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Pioneer PD-D9 + A9
Yamaha CD-S2000 + A-S2000

Pioneer i Yamaha to
naprawdê wiekowe firmy.
Pierwsza powsta³a 70 lat
temu, druga... 125!
O takiej tradycji
wiêkszoœæ zachodnich
producentów sprzêtu
audio mo¿e tylko
pomarzyæ. Ale mo¿e siê
doczekaj¹...

Jednak historia Pioneera i Yamahy
to nie historia konsekwentnego
doskonalenia sprzêtu audio. Przez
wiele minionych has³o stereo by³o
przez te firmy niemal zakazane,

a produkty z nim zwi¹zane by³y lekce-
wa¿one, traktowane marginalnie. Stereo
mia³o zostaæ nieodwo³alnie i do szczêtu
wytêpione przez wielokana³owe kino
domowe. W naj³askawszej interpretacji
kino mo¿na by³o uznaæ za wy¿szy etap
rozwoju sprzêtu, a stereo pozostawiæ
niedorozwiniêtym audiofilom.

Ale rynek kina domowego w du¿ym
stopniu siê nasyci³. Systemy wielokana³owe,
lepsze lub gorsze, kupi³o wielu ludzi i nie
zamierzaj¹ ich na razie zmieniaæ. Nawet ci,
a zw³aszcza ci, którzy maj¹ badziewiaste
kinka z jednego pud³a, je¿eli o czymœ teraz
myœl¹, to z jednej strony o telewizji
wysokiej rozdzielczoœci i pasuj¹cych do
nich odtwarzaczach, a z drugiej o syste-
mach... stereo. St¹d korekta kursu
japoñskich producentów, któr¹ mo¿na by³o
zauwa¿yæ ju¿ parê lat temu. Korekta ta
odznacza siê w tym momencie bardzo
wyraŸnie – obydwie firmy zapropono-
wa³y referencyjne w ich ofertach, od
bardzo dawna nie widziane na tym pu³apie
cenowym systemy stereo, z³o¿one
z odtwarzacza SACD i wzmacniacza.
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Firma powsta³a w roku 1937 w Tokio, jako sklep sprzedaj¹cy g³oœniki. W swoim czasie gra³a pierwsze skrzypce w audiofils-
kim œwiecie. Jednak w pewnym momencie nast¹pi³o gwa³towne przesuniêcie akcentów od audio do wideo. Aby podkreœliæ tê
metamorfozê zmieniono coœ, co jest dla ka¿dej firmy najœwiêtsze – logo. Myœlê, ¿e to by³ du¿y, du¿y b³¹d, bo nie tylko, ¿e stare
logo by³o bardziej charakterystyczne, to jeszcze zerwano w ten sposób ci¹g³oœæ tradycji, „zamazano” przesz³oœæ. Ale Pioneer
wci¹¿ ma przecie¿ prawa do starego logo, wiêc pojawi³o siê ono w ostatnich reklamach firmy, na których widaæ... urz¹dzenia
stereo. Wybaczamy grzechy i zaniedbania ostatnich lat. Najwa¿niejsze, ¿e Pioneer wraca do korzeni i robi to w dobrym stylu.
W zesz³ym roku pierwszy krok – czyli seria 7, teraz nastêpny – seria 9.

Obydwa urz¹dzenia nie maj¹ z wideo nic wspólnego. Nie maj¹ te¿ ¿adnych
cech identyfikuj¹cych z aktualnym wzornictwem audiowizualnych urz¹dzeñ

Pioneera. Projektanci mieli swobodê, ale i powa¿ne zadanie – wykreowaæ coœ
zupe³nie nowego, ambitnego, oryginalnego.... Na pewno siê uda³o. Powrót do

stereo nie jest tutaj odgrzewaniem starych projektów, nawet ¿adnymi elemen-
tami designu nie odwo³uje do sentymentów – urz¹dzenia prezentuj¹ bardzo

nowoczesn¹, niemal ekstrawaganck¹ liniê.

Powrót kamertona marnotrawnego
PD-D9+A9PioneerODTWARZACZ PD-D9

Obudowy wykonano z solidnych, aluminio-
wych p³yt, skrêcanych ze sob¹ i do wspólnego
chassis. Szczególnie dobre wra¿enie robi
obudowa odtwarzacza, poniewa¿ jego górna
œcianka to tak¿e p³at drapanego aluminium
(a nie lakierowanej stali – jak we wzmacniaczu)

Front urz¹dzeñ wrêcz wzbudza entuzjazm
– genialna forma, ³¹cz¹c¹ minimalizm z muœniê-

ciem designera. Po prawej stronie znajduje siê
szuflada ze sterowaniem (w CD) lub po-
krêt³o wzmocnienia (we wzmacniaczu), po
lewej, wysuniêtej, mlecznobia³e wyœwietlacze.
Nie s¹ zbyt kontrastowe, maj¹ ma³e literki i ju¿
z kilku metrów nie da siê niczego z nich
odczytaæ, ale elegancja bije z nich na znacznie
wiêksz¹ odleg³oœæ.  W odtwarzaczu, z prawej
strony pojawiaj¹ siê jeszcze tylko dwa przyciski
sterowania napêdem – wysuwaj¹cy szufladê oraz
start/stop. Pierwszy mniejszy, bli¿ej szuflady,
drugi wiêkszy, nieco dalej – idealna ergonomia,
nie mo¿na siê pomyliæ.

Wyœwietlacze we wzmacniaczu i odtwarzaczu
ma mlecznobia³e t³o i czarne litery. Szykow-
ne, ale ma³o czytelne.

W trybie „pure audio” sygna³ z transportu
prowadzony jest bezpoœrednio do przetworni-
ków, omijaj¹c uk³ady DSP z Legato Link
Conversion Pro i Hi–Bit. Wy³¹czany jest
wówczas tak¿e wyœwietlacz oraz wyjœcie
cyfrowe.
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Specjalnie dla projektu „stereofonicznego”
Pioneer zrewidowa³ swój wieloformatowy

napêd. Wzmocniono go metalowym szkiele-
tem oraz zmieniono sterowanie.

Oprócz przetworników C/A mamy uk³ad
Legato–Link (w³asny DSP Pioneera)

oraz Hi–Bit,  zrealizowany na upsamplerze
Burr–Browna.

W jednej komorze napêd oraz uk³ady
dekoduj¹ce, w drugiej bardzo

rozbudowany zasilacz.

Du¿e kondensatory zasilacza w sekcji
analogowej zosta³y opatulone materia³em

t³umi¹cym wibracje.

Nie mamy ani CD–Textu, ani – co zaskakuj¹-
ce, bo to czêœæ „pakietu” – SACD–Textu.
Wiêkszoœæ komend dla D9 mo¿emy wydaæ tylko
z pilota, nale¿y go wiêc dobrze strzec. Niestety,
sterowniki do obydwu urz¹dzeñ s¹ nie³adne
i niewygodne. Klas¹ wykonania zupe³nie nie
nawi¹zuj¹ do szlachetnoœci g³ównych urz¹dzeñ,
a co do spraw praktycznych, to du¿ym b³êdem
jest nieprzygotowanie ¿adnego z nich do
sterowania ca³ym systemem.

