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Odtwarzacz CD73T jest w ofercie Arcama ju¿
jakiœ czas, jednak nie s³ychaæ, ¿eby w najbli¿szym
czasie mia³o pojawiæ siê coœ nowego. Wprawdzie
takie elementy jak nie³adny i niezbyt funkcjonal-
ny pilot wprost z lat 80. czy napêd Sony, którego
zapasy wkrótce siê skoñcz¹, sugeruj¹ koniecz-
noœæ zmian, jednak chyba jeszcze nie jutro.

Odtwarzacz, jak i inne modele serii DiVA, ma
wiêksz¹ czêœæ obudowy wykonan¹ z aluminium,
ale przedni¹ œciankê z plastiku. Wygl¹da jednak per-
fekcyjnie i naprawdê trudno powiedzieæ, ¿e mamy
do czynienia z dwoma ró¿nymi materia³ami. Wy-
gl¹d œcianki przedniej jest przy tym umiarkowa-
nie ascetyczny, czysty, a jednak funkcjonalny. Po
lewej stronie umieszczono szufladê, przed³u¿on¹
wzorniczo paskiem przezroczystego, czernione-
go plastiku, pod którym umieszczono zielony
wyœwietlacz. Poniewa¿ urz¹dzenie wyposa¿one
jest w CD-Text (st¹d wiadomo, ¿e napêd pocho-
dzi od Sony), wiêc oprócz czasu utworów, od-
czytamy na nim tak¿e tytu³y p³yt, piosenek i ich
wykonawców. Pod paskiem z wyœwietlaczem
umieszczono ma³e przyciski obs³uguj¹ce napêd.
Z ty³u, jak to u Arcama – podwojona para wyjœæ
analogowych, wyjœcia cyfrowe optyczne i elekt-
ryczne, gniazdo sieciowe IEC oraz gniazda do
sterowania – wejœcie zewnêtrznego triggera (w³¹-

czanie) oraz dla zewnêtrznego odbiornika pod-
czerwieni (tzw. ‘repeatera’).

Ca³a elektronika zosta³a umieszczona na jed-
nej, du¿ej p³ytce drukowanej wraz z zasilaniem.
Ta ostatnia sekcja jest bardzo rozbudowana, bo
chocia¿ transformator toroidalny jest jeden, to
towarzyszy mu wiele prostowników i stabilizato-
rów. W filtrowaniu napiêcia pomagaj¹ m.in. kon-
densatory Nichicon Fine Gold i Elna Cerafine. Ta
czêœæ zajmuje a¿ 4/5 powierzchni p³ytki. Sygna³
audio przemyka z kolei bardzo krótk¹ drog¹: tu¿
za napêdem mamy przetwornik Wolfsona (umiesz-
czony od spodu) i zaraz filtry i konwersjê I/U na
scalaku TL072 oraz bufory wyjœciowe i wzmoc-
nienie na popularnych JRC2114. O tym, ¿e model
ten jest ju¿ w sprzeda¿y jakiœ czas œwiadczy to,
¿e uk³ady scalone s¹ klasycznymi wersjami, tj.
przewlekanymi, zaœ w najnowszych produktach
Arcam przeszed³ na monta¿ powierzchniowy.
Dlatego te¿ mamy klasyczne oporniki (nawet le-
piej), obok zaœ polipropylenowe kondensatory
Wima. W kilku punktach znajdziemy egzekucjê
jednego z “koników” firmy, tj. redukcji drgañ.
Paski materia³ów t³umi¹cych naklejono wiêc na
napêd, przez które jest dociskany od góry obu-
dow¹,  na  kwarcu  i  na  przekaŸnikach.  Tak¿e

Dopiero w tym momencie (testujemy pierwszy egzemplarz A70, który trafi³ do Polski)
wymieniono “ostañca” z serii Alpha, model A65. Aluminiowe obudowy serii DiVA by³y bowiem na

tyle drogie, ¿e w tak tanim modelu  nie op³aca³o siê ich stosowaæ, a teraz... ju¿ siê op³aca.
W najwiêkszym skrócie takie wyjaœnienie us³ysza³em od przedstawiciela firmy.

Arcam
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DiVA CD73T/A70

CD73 wyposa¿ony jest w uk³ad czytaj¹cy
Sony, dlatego mo¿liwe by³o uaktywnienie
funkcji CD-Text.

Wszystkie uk³ady zmontowano na jednej
p³ytce drukowanej. Uk³ad zasilania jest

wyj¹tkowo rozbudowany, a œcie¿ka
sygna³owa skrócona - uk³ady audio

znajduj¹ siê tu¿ za
napêdem.

