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avr400

Teraz trafił do nas najnowszy i najbardziej przystępny AVR400. Wyceniony 
na 8000 zł i tak znajdzie nieliczną konkurencję wśród najlepszych modeli 
znanych japońskich producentów. Jakie ma szanse w takiej konfrontacji? 
Przecież flagowe amplitunery AV Denona, Pioneera  czy Yamahy to maszy-
ny uzbrojone po zęby. Brzmienie? Owszem, ale tak drogi amplituner nie 
obroni się bez obowiązkowego pakietu nowoczesnych układów cyfrowych.

W ponad 30-letniej historii firmy, Arcam dostarczał przede wszystkim urządzenia zapewniające 
radość ze słuchania muzyki. Trendy rynkowe sprawiły jednak, że jedna z najbardziej audiofilskich 
brytyjskich marek zajęła się również urządzeniami kina domowego. Pierwsze były odtwarzacze DVD, 
po których ślad już zaginął, zastąpione ostatnio odtwarzaczem Blu-ray. Po Arcamie można się było 
spodziewać przede wszystkim ambitnej amplifikacji, więc pojawiły się hi-endowe procesory AV i wielo-
kanałowe końcówki mocy, a także zaawansowane amplitunery – jedne z najdroższych w tej kategorii 
sprzętu (AVR600, AVR500).

Ż
yjąc w czasach Blu-raya oczy-
wistym wydaje się wyposażenie 
w komplet dekoderów HD. Dolby 
TrueHD i DTS HD Master Audio 
wspomagane są przez pełną 

ośmiokanałową architekturę sekcji przed-
wzmacniacza oraz siedem końcówek mocy. 
Skoro dekodery HD, to i wejścia HDMI – jest 
ich pięć w towarzystwie jednego wyjścia i – co 
imponujące – wszystkie wykonano w specy-
fikacji v1.4a, więc amplituner potrafi przyjąć 
i przełączać sygnały 3D, jest również zgodny 
z najnowszymi dodatkami, w tym z proto-
kołem ARC. Gniazda wideo zdecydowanie 
rozszerzono o znane standardy analogowe. 
Nie zabrakło także skalera (układ nazwany 

Torino) pozwalającego na przejście z każdego 
niższego formatu na wyższy. 

Do kompletu wejść analogowych audio 
dodano spory panel gniazd cyfrowych optycz-
nych i elektrycznych. Pełną formę 7.1 ma 
zarówno wejście, jak i wyjście wielokanałowe. 

Siedem par terminali głośnikowych 
pozwala, oczywiście, na uruchomienie układu 
7.1, ale decydując się na redukcję do 5.1 bę-
dziemy mogli inaczej wykorzystać dwie wolne 
końcówki mocy – przekierować je do zdalnej 
strefy lub uruchomić bi-amping kolumn 
przednich. Instalację w drugim pomieszczeniu 
zrealizujemy również za pomocą niskopozio-
mowych wyjść RCA; jest nawet dedykowane 
wyjście obrazu (kompozyt) oraz zestaw gniazd 

dla wyzwalaczy i transmisji sygnałów zdal-
nego sterowania (w tym RS232). Podłączenie 
iPoda wymaga skorzystania z firmowej stacji 
dokującej wykonanej w standardzie konekto-
rów Arcama.

AVR400 ma również port USB oraz gniazdo 
sieci LAN. Obydwa służą wyłącznie do odtwa-
rzania muzyki, amplituner wspiera formaty 
USB, WMA, WAV, AAC oraz FLAC, nagrania 
można zapisać na podręcznej pamięci lub 
przechowywać na podłączonym do sieci kom-
puterze. Gniazdo LAN otwiera także drogę do 
internetowych stacji radiowych.
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Tylna ścianka błyszczy nie tylko złoceniami,
 ale także kompletnością połączeń.

Do złącza USB możemy podpiąć dysk twardy 
z muzyką np. w formacie FLAC. 

Możliwości portu sieci LAN sięgają radia interneto-
wego i dostępu do muzyki na twardych dyskach.

Arcam ma też najnowszy standard złącz HDMI v1.4. 
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AVR400 dostępny jest w dwóch wersjach 
kolorystycznych – srebrnej oraz czarnej. 
Metalowy front ma falisty profil, delikatnie 
chropowata struktura dodaje mu firmowej 
oryginalności. Urządzenie jest duże i ciężkie, 
wygląda bardzo poważnie poprzez skromnie, 
ale też ciekawie zagospodarowany front. Nie 
ma na nim żadnego pokrętła, zielony wy-
świetlacz zajmuje tylko jego wąski fragment, 
poniżej umieszczono szereg jednakowych 
przycisków, które służą do przełączania źródeł 
i regulacji głośności. Nieco niżej naniesiono 
tylko symbole najważniejszych układów i 
systemów w towarzystwie dwóch gniazd – 
wyjścia słuchawkowego oraz podręcznego 
wejścia mini-jack. Spotyka się je czasami w 
sprzęcie stereo, jednak na ogół w najbardziej 
oczywistej formie wejścia analogowego; w 
AVR400 mamy do czynienia z czymś jeszcze 
innym. Pomysł jest znany z niektórych kompu-
terów (np. Apple Mac Mini): w ramach typowo 
wyglądającego portu mini-jack zintegrowano 
klasyczne dwukanałowe złącze analogowe 
oraz odbiornik cyfrowego sygnału optyczne-
go; aby z niego skorzystać, potrzebny będzie 
specjalny wtyk przypominający do złudzenia 
tradycyjną końcówkę 3,5 mm. 