Ale nacieszmy siê konstrukcj¹ samego
odtwarzacza. Ju¿ podnosz¹c D9 wiemy za co
p³acimy – urz¹dzenie jest pioruñsko ciê¿kie,
wydaje siê ¿e nawet ciê¿sze od wzmacniacza.
Wnêtrze podzielono na równe czêœci – z jednej
strony grubego, stalowego ekranu (do którego
przykrêca siê górn¹ œciankê, usztywniaj¹c w ten
sposób obudowê), znajduje siê zasilacz,
a z drugiej napêd i uk³ady audio. Zasilacz jest
fantastyczny i nawet w chiñskich produktach,
czêsto pod tym wzglêdem „rozbuchanych”,
trudno bêdzie znaleŸæ coœ podobnie zaawanso-
wanego. Zasilacz ma trzy niezale¿ne sekcje,
z kilkunastoma ga³êziami stabilizacji napiêcia.
Napêd zasilany jest z uk³adu impulsowego, ale
sekcja audio ma dwa transformatory R–Core,
ukryte pod solidnym ekranem, przypominaj¹ce

toroidy (w pewnej mierze tak¿e „podwójne–C”),
pochodz¹ce z najlepszego Ÿród³a – Kitamura
Kiden. Za nimi kilka prostowników i du¿e
kondensatory Pioneera w sekcji zasilania czêœci
analogowej. Jest piêknie.

Napêd DVD, jak siê wydaje, to nowa wersja
elementu stosowanego od d³u¿szego czasu
w odtwarzaczach wieloformatowych Pioneera.
Dodano jednak solidn¹, stalow¹ „ramê”, do
której mocowany jest most z kr¹¿kiem
dociskowym. Sygna³ wstêpnie dekoduje potê¿na
koœæ Mediateka MT1389EE, nastêpnie trafia do
dwóch DSP – jeden to firmowy uk³ad Pioneera
PD0274A, drugi to SRC4192 Burr–Browna.
Pierwszy to element Legato Link, zaœ drugi to
upsampler, zwiêkszaj¹cy czêstotliwoœæ
próbkowania do 192 kHz i wyd³u¿aj¹cy d³ugoœæ
s³owa do 24 bitów. Za miedzianymi szynami,
pe³ni¹cymi rolê masy i ekranu, mamy w³aœciwy
uk³ad audio. Na jego wejœciu s¹ dwa przetworni-
ki Wolfsona WM8741. To œwie¿utki uk³ad C/A,
w którym uda³o siê osi¹gn¹æ fenomenalny odstêp
S/N na poziomie –128 dB (mono) i gdzie
zaimplementowano nowe uk³ady interpolacyjne
z ditheringiem. Sygna³ prowadzony jest nastêpnie
do uk³adów Burr–Browna OPA2134 (konwersja
I/U oraz wzmocnienie napiêciowe). Wyjœcie
aktywowane jest przekaŸnikami. Widaæ
precyzyjne oporniki, kondensatory Elna
i polipropyleny tu¿ przy wyjœciu, sugeruj¹ce brak
uk³adu DC–Servo. Gniazda RCA s¹ niez³ocone.

Zwrócono uwagê na mechaniczne t³umienie
wibracji (maty bitumiczne) oraz na t³umienie
szumów RF (ekrany).
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LABORATORIUM Pioneer A9
W nowych wzmacniaczach stereofonicznych Pioneera nie widaæ

¿y³owania mocy wyjœciowej. Producent deklaruje 55 W przy 8 omach i 70
W przy 4 omach, ale rzeczywiste mo¿liwoœci A9 s¹ znacznie wiêksze. Ponad
70 W, a konkretnie 72 W wzmacniacz oferuje ju¿ przy obci¹¿eniu 8-
omowym, a podpiêcie 4 omów zagwarantuje mo¿e niewielki, ale jednak
wzrost – do 91 W. Jedn¹ z zalet konstrukcji dual-mono jest utrzymanie tych
parametrów tak¿e w trybie stereo. Dodatkowo producent postara³ siê
o skalibrowanie czu³oœci w okolicach wzorcowych 0,2 V. Poziom generowa-
nego szumu nie jest bardzo niski, S/N to –86 dB, ale mimo to, i mimo
relatywnie niewielkiej mocy, dynamice udaje siê osi¹gn¹æ 103 dB.

Charakterystyka przenoszenia (rys.1) swój œwietny przebieg zawdziêcza
na pewno uk³adom direct, choæ œwiadczy równie¿ o wysokiej klasie
wszystkich komponentów w œcie¿ce sygna³u. W zakresie wysokich
czêstotliwoœci widaæ ma³¹ przewagê impedancji 8-omowej (spadek –0,6 dB
w porównaniu do –1,3 dB dla 4 omów).

Kilka bardzo s³abych (poni¿ej –90 dB) harmonicznych nieparzystych to
jedyne, co zwraca uwagê na rys. 2.

Pioneer A9 gwarantuje zniekszta³cenia (oraz szum) THD+N poni¿ej
0,1 % praktycznie w ca³ym zakresie u¿ytecznej mocy wyjœciowej (od kilku
dziesi¹tych wata do punktów przesterowania) – rys. 3. Zgodnie z oczekiwa-
niami przy 8 omach jest najlepiej, THD+N spada wtedy nawet poni¿ej
poziomu 0,01 %, ale w w¹skim przedziale 31 – 56 W.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x

8 72 72
4 91 91

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,22
Stosunek sygnał/szum [dB] 86
Dynamika [dB] 103
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,054
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω) 85

Wzmacniacz ma konstrukcjê
dual–mono, wspólna jest tylko p³ytka
przedwzmacniacza.

Pioneer du¿¹
wagê przyk³ada

do t³umienia wi-
bracji wszystkich

elementów,
w czym przypo-
mina dzia³ania
ma³ych, spec-
jalistycznych

producentów.

Przedwzmac-
niacz zmonto-

wano na jednej
p³ytce,

z wy³¹czeniem
oddzielonej

ekranem p³ytki
z wejœciem USB

i przetworni-
kiem C/A.

Koñcówka to
klasyczny uk³ad

push–pull, ze
sprawdzonymi
tranzystorami

Sankena.
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WZMACNIACZ A9
Wzmacniacz ma obudowê bardzo podobn¹

do odtwarzacza; na miejscu szuflady jest
pokrêt³o wzmocnienia, mniejszy od niego
selektor wejœæ oraz przycisk „direct”’,
skracaj¹cy œcie¿kê sygna³u i wy³¹czaj¹cy
wyœwietlacz. Z ty³u mamy cztery wejœcia
liniowe, w tym jedno z pêtl¹ do nagrywania,
wejœcie gramofonowe MM/MC oraz wyjœcie
z przedwzmacniacza. Ponad rz¹dkiem gniazdek
RCA umieszczono coœ nowego – wejœcie USB.
Pozwala ono pod³¹czyæ do Pioneera kartê
dŸwiêkow¹ komputera i odtwarzaæ np. pliki
MP3 lub WMA. Zaciski g³oœnikowe s¹  du¿e,
wygodne, z jednym zastrze¿eniem – tu¿ obok
lewego umieszczono gniazdo sieciowe, co
utrudnia wpiêcie pewnych rodzajów zakoñczeñ
przewodów.

