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Rotel to stary wyjadacz w œwiecie stereo.
Nale¿¹c do jednej grupy kapita³owej
z B&W oraz Classé, pomimo ¿e nie
nale¿y do “wielkich”, to jednak lokuje
siê w awangardzie. Jak pokaza³ test
topowego procesora RSP-1098 (“Audio”
3/04) Rotelowi uda³o siê przygotowaæ
prawdziwie hi-endowe kino, a przy tym
zachowaæ firmowy, audiofilski dŸwiêk.

Rotel RSP-1068 to te¿ powa¿ne urz¹dzenie
– jest du¿e, ma rozbudowany wyœwietlacz
 oraz skomplikowanego pilota. W  porów-

naniu do 8000AV Audiolaba, urz¹dzenie Rotela
jest dok³adnie dwukrotnie wy¿sze i sporo ciê¿-
sze. Du¿¹ czêœæ frontu zajmuje czytelny, przy-
jemny bladoniebieski wyœwietlacz. Informacje
podawane s¹ du¿ymi znakami, dziêki czemu od
razu wiadomo, co i jak. Pod wyœwietlaczem
umieszczono pokrêt³o si³y g³osu, a obok dwa
mniejsze, regulacji barwy. S¹ one aktywne we
wszystkich programach, oprócz “Bypass”, w któ-
rym sygna³ stereo pozostaje w domenie analogo-
wej. Aby do niego wejœæ, nale¿y przycisn¹æ guzi-
czek “2ch” – dwa razy, bo za pierwszym we-
jdziemy do programu “Stereo”, w którym sygna³
zamieniany jest na cyfrowy i w którym mo¿na
np. zarz¹dzaæ sygna³em subwoofera, dodaj¹c bas

do kana³ów przednich, albo w³aœnie zmieniæ bar-
wê dŸwiêku. Przycisków jest ca³kiem sporo – ale
s¹ ma³e, wiêc nie rzucaj¹ siê w oczy, jednak front
nie jest tak ascetyczny jak w Audiolabie.

Oprócz analogowego wejœcia wielokana³o-
wego 7.1 mamy piêæ wejœæ cyfrowych (koaksjal-
ne i optyczne), dwa cyfrowe wyjœcia oraz osiem
analogowych wejœæ stereo, a¿ cztery z nich maj¹
pêtlê do nagrywania. Bêd¹c przy audio wspo-
mnijmy jeszcze o wyjœciach – jest oczywiœcie
wielokana³owe w formacie 7.2 (czyli z dwoma
wyjœciami sygna³u subwooferowego), wyjœcie dla
drugiej strefy oraz wspomniane wyjœcia do na-
grywania. Doœæ mocno rozbudowana jest tak¿e
sekcja wideo, bo s¹ trzy wejœcia komponent,
piêæ S-Video i piêæ kompozytów. Sporo jest te¿
stosownych wyjœæ. Rozbudowany jest tak¿e in-
terfejs komunikacji ze œwiatem zewnêtrznym,
z triggerami, wejœciami dla odbiorników pod-
czerwieni i ³¹czem CAT.5. Kabel sieciowy jest
od³¹czany, a napiêcie w³¹czane du¿ym, mecha-
nicznym wy³¹cznikiem.

Rotel RSP-1068

 Podstawowym uk³adem Rotela jest du¿a
koœæ DSP Cyrrus Logic. Z ty³u widaæ ma³e
puszki transformatorów dopasowuj¹cych
impedancjê wejœæ cyfrowych S/PDIF.

Przetworniki C/A to cztery stereofoniczne
koœci. Niestety nie widaæ, co to za uk³ady,

poniewa¿ naklejono na nie radiatory.

Wnêtrze, choæ obszerne, jest zagospo-
darowane  - wieloma specjalizowanymi
p³ytkami i ³¹cz¹cymi je kabelkami.

