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 W swoich najdro¿szych
urz¹dzeniach Marantz wci¹¿ jednak
promuje tylko SACD, co potwierdza
zarówno seria “15”, jak i przedsta-
wiana na ³amach Audio kilka miesiêcy
temu “11”. Testowane urz¹dzenia s¹
z wygl¹du niemal identyczne jak
dro¿sze “11-stki”, najwiêksz¹ ró¿nicê
widaæ w gabarytach wzmacniacza,
chocia¿ i PM-15S1 robi wra¿enie
luksusowego, a jego cena jest
przecie¿ o po³owê ni¿sza. Solidnoœæ
wykonania ma wiele wspólnego nawet
z referencyjnymi “siódemkami”.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZCZCZCZCZ
Mo¿na uznaæ, ¿e SA-15S1 to nastêpca s³ynne-

go modelu CD-17, otrzyma³ jednak nowy me-
chanizm stosowny do odczytu nie tylko p³yt CD,
ale i SACD. Liniê odtwarzacza wykonano poko-
nuj¹c trudnoœci w obróbce metali, jedynie cent-
ralna czêœæ przedniego panelu jest p³aska, po bo-
kach zaskakuj¹ odwa¿nie prowadzone krzywizny
i za³amania. Aby dodatkowo spotêgowaæ wra¿e-
nia wizualne, w ³ukach b³yszcz¹cego me-
talu ulokowano Ÿród³a niebieskiego

œwiat³a, po³yskuj¹ce jednak doœæ delikatnie, wiêc
nie grozi nam efekt taniego kiczu (podœwietlenie
wraz z matryc¹ wyœwietlacza mo¿na zreszt¹ wy-
³¹czyæ). We wnêkach po obu stronach umiesz-
czonego w centrum wyœwietlacza znajduje siê
szeœæ kluczowych dla obs³ugi urz¹dzenia przycis-
ków. S¹ to oczywiœcie podstawowe opcje trans-
portu, takie jak play, pauza i przeskakiwanie po-
miêdzy s¹siednimi œcie¿kami. Mechaniczny w³¹cz-
nik sieciowy znajduje siê w centrum, tu¿ pod wy-
œwietlaczem, obok niego zainstalowano z³ocone
gniazdo s³uchawkowe wraz z potencjometrem
g³oœnoœci. Ostatnim klawiszem na przednim pa-
nelu jest Sound Mode, s³u¿¹cy do wyboru pomiê-
dzy trybem CD a SACD (pod warunkiem, ¿e za-
³adowana p³yta to hybryda zawieraj¹ca informa-
cje w obydwu formatach). Z t¹ funkcj¹ powi¹za-
na jest jeszcze mo¿liwoœæ odgórnego zaprogra-
mowania preferencyjnego ustawienia, wówczas
zawsze gdy w szufladzie znajdzie siê noœnik hyb-
rydowy, urz¹dzenie automatycznie prze³¹czy siê
na wybrany standard.

Szuflada s¹siaduje z du¿ym wyœwietlaczem.
Chocia¿ odtwarzacz jest tylko stereofoniczny, to
posiada system wyœwietlania informacji teksto-

W stosunku do dro¿szego
SA-11S1, nie ma gniazd XLR,

s¹ za to porz¹dne RCA,
i oczywiœcie obowi¹zkowe
wyjœcie cyfrowe (tylko dla

sygna³ów z CD).

Od pocz¹tków historii SACD
format ten by³ Marantzowi

bliski. Niektórzy mo¿e jeszcze
pamiêtaj¹, ¿e dzia³o siê tak
z uwagi na ówczesne bliskie

koneksje z Philipsem, jednym
z dwóch, obok Sony,

g³ównych promotorów
superformatu. Dziœ Marantz

pod¹¿a w³asn¹ œcie¿k¹, czego
najlepszym dowodem by³o

“przeproszenie siê” z DVD-
Audio i wiele odtwarzaczy

uniwersalnych (które
u Philipsa wci¹¿ pozostaj¹

tematem tabu).