Górna œcianka nie jest tak solidna
i elegancka jak w CD, bo to perforowana
blacha stalowa. Ale i tutaj jest ona przykrêcona
nie tylko na obwodzie, lecz tak¿e poœrodku.
Wnêtrze ukazuje budowê dual–mono. Jedynie
przedwzmacniacz zmontowano na wspólnej dla
obydwu kana³ów p³ytce, zaœ pocz¹wszy od
dwóch sporych, zalanych ¿ywic¹ epoksydow¹
transformatorów toroidalnych, poprzez osobne
uzwojenia wtórne dla sekcji steruj¹cej
koñcówki, tranzystory koñcowe, wszystko
prowadzone jest w osobnych biegach. Zasilacz
jest znowu rozbudowany, z oœmioma sporymi
kondensatorami. Zasilacz oddzielony jest od
przedniej œcianki i od elektroniki stalowymi
ekranami, zaœ koñcówka od przedwzmacniacza
sporymi radiatorami. Sygna³ z niez³oconych
wejœæ RCA trafia do scalonego selektora wejœæ,
a nastêpnie do uk³adów JRC 2068. Na bazie
pojedynczego uk³adu tego typu zmontowano
te¿ preamp gramofonowy. St¹d sygna³ nieco
wêdruje. Z przedwzmacniacza biegnie
kabelkami na ustawion¹ w poprzek du¿¹ p³ytkê
monta¿ow¹ i z niej, po doœæ d³ugich œcie¿kach,
taœm¹ komputerow¹ do klasycznego, czarnego
potencjometru Alpsa. Potem kolejn¹ taœm¹ do
tej samej p³ytki i dopiero dalej ekranowanymi
kabelkami do koñcówek, gdzie pracuj¹
pojedyncze pary bipolarnych Sankenów
(2SA1386+2SC3519).

Nad g³ówn¹ p³ytk¹ przedwzmacniacza
umieszczono drug¹, zaekranowan¹, na której
znajduje siê uk³ad obs³uguj¹cy wejœcie USB.
Niemal ca³a p³ytka jest „go³a” i widaæ, ¿e
przewidziano j¹ równie¿ do innych zadañ,
jednak w rogu naszej wersji mamy uk³ad Burr–
Browna PCM2702. To scalak, w którym
zintegrowano odbiornik cyfrowy, konwerter
zamieniaj¹cy sygna³ USB na PCM oraz
przetwornik C/A. Jedn¹ z pierwszych firm,
która zaoferowa³a takie wejœcie, by³ Musical
Fidelity, który we wzmacniaczu A1008
zastosowa³ PCM2706 i doda³ nieco wejœæ
cyfrowych. Szkoda, ¿e tutaj takowych zabrak³o,
skoro ju¿ i tak mamy cyfrê na „pok³adzie”.

U¿ycie funkcji „direct”, ze wzglêdu na
specyfikê konstrukcji, jest tym razem
szczególnie mocno rekomendowane.

Na obydwu urz¹dzeniach znajdziemy logo AIR
Studios. Jak mówi¹ materia³y firmowe, tam
dokonano ostatecznych ods³uchów i wprowa-
dzono zasugerowane przez realizatorów
nagrañ zmiany.

Obok wejœæ analogowych, mamy tak¿e wejœcie
cyfrowe USB.

Du¿e zaciski g³oœnikowe, ale tylko jedna para.
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ÓODS£UCH
Pierwszym punktem skupienia naszej uwagi

bêdzie znakomicie wyczyszczona, bardzo
rozdzielcza góra i czêœæ œrodka. Zakresy te
charakteryzuj¹ siê du¿¹ energi¹ i bas gra raczej
w ich cieniu, jednak to kompletnie nowa jakoœæ
w takim stylu brzmienia. Najwiêksze wra¿enie
robi bowiem umiejêtnoœæ prowadzenia ataku,
trzymania rytmu i niezamazywanie ¿adnego,
nawet najmniejszego elementu. Kiedyœ z tak¹
precyzj¹ gra³y dopiero hi–endowe, mo¿e jeszcze
nie najdro¿sze, ale ju¿ bardzo szacowne
urz¹dzenia. Najnowszy album Sub–Human Recoil
oraz rocznicowa (25.) reedycja Big Science
Laurie Anderson to nies³ychanie czyste,
precyzyjne realizacje, których zalety ³atwo
jednak przegapiæ, jeœli coœ w systemie ma
problemy z klarownoœci¹ wy¿szego zakresu.
Pioneer owe intencje momentalnie wydoby³ na
wierzch i przedstawi³ w wyj¹tkowo zaawanso-
wany sposób. Pokazana zosta³a dobra dynamika,
rzecz w du¿ej mierze zale¿na oczywiœcie od
mocy wzmacniacza, jednak byæ mo¿e jeszcze
bardziej uzale¿niona od szybkoœci narastania
sygna³u, od braku przesuniêæ fazowych i od
rozdzielczoœci. Te trzy rzeczy Pioneer
najwyraŸniej postawi³ na pierwszym planie,
poniewa¿ obraz zawsze by³ przejrzysty, ale nigdy
nie da³o siê te¿ wyczuæ, ¿e brakuje mocy.

Kiedy np. na nowej p³ycie Courage Pauli Cole
gra Herbie Hancock (w utworze Lonelytown) od
razu, po dwóch–trzech sekundach wiemy, ¿e
mamy do czynienia z jazzmanem, a po chwili
s³yszymy, ¿e to ktoœ z rodziny „pracuj¹cych
peda³ami”. Rozpoznajemy to jako dŸwiêk
towarzysz¹cy fortepianowi, a nie brud.
Oczywiœcie, jeœli nasz system jest w stanie to
pokazaæ, tak jak w³aœnie Pioneer.

W przypadku jazzu us³yszymy pe³n¹
rozpiêtoœæ dynamiczn¹, przy elektronice i rocku
zazwyczaj korygowan¹ w studio (powiedzmy
wyraŸnie – niszczon¹) przez u¿ycie kompreso-
rów. Za ka¿dym razem po przejœciu na kolejny
kr¹¿ek s³ychaæ by³o swoist¹ „sygnaturê”
dŸwiêkow¹ realizatora i studia. Instrumenty
w przestrzeni rozlokowane by³y bez specjalnego
wgl¹du w g³¹b, ale z dobr¹ separacj¹. Nawet
w gêstych fragmentach, kiedy muzycy graj¹
w niemal jednej linii, Pioneer pokazywa³ ich
dok³adnie, osobno.