Na przyk³adzie Rotela oraz Audiolaba widaæ,
jak szybko biegnie czas w œwiecie wideo – cho-
cia¿ obydwa urz¹dzenia nie s¹ wcale stare, po-
zostaj¹ w ofercie i nie widaæ ich nastêpców, to
jednak dwa lata wystarczy³y, aby wyraŸnie za-
brak³o w nich wejœæ HDMI, obowi¹zkowych
w najnowszych procesorach, a nawet znacznie
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tañszych amplitunerach. Prawdê mówi¹c,
specjalnie bym siê tym nie przejmowa³, bo
dŸwiêk przesy³any przez HDMI jest kieps-
ki, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby wizjê prze-
sy³aæ bezpoœrednio z odtwarzacza do wyœwietla-
cza. Minusem ich braku w procesorze jest to, ¿e
nie da siê prze³¹czaæ miêdzy ró¿nymi Ÿród³ami
jednym przyciskiem, bo jeœli np. wejdziemy do
procesora sygna³em wizyjnym z satelity, a wizjê
z DVD poœlemy od razu do wejœcia HDMI
w plazmie (projektora), to osobno trzeba prze³¹-
czyæ audio w procesorze i osobno wejœcie wizji
w wyœwietlaczu.

Odkrêcenie górnej œcianki pokazuje, ¿e obu-
dowa nie jest t³umiona tak jak w Audiolabie, ale
dziêki profilowanej ramie bêd¹cej baz¹ dla p³y-
ty przedniej – grubej i wyj¹tkowo sztywnej,
a tak¿e grubym blachom chassis, z kontrol¹ re-
zonansów nie powinno byæ jednak Ÿle. Przednia
œcianka zosta³a skonstruowana w sposób, jaki
Rotel praktykuje od dawna, a dziêki której wy-
œwietlacz i jego sterowanie s¹ dok³adnie zaekra-
nowane, emitowany przez nie szum RF nie wp³y-
wa negatywnie na pozosta³¹ elektronikê. Ta zo-
sta³a zorganizowana zupe³nie inaczej ni¿ w Au-
diolabie – ka¿da sekcja ma w³asn¹, specjalizowa-
n¹ p³ytkê, a wszystkie umieszczono piêtrowo

(jak np. w urz¹dzeniach Parasounda). To mo¿e
i dobrze, uœmiech gasz¹ jednak wszechobecne
kabelki ³¹cz¹ce ze sob¹ wszystkie te p³ytki. Kable
s¹ nieekranowane i pospinane w wi¹zki – zasila-
j¹ce z sygna³owymi. To, niestety, zawsze Ÿle
wp³ywa na w³asnoœci szumowe urz¹dzenia.

Na samej górze mamy p³ytkê wejœæ i wyjœæ
wielokana³owych (uk³ad ten, tyle ¿e dla dwóch
kana³ów, jest te¿ powtórzony na po³o¿onej na
samym dole p³ytce wejœæ stereofonicznych).
Z gniazd RCA (niez³oconych) trafiamy do bufo-
rów na ³adnych koœciach TL072, a nastêpnie
kabelkami biegniemy do dolnej p³ytki, gdzie
umieszczono scalone prze³¹czniki wejœæ. Za nimi
sygna³ jest wzmacniany w uk³adach scalonych
5532 (to niskoszumne uk³ady, stosowane ju¿
od wielu, wielu lat, najs³awniejsze produko-
wa³ Philips), a regulacja poziomu odbywa siê
w czterech, stereofonicznych, scalonych poten-
cjometrach Toshiby. Po nich znowu mamy bufo-
ry na 5532 i wracamy kabelkami do wyjœæ wielo-
kana³owych.

