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Nie od dzisiaj znamy
multiroom, i nie od dzisiaj

wielostrefowoœæ wpisano w funkcje
amplitunerów wielokana³owych. Ale taka

funkcjonalnoœæ zaaplikowana
amplitunerowi stereofonicznemu jest

czymœ nowym. W³aœciwie nie wiadomo,
czy RX-1052 to receiver z wbudowanym

kontrolerem strefowym, czy mo¿e
odwrotnie, kontroler z doczepionymi

wzmacniaczem i tunerem. Ta czy owak,
tego typu urz¹dzenie, choæ okreœla nowy

sposób po³¹czenia funkcji, po chwili
namys³u nie wydaje siê pomys³em

dziwnym. To spotykaj¹ siê dwa kierunki
rozwoju audio – m³oda wielostrefowoœæ

i niem³ode, ale od kilku sezonów
odzyskuj¹ce dawn¹ formê stereo.

Dlatego podobnych “wynalazków”
mo¿emy spodziewaæ siê wiêcej.

Rotel RX-1052
Niewielokana³owy, ale wielostrefowy

Jak w ka¿dym amplitunerze, tak
i w RX-1052 jest kilka przycisków do obs³ugi
radia. Ale przedni panel daje dostêp do
wielu innych ciekawych funkcji.Urz¹dzenie pochodzi z serii 10, zosta³o

wiêc wykonane solidnie i z wielk¹ sta
rannoœci¹. Mo¿na siê zreszt¹ tego ocze-

kiwaæ, znaj¹c choæby cenê amplitunera – ponad
pi¹tka za stereofoniczne radio, to niema³o. To

nie kole¿ka dla niskobud¿etowych
amplitunerów Denona czy Yamahy,
jakie obrodzi³y w zesz³ym roku.
Obudowa ma klasyczny dla Rote-
la ciemnoszary kolor, po bokach
umieszczono masywne metalowe
ozdobniki przypominaj¹ce uchwyty
do monta¿u w 19” szafie instalacyj-
nej. Nic z tego – to informacja dla
instalatorów – wspomnianych uszu
nie da siê wykorzystaæ do tego celu.
Lakier na obudowie na charakterys-
tyczn¹ dla Rotela chropowat¹ faktu-
rê, co nadaje RX-1052 technicznego
sznytu. Przednia œcianka zrobiona
jest z aluminiowego odlewu. Uloko-
wany na œrodku wyœwietlacz jest
niewielki, ale czytelny dziêki temu,
¿e u¿yta matryca punktowa pokazu-

Prze³¹cznik Ÿróde³, uwzglêdniaj¹cy wybór
urz¹dzeñ w pozosta³ych strefach,
zrealizowany zosta³ na dziesiêciu
przyciskach, co oznacza bezpoœredni,
a wiêc szybki wybór.

Wa¿nym elementem optymalnej obs³ugi
stref s¹ 12-woltowe wyzwalacze oraz
wejœcia i wyjœcia dla komend z pilota IR.

Sterownik nie jest efektowny,
pozwala jednak na skuteczne
obs³u¿enie urz¹dzenie w ka¿dej
ze stref.

je informacje du¿ymi znakami. Na przednim pa-
nelu nie ¿a³owano przycisków, zreszt¹ w przy-
padku tego urz¹dzenia takie rozwi¹zanie wydaje
siê nawet ca³kiem eleganckie. Z lewej strony ob-
s³ugujemy tuner, regulujemy niskie i wysokie
czêstotliwoœci, w³¹czamy kolumny, z prawej zaœ
dostajemy dostêp do prze³¹cznika Ÿróde³ (bez-
poœredniego) oraz do uruchamiania stref.

Wejœcia audiowizualne (audio plus wizyjny
kompozyt) s¹ cztery, a wyjœcia dwa. Opisano je,
bardzo sensownie, jako Video 1-4, przy czym
1 i 2 to pêtle dla rekorderów. Naturalnie wyjœcie
monitorowe jest w tym samym standardzie. Ty-
powe wejœcia audio s³u¿¹ odtwarzaczowi CD
oraz magnetofonowi, tym drugi przypadku jest
to oczywiœcie pêtla. Oprócz tego RX-1052 mo¿e
obs³u¿yæ analogowy gramofon z wk³adk¹ MM
oraz zewnêtrzny wzmacniacz mocy w g³ównej
strefie (klasyczne wyjœcie pre-out). Amplituner
ma tak¿e port komunikacyjny w standardzie RS-
232 na gnieŸdzie RJ-45. W instrukcji napisano, ¿e
s³u¿y on do wymiany oprogramowania.

