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Accuphase

p³ytê, a drugi dla uk³adu naprowadzania. Tak¿e
reszta zasilacza jest bardzo rozbudowana, mamy
a¿ szeœæ niezale¿nych obwodów. A jest to wa¿-
ne, poniewa¿ sygna³ mo¿na wys³aæ nie tylko stan-
dardowym ³¹czem S/PDIF RCA (niestety nie ma
³¹cza AES/EBU), ale tak¿e za pomoc¹ firmowego
³¹cza HS-Link (High-Speed Link), w³asnego opra-
cowania, charakteryzuj¹cego siê bardzo szero-
kim pasmem przenoszenia i ogromn¹ prêdkoœci¹
przesy³u 1923 Mbps. Od strony elektrycznej sam
kabel jest doœæ banalny, to CAT.5, tego typu po-
³¹czenia u¿ywa równie¿ Denon w swoim Denon-
Linku. WyraŸnie widaæ, ¿e napêd jest dedykowa-
ny przetwornikowi DP-801, bo nie postarano siê
nawet o kompatybilnoœæ ze starszymi przetwor-
nikami, gdzie ³¹cze HS-Link wykonywano na op-
tycznym kablu ST, albo na elektrycznym AES/
EBU. Urz¹dzenie posadowiono na specjalnych
nó¿kach wykonanych ze stali o wysokiej zawar-
toœci wêgla, aby szybko wygaszaæ wibracje. Na
bursztynowym wyœwietlaczu mo¿na przywo³aæ
CD-Text i SACD-Text.

Accuphase ju¿ od dawna ma w ofercie
dzielone systemy cyfrowe z najwy¿szej

pó³ki. Najpierw by³y to odtwarzacze CD
(DP-80/DC-81 – rok 1986, potem DP-90/

DC-91 – rok 1992), a od dwóch generacji –
 SACD. Pierwszym by³ DP-100/

DC-101, zaprezentowany w roku
2000 roku, a teraz jego nastêpc¹

jest testowany DP-800/DC-801.
Patrz¹c na najnowsz¹

kombinacjê, widzimy urz¹dzenia
podobne do poprzednich – ale

tylko zewnêtrznie.

Krêc¹c w³asnym napêdem
DP-800/DC-801

TRANSPORTRANSPORTRANSPORTRANSPORTRANSPORT DPT DPT DPT DPT DP-800-800-800-800-800
System DP-100/DC-101 móg³ jeszcze po¿yæ...

Pomimo  wczesnej  implementacji  standardu
SACD, in¿ynierom Accuphase’a sztuka tak œwiet-
nie siê uda³a. O ile jednak w zakresie przetwor-
ników know-how Accuphase wyprzedzi³ swoj¹
epokê, o tyle duch czasów dopad³ j¹ w dziedzi-
nie napêdów. Oto bowiem firma Sony zaprzesta-
³a produkcji wysokiej klasy napêdów SACD (Ac-
cu stosowa³ najdro¿szy, który mo¿na by³o zna-
leŸæ w dwóch pierwszych urz¹dzeniach Sony
SACD typu top-loader). Od kilku lat in¿yniero-
wie Accuphase’a pracowali wiêc nad w³asn¹ jed-
nostk¹. Zapewne punktem wyjœcia by³ jakiœ do-
stêpny napêd DVD, jednak niewiele z niego zo-
sta³o. Pierwsz¹ widoczn¹ w DP-800  zmian¹
w stosunku do poprzedniego transportu DP-100
jest wiêc odejœcie od koncepcji top-loadera na
rzecz klasycznej szuflady. Pierwsze wra¿enie, nie
da siê ukryæ – k³opotliwe... czy nie jest to krok

