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HI-FINiedawno testowaliœmy
zestaw z serii ‘21’. Nowa
seria ‘3x’ jest logicznym
rozwiniêciem idei, które

ju¿ poznaliœmy – wszystko
jest wiêksze, lepsze,

a przez to dro¿sze. Tym
razem pokazujemy

urz¹dzenia w tytanowej
wersji kolorystycznej -
trzeba powiedzieæ, ¿e

znakomitej. Blachy obudów
s¹ grubsze, a one same

g³êbsze.

Uk³ad wyjœciowy CD: przetworniki (x4),
koœci filtrów i du¿e kostki drogich
kondensatorów Vishay.

Z odtwarzaczem dostajemy niemal wszystkie
mo¿liwe rodzaje po³¹czeñ: i te s³u¿¹ce przesy³owi
sygna³u audio, i te do danych steruj¹cych.

Primare CD31/A30

W odtwarzaczu
idealny porz¹dek,

widaæ trafo R-Core
oraz bardzo ³adn¹

p³ytkê
z uk³adami

audio.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZCZCZCZCZ
Wygl¹d przedniej œcianki odtwarzacza zmie-

ni³ siê nieco, dekoracyjna czarna p³yta przykrywa
teraz niemal ca³¹ œciankê, co przypomina nam
dro¿szy odtwarzacz wieloformatowy DVD30.
Z ty³u znajdziemy tak¹ sam¹ furê wyjœæ jak
w CD21: cyfrowe – optyczne i elektryczne S/
PDIF oraz AES/EBU, ³¹cza s³u¿¹ce do integracji
urz¹dzenia w zaawansowanych systemach auto-
matyki: RS232, ³¹cze jak do Ethernetu (oznaczo-
ne Data) oraz gniazdo dla zewnêtrznego sterow-
nika. A dodatkowo zbalansowane wyjœcia analo-
gowe XLR.

Wnêtrze odtwarzacza rozplanowano tak jak
CD21 – poœrodku napêd DVD-ROM DSL-710A
firmy DVS (ostatnio coraz czêœciej u¿ywany
w sprzêcie z wy¿szej pó³ki), ze sterowaniem pod
spodem, sk¹d taœm¹ komputerow¹ idziemy do
du¿ej p³ytki z uk³adami. Tutaj sygna³ przejmuje
procesor DSP, z naklejonym radiatorem, obok
którego widaæ zegar 27,00 MHz, który niedwu-
znacznie sugeruje, ¿e tak jak CD21, jest to od-
twarzacz DVD, tyle ¿e bez wyjœcia wizji i zablo-
kowanymi przebiegami innymi ni¿ z CD. Niedal-
eko st¹d, po lewej stronie napêdu widaæ du¿y,
³adny zasilacz ze znakomitym, zaekranowanym
miedzian¹ blach¹, drogim transformatorem ty-
pu R-Core, z wieloma uzwojeniami wtórnymi.
Wszystkie najwa¿niejsze sekcje maj¹ bowiem
w³asne zasilacze. Znajdziemy w nich wiele kon-
densatorów Rubycona o œrednich pojemnoœciach
i dodatkowo w czêœci analogowej i cyfrowej

8x 4700 µF. Po uk³adzie DSP trafiamy do reduk-
tora jittera DIR1703 – po uk³adach cyfrowych
z sekcj¹ wizji sygna³ zawsze wymaga poprawy.
Obok umieszczono ³adny zegar, tylko dla sekcji
audio. Przetwarzanie odbywa siê w czterech, po
dwa na kana³ (!) przetwornikach Burr-Browna
PCM1704, w selekcjonowanej specyfikacji ‘K’.
Daje to uk³ad zbalansowany z równoleg³ym
przetwarzaniem, poprawiaj¹cym stosunek S/N
o 6 dB. W filtrach spotkamy uk³ady OPA2134 tej
samej firmy, a wyjœcie sterowane jest tranzysto-
rami. Niemal ca³y monta¿ jest powierzchniowy
(SMD). Przy gniazdach wyjœciowych widaæ cztery
bardzo du¿e, drogie kondensatory polipropyle-
nowe Vishay.

Napêd
odtwarzacza to
DVD-ROM, w którym
sygna³ jest odczytywany
kilkakrotnie, porównywany ze
sob¹: w ten sposób eliminuje siê
b³êdy odczytu.
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WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ
Równie¿ przód wzmacniacza jest inny, jesz-

cze bardziej hi-endowy ni¿ w tañszym modelu,
który przecie¿ te¿ nie mia³ siê czego wstydziæ.
Do dyspozycji mamy teraz trzy pokrêt³a – zmia-
ny wejœæ, z ma³ymi zielonymi diodami, si³y g³osu
oraz wy³¹cznik standby. Pomiêdzy nimi ulokowa-
no guzik do monitorowania magnetofonu oraz
prze³¹cznik fazy absolutnej. Ten ostatni jest na-
prawdê znakomit¹ rzecz¹ – warto wypróbowaæ!
Poziom si³y g³osu nadal wskazywany jest przez
wyœwietlacz diodowy, jednak teraz ulokowano
go w okr¹g³ym okienku. Równie¿ we wzmacnia-
czu gniazd ci dostatek: cztery wejœcia RCA, dwa
(!) zbalansowane XLR i wyjœcia na zewnêtrzn¹
koñcówkê lub aktywne subwoofery (niezbalan-
sowane). Oprócz tego, po obydwu stronach
œcianki tylnej mamy pojedyncze gniazda g³oœni-
kowe. Jest te¿ wyjœcie do nagrania (lub zewnêtr-
znego wzmacniacza s³uchawkowego) oraz zakrê-
cane gniazdo do dodatkowej masy.

