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WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ W dawnych latach œwietnoœci stereo, oferta dwukana³owych urz¹dzeñ Yamahy by³a
bardzo liczna i czêsto modernizowana. Koniec lat 90. przyniós³ stabilizacjê w postaci
trzech systemów wzmacniacz-odtwarzacz CD: AX-396/CDX-396, AX-496/CDX-496 oraz
AX-596/CDX-596. Dwa pierwsze wkroczy³y rozpêdem w XXI wiek, przesz³y w okres
wegetacji, i ostatecznie obumar³y. W koñcu jednak coœ drgnê³o i w zesz³ym roku
pojawi³y siê nowe urz¹dzenia, systemy AX-397/CDX-397 oraz AX-497/CDX-497. Tañszy
zestaw testowaliœmy w Audio 5/2007, dro¿szym zajmiemy siê teraz.

Yamaha AX-497/CDX-497

P³ytka audio to
œwietne uk³ady

steruj¹ce Toshiba
i konwertery

Crystala.

Gniazda wyjœciowe odtwarzacza s¹ z³ocone
i zapewniaj¹ pewny kontakt.

Dro¿szy wzmacniacz ma obudowê podobnej
wielkoœci, jest jednak ciê¿szy, a na przedniej
œciance przycisk Tape Monitor zosta³ zast¹piony
funkcj¹ Pure Direct, odpowiadaj¹c¹ za skrócenie
œcie¿ki sygna³u z pominiêciem wszystkich uk³adów
korekcyjnych. Jednak w bogatym wyposa¿eniu
znajdziemy te¿ pe³ny selektor Ÿróde³ nagrywania.

Wzmacniacz i odtwarzacz dostêpne s¹ w
dwóch wersjach - czarnej oraz tytanowej, cha-
rakterystycznej dla Yamahy.

Przedni¹ œciankê podzielono na dwie strefy
efektownym zafalowaniem, cofaj¹c w ten sposób
górn¹ czêœæ frontu. Tam znalaz³ siê wy³¹cznik
zasilania, diody informuj¹ce o aktywnym wejœciu
oraz dwa klawisze - wspomniany ju¿ Pure Direct
oraz CD/DVD Direct, który idzie jeszcze o krok
dalej, wy³¹czaj¹c nie tylko regulatory, ale rów-
nie¿ selektor wejœæ. W dolnej czêœci ulokowano
regulator g³oœnoœci i pokrêt³o wyboru wejœæ.
Resztê funkcji - pokrêt³a barwy, regulowany filtr
kontur, balansu, gniazdo s³uchawkowe oraz przy-
ciski wyboru wyjœæ g³oœnikowych, selektor Ÿró-
de³ nagrywania - schowano pod szerok¹ klapk¹.

Gniazda  wejœæ  odtwarzacza  i  gramofonu
(wk³adki MM) oddzielono od pozosta³ych dwóch

wejœæ liniowych i towarzysz¹cych im dwóch pêtli
rejestratorów, co sugeruje, ¿e dwa pierwsze
Ÿród³a zosta³y potraktowane priorytetowo.

Obok gniazd g³oœnikowych znajduje siê selek-
tor impedancji (4 / 8 omów), s¹ tak¿e trzy gniaz-
da sieciowe, ale w³asny przewód zasilaj¹cy jest
zainstalowany na sta³e.

P³ytek drukowanych wewn¹trz urz¹dzenia
jest tyle, ¿e kiedy doliczy³em do 12, da³em spo-
kój. Wymusi³o to wiele po³¹czeñ kablowych,
choæ producent stara³ siê te¿ wykorzystaæ nie-
które p³ytki jako zwory. Transformator rdzenio-
wy jest du¿y, znacznie wiêkszy ni¿ w tañszym mo-
delu AX-397. Pojemnoœæ filtruj¹ca to 20000µF.
Ka¿da koñcówka ma swój w³asny, solidny, odle-
wany radiator, a na nim parê tranzystorów San-
ken 2SA2151/2SC6011, którym towarzyszy czuj-
nik termiczny.

Karty wejœæ s¹ pionowe, przypominaj¹ topo-
logiê znan¹ z amplitunerów. Wejœcia CD/DVD oraz
Phono otrzyma³y niezale¿n¹ p³ytkê - uk³ady s¹ tam
zbudowane z elementów lepszej klasy elementów,
ale sygna³ musi wykonaæ dodatkowy “skok” na
g³ówn¹ p³ytkê wejœciow¹, sk¹d podawany jest
dopiero do przedwzmacniacza. Nastêpnie trafia
do modu³u Pure Direct, prze³¹czaj¹cego, w za-
le¿noœci od wybranej funkcji, pomiêdzy regulato-
rami barwy, a (bezpoœrednio) potencjometrem
g³oœnoœci - który znów mamy na kolejnej p³ytce.

