
HI-END

wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007

Odtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³

68

Bob Stuart, ojciec-za³o¿yciel Meridiana,
to autor patentu MLP – Meridian Loseless Packaging – rozwi¹zania
umo¿liwiaj¹cego pomieszczenie na p³ytach DVD-Audio sygna³ów 24/192 lub 6 x 24/96.
Id¹c z duchem czasu, i dokonuj¹c strategicznego wyboru, Meridian zapowiedzia³ ju¿
budowê pierwszego hi-endowego odtwarzacza HD-DVD (a wiêc nie Blu-Ray). To
jednak przysz³oœæ, a teraŸniejszoœæ to wci¹¿ przede wszystkim stereo. G08 jest
najlepszym odtwarzaczem w serii G – dwa lata temu testowaliœmy tañszy G07,
a niedawno pojawi³ siê nowiutki, najtañszy CD G06. Urz¹dzenia serii G przyjmowane
by³y pocz¹tkowo trochê nieco nieufnie, bo nie doœæ, ¿e zrywa³y z wielobitowymi (20-
bitowymi i 24-bitowymi) przetwornikami, z jakich firma by³a wczeœniej s³awna, to
jeszcze wyznacza³y nowy kierunek w designie Meridiana. Kiedy przyjrzymy siê
dok³adniej, oka¿e siê, ¿e to genialnie zbudowane urz¹dzenie.

G08 jest niskim, bardzo
ciê¿kim klocem, wyko-
nanym z wielk¹ precyz-

j¹ przy u¿yciu aluminium, szk³a
i gumy.  Wszystko  po  to,  aby
“z³amaæ” i wyt³umiæ rezonanse,
no i aby siê wyró¿niæ. Górna p³yta to aluminio-
wa, gruba rama ze œrodkiem z czernionego szk³a.
Naro¿a to du¿e, wygiête p³ytki aluminium, które
przechodz¹ w œrodku w metalow¹ “kratownicê”
– aluminiow¹ œciankê z wyt³oczonym kwadraci-
kami. A kiedy zacz¹³em rozkrêcaæ obudowê,
okaza³o siê, ¿e jest ona jeszcze bardziej z³o¿ona.
Po zdjêciu aluminiowej “ramy”, szklana p³yta po-
zostaje na miejscu, poniewa¿ jest przyklejona do
du¿ej, tak¿e aluminiowej p³yty, bêd¹cej w³aœciw¹
œciank¹ górn¹. Meridian nie ma osobnych nó¿ek,
a “le¿y” na du¿ych, gumowych podk³adkach pod
naro¿nymi zwornikami.

Œciankê frontow¹ podzielono na dwie czêœci:
górn¹, z czernionego p³ata akrylu i doln¹, z alu-
miniowych elementów, sk³adaj¹cych siê na
uchylne “drzwiczki”, zza których wyje¿d¿a szuf-
lada napêdu. Pod³u¿ne, podœwietlane na niebies-
ko przyciski steruj¹ napêdem i daj¹ce dostêp do
menu. A to jest niebywale rozbudowane. Nad
przyciskami znalaz³ siê du¿y, bladoniebieski wy-
œwietlacz na matrycy dot-matrix. Dziêki temu
komunikaty s¹ czytelne, widaæ je nawet z drugie-
go koñca pokoju (chocia¿ zale¿y, jaki kto ma po-
kój). Jeœli komuœ to przeszkadza, to mo¿e wy-
œwietlacz wy³¹czyæ, albo dobraæ jego jaskrawoœæ
- w szesnastu krokach!

Ty³ urz¹dzenia jest ciasno zagospodarowany.
Mamy tu bowiem wyjœcia analogowe RCA (nie-
zbalansowane) i XLR (zbalansowane), wyjœcia
cyfrowe RCA i TOSLINK (obydwa S/PDIF), we-
jœcie dla zewnêtrznej czujki podczerwieni, gniaz-
do RS232, przez które mo¿emy odtwarzaczem
kierowaæ z komputerowych sterowników w ro-
dzaju Crestron oraz trzy gniazda (dwa DIN i je-
dno BNC), przez które mo¿na “spi¹æ” odtwa-
rzacz z innymi urz¹dzeniami serii G.