Marantz SA-15S1/PM-15S1
wych o nagraniach i wykonawcach, bêd¹cy integ-
raln¹ czêœci¹ zapisu SACD i opcjonaln¹, jako CD-
Text, dla p³yt Audio-CD. Matrycê podzielono na
dwie czêœci, doln¹ zawieraj¹c¹ dwanaœcie pól
tekstowych oraz górn¹, z przygotowanymi ju¿
symbolami i oznaczeniami dla wybranych syste-
mów i trybów odtwarzania. Nad szuflad¹, z pew-
nym trudem z uwagi na stapiaj¹cy siê z obudow¹
kolor, wypatrzymy logo Marantza. Górn¹ czêœæ
obudowy wykonano z cieñszego (w porównaniu
z bokami) p³ata blachy, w czêœci pokrytego ot-
worami wentylacyjnymi. Dopiero spojrzenie na
tylny panel pozwala dostrzec pierwsze œruby
monta¿owe, nie widaæ ich ani z przodu, ani z bo-
ku, ani te¿ z góry, któr¹ osadzono przy pomocy
zatrzasków. Wyjœcia nie zaskakuj¹, podstawow¹
i jedyn¹ pozwalaj¹c¹ na korzystanie z pe³ni mo¿-
liwoœci urz¹dzenia metod¹ po³¹czeñ jest u¿ycie
pary gniazd RCA. Wyjœcia cyfrowe w typowym
komplecie elektryczne i optyczne to sposób na
uzyskanie sygna³ów z CD, jednak najlepiej jest je
wy³¹czyæ za pomoc¹ odpowiedniej komendy
z pilota, co ponoæ poprawia warunki pracy pozo-
sta³ych uk³adów. Marantz zastosowa³ tak¿e elek-
tryczne gniazda zdalnego sterowania.
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Uk³ad odczytu danych rozpoczyna siê od me-
chanizmu pochodz¹cego z firmy Sony. W celu
lepszego ekranowania ulokowano go na miedzia-
nej podstawie. Aby laser móg³ optymalnie odczy-
tywaæ dane, tacka i wszystkie znajduj¹ce siê
w pobli¿u powierzchnie polakierowano na cza-
rno, co ma zapewniæ jak najmniejsze rozprosze-
nie wi¹zki. Konwerter cyfrowo-analogowy po-
chodzi z firmy Crystal Semiconductor i jest tak-
towany zewnêtrznym zegarem. CS4397 to ste-
reofoniczny uk³ad charakteryzuj¹cy siê 24-bito-
w¹ rozdzielczoœci¹ i próbkowaniem 192kHz, ob-
s³uguj¹cy modulacje PCM i DSD, z dynamik¹
120dB, wci¹¿ jedn¹ z najwy¿szych wœród wszyst-
kich konwerterów marki. Wyjœcia analogowe to
s³ynne modu³y HDAM, choæ ju¿ bez po³yskuj¹-
cych os³on. Zasilacz sk³ada siê z pojedynczego,
ekranowanego transformatora, p³ytka cyfrowa
zosta³a umieszczona tu¿ przy mechanizmie i po-
³¹czona krótkim odcinkiem taœmy. Tyln¹ czêœæ
obudowy za transportem zajmuje g³ówna p³ytka
drukowana, na niej dostrze¿emy dobre konden-
satory Elna Silmic oraz Elna For Audio, jest tam
te¿ znana z wczeœniejszych generacji uk³adów
HDAM pokryta miedzi¹ os³ona, prawdopodobnie
kryje interfejsy wyjœcia cyfrowego.

Pilot odtwarzacza zawiera wszystkie opcje
znane ze Ÿróde³ CD. Pewne nadzieje wi¹za³em
z tajemniczym klawiszem Menu, ale okaza³ siê on
tylko prostym uk³adem decyduj¹cym o sposobie
dzia³ania funkcji szybkiego przes³uchiwania frag-
mentów utworów. Pilotem odtwarzacza mo¿na
sterowaæ g³oœnoœci¹ i wyborem Ÿróde³ we wzmac-
niaczu, z kolei nadajnik do³¹czony do PM-11S1
posiada ca³¹ sekcjê przycisków do SA-11S1.