W sekcji zasilania wykorzystano dobre
kondensatory, m.in. Nichicon Fine Gold

i Elna Cerafine. Widaæ te¿ matê izoluj¹c¹
transformator od zak³óceñ RF, a na

przekaŸniku element t³umi¹cy drgania.

transformator zosta³ skrêcony miêdzy dwoma
gumami, na dole z dodatkow¹ warstw¹ tzw.
“steel mat”, to znaczy pianki t³umi¹cej zak³óce-
nia RF. Od góry trafo jest ekranowane, zaekra-
nowano tak¿e œciankê przedni¹ z uk³adem steru-
j¹cym wyœwietlaczem. Urz¹dzenie stoi na czte-
rech, gumowych nó¿kach, które mo¿e i nie wy-
gl¹daj¹ efektownie, pracuj¹ jednak efektywnie.
Jedyn¹ rzecz¹, która w jakiœ sposób k³óci siê
z ide¹ krótkiej œcie¿ki sygna³owej, jest d³ugi, ek-
ranowany kabel biegn¹cy z wyjœcia uk³adów sca-
lonych (a w³aœciwie z przekaŸnika za nimi) do
podwójnych gniazd, umieszczonych doœæ daleko,
przy zasilaniu.
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Nowy model A70 jest w tej chwili najtañszym
wzmacniaczem w ofercie Arcama. Jego design upo-
dobniono maksymalnie do obowi¹zuj¹cego w serii
DiVA. Na œrodku przedniego panelu umieszczono
srebrn¹ ga³kê si³y g³osu, wkomponowan¹ w pa-
sek czernionego, przezroczystego tworzywa, za
którym umieszczono diody (po lewej), wskazuj¹-
ce aktywacjê którejœ z dwóch par wyjœæ g³oœni-
kowych, a tak¿e uaktywnienie wejœcia dla ze-
wnêtrznego procesora – A70 mo¿e wówczas
pracowaæ jako koñcówka mocy w systemie kina
domowego. Po prawej stronie mamy niewielki,
zielony (jak to w Arcamie) wyœwietlacz ciek³ok-
rystaliczny. Pod nim umieszczono prze³¹czanie
wejœæ (na ma³ych przyciskach), a wœród nich so-
kole oko ju¿ z daleka dostrze¿e przycisk dla gra-
mofonu analogowego. W ten sposób potwier-
dzony zostaje ogólnoaudiofilski trend powrotu do
winylu… Howgh. Na czarnym pasku mamy jesz-
cze dwa przyciski, obs³uguj¹ce ustawienia wzmac-
niacza. Do jego sterowania wykorzystano bo-
wiem mikroprocesor. Dziêki temu mo¿emy usta-
wiæ balans (bez ciesz¹cego siê z³¹ s³aw¹ tradycyj-
nego potencjometru pogarszaj¹cego separacjê
kana³ów), czu³oœæ poszczególnych wejœæ, maksy-
malny poziom dŸwiêku, sposób wskazania si³y
g³osu: ‘ref’ – poziom bezwzglêdny, w dB; ‘fine’ –
tradycyjnie, od 0 do 72, jednak w ma³ych kro-
kach i ‘std’, wzglêdnie, w wiêkszych krokach. Du-
¿e aspiracje konstruktorów wzmacniacza zdradza
ty³ urz¹dzenia, gdzie umieszczono dwie pary za-
cisków g³oœnikowych, szeœæ wejœæ liniowych,
w tym pêtlê magnetofonow¹, wejœcie dla gramo-
fonu (wk³adka MM), wyjœcie z przedwzmacnia-
cza oraz wyjœcie oznaczone ‘line out’. Okazuje
siê, ¿e A70 posiada dwie , niezale¿ne pêtle mag-

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ

Z przodu mamy œredniej
wielkoœci radiator, z lewej
zasilacz, a z prawej uk³ady
wejœciowe.

Z ty³u odtwarzacza umieszczono
dwie pary wyjœæ.
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Dziêki mikroprocesorowi mo¿na
precyzyjnie ustawiæ rozdzielczoœæ
(szerokoœæ kroku), z jak¹ pracuje

potencjometr si³y g³osu i czu³oœæ ka¿dego
wejœcia.

netofonowe – jedna, w³aœnie owo “line out’,
przekazuje do wyjœcia aktualnie ods³uchiwany
sygna³, zaœ druga, ‘rec out’, pozwala wys³aæ na
zewn¹trz dowolny sygna³ – mo¿na np. s³uchaæ
CD i nagrywaæ sygna³ z tunera.