w ty³? Kiedy ju¿ jednak
obejrzymy napêd dok³ad-
nie, perspektywa siê zmieni.
Accuphase poszed³ w kie-
runku,  który  przetar³a  firma
Esoteric (Teac) z napêdem Neo-
VRDS, bêd¹cym ca³kowicie zmienionym
napêdem Sanyo. Napêd w DP-800 posiada
bardzo ciê¿ki, sztywny “most” spinaj¹cy boki na-
pêdu, a kó³ko dociskowe posiada dodatkowy,
mosiê¿ny kr¹¿ek. Konstrukcja ma nisko po³o¿o-
ny punkt ciê¿koœci, osadzona jest bardzo ciê¿-
kiej, solidnej p³ycie. Uk³ad œledzenia, nazwany
“Traverse Mechanizm”, odsprzêgniêto za pomo-
c¹ sprê¿ystych elementów (‘viscous dampers’).
Szuflada wyje¿d¿¹ bezszelestnie, z gracj¹. Poza
tym wszystko w DP-800 przypomina ostatnie in-
karnacje urz¹dzeñ Accuphase – uk³ad œledzenia
zasilany jest przez zbalansowany zasilacz, tj. ak-
tywne s¹ obydwie ga³êzie (plus i minus), mamy
dwa transformatory - jeden dla uk³adu krêc¹cego

Dotychcza-
sowe dostêpne

Ÿród³o hi-endowych napêdów SACD
(Sony) wyczerpa³o siê, wiêc in¿ynierowie

Accuphase’a zdecydowali siê zbudowaæ od
podstaw swój w³asny.

Z ty³u widaæ dwa
transformatory –
 osobno zasilany

jest napêd
i korekcja b³êdów,

a osobno uk³ady
wyjœciowe.
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PRZETWORNIKPRZETWORNIKPRZETWORNIKPRZETWORNIKPRZETWORNIK
DCDCDCDCDC-801-801-801-801-801

DC-801 reprezentuje drug¹ generacjê uk³a-
dów przetwarzaj¹cych sygna³ DSD. Jak wiado-
mo, bêd¹cy podstaw¹ formatu SACD strumieñ
DSD (Direct Stream Digital) opisany jest przez
parametry: 1 bit/2,8224 MHz. Poniewa¿ jednak
opracowany by³ z myœl¹ o archiwizacji danych,
a dopiero póŸniej zosta³ zaadaptowany na po-
trzeby audio, wiêc nie dbano o to, ¿e jest nies³y-
chanie trudny do obróbki. Pierwsze generacje
studyjnego sprzêtu DSD musia³y wiêc zamieniæ
sygna³ DSD na PCM wysokiej rozdzielczoœci i na
wyjœciu z powrotem na DSD. Oczywiœcie mówi-
³o siê o bezsensie takiego dzia³ania, gubi¹cego po
drodze zalety jednobitowego sygna³u. Dlatego
druga generacja urz¹dzeñ studyjnych pracuje
z co najmniej dwukrotnie wy¿sz¹ prêdkoœci¹,
a wiêc z próbkowaniem 5,6448 MHz i wielokrot-
noœciami. W nomenklaturze Accuphase’a rozwi¹-
zanie nosi nazwê MDSD (Multiple Double Speed
DSD). Poniewa¿ to jedno z ciekawszych prak-
tycznych opracowañ dotycz¹cych sygna³u dla
p³yt SACD, wiêc warto mu poœwiêciæ kilka s³ów.
Na wstêpie sygna³ dostarczony z transportu jest
dekodowany, a potem dokonuje siê jego over-
samplingu, otrzymuj¹c sygna³ 5,5,6448 MHz/1
bit. Kolejnym krokiem jest obróbka ustalaj¹ca
poziom sygna³u (‘Volume’). Dalej mamy uk³ad,
który powiela sygna³ razy siedem (do oœmiu
w sumie) i ka¿dy kolejny opóŸnia o jeden cykl.
Tak przygotowana porcja trafia do oœmiu iden-
tycznych przetworników Analog Devices AD1955,
a potem do oœmiu równoleg³ych ga³êzi z kon-
wersj¹ I/U i filtrami. Dopiero na koñcu sygna³y s¹
sumowane, a dziêki uœrednieniu b³êdów dekodo-
wania i konwersji otrzymuje siê znacznie precy-
zyjniejszy sygna³. Z kolei dziêki równoleg³emu
prowadzeniu ga³êzi analogowych minimalizowa-
ne s¹ szumy i zwiêkszana dynamika. Rozwi¹zanie
to Accuphase nazywa MDS++ (Multi Delta-Sig-
ma trzeciej generacji), jednak tutaj dochodzi
wspomniane opóŸnienie. W normalnych uk³a-
dach równoleg³ych na wyjœciu, po zsumowaniu
ich, trzeba zastosowaæ jeszcze klasyczny filtr
dolnoprzepustowy. Tutaj uk³ad samodzielnie
dzia³a jak filtr 8. rzêdu. Na wyjœciu mo¿na by³o
wiêc zastosowaæ prosty filtr Butterwortha o naj-
lepszej odpowiedzi fazowej, a wiêc bez przy-
krych dzwonieñ sygna³u przy impulsie. Mamy
wiêc niemal bezpoœredni¹ konwersjê DSD na
analog.

