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GO ACTIVE
Linn

N ie tylko Linn, ale i wiele innych firm
podkreœla sens pracy zespo³owej –
wy¿szoœæ systemów z³o¿onych
z urz¹dzeñ tej samej firmy. Poza

oczywistymi konotacjami marketingowymi jest
w tym te¿ wiele merytorycznego sensu,
poniewa¿ projektowanie, ods³uchy itp. odbywaj¹
siê w kontekœcie innych produktów danej firmy.
Linn idzie jednak jeszcze dalej. Proponuje
bowiem przejœcie z systemu pasywnego na
w pe³ni aktywny. System mo¿e byæ stosowany
w klasycznym, pasywnym uk³adzie, tj. z odtwa-
rzaczem Majik CD, przedwzmacniaczem Kontrol
i stereofoniczn¹ koñcówk¹ mocy C2100, do tego
zestawu elektroniki mo¿na jeszcze dokupiæ
kolumny Ninka. Nastêpnym krokiem jest
zamiana uk³adu na aktywny – wzmacniacz
wymienia siê np. na C6100 z szeœcioma
koñcówkami i zamontowanymi kartami filtrów,
odpowiednich do danego modelu kolumn. Co
jeszcze mo¿na zrobiæ? Mo¿na jeszcze dokupiæ
firmowe interkonekty o bezpretensjonalnej
nazwie Analogue Interconect oraz kable
g³oœnikowe – w tym przypadku najlepiej tri-
wiring, o nazwie K600. Ale jeœli chcemy byæ
prawdziwymi linnowcami, mo¿emy dokupiæ
wisienkê na torcie, tj. gramofon Sondek LP12 SE.

Wszystkie urz¹dzenia Linna, bez wzglêdu na
cenê, przeznaczenie itp., dziel¹ obecnie tê sam¹
obudowê (ze wzglêdów oczywistych nie dotyczy
to gramofonu i kolumn). Sztywna, wykonana
w ca³oœci z aluminium obudowa sk³ada siê
z czterech g³ównych elementów: odlewanego
frontu, w centrum którego dodawany jest
element specyficzny dla urz¹dzenia danego typu,
nasuwanej na ca³oœæ „rêkawiczki”, tj. grubej
aluminiowej blachy wygiêtej tak, ¿e tworzy górê

i boki, a tak¿e w³aœciwego spodu
i przykrêconej do niego tylnej
œcianki. Na wierzchu nie widaæ
¿adnych œrub, ka¿de urz¹dzenie
i ca³y ich system jest estetyczny,

elegancki, choæ mo¿e jeszcze zbyt
skromny, aby powiedzieæ: luksusowy.

Ivor Tiefenbrun, szef i w³aœciciel Linna, to wizjoner
albo szaleniec – w zale¿noœci od tego, jak krytycz-

nie spojrzymy na jego pomys³y. Ale jeden efekt jest
murowany: oferta Linna ma bardzo wyrazisty

charakter.

MAJIK CD/KONTROL/C6100/NINKA
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MAJIK CDMAJIK CDMAJIK CDMAJIK CDMAJIK CD
Z ty³u, oprócz dwóch par wyjœæ analogo-

wych, wyjœæ cyfrowych elektrycznego i optycz-
nego, mamy te¿ ³¹cza do sterowania zewnêt-
rznymi Ÿród³ami – gniazda RCA oraz porty CAT5
(Ethernet) z protoko³em RS232. Jest te¿
wy³¹cznik sieciowy i uziemienie. To ostatnie nie
zapodzia³o siê tu przez przypadek, jako ¿e
w materia³ach firmowych wyraŸnie zaleca siê
jego zastosowanie. Gniazdo IEC ma oczywiœcie
trzeci, ochronny, bolec, jednak nie we
wszystkich domowych instalacjach jest on
pod³¹czony do „ziemi”. Linn we wszystkich
urz¹dzeniach stosuje zasilacze impulsowe
i najwyraŸniej do poprawnego dzia³ania musz¹
byæ z ni¹ po³¹czone (nie zerowane!).

