Ÿródle i transfer sygna³u
wprost do wyœwietlacza jest najwiêksz¹
korzyœci¹ tego typu po³¹czenia.

Pocz¹tki HDMI siêgaj¹ jednak przemys³u
komputerowego, to tam jako pierwszy pojawi³
siê format DVI odpowiadaj¹cy za cyfrowy
transfer obrazu. HDMI stworzono w³aœnie na
bazie starszego DVI (miêdzy innymi st¹d
kompatybilnoœæ – choæ nie pe³na – obydwu
formatów), modyfikuj¹c jednak znaczn¹ czêœæ
specyfikacji. DVI umo¿liwia adresowanie
8 bitowej przestrzeni kolorów RGB, podczas gdy
HDMI znacznie rozszerzy³o tê specyfikacjê.
Ponadto do HDMI doszed³ tak¿e dŸwiêk (DVI
transmituje tylko obraz), sta³o siê wiêc mo¿liwe
przes³anie jednym kablem cyfrowego wideo
i audio, w tym formatów Dolby Digital oraz DTS,
które wczeœniej trzeba by³o pod³¹czaæ kablem
optycznym lub koaksjalnym. Dodatkowo jako
obowi¹zkowy sk³adnik HDMI pojawi³y siê
znaczniki zabezpieczeñ HDCP, które mog³y, ale
nie musia³y, byæ czêœci¹ DVI (co nie spotyka³o
siê z aprobat¹ wytwórni filmowych).

PODSUMOWANIE
AVC-A1HD oraz DSP-Z11 to najlepsze tego

typu urz¹dzenia, jakie mo¿na dziœ kupiæ, ale
rozstrzygniêcie, który z nich zas³uguje na
wieniec laurowy, nie jest jednak proste. Ich
wyrównany poziom wynika nie tylko st¹d,
¿e pochodz¹ od najlepszych specjalistów w tej
dziedzinie, ale równie¿ st¹d, ¿e powsta³y w tym
samym czasie. Dla wybajerowanych wzmacnia-
czy A/V to kwestia bardzo istotna, nawet kilka
miesiêcy ró¿nicy potrafi dzisiaj wyró¿niæ
urz¹dzenie nowoczeœniejsze. AVC-A1HD oraz
DSP-Z11, jeœli chodzi o pakiety dekoderów,
konwertery wizyjne i skalery, maj¹ na wyposa¿e-
niu po prostu wszystko. Yamaha wyró¿nia siê
dodatkowo certyfikatem THX Ultra2 Plus, ma
tak¿e (jeszcze) bardziej elastyczn¹ obs³ugê

zdalnych stref, ale Denon kontruje obecnoœci¹
bezprzewodowej sieci WiFi, wspania³ym GUI
i ergonomicznym pilotem. W pomiarach
laboratoryjnych obydwa wzmacniacze id¹ ³eb
w ³eb – nawet pod wzglêdem pewnych
s³aboœci...

Przyzwyczajeni do tañszych amplitunerów,
dopiero s³uchaj¹c AVC-A1HD lub DSP-Z11
doœwiadczamy, jak wa¿na jest silna i jednoczeœ-
nie wysokiej klasy amplifikacja. Jakoœæ brzmienia,
któr¹ cieszyæ siê bêdziemy na co dzieñ,
dokonawszy ju¿ wczeœniej wszystkich ustawieñ
i zwiedziwszy ka¿dy zak¹tek menu, p³ynie
w³aœnie z dobrej klasy koñcówek mocy. Na
szczêœcie, brzmienie Denon i Yamahy te¿ mo¿na
odró¿niæ...

Radek £abanowski

MEANDRY HDMI