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ
Wzmacniacz PM-15S1 umieszczono w po-

dobnej obudowie jak odtwarzacz, z przodu za-
sz³y jednak oczywiœcie istotne zmiany. Po oby-
dwu stronach pojawi³y siê dwa pokrêt³a, trady-
cyjnie potencjometr g³oœnoœci i selektor Ÿróde³.
Ten ostatni pracuje w nowoczesnej, sekwencyj-
nej konfiguracji wraz z wyœwietlaczem, z które-
go dowiadujemy siê o aktywnej parze wejœæ.
W centrum mamy niebieskie “oczko”, które po-
kazuje poziom g³oœnoœci (wskazania numerycz-
ne), Ÿród³a sygna³u oraz ca³y szereg opcji po-
bocznych. Pod matryc¹ zamontowano wy³¹cznik
zasilania, obok gniazdo s³uchawkowe oraz dwa
miniaturowe pokrêt³a do regulacji natê¿enia to-
nów niskich i wysokich. Tam gdzie w odtwarza-
czu znajdowa³y siê klawisze do obs³ugi transpor-
tu, umieszczono tak¿e szeœæ przycisków - za³¹-
czania gniazd g³oœnikowych, wy³¹czania regulato-
rów barwy, szybkiego wyciszenia (o zdefiniowa-
n¹ wartoœæ dB), wygaszenia wyœwietlacza, wy³¹-
czenia pêtli magnetofonowych, i prze³¹cznika dla
wk³adek gramofonowych MM lub MC.

Tylny panel podzielono na trzy sekcje, w le-
wej zgrupowano gniazda wejœæ (gramofonowe,
CD, dwa kolejne liniowe oraz dwie pêtle rejest-
ratorów), plus wyjœcie z przedwzmacniacza. Na
œrodku wkrêcono pojedyncze terminale g³oœni-

kowe WBT, które akceptuj¹ zarówno wtyki ba-
nanowe, jak i koñcówki wide³kowe oraz odizolo-
wane odcinki przewodów. Praw¹ czêœæ zarezer-
wowano dla elektrycznych uk³adów zdalnego
sterowania oraz synchronizacji z trzema dodat-
kowymi integrami PM-15S1. Producent sporo
miejsca w instrukcji obs³ugi poœwiêci³ bowiem na
przyk³adowe konfiguracje bi-ampingowe, jak
równie¿ systemy wielokana³owe.

Wzmacniacz ma kilka uk³adów przejêtych od
dro¿szego brata, PM-11S1, s¹ wœród nich modu³y
HDAM-S2, regulacja g³oœnoœci oraz przed-
wzmacniacz gramofonowy. S¹ te¿ zabezpiecze-
nia przeciw przeci¹¿eniu, zbyt niskiej impedancji
oraz czujnik termiczny.

Wewn¹trz wyró¿nimy dwie sekcje. Z przo-
du, po lewej stronie prê¿y siê transformator to-
roidalny. Z trafa wyprowadzono kilka niezale¿-
nych odczepów. Kondensatory Nichicon Super
Through maj¹ ³¹czn¹ pojemnoœæ 30000µF. Tak
przygotowane napiêcie zasilaj¹ce przesy³ane jest
grubymi kablami do dwóch niezale¿nych koñcó-
wek, ka¿da bazuje na w³asnej p³ytce drukowanej
oraz powa¿nym radiatorze. W jednym kanale
pracuj¹ dwa tranzystory mocy starannie os³oniê-
te miedzianymi p³ytkami. Gniazdka g³oœnikowe