Uk³ad wzmacniacza
rozbito na wiele
ma³ych p³ytek
drukowanych, co
wymusi³o du¿¹ iloœæ
po³¹czeñ.
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ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZ CDCZ CDCZ CDCZ CDCZ CD
Chocia¿ CDX-497 jest znacznie ni¿szy od

wzmacniacza, to i tutaj przeprowadzono zabieg
podzielenia przedniej œcianki. Szufladê umiesz-
czono na œrodku, pod ni¹ znalaz³ siê typowy dla
Yamahy bursztynowy wyœwietlacz. Matryca nie
jest zbyt du¿a, ale z czytelnoœci¹ nie ma naj-
mniejszych problemów, a jej kolor wspó³gra
z diodami sygnalizuj¹cymi aktywne wejœcia we
wzmacniaczu. Display otoczono przyciskami -
oprócz otwierania i zamykania szuflady mamy
funkcje play, stop i przeskakiwanie do kolejnej /
poprzedniej œcie¿ki. Obok w³¹cznika, z lewej
strony jest z³ocone gniazdo s³uchawkowe. To je-
dyna zewnêtrzna ró¿nica, jak¹ mo¿na dostrzec
na tle tañszego cedeka firmy, CDX-397.

Obok pary z³oconych, analogowych RCA s¹
wyjœcia cyfrowe – elektryczne i optyczne. Po-
dobnie jak we wzmacniaczu, przewód sieciowy
zainstalowano na sta³e.

Wewn¹trz t³oku nie ma, na œrodku znajduje
siê mechanizm Sony KSS-213C. Sygna³ z trans-
portu biegnie taœm¹ komputerow¹ do ma³ej p³yt-
ki przytulonej do tylnej œcianki urz¹dzenia. Tam
znajdziemy kompletn¹ elektronikê cyfrow¹ oraz
analogow¹. Scalak Toshiby TC94A54MFG integ-
ruje w sobie ca³¹ paletê ró¿norakich mo¿liwoœci.
Na pierwszym planie mamy sterowanie napêdu,
sygna³ odbierany i wysy³any jest dalej w formacie
PCM z p³yt CD, ale dane mog¹ byæ tak¿e deko-
dowane z formatów MP3, WMA, AAC a nawet
ATRAC z opcjonaln¹ korekcj¹ czêstotliwoœcio-

w¹, a nawet wirtualnymi systemami przestrzen-
nymi. Na tym nie koniec, scalak ten posiada
przetwornik cyfrowo-analogowy oraz zintegro-
wany wzmacniacz s³uchawkowy. Zmierzaj¹c do
wyjœæ RCA pomijamy jednak przetworniki Toshi-
by i kierujemy siê do koœci Crystala (Cirrus)
CS4392, zawieraj¹cej stereofoniczny konwerter
24bit/192kHz z cyfrow¹ interpolacj¹, filtrami ana-
logowymi a nawet obs³ug¹ Super Audio CD czy
regulacj¹ g³oœnoœci (z czego producent skorzys-
ta³). Sygna³ analogowy obrabiany jest nastêpnie
we wzmacniaczach operacyjnych JRC2068.

Wyjœcie s³uchawkowe pod³¹czono d³ugim,
lecz ekranowanym kablem. Zasilacz odsuniêto
od uk³adów audio i schowano w lewym rogu na
w³asnej p³ytce.

Pilot odtwarzacza jest znacznie wiêkszy od
sterownika wzmacniacza, ale przecie¿ ju¿ sama
klawiatura numeryczna zajmuje bardzo du¿o
miejsca. Ponadto funkcjonaln¹ przewag¹ modelu
CDX-497 nad tañszym CDX-397 jest obs³uga pli-
ków MP3, WMA, do której oddelegowano spe-
cjaln¹ sekcjê przycisków na pilocie.

W odtwarzaczu widaæ gêste upakowanie
elektroniki, ale ca³y tor sygna³u audio
zmieœci³ siê na niewielkiej p³ytce przy
tylnej œciance.

Wzmacniacz posiada trzy gniazda
zasilaj¹ce sieciowe - np. dla urz¹dzeñ

Ÿród³owych.

Mniejszy
sterownik
wzmacniacza,
mimo skromnych rozmiarów jest bardzo
wygodny, a do tego daje dostêp do
podstawowych funkcji odtwarzacza.

Modu³ wejœæ to oddzielny druk, za nim
ustawiono kolejn¹ p³ytkê dla odseparowa-

nych gniazd odtwarzacza i gramofonu.

Na radiatorze naklejono pasek gumy, co ma
zapobiegaæ rezonowaniu cienkich ¿eber.
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Przewidywana suma cech brzmieniowych po-
szczególnych urz¹dzeñ czêsto mi ja  s iê

z rzeczywistoœci¹, to nie prosta matematyka
i nawet d³ugi sta¿ i obycie z setk¹ urz¹dzeñ na
niewiele siê zdaje. Przypadek Yamahy jest dos-
kona³¹ ilustracj¹ tego zjawiska, gdy¿ wydawa³oby
siê, ¿e odtwarzacz precyzyjny i bezpoœredni da
ze wzmacniaczem o lekko luŸnym, defensywnym
charakterze system zrównowa¿ony, neutralny
czy wrêcz nudny. Jednak zestaw Yamahy gra bar-
dzo œmia³o i odwa¿nie, jest rytm, dynamika,
a chwilami nawet doza agresji. Tym razem miêk-
kiego grania trzeba szukaæ gdzie indziej, chocia¿
Yamaha by³a w przesz³oœci znana jako przystañ
brzmienia ciep³ego i ³agodnego. Czêstotliwoœci
najni¿sze pojawiaj¹ siê chêtnie, ale wybrzmiewa-
j¹ doœæ krótko, mo¿na by³oby mocniej “przy-
grzaæ”. Wy¿sza czêœæ basu nawet w najbardziej
skomplikowanych pochodach radzi sobie z gracj¹
i zwinnoœci¹. Œrednica te¿ jest pobudzona, rwie
do przodu, ale nie zapomina o atrybutach barwy.
Delikatnoœæ spotkamy w najwiêkszym stopniu
w zakresie sopranów. Tutaj system jako ca³oœæ
sprawia najwiêksz¹ niespodziankê – sam odtwa-
rzacz wydaje siê bowiem przesadnie klarowny,
balansuje na krawêdzi ostroœci, staraj¹c siê poka-
zaæ jak najwiêcej detali. Wzmacniacz podchodzi
do tego tematu z nieco wiêkszym dystansem, ale
wydawa³oby siê, ¿e nie na tyle, aby skompenso-
waæ zapêdy cedeka. Jednak na koñcu mamy
œwietny rezultat, spektakl ze wspania³¹ prze-
strzeni¹, z subtelnymi, ale i wyrazistymi dŸwiê-
kami ze skraju pasma.

W porównaniu z AX-397, w przypadku AX-
497 dostajemy wyraŸnie lepszy produkt za nie-
wiele wiêksze pieni¹dze - bez wahania do³o¿y³-
bym 200z³ na dro¿sz¹ integrê. Ciekawie rokuje
jej zestawienie z tañszym odtwarzaczem Yama-
hy, CDX-397, który jest w swojej cenie znakomi-
ty i posiada wiêkszoœæ zalet dro¿szego modelu.
Nie ma wprawdzie obs³ugi MP3 i WMA, ale
brzmieniowo taki w³aœnie system ma wielkie szan-
se przynieœæ najlepsze rezultaty w relacji do ceny.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Tryb I (min. 8 ΩΩΩΩΩ)
Obciążenie [Ω]                 1 kanał 2 kanały

8 128 89
4 − −

Tryb II (min. 4 ΩΩΩΩΩ)
Obciążenie [Ω]                 1 kanał 2 kanały

8 91 80
4 144 95

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,23
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 90
Dynamika [dB] 110
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,092
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 57

Selektor impedancji
pojawi³ siê tak¿e w tañszym
modelu AX-397, goœci tak¿e
w wielu amplitunerach
(wielokana³owych
i stereofonicznych) Yamahy.
W jednym trybie wzmac-
niacz akceptuje obci¹¿enia
min. 8 omów, w drugim
min. 4 omy. Przy 8 omach
i dedykowanym ustawieniu
uk³adu moc wynosi a¿ 128W
i spada do wci¹¿ wysokich
2x89W w stereo. W trybie
min. 4 omy i takim
obci¹¿eniu dostajemy
w jednym kanale 144W,
a gdyby zasilacz by³
mocniejszy, moglibyœmy
liczyæ na wiêcej ni¿ 2x95W
w stereo - ale i tak jest
przecie¿ dobrze. Wspó³-
czynnik S/N wynosi wysokie
90dB, a dynamika osi¹ga
110dB.

Pasmo przenoszenia
(rys.1) to kontynuacja
dobrych wyników, przy
10Hz mamy spadek -0.2dB,
a do 100kHz dobrnêliœmy
z poziomem -1.2dB dla
8 omów i -1.9dB dla
4 omów.

Ponad widmem szumów
znajduj¹ siê druga, trzecia
oraz czwarta harmoniczna,
których poziom nie zbli¿a
siê jednak nawet do -90dB
(rys.2).

Na rys.3 widaæ zaledwie
minimaln¹ przewagê
wykresów dla 8 omów nad
konfiguracj¹ 4 omow¹, st¹d
wniosek, ¿e bez przeszkód
mo¿na stosowaæ kolumny
ka¿dego typu.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D

CDX-497
Cena [z³] 1200
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
£adnie zaprojektowany uk³ad z krótk¹ œcie¿k¹ sygna³u,
dobre komponenty cyfrowe.

Funkcjonalnoœæ
MP3, WMA, regulacja g³oœnoœci, wyjœcie
s³uchawkowe.

Brzmienie
Klarowne, dynamiczne, i do tego z bogat¹ barw¹.

AX-497
Cena [z³] 1300
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Du¿o modu³ów i po³¹czeñ, œwietne koñcówki mocy.

Laboratorium
Doskonale - wysoka moc niezale¿nie od trybu pracy,
bardzo niskie zniekszta³cenia, niskie szumy.

Brzmienie
Z natury delikatne i subtelne, ale z zapasem potrzeb-
nej energii i zdolnoœci¹ g³oœnego, czystego grania.

“Fala” na przednich œciankach to rys
aktualnej serii Yamahy.