Lekki bas i energetyczna wy¿sza czêœæ pasma
okreœlaj¹ jednak nie do koñca neutraln¹
charakterystykê. W przypadku nieco twardo
nagranych p³yt, jak np. nowego remastera
Violator Depeche Mode, mog¹ one zabrzmieæ za
jasno, nawet ostro. Nale¿y wiêc szukaæ kolumn
o mocnym basie, bez podkreœlonej góry, która
powinna jednak byæ wysokiej próby, aby
wykorzystaæ genialn¹ czystoœæ Pioneera. P³yty
SACD wcale nie graj¹ miêkko czy delikatnie, ale
nie maj¹ te¿ „analogowej” p³ynnoœci, jak
z drogich Ÿróde³ tego typu. Z p³ytami SACD
dostajemy po prostu nieco wiêcej informacji

– s³ychaæ lekk¹ poprawê dŸwiêku, jednak bez
prze³omu, który pojawia siê przy odtwarzaczu
Yamahy.

Wzmacniacz Pioneera ma przyciski „direct”.
Nale¿y go koniecznie aktywowaæ! Skrócona
œcie¿ka daje lepsze skupienie, ni¿szy, dok³adniej-
szy bas i najbardziej rozdzielcz¹ górê. Jednym ze
sztandarowych rozwi¹zañ Pioneera by³ niegdyœ
uk³ad Legato Link. Mamy go i tutaj, co wiêcej –
mo¿emy ten filtr w³¹czyæ lub nie. LL daje
delikatniejsz¹ górê i bardziej miêkki œrodek, co
jest krokiem w dobrym kierunku, bior¹c pod
uwagê wyjœciowy charakter brzmienia. Jednak
trzeba sobie samemu odpowiedzieæ, czy lepiej
„wiedzieæ wiêcej”, czy raczej „wiedzieæ ³adniej”.

Œwiadectwem pochodzenia z XXI wieku mo¿e
byæ wejœcie USB we wzmacniaczu. Ale jest te¿

wejœcie gramofonowe.

SPÓZNIONY
TRIUMF SACD
Dziêki zmianie sposobu kodowania sygna³u

z PCM (Pulse Code Modulation),
stosowanego przy CD i DVD na DSD (Direct
Stream Digital), mo¿liwe by³o radykalne
uproszczenie konwerterów analogowo–
cyfrowych i cyfrowo–analogowych, a co za tym
idzie, polepszenie jakoœci dŸwiêku. Standard
SACD zosta³ opracowany wspólnie przez
Philipsa i Sony i polega na kodowaniu
1–bitowego sygna³u z czêstotliwoœci¹
próbkowania 2,8224 MHz (dla porównania
powiedzmy, ¿e CD to 16 bitów i 44,1 kHz, zaœ
DVD–Audio to maksymalnie 24 bity, 192 kHz).
Pozwala to zapisaæ sygna³ o realnej rozdziel-
czoœci w okolicach 20 bitów (dynamika 120 dB)
i górnej czêstotliwoœci przenoszenia 100 kHz.
P³yty SACD mog¹ wystêpowaæ w dwóch
formach – albo jako p³yty SACD, albo jako
hybrydy SACD/CD, z osobnymi miksami na
warstwie SACD dla wersji stereofonicznej
i wielokana³owej.

Sytuacja by³a od pocz¹tku skomplikowana
politycznie ze wzglêdu na konkurencjê DVD–
Audio, wreszcie nawet firma Sony wycofa³a siê
z aktywnego promowania SACD. Koncepcja
SACD jak formatu przysz³oœci odesz³a do...
przesz³oœci. Ale równolegle z porzuceniem go
przez promotorów, wyros³a du¿a grupa ma³ych
firm p³ytowych, które go mocno popieraj¹.
Okazuje siê, ¿e jest to niemal „kultowy” format
w... Japonii. Wszystkie licz¹ce siê firmy
i hi–endowe, i masowe z tego kraju maj¹
w swojej ofercie odtwarzacze SACD, najczêœciej
stereofoniczne. Sony (SCD–DR1 jest sprzedawa-
ny wy³¹cznie w Japonii), Denon, Marantz,
Yamaha, Pioneer, Accuphase, Esoteric, Luxman
– wszyscy oferuj¹ tego typu plejery. Wymogi
audiofilów z Kraju Kwitn¹cej Wiœni sk³oni³y do
przejœcia na now¹ platformê takiego cyfrowego
„giganta”, jak Wadia. A do tego jeszcze dCS,
EMM Labs czy Lindemann. Jest w czym
wybieraæ. Jak wynika z testów w najwiêkszym
tamtejszym piœmie „Stereo Sound” (kwartalnik,
ostatnio niemal 700 stron!), dla wiêkszoœci
japoñskich recenzentów, a tak¿e zwyk³ych
u¿ytkowników, SACD to cyfrowy zamiennik
p³yty winylowej.

PD-D9
Cena [z³] 3200
Dystrybutor DSV TRADING

www.pioneer.pl

Wykonanie
Znakomita obudowa, œwietne elementy, piêkny zasi-
lacz, nowoczesny projekt plastyczny. Ta cena to jakieœ
nieporozumienie... tak jaki i pilot zdalnego sterowania.
Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz SACD. Opcjonalny filtr Legato Link. Wy-
œwietlacz ma³o czytelny, brak CD–Textu.
Brzmienie
Precyzyjne, o bardzo wysokiej rozdzielczoœci. Ró¿nice
miêdzy SACD i CD raczej niewielkie.

A-A9
Cena [z³] 3400
Dystrybutor DSV TRADING

www.pioneer.pl

Wykonanie
Konstrukcja dual–mono, uk³ad prosty, ale du¿o po³¹-
czeñ przewodami. Mocna obudowa.
Funkcjonalnoœæ
Pe³ne wyposa¿enie, tak¿e w preamp gramofonowy
MM/MC oraz wejœcie USB. Niezbyt wygodny pilot.
Parametry
Moc przyzwoita, szum trochê podniesiony, pasmo bar-
dzo szerokie, zniekszta³cenia bardzo niskie.
Brzmienie
Czyste, dynamiczne, dok³adne, bas szybki, szczup³y,
niezbyt niski. Znacznie lepsze przy w³¹czonej funkcji
„direct”.



21kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008



kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 200822

Odtwarzacz SACD + wzmacniacz zintegrowanyOdtwarzacz SACD + wzmacniacz zintegrowanyOdtwarzacz SACD + wzmacniacz zintegrowanyOdtwarzacz SACD + wzmacniacz zintegrowanyOdtwarzacz SACD + wzmacniacz zintegrowanyHI-FI

Co najbardziej zadziwia w produktach nowej serii „S2000”? Wygl¹d, specyfikacja, jakoœæ wykonania, czy niewysoka cena?
Wszystko na raz. Przez prasê przesz³a ju¿ pierwsza fala szybkich testów, my spokojniej, dok³adniej i jak zwykle z udzia-
³em laboratorium przyjrzeliœmy siê tym na pierwszy rzut oka fantastycznym produktom. Konfrontacja z nie mniej raso-
wym, chocia¿ nieco tañszym Pioneerem, tym bardziej ukazuje specyfikê urz¹dzeñ Yamahy, która we wzornictwie posta-
wi³a na zupe³nie inn¹ kartê: Nawi¹zuje ono wprost do lat 70., z³otych lat hajfaju, kiedy w ten sposób wygl¹da³y nie tylko
urz¹dzenia Yamahy.