Przy takim wypasie inne uk³ady, jak dopraco-
wana pêtla PLL o firmowej nazwie Ultra Jitter-
Free PLL++ nie robi ju¿ takiego wra¿enia, jak
powinna… A przecie¿ DC-801 to nie tylko prze-
twornik DSD, ale tak¿e wysokiej klasy przetwor-
nik PCM (do 24/96). Sygna³ z p³yty CD pokonuje
znacznie krótsz¹ drogê – po zdeszyfrowaniu
wpada od razu do przetworników, jest sumowa-
ny i dostajemy go na wyjœciu. Powa¿nym proble-
mem wielu urz¹dzeñ zbalansowanych jest to, ¿e

Po prawej
stronie widaæ
dwie p³ytki
uk³adów
wyjœciowych,
z wieloma
równoleg³ymi
ga³êziami
przetworników,
filtrów
i buforów
wyjœciowych.

Przetworniki
Accuphase to osobna
historia: prowadzony w kilku
(tutaj oœmiu) niezale¿nych torach sygna³
ma mieæ znacz¹co zredukowane szumy
i zniekszta³cenia. Rozwi¹zanie to nazwano
MDS++.

DC-801 zosta³ wyposa¿ony
w regulacjê sygna³u wyjœciowego, ze

skokiem co 0,1 dB. Dane s¹ pokazywane na
niewielkim, ale doskonale czytelnym

wyœwietlaczu.

do uk³adów wyjœciowych “podpiête” s¹ dwa
osobne bufory i gniazda – dla sygna³u zbalanso-
wanego i niezbalansowanego. Accuphase dekla-
ruje, ¿e pomiary i próby ods³uchowe potwierdzi-
³y, ¿e w sprzêcie z najwy¿szej pó³ki prowadzi to
do znacznych kompromisów. Chc¹c uczyniæ
przetwornik bezkompromisowym i jednoczeœnie
uniwersalnym, Accuphase zastosowa³ ca³kowicie
osobne ga³êzie analogowej czêœci (czyli tu¿ po
przetwornikach) dla sekcji RCA i XLR.

Front urz¹dzenia przywo³uje na myœl urz¹-
dzenia z pocz¹tków lat 70’, co jest genialnym po-
suniêciem, bo nieco odci¹¿a je od midasowego
sznytu lat 80’ i 90’. Poœrodku znajdziemy du¿e
logo firmy (ciekawe, ale oficjalne logo Accuphase
ma kolor czerwony, jednak w urz¹dzeniach jest
zielone…), a po jego bokach dwa bursztynowe
wyœwietlacze alfanumeryczne. Na prawym od-
czytamy wybrane wejœcie – a mamy do dyspozy-
cji dwa optyczne TOSLINK (S/PDIF), trzy elekt-
ryczne RCA (S/PDIF), elektryczne XLR (AES/
EBU) oraz elektryczne CAT.5 (HS-Link). Mamy
te¿ dwa wyjœcia cyfrowe – TOSLINK i RCA (tyl-
ko dla sygna³u PCM) oraz pêtlê cyfrow¹, np. dla
korektora akustyki DG-38. Po prawej stronie lo-
ga mamy zaœ wskaŸnik poziomu wyjœciowego:

urz¹dzenia Accuphase maj¹ rozbudowan¹, skom-
plikowan¹, cyfrow¹ regulacjê.