Majik CD jest niemal kompletnym odtwarza-
czem DVD (DVD/DVD-A), w którym jednak
formaty te zablokowano na poziomie oprogra-
mowania, pozostawiaj¹c tylko odczyt CD. Napêd
to DVD-ROM DRL-200 firmy DVS. Umieszczona
obok potê¿na koœæ DSP ESS Vibratto S to uk³ad
o wyj¹tkowej mocy obliczeniowej, w którym
zawarto dekodery wizyjne MPEG2 i MPEG4,
dekodery audio Dolby Digital, dts, TruSurround,
progressive scan, wizyjne DAC-i 10/54 MHz
i wiele innych – w Majiku nieaktywne. Ale te¿
tutaj rozpakowywany jest sygna³ audio i dziêki
wykorzystaniu choæby ma³ej czêœci mo¿liwoœci
tego czipu Majik CD odtwarza nie tylko ca³¹
rodzinê p³yt CD, ale tak¿e MP3, WMA i CD-DTS,
a przede wszystkim HDCD. Wydaje siê, ¿e
decyzja o tym, aby nie by³ to odtwarzacz DVD,
podyktowana zosta³a trosk¹ o samopoczucie
audiofilów. Ca³y uk³ad zosta³ zmontowany na
jednej du¿ej p³ytce drukowanej w technice SMD.
Przetwornik to D/A WM8740 brytyjskiej firmy
Wolfson Microelectronics. Na p³ytce widaæ
miejsce pod inne aplikacje, np. wyjœcie
zbalansowane i wyjœcia regulowane, tutaj
nieobsadzone. Z drugiej strony napêdu, na tej
samej p³ytce, mamy ma³y zasilacz impulsowy,
a na bocznej œciance jego du¿¹, „wypasion¹”
wersjê. NajwyraŸniej mniejszy dedykowany
jest napêdowi, a wiêkszy pozosta-
³ym uk³adom.

NIE TAKI ZWYK£Y
ODTWARZACZ

Od pewnego czasu firmy produkuj¹ce
odtwarzacze audio oraz audio-wideo

staraj¹ siê nadawaæ swoim urz¹dzeniom coraz
bardzo wymyœlne nazwy. Powód jest prosty:
wymogi PR-u.

Kiedy pod koniec lat 90. DVD wesz³o na
czo³ówki list sprzeda¿y w ka¿dym mo¿liwym
do pomyœlenia zak¹tku globu, logo nowego
formatu i dumne literki DVD by³y szczególnie
admirowane i uwypuklane przy ka¿dej
mo¿liwej okazji. Kiedy pocz¹tkowy sza³ min¹³,
a potem rynek nasyci³ siê tanimi chiñskimi
produktami, nast¹pi³ powrót stereo – zajêcia
hobbystycznego, niepoddaj¹cego siê tak ³atwo
modom. I oto DVD spada z tronu, a wraca,
trochê niespodziewanie, Compact Disc.
Trochê to fakt  wstydliwy, ¿e takie stare
cyfrowe truch³o, w swoim czasie wyklête
przez wielu audiofilów... Na szczêœcie
renesans tego medium spotka³ siê z nowymi
mo¿liwoœciami, mniej i bardziej praktycznymi,
których nie by³o u jego narodzin. Chodzi
o SACD i DVD-Audio, o upsampling, a tak¿e,
choæ to ju¿ nie rewolucja techniczna, o lampy
w wyjœciowych stopniach odtwarzaczy. To
pozwala og³aszaæ, ¿e nowe odtwarzacze CD
nie s¹ ju¿ zwyk³ymi, ordynarnymi cedekami
sprzed lat, pozwala te¿ wykazywaæ wy¿szoœæ
swojego produktu nad konkurencj¹. Przede
wszystkim nale¿y odpowiednio nazwaæ nowe
urz¹dzenie. I tak powsta³y m.in. 24 bit
Upsampling CD Player (Meridian G08), 192
kHz/24Bit HDCD Player (Cary 300/303),
Hybrid CD Player (Audio Analogue Rossini),
SACD/CD Transport (Esoteric P05), CD/
SACD Player (Goldmund Eidos 18 CD).
Wiadomo, o co chodzi, nie bêdê wiêc ci¹gn¹³
wyliczanki. Wszystkie te nazwy mówi¹ jedno:
jestem inny, jestem lepszy, a mo¿e i najlepszy.
Wszystkie ³¹czy jednak jedno – odtwarzaj¹ CD.

We wszystkich materia³ach firmowych
Linna odtwarzacz Akurate CD nazywany jest
playerem Compact Disc. Zaraz potem, jakby
mimochodem, podaje siê jednak, ¿e jest
kompatybilny z SACD i DVD(A)... Motywy
takiej sekwencji s¹ jasne: ma to byæ nowo-
czesny odpowiednik odtwarzacza CD12
Sondek, a w tym celu trzeba zaapelowaæ do
ugruntowanego (i s³usznie) przekonania, ¿e
najwa¿niejszym formatem – de facto
hi-endowym – jest Compact Disc.

A nawet jeœli nazwa brzmi tak zachêcaj¹co,
jak Hybrid CD Player, we wspomnianym
modelu Rossini w³oskiej firmy Audio Analogue,
to tak naprawdê jest to odtwarzacz CD
z lampowo-tranzystorowym stopniem
wyjœciowym. I tyle.

Na œrodku napêd DVD-ROM,
a dooko³a du¿a p³ytka ze

wszystkimi uk³adami. Z boku,
zakryty przez ekran,

zasilacz impulsowy.

Ca³y uk³ad zmontowano powierzchniowo.

Napêdem steruje ESS Vibratto.
Ale sygna³ wideo zosta³ uwiêziony...

Mechanizm zamontowano na sztywnej ramie
i dedykowano mu osobny zasilacz.

Zasilacz impulsowy nie kojarzy siê zbyt dobrze,
poniewa¿ jest szeroko stosowany w taniutkich
odtwarzaczach DVD, jednak warto wspomnieæ,
¿e Linn doszed³ do mistrzostwa w tej dziedzinie
i podobnie jak firma Chord, stosuje go we
wszystkich swoich urz¹dzeniach.
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Szeœæ wejœæ, w tym jedno gramofonowe, wyj-

œcie do nagrywania i pojedyncze wyjœcie z regu-
lowanym poziomem – standard. W zestawie stero-
wania s¹ gniazda IR dla zewnêtrznego czujnika
podczerwieni oraz CAT5, s³u¿¹ce do zintegro-
wania systemu z rozbudowanym multiroomem.
Tym razem zacisk uziemiaj¹cy s³u¿y do pod³¹cze-
nia masy gramofonu. Podobnie jak w CD, niebie-
ski wyœwietlacz jest du¿y i daje sporo informacji.

W œrodku, przy gniazdach wejœciowych
umieszczono spor¹ p³ytkê z przedwzmacniaczem
gramofonowym. Mo¿na j¹ obracaæ wokó³ osi
i przesuwaæ – w ka¿dym po³o¿eniu otrzymujemy
na wejœciu nr 6 coœ innego: albo przedwzmac-
niacz MC, albo MM, albo wejœcie liniowe. Z boku

Majik Kontrol to prawdziwe centrum
kontroli magii – oprócz typowych ³¹czy
z sygna³em audio mamy rozbudowany
system kontroli multiroom.

Dziêki minia-
turyzacji i scale-
niu, mamy tu
wypasiony preamp
z multiroomem

i p³ytk¹ phono.
I jeszcze wolne miejsce

na szeœæ dodatkowych kana-
³ów dla preampu wielokana³owego.

Ca³y uk³ad Kontrola zbudowano
wokó³ uk³adów scalonych.

Preamp gramofonowy Kontrola to œwietna rzecz!

Gdyby nie
gniazda WBT z ty³u, moglibyœ-

my nie zgadn¹æ, ¿e C6100 to
wzmacniacz...

Przy takiej mocy - 6x100 W – trudno siê
ch³odziæ konwencjonalnymi metodami.
Z przodu mamy wiêc dwa wiatraczki, które
w³¹czaj¹ siê, kiedy gramy g³oœniej.

C6100C6100C6100C6100C6100
Podstawow¹ wersj¹ jest model C2100 –

stereofoniczna koñcówka mocy. My otrzymaliœ-
my wersjê  najbardziej rozbudowan¹ –
z szeœcioma kana³ami wzmocnienia i zamontowa-
n¹ aktywn¹ zwrotnic¹, dziel¹c¹ pasmo na
podzakresy odpowiednie do wspó³pracy
z kolumnami Ninka. Pomimo tak rozbudowanej
elektroniki, wszystko wci¹¿ mieœci siê w takiej
samej, niespecjalnie du¿ej obudowie. Szeœæ par
gniazd g³oœnikowych to z³ocone WBT 0765.
Obok wejœæ RCA s¹ te¿ wyjœcia oraz ma³e
potencjometry, którymi regulujemy poziom
czu³oœci poszczególnych sekcji.

Dziêki parom we/wy mo¿emy z przed-
wzmacniacza wyjœæ tylko dwoma przewodami,
a potem tylko przed³u¿aæ je z wyjœcia do wejœcia
nastêpnej sekcji. Linn dostarcza do systemu
komplet kabli sporej d³ugoœci, chocia¿
wystarczy³yby krótkie kabelki. Poza tym
wprowadzenie do uk³adu jakiegoœ elementu
rozdzielaj¹cego sygna³ ju¿ wewn¹trz, ¿eby nie
korzystaæ z kabli w ogóle, te¿ nie powinno byæ
dla konstruktora problemem.

Zasilacz urz¹dzenia jest ca³kowicie
impulsowy. Zamontowano go w aluminiowym
tunelu ch³odzonym przez dwa wiatraczki, które
zasysaj¹ powietrze przez siateczkê na przedniej
œciance. Koñcówki mocy zbudowano wokó³
konceptu Chakra. Zapocz¹tkowany w potê¿nych
koñcówkach Klimax system zasadza siê na

Przy niskich mocach pracuje jedynie
wzmacniacz scalony TDA, przy
wiêkszych impulsach do gry
w³¹czaj¹ siê umieszczo-
ne obok tranzystory.

mamy du¿y zasilacz impulsowy, a ca³y
uk³ad zmontowano na jednej p³ytce

drukowanej w technice SMD. Przedwzmacniacz
Linna jest sterowany mikroprocesorem i oparty
o uk³ady DSP. Dziêki temu mo¿na w nim zmieniæ
wiele ustawieñ pocz¹tkowych. Twórcy Kontrola
siê postarali, mo¿na wiêc naprawdê siê zabawiæ.
setup podzielono na kilka dzia³ów. Wyœwietlacz:
mo¿emy zmieniæ jasnoœæ i zestaw pokazywanych
informacji, mo¿emy równie¿ ustaliæ, czy i po
jakim czasie wyœwietlacz bêdzie wygaszony.
•ród³o - podstawow¹ umiejêtnoœci¹ jest nadawa-
nie w³asnych nazw wejœciom, a tak¿e regulacja
czu³oœci wejœcia. Kontrola sygna³u - zmianom
podlega np. szybkoœæ regulacji g³oœnoœci, mo¿na
te¿ ustaliæ maksymalny poziom dŸwiêku lub
poziom dŸwiêku, z którym urz¹dzenie „obudzi”
siê po przejœciu ze stanu standby. Ustawienia
ogólne - czas reakcji przy prze³¹czaniu na
wybrane Ÿród³o, Ÿród³o wybierane po przejœciu
ze standby, Ÿród³o wybrane dla wyjœcia Record,
komendy zwi¹zane z systemem multiroom
Knekt... czyli pe³na kontrol.

po³¹czeniu pracy scalonych koñcówek oraz
tranzystorów du¿ej mocy. Jego dzia³anie polega
na tym, ¿e uk³ady monolityczne pracuj¹ przez
ca³y czas z ma³ymi sygna³ami, a kiedy potrzebna
jest wiêksza moc, do gry w³¹czaj¹ siê tranzysto-
ry. Scalaki to popularne uk³ady TDA7293, zaœ
tranzystory to komplementarne pary bipolarnych
Sankenów (2SC3519+2SA1386).
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LABORATORIUM Linn NINKA

nawet pe³nej korelacji fazowej zagwarantowaæ
przep³ywanie charakterystyki wypadkowej
odpowiednio wysoko w tym zakresie, a ponadto
korelacja ta nie jest idealna, bo charakterystyka
wypadkowa przechodzi nie ok. 6 dB, ale tylko
ok. 3 dB powy¿ej przeciêcia, a w zakresie
4-7 kHz le¿y nawet decybel - dwa poni¿ej
charakterystyki samego g³oœnika wysokotonowe-
go. Oœ g³ówna zosta³a ustalona jako oœ
wyprowadzona z centrum uk³adu – czyli na
wysokoœci g³oœnika wysokotonowego.

W relacji ods³uchowej pojawiaj¹ siê
komentarze dotycz¹ce wra¿liwoœci Ninki na

rys. 2.  Ninka, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, działanie poszczególnych sekcji.

G³oœniki i filtry tworz¹ symetryczny uk³ad
dwudro¿ny. Rozbudowane terminale
po³¹czeniowe pozwalaj¹ na pracê w trybie
pasywnym lub aktywnym.

* parametry zmierzone, ** wg danych producenta

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 85
Rek. moc wzmacniacza [W]** min. 60
Wymiary (W x S x G) [cm] 97,5 x  25,5 x 27,5
Masa  [kg] 20

Tym razem w zestawie pomiarów nie
znalaz³a siê charakterystyka impedancji, gdy¿
Ninka dostarczona do testu by³a ustawiona
w tryb sterowania aktywnego - przez zwrotnicê
wbudowan¹ we wzmacniacz C6100. St¹d te¿
badaliœmy j¹, przepuszczaj¹c sygna³ przez ten¿e
wzmacniacz, a nie bezpoœrednio ze wzmacniacza
systemu pomiarowego.

Charakterystyka przetwarzania ujawnia
wzmocnienie basu – mimo zastosowania
obudowy zamkniêtej – i os³abienie na przejœciu
miêdzy œrednimi a wysokimi tonami, najprawdo-
podobniej w okolicach czêstotliwoœci podzia³u
miêdzy sekcj¹ nisko-œredniotonow¹ a wysokoto-
now¹. Potwierdzaj¹ to dodatkowe pomiary, na
których widaæ niezale¿ne charakterystyki
obydwu sekcji, przecinaj¹ce siê w okolicach
3 kHz. Przecinaj¹ siê one zbyt nisko, aby przy

rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

ustawienie. Widaæ jednak, ¿e zmiany
charakterystyki na ró¿nych osiach wcale nie s¹
drastyczne, równie¿ w p³aszczyŸnie pionowej
stabilnoœæ jest dobra; jak na uk³ad symetryczny,
nawet bardzo dobra.

NINKANINKANINKANINKANINKA
Z zewn¹trz kolumny Ninka wygl¹daj¹

ca³kiem normalnie: w obudowie zamkniêtej, ze
zbiegaj¹cymi siê ku ty³owi œciankami zamontowa-
no trzy g³oœniki. 19-mm kopu³ka wysokotonowa
z magnesem neodymowym znajduje siê miêdzy
dwoma 18-cm g³oœnikami nisko-œredniotonowy-
mi z membranami polipropylenowymi – uk³ad
jest symetryczny, równie¿ elektrycznie, a wiêc
w takim przypadku dwudro¿ny. Wszystkie
g³oœniki s¹ zakryte metalow¹ siatk¹, wciœniêt¹
w miêkkie obramowanie. Obudowa jest wew-
n¹trz solidnie wzmocniona, wieñcami poziomymi
i pionowymi. Poniewa¿ to obudowa zamkniêta,
wiêc jest mocno wyt³umiona. Z ty³u znajdziemy
rozbudowan¹ zwrotnicê. Po co, skoro g³oœniki
bêd¹ w naszym systemie filtrowane aktywnie?
Od pocz¹tku kolumna przystosowana jest bowiem
do zasilania zarówno w uk³adzie pasywnym, jak
i aktywnym. W tym ostatnim wewnêtrzna
zwrotnica jest oczywiœcie od³¹czana. Kolumna
stoi na coko³ach, do których wkrêcamy kolce.

W przeciwieñstwie do elektroniki, wprowa-
dzonej niedawno do sprzeda¿y, Ninka to projekt,
który ma ju¿ kilka lat na liczniku - pochodzi
z roku 2000.
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T rzeba zacz¹æ nie od ods³uchu,
ale od ustawienia. Nie musimy tego robiæ
sami - system kosztuje takie pieni¹dze, ¿e diler,
a mo¿e nawet sam dystrybutor powinien siê tym
zaj¹æ. Sam zreszt¹ to proponuje, zwraca-j¹c
uwagê, ¿e w przypadku kolumn Ninka, ich
idealne wypoziomowanie jest bardzo wa¿ne dla
koñcowego efektu. Ca³kowicie siê z tym
zgadzam - nigdy jeszcze dŸwiêk kolumn nie
zmienia³ siê tak bardzo, przy tak niewielkich
wahaniach wasserwagi.

Poniewa¿ znam te urz¹dzenia graj¹ce
osobno, jak równie¿ s³ysza³em kolumny w wersji
pasywnej, mogê spokojnie powiedzieæ, ¿e
dopiero w takiej aktywnej, najbardziej
„wypasionej”, otrzymujemy wszystkie zalety,
podczas gdy wady schodz¹ na drugi plan.
Przekaz jest bezb³êdnie spójny – efekt, który
sygnalizuje dobrze zestawiony system. DŸwiêk
jest p³ynny, bez cienia mechanicznoœci. Balans
tonalny systemu jest niezwykle ciekawy,
poniewa¿ wprawne ucho szybko wy³apie
odstêpstwo od neutralnoœci, a jednak wielu
bêdzie to „³ykaæ” bez mrugniêcia okiem i jeszcze
dziêkowaæ.

Bas jest znakomicie kontrolowany, masywny
i piêknie nasycony. Jest te¿ po prostu mocny,
a ca³e brzmienie zyskuje g³êbiê. Z drugiej strony
pasma zwraca uwagê aktywna, czysta góra. Nie
jest specjalnie wyrafinowana, ma jednak
znakomit¹ p³ynnoœæ. I wa¿n¹, przyjemn¹ cechê:
nie uwypukla wad p³yt. Uda³o siê: bez t³umienia,
a nawet ³agodzenia wysokich tonów, bo s¹ one
dŸwiêczne i nasycone, choæ mo¿e bez specjalnej
rozdzielczoœci (czy¿by w tym le¿a³ sekret?),
muzyka nigdy nas nie zrani.

Najbardziej kontrowersyjnym fragmentem
pasma jest œrodek. Jest on nieco przet³umiony -
wokale nie s¹ nazbyt ¿ywe i bezpoœrednie,
dotyczy to tak¿e instrumentów operuj¹cych
w tym zakresie, jak np. saksofonu. Przepiêkna
p³yta Sonny’ego Rollinsa Sonny Rollins and The
Contemporary Leaders, gdzie instrument
umieszczony jest dok³adnie w jednym kanale,
dobrze to pokaza³a. To samo by³o w przypadku
œwietnej winylowej reedycji p³yty Mulligan Meets
Monk, w której sax tak¿e jest dok³adnie
w jednym kanale. I generalnie z jakiegoœ powodu
jest tak, ¿e jeœli coœ siê w systemie Majika dzieje
miêdzy kolumnami, to ma lepsz¹ treœæ i pe³niê,
ni¿ kiedy jest umieszczone z boku.

Ale w zamian pojawia siê efekt, którego
wielu oczekuje: kolumny „znikaj¹”. Scena
generalnie jest bardzo g³êboka, jeœli jednak
chodzi o pozycjonowanie instrumentów na
scenie, sprawa nieco siê komplikuje. Linn nie
podaje bowiem wyrazistych „rzutów” ka¿dego
wydarzenia w 3D. Wszystko jest super-czyste,
pe³ne i nieco ciep³e, ale nie ma „pleców”.

Ciekawym doœwiadczeniem by³y p³yty
HDCD. Maj¹ wyraŸnie lepsz¹ rozdzielczoœæ,

z nimi œrodek siê wype³nia, otwiera, brzmi
¿ywiej. A jednak... Wy¿sza œrednica i wy¿szy bas
wydaj¹ siê wówczas nieco zbyt twarde, ju¿ nie
tak p³ynne, nie tak wyrafinowane jak ze
zwyk³ymi CD czy XRCD.

Przedwzmacniacz oferuje te¿ wejœcie dla
gramofonu oraz wyjœcie s³uchawkowe. To
ostatnie mocno mnie rozczarowa³o, natomiast
karta preampu gramofonowego to piêkny,
rasowy dodatek, który spokojnie zastêpuje
samodzielne jednostki. DŸwiêk jest mocny,
g³êboki i skupiony, ma te¿ dobr¹ rozdzielczoœæ.
Linn proponuje w³asne spojrzenie na muzykê.
Jest to przekaz ca³kowicie wci¹gaj¹cy i nawet
poch³aniaj¹cy. Kiedy na talerzu gramofonu
wyl¹dowa³ nowy remaster Violatora Depeche
Mode, mo¿na by³o o bo¿ym œwiecie zapomnieæ.
Jeœli ktoœ nie s³ysza³ kompletnego aktywnego
systemu Linna (byle dobrze ustawionego!), ten
wcale tej firmy nie zna. Jak kupowaæ Linna, to
tylko w komplecie.

Wojciech Pacu³a

Dopiero z ty³u zobaczymy, z jak skomplikowanym systemem mamy do czynienia: szeœæ
koñcówek, szeœæ wejœæ liniowych, rozbudowany multiroom.

MAJIK CD/KONTROL/
CD6100/AKTIVx3

NINKA
Cena [z³] 11 760/10 500/15 200/3500/8400
Cena (razem)[z³] 49 360
Dystrybutor LINN POLSKA

Wykonanie i funkcjonalnoœæ
Tak wygl¹da sprzêt w XXI wieku – SMD, zasilacze
impulsowe, koœci DSP. Wszystko jest przemyœlane
i dopieszczone.
Laboratorium (KOLUMNY)
Os³abienie w okolicach czêstotliwoœci podzia³u,
wzmocniony bas.
Brzmienie
Piêkna, oryginalna, wci¹gaj¹ca kreacja. Bez aspiracji do
roli wzorca neutralnoœci, ale z du¿ym talentem inter-
pretatorskim.

To jeden kana³ zwrotnicy – w C6100 mamy
szeœæ monofonicznych p³ytek Aktiv.

Siateczka z przodu wzmacniacza – nie widaæ
jej na pierwszy rzut oka, jest jednak wa¿na

dla ch³odzenia wzmacniacza – zarówno
koñcówek, jak i zasilacza.

Wzmacniacz C6100 ma osobne wejœcie dla
ka¿dego kana³u, zbocznikowane „przelotk¹”
– wyjœciem, z którego mo¿na wyjœæ do
nastêpnego wzmacniacza.

ODS£UCH