Podobnie jak pozosta³e urz¹dzenia Meridia-
na, tak i to jest “napêdzane” przez software.
Wnêtrze nie jest specjalnie zat³oczone, a to dziê-
ki monta¿owi powierzchniowemu i wielowars-
twowej p³ytce z wieloma uk³adami DSP. Wzrok
najpierw przyci¹ga zasilacz – jest to bowiem
konstrukcja impulsowa, Meridian towarzyszy tu
Linnowi i Chordowi, firmom, które uczyni³y
z zasilaczy impulsowych odrêbn¹ dziedzinê sztu-
ki. Z zasilacza wychodzi sporo uzwojeñ wtór-
nych tak, aby zasiliæ ka¿d¹ z sekcji oddzielnie Na
umieszczonej blisko tylnej œcianki p³ytce znalaz³o
siê du¿o uk³adów filtruj¹cych i stabilizuj¹cych na-
piêcie, m.in. bardzo ³adne kondensatory Nichi-
con Muse, zastosowane w sekcji wyjœciowej. Ale
najwiêcej miejsca zajmuje zreszt¹ i tak napêd –
jest to, podobnie jak w Cary, DVD-ROM. Meri-

dian to jeden z pionierów u¿ycia tego typu
napêdów w sprzêcie audio. Jak mówi Bob Stuart,
dziêki temu mo¿na przeczytaæ p³ytê kilka razy
szybciej, skorygowaæ b³êdy, wrzuciæ wszystko
do bufora, pozbyæ siê jittera i w ten sposób po-
prawiæ dŸwiêk. Napêd umieszczono w sztyw-
nym, grubym ekranie, przykrêconym do spodu
obudowy.

Meridian G08

Zasilacz impulsowy
nie jest imponuj¹cy, jednak starannie

zaaplikowany, mo¿e dobrzespe³niæ
swoj¹ rolê .

Szuflada na p³ytê wyje¿d¿a dopiero po
odchyleniu klapki.

Obudowa brytyjskiego odtwarzacza
zosta³a wykonana wyj¹tkowo starannie,

z kilku warstw ró¿nych materia³ów.



HI-ENDOdtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³Odtwarzacze CD 12000-15000 z³

69
wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007

Ka¿da z sekcji otrzyma³a w³asne koœci DSP, w najwiêkszej (na któr¹
naklejono radiator), przeprowadzany jest upsampling. Inaczej jednak ni¿
w Cary CD 300/303, a tak¿e w 99 % urz¹dzeñ, jest to upsampling syn-
chroniczny 24/176,4 (na wyjœciu cyfrowym otrzymujemy sygna³ 24 bity/
88,2 kHz). Dziêki tej koœci, a tak¿e dziêki napêdowi, oprócz p³yt CD,
Meridian G08 umo¿liwia tak¿e odtwarzanie p³yt z muzyk¹ zakodowan¹
w MP3 (64-256 kbps). Co wiêcej, odtwarzacz zajmie siê tak¿e p³ytami CD-
DTS, jednak nie zdekoduje ich, a po prostu wyœle sygna³ wyjœciem cyfro-
wym do zewnêtrznego procesora lub amplitunera A/V.