Zaskakuj¹ce, ale nawet w topowych urz¹dze-
niach Accuphase stosuje doœæ typowe, niedrogie
elementy bierne. Zapytani o to in¿ynierowie tej
firmy twierdz¹, ¿e problem zwyk³ych uk³adów
polega na rozrzucie parametrów, a nie na ich ja-
koœci absolutnej. Lepiej – ich zdaniem – wydaæ
pieni¹dze na znalezienie idealnych wartoœci i spa-
rowanie ich (w tym przypadku trzeba wyszukaæ
dla ka¿dego urz¹dzenia po osiem identycznych
elementów). Dlatego na p³ytkach nic specjalnie
nie zwraca naszej uwagi, poza idealnym porz¹d-
kiem i wzorowym ³adem. Zasilacze s¹ wyj¹tko-
wo rozbudowane, z du¿ymi pojemnoœciami – za-
miast kilku du¿ych kondensatorów zastosowano
wiele mniejszych, co ma pomóc w szybkoœci
prze³adowania i zmniejszyæ impedancjê uk³adu.
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Odtwarzacz (ostatecznie tym jest ten sys-
tem) Accuphase nie daje siê szybko zinter-

pretowaæ. Opisaæ – a i owszem, jego dŸwiêk
bardzo szybko pokazuje cechy wyrafinowania
najlepszych Ÿróde³, jakie krêc¹ srebrzystymi
i z³ocistymi kr¹¿kami, jednak interpretacja ca³oœ-
ci nie jest ³atwa. ¯eby umiejscowiæ go na “mapie”,
a uwa¿nym, wiernym czytelnikom “Audio” u³at-
wiæ porównanie z innymi megakompaktami, któ-
re ju¿ testowaliœmy, podam kilka faktów. Pierw-
sze – detalicznoœæ: jeœlibyœmy za³o¿yli, ¿e po jed-
nej stronie skali jest hiperdetaliczny dCS La-Sca-
la/Verdi/Verona, a po drugiej ciep³y i przyjemny
Audio Research CD3, to Accuphase lokowa³by
siê bli¿ej AR. Podobnie rzecz ma siê z nasyce-
niem. Accuphase gra mocnym dŸwiêkiem, ale
bez podkreœlania ataku. Ma te¿ w zanadrzu
“wunderwaffe”, rzecz, jakiej jeszcze nie s³ysza-
³em. A ods³uch rozpocz¹³em od mojej ulubionej
p³yty Petera Gabriela “Long Walk Home” (z mu-
zyk¹ do filmu “Rabbit-Proof Fence”, Realworld/
Virgin PGCD10, CD). Bas! Miêsisty, masywny.
Nic siê nie wlecze, mamy bardzo du¿o informacji
o fakturze, ale ustawia on resztê pasma nieco za
sob¹. Dlatego dŸwiêczne nagranie potê¿nych
fortepianów Bosendorfera Grand Piano i Fisher
Grand Piano z mechanizmem Ampico Player Pia-
no z 1927 roku (“Player Piano 3. Nancarron. Vol.
2”, MDG 645 1403-2, CD) zabrzmia³o nieco
mniej wybuchowo ni¿ na Lektorze Prime. W tym
wypadku zosta³ jednak lepiej przekazany wolu-
men tych instrumentów, podany wraz z odpo-
wiedni¹ do niego z odpowiedzi¹ sali.

Ju¿ przy fortepianach by³o to s³ychaæ, ale zna-
komicie zrealizowana i wydana przez Japoñczy-
ków p³yta Eric Reed Trio “Blue Monk” (M&I Jazz,
MYCJ-30386, CD) pokaza³a, ¿e du¿y nacisk k³a-
dziony jest na plastyczny, niemal namacalny pier-
wszy plan. Mamy i g³ówne wydarzenia, i fluid
“pomiêdzy”. Accuphase podaje dŸwiêk komplet-
ny, pozwalaj¹c ¿yæ muzyce, pokazuj¹c zwi¹zki
miêdzy graj¹cymi muzykami.