Zaciski g³oœnikowe s¹ du¿e, z³ocone i nad-
zwyczaj solidne. Producent przewidzia³ mo¿li-
woœæ równoczesnego pod³¹czenia dwóch par
przednich kolumn – ale RX-1052 ma tylko dwa
kana³y mocy, st¹d ¿adne przekierowanie dodat-
kowej pary tu pod³¹czonej do innej strefy nie jest
mo¿liwe.

Kilka funkcji amplitunera uruchamianych jest
w niestandardowy sposób (np. kilkusekundowe
przytrzymanie dwóch pozornie niezwi¹zanych ze
sob¹ przycisków) lepiej wiêc mieæ stale pod rêk¹
instrukcjê obs³ugi. Sterownik jest prosty, czytel-
ny, klawisze maj¹ ró¿ne kolory a przednia pla-
kietka jest metalowa. B³êdem jest tylko fakt, ¿e
do³¹czony pilot nie jest uniwersalny. Mo¿na by
przecie¿ tym samym sterownikiem obs³ugiwaæ
odtwarzacz CD czy DVD – nie mówiê, ¿e jaki-
kolwiek, ale choæby tej samej marki.
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Ten masywny, miœkowaty amplituner, dyspo-
nuje brzmieniem delikatnym, a nie grubiañs-

kim czy porywczym. Na pocz¹tku wydaje siê, ¿e
dŸwiêki wydobywaj¹ siê jakby od niechcenia,
przy okazji. Trzeba poœwiêciæ trochê czasu by
dowiedzieæ siê, jak naprawdê gra to urz¹dzenie.
Wtedy mo¿na dostrzec, ¿e œrednie czêstotliwoœ-
ci rozci¹gaj¹ siê na scenie w sposób kapitalnie
szeroki, s¹ przy tym znakomicie po³¹czone z ba-
sem, skutecznie podkreœlaj¹c jego uderzenia.
Wra¿enie jednorodnoœci i zgodnoœci ³¹czy siê
z neutraln¹ barw¹. Analitycznoœci¹ RX-1052 nie
pos³uguje siê w sposób efekciarski, stara siê za-
chowaæ równowagê. W tym miejscu jednak ka-
myczek do ogródka – s³absze informacje, nawet
te z g³ównej sceny, doœæ szybko znikaj¹ w tle,
staj¹ siê zamazane jeszcze wtedy, gdy odrucho-
wo chcielibyœmy je œledziæ. Góra, choæ w oczy-
wisty sposób jasna i dobrze s³yszalna, jest tylko
uzupe³nieniem œrednicy. Nie s¹ metaliczne, ale
trochê za suche, szeleszcz¹ce. Wola³bym w tym
zakresie bardziej rozbudowan¹ bateriê, bardziej
soczystych dŸwiêków. Bas w zakresie wybijania
rytmu sprawdza siê perfekcyjnie, chocia¿ na sa-
mym dole lubi sobie poszaleæ, wybiec przed or-
kiestrê. Takie, zdarzaj¹ce siê od czasu do czasu
ekscesy, ubarwiaj¹ jednak zdecydowanie brzmie-
nie RX-1052.

Dynamika pracowa³a w sposób stonowany,
ale swobodny, to znaczy nie czuæ by³o podskór-
nego napiêcia, jednak s³ychaæ by³o, ¿e urz¹dzenie
dysponuje du¿ymi zapasami pr¹du, by w razie
koniecznoœci wytê¿yæ siê jeszcze bardziej. I rzeczy-
wiœcie, wyj¹tkowo energetyczne hukniêcia prze-
kazywane by³y spektakularnie.
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RX-1052
Cena [z³] 4700
Dystrybutor AUDIOKLAN

www.rotel.co.uk

Wykonanie, komponenty i laboratorium
Solidny wzmacniacz stereo z dodatkowymi modu³ami
obs³ugi stref. Wysoka moc, doskona³a charakterystyka
przenoszenia, umiarkowane zniekszta³cenia, ale za-
znaczony szum.

Funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ
Nowatorskie podejœcie do nag³oœnienia strefowego.
£atwa obs³uga, podstawowy, ale celnie skonfigurowa-
ny pakiet funkcji do obs³ugi czterech pomieszczeñ.
Wystarczaj¹ca liczba wejœæ. Pilot ³adny i funkcjonalny,
ale nie potrafi obs³ugiwaæ nic poza amplitunerem.

Brzmienie
Spokojne i zrównowa¿one, g³adkie œrednie tony,
oszczêdna góra, mocny bas.

