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Cambridge Audio
Stereo na bardzo dobry pocz¹tek

AZUR 340C/340A
Nie wystarczy wiedzieæ, jakie uk³ady i komponenty brzmi¹ najlepiej.

Trzeba wiedzieæ, jakie z tych brzmi¹cych nie najlepiej brzmi¹ nie najgorzej. Nie
wszyscy to wiedz¹, ba wie to niewielu. Wcale wiêc nie jest tak, ¿e firma, któr¹ znamy

z najwspanialszych urz¹dzeñ, da³aby sobie radê z zaprojektowaniem dobrego
urz¹dzenia niskobud¿etowego. Od tego te¿ s¹ specjaliœci, a Cambrigde Audio jest

jednym z kilku najbardziej doœwiadczonych. Owszem, urz¹dzeñ tanich dooko³a nie
brakuje, ale z has³em hi-fi pozostaj¹ one tylko w luŸnym zwi¹zku; sporo jest te¿

sprzêtu wysokiej klasy, który z kolei jest w luŸnym zwi¹zku z mo¿liwoœciami
finansowymi wiêkszoœci.

Niskie przedzia³y cenowe to pole do popisu
dla nieustaj¹cych kompromisów, z których jednak musi wy³oniæ siê
urz¹dzenie co najmniej przyzwoite. Hi-end, wyzwolony z bud¿etowych ograniczeñ,
pozwala projektantowi poszaleæ. Sprzêt dla mniej zamo¿nych audiofilów, którzy
z jednej strony s³ysz¹ (a mo¿e nawet z dwóch...), z drugiej nie chc¹ (a raczej nie
mog¹) przeznaczyæ na s³yszenie du¿ych pieniêdzy, zarazem ogranicza
konstruktora, jak i stawia przed nim trudne zadanie.

Obudowy wszystkich urz¹dzeñ Cambrid-
ge Audio s¹ w du¿ym stopniu zunifiko-
wane, zmienia siê przede wszystkim ich

wysokoœæ. Sk³adaj¹ siê g³ownie z aluminiowych
elementów. Front odtwarzacza jest delikatny,
z kilkoma przyciskami i mlecznym wyœwietla-
czem (na zdjêciu jego kolor nieco siê zmienia).
Z ty³u tylko gniazda RCA (niez³ocone) – analogo-
we i cyfrowe oraz gniazdo sieciowe IEC (obydwa

napisane przez in¿ynierów CA, dziêki któremu
jitter ma siê znacz¹co zmniejszyæ. Sygna³ z uk³a-
dów wyjœciowych prowadzony jest do gniazd
RCA doœæ d³ugimi przewodami. Zarówno na
nich, jak i na kablu zasilaj¹cym (wewn¹trz urz¹-
dzenia) zamontowano rdzenie ferrytowe, maj¹ce
przeciwdzia³aæ szumom RF.

Œcianka przednia wzmacniacza jest nieco bar-
dziej   zat³oczona.   Poœrodku
znajdziemy du¿¹ ga³kê si³y g³o-
su oraz mniejsze – regulacji

barwy dŸwiêku i balansu. Uk³ady regulacji barwy
mo¿na od³¹czyæ przyciskiem Direct. Za pomoc¹
ma³ych przycisków, nad którymi pal¹ siê ma³e
niebieskie diodki, wybraæ mo¿emy miêdzy a¿
szeœcioma wejœciami RCA (w tym pêtla magne-
tofonowa). Do kompletu – wyjœcie s³uchawkowe
(du¿y jack). Gniazda g³oœnikowe s¹ podwojone
(sekcjê B od³¹czamy na przedniej œciance), skrom-
ne, ale przecie¿ nie sprê¿ynkowe. Zapomnijmy
o wide³kach, ale mo¿emy u¿yæ bananków.