ODTWARZACZ CD-S2000
Urz¹dzenia serii S2000 wystêpuj¹ w dwóch

wersjach kolorystycznych. W pierwszej fronty
wykonane s¹ z drapanego aluminium w natural-
nym kolorze, z jasnymi bokami i bursztynowym

Hebelkowe prze³¹czniki, charakterystyczny kszta³t pokrête³ barwy dŸwiêku
i balansu... I do tego drewniane boczki. Wnêtrze nowych konstrukcji to ju¿

odbicie techniki XXI wieku. A wszystko razem tworzy produkty, jakich do tej pory
nie widzieliœmy poni¿ej pu³apu 10 000 z³. Za jeden komponent tego systemu.

To wypasione, hi–endowe klocki.

CD-S2000+A-S2000Yamaha
Klocki, co drewniane maj¹ boczki

wyœwietlaczem. To wersja hardcorowa, ³¹cz¹ca
nawi¹zanie do przesz³oœci z bardzo wyrazistym
imid¿em. Wersja czarna z drewnianymi bokami
w ciemnym br¹zie jest bardziej stonowana,
a niebieskim wyœwietlaczem choæ trochê
przypomina typowe wspó³czesne urz¹dzenia.
W obydwu przypadkach ma³e diodki wskazuj¹ce
np. wybrane wejœcie i mute s¹ bursztynowe.
W odtwarzaczu tak¹ diodê mamy te¿ przy
przycisku zmieniaj¹cym warstwê na p³ycie SACD
oraz przy przycisku „pure direct”’.

O tym, ¿e mamy do czynienia z urz¹dzeniem
XXI wieku, œwiadczy bardzo w¹ska, wysuwaj¹ca
siê cicho szuflada, odlewana z metalu i napêdza-

„Pure direct”  wy³¹cza wyœwietlacz, wyjœcie
cyfrowe i prowadzi sygna³ krótsz¹ œcie¿k¹...
to znaczy jak¹? Byæ mo¿e omija procesor DSD
przy odczycie p³yt CD.

Tacka napêdu jest fenomenalna – odlewana
z metali lekkich i prowadzona po d³ugich,
masywnych prowadnicach.
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na potê¿nym, cichym silnikiem DC. Wyœwietlacz
jest niestety niewielki, pró¿no te¿ na nim szukaæ
informacji CD–Text czy SACD–Text, bo tych
funkcji, podobnie jak w Pioneerze, nie ma. Z ty³u
jednak fajerwerków ci¹g dalszy, poniewa¿
oprócz analogowych wyjœæ RCA mamy tak¿e
zbalansowane XLR (z „gor¹cym” pinem 3,
podobnie jak w Accuphase i Luxmanie) oraz
wyjœcia cyfrowe – elektryczne i optyczne.

Górn¹ œciankê, pokryto winylow¹ farb¹ dla
t³umienia wibracji. Montowana jest podobnie, jak
w urz¹dzeniach Accuphase’a, tj. trzeba odkrêciæ
boki, ¿eby dostaæ siê do czêœci œrub. Poniewa¿
jest ona przykrêcona tak¿e z ty³u i od góry,
osi¹gniêta jest œwietna jej sztywnoœæ. W dodatku
od wewn¹trz jest wyklejana p³atami t³umi¹cymi
wibracje.

Œrodek podzielono ekranami w pionie
i w poziomie. Na œrodku umieszczono
modyfikowany napêd DVD–ROM, wziêty wprost
z urz¹dzeñ przemys³owych. A to dlatego, ¿e
tam, przez wiele lat, wytrzymuj¹ one codzienne
katowanie. Modyfikacja polega na wymianie
szuflady na bardziej efektown¹, zmianê elementu
z kr¹¿kiem dociskowym na metalowy i usztyw-
nienie ca³oœci dodatkowym „stela¿em”. Kiedy siê
mu przyjrzymy, zobaczymy, ze oprócz sterowa-
nia i sposobu czytania danych nie ma on nic
wspólnego z tym, co montujemy w kompute-
rach. Przede wszystkim jest bardzo du¿y,
poniewa¿ g³ówna „szyna”, po której przesuwa
siê szuflada, jest gruba i d³uga. Jest te¿ wysoki,

bo usztywniany w kilku warstwach. Tak¿e silniki
s¹ bardzo du¿e, wiêksze ni¿ w nawet dobrych
napêdach CD – ten krêc¹cy p³yt¹ to bardzo
dobry silnik bezszczotkowy.

Zasilacz zbudowany jest z dwóch transforma-
torów – tradycyjnego EI i toroidalnego, za nimi
widaæ cztery du¿e mostki prostownicze,
najwyraŸniej osobno zasilane s¹ napêd, czêœæ
cyfrowa i dwa kana³y analogowe. Obok
umieszczono du¿e kondensatory Nichicon Gold
Tune, charakteryzuj¹ce siê ma³¹ opornoœci¹
wewnêtrzn¹.

Czêœæ audio zmontowano na jednej, du¿ej
p³ytce drukowanej, dodatkowo usztywnianej
i ekranowanej od spodu metalow¹ p³yt¹. Czêœæ
cyfrowa oparta jest o dwa uk³ady Burr–Browna
PCM1792, po jednym na kana³. To „daki” delta–
sigma 24/192 o realnej rozdzielczoœci ponad
21 bity – a wiêc znakomitej. Maj¹ one osobne
wejœcie dla sygna³u PCM i DSD. Poniewa¿ ka¿dy
z nich ma stereofoniczne wyjœcie ró¿nicowe, tak
te¿ poprowadzono sygna³, a nastêpnie
zsumowano, minimalizuj¹c zniekszta³cenia
i szumy. Tor za nimi jest ca³kowicie zbalansowa-
ny, z uk³adami OPA275 Analog Devices
w konwersji I/U oraz scalakami N5532 w filtrach
i wzmocnieniu. Towarzysz¹ im kondensatory
polipropylenowe oraz bardzo dobre kondensato-
ry elektrolityczne Nichicon na wyjœciu –
najwyraŸniej nie ma uk³adu DC–Servo. Warto
zwróciæ uwagê na prowadzenie masy grubymi
drutami ze srebrzonej miedzi i oddzieleniu
kana³ów miedzianymi szynami. Wyjœcia XLR s¹
z³ocone, RCA ju¿ nie. Pilot odtwarzacza jest
plastikowy, z metalizowan¹ p³ytk¹ od góry.
Niestety nie przewidziano na nim regulacji si³y
g³osu wzmacniacza.