Sekcja z przetwornikiem otrzyma³a osobne zasilanie i w ogóle zosta³a
wyodrêbniona w ramach g³ównej p³ytki. Do zamiany cyfry na analog u¿yto
przetwornika Analog Devices AD1852. To kilkubitowy uk³ad sigma-delta
24/192 o dynamice 114 dB, a wiêc realnej rozdzielczoœci 19 bitów. W kon-
wersji I/U pracuj¹ scalaki Analog Devices OP275, zaœ na wyjœciu uk³ady bez
oznaczeñ, które s¹ najpewniej dwoma tranzystorami zamkniêtymi w jednej
obudowie po to, aby je wyrównaæ temperaturowo. Wyjœcia, kluczowane
przekaŸnikami, s¹ z³ocone. W uk³adzie zwraca uwagê u¿ycie wielu zega-
rów, dla ka¿dego uk³adu osobnych. Dziêki temu mo¿na by³o zrezygnowaæ
z generowania ró¿nych czêstotliwoœci taktowania w pêtlach PLL, które
wnosz¹ spory jitter. Ca³oœæ wygl¹da bardzo profesjonalnie i – tak mi siê
wydaje – jest to jeden z “twardych” nurtów wspó³czesnej techniki cyfro-
wej, charakteryzuj¹cej siê oparciem na softwarze (DSP) oraz rozwi¹zaniach
znanych z komputerów, jak np. czytanie danych. Krocz¹ nim tak¿e takie
firmy jak Cyrus, dCS czy EMM Labs, po drugiej stronie stoj¹ zaœ np. Accup-
hase, Ancient Audio, Cary, odwo³uj¹ce siê do najlepszych, ale klasycznych
tradycji, z dedykowanymi transportami CD, lampami na wyjœciu itp. Oczy-
wiœcie, nie wszystkie urz¹dzenia wystêpuj¹ w “czystej” postaci, bo np. Cary
posiada lampy, ale korzysta z napêdu DVD-ROM, zaœ Accuphase ma tran-
zystorowe wyjœcie i wykorzystuje piêkny napêd CD, jednak znamiona
“ideowe” s¹ doœæ wyraŸne.

Wyjœcie sygna³u
otrzyma³o osobne

uk³ady stabilizuj¹ce
z bardzo dobrymi

kondensatorami
filtruj¹cymi.

Zasilacz
impulsowy nie

jest imponuj¹cy,
jednak starannie

zaaplikowany,
mo¿e dobrze
spe³niæ swoj¹

rolê.
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DŸwiêk dro¿szego Meridiana, pomimo wielu
wspólnych cech budowy, jest zupe³nie inny

ni¿ G07. Poniewa¿ jednak tego typu zmiany s³y-
sza³em ju¿ gdzie indziej, wiêc z du¿ym prawdo-
podobieñstwem mogê powiedzieæ, ¿e spora ich
czêœæ zwi¹zana jest z uk³adem upsamplingu. Ale
po kolei.

W tañszym odtwarzaczu brzmienie sz³o w
kierunku precyzji, wyczyszczenia dŸwiêku zaró-
wno z podbarwieñ, jak i szorstkoœci cyfry. Uda³o
siê to ca³kiem nieŸle, jednak dopiero tutaj otrzy-
ma³o to godn¹ oprawê w postaci barwy i plas-
tycznoœci sceny dŸwiêkowej. Bo G08 to “rodzi-
na” z urz¹dzeniami Primare - przynajmniej jeœli
chodzi o barwê. Od odtwarzaczy tej ostatniej
marki – dla jasnoœci powiedzmy, ¿e tañszych –
ró¿ni Meridiana lepsza detalicznoœæ i ³atwoœæ
wnikniêcia w strukturê. Scena jest nie jest mo¿e
idealna, jeœli chodzi o precyzjê w pozycjonowa-
niu instrumentów, okreœlaniu ich wzajemnych
odleg³oœci, jednak wra¿enie jest mocne, kiedy
chodzi o iluzjê tworzenia du¿ego “okna” miêdzy
kolumnami i wyodrêbniania w jego ramach g³ê-
bokich, dŸwiêcznych Ÿróde³ dŸwiêku.

Poniewa¿ prze³om œrednicy i basu jest doœæ
mocny, wiêc wszystkie p³yty brzmi¹ ³adnie, bez
wra¿enia wyszczuplania dŸwiêku. Kiedy zaœ
wrzucimy do odtwarzacza tak¹ p³ytê, jak The
Travelersman’s Song Marka Knopflera z nagrania-
mi dokonanymi na “setkê” (choæ bez publiczno-
œci), bezpoœrednio na dwie œcie¿ki, to zobaczy-
my, jak atrakcyjnie taka kombinacja cech mo¿e
zabrzmieæ. Bêdzie to jednak atrakcyjnoœæ inna
ni¿ w Cary – przy podobnym poziomie dŸwiêku,
tam najpierw mamy spor¹ obietnicê, a potem jej
redukcjê, a tutaj odwrotnie – najpierw dostaje-
my solidny, ale wcale nie bardzo efektowny
dŸwiêk, a potem pojawia siê coraz wiêcej satys-
fakcji, procentuje doskona³a harmonia i fijolo-
giczne u³o¿enie charakterystyki. Gitary na p³ycie
Knopflera mia³y dŸwiêczny atak, który w skali
absolutnej by³ nieco zaokr¹glony (zmiêkczony),
mimo to nie traci³ na klarownoœci. Podobnie za-
brzmia³y nagrania z On An Island Davida Gilmou-
ra, gdzie dosz³a do tego, charakterystyczna
dla tego kr¹¿ka, du¿a przestrzeñ. Twórcom
uda³o siê po³¹czyæ wyrazistoœæ pierwszego planu