Uk³ad elektroniczny zosta³ pomieszczony
w ca³oœci na bardzo du¿ej, zajmuj¹cej ca³e wnêt-
rze p³ytce drukowanej (podobnie jak w urz¹dze-
niach NAD-a oraz Rotela). Z wejœæ trafiamy do
uk³adu scalonego prze³¹czaj¹cego wejœcie. I tutaj
uwaga: w przypadku CA postêpujmy zgodnie
z instrukcj¹, poniewa¿ pod³¹czanie urz¹dzeñ do

urz¹dzenia maj¹ od³¹czalny kabel sieciowy!) Bu-
dowa 340C zosta³a maksymalnie uproszczona,
a jego uk³ady wyjœciowe zamkniêto wraz z prze-
twornikiem i serwo napêdu pod grubym odlewa-
nym ekranem. Nie da siê wiêc odczytaæ ich nazw
i symboli. Zapuszkowany jest te¿ niewielki trans-
formator, klasycznego typu EI. Napêd jest ten
sam, co w wy¿szych modelach, pochodzi od So-
ny i otrzyma³ wyt³umiaj¹cy element na moœcie
podtrzymuj¹cym kr¹¿ek dociskowy. W tym przy-
padku wa¿niejsze jest jednak oprogramowanie,
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Pomimo niewysokiej ceny,
do dyspozycji mamy pe³n¹ gamê standardowych gniazd.

We wnêtrzu
odtwarzacza

widaæ, ¿e
iloœæ uk³a-

dów uleg³a
redukcji
 – ca³oœæ

zmieœci³a siê
pod ekra-

nem z lewej
strony

napêdu.

wejœæ przy dzia³aj¹cym wzmacniaczu mo¿e siê
skoñczyæ uszkodzeniem tego uk³adu. Wyj¹tkiem
s¹ tylko kable z wtykami Neutrika, gdzie naj-
pierw styka siê masa. Po selektorze biegniemy
do aktywnego przedwzmacniacza, zbudowanego
wokó³ pojedynczego, stereofonicznego scalaka
NE5532, a nastêpnie do otwartego potencjomet-
ru chiñskiej (Hong-Kong) firmy Soundwell. Za
nim znajduj¹ siê uk³ady regulacji dŸwiêku (które
najlepiej od³¹czyæ), równie¿ na otwartych poten-
cjometrach tej firmy oraz na kolejnych, tym ra-
zem dwóch – osobno dla góry i do³u – scalakach
NE5532. Koñcówka mocy zosta³a przykrêcona
do niewielkiego radiatora i niemal w ca³oœci zna-
laz³a siê w scalakach LM3886 National Semicon-
ductor.

Koñcówka jest chroniona  przez  przegrza-
niem,  przesterowaniem i obecnoœci¹  napiêcia
DC  na  wyjœciu  sekcji przedwzmacniacza.

Bardzo ³adnie rozpracowano zasilanie, z nie-
z³ym trafem toroidalnym, z którego wyprowa-
dzono osobne uzwojenia wtórne dla koñcówki
i przedwzmacniacza. W stopniu mocy pracuj¹
dwa kondensatory o pojemnoœci 6800 µF ka¿dy,
zaœ w preampie sporo mniejszych jednostek.
Uk³ad odzwierciedla nisk¹ cenê wzmacniacza,
nie widaæ jednak drastycznych oszczêdnoœci,
trzeba te¿ pochwaliæ staranne wykonanie. Zna-
komicie prezentuj¹ siê piloty zdalnego sterowa-
nia, z aluminiowym frontem.
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Niskie przedzia³y cenowe to seria kompro-
misów – to ju¿ wiemy. Poprzez konstrukcjê

urz¹dzenia, przenosi siê to na jego brzmienie.
Znaj¹c cenê systemu 340 nie powinno wiêc dzi-
wiæ, ¿e pewne rzeczy w porównaniu do dro¿-
szych z serii 540 ulegn¹ os³abieniu. Rzecz idzie
jednak o to, jak taka zmiana prze³o¿y siê na oce-
nê dŸwiêku jako ca³oœci. I tutaj trzeba powie-
dzieæ, ¿e elementy, tak wa¿ne w konstrukcjach
CA, jak mocna i dok³adna góra, w przypadku
tych urz¹dzeñ wci¹¿ s¹ na bardzo dobrym pozio-
mie. I w 340A, i w 340C nie ust¹piono bowiem
w kwestii przejrzystoœci i klarownoœci. Poniewa¿
jednak w rzece stereo p³ywaj¹ dzisiaj w wiêk-
szoœci audiofilskie ryby, wiêc nie mo¿e byæ mo-
wy o wyraŸnym rozjaœnieniu dŸwiêku, bez odpo-
wiedniej precyzji tego zakresu. Góra prowadzo-
na by³a wiêc wyraŸnie, ale bez nadmiernych wy-
ostrzeñ. Blachy z singla Fragile Stinga (A&M Re-
cords 427-626-2, SP CD) mia³y ³adn¹, delikatn¹,
ale i nieŸle wype³nion¹ barwê. Jak siê okazuje,
odtwarzacz ma du¿¹ czêœæ  cech dro¿szego bra-
ta, w tym równie¿ ³adny, miêkki œrodek. System
CA, za co odpowiedzialny jest przede wszystkim
wzmacniacz, umie zagraæ mocnym basem. W œred-
nim zakresie trzymany jest krótko i brzmi nieco
twardo (to akurat przyda siê do zdyscyplinowa-
nia g³oœników z tego zakresu cenowego), ni¿sza
czêœæ uderza z wiêkszym rozmachem, ale z
mniejsz¹ dyscyplin¹. W ca³ym przekazie dominu-
je jednak czystoœæ, która bez znamion metalicz-
noœci, w takim wydaniu jest rzadko spotykana
wœród urz¹dzeñ tego zakresu cenowego.