Pomiêdzy  p³ytkami  z  analogowym  audio
umieszczono p³ytkê cyfrow¹. Jej sercem jest spo-
ra koœæ Cyrrus Logic CS494003, wspomagana
przez dodatkowy uk³ad DSP Toshiby, w którym
odbywa siê postprocessing. Koœæ DSP Cyrrusa
otrzyma³a zegar ITC, korzystaj¹ z niego równie¿
cztery stereofoniczne przetworniki 24/192. Nie
uda³o siê odczytaæ ich oznaczeñ, poniewa¿ od
góry doklejono do nich niewielkie radiatory.
Konwersj¹ I-U oraz filtracj¹ zajmuj¹ siê ponow-
nie TL072. Wspominaliœmy o tym, ¿e sygna³ ste-
reo mo¿na poddaæ obróbce. Najpierw trzeba
jednak zamieniæ go na cyfrê – zajmuje siê tym
przyzwoity  przetwornik  AKM  AK5383  24/96.
Du¿emu,  zaekranowanemu  transformatorowi
towarzyszy mnogoœæ osobnych zasilaczy. Zadba-
no o wiele drobiazgów, które jednak sk³adaj¹
siê na ostateczny wynik – np. za koaksjalnymi
wejœciami cyfrowymi umieszczono transfomator-
ki dopasowuj¹ce, gwarantuj¹ce sta³¹ impedancjê
75Ω. Pilot to wielozadaniowy, ucz¹cy siê model
RR-1050,  bardzo  skomplikowany,  z  odsuwan¹
klapk¹ i wyœwietlaczem.

Ty³ podzielono na dwie czêœci
– audio i wideo. Niestety, i tutaj nie

ma ³¹cza HDMI.



O
 

 
D

 
 

S
 

 
£

 
 

U
 

 
C

 
 

H

KINO DOMOWE ProcesoryProcesoryProcesoryProcesoryProcesory

wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007
82

Pierwsze wra¿enie - w trybie stereo i przez
wejœcia analogowe (“direct”), po przepiê-
ciu z Audiolaba 8000AV na Rotela by³o ta-

kie, ¿e… niewiele siê w dŸwiêku zmieni³o. Ró¿-
nice nie s¹ wiêc od razu wyraŸne i ¿eby je rzetel-
nie opisaæ, trzeba obydwu urz¹dzeñ pos³uchaæ
“twarz¹ w twarz”. Obydwa procesory maj¹ po-
dobnie ustawiony balansu tonalny – z lekko od-
chudzon¹ œrednic¹, mocnym, niskim basem i swe-
go rodzaju “lekkoœci¹” dŸwiêku jako ca³oœci. Ro-
tel prowadzi górê w delikatniejszy sposób, lekko
zaokr¹glaj¹c jej atak. Zarówno na p³ycie  Smolika
Smolik, jak i na referencyjnych dyskach z muzyk¹
gran¹ akustycznie, jak np. Five Songbirds górny
zakres by³ nieco kremowy, bardziej eteryczny.
Z kolei bas Rotela jest mocniejszy, ma bardzo
nasycony, miêsisty charakter, a tak¿e przyjemn¹
barwê. Georgia On My Mind w wykonaniu Marie
Nakamoto pokaza³a piêkny kontrabas, tutaj
przyda³a siê pewna miêkkoœæ i plastyka. O ile
wiêc przy muzyce klubowej, elektronicznej i po-
powej zejœcie i zwartoœæ Audiolaba by³y jak naj-
bardziej pomocne, o tyle przy instrumentach
akustycznych premiowane by³y pe³ne barwy Ro-
tela. Œrednica jest bardzo podobna jak w Audio-
labie - g³adka, przyjemna, choæ bez szczególnej
rozdzielczoœci. Wp³ywa to w okreœlony sposób
na przestrzeñ – najwa¿niejszy jest pierwszy plan,
zaœ dalsze s¹ podawane z umiarkowanym entuz-
jazmem.