Ca³a obudowa, oprócz plastikowego (choæ
wcale na to nie wygl¹da) frontu wykonana zosta-
³a z aluminium. W œrodku – widok dla Arcama
typowy: centralnie œredniej wielkoœci radiator,
a przed nim jedna, du¿a p³ytka, w wiêkszoœci
zmontowana w technologii SMD. Co ciekawe,
wszystkie gniazda, tak¿e RCA, s¹ z³ocone – a do-
tychczas by³y opêdzane z³oceniem tylko masy.
Wejœcia prze³¹czane s¹ uk³adem scalonym, po-
dobnie jak poziom si³y g³osu, ustawiany w scalo-
nej, cyfrowo sterowanej, analogowej drabince
Burr-Browna PGA2310. Sygna³ wstêpnie wzmac-
niany jest w uk³adach scalonych JRC214, a w pêt-
li sprzê¿enia zwrotnego pracuj¹ dobre TL072.
Koñcówkê oparto o uk³ady Darlingtona SAP15
firmy Sanken, spotykane w znacznie dro¿szych
konstrukcjach. Mocno rozbudowane jest zasila-
nie, bo spory transformator toroidalny (firmy
Toroid Audio), z zalanym ¿ywic¹ œrodkiem – co
zmniejsza jego wibracje – dostarcza osobne na-
piêcia dla obydwu koñcówek, przedwzmacnia-
cza oraz sekcji steruj¹cej. W zasilaniu u¿yto ³ad-
nych, choæ niewielkich kondensatorów Rubycon
(4x 3300µF). Na³o¿ono na nie gumowe ringi,
maj¹ce zmniejszyæ drgania. Podobn¹ troskê wy-
kazano w przypadku wielu innych kondensato-
rów, na które naklejono kawa³ki gumy. W dwóch
miejscach – na przekaŸnikach przy gniazdach
g³oœnikowych i na mikroprocesorze, naklejono

kr¹¿ki firmy Steward chroni¹ce przed emisj¹
szumu RF.

Prze³¹czanie odbywa siê w uk³adach
scalonych, podobnie jak
regulacja si³y g³osu.

Cech¹ wzmacniaczy Arcama, mo¿e wbrew
audiofilskiemu wyobra¿eniu o minimalizmie,

jest sterowanie oparte o mikroprocesor.

Mamy tu wszystko, z wieloma wejœciami
liniowymi, wejœciem dla gramofonu, dwiema
pêtlami i wyjœciem z przedwzmacniacza.
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Najtañszy odtwarzacz CD73 to ju¿ styl Arca-
ma, ale z kilkoma elementami, których póŸ-

niej ju¿ nie znajdziemy. Góra pasma prezentowa-
na jest doœæ mocno, wprawdzie z lekkim za-
okr¹gleniem krawêdzi, jednak z wystarczaj¹c¹
energi¹. Ca³oœæ, wbrew stereotypowi, nie po-
œwiêca szczegó³ów dla barwy. Œrednica ma ³adnie
utemperowany wy¿szy podzakres, co na p³ytach
komercyjnych robi dobre wra¿enie, poniewa¿
s³uchacz mo¿e siê nabraæ, ¿e gra przyzwoicie na-
grany i wyt³oczony kr¹¿ek. Jednoczeœnie pod-
kreœlone zostaj¹ pozytywne aspekty brzmienia,
jak rytmicznoœæ i koherencja. Nie mo¿na mówiæ
o st³umieniu, bo góra gra zdecydowanie. £adnie
zagraj¹ wiêc nawet p³yty z zabezpieczeniem an-
typirackim – a wiêc szczyty knocenia dŸwiêku,
jak np., sk¹din¹d bardzo fajna, p³yta Mattafix
Signs of a Struggle (EMI 398362, CCD), gdzie ryt-
miczny walor utworów by³ dobrze przekazany,
a g³os mia³ miêkki, niek³uj¹cy szpileczkami sybi-
lantów tembr. Sprzyja temu te¿ skupione, kon-
kretne pouk³adanie informacji w przestrzeni.
Pierwszy plan jest podawany nieco z dystansu (a
wiêc inaczej, ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ po
ciep³ym œrodku), ale i tak skupia siê na nim wiêk-
szoœæ wydarzeñ. Czasem mo¿e siê wydawaæ, ¿e
dŸwiêk nie ma rozmachu, ¿e brak mu oddechu
i nieco racji w tym bêdzie. Bêdzie to odczuwalne
przy du¿ych, pe³nych dynamiki wydarzeniach, al-
bo tam, gdzie przestrzeñ jest bardzo rozleg³a.
Arcam zagra to w trochê ograniczony sposób.
G³osy, gitara elektryczna itp. z najlepszej, pod
wzglêdem dŸwiêku p³yty, jak¹ dotychczas s³ysza-
³em, czyli samplera First Impression Music Super
Sounds II! (FIM, FM XR24 067, XRCD24, Limited
Edition), zosta³y odtworzone w niezwykle atrak-
cyjny sposób – w nieco ciep³ej manierze, ale nie
przes³odzonej i nie pozbawionej “iskrzenia” na
górze.