Ciep³a  barwa  nie  oznacza  jednak  braku
szczegó³ów. Wprawdzie takie ma siê wra¿enie
przez pierwszy okres s³uchania, jednak we w³aœ-
ciwym systemie (fantastycznie wypada DP/DC
z koñcówkami A-60 i A-45 tego¿ producenta), po
jakimœ czasie poszczególne elementy wskakuj¹
na swoje miejsca i powstaje skomplikowany, bo-
gaty wzór.

To wszystko ju¿ przy p³ytach CD. Przy SACD
Accuphase daje popis mo¿liwoœci plastycznych,
dŸwiêk ulega wyraŸnemu pog³êbieniu. Bogata pa-
leta barw, absolutnie niemêcz¹cy, bêd¹cy za-
przeczeniem cyfrowej proweniencji  dŸwiêk
i piêkna plastyka. Wci¹¿ wydaje mi siê, ¿e jako
SACD odtwarzacz Eda Martinera jest o w³os
z przodu, pokazuj¹c lepsz¹ rozdzielczoœæ œrodka
i góry, jednak w przypadku CD jest na odwrót.
Ponownie jednak, ju¿ po raz trzeci, po dCS-ie
i EMM Labsie, s³yszê lekk¹ jedwabistoœæ œrednicy
i góry SACD, co w tym kontekœcie niekoniecznie
jest zalet¹. To trochê tak, jakby skomplikowany
mechanizm œlizga³ siê na teflonowych podk³ad-
kach. Mam wra¿enie, ¿e jest to wewnêtrzny

DP-800/DC-801
Cena [z³] 86 000
Dystrybutor AUDIO CENTER

www.accuphase.pl

Wykonanie i komponenty
Genialna budowa mechaniczna, niezwykle zaawanso-
wana czêœæ cyfrowa.
Funkcjonalnoœæ
Mamy i CD-Text i SACD-Text, a wyœwietlacze s¹ wy-
j¹tkowo czytelne. Mnogoœæ wejœæ w przetworniku,
w tym firmowe, znakomite ³¹cze HS-Link.

Brzmienie
Nasycone, z piekielnym basem, barwn¹ œrednic¹
i dŸwiêczn¹ gór¹.

Transport DP-800 nie ma wyjœcia
AES/EBU, najwyraŸniej za³o¿ono, ¿e bêdzie

wspó³pracowa³ przede wszystkim z prze-
twornikiem DC-801, st¹d obecnoœæ

szybkiego ³¹cza HS-Link. W przetworniku
mamy wiêksze pole manewru, bo obok

wszystkich (poza ST) komercyjnie stosowa-
nych ³¹czy, jest te¿ pêtla cyfrowa (RCA

i HS-Link) dla zewnêtrznego procesora, np.
DG-38, wyjœcia analogowe zbalansowane

i niezbalansowane.

Transport DP-800 potrafi zdekodowaæ CD-
Text i SACD-Text.

problem DSD, nie urz¹dzeñ. Ale – to i tak niesa-
mowicie wysoki poziom i wspominam o nim tyl-
ko dlatego, ¿e mówimy teraz o œwiatowej czo-
³ówce, szczytowych mo¿liwoœciach w dziedzinie
reprodukcji nagrañ cyfrowych. A tutaj ka¿da dro-
bina urasta do rangi zagadnienia.

Dlatego nale¿y z g³ow¹ zestawiæ system dla
DP-800/DC-801. Spory bas wymaga zdyscyplino-
wanych, dok³adnych wzmacniaczy i takich¿e ko-
lumn. Dwa s³owa o u¿ytkowaniu: urz¹dzenie po-
winno byæ stale w³¹czone. Jeœli je wy³¹czamy, to
“dochodzi” do siebie bardzo wolno. Warto za-
inwestowaæ w wy¿szej klasy kabel HS-Link.
Wprawdzie jest to lepszy protokó³ ni¿ S/PDIF,
jednak z powodu du¿ej iloœci danych, sygna³ jest
jeszcze bardziej podatny na jitter. Taki znakomi-
ty kabel ma w swojej ofercie firma North Star
Design. I wreszcie – wyjœcie regulowane. W prze-
ciwieñstwie do dCS-a i EMM Labsa, Accu gra le-
piej z zewnêtrznym przedwzmacniaczem.


