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Choć na ogół nie ko ja rzy my lu dzi, któ rzy sto ją za na wet dos ko na le zna ny mi fir ma-
mi, to Pe ter Lyn g dorf wraz z kil ko ma in ny mi na zwis ka mi jest w bran ży au dio oso-

bą, czy wręcz oso bis toś cią łat wo roz poz na wal ną. Po sta cią. W prze szłoś ci zwią za ny 
z tak zna ny mi mar ka mi jak Gryp hon Au dio, NAD czy Da li, pod ko niec lat 90. od dał 
się cał ko wi cie pro pa go wa niu idei wzmac nia cza cyf ro we go, a na stęp nie cyf ro wej ko-
rek cji akus ty ki po miesz cze nia. On to bo wiem był jed nym z oj ców -za ło ży cie li mar ki 
TacT, któ rej pier w szym sztan da ro wym pro jek tem był i jest (w ko lej nych wer s jach) 

wzmac niacz Mil len nium. A dzi siaj od TacT -a Lyn g dorf od ci na się gru bą kres ką... 
Jed nak wy łącz nie z po wo dów biz nes owych. Od kil ku już lat pra cu je wy łącz nie na 
swo je kon to – no wą fir mę ochrzcił na wet włas nym na zwis kiem, że by nie by ło już 

ni gdy wąt p li woś ci, kto tu rzą dzi.  
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ODTWARZACZ CD-1
Fir ma, któ ra tak moc no wys pe cja li zo wa ła 

się w cyf ro wych cza rach, po win na mieć włas ne 
źród ło cyf ro we (czy choć by tran sport dla naj-
lep szych mo de li wzmac nia czy, któ re kar mi się 
ta kim syg na łem) a jed nak długo ta kie go nie by ło 
– rów nież w ofer cie TacT-a. W koń cu moż na 
to by ło od bie rać ja ko ce lo we dzia ła nie (za nie-
cha nie) pro du cen ta ściś le skon cen tro wa ne go 
i wys pe cja li zo wa ne go w am p li fi ka cji. Jed nak jest! 
Kom plet ny od twa rzacz CD. Kosz tu jąc 9000 zł 
po zor nie pa su je naj le piej do naj tań sze go wzmac-
nia cza, SDAI 2175, osta tecz nie do „na sze go” 
TDAI 2200, ale już ra czej nie do wie lo krot nie 
droższe go Mil len nium. Ale nic bar dziej myl ne go, 
Pe ter Lyn g dorf od po cząt ku ka rie ry Mil len nium 
prze ko ny wał, że właś nie dzię ki za sa dzie je go 
dzia ła nia, mo że on pra co wać z re la tyw nie nie-
dro gim trans por tem, któ ry w tym układzie nie 
jest  