Wojciech Pacu³a

Dynamika wzmacniacza wynosi 105dB -
bior¹c pod uwagê moc wyjœciow¹, to na-
prawdê dobry wynik. Dzieje siê tak przede
wszystkim ze wzglêdu na niski poziom szu-
mów, S/N równe 90dB zas³uguje na uznanie.
Moc jest skromna, po 45W przy 8Ω i 64W
dla 4Ω. Zasilacz dobrano z zapasem, dlatego
praca  dwukana³owa nie przynosi wyraŸnego
pogorszenia mocy w ka¿dym z kana³ów. Moc
znamionow¹ uzyskamy przyk³adaj¹c do jed-
nego z wejœæ liniowych napiêcie 0,23V. Uni-
wersalna czu³oœæ zostawia wiêc swobodê
w dobrze Ÿróde³ sygna³u, czy to odtwarzacze
CD, czy tunery lub magnetofony, wszystkie
bêd¹ dobrze wspó³pracowa³y z ma³ym Azu-
rem. Rozczarowaniem jest natomiast wspó³-
czynnik t³umienia, wynosz¹cy zaledwie 18.
Wynik ten potwierdza rys.1, na którym do-
strze¿emy znaczn¹ ró¿nicê we wzmocnie-
niach napiêciowych pomiêdzy przedstawio-
nymi impedancjami. Kszta³t charakterystyki
dla 8Ω i 4Ω jest ju¿ zbli¿ony.

Najsilniejsz¹  harmoniczn¹  (rys.2)  jest
druga, której poziom to umiarkowane -86dB.
Trzecia le¿y ju¿ poni¿ej -90dB, podobnie jak
czwarta i szósta.

Niskich  (poni¿ej 0,1%)  zniekszta³ceñ
THD+N mo¿emy oczekiwaæ od mocy w za-
kresie 0,6W-40W dla obci¹¿enia 8Ω oraz
1.2W-55W dla 4Ω. Na rys.3 widaæ tak¿e
punkty  minimum  THD+N  przypadaj¹ce  na
0,015% i 33W oraz 0,015% i 44W odpo-
wiednio dla 8Ω i 4Ω.

AZUR 340C
Cena [z³] 1200
Dystrybutor HARMAN CONSUMER

Wykonanie i komponenty
Dobra obudowa, œrodek niskobud¿etowy.
ocena dobra+

Funkcjonalnoœæ
Wygodne manipulowanie ³adnym pilotem.

ocena bardzo dobra

Brzmienie
Czysta góra, miêkka œrednica.
ocena dobra+

AZUR 340A
Cena [z³] 1200
Dystrybutor HARMAN CONSUMER

Wykonanie i komponenty
Solidna obudowa i uk³ady wewnêtrzne. £adny pilot,
gniazdo s³uchawkowe.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Niski poziom szumów i zniekszta³ceñ. Moc umiarkowana.

ocena bardzo dobra

Brzmienie
Klarowne, przejrzyste, z mocnym, rytmicznym basem.
ocena bardzo dobra

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Zasilacz wzmacniacza opiera siê
na doœæ du¿ym, jak na umiarkowan¹
moc wyjœciow¹, transformatorze.
Uk³ady mocy – scalone.

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

1 K 2 K
8 45 43
4 64 62

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,23
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 90
Dynamika [dB] 105
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,08
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 18