We wnêtrzu wzmacniacza wzrok pada naj-
pierw na dwa du¿e trafa toroidalne (uk³ad dual-
mono), wspó³pracuj¹ce z czterema kondensato-
rami Rubycona (po 10 000 µF). Osobne uzwoje-
nia wtórne doprowadzone s¹ te¿ do przed-
wzmacniacza. Przedwzmacniacz zosta³ oparty

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

1 K 2 K
8 105 105
4 156 156

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,3
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 79
Dynamika [dB] 99
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,09
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 39

Uk³ad dual mono i p³yn¹ca z niego wyso-
ka moc to g³ówne atuty integry Primare.
Wzmacniacz dostarcza 105W/8 omów, nie
boi siê tak¿e impedancji 4 omy, przy której
produkuje 156W. Rzetelnie zaprojektowany
zasilacz podwaja wynik w trybie stereofo-
nicznym. Czu³oœæ nieznacznie wykracza poza
przyjêty w wielu urz¹dzeniach uniwersalny
standard 200mV, do wysterowania 30-stki
potrzeba bowiem napiêcia 0,3V, co nie
utrudni jednak wspó³pracy z wiêkszoœci¹ Ÿró-
de³. Poziom szumów to 79dB, st¹d dynamika
nie przekroczy³a 100dB. Umiarkowany rezultat
przynosi wspó³czynnik t³umienia - 39 w od-
niesieniu do 4 omów.

Urz¹dzenie dysponuje ni¿szym wzmoc-
nieniem napiêciowym dla 4 omów w porów-
naniu do 8 omów, mo¿na  to zobaczyæ na
wykresie pasma przenoszenia z rys. 1. Wy-
równanie czêstotliwoœciowe jest idealne,
przy 10Hz spadek wynosi tylko -0,3dB dla
8 omów i -0,2dB dla 4 omów. W górnych
zakresach badanego pasma spadek -3dB no-
tujemy przy 92kHz, podczas gdy na 8 omach
osi¹gamy nawet 100kHz.

Na spektrum góruj¹ harmoniczne niepa-
rzyste (rys. 2) pocz¹wszy od trzeciej a¿ do
trzynastej. Najsilniejsza z nich, trzecia uloko-
wana jest przy wysokich -70dB, kolejne s¹ ju¿
s³absze, choæ w dalszym ci¹gu udzia³ pi¹tej
przy -82dB i siódmej przy -88dB jest znacz¹cy.

Rys. 3 wskazuje, ¿e zniekszta³cenia dla
impedancji 8ohm s¹ nieco ni¿sze – ale to za-
chowanie typowe. W takim przypadku mini-
mum przypada na 0,019% i 70W, natomiast
dla 4ohm jest to 0,028% i 100W, moc 0,7W-
93W/8 omów i 1,8W-150W/4 omy gwarantuje
wartoœci THD+N ni¿sze od 0.1%.

Na œciance
tylnej wzmacniacza uwagê zwracaj¹ dwa
wejœcia zbalansowane i zacisk uziemienia.

styczeñ 2006styczeñ 2006styczeñ 2006styczeñ 2006styczeñ 2006

P
o
m

ia
ry

 p
rz

ep
ro

w
ad

zo
n
o
 p

rz
y 

u
ży

ci
u
 s

ys
te

m
u
 N

E
U

T
R

IK
 A

2D

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Wzmacniacz ma
budowê dual-mono,

monta¿ w wiêkszoœci
powierzchniowy.

o koœci Burr-Browna (Primare stosuje uk³ady tej
firmy szczególnie chêtnie) OPA124 oraz OPA2604
oraz scalony, analogowy t³umik LM1972. Koñ-
cówka zbudowana zosta³a z wykorzystaniem
tranzystorów Toshiby 2SA1943+2SC5200. Ra-
diatory umieszczono skrajnie z dwóch boków.
Uk³ad jest w ca³oœci zbalansowany.

Obydwa urz¹dzenia maj¹ od³¹czane gniazda
sieciowe, i posadowione s¹ nie na czterech, a na
trzech (jedna z ty³u, w przeciwieñstwie do YBA)
nó¿kach.

Kondensatory na wyjœciu
przedwzmacniacza i tape,

a w g³êbi tranzystory
koñcowe.
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DŸwiêk kompletu Primare jest znakomity.
Najkrócej mo¿na go opisaæ jako rozwi-
niêcie i doprowadzenie wielu elementów

znanych z kompletu ‘21’ na bardzo wysoki po-
ziom. Jednak w porównaniu do ‘dwudziestekje-
dynek’ dro¿szy komplet gra mniej efekciarsko,
z wiêksz¹ klas¹. G³os Madeleine Peyroux by³ przy-
jemny, nieco wtopiony w miks, instrumenty jed-
nak by³y dok³adne, mia³y dobry rysunek. Ogólnie
p³yta, która tak mi³o gra na tañszych systemach,
a na ‘21’ zabrzmia³a po prostu ob³êdnie, tutaj by-
³a ³adna, ale bez przesady. Okazuje siê bowiem,
¿e Primare, przy ca³ym swoim cieple, jest bardzo
dok³adnym narzêdziem, które nie musi siê ucie-
kaæ do ¿adnych sztuczek. P³yta Kanadyjki jest na-
grana nieco sztucznie, z blisko zebranym dŸwiê-
kiem, co na tañszych systemach (i o to chyba
chodzi³o) powoduje poczucie intymnoœci i blis-
koœci, ale w precyzyjniejszych systemach siê nie
sprawdza. Dynamika wci¹¿ by³a na bardzo dob-
rym poziomie, a wy¿sza góra nieco s³odka,
gdzieœ jednak zniknê³o ciep³o. I dobrze. Primare
pokaza³ wiêc p³ytê Franka Sinatry Come Dance
With Me (Capitol 94754 2, CD) z jak najlepszej,
dynamicznej, swingowej, wrêcz tanecznej stro-
ny. Tr¹bki by³y mocne i dok³adne, mia³y i ostry
atak, i s³odkawe, chrapliwe ni¿sze rejestry. G³os
Sinatry zosta³ mocno odseparowany. I znowu –
dobrze: tak ta p³yta jest (niestety) zarejestrowa-
na. Wyj¹tkowy by³ bas – mocny, sprê¿ysty, wy-
raŸny, a jednoczeœnie z cieniem miêkkoœci, która
nie pozwoli³a mu siê zamieniæ w suchy i bezbar-
wny ³omot. I tak by³o ju¿ do koñca ods³uchów:
ciep³o i trochê miêkkoœci po³¹czone z precyzj¹
i wiernoœci¹. Mocno skompresowane nagrania,
jak np. Nine Inch Nails ze œcie¿ki dŸwiêkowej
filmu Davida Lyncha Lost Highway (Nothing/In-
terscope/MCA, IND-90090, CD) tak te¿ zosta³y
pokazane, ze sp³aszczon¹ dynamik¹ i nawet gra³y
jakby wolniej ni¿ z ‘21’. Inaczej muzyka Smashing
Pumpkins – z werw¹, kolorami, znakomit¹ bar-
w¹. Znacz¹ce by³o to, ¿e za ka¿dym razem góra
by³a lekkostrawna, bez poczucia, ¿e coœ w syste-
mie jest nie w porz¹dku. Im lepsze nagranie, tym
jej rozdzielczoœæ wzrasta³a. Nawet jednak przy
marnej górze Primare nie pozwala³ na to, ¿eby
jej nieprzyjemny charakter zdominowa³ nagranie.
I za ka¿dym razem ta fenomenalna dynamika –
uderzenia w kot³y z perfekcyjnej pod tym wzglê-
dem p³yty Davida Chesky’ego The Agnostic
(Chesky Records, CD202, CD) by³y naprawdê

CD31
Cena [z³] 8000
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Wszystko na pi¹tkê.

ocena bardzo dobra

Funkcjonalnoœæ
Jak zwykle w przypadku napêdów DVD-ROM, wczy-
tywanie TOC bardzo d³ugie, jednak przeskok miêdzy
œcie¿kami b³yskawiczny. Wszystkie mo¿liwe gniazda,
wraz ze sterowaniem.

ocena bardzo dobra

Brzmienie
Ocieplone, z ³agodn¹ gór¹, œrodek ju¿ dok³adny, a bas niski.

ocena dobra+

A30
Cena [z³] 8000
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Ani trochê gorzej ni¿ w CD.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Wysoka moc, zniekszta³cenia z przewa¿aj¹cym udzia-
³em nieparzystych, niski odstêp S/N.

ocena dobra

Brzmienie
Ciep³o i precyzja, dynamika i lirycznoœæ – mamy
wszystko.

ocena bardzo dobra

wybuchowe i s³uchane z realistyczn¹ g³oœnoœci¹
potrafi³y przestraszyæ swoim niespodziewanym
pojawieniem siê. A to oznacza znakomity atak
i szybkie gaszenie dŸwiêku.

Rozdzielaj¹c system, trzeba zwróciæ uwagê
na to, ¿e za ³agodn¹ górê odpowiedzialny jest
w du¿ej mierze odtwarzacz. Zakres ten jest
wprawdzie szybki, jednak nieco zaokr¹glony.
Fantastyczny bas to z kolei zas³uga wzmacniacza,
który nie jest tak ciep³y jak odtwarzacz, ale bar-
dziej neutralny.

Muzykalny – tak to siê chyba okreœla. Precy-
zyjny – tak mówi siê czasem, kiedy dŸwiêk siê
podoba, a nie jest do koñca przyjemny. Zestaw
Primare ³¹czy te dwie cechy.


