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EVO to inwestycja w bardzo dobre obudowy i znakomite
podzespo³y. I dŸwiêk, który pod wieloma wzglêdami mo¿e

konkurowaæ ze znanym z dro¿szej czêœci oferty Creeka. Fronty,
wykonane z grubych aluminiowych p³yt, ze œciêtymi brzegami,

okr¹g³ymi przyciskami i cienk¹ szuflad¹ w odtwarzaczu, s¹
bardzo gustowne i atrakcyjne, chocia¿ nie a¿ tak luksusowe

i efektowne, jak u konkurentów.  Creekowi uda³o siê po³¹czyæ
funkcjonalnoœæ i design, zachowuj¹c europejski styl i nie

popadaj¹c w prowokacyjny minimalizm.

Creek EVO CD
EVO INTEGRATED

Wyjœcia RCA w odtwarzaczu – zarówno
analogowe, jak i cyfrowe – s¹ z³ocone

i zakrêcane.

Du¿a p³ytka uk³adów audio nie
zas³ania jednak znakomitego zasilania

i bardzo dobrego napêdu.

Transformatory R-core, produkowane
w Japonii, s¹ dro¿sze od toroidów.

Ka¿de urz¹dzenie cyfrowe
jest tak dobre, jak dobry jest
jego zegar.

EVEVEVEVEVO CDO CDO CDO CDO CD
Z ty³u odtwarzacza mamy zakrêcane, z³oco-

ne gniazda RCA analogowe oraz RCA cyfrowe,
obok którego umieszczono tak¿e wyjœcie op-
tyczne Toslink. Kabel sieciowy jest od³¹czal-
ny. Zdejmujemy górn¹ œciankê i widzimy same
pysznoœci. Po lewej stronie cichy napêd Philipsa
VAM1202/21, którego sterowanie umieszczono
razem ze wszystkimi innymi uk³adami na du¿ej
p³ytce. Obok DSP steruj¹cego napêdem widaæ
t³umiony mechanicznie i kompensowany tempe-
raturowo zegar – rzecz œwiêta w uk³adach cyfro-
wych (niestety wielu producentów o tym zapo-
mina). Za nim równie ³adny uk³ad audio. Na po-
cz¹tku przetwornik D/A Burr-Browna PCM1738,
w otoczeniu kondensatorów polipropylenowych
i bipolarów Nichicona Fine Gold. Przetwornik
ten, chocia¿ ma ju¿ parê lat, swego czasu u¿ywa-
ny by³ w bardzo drogich urz¹dzeniach (np. od-

twarzacze Esoteric DV-50, Ayre CD-7 czy Classé
CDP-10) i dopiero niedawno zosta³ sprowadzony
na pu³ap tañszych produktów. Na wyjœciu podaje
on zbalansowany sygna³ pr¹dowy, co wykorzys-
tano tutaj, prowadz¹c w ten sposób filtry i kon-
wersjê I/U – wszystko na wyj¹tkowo dobrych
koœciach Burr-Browna OPA604 (w podstaw-
kach). Na wyjœciu pracuj¹ z kolei BB OPA 2134 –
ju¿ nie tak wyœmienite, ale wci¹¿ powy¿ej œred-
niej. Wyjœcie sprzêgniête jest przez metalizowa-
ne kondensatory polipropylenowe (nie ma uk³a-
du DC-offset). Zasilacz oparty jest o transforma-
tor R-Core, wychodzi z niego kilka uzwojeñ
wtórnych; w sekcji analogowej diody prostowni-
ka odprzêgane s¹ kondensatorami Elny. Trzeba
powiedzieæ, ¿e rzecz jest zrobiona znakomicie,
jedyn¹ uwagê mam do tego, ¿e z wyjœæ konden-
satorów do gniazd na tylnej œciance prowadz¹
kabelki, podczas kiedy mo¿na chyba by³o p³ytkê
przysun¹æ bli¿ej œcianki tylnej i zrezygnowaæ
z nich w ogóle.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Wiedz¹c, ¿e moc Creeka, choæ nie najwy-
¿sza w tej konfrontacji, utrzymuje siê praktycz-
nie na niezmiennym poziomie przy obci¹¿eniu
jednego i dwóch kana³ów, nale¿y pochwaliæ
sekcjê zasilaj¹c¹. Przy 8 omach urz¹dzenie do-
starcza 72 W w mono i 2x71W w stereo, moc
roœnie ochoczo po pod³¹czeniu dwukrotnie
ni¿szej impedancji, odpowiednio do 132W i 2x
130W dla jednego i dwóch kana³ów. Aby osi¹g-
n¹æ taki wynik, nale¿a³o pos³u¿yæ siê napiêciem
steruj¹cym o wartoœci 0,26V, a wiêc tylko nie-
znacznie wy¿szej od standardu. Z pewnoœci¹
wspó³praca wzmacniacza z zewnêtrznymi Ÿród-
³ami sygna³u nie bêdzie dla tych ostatnich zada-
niem ponad si³y. Odstêp sygna³u od szumu nie
jest ju¿ jednak godny podziwu, tylko 78dB.