z jego plastycznoœci¹. To rzeczy, które poza hi-
endem nie wystêpuj¹, a które na zmianê z roz-
dzielczoœci¹ (a najlepiej w tandemie) decyduj¹
o przynale¿noœci danego urz¹dzenia do elitarnej
grupy. Dziêki takiemu uk³adowi “si³”, nawet dal-
sze plany s¹ widoczne.

Meridian jest ca³kiem dok³adnym urz¹dze-
niem, ale generalnie stawia raczej na wype³nie-
nie, ni¿ na obrys i analizê. Kiedy wiêc œpiewa Gil-
mour, to odtwarzacz doœæ szybko pokazuje,
¿e nie jest to najlepiej zrealizowany wokal. Jed-
nak nie jest do koñca jasne, dlaczego tak jest.
S³ychaæ wyostrzenie i podkreœlone œwiszcz¹ce
sybilanty, jednak trzeba to wy³awiaæ spoœród in-
nych elementów dŸwiêku, nie jest to tak jedno-
znaczne jak przy Cary. Z drugiej strony, jeœli do
szuflady w³o¿ymy jak¹œ dobrze zrealizowan¹ p³y-
tê, jak np. Someday Prince Will Come Milesa Davi-
sa, to detalicznoœæ odtwarzacza oka¿e siê w zu-
pe³noœci wystarczaj¹ca, mo¿e nie nadzwyczajna,
ale dobrze zakomponowana z innymi elementa-
mi dŸwiêku. Kiedy na tej p³ycie po bokach gra
fortepian i perkusja, poœrodku nie otwiera siê
wcale czarna dziura, ale s³ychaæ stamt¹d delikat-
ne dŸwiêki œwiadcz¹ce o tym, ¿e muzycy grali
razem, w tym samym pomieszczeniu, tyle, ¿e do
osobnych mikrofonów.

Na koniec trzeba wspomnieæ jeszcze o wy-
¿szej œrednicy, która jest trochê zaokr¹glona
i o basie, który w ni¿szym zakresie jest raczej
precyzyjny ni¿ miêsisty, przez co robi wra¿enie,
¿e nie schodzi bardzo g³êboko.

Przyciski Meridiana s¹ du¿e, podœwietla-
ne, a wyœwietlacz czytelny - urz¹dzenie jest

bardzo przyjemne w obs³udze.

Pilot to du¿y, ergonomiczny sterownik
o nazwie MSR+, z podœwietlanymi, logicznie

pogrupowanymi przyciskami. Mo¿na nim
sterowaæ wszystkimi urz¹dzeniami

Meridiana.

G08
Cena [z³] 14 000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Doskona³a obudowa i zaawansowany tor cyfrowy.
Ideowo przypomina raczej komputer, tak¿e za
spraw¹ zasilacza impulsowego.

Funkcjonalnoœæ
W dŸwiêku nic nie zmieniamy, jednak obs³uga jest
wyj¹tkowo przyjemna, równie¿ za spraw¹ bardzo
ergonomicznego sterownika.

Brzmienie
Nasycone, plastyczne, harmonijne, bez przerysowañ
i bez niedomówieñ.

Nie da siê tego przemilczeæ – komfort obs³u-
gi jest fenomenalny. Oprogramowanie odtwarza-
cza pozwala na niezwykle przyjemne, intuicyjne
sterowanie, du¿y wyœwietlacz daje zaœ dobre po-
jêcie o tym, co w danej chwili siê dzieje z p³yt¹.
¯eby wszystkie urz¹dzenia mia³y tak dopracowa-
ny interfejs u¿ytkownika…

Kszta³ty i materia³y obudowy s³u¿¹ sztywnoœci i t³umieniu wibracji.