to ju¿ oddzielny druk, ale znów bardzo starannie
po³¹czony, widaæ, ¿e na solidnym okablowaniu
Marantz nie oszczêdza³. Przedwzmacniacz to ko-
lejny modu³, wejœcia gramofonowe oraz CD od-
dzielono od reszty i zamontowano na niezale¿-
nym druku. Selekcja Ÿróde³ odbywa siê w wyso-
kiej klasy przekaŸnikach, sygna³ p³ynie nastêpnie
do modu³ów HDAM-SA2, które wykonano
z uk³adów SMD na niewielkich p³ytkach. Regula-
cjê g³oœnoœci zrealizowano na scalonych drabin-
kach WM8816 marki Wolfson. Nie jest to zwyk³y
uk³ad ze sterowaniem cyfrowym i wzmocnie-
niem równym jeden, ale bardziej zaawansowana,
aktywna konstrukcja umo¿liwiaj¹ca regulacjê
w zakresie -111,5dB do +15,5dB. Ciekawostk¹
jest fakt, i¿ zmiana g³oœnoœci (czyli prze³¹czanie
rezystorów) odbywa siê tylko wtedy, gdy scalak
wykryje przejœcie sygna³u przez zero, co eliminu-
je trzaski i przydŸwiêki podczas regulacji.

PM-15S1 mimo skromnej obudowy dysponu-
je spor¹ moc¹, producent daje w instrukcji ob-
s³ugi wyraŸne wskazówki, mówi¹ce o tym, ¿e
powinniœmy pozostawiæ mu sporo wolnej prze-
strzeni - min. 10 cm z ka¿dego boku i a¿ 20 cm
z góry. Odtwarzacz na dole, wzmacniacz na gó-
rze - tak w³aœnie powinien byæ wygl¹daæ zestaw
Marantza. Mo¿na oczywiœcie ustawiæ dwa urz¹-
dzenia obok siebie.

Tranzystory mocy osadzono
w miedzianych koszulkach.

Ka¿da sekcja ma w³asny modu³
z p³ytk¹ drukowan¹, to wygoda dla

serwisu, ale tak¿e koniecznoœæ
stosowania wielu po³¹czeñ.

Serce uk³adów
cyfrowych odtwarzacza - 24-bitowy

konwerter Cirrus Logic.

Wzorowa przejrzystoœæ
budowy odtwarzacza, sygna³
p³ynie z transportu na ma³¹

p³ytkê cyfrow¹, a stamt¹d do
filtrów, modu³ów HDAM

i buforów wyjœciowych.
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PM-15S1 ma w sobie spore pok³ady mocy,
koñcówki s¹ w stanie wyprodukowaæ 113W/
8ohm, bez problemu radz¹ te¿ sobie z obci¹¿e-
niem 4ohm, skutkuj¹cym 182W. Nieco s³absz¹
stron¹ tej konstrukcji jest zasilacz, bowiem po
pod³¹czeniu drugiego kana³u moc spada - do
2x93W/8Ω i 2x151W/4Ω. Czu³oœæ, a wiêc na-
piêcie potrzebne do uzyskania tej mocy, wynosi
0,26V na wejœciu liniowym, mamy wiêc pewnoœæ,
¿e Marantz dobrze poradzi sobie zarówno z od-
twarzaczami jak i innymi Ÿród³ami sygna³u. Od-
stêp sygna³u od szumu to 77dB, wartoœæ ma³o
imponuj¹ca. Byæ mo¿e zawa¿y³o rozbicie uk³adu
na wiele podzespo³ów, a mo¿e to efekt monta¿u
modu³ów HDAM na oddzielnych p³ytkach i wyni-
kaj¹cych st¹d dodatkowych po³¹czeñ, zastanawia
tak¿e brak miedzianych ekranów. Wspomniana

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

1 K 2 K
8 113 93
4 182 151

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,264
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 77
Dynamika [dB] 99
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,15
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 32

moc 113W okaza³a siê w tych warunkach niewy-
starczaj¹ca, aby dynamika przekroczy³a poziom
100dB. Wspó³czynnik t³umienia to te¿ doœæ
skromne 32.

