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Gryphon swoj¹ reputacjê zbudowa³ przede wszyst-
kim na znakomitych wzmacniaczach. Do cyfrowej

“rzeki” wst¹pi³ dopiero w roku 1998, wraz ze swoim
pierwszym odtwarzaczem CD Tabu CDP1. Produkowany

przez trzy lata, zosta³ zast¹piony odtwarzaczem
Adagio, który wci¹¿ pozostaje w ofercie. Mikado jest

natomiast urz¹dzeniem maj¹cym ambicje Ÿród³a
referencyjnego.

Gryphon MIKADO

Drapie¿nik
DUÑSKI

Mikado jest konstrukcj¹ typu top-
loader. Jako napêdu u¿yto ostat-
nio  bardzo  popularnego  (w  urz¹-
dzeniach z najwy¿szej pó³ki) napêdu

Philpsa CD-Pro 2. Jest to konstrukcja ca³kowicie
metalowa, która w Mikado zosta³a posadowiona
na odsprzêgaj¹cych pilarach z elastomeru i sprê-
¿yn. Od góry p³ytê przyciska siê kr¹¿kiem docis-
kowym, a na ca³oœæ naje¿d¿a bardzo du¿a “³apa”.
Klapa poruszana jest przez silniczek i jest to je-
den z niewielu elementów, który - bior¹c pod
uwagê wyj¹tkowo dopracowane inne szczegó³y -
nieco irytuje. Silniczek jest bowiem maleñki
i doœæ mocno ha³asuje.

Ca³oœæ  zbudowana  jest  superprecyzyjnie,
a niski profil nadaje Mikado drapie¿ny i “wyœcigo-
wy” charakter. Nie wszystkim zapewne spodoba
siê podœwietlenie klapy - niebieskie, migaj¹ce
LED-y - jednak i tak wygl¹da to lepiej ni¿ wi-
doczne przez ca³y czas niemal identyczne pod-
œwietlenie w napêdzie Blu angielskiego Chorda.
Ciekawy jest wyœwietlacz, poniewa¿ mo¿na go
w pewnych granicach kierowaæ w górê lub na
dó³. Przyciski na nim s¹ sprzê¿one z sensorami,

tak wiêc wystarczy lekko nacisn¹æ stosown¹
ikonkê, aby urz¹dzenie o¿y³o.

Ca³e urz¹dzenie posadowione jest na trzech
nó¿kach - dwóch okr¹g³ych z przodu i trzeciej,
bêd¹cej ostros³upem - z ty³u. Bêdzie to chyba

zale¿a³o od gustu, ale wydaje mi siê, ¿e przy zna-
komitej bryle odtwarzacza, owe plastikowe pod-
pórki mog¹ siê wydaæ nieco za s³abe. Ale prze-
cie¿ ja na sztuce siê nie znam...

Zajmê siê wiêc technik¹. Z napêdu sygna³
przesy³any jest do upsamplera, który, wraz
z rozbudowanym zasilaniem, otrzyma³ osobn¹
p³ytkê. Wbrew materia³om firmowym, które
mówi¹ o w³asnym programie, jest to preprogra-
mowalna koœæ Analog Devices AD1896. Uk³ad
ten nale¿y do upsamplerów drugiej generacji,
a przetwarza sygna³ w sposób asynchroniczny do
postaci 24/192 (w Adagio u¿ywano starszego
uk³adu 24/96). Co ciekawe, w materia³ach mówi
siê o upsamplerze 24/96. Byæ mo¿e wiêc, ¿e
zrezygnowano z wy¿szej wartoœci, bo stwierdzo-
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MIKADO
Cena [z³] 42062
Dystrybutor HIFI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Wyj¹tkowe zasilanie, bardzo dobry napêd, prze-
twarzanie cyfrowe mo¿e nie najnowsze, ale naj-
wyraŸniej – nadal doskona³e.
Funkcjonalnoœæ
Wszystkie potrzebne wyjœcia. Mo¿e brakuje wyj-
œcia regulowanego, które pozwoli³oby omin¹æ
przedwzmacniacz. Z wyjœæ cyfrowych nie uda³o
siê pobraæ sygna³u.

Brzmienie
Wyj¹tkowa dynamika. Bas i góra – najlepsze do
50 000 z³otych. Bardzo dobra stereofonia.

HI-END

no przewagê pojedynczego “kroku”? Jest to
mo¿liwe, poniewa¿ tak skomplikowane oblicze-
nia (do 24/192) s¹ w gotowych koœciach prze-
prowadzane w dwóch “rzutach”: najpierw do
96kHz, a dopiero potem do 192kHz. Tu¿ przy
nim umieszczono precyzyjny, kompensowany
temperaturowo oscylator, wykonany specjalnie
dla Gryphona. Osobny zegar w trybie “slave”,
taktuje napêd. Tak spreparowany ci¹g zeroje-
dynkowy wysy³any jest do p³ytek z przetworni-
kami. Zgodnie z filozofi¹ firmy, wszystko co za-
chodzi po upsamplerze, zbudowane jest jako
pe³ne dual-mono, umieszczone z dwóch stron
napêdu, pod pokryw¹ obudowy, skrêconej z so-
lidnych aluminiowych blach (gruboœæ 4 mm)
i stalowego chassis. P³ytki przetworników s¹
zreszt¹ umieszczone na z³oconych pinach, tak
wiêc mo¿liwy bêdzie w przysz³oœci upgreade.

DAC-a zbudowano w oparciu o dwa stereo-
foniczne uk³ady typu delta-sigma AKM AK4324
na kana³ (dual-differential). Nie jest to najnowszy
ani te¿ najlepszy przetwornik tej firmy, gdy¿ mo-
¿e siê np. “pochwaliæ” tylko 105 dB dynamiki.
Poniewa¿ jest to uk³ad 1-bitowy z 128-nadprób-
kowaniem, kompatybilny z sygna³ami 24/96,
przypuszczenia dotycz¹ce upsamplera potwier-
dzaj¹ siê. W uk³adzie filtru u¿yto znakomitych
kondensatorów mikowych (“mica”) ze srebrzo-
nymi ok³adzinami. Dziêki upsamplingowi mo¿li-
we by³o zastosowanie na wyjœciu prostego filtru
pierwszego rzêdu. Do gniazd sygna³ doprowa-
dzany jest i wzmacniany przez mocne tranzysto-
ry 2TX735 i 2TX696 w uk³adzie w pe³ni zbalan-
sowanym, pracuj¹cym w klasie A. Sygna³ do wy-
jœcia niesymetrycznego pobierany jest z dodat-
niego pinu XLR.

Ca³oœæ jest znakomicie zasilana - napiêcie ob-
ni¿aj¹ cztery toroidy (po dwa na kana³), osobne
dla czêœci cyfrowej i analogowej, wspomagane
przez bank niziutkich (specyfikowanych na wy-
¿sz¹ ni¿ zazwyczaj temperaturê 105°C) konden-
satorów o ³¹cznej pojemnoœci 15000µF na kana³ (!).

Bardzo solidnie wykonano sterownik, jest on
metalowy, z niewielkimi metalowymi guziczka-
mi. Mamy na nim niemal wszystko, czego mo¿e-
my potrzebowaæ, szkoda wiêc, ¿e zmiana fazy
absolutnej dostêpna jest tylko z przedniego pa-
nelu odtwarzacza. Z urz¹dzenia mo¿na wyjœæ
sygna³em analogowym - na z³oconych gniazdach
XLR szwajcarskiego Neutrika lub RCA. Mikado
przygotowano równie¿ do wspó³pracy z zewnêt-
rznym przetwornikiem (lub rejestratorem CD-
R), gdy¿ do dyspozycji mamy wyjœcia AES/EBU
oraz SPDIF cyfrowy i optyczny (TOSLINK). I tu-
taj ciekawostka: chc¹c oceniæ sam napêd, pod-
pi¹³em Gryphona do przetwornika dCS-a Delius.
I... nic. Na wyœwietlaczu DAC-a pojawi³a siê in-
formacja: “24 bit, no music data”, a z g³oœników
pop³yn¹³ jakiœ charkot. Nie wiem, czy to sprawa
softwaru, czy czegoœ innego, ale najwyraŸniej coœ
trzeba poprawiæ.

Mikado z podniesion¹ klap¹,
z boku kr¹¿ek dociskowy.
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B rzmienie   poprzedniego   odtwarzacza
Gryphona   -   Adagio   -   spolaryzowa³o
s³uchaczy. Niektórzy byli zachwyceni, in-

ni bardzo dalecy od euforii. Mikado powinien
okazaæ siê znacznie mniej kontrowersyjny.

Porównanie wyjœæ XLR i RCA bezdyskusyjnie
pokazuje, ¿e Gryphon powinien pracowaæ w sys-
temie zbalansowanym. RCA ma bowiem mniej
zwarty bas, mniej przejrzyst¹, ³agodniejsz¹ górê
i nieco zamglon¹ œrednicê. Nieco nerwów przy-
sparza software, który nie pozwala uruchomiæ
urz¹dzenia jednym guzikiem “play” - trzeba mia-
nowicie najpierw zamkn¹æ klapê, odczekaæ a¿ siê
wczyta TOC i dopiero wówczas nacisn¹æ “start”.
Ma to jednak zwi¹zek z jakoœci¹ dŸwiêku - ka¿da
zmiana oprogramowania napêdu poci¹ga za sob¹
zmianê w przetwarzaniu sygna³u. Byæ mo¿e wiêc,
kompromis by³ nie do przyjêcia.

Mikado podaje dŸwiêk bli¿ej ni¿ zestaw dCS-
a (Verdi-LaScala, Delius, Verona), tak jakbyœmy ze
œrodka sali przenieœli siê bli¿ej sceny. Gitara
elektryczna Jima Halla, która na p³ycie Sony‘ego
Rollinsa The Bridge (BMG Heritage 52472 2)
przez dCS-a plumka³a cichutko w prawym kana-
le, zosta³a przez Gryphona odtworzona mocniej
i bardziej zadziornie. Podobnie by³o z perkusj¹,
która zosta³a nieco przysuniêta w stronê s³ucha-
cza. W brzmieniu blach wiêcej ni¿ zwykle by³o
informacji o samej górze pasma. Jest to jedna
z cech charakterystycznych Mikado - podaje on
wysokie tony wyraŸnie, bez skrêpowania. Nawet
w porównaniu z tak wyrazistym urz¹dzeniem jak
Lektor Grand (Ancient Audio) okazuje siê, ¿e
Gryphon potrafi wydobyæ jeszcze odrobinê cze-
goœ “tutaj” i szczyptê czegoœ “tam”. Precyzja te-
go zakresu jest wyj¹tkowa i wyraŸnie lepsza ni¿
w Wadii 861, która jest nieco ciemniejsza i lekko
“rozwodniona” (poruszamy siê oczywiœcie po te-
renie wybitnych umiejêtnoœci).

Gra Gryphona ma tendencjê do brzmienia
nieco g³oœniejszego ni¿ konkurencja. Chocia¿ na-
piêcie na wyjœciu by³o takie samo jak w dCS-ie,
to poprzez przybli¿enie sceny wydawa³o siê, ¿e
wszystko brzmi g³oœniej. S³ychaæ to by³o np. na

p³ycie Franka Sinatry F.S. Sings Gershwin (Colum-
bia/Legacy 507878), gdzie w utworze I‘ve got
a Crush on You g³os wokalisty by³ wiêkszy i wyda-
wa³oby siê, ¿e pe³niejszy ni¿ w dCS-ie i Wadii.
Wp³yw na to ma w du¿ej mierze mocniejsze
przetwarzanie wy¿szego zakresu basu. S¹ tego
oczywiste dalsze konsekwencje. G³os basu (g³o-
su) z p³yty z madryga³ami Monteveriego (Ottavo
Libri dei Madrigali, Opus 111, OPS30-187) by³
pe³niejszy ni¿ w Lektorze. Klawesyn z Gryphona
by³ wiêkszy i dŸwiêczniejszy. Klawesyn jest jed-
nak w naturze relatywnie cichym instrumentem,
który z fortepianem (je¿eli chodzi o wolumen)
ma niewiele wspólnego. Gryphon zaœ tê ró¿nicê
w pewnym stopniu niwelowa³. Wype³nienie do³u
przesunê³o  punkt  ciê¿koœci.  Za  to  zwartoœæ,
szybkoœæ, “punktualnoœæ” i zwi¹zana z tym mo-
toryka pozwala³y Gryphonowi jako jedynemu
odtwarzaczowi z tego przedzia³u cenowego (do
50000 z³) goniæ dCS-a, którego bas jest wzorco-
wy. Wejœcia z utworu Dead Already z muzyk¹
z filmu American Beauty (Dreamworks 450 210-2)
uderza³y potê¿nie i by³ to jedyny moment, kiedy
g³oœnik basowy Empressów (Peak Consult) poru-
szy³ w moim pokoju tak¹ masê powietrza.

Umiejêtnoœci dynamiczne Gryphona zas³ugu-
j¹ na dodatkowe podkreœlenie. Na tê cechê
zwróci³em uwagê ju¿ podczas pierwszych poka-
zów prototypu Mikado w zesz³ym roku we Frank-
furcie. Chc¹c najwyraŸniej zrobiæ wra¿enie, Flem-
ming E. Rassmusen puœci³ jak¹œ szalenie gwa³-
town¹ muzykê. W pierwszym odruchu a¿ pod-
skoczy³em, poniewa¿ wydawa³o siê, ¿e aktywne
kolumny Gryphona runê³y na nas. I tak by³o za
ka¿dym kolejnym razem - potêga, szybkoœæ
i precyzja. Gryphon wydaje siê gdzieœ w swoim
wnêtrzu sprê¿aæ powietrze po to, aby w stosow-
nym momencie “dowaliæ”. Przydaje siê to oczy-
wiœcie w muzyce rockowej i symfonicznej, ale -
zaskakuj¹ce - równie¿ w ma³ych jazzowych sk³a-
dach, gdzie dziêki temu wejœcia saksofonisty czy
tr¹bki by³y pe³ne werwy i animuszu – niczym na
¿ywo w klubie.

Wojciech Pacu³a

Z ty³u widoczny jest
podzia³ na dwa ca³kowicie
odrêbne bloki kana³ów
lewego i prawego.

Napêd - znakomity CD-Pro 2 Philipsa
zawieszony na sprê¿ynach.

P³ytka przetwornika (jeden kana³)
- zbudowana przy u¿yciu elementów SMD.

P³ytka z upsamplerem umieszczona jest
z przodu przed napêdem.

Bank kondensatorów wiêkszy ni¿ u wielu
wzmacniaczy. Obok dwa transformatory.
A to tylko jeden kana³...
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