P³ytka z uk³adami audio jest gêsto napakowa-
na kondensatorami polipropylenowymi.
Kana³y s¹ w pe³ni symetryczne, oddzielono je
od siebie miedzian¹ szyn¹, pe³ni¹c¹ te¿ rolê
wspólnej masy.

Napêd to wprawdzie DVD–ROM, jednak
wziêty z urz¹dzeñ przemys³owych i zmodyfi-
kowany. Jego solidnoœæ zawstydza wiêkszoœæ
innych napêdów, zarówno CD jak i DVD.

Dwa transformatory – klasyczny IE dla
napêdu i sterowania oraz toroidalny,
z osobnymi uzwojeniami dla obydwu kana³ów
sekcji analogowej i dla czêœci cyfrowej.

Wnêtrze podzielono na wyraŸne
wyodrêbnione sekcje. Na œrodku potê¿ny

napêd, z lewej strony uk³ady audio,
a z prawej zasilacz z dwoma

transformatorami.
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LABORATORIUM Yamaha A-S2000
Ciê¿ka Yamaha potwierdza obiegow¹ opiniê mówi¹c¹ o tym, ¿e prawdzi-

we waty wi¹¿¹ siê z kilogramami. A–S2000 nawet przekracza specyfikacjê
producenta, w której moc dla 8 omów zadeklarowano jako 100 W, a przy
4 omach jako 160 W. Realne mo¿liwoœci to odpowiednio 105 W oraz 172 W.
Tylko niewielki spadek obserwujemy po przy³¹czeniu drugiego kana³u (2x104
W oraz 2x165), przy wysokiej czu³oœci 0,18 V. Odstêp sygna³u od szumu jest
ju¿ mniej imponuj¹cy, wynosi 84 dB, dynamika osi¹ga 104 dB.

Charakterystyka przenoszenia (rys. 1), ma ma³y spadek przy 10 Hz
(–0,8 dB) oraz ju¿ nieco wiêkszy przy 100 kHz (–1,6 dB dla 8 omów
i –2,1 dB dla 4 omów).

Kluczowym punktem rozk³adu zniekszta³ceñ na rys. 2 jest trzecia
harmoniczna przy –81 dB, której towarzysz¹ kolejne nieparzyste, a wiêc
pi¹ta i siódma, ale ju¿ na szczêœcie poni¿ej –90 dB. Przy ok. –96 dB mo¿na
dopatrzeæ siê jedynej parzystej – drugiej harmonicznej.

Na rys. 3 widaæ, i¿ pod wzglêdem charakterystyki zniekszta³ceñ w funkcji
mocy A–S2000 zachowuje siê jak dobry tranzystorowiec, któremu nie
straszne s¹ 4 omowe obci¹¿enia. Poziom THD+N jest wówczas tylko
nieznacznie wy¿szy w porównaniu do wersji 8-omowej i wci¹¿ zapewnia
bardzo szeroki przedzia³ mocy ze zniekszta³ceniami poni¿ej granicy 0,1 %,
a w w¹skim zakresie poprzedzaj¹cym przesterowanie THD+N spada nawet
poni¿ej 0,01 %.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x

8 105 104
4 172 165

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,18
Stosunek sygnał/szum [dB] 84
Dynamika [dB] 104
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,057
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω) 104

Na tej p³ytce
mamy trzy

kompletne uk³ady
preampu,
zwi¹zane

z regulacj¹ barwy
dŸwiêku.

Regulacj¹ si³y g³osu,
przynajmniej na pierwszy

rzut oka, zajmuje siê
klasyczny potencjometr,

umieszczony przy
przedniej œciance.

Okazuje siê jednak, ¿e
jest on jedynie enkode-

rem, informuj¹cym
o po³o¿eniu pokrêt³a

scalone, 16–bitowe
drabinki rezystorowe

Toshiby.

Zasilacz
z bardzo du¿ym

transformatorem
EI oraz sporymi

kondensatorami.

Na œrodku zasilacz,
wzmacniacze mocy po bokach,
z ty³u przedwzmacniacz.
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WZMACNIACZ A-S2000
O ile odtwarzacz móg³by jakoœ w³¹czyæ siê

wizualnie w system o nowoczesnej stylistyce,
o tyle przy wzmacniaczu nie da siê zlekcewa¿yæ
jego archaizuj¹cej odrêbnoœci. Elementów to
determinuj¹cych jest sporo: pod³u¿ne manipula-
tory barwy dŸwiêku i balansu, du¿e prze³¹czniki
hebelkowe wy³¹cznika sieciowego, przedwzmac-
niacza gramofonowego (MM/MC) oraz „mute”,
a tak¿e ga³ki si³y g³osu i selektora wejœæ
o specyficznym, ale ergononicznym kszta³cie.
Poszczególnym elementom partneruj¹
bursztynowe diody. Obok gniazda s³uchawkowe-
go mamy czteropozycyjny selektor (–6/0/+6/
+12 dB), pozwalaj¹cy dopasowaæ wzmocnienie
tego uk³adu do konkretnych s³uchawek. Regulacji
si³y g³osu dokonuje siê klasycznie, pokrêt³em.
Nie widaæ wy³¹cznika „pure direct”, wystêpuj¹-
cego w Pioneerze, poniewa¿ Yamaha za³atwi³a to
w inny, chyba jeszcze bardziej elegancki
i nowatorski sposób: kiedy manipulatory barwy
dŸwiêku znajduj¹ siê w œrodkowym po³o¿eniu,
uk³ad zostaje automatycznie wy³¹czony ze
œcie¿ki. Dopiero po przekrêceniu ich w któr¹œ
stronê, we wnêtrzu klika przekaŸnik i w³¹cza tê
czêœæ do uk³adu. Balans nie jest niestety w ten
sposób od³¹czany.

Boki wykonano z drewna bejcowanego na
ciemny orzech, zaœ zasadnicz¹ obudowê
wykonano z blach stalowych. Wewnêtrzne
usztywnienia mo¿e nie s¹ tak rozbudowane, jak
w odtwarzaczu, jednak lepsze ni¿ cokolwiek po
tej stronie 10 000 z³. Ty³ pokazuje, ¿e Yamaha
jest bardzo funkcjonalna – mamy np. niez³e
wyjœcia g³oœnikowe do bi–wiringu, przy których
zadbano o zminimalizowanie ryzyka zwarcia. To
wa¿ne, poniewa¿ w uk³adach zbalansowanych,
a A–S2000 ma tak¹ budowê od pocz¹tku do
koñca, nie wolno zewrzeæ nie tylko zacisku
dodatniego z obudow¹, ale tak¿e zacisku
ujemnego. Jest te¿ wejœcie zbalansowane,
i oczywiœcie znacznie wiêcej – cztery – liniowe
wejœcia niezbalansowane (w tym jedno z pêtl¹
magnetofonow¹), wyjœcie z przedwzmacniacza,
wejœcie na koñcówkê mocy i wejœcie gramofono-
we MM/MC.