Pomimo du¿ej liczby operacji jakie potrafi realizowaæ RX-1052,
jego tylny panel jest uporz¹dkowany.

Port RS-232 na gnieŸdzie RJ-45 s³u¿y
funkcjom serwisowym oraz ewentualnej
zmianie oprogramowania.

£adne i solidne zaciski g³oœnikowe – nie
spotkamy takich w popularnych amplitune-
rach wielokana³owych...

podpispodpispodpispodpispodpis
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Hub KHB-200 przekazuje
sygna³y steruj¹ce z czterech stref do
urz¹dzenia g³ównego, czyli RX-1052.

Po³¹czenie z amplitunerem odbywa siê
standardowym kablem CATV zakoñczonym

wtyczkami RJ-45, podobnie  ³¹czone s¹
klawiatury.

W multiroomowym komplecie
producent serwuje trzy klawiatury
oraz trzy dodatkowe zestawy
przycisków.

Sterownik KP-200 zmieœci siê w standardo-
w¹, amerykañsk¹, pojedyncz¹ puszkê.

Klawiatury mo¿na ³¹czyæ równie¿
szeregowo, wówczas zamiast stref

tworzone s¹ typowe podstrefy.

RX-1052 obs³uguje cztery strefy, podsta
wow¹, w której sam jest wzmacniaczem,
  oraz trzy dodatkowe, do których, po-

przez standardowe wyjœcia RCA, wysy³ane s¹
sygna³y liniowe. By zapewniæ za³o¿on¹ funkcjo-
nalnoœæ urz¹dzenie potrzebuje wiêc dodatko-
wej, 6-kana³owej koñcówki mocy umieszczonej
przy amplitunerze, b¹dŸ trzech stereofonicznych
wzmacniaczy ulokowanych lokalnie. To pierwsze
rozwi¹zanie wydaje siê zdecydowanie rozs¹d-
niejsze, zarówno od strony finansowej, jak i fun-
kcjonalnej. Tym bardziej, ¿e przecie¿ sam Ro-
tel oferuje bardzo interesuj¹ce wielokana³owe
wzmacniacze. W strefach urz¹dzenie mo¿e funk-
cjonowaæ bez klawiatur, o ile takie rozwi¹zanie
zaakceptuje u¿ytkownik – wówczas konieczne
jest zastosowanie lokalnych czujników podczer-
wieni oraz monitorów (telewizorów w pomiesz-
czeniach) po to, by widzieæ co dzieje siê w syste-
mie.  Urz¹dzenie Ÿród³owe podaje wiêc do RX-
1052 zarówno dŸwiêk jak i obraz (za³ó¿my, ¿e
s³uchamy radia b¹dŸ p³yty CD na odtwarzaczu
DVD), a wybrane Ÿród³o widzimy na lokalnym
telewizorze. G³ówna strefa te¿ obs³ugiwana jest
sygna³em wizyjnym poprzez zwyczajne wyjœcie
monitorowe. Wejœcia i wyjœcia sygna³owe zdecy-
dowano siê rozprowadziæ w standardzie kompo-
zytowym, daj¹cym co prawda ograniczon¹ ja-
koœæ, ale potrafi¹cym wytrzymaæ przesy³ sygna³u
wizyjnego na znaczne odleg³oœci. Oprócz dopro-
wadzeniu do amplitunera sygna³ów ze stref (by
nim sterowaæ) pomyœlano równie¿ o 12-wolto-
wych przebiegach wyjœciowych pozwalaj¹cy na
uruchomienie lokalnych wzmacniaczy (niezale¿-
nie czy rzeczywiœcie stoj¹ lokalnie, czy central-
nie). Osobny trigger przypisany jest g³ównej
strefie. Amplituner poprzez dwa kolejne wyjœcia
potrafi wysy³aæ sygna³y podczerwieni (naturalnie
przesy³ane po konwersji na elektryczne) do
dwóch dodatkowych urz¹dzeñ.

¯eby obs³ugiwaæ amplituner z podleg³ych
stref, konieczne jest wykonanie krótkiej proce-
dury polegaj¹cej na okreœleniu, czy do dodatko-
wego pomieszczenia ma byæ przekazywany syg-
na³ o sta³ym, czy zmiennym poziomie. Przebieg
o sta³ym poziomie bêdzie potrzebny, gdy w stre-
fach zdecydujemy siê na u¿ycie zintegrowanych
wzmacniaczy. Obs³uga stref jest banalna, op-
rócz wspomnianych zmian g³oœnoœci nastêpu-
je jedynie wybór Ÿród³a za pomoc¹ ogólnie
dostêpnych prze³¹czników. Jedyna zmiana
polega na tym, ¿e operacja ta musi byæ po-
przedzona wciœniêciem klawisza “sel” na
przednim panelu lub pilocie. Amplituner, jak

ka¿dy kontroler strefowy, ma funkcjê “party”,
polegaj¹c¹ na odtwarzaniu z zadan¹ g³oœnoœci¹
tej samej muzyki we wszystkich strefach.

Oprócz rozwi¹zania strefowego wykorzystu-
j¹cego wy³¹cznie amplituner, Rotel oferuje spe-
cjalny pakiet elementów multiroomowych po-
zwalaj¹cych na bardziej zaawansowane a wiêc
komfortowe, sterowanie z trzech dodatkowych

z huba dziesiêcioma wyjœciami mini jack. 4 z nich
kieruj¹ sygna³y IR do stref (nie bardzo wiado-
mo w jakim celu), pozosta³ych 6 przeznaczono
do obs³ugi urz¹dzeñ w punkcie centralnym, czy-
li amplitunera i Ÿróde³. Producent przewidzia³
w tym miejscu rozwi¹zanie bardzo wygodne dla
u¿ytkowników Rotela, po³¹czenie kabelkami za-
miast naklejanie “pche³ek” na odbiorniki IR urz¹-
dzeñ. Taka konfiguracja jest mo¿liwa g³ównie
dlatego, ¿e produkty Rotela maj¹ stosowne wej-
œcia. W innych przypadkach konieczne bêdzie
u¿ycie pche³kowych nadajników.

pomieszczeñ. W firmowym zestawie znajduje siê
hub o symbolu KHB-200 oraz trzy klawiatury KP-
200. Hubik jest niewielkim, lekkim pude³kiem,
który na przednim panelu ma jedynie wskaŸniki
czterech dzia³aj¹cych stref oraz oczko podczer-
wieni – gdyby u¿ytkownik chcia³ bezpoœrednio
w nie strzeliæ sygna³em z pilota. Warto zauwa-
¿yæ, ¿e RX-1052 obs³uguje trzy pomieszczenia
dodatkowe, a hub ma mo¿liwoœæ pod³¹czenia
czterech klawiatur. Nie oznacza to jednak roz³o-
¿enia dŸwiêku na wiêksz¹ liczbê stref, na to nie
pozwalaj¹ wejœcia i wyjœcia w amplitunerze. Pro-
ducent za³o¿y³ wiêc chyba, ¿e jedna klawiatura
(któr¹ trzeba dokupiæ poza zestawem) zostanie
domontowana w pomieszczeniu g³ównym. Hub
z amplitunerem ³¹czymy za pomoc¹ kabla UTP
z koñcówkami RJ-45. W ten sam sposób ³¹czone
s¹ klawiatury œcienne z hubem, w krosowni-
cy mamy cztery takie wejœcia. Klawia-
tury w standardowej konfiguracji pod-
³¹czone s¹ równolegle, pracuj¹ wiêc
ca³kowicie niezale¿nie, wybieraj¹c i obs³uguj¹c
ró¿ne Ÿród³a. Paneliki mo¿na równie¿ pod³¹czyæ
szeregowo, wówczas poziomy g³oœnoœci w ste-
rownikach obs³uguj¹cych takie pomieszczenia
mog¹ byæ ró¿ne, ale Ÿród³o pozostaje to samo.
Mamy wiêc klasyczne rozwi¹zanie z podstrefami.
Sygna³y steruj¹ce do urz¹dzeñ wyprowadzane s¹

Klawiatura ma standardowe wymiary i mieœci
siê w typow¹, amerykañsk¹, prostok¹tn¹ puszkê.
Ka¿dy panelik zawiera czternaœcie przycisków,
których funkcjonalnoœæ mo¿na zmieniaæ, podob-
nie jak same klawisze. Rotel do³¹cza trzy kom-
plety dodatkowych przycisków, które trzeba wy-
mieniæ przy zmianie funkcji. Ka¿da klawiatura ma
równie¿ oczko podczerwieni. Kompletu nie za-
wiera sterowników pozwalaj¹cych na obs³ugê

zdaln¹ ze stref.
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Rotel zbudowa³ RX-1052 wokó³ sprawdzone-
go schematu budowy wzmacniacza stereo doda-
j¹c, w postaci p³ytek-modu³ów, kolejne uk³ady
realizuj¹ce dodatkowe, strefowe funkcje. Baza
jest wci¹¿ solidna, dorodny transformator toroi-
dalny posadowiono z prawej strony obudowy
i zamocowano za pomoc¹ grubej, ekranuj¹cej
puszki. Obok znajdziemy dwa kondensatory filt-
ruj¹ce z firmowym oznaczeniem i pojemnoœci¹
120000µF ka¿dy. Z transformatora biegnie kilka-
naœcie odczepów do ró¿nych sekcji.

Du¿a p³ytka drukowana umieszczona na gó-
rze zawiera gniazda wideo, sygna³y podczerwieni
oraz gniazda g³oœnikowe pary A. Co ciekawe, le-
piej jest korzystaæ z wlutowanych bezpoœrednio
na g³ówny druk gniazd pary B, gdy¿ to dopiero do
nich, za pomoc¹ przewodów przy³¹czono, teore-
tycznie nadrzêdne, wyjœcia A.

Na p³ytce przedwzmacniacza znalaz³y siê
prze³¹czniki scalone odpowiadaj¹ce za wybór
wejœcia, tu¿ obok wykrojono równie¿ miejsce dla
elektroniki portu transmisji danych LAN z kom-
putera. Koñcówki mocy umieszczono oddzielnie,
sygna³ przesy³any jest do nich przewodami. Zadba-
no o ³adny, odlewany radiator (przy takich mocach
wyjœciowych bêdzie mia³ sporo pracy), na którym
znajdziemy 8 tranzystorów Sankena 2SC3856/
2SA1492. Radiator znajduje siê bezpoœrednio
przy dolnej p³ycie urz¹dzenia, w której na tym
obszarze wykonano liczne otwory wentylacyjne.

Producent nie po¿a³owa³ RX-1052 wydajnych
koñcówek mocy, amplituner potrafi dostarczyæ
w jednym kanale 136W przy 8 omach i 2x121W
w trybie stereo. Przewaga Rotela nad wieloma in-
nymi konstrukcjami ujawnia siê jednak dopiero na
obci¹¿eniu 4 omów, z którymi amplituner radzi
sobie wyœmienicie – w jednym kanale uzyska³em
a¿ 225W. Gdyby tylko zasilacz by³ jeszcze lep-

szy... mielibyœmy wiêcej ni¿ 2x165W. Czu³oœæ
jest znakomita, 0.22V œwietnie wspó³gra ze
wszystkimi Ÿród³ami, a przecie¿ w przeciwieñs-
twie do innych produkowanych dzisiaj amplitu-
nerów, do RX-1052 bêdziemy zawsze pod³¹czali
sygna³y analogowe.

Poziom szumów jest niestety doœæ wysoki, S/
N wynosi wiêc tylko 73dB, w zwi¹zku z czym
dynamika nie chce byæ wy¿sza od 94dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) jest œwietne.
Producent chwali siê przedzia³em 10Hz-70kHz
z maksymalnym spadkiem -3dB, ale s¹ to dekla-
racje mocno niedoszacowane. Absolutnie per-
fekcyjnie przedstawia siê charakterystyka dla
8 omów, 10Hz przy -0.4dB i 100kHz na tym sa-
mym poziomie. Przy 4 omach dla 100kHz mamy
wci¹¿ dobre -1.1dB.

Na rys.2 widaæ trzeci¹ harmoniczn¹, której
poziom to -78dB oraz drug¹ przy -81dB, pozo-
sta³e ju¿ pod lini¹ -90dB.

Pomiary przeprowadzono przy
użyciu systemu NEUTRIK A2D

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 136 121
4 225 165

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,22
Stosunek sygnał/szum [dB]** 73
Dynamika [dB] 94
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,12
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 29

Pobór mocy [W] 300
Wymiary (S/W/G)[cm] 43,2/12,1/35,9
Masa [kg] 10,8

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys.3 ujawnia typow¹, ale tym razem nie-
wielk¹ przewagê obci¹¿enia 8-omowego, korzyst-
ne przedzia³y mocy (THD+N<0.1%) to w jego
przypadku 1.5W-121W, a dla 4 omów 2.9W-201W.
Dziwi niski wspó³czynnik t³umienia, tylko 29.

Strefowe dodatki zajmuj¹
mniej miejsca ni¿ wieloka-
na³owe uk³ady i koñcówki,
st¹d we wnêtrzu stereofo-
nicznego Rotela nie jest
tak t³oczno, jak w jego
kinowych kuzynach.

Koñcówki mocy
zbudowano na
sprawdzonych
tranzystorach

Sankena.