Amplituner ma, oczywiście, menu ekra-
nowe, jednak przy graficznej rewolucji, jaką 
przeszły tańsze urządzenia konkurencji, 
tutaj wypada skupić się na łatwości obsługi 
i funkcjonalności, zapominając o wizualnych 
bajerach. 

Pilot znamy już dość dobrze z innych urzą-
dzeń Arcama –  srebrne, jednolite klawisze 
na srebrnym „blacie”, od których odcinają 
się tylko kursory, nie są szczytem przejrzysto-
ści. Pilot, oprócz kodów dla urządzeń innych 
marek, został także wyposażony w opcje 
samouczące.

W przeciwieństwie do znakomitej więk-
szości amplitunerów, w AVR400 znajdziemy 
(wreszcie) porządny zasilacz. Zbudowano go 
na bazie dużego transformatora toroidalnego, 
który ma zróżnicowane odczepy dla sekcji 
wtórnych, współpracujące z szeregiem filtrów, 
stabilizatorów i prostowników. Radiator końcó-
wek mocy jest również okazały. Każda z nich 
w pełni analogowa i zbudowana z elementów 
dyskretnych. 
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Laboratorium Arcam AVR400

Względem deklarowanej mocy wyjściowej 130 W (w każdym kanale) 
AVR400 demonstruje nieco więcej, bo 149 W przy 8 omach, utrzymując prak-
tycznie ten rezultat (2 x 146 W) w stereo. W trybie pięciokanałowym mamy 
5 x 96 W, spadek jest zauważalny, ale nie tak drastyczny jak w tańszych 
amplitunerach – w Arcamie pracuje lepszy zasilacz. 

Amplituner działa stabilnie i wydajnie także przy 4 omach, wyniki 
2 x 193 W oraz 5 x 137 W są imponujące – tutaj przewaga nad amplitune-
rami japońskimi – które najczęściej „boją się” obciążenia 4-omowego – jest 
bezdyskusyjna. Czułość każdego z wejść możemy indywidualnie regulować, 
przy najwyższym ustawieniu wynosi 0,55 V.

Poziom szumów, jak i pozostałe parametry, zmierzyłem z włączonymi 
układami Direct, co pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrego rezultatu 88 dB, 
dynamika wynosi 109 dB.

Arcam nie ma najmniejszych problemów z pasmem przenoszenia 
(rys.1.), które rozciąga się od 10 Hz (-0,3 dB), przy 100 kHz spadek wynosi 
ok. -2 dB. 

Delikatny udział drugiej (-88 dB) oraz trzeciej (-89 dB) harmonicznej to je-
dyne warte zauważenia elementy w spektrum zniekształceń (rys. 2.). Kolejne 
szpilki pojawiają się już poniżej -100 dB.

Wystarczy niska moc wyjściowa, by zniekształcenia spadły poniżej 
poziomu 0,1 % (rys. 3.). 

To chyba najlepszy zestaw pomiarów dla jakiegokolwiek testowanego 
w „Audio” amplitunera AV! 

LAB

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 
 8 149 146 127 109 96  
 4 201 193 166 150 137
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,55
Sto su nek syg nał/szum [dB]  88
Dy na mi ka [dB]  109
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 47

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Wzmacniacze są chłodzone dwoma dużymi wentyla-
torami, uruchamianymi na rozkaz czujnika tempera-
tury umieszczonego na radiatorze.

Końcówki mocy wykonano na układach 
Darlington.

Końcówki mocy i zasilacz 
zajmują połowę przestrzeni. 
Płytki z obwodami przed-
wzmacniacza oraz dekoderami 
ulokowano z tyłu, montując 
je poziomo – jedna nad 
drugą. 

Zadanie dekodowania dźwięku HD powierzono 
układom fi rmy Cirrus Logic.
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BRZMIENIE 
O ile pod względem funkcjonalnym wska-

zanie amplitunera lepiej wyposażonego niż 
AVR400, a przy tym nawet tańszego, nie sta-
nowiłoby problemu, to dźwięk broni się przed 
atakami konkurencji. W kategorii amplitune-
rów oczywiście, bo nie byłoby uczciwe okre-
ślanie 400-tki jako najlepszego z możliwych 
zestawów wielokanałowych w ogóle. Tyle że 
systemy złożone z procesora i wielokanałowej 
końcówki mocy są znacznie droższe. AVR400 
wypełnia więc lukę między takimi systemami 
a popularnymi amplitunerami. 