Pasmo przenoszenia (rys. 1.) przebiega po-
dobnie dla 8 i 4 omów, a dziel¹ca je sta³a w ca-
³ym zakresie czêstotliwoœci ró¿nica wynika ze
wzmocnienia napiêciowego, które jest nieco
ni¿sze dla 4 omów. Wzmacniacz zachowuje siê
bardzo ³adnie w zakresie niskich czêstotliwoœ-
ci, 10Hz to odchy³ka zaledwie 0,1dB. Poziom
spada powy¿ej 30kHz, ale i tak urz¹dzenie
osi¹ga 100 kHz przy spadku ok. -3dB.

Na rys. 2. problemem s¹ harmoniczne pa-
rzyste widoczne a¿ do dwudziestej, najsilniej-
sza druga le¿y przy -68dB, czwarta przy -81dB
oraz szósta przy -89dB. Obecne s¹ tak¿e nie-

parzyste wyraŸnie wybijaj¹ce siê ponad nie naj-
ni¿sze przecie¿ szumy.

Jak wynika z wykresu na rys. 3., chc¹c
utrzymaæ siê w zakresie zniekszta³ceñ i szu-
mów poni¿ej 0,1%, powinniœmy operowaæ mo-
cami 0,3W – 61W oraz 1W – 90W, odpowied-
nio dla 8 i 4 omów.

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

1 K 2 K
8 72 71
4 132 130

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,26
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 78
Dynamika [dB] 97
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,063
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 60

EVEVEVEVEVO INTEGRAO INTEGRAO INTEGRAO INTEGRAO INTEGRATEDTEDTEDTEDTED
Wzmacniacz zachowuje równie powœci¹gliw¹

stylistykê, co CD. Obs³uguje siê go dwoma po-
krêt³ami – z lewej strony selektorem wejœæ
i z prawej regulacj¹ g³oœnoœci. Obok niej umiesz-
czono identyczny jak w odtwarzaczu malachito-
wy wyœwietlacz. Tutaj pokazywany jest symbol
wybranego wejœcia, poziom si³y g³osu oraz miga-
j¹cy napis Mute (jeœli tê funkcjê wybierzemy).
Wyœwietlacz mo¿emy w dwóch krokach przy-
ciemniæ, jednak nie da siê go (niestety) wy³¹czyæ.
Skrajnie z prawej strony znajduje siê gniazdo s³u-
chawkowe i mechaniczny wy³¹cznik sieciowy.

Ty³ bez ekscesów – dwie pary z³oconych
gniazd g³oœnikowych (z plastikowymi, wygodny-
mi nakrêtkami) oraz rz¹dek gniazd RCA. Do dys-
pozycji mamy szeœæ wejœæ liniowych, w tym jed-
n¹ pêtlê magnetofonow¹. Jedno z wejœæ mo¿na
przekszta³ciæ, za pomoc¹ opcjonalnej karty,
w wejœcie gramofonowe. St¹d te¿ obok gniazdo
dla masy.

Ty³ urz¹dzeñ jest klasyczny
dla tego zakresu cenowego, z charakterys-
tycznymi, lepszymi gniazdami RCA w odtwa-
rzaczu ni¿ we wzmacniaczu.

Koñcówka w serii Evo, nietypowo dla
Creeka, zosta³a wykonana przy u¿yciu
tradycyjnych, komplementarnych par

tranzystorów.