Wzmacniacz gra inaczej ni¿ CD. Jego pierw-
szy plan znajduje siê bli¿ej i w po³¹czeniu ze spo-
sobem grania CD ustawia to g³os we w³aœciwym
miejscu. A70 bardzo ³adnie rozk³ada plany w g³¹b
– coœ, czego nieco przy CD brakowa³o. Góra jest
³agodniejsza ni¿ w CD. S³uchany osobno A70 po-
dawa³ koherentny, skupiony dŸwiêk, któremu
pomaga³a plastyka sceny, jednak bez mocnego
do³u. Zakres ten jest doœæ lekki i wypada to
wzi¹æ pod uwagê przy dobieraniu kolumn. Bar-
dzo dobrze zagra³ jednak z CD73 – s³ychaæ, ¿e
projektowano je w synergii – poniewa¿ mocny
i pe³ny bas CD zosta³ zdyscyplinowany i skróco-
ny. Generalnie dŸwiêk zestawu mo¿na okreœliæ
jako przyjemny, nieco spokojny, trochê ciep³y,
ale z niez³¹ rozdzielczoœci¹ i bardzo dobr¹ prze-
strzeni¹. Dynamika nie jest zbyt wysoka, wiêcej
jest pokazywane przez zró¿nicowanie barw. Bar-
dzo ³adnie zagra³ przedwzmacniacz gramofono-
wy. Jeœli korzystamy z gramofonów w rodzaju
Debuta III Pro-Jecta (albo oczko wy¿ej), nawet
z lepszymi ni¿ standardowe wk³adkami, wówczas
zintegrowany Arcam bez problemu je obs³u¿y.

Wojciech Pacu³a

DiVA CD73T
Cena [z³] 2690
Dystrybutor AUDIO CENTER

www.audiocenter.pl

Wykonanie i komponenty
Niez³a obudowa i ³adne wykonanie wewn¹trz.

Funkcjonalnoœæ
CD-Text, nie³adny pilot, dwa wyjœcia analogowe
i mo¿liwoœæ sterowania z zewnêtrznego odbiornika
podczerwieni.

Brzmienie
Ciep³y œrodek, dŸwiêczna góra i mocny dó³. Dobra
perspektywa sceny dŸwiêkowej.

DiVA A70
Cena [z³] 2990
Dystrybutor AUDIO CENTER

www.audiocenter.pl

Wykonanie i komponenty
Aluminiowa obudowa... z plastikowym frontem. Du¿o
wejœæ i wyjœæ.

Laboratorium
Wysokie szumy, poza tym w porz¹dku.

Brzmienie
G³adkie, ze z³agodzon¹ gór¹ i lekkim basem. Znakomi-
ta scena dŸwiêkowa.

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

1 K 2 K
8 72 70
4 110 103

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,31
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 76
Dynamika [dB] 94
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,13
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 51

Nowy zintegrowany maluch
Arcama rozpocz¹³ wystêp
w laboratorium doœæ dziarsko,
od mocy 72W przy 8 omach
w jednym kanale i 2x70W przy
obci¹¿eniu stereofonicznym.
Przy 4 omach moc wzrasta do
110W w mono i 2x103W
w stereo.

A70 nie jest pierwsz¹ integr¹
Arcama, w której pojawia siê
problem wysokich szumów.
Wspó³czynnik S/N to tylko 76dB,
siedemdziesi¹tka nie ma
najwy¿szej mocy, a wiêc
i dynamika nie polecia³a zbyt
daleko, l¹duj¹c na 94dB. Na
szczêœcie dla Arcama, jego
konkurent w tym teœcie te¿ nie
brylowa³ na tym polu.

W pasmie przenoszenia
(rys.1) mo¿na zwróciæ uwagê
jedynie na marginalne kwestie.
Pierwsza to lekkie wzbudzenie
na niskich rejestrach (poni¿ej
50Hz), nieczêsto spotykane, ale
+0,15dB przy 10Hz to nie
powód do zmartwienia. Na
przeciwleg³ym skraju badanego
pasma, dla 8Ω przy 100kHz
poziom wynosi -2.2dB, wykres
4Ω opada szybciej, ale udaje siê
dobiæ do 100kHz przy -3dB.

Zniekszta³cenia A70 (rys. 2)
s¹ niskie, najsilniejsza trzecia
harmoniczna le¿y przy -90dB,
ni¿ej widaæ jeszcze drug¹ i pi¹t¹,
identyfikacja pozosta³ych, o ile
wystêpuj¹, nie jest mo¿liwa
z uwagi na szum.

Pod wzglêdem zniekszta³ceñ
obci¹¿enie 4Ω tylko minimalnie
ustêpuje pola 8Ω (rys. 3), ale
w takim wymiarze jest to
zjawisko zupe³nie normalne.

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia


