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C1

Wejœcia zbalansowane, wejœcia RCA
i wideo oraz p³ytka wejœæ cyfrowych,

dekoderów i przetworników.

W roli g³ównej
dekodery na

DSP Motoroli

Procesor Parasounda jest jednym
z najpe³niej wyposa¿onych tego typu
urz¹dzeñ. Posiada  wszystkie mo¿li-

we  certyfikaty i obs³uguje niemal
wszystkie systemy dekodowania

i obróbki (postprocessingu) dŸwiêku.

W ymieñmy je dla porz¹dku: Dolby Digi-
tal EX, DTS ES (Discrete i Matrix),
DTS 96/24, Dolby Pro Logic II, THX

Ultra2 oraz THX Surround EX. Zabrak³o tylko
dekodera HDCD. Urz¹dzenie ma otwart¹ archi-
tekturê (dekodowanie przeprowadza siê w uk³a-
dach DSP Motoroli), i mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
mo¿liwy bêdzie jego póŸniejszy upgrade. Oprócz
klasycznych, ca³kowicie analogowych wejœæ i wyjœæ
7.1, C1 wyposa¿ono w dodatkowe cztery wy-
jœcia, które mog¹ zostaæ dowolnie zaprogramo-
wane: mog¹ to byæ np. dodatkowe wyjœcia sub-
wooferowe, wyjœcia dla drugiej strefy, wyjœcia do
bi-ampingu dowolnego kana³u itd. Poniewa¿
urz¹dzenie jest ca³kowicie zbalansowane, mo¿na
pod³¹czyæ do niego CD ze zbalansowanym wy-
jœciem, zaœ sygna³, dziewiêcioma kana³ami (!) wy-
s³aæ do zbalansowanych koñcówek mocy. Bêd¹c
przy po³¹czeniach analogowych warto wspo-
mnieæ, i¿ ich czêœæ jest ca³kowicie odseparowana
od wejœæ wizyjnych i pracuje bez przyporz¹dko-
wywania. Do kompletu otrzymujemy równie¿
w pe³ni odseparowan¹ drug¹ strefê. Interfejs
u¿ytkownika (czyli po prostu przyciski i ga³ki)
jest, dziêki obecnoœci wyœwietlacza, przyjaz-
ny i przypomina raczej nieco wiêkszy
wzmacniacz ni¿ urz¹dzenie o tylu
mo¿liwoœciach. Dostêpne jest
oczywiœcie zdalne sterowanie.

wejœæ, ustawienia itp. warto skorzystaæ z progra-
mu komputerowego i ca³oœæ tej operacji wyko-
naæ na ekranie monitora.

I na koniec, chyba najwa¿niejsza rzecz: urz¹-
dzenie posiada uk³ad do automatycznej kalibracji
wszystkich parametrów. Wystarczy wiêc umieœ-
ciæ mikrofon w odpowiednim miejscu, wymówiæ
odpowiednie zaklêcie (przy rêcznej konfiguracji
s¹ to zwykle przekleñstwa) i spokojnie zasi¹œæ do
ogl¹dania. W rzeczywistoœci w czasie tej operacji

wysy³ane s¹ serie sygna³ów,
które s¹ mierzone i sta-

nowi¹ podstawê
do korekt wpro-
wadzanych au-

tomatycznie

do pamiêci. Ka¿dego, kto mia³ wczeœniej z tak
zaawansowan¹ autokalibracj¹ kontakt – np. przy
okazji amplitunera Pioneera VSA-AX10Ai – nie po-
winny przeraziæ wycia i stuki dochodz¹ce z g³oœ-
ników. Trzeba powiedzieæ, ¿e pomiar zosta³ ska-
librowany bardzo dok³adnie, poniewa¿ ró¿nica
pomiêdzy nastawami, a wartoœciami zmierzo-
nymi przy u¿yciu p³yty z sygna³ami generatora
i miernikiem Neutrika, nie przekracza³a 0,5dB.

Dekoder C1 jest bardzo wysoki, a to za spra-
w¹ piêtrowej konstrukcji wewnêtrznej. Ka¿da
sekcja otrzyma³a w³asn¹, odseparowan¹ p³ytkê.
Wejœcia niezbalansowane buforowane s¹ przez
nale¿¹ce do presti¿owej serii SoundPlus uk³ady
Burr-Browna OPA2134, charakteryzuj¹ce siê we-
jœciem typu FET i ultra-niskimi zniekszta³ceniami.

Do dyspozycji mamy dwa
piloty – Master, obs³ugu-
j¹cy   wszystkie   operacje
oraz SideKick, s³u¿¹cy do wy-
dawania podstawowych ko-
mend w drugiej strefie. Master
jest typowym “inteligentnym” pilo-
tem i posiada dotykowy wyœwietlacz cie-
k³okrystaliczny. Jak zawsze w takim wypadku,
jego obs³uga jest prosta tylko do pewnego mo-
mentu i trzeba poœwiêciæ sporo czasu na “æwi-
czenia praktyczne”, ¿eby siê do niego przyzwy-
czaiæ. G³ówny pilot jest wstêpnie zaprogramo-
wany, ale aby wprowadziæ swoje w³asne nazwy
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Gniazda s³uchawkowe i mikrofonu kalibracyjnego.

Za gniazdami XLR znajdziemy natomiast dodat-
kowo uk³ady Burr-Browna DRV134AV. Dekodo-
wanie D/A odbywa siê w uk³adach AKM AK4393
(24/96) o multibitowej architekturze typu sigma-
delta i symetrycznym wyjœciu. Ich dynamika wy-
nosi imponuj¹ce 120dB, przek³adaj¹ce siê na re-
aln¹ rozdzielczoœæ 20 bitów. Wybór tego kon-
kretnego przetwornika implikuje jednak pewne
ograniczenia. Nie ma szans na dekodowanie stru-
mienia 24/192, ani tym bardziej DSD z p³yt
SACD. Dla wielu nie bêdzie to oczywiœcie prob-
lemem, jako ¿e przysz³oœæ obydwu formatów
jest dyskusyjna, jednak C1 kosztuje tak wiele, ¿e
pewien rodzaj “zabezpieczenia” (“future proof”)
powinien zostaæ zachowany. Wariant wybrany
w Parasoundzie jest wiêc nieco konserwatywny,
ale – mo¿e paradoksalnie – na tê chwilê lepszy.
Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e nowe przetworniki
“wieloformatowe” s¹ czêsto wyraŸnie gorsze
od AK4393. Wyjœciem steruj¹ ponownie uk³ady
OPA2134. Regulacja g³oœnoœci odbywa siê w sca-
lonych drabinkach rezystorowych.

Czêœæ elektroniczna wykonana jest bardzo
³adnie i z dba³oœci¹ o szczegó³y, o czym œwiadczy
np. osobny wzmacniacz s³uchawkowy oparty na
uk³adach BB OPA2134. Jedynym problemem,
przynajmniej przy wy¿szych ni¿ 48 kHz czêstotli-
woœciach próbkowania, mo¿e okazaæ siê jednak
odbiornik sygna³u cyfrowego, w tym przypadku
Crystal CS8415. Uk³ad ten nie posiada pêtli PLL
i w zwi¹zku z tym jest podatny na jitter. Przy
wyborze Ÿród³a trzeba wiêc poœwiêciæ nieco
wiêcej czasu ni¿ zwykle, poniewa¿ ró¿nice po-

miêdzy ró¿nymi odtwarzaczami mog¹ siê okazaæ
wiêksze ni¿ zazwyczaj. Na koniec zostawi³em
sprawê zasilania – w C1 zastosowano zasilacz
impulsowy. Stosuje go z powodzeniem tylko
LINN i Chord, z tym, ¿e tam s¹ to skomplikowa-
ne uk³ady, nad którymi pracowano przez wiele
lat. Jedynym rozs¹dnym wyt³umaczeniem na jego

obecnoœæ w C1 jest chyba tylko chêæ zmniejsze-
nia jego masy (bo kosztów raczej nie...).

Bez kolorowego 5-calowego wyœwietlacza
ciek³okrystalicznego (TFT), obs³uga

skomplikowanego i zaawansowanego
dekodera C1 by³aby znacznie trudniejsza.
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nieco miêkkiemu charakterowi góry i nasyco-
nemu œrodkowi, przypominaj¹ dŸwiêkiem urz¹-
dzenia lampowe. Techniczne wyjaœnienie tego
fenomenu jest proste: MOSFET-y generuj¹ g³ównie
parzyste zniekszta³cenia harmoniczne, które s¹
znacznie lepiej tolerowane przez ucho cz³owie-
ka. Wybór bipolarów dla stopnia pr¹dowego jest
doœæ oczywisty: ich odpornoœæ na przeci¹¿enia,
przesterowania itp. jest znacznie wiêksza ni¿
tranzystorów polowych.

Uk³ady symetryzuj¹ce wejœcie umieszczono
tu¿ przy gniazdach RCA, tak wiêc sygna³ we-
wn¹trz p³ynie wy³¹cznie w formie zbalansowa-
nej. Ka¿dy kana³ zbudowany jest w formie od-
dzielnego modu³u, z w³asnym radiatorem. Na
p³ytkach znajdziemy metalizowane oporniki
o tolerancji 1% oraz kondensatory polipropyle-
nowe i mikowe. Wzmacniacz mo¿e byæ w³¹czony
zdalnie poprzez C1. Zadbano równie¿ o to, aby
równoczesne w³¹czenie obydwu urz¹dzeñ nie
skutkowa³o g³oœnym “pukniêciem” w g³oœnikach.
Na wejœciu A52 pracuj¹ bowiem oporniki typu
NTC – Negative Temperature Coefficient, które
przy w³¹czeniu przepuszczaj¹ tylko 50% pr¹du
i dopiero po rozgrzaniu zwierane s¹ przekaŸni-
kami o z³oconych stykach. Gniazda g³oœnikowe
nie wabi¹ b³yskotkami, bo choæ z³ocone, maj¹
zaciski z utwardzanego plastiku. S¹ one jednak
bardzo solidne, a ich dzia³anie pewne. Parasound
zadba³ o formalne potwierdzenie mo¿liwoœci
A52, poniewa¿ na jego przednim panelu zna-
jdziemy logo THX Ultra2. Oznacza to, ¿e urz¹-
dzenie przesz³o rygorystyczne pomiary w labola-
toriach LucasFilm (w ich sk³ad wchodz¹ m.in. dy-
namika, szumy, moc) i spe³ni³o wymagania objête
tym certyfikatem.

A52
Na tle C1 koñcówka A52 wygl¹da

nudnie i podejrzanie skromnie.
Podejrzenia czêœciowo siê sprawdza-

j¹ - poniewa¿ jest to urz¹dzenie
piêciokana³owe, wiêc chc¹c skorzys-

taæ ze wszystkich mo¿liwoœci C1,
nale¿y zakupiæ dodatkowo stereofo-

niczn¹ koñcówkê, równie¿ przez
Parasounda w ramach linii Halo

oferowan¹.

A 52 zbudowano w oparciu o jeden ogrom-
ogromny transformator toroidalny o mo-
cy 1,4kW, zalany ¿ywic¹ epoksydow¹

i piêæ identycznych modu³ów z koñcówkami mo-
cy. I tu krótka dygresja na temat transformatora:
w uk³adach wielokana³owych mo¿na wyró¿niæ
dwa g³ówne sposoby konstruowania zasilania –
albo przy pomocy jednego wielkiego trafa dla
wszystkich kana³ów, albo osobnych, mniejszych
transformatorów dla ka¿dego kana³u osobno.
Ka¿de z tych rozwi¹zañ ma swoje plusy i minusy.

Zwolennicy separacji zasilania twierdz¹, ¿e – po-
dobnie jak w klasycznych urz¹dzeniach stereofo-
nicznych – eliminuje siê w ten sposób wzajemn¹
modulacjê, a tym samym przes³uchy miêdzykana-
³owe. John Curl, wraz z innymi, s¹dzi natomiast,
¿e nie ma sensu stosowaæ oddzielnego zasilania
np. dla kana³ów tylnych, poniewa¿ zapotrzebo-
wanie na moc jest w nich wielokrotnie mniejsza
ni¿ w przednich. U¿ywaj¹c wiêc znacznie wiêk-
szego, jednego transformatora, uzyskujemy “elas-
tycznoœæ”.

Na wejœciu wzmacniaczy, w symetrycznej
konfiguracji kaskady, pracuj¹ tranzystory J-FET,
w driverze MOSFET (obydwa stopnie w klasie A),
a na wyjœciu dwie pary bipolarów o sporym
pr¹dzie (15A) i du¿ym paœmie przenoszenia
(60MHz), pracuj¹ce w klasie AB. Taka aran¿acja
ma na celu wykorzystanie zalet ka¿dego z nich i
ominiêcie s³aboœci. J-FET-y (Junction Field Effect
Transistors) charakteryzuj¹ siê wysok¹ impe-
dancj¹ wejœciow¹, co u³atwia ich sterowanie
przez dowolny przedwzmacniacz. MOSFET-y
(Metal Oxide Field Effect Transistors), dziêki

Kompletny pojedynczy kana³
koñcówki mocy.

Manipulatory na tylnej œciance
wzmacniacza – wœród nich gniazda

zdalnego sterowania w³¹czaniem
i wy³¹czaniem.
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Jak widaæ z rys.1, pasmo przenoszenia wzmac-
niacza nie ma siê czego wstydziæ. W polu +/-1dB
zmieœci³ siê ca³y mierzony zakres, a wiêc 10Hz-
100kHz. Wystêpuj¹ nieznaczne rozbie¿noœci dla
testowanych impedancji, wraz z 8 omami przy
100kHz pojawia siê –0,8dB, a wraz z 4 omami ok.
–0,9dB. Przy 10Hz mamy –0,1dB (!!!). ¯yczy³bym
tego ka¿demu wzmacniaczowi. Widaæ jednak ró¿-
nicê wzmocnieñ napiêciowych. Po takim piecu spo-
dziewaliœmy siê te¿ wy¿szego wspó³czynnika t³u-
mienia, ni¿ skromne 29 w odniesieniu do 8 omów.

Id¹c dalej natrafiamy jednak na kolejn¹ katego-
riê, w której A52 spisuje siê œwietnie. Wspó³czyn-
nik S/N ma wartoœæ 92dB, szumy sprowadzono
wiêc do znikomego poziomu. Gdy dodamy, i¿
urz¹dzenie ma ca³kiem spor¹ moc, rozbudzimy
zainteresowanie  dynamik¹  -  Parasound  oferuje
116dB.

Niepodwa¿alny w tym udzia³ 165W/8 omów,
wzmocnienie napiêciowe wynosi stosunkowo nie-
wiele, bo 27,84V/V, a do pe³nego wysterowania
koñcówki bêdziemy potrzebowaæ napiêcia wartoœ-
ci 1,3V. To ca³kiem sporo, ale nikt nie bêdzie chy-
ba próbowa³ kombinacji A52 z DVD lub CD, a pro-
cesor z pewnoœci¹ poradzi sobie z wymaganiami
A52.

Zasilacz Parasounda nie pozwala w pe³ni wyko-
rzystaæ mo¿liwoœci piêciu koñcówek jednoczeœnie,
ale spadek jest akceptowalny. Mamy 2x130W
i ponad 5x100W przy jednoczesnym obci¹¿eniu
piêciu koñcówek.

Urz¹dzenie poradzi sobie z impedancj¹ 4 omów,
zarówno w stereo (wspania³e 2x241W) jak i w try-
bie piêciokana³owym, kiedy to do kolumn pop³ynie
5x153W.

Analiza zniekszta³ceñ z rys.2 daje wyniki wy-
œmienite, poziom zniekszta³ceñ utrzymany jest
w okolicach –100dB. Najsilniejsza jest trzecia
szpilka przy –93dB.

Zmiany zniekszta³ceñ w rozpatrywanym prze-
dziale mocy wyjœciowej ilustruje rys.3. Przebieg
jest bardzo typowy dla dobrego wzmacniacza tran-
zystorowego, zniekszta³cenia s¹ ni¿sze od 0,1%
ju¿ przy mocach rzêdu kilku dziesi¹tych wata.
Rodzaj obci¹¿enia w kryterium THD+N wydaje
siê dla urz¹dzenia zupe³nie obojêtny.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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2DMoc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
    8 165 130 127 115 105

 4 272 241 182 177 153
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R centralny
    kanałów
1 165
2 130/130
3 127/127 127
4 115/115 115/115
5 105/105 105/105 105
Czułość (dla maks. mocy) [V] 1,313
Stosunek sygnał/szum* [dB] 92
Dynamika [dB] 116
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,054
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 29

Transformator zasilaj¹cy w puszce ekranuj¹cej.

* (Filtr A-wa¿ony, w odniesieniu do 1W)
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HALO C1+A52
Cena [z³] 29000 + 12000
Dystrybutor RHYTHMICA

Wykonanie, komponenty i funkcjonalnoœæ
C1 to wcielenie amerykañskiej wizji hi-tech, ale set-up
jest banalnie prosty dziêki automatycznej kalibracji.
A52 prezentuje siê skromniej i bazuje na sprawdzo-
nych metodach amplifikacji.

Laboratorium (A52)
Pasmo, zniekszta³cenia i moc niemal wzorowe, przy-
da³by siê tylko nieco wy¿szy wspó³czynnik t³umienia.

Brzmienie
Bardzo czyste, neutralne, choæ ma³o anga¿uj¹ce.
W kategoriach wiernoœci orygina³owi mo¿e jednak sta-
nowiæ wzorzec dla niemal wszystkich dostêpnych w tej
chwili urz¹dzeñ home theater.

ky Records). Wra¿enie obecnoœci w pomieszcze-
niu o nieco ciemnym pog³osie by³o pierwszo-
rzêdne. Bardzo dok³adnie rysowany by³ zarówno
g³os wokalistki, jak i instrumentów towarzy-
sz¹cych, w tym kontrabasu. Mia³ on wyraŸne
kontury i dobre zejœcie. Przy tej okazji wypróbo-
wa³em ustawienie g³oœników rekomendowane
przez tê wytwórniê, gdzie nie ma kana³u central-
nego i subwoofera, zaœ dooko³a s³uchacza usta-
wionych jest szeœæ pe³nozakresowych g³oœników.
Je¿eli ktoœ z Pañstwa lubi nagrania wielokana³o-
we, ten MUSI tego pos³uchaæ. Je¿eli zaœ ktoœ jest
za dwoma kana³ami, ten POWINIEN pos³uchaæ,
¿eby poznaæ jêzyk wroga.

Testowany zestaw ze wzglêdu na cenê mo¿e
siê wydawaæ nie najlepiej “zbalansowany”, po-
niewa¿ wzmacniacz jest wyraŸnie tañszy od pro-
cesora. Wynika to jednak z faktu, ¿e aby cieszyæ
siê z pe³nej konfiguracji 7.1 potrzeba dokupiæ
dodatkow¹ stereofoniczn¹ koñcówkê mocy.
Dystrybutor w tej roli widzi A23 w cenie 5500 z³,
jednak nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby zasza-
leæ i pomyœleæ o A21 za 12 000 z³. Wówczas ceny
komponentów dekoduj¹cego i wzmacniaj¹cych
bêd¹ zbli¿one. Urz¹dzenia Parasound u¿ywane
s¹ w studiach LucasFilm podczas oceny maste-
ringu œcie¿ek wielokana³owych w produkcji ko-
lejnych epizodów “Gwiezdnych Wojen”. I w³aœ-
nie wiernoœæ wydaje siê byæ ich g³ówn¹ zalet¹.
Nie wszystkim jednak przypadnie do gustu ich
pewna zachowawczoœæ i beznamiêtnoœæ. Para-
sound nie jest artyst¹, ale dok³adnym rzemieœlni-
kiem, który pracuje zgodnie z planem, bez “fa-
jerwerków pró¿noœci”.

Wojciech Pacu³a

Parasounda – jak wspomnia³em – wyposa¿o-
no w porêczny pilot zdalnego sterowania, który
znacznie u³atwia jego obs³ugê. Proces kalibracji
jest szybki i bardzo skuteczny. Próby ustawieñ
“na ucho” koñczy³y siê zwykle zbli¿onymi nasta-
wami. I znaj¹c cenê amerykañskich “skrzynek”
mo¿na by po takim wstêpie oczekiwaæ fajerwer-
ków, strzelaj¹cych petard, basu wciskaj¹cego
w fotel, masa¿u stóp i s³odkiej, perlistej góry.
A tutaj nic takiego nie nastêpuje. P³yta za p³y-
t¹, film za filmem, jedna audiofilska produkcja
za drug¹, a stopy nie wymasowane, fotel nie-
tkniêty... Zestaw zosta³ bowiem pomyœlany nie
jako “kreator”, a swego rodzaju “przekaŸnik”.
£atwo wiêc by³o rozpoznaæ ró¿nice pomiêdzy
œcie¿kami Dolby Digital i DTS z p³yty Diany Krall
“Live in Paris” (Verve), polegaj¹ce g³ównie na
lepszej  “namacalnoœci”  drugiego  z  nich.  DD
przekazywa³ fortepian ca³kiem dobrze, jednak to
DTS pokaza³ jego barwê wiernie. Ale i DD rysuje
instrumenty dosyæ dok³adnie, chocia¿ na tym po-
ziomie  cenowym  DTS  zwykle  “zabija”  swo-
jego rywala. Przy bezpoœrednim porównaniu z
konkurentem przekaz DD jest bardziej matowy
i – w konsekwencji – mniej wci¹gaj¹cy. Amery-
kañski komplet dobrze rozplanowuje przestrzeñ,
nie sil¹c siê jednak na superprecyzyjne wyodrêb-
nianie instrumentów. Przestrzeñ wokó³ s³ucha-
cza ma raczej lekki charakter. Nie jesteœmy wiêc
przykuwani do g³oœnika przez nag³e wydarzenia.
Bardzo dobrze oddana zosta³a natomiast g³êbia.
Zarówno scena przed, jak i dŸwiêk otaczaj¹cy
z boków i za s³uchaczem mia³y dobr¹ gradacjê
i dobrze tworzy³y iluzjê koncertu. Paradoksalnie,
Parasound dziêki swojej umiejêtnoœci “znikania”
by³ nieco zbyt bezosobowy, wiêc nie zawsze sa-
tysfakcjonuj¹ca by³a zdolnoœæ do wci¹gania w ak-
cjê filmów. Nic wprawdzie nie mêczy³o, ani nie
przeszkadza³o w odbiorze, ale nie by³o w tym
równie¿ pasji i wigoru.

Góra kompletu, chocia¿ otwarta i zawsze
obecna, jest minimalnie wyg³adzona – nie ma os-
trych szpilek i sykniêæ. Nie ma jednak co liczyæ

na pozwalaj¹c¹ zapomnieæ o z³ych realizacjach
³agodnoœæ. Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e zaraz po
w³¹czeniu do sieci jest ona nieco zapiaszczona
i zbyt nachalna. Parasound potrzebuje trochê
czasu na optymalne rozgrzanie siê.

Dobre realizacje ujawniaj¹ swój potencja³
równie¿ w dziedzinie basu, który na nowej edycji
p³yty “Dark Side of The Moon” Pink Floyd (EMI,
SACD) ma dobr¹ definicjê i potrafi zejœæ bardzo
nisko. W tej dziedzinie Parasound nie ma ¿ad-
nych zahamowañ i je¿eli na p³ycie pojawi siê niski
impuls, to go poka¿e, je¿eli zaœ go nie ma, to
niczego nie “dorobi”.

P³yty DVD-Audio s¹ realizowane inaczej ni¿
SACD. Dobrze s³ychaæ, ¿e chodzi raczej o zro-
bienie wra¿enia na przygodnym s³uchaczu, a nie
na oddaniu subtelnoœci  nagrania.  Tak by³o
w przypadku p³yty Grahama Nasha “Songs for
Survivors” (DTS Enterteinment, DVD-A 24/48),
która ma wyraŸnie przerysowan¹ górê. Para-
sound niczego w tym przypadku nie zmiêkczy³
i nie zatar³, chocia¿ – na szczêœcie – nie zabi³ te¿
nadmiarem szczegó³ów. DVD-A ma jednak ce-
chê, której mi na p³ytach SACD nieco brakuje –
dynamikê. Nikt formatowi nie zabierze tej umie-
jêtnoœci b³yskawicznych zmian, uderzenia itp.
C1+A52 pozwoli³y na g³êbokie t¹pniêcia i szyb-
kie wejœcia instrumentów. G³os Nasha by³ poda-
wany nieco z przodu, ale poniewa¿ tak zosta³ na-
grany, wiêc mo¿na to liczyæ raczej na plus Para-
sounda. Byæ mo¿e po pocz¹tkowym zach³yœniê-
ciu siê mo¿liwoœciami DVD-A realizatorzy pow-
róc¹ do odtwarzania rzeczywistoœci, a nie jej
kreowania. Szlak przetarli bracia Chesky dziêki
takim p³ytom, jak “Steppin” Christy Baron (Ches-