Wnêtrze ukazuje znakomite zasilanie,
rozbudowane uk³ady przedwzmacniacza

i koñcówki mocy, ale tak¿e mnogoœæ po³¹czeñ
kablowych – zreszt¹ podobnie jak Pioneerze.
Poza tym wszystko siê do nas uœmiecha. Przy
przedniej œciance mamy bardzo du¿y transforma-
tor z klasycznymi blachami EI, ³adnie zaekrano-
wany i z wieloma uzwojeniami wtórnymi,
osobnymi dla ka¿dego kana³u. Naliczy³em szeœæ
du¿ych mostków prostowniczych (dwa kana³y
koñcówki, dwa kana³y przedwzmacniacza
i najprawdopodobniej dwa kana³y sekcji
wejœciowych koñcówek) i kilka mniejszych,
zapewne dla sterowania. Partneruj¹ mu cztery
du¿e kondensatory elektrolityczne Yamahy.
Uk³ad koñcówek jest w ca³oœci tranzystorowy,
symetryczny (z „p³ywaj¹c¹” mas¹). Oparto go
o rzadko stosowany uk³ad z tranzystorami o tej
samej polaryzacji (NPN) w ka¿dej ga³êzi uk³adu
push–pull. Zwykle mamy wówczas do czynienia
z uk³adem quasi–komplementarnym. Jak siê
jednak sugeruje w kilku Ÿród³ach, Yamaha
zbudowa³a wzmacniacz w ten sposób, ¿e mamy
w ka¿dym kanale dwa wzmacniacze single–
ended, po³¹czone w mostku. Dlatego urz¹dzenie
jest  pe³ni zbalansowane, zaœ sygna³ z wejœæ RCA
jest symetryzowany tu¿ za wejœciem.

Kondensatory w przedwzmacniaczu to
szlachetne Nichicony Fine Tune, które zreszt¹
przewijaj¹ siê w ca³ej konstrukcji. Sekcjê
preampu zmontowano na kilku p³ytkach,
u³o¿onych piêtrowo przy tylnej œciance. Sygna³
z wejœæ RCA, jak wspomnia³em, jest natychmiast
symetryzowany, dotyczy to tak¿e wejœcia
gramofonowego. Sygna³ sporo podró¿uje po
wnêtrzu, poniewa¿ zanim z p³ytki przedwzmac-
niacza trafi na p³ytki koñcówek, biegnie do
przedniej œcianki, gdzie jest potencjometr
(czarny Alps) i uk³ady regulacji barwy dŸwiêku
(tak¿e na scalakach), a potem musi wróciæ. Tutaj
ciekawostka – wspomina³em o specjalnej
realizacji regulacji barwy dŸwiêku – okazuje siê,
¿e mamy do czynienia z trzema przedwzmania-
czami – jeden pracuje, kiedy regulacje s¹
wy³¹czone, drugi przeznaczony jest dla
dzia³aj¹cej regulacji basu i trzeci dla regulacji
góry pasma.

Wzmacniacz, jak i odtwarzacz, wyposa¿ono
w solidne nó¿ki ze stali o du¿ej zawartoœci
wêgla; nie s¹ one p³askie, ale uformowane
w niewielki kolec. W komplecie otrzymujemy
tak¿e stalowe kr¹¿ki, bêd¹ce podstawkami,
w których zamontowano magnes. Dziêki temu
mamy elastyczn¹ „stopê” z³o¿on¹ z dwóch
elementów. Proste i genialne. Nie widzia³em
czegoœ takiego w ¿adnym, nawet najdro¿szym
produkcie hi–end. Pilot jest bardzo podobny, jak
w SACD, jednak z mniejsz¹ iloœci¹ przycisków,
z których te do obs³ugi odtwarzacza s¹, niestety,
rozlokowane raczej bez sensu, chocia¿ dziêki
nim pilot obs³uguje teoretycznie ca³y system. Nie
traæmy z oczu ca³oœci – wyœmienite urz¹dzenie.

Œwietnie rozwi¹zano regulacjê barwy dŸwiêku
– w po³o¿eniu œrodkowym aktywowany jest
przedwzmacniacz bez regulatorów w torze
sygna³u.

Yamaha ma osobny wzmacniacz s³uchawkowy
z regulowanym skokowo wstêpnym wzmocnie-
niem.

Piêæ wejœæ liniowych, jedno dla gramofonu
(MM/MC), oraz wejœcie na koñcówkê mocy.

Nó¿ki obydwu urz¹dzeñ s¹ genialne.
Zaciski g³oœnikowe, podwójne, u³o¿ono pod
k¹tem tak, ¿e ³atwo jest pod³¹czyæ nawet
sztywne kable
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ODS£UCH
Napêd Yamahy do najcichszych nie nale¿y,

w trakcie pracy nagle przyspiesza, w zale¿noœci
od tego, jakiej iloœci danych potrzebuje –
najwyraŸniej najpierw je czyta i buforuje,
a dopiero potem przesy³a do przetworników.
Nie jest to mêcz¹ce, ale w cichych pasa¿ach
s³ychaæ. A piszê o cichych pasa¿ach, poniewa¿
z systemem „2000” mo¿na komfortowo s³uchaæ
nie tylko popowych czy rockowych kawa³ków,
ale tak¿e jazzu i klasyki, a tam cisza gra wa¿n¹
rolê. System nale¿y do grupy bardzo uniwersal-
nych produktów, zachowuje siê wyj¹tkowo
dojrzale. Nawet gdy nie gra tak wyœmienicie, jak
znacznie dro¿sze urz¹dzenia, to niczego
wyraŸnie mu nie brakuje. Tak dok³adny,
a zarazem miêsisty dŸwiêk pozwala myœleæ
o kolumnach kosztuj¹cych nawet ponad 10 000 z³.

Dla mnie by³o to wa¿ne doznanie: bas
Yamahy jest pe³ny, mocny, schodzi tak g³êboko,
¿e aby go w tej dziedzinie pobiæ, musielibyœmy
kupiæ znacznie dro¿szy piec. Zarazem charakter
basu mo¿na okreœliæ jako konturowy, z nacis-
kiem na atak œredniego podzakresu. Kiedy
wrzucamy do odtwarzacza wzorcowo nagran¹
p³ytê w rodzaju Pasodoble Larsa Danielssona
i Leszka Mo¿d¿era z fortepianem i kontrabasem,
od razu wiadomo, ¿e jest dobrze. Yamaha doda³a
do tego œwietnie wyprowadzany pog³os, s³yszalny
nie tylko w zakresie wysokotonowym, ale tak¿e
niskotonowym. A o to naprawdê trudno. Tak¿e
przy bardziej „rozrywkowych” p³ytach otrzy-
mamy kompletn¹ podstawê basow¹.

Œrednica nie robi tak natychmiastowego
wra¿enia, jak dó³ czy góra. Jej wy¿sza czêœæ jest
lekko utwardzona i wyeksponowana. Daje to
o sobie znaæ w podkreœlonym ataku czêœci
instrumentów i g³osów. Przy nieco zbyt jasno
nagranych g³osach, jak np. z ostatniej p³yty Pauli
Cole Courage, zakres ten da o sobie znaæ przez
wyostrzenie. To efekt na³o¿enia na siebie
charakteru nagrania i urz¹dzeñ, warto o tym
pamiêtaæ przy dobieraniu peryferii systemu. Nie
ma jednak mowy o wyraŸnym przesuniêciu
punktu ciê¿koœci w górê pasma, jak w systemie
Pioneera. Wprawdzie wokale brzmi¹ w nieco
mocniejszy sposób, jednak jeœli tylko na p³ycie
zarejestrowano ich naturalny tembr, jak np. na In
Raibows Radiohead, otrzymamy fantastycznie
rysowany, absolutnie nie zamazuj¹cy pozosta³ych
instrumentów dŸwiêk. Podobnie zabrzmi¹ gitary
w jazzie, jak chocia¿by z p³yty Concierto Jima
Halla, czy, mo¿e nawet bardziej, z Seven, Come
Eleven, p³yty koncertowej Herba Ellisa i Joego
Passa. Obydwa dyski to wydania SACD
i wreszcie wyraŸnie s³ychaæ zmianê w stosunku
do CD. Pioneer znacznie s³abiej pokazuje

ró¿nice miêdzy tymi formatami, Yamaha z SACD
otrzymuje „b³ogos³awieñstwo”. Wszystko jest
lepsze. Œrednica bardziej kremowa, góra dok³a-
dniejsza, a bas bardziej miêsisty. Szczególnie
najwy¿szy zakres pasma robi bardzo dobre
wra¿enie, poniewa¿ nie ma rozmiêkczenia
znanego ze s³abych plejerów SACD, a jest
uderzenie, otwarcie, wraz z plastycznoœci¹ znan¹
z analogu. Od razu dostajemy spory wolumen
dŸwiêku, odczuwamy jego autorytet. A to
zawsze oznacza swobodê i potencja³ dynamiki.

Przy oddzielnych ods³uchach odtwarzacz
okaza³ siê klas¹ sam dla siebie. Obydwa urz¹dze-
nia graj¹ w podobny sposób, ale rozdzielczoœæ
odtwarzacza pozwala na stosowanie go w dro¿-
szych systemach. Koniecznie korzystajmy z ³¹cza
XLR – jest wyraŸnie lepiej.

Wojciech Pacu³a

Jedn¹ z wa¿niejszych w³aœciwoœci Yamahy
jest ca³kowicie symetryczna budowa i CD,

i wzmacniacza. St¹d obecnoœæ gniazd XLR.
Myœlê, ¿e we wzmacniaczu warto by by³o

dodaæ jeszcze jedno wejœcie symetryczne – tak
dla psychicznej równowagi...

FAZA ABSOLUTNA
Funkcjonuj¹ dwa sposoby pod³¹czania XLR–

ów. Pierwotnie oplot pod³¹czany by³ do pinu
1, przewód ujemny do pinu 2, a dodatni do pinu
3. Z czasem zaczêto ³¹czyæ je inaczej: oplot
pozosta³ bez zmian, a zmieni³a siê kolejnoœæ
pozosta³ych przewodów. Poza USA wiêksz¹
popularnoœæ zdoby³ w³aœnie ten drugi sposób,
wiêc kiedy w roku 1982 AES standaryzowa³o
XLR dla sygna³ów liniowych, wybra³o tê drug¹,
póŸniejsz¹ jego wersjê.

W przypadku Yamahy, podobnie jak innych
japoñskich firm – Accuphase’a, Luxmana,
Marantza i Denona – „gor¹cym” pinem jest
jednak 3. Jeœli pod³¹czamy takie Ÿród³o do
wzmacniacza tej samej firmy lub innej, ale
okablowanego w analogiczny sposób, wszystko
jest w porz¹dku. Jeœli jednak ³¹czymy dwie
ró¿ne marki, gdzie jedno urz¹dzenie ma gor¹cy
pin 3, a drugie 2, dochodzi do odwrócenia fazy
absolutnej. Odwrócenie fazy absolutnej nie
zaburza stereofonii i na pierwszy rzut ucha
niewiele w dŸwiêku zmienia. Jeœli jednak system
jest wysokiej klasy, a ucho wyæwiczone, to tak¹
zmianê prêdzej czy póŸniej us³yszy, szczególnie
jeœli mamy do czynienia z „prostymi” technikami
nagraniowymi, jak w jazzie czy klasyce. Warto
wówczas, jeœli nie mamy stosownego przycisku
w przedwzmacniaczu lub odtwarzaczu CD,
wykonaæ nastêpuj¹cy eksperyment: w obydwu
kolumnach odwracamy po³¹czenia – do zacisku
czerwonego pod³¹czamy czarny przewód, a do
zacisku czarnego – czerwony. Wa¿ne, ¿eby
zrobiæ to w obydwu kolumnach! Inaczej
spowodujemy niesfazowanie obydwu kana³ów
miêdzy sob¹ i zaburzymy ca³y dŸwiêk, co
oczywiœcie us³yszymy natychmiast... (a gdyby
nie, to przestañmy siê bawiæ w audiofilów).
Prze³¹czmy kable kilka razy i zobaczmy, które
ustawienie bardziej nam odpowiada. Czy raz
us³yszana i zapamiêtana zmiana fazy absolutnej
pozwala potem doœæ precyzyjnie wskazaæ
w³aœciwe po³o¿enie, tj. takie, aby faza absolutna
by³a zachowana pocz¹wszy ju¿ od studia
nagraniowego? Teoretycznie... niestety nie
mamy gwarancji, ¿e w procesie transmisji
dŸwiêku od mikrofonu do rejestracji na p³ycie,
ktoœ gdzieœ czegoœ nie poprzestawia³. Takie
b³êdy mog¹ potem iœæ w œwiat i wymagaj¹
samodzielnej interwencji.

A-S2000
Cena [z³] 6200
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Piêknie wykonana obudowa wed³ug stylowego projek-
tu plastycznego. Konstrukcja z jeszcze wy¿szej pó³ki,
ni¿ wskazuje to cena.
Funkcjonalnoœæ
Przedwzmacniacz gramofonowy i wejœcie XLR. Œwiet-
ne rozwi¹zanie w obrêbie regulacji barwy.
Parametry
Wysoka moc wyjœciowa, doœæ wysoki szum, szerokie
pasmo.
Brzmienie
Dynamiczne, z konturowym i jednoczeœnie niskim ba-
sem. Œrednica ma³o efektowna, góra bardzo przyjemna.

CD-S2000
Cena [z³] 5200
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Wzorowa konstrukcja jako ca³oœæ i w detalach. Przyk³a-
dy: rewelacyjna szuflada, takie te¿ nó¿ki.
Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz SACD. Bez CD–Textu. Wyjœcia XLR.
Brzmienie
Dok³adne, neutralne, nasycone. Doskona³e z p³yt SACD.