Na pasmie przenoszenia (rys. 1) widaæ lekkie
podbicie w zakresie 30Hz-70Hz. Pocz¹tkowo
myœla³em, ¿e to efekt z³ej kalibracji uk³adów re-
gulacji barwy, jednak podstawowe pomiary dla
8 i 4Ω wykonano bez ich udzia³u. Na wykresie
pojawi³a siê jeszcze trzecia charakterystyka (ko-
loru czarnego) opisana jako “tone”. Jest to po-
miar z w³¹czon¹ korekcj¹ barwy, ale regulatora-
mi ustawionymi w pozycji “0”. Tak¿e i tutaj wi-
daæ wspomniane podbicie, choæ poni¿ej 40Hz
skutkuje ono zdecydowanym os³abieniem pozio-
mu. W pozosta³ych zakresach idealnie pokrywa
siê z podstawowymi pomiarami (w³¹czony uk³ad
eliminuj¹cy pracê regulacji barwy). Przy 10Hz
spadek wynosi -1dB, charakterystyki s¹ idealnie
liniowe od 200Hz-20kHz po czym delikatnie
opadaj¹, osi¹gaj¹c -3dB dok³adnie na granicy za-
kresu pomiarowego, a wiêc przy 100kHz.

Wykres zniekszta³ceñ (rys. 2) to dowód nie-
wielkiego ich wp³ywu, najsilniejsza jest druga
harmoniczna (-86dB), jedyna powy¿ej –90dB.

Wartoœci zniekszta³ceñ (rys. 3) poni¿ej 0,1%
pojawiaj¹ siê dla mocy wy¿szej od 2W/8Ω i 4W/
4Ω.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Zestaw Marantza potrafi odczytywaæ nie tylko
p³yty CD, ale tak¿e SACD, chocia¿ nawet

gdyby ogranicza³ siê do tych pierwszych, oceni³-
bym go jako znakomity, pe³n¹ gêb¹ audiofilski
system. Ju¿ bowiem na kompaktach urz¹dzenia
pokazuj¹ niemal pe³niê swoich mo¿liwoœci, co
powinno wszystkich (mo¿e za wyj¹tkiem zdekla-
rowanych i czynnych, w rozumieniu czêstych za-
kupów p³yt, fanatyków SACD) ucieszyæ. W trak-
cie pierwszej, krótkiej sesji ods³uchowej nie mia-
³em ze sob¹ ¿adnej p³yty SACD, pokusa szybkie-
go sprawdzenia podstawowych umiejêtnoœci 15-
stek okaza³a siê jednak silniejsza od g³osu zdro-
wego rozs¹dku podpowiadaj¹cego, i¿ ca³ego po-
tencja³u systemu nie uda siê w takich warunkach
odkryæ. Po kilkunastu minutach wiedzia³em jed-
nak, ¿e jest dobrze, a bêdzie tylko lepiej. Ma-
rantz zagra³ tak, jak mog³em siê spodziewaæ, nie-
mal w stu procentach swoim dŸwiêkiem, a jak
wiemy najwa¿niejsza dla firmy jest muzykalnoœæ,
która ponownie sprawowa³a pieczê nad ca³oœ-
ci¹. Niezale¿nie od p³yty i charakteru nagrania,
dŸwiêk s¹czy³ siê z kolumn gêstym, wype³nio-
nym, ale p³ynnym strumieniem. Jeœli zechcemy
skupiæ siê na jego poszczególnych aspektach,
Marantz nie bêdzie nam przeszkadza³, jedno-
czeœnie wyczekuj¹c na koniec wnikliwej analizy,
by niepostrze¿enie porwaæ nas w objêcia muzyki
jako ca³oœci. Podczas wspomnianego pierwszego
spotkania z tymi urz¹dzeniami przes³ucha³em kil-
kanaœcie utworów, wcale nie zwracaj¹c uwagi na
to, jaki dŸwiêk jest dok³adnie. I gdybym nie wró-
ci³ do Marantza, móg³bym w zasadzie na tym za-
koñczyæ swój opis, co najwy¿ej powtarzaj¹c, by-
³o dobrze...s³ucha³o siê przyjemnie...godziny ule-
cia³y nie wiadomo kiedy.