Taką równowagą, kulturą i przejrzystością 
brzmienia mogą pochwalić się urządzenia 
stereofoniczne i to wcale nie te najtańsze. Nie-
zależnie od swojej selektywności, brzmienie 
jest spójne i naturalne, zwyczajnie chce się 
słuchać muzyki i uczestniczyć w seansach fi l-
mowych. W odtwarzaczu lądują kolejne płyty, 
bo brzmienie jest również o tyle wciągające, 
że rodzi ciekawość sprawdzenia kolejnych 
nagrań. 

Wszystko do siebie pasuje, nic nie drażni, 
nic nie odstaje od reszty, ale też się nie wybija. 
Można lakonicznie stwierdzić, że Arcam brzmi 
ładnie – tyle samo w tym ogólności co uczucia 
pełnej satysfakcji. Drobne niedociągnięcia 
można wychwycić, lecz ich wytropienie wcale 
nie psuje humoru, bo ciężar wrażeń szybko 
przenoszony jest w sferę przyjemności. Wła-
ściwie wszystko mi w tym brzmieniu pasuje. 
Arcam trafi ł w mój gust, a może po prostu po-
trafi ł zagrać angażująco, kładąc na szali nie 
tylko emocje, ale i porządek oraz rzetelność. 
Rzecz w udanej kompozycji, co czasami może 
wydawać się brakiem charakteru, nijakością, 
dynamiczne frazy nie pojawiają się co chwila, 
trzeba na nie poczekać. W muzyce stereo jest 
swobodna lekkość, jak też kontrola – nie ma 
szaleństw i ociężałości. Nie ma też powalają-
cej potęgi, bas potrafi  być jednak silny i krępy, 
bić mocno i celnie, ale nie jest jednostajnie 

AVR400
CENA: 8000 ZŁ

DYSTRYBUTOR: AUDIO CENTER POLAND
www.audiocenter.pl
DYSTRYBUTOR: AUDIO CENTER POLAND
www.audiocenter.pl

WYKONANIE
Amplituner z porządnymi wzmacniaczami analogowy-
mi i solidnym zasilaczem. Sekcja cyfrowa HDMI w naj-
nowszej specyfikacji z dobrym układem skalującym, 
procesory audio oparte na scalakach Cirrus Logic. 

FUNKCJONALNOŚĆ
Gniazda HDMI z obsługą formatu 3D i ARC, skaler 
wideo 1080p, druga strefa z sygnałami audio i wideo, 
port USB oraz sieć LAN pozwalają na transmisję 
plików muzycznych, w tym FLAC, podłączenie iPoda 
przez firmową stację dokującą.

PARAMETRY
Bardzo wysoka moc wyjściowa w każdym trybie, 
sięgająca 2 x 200 W w stereo (przy obciążeniu 4-omo-
wym, które nie sprawia żadnych problemów); niskie 
zniekształcenia, niski szum, szerokie pasmo.

BRZMIENIE
Spójne, harmonijne, selektywne, nadzwyczajna 
konsystencja średnicy buduje wiarygodność przekazu, 
naturalna dynamika bez egzaltacji. Kultura dobrego 
stereo, przestrzeń prawdziwego kina.   

napompowany. Góra pasma jest fi nezyjna, 
delikatna, trzeba przyznać, że metaliczne ele-
menty wprowadza z wielką niechęcią, nawet 
wtedy, gdyby były one usprawiedliwione. 

Mimo to w kinie może być przerażająco 
albo romantycznie, aksamitność wysokich 
tonów potrafi  ustąpić większej sile rażenia, 
a bas o dowolnej masie wygeneruje prze-
cież subwoofer. Siła AVR400 wynika nie 
tylko z mocy i dynamiki, równie ważna, choć 
rzadziej spotykana, jest siła wiarygodności 
środka, która służy nie tylko przywoływanym 
w takich sytuacjach dialogom – również 
dźwięki tła i te otaczające zyskują na wypeł-
nieniu i plastyczności. 

Jako serce systemu AV amplituner spisze się 
znakomicie, pozwalając też zapomnieć o budo-
waniu drugiego zestawu do słuchania muzyki. 

Radek Łabanowski
               

Układ direct – ważny dla odtwarzania muzyki. 

Maleńkie gniazdo słuchawkowe formatu mini-jack 
ginie na dużym froncie; audiofi le są bardziej przy-
zwyczajeni do „dużych jacków”, ale współczesne 
słuchawki mają kable zakończone zwykle właśnie 
małymi wtyczkami (choć w komplecie są 
przejściówki).

Przednia 
ścianka wypro-

fi lowana w modną 
falę – Arcam 

podporządkował się 
prawom rynku.
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