Podobnie jak w odtwarzaczu, ca³a elektroni-
ka wzmacniacza znalaz³a siê na jednej p³ytce dru-
kowanej. Czêœæ zasilaj¹c¹ od wzmacniaj¹cej dzie-
li spory radiator, do którego przykrêcono dwie
komplementarne pary bipolarnych tranzystorów
koñcowych (Sanken SA1429+2SC3856). Tak, to
odejœcie od kultywowanej w Creeku od dawna
technik  quasi-komplementarnej.  Na  wejœciu
uk³adu nie ma DC-Servo, a – podobnie jak w CD
– kondensator polipropylenowy. Wygl¹da ³adnie,
jednak z doœwiadczenia wiadomo, ¿e elementy
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HI-FI

nym. Ka¿da nosowoœæ zostanie bowiem podkreœ-
lona i uwypuklona.

Na górze pasma uda³o siê po³¹czyæ mocny
atak, wyraŸny rysunek i dobr¹ barwê. Odtwo-
rzenie fenomenalnej (i pod wzglêdem muzycz-
nym, i realizacyjnym) p³yty Vittorio Ghielmi Full
of Colour (Winter&Winter 910 119-2, CD) z mu-
zyk¹ klasyczn¹ pokaza³o, ¿e nic w dŸwiêku smy-
ków nie zosta³o “przepalone”, ani te¿ nie by³o
przyciemnione. Znakomicie zosta³ uchwycony
balans pomiêdzy d³ugim pog³osem, oddaleniem
instrumentów od s³uchacza a dŸwiêkiem bezpo-
œrednim. Instrumenty “oddycha³y” wraz z muzy-
kami, którzy na nich grali.

Co wiêc odró¿nia Evo od urz¹dzeñ za 4000 –
5000 z³ za komponent? Przede wszystkim do-
k³adnoœæ. Wœród dro¿szych urz¹dzeñ Creeka
znajdziemy lepszy rysunek detalu i strukturê har-
moniczn¹. Ró¿nice s¹ jednak zaskakuj¹co ³atwe
do prze¿ycia, szczególnie, jeœli siê weŸmie pod
uwagê umiejêtnoœci Evo w dziedzinie barwy.

I  z  zupe³nie  innej  parafii:  oprogramowanie
odpowiadaj¹ce za korekcjê b³êdów zosta³o cie-
kawie opracowane: odtwarzacz nieco przeska-
kuje ju¿ przy nr 2. z p³yty testowej CD-Check
Digital Recordings, jednak przeskakiwanie ustaje
przy nr 3., a póŸniej, przy wiêkszych przerwach,

EVO INTEGRATED
Cena [z³] 2650
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

www.audiosystem.com.pl

Wykonanie, komponenty
Znakomite – bardzo dobre elementy i ³adne obudo-
wy. Elegancki pilot.
Laboratorium
Sprawny zasilacz gwarantuje stabiln¹ moc przy niskiej
impedancji. Wysokie zniekszta³cenia i wysoki szum.

Brzmienie
Gêste, pe³ne, dynamiczne. Mocny dó³, góra pasma te¿
wyrazista, a œrednica nasycona. Z podstawowych ele-
mentów nie brakuje wiêc niczego.

EVO CD
Cena [z³] 2650
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

www.audiosystem.com.pl

Wykonanie, komponenty
Bardzo dobry napêd, wyrafinowany uk³ad wyjœciowy.

Funkcjonalnoœæ
Tylko CD z podstawowymi funkcjami. M¹drze zapro-
gramowana korekcja b³êdów.

Brzmienie
Szczegó³owe, ale z nalotem lampowego charakteru.

Pamiêtam  poprzednie,  dro¿sze  urz¹dzenia
Creeka testowane w “Audio” – ich czyste,

dok³adne, godne szacunku brzmienie. Jednak
nie³atwe, przynajmniej dla mnie, do pokochania.
Kiedy pos³uchamy urz¹dzeñ Evo, oka¿e siê, ¿e
zachowuj¹c zalety poprzednich konstrukcji, do-
dano do nich to, czego jeszcze w nich brakowa-
³o, a mianowicie emocje. Jak siê wydaje, produ-
cenci audio poszli ostatnio w nowym kierunku,
nie sil¹c siê w tanich urz¹dzeniach na przejrzys-
toœæ, bo to czêsto koñczy siê klap¹ – ani oczeki-
wanej rezolucji nie ma, ani te¿ przyjemnoœci ze
s³uchania muzyki. Zast¹pienie transparentnoœci
wype³nieniem daje znacznie ciekawsze rezultaty.
Tak by³o w przypadku serii v.2 Cambridge Au-
dio, tak jest i w Evo Creeka. System ten gra nasy-
conym, pe³nym, doœæ bliskim dŸwiêkiem, z wio-
d¹c¹ rol¹ œrednich tonów. Brzmienie najnowszej
p³yty nadwornego gitarzysty Stinga, Dominica
Millera, Fourth Wall (Q-Rious Music, QRM 108-
2, CD?), z dwoma gitarami w roli g³ównej, by³o
namacalne i nieco romantyczne, czyli takie, ja-
kiego bym tutaj oczekiwa³. W czasie ods³uchów
okaza³o siê jednak, ¿e – paradoksalnie – to moc-
na muza na takiej prezentacji zyskuje najbardziej.
Dopiero co wydana przez Mobile Fidelity reedy-
cja albumu Countdown to Extinction Megadeth
(UDCD 765, gold CD) pokaza³a siê w mocny,
dynamiczny  sposób,  bez  rozjaœnienia.  W  Evo
mocno gra bas, czasami mo¿e siê okazaæ, ¿e na-
wet zbyt mocno. Na szczêœcie, oprócz ciep³ej
barwy, Creek oferuje tak¿e bardzo dobr¹ kont-
rolê. Poniewa¿ jednak Evo basu ¿a³uje, warto
skojarzyæ go z kolumnami, które same graj¹ ju¿
dŸwiêkiem raczej przejrzystym, nieprze³adowa-

Podstaw¹ dobrego wzmacniacza jest zasilacz – w Evo, pocz¹wszy od podwójnego
uzwojenia wtórnego, zasilanie prowadzone jest osobno dla ka¿dego kana³u.

Ta du¿a koœæ to scalony potencjometr – ana-
logowa drabinka tranzystorowa, sterowana
cyfrowo.

te, w tym miejscu, determinuj¹ w du¿ej mierze
dŸwiêk urz¹dzenia. Kiedy wiêc minie gwarancja,
wrzuæmy tutaj coœ wyj¹tkowego... Z kolei przed-
wzmacniacz w ca³oœci oparty jest na wzmacnia-
czach operacyjnych. Z prze³¹czanych przekaŸni-
kami wejœæ RCA (niez³oconych) sygna³ trafia do
scalaków BB OPA2604. Regulacja g³oœnoœci od-
bywa siê w scalonej drabince BB PGA2311. Cie-
kawe, ale coraz czêœciej drabinki tego typu mo¿-
na spotkaæ w naprawdê bardzo drogich urz¹dze-
niach. To jednak niewa¿ne – wa¿ne, ¿e dzia³a.
Koœæ mikrokontrolera, steruj¹cego ca³ym urz¹-

dzeniem, ma osobny zasilacz (to dobrze, bo
uk³ady  cyfrowe  mocno  “œmiec¹”).  Po  drugiej
stronie radiatora znajduje siê du¿y transformator
toroidalny z zalanym ¿ywic¹ œrodkiem, wycho-
dz¹ z niego oddzielne uzwojenia dla obydwu
koñcówek. I jeszcze szczegó³, ale znacz¹cy –

kondensatory bipolarne w koñcówce (po cztery
na kana³) s¹ wspomagane ma³ymi kondensatora-
mi polipropylenowymi, poprawiaj¹cymi charak-
terystyki przy wysokich czêstotliwoœciach. Syg-
na³ do wyjœcia s³uchawkowego biegnie d³ug¹ taœ-
m¹ komputerow¹ z wyjœæ g³oœnikowych.

ju¿ w ogóle siê nie pojawia. Widaæ wiêc, ¿e przy
niewielkich b³êdach postawiono na maksymaln¹
wiernoœæ, tam odtwarzacz nie dodaje w³asnego
sygna³u, wtr¹caj¹c siê dopiero przy wiêkszych
problemach i pozwalaj¹c w ten sposób odtwo-
rzyæ nawet mocniej porysowane p³yty.

“Designed in the UK”, jednak “Made in
China”. I nic nie szkodzi.