Do drugiego podejœcia przygotowa³em siê ju¿
lepiej, zabra³em p³yty SACD i postanowi³em, ¿e
nie pozwolê siê omamiæ sam¹ muzyk¹. Nie bê-
dzie niespodzianki jeœli napiszê, ¿e w Marantzu
najbardziej podoba³a mi siê œrednica, system za-
gra³ p³ynnie, ale jednoczeœnie z du¿¹ mas¹ i le-
kko t³ustaw¹ konsystencj¹. Separacja dŸwiêków
by³a mimo tego bez zarzutu, umo¿liwiaj¹c pe-
netracjê najdrobniejszych szczegó³ów nagrania.
W warstwie najbli¿szej i najbardziej czytelnej

znajdowali siê zazwyczaj soliœci, spojrzenie na
dalsze plany wymaga³o pewnego wysi³ku, ale
wszystko pozostawa³o w zasiêgu. Pewnym za-
rzutem mo¿e byæ delikatne ujednolicenie wokali,
które stara³y siê grzmieæ ze œrodka sceny, œci¹ga-
j¹c na siebie uwagê. Takiej tendencji nie mia³y
z pewnoœci¹ wysokie tony, iloœciowo pozostawa-
³y nieco w cieniu innych zdarzeñ, ale jakoœciowo
by³y wyborne, kiedy trzeba metaliczne i ostre,
w innych fragmentach delikatne i koj¹ce. Natu-
ralnoœæ tego podzakresu powiêkszy³a siê jeszcze
wraz z przejœciem na p³yty SACD (lub warstwê
wysokiej rozdzielczoœci przy dyskach hybrydo-
wych). Dopinguj¹cy wp³yw Super Audio CD za-
znaczy³ siê tak¿e w zakresie tonów  niskich, do-
daj¹c im wiêcej animuszu i rozci¹gniêcia. Do kont-
roli i rytmu nie mog³em mieæ zastrze¿eñ, tylko
w najdynamiczniejszych fragmentach Marantz nie
stawia³ kropki nad “i” w energetycznoœci i po-
têdze. Jak siê póŸniej okaza³o, by³ to trop do
wykazania ró¿nic w brzmieniu poszczególnych
urz¹dzeñ. Zestaw jako ca³oœæ komponuje siê wy-
œmienicie, choæ nie na zasadzie uzupe³nienia i bi-
lansu wad oraz zalet. Zarówno wzmacniacz jak
i odtwarzacz maj¹ siln¹ potrzebê grania dŸwiê-
kiem zrównowa¿onym, neutralnym i plastycz-
nym. SA-15S1 jest w tym wzglêdzie mistrzowski,
a dodatkowo wyœrubowane umiejêtnoœci opero-
wania sopranami i basem czyni¹ go trudnym po
pokonania rywalem. Wzmacniacz nie musi siê
wstydziæ swojej brzmieniowej sylwetki, która
jest bardzo proporcjonalna, chocia¿ bez ekstre-
malnie rozwiniêtej muskulatury.

Obydwa systemy prezentuj¹ siê wspaniale.
I nie ma tu ¿adnej kurtuazji ani polityki...

Zarówno pod wzglêdem brzmienia, jak i wygl¹-
du, pokonuj¹ bardzo wysoko ustawion¹ po-
przeczkê. Dla audiofila najwa¿niejszy bêdzie
dŸwiêk, ale przecie¿ i na nim zrobi wra¿enie
luksusowe wykonanie. Poza tym to dobry po-
mys³, aby niezdecydowanym – czy kupiæ sprzêt
wielokana³owy, czy stereo – pokazaæ, ¿e audio
dwukana³owe to wcale nie tylko tanie, sier-
miê¿ne szare klocki, albo na drugim skraju eks-
tremalnie drogie, hi-endowe “wynalazki”, ale
te¿ urz¹dzenia w³aœnie estetyczne, solidne, no-
woczesne, doœæ drogie, ale w widoczny sposób
t³umacz¹ce swoj¹ cenê. I przy tym znacznie
bardziej eleganckie, ni¿ zapchane klawiszami
najlepsze amplitunery kina domowego...