Przejœcie na wejœcie cyfrowe wi¹¿e siê z uka-
zaniem na wyœwietlaczu du¿ej dawki informacji
o sygnale. To dobrze, bo Audiolab zupe³nie siê
tym nie przejmowa³. Barwa niewiele siê zmienia,
mamy wci¹¿ lekki, delikatnie ocieplony dŸwiêk
z nasyconym basem. Poprawie ulega natomiast
rozdzielczoœæ – podobnie jak w Audiolabie. Sce-
na pog³êbia siê. W teœcie korzysta³em z odtwarza-
czy CD i DVD z ró¿nych przedzia³ów cenowych
i dopiero odtwarzacze CD za jakieœ 4000 z³,
a DVD za 10 000 z³ gra³y wyraŸnie lepiej z wyjœæ
analogowych, mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Rotel
radzi sobie z tym bardzo dobrze. WyraŸnie lepiej
ni¿ zwyk³e CD zagra³y te¿ p³yty HDCD – obec-
noœæ stosownego dekodera w Rotelu to spory
atut (oczywiœcie, jeœli posiadamy takich p³yt co
najmniej kilkanaœcie). Lepszy rysunek góry mo¿-
na by³o zanotowaæ z “gêstymi” p³ytami – DVD-
Audio 24/ 96, a tak¿e dts 96/24. Jeœli Blu-Ray
i HD-DVD wypr¹ klasyczne p³yty DVD, to w ta-
kiej postaci bêdzie pojawiaæ siê spora czêœæ œcie-
¿ek dŸwiêkowych (lub w postaci 24/48).

Na koniec zostawi³em dŸwiêk kompresowa-
ny w Dolby Digital i dts , który wypad³ jednak
zaskakuj¹co dobrze, bo by³ pe³ny i plastyczny.
I myœlê, ¿e tutaj le¿y klucz do Rotela. Piêk-

nie zabrzmia³y zarówno œcie¿ki wielokana³owe
z p³yt DVD, m.in. z najnowszym Bondem (Casino
Royal, szkoda, ¿e tylko w DD), ale jeszcze przy-
jemniej z p³yt z muzyk¹, zarówno przez wejœcie
cyfrowe: Theo&Thea Jean Michel Jarre, jak i p³yty
DVD-A z wejœæ analogowych, jak np. Love The
Beatles. Coœ jest w dŸwiêku tego procesora, ¿e
przekaz nabiera niesamowitej g³êbi w³aœnie przy
miksach wielokana³owych. Jestem fanem stereo,
jednak tak zagrane kawa³ki z genialnej p³yty La
Trompette Retrouvée duetu Freeman-Attwood/
Pienaar wypad³y niezwykle sugestywnie, chocia¿
to przecie¿ tylko fortepian i tr¹bka.

Podsumowuj¹c: W stereo solidnie - dobrze
na wejœciach analogowych i jeszcze lepiej na cyf-
rowych, ale w kinie i w muzycznych miksach
wielokana³owych wrêcz znakomicie.

Wojciech Pacu³a

Œciankê przedni¹ “zdobi” wiele ma³ych przycisków. Na szczêœcie regulacja wzmocnienia
odbywa siê klasycznie – pokrêt³em.

Wyœwietlacz jest czytelny, i podaje wszystkie potrzebne informacje.

RSP-1068
Cena [z³] 8 000
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Konstrukcja wielomodu³owa, z du¿¹ iloœci¹ po³¹czeñ
i elementami SMD. Bardzo dobry zasilacz.

Funkcjonalnoœæ
Czytelny wyœwietlacz, komplet dekoderów wraz
z HDCD. Skomplikowany pilot. Brak ³¹czy HDMI.

Brzmienie
Bez wyostrzeñ i rozjaœnieñ, z mocnym basem. Bardzo
dobry dŸwiêk wielokana³owy, zarówno z wejœæ 5.1,
jak i cyfrowych.

Wyjœcia analogowe s¹
mocno rozbudowane,

poniewa¿ oprócz dwóch
wyjœæ na subwoofery,

mamy te¿ dwa wyjœcia
kana³u centralnego.