No dobrze, ale przejdŸmy do kwestii naj-
bardziej oczekiwanej w podsumowaniu: kto
zwyciê¿y³ (personifikacja sprzêtu audio jest od-
ruchowa), który system jest lepszy? Chocia¿
odrobinê... no bo któryœ “musi” byæ lepszy, na
któryœ trzeba siê zdecydowaæ. Mimo ¿e podo-
baæ siê mog¹ obydwa, nikt obydwu nie kupi.
Trudno, ale to nie mój problem! Porównuj¹c
ca³e systemy, tylko remis, i to bez “wskazania
na”, mo¿e byæ sprawiedliwym werdyktem. Ale
tak jak przy ca³ej elegancji zarówno Denona,
jak i Marantza, widaæ miêdzy nimi ró¿nice, tak
te¿ je i s³ychaæ. Denon, doskonale zrównowa-
¿ony, potrafi pokazaæ wyj¹tkow¹ dynamikê,
dysponuje potê¿nym “wykopem”, kapitaln¹
sprawnoœci¹ basu. Marantz, nie bêd¹c przecie¿
wcale s³abeuszem, prezentuje wyrafinowanie
wysokich tonów, plastykê œrednicy i spójnoœæ
ca³ego przekazu, po mistrzowsku wci¹gaj¹c
w s³uchanie muzyki, a nie w analizowanie jej
elementów.

Prêdzej odwa¿ê siê wytypowaæ moich fa-
worytów porównuj¹c ze sob¹ same wzmacnia-
cze i odtwarzacze. Odtwarzacz wola³bym Ma-
rantza, a wzmacniacz Denona. Ale i tutaj ró¿-
nice nie s¹ na tyle jednoznaczne, abym gor¹co
namawia³ do ³¹czenia tych urz¹dzeñ w jeden
“hybrydowy” system. Mo¿e by³by to wyrok sa-
lomonowy, ale choæ w potocznym rozumieniu
wyrok taki uchodzi za sprawiedliwy, to prze-
cie¿ Salomon w swojej przebieg³oœci, aby od-
kryæ prawdziw¹ matkê dziecka, zaproponowa³
podzielenie go na pó³... Obydwa systemy s¹
zbyt piêkne równie¿ jako systemy, aby je roz-
dzielaæ tylko z powodu audiofilskich widzimi-
siê. Gor¹co polecam jeden lub drugi.

Radek £abanowski

PODSUMOWANIE
Wejœcie CD ulokowano

tu¿ obok gniazda gramofonowego,
wynika to z konstrukcji przedwzmac-
niacza, w którym Ÿród³a te otrzyma³y

oddzielny uk³ad obróbki sygna³u.

HI-FI
O  D  S  £  U  C  H

PM-15S1
Cena [z³] 7000
Dystrybutor AUDIOKLAN

Wykonanie i komponenty
Piêkna obudowa, elementy najwy¿szego sortu, tylko
sporo po³¹czeñ kablami.

ocena bardo dobra

Laboratorium
Niskie zniekszta³cenia, doœæ wysoki szum.

ocena dobra

Brzmienie
Dobre zrównowa¿enie, spójnoœæ i wyrafinowanie.

ocena bardzo dobra

SA-15S1
Cena [z³] 7000
Dystrybutor AUDIOKLAN

Wykonanie i komponenty
Doskonale - od transportu po wyjœcia cyfrowe.

ocena bardzo dobra

Funkcjonalnoœæ
Czytelny wyœwietlacz, wygodny pilot.

ocena bardzo dobra

Brzmienie
Cud, miód i SACD. P³ynny, muzykalny, wszechstronny.

ocena bardzo dobra

Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³Systemy wzmacniacz/odtwarzacz 14000 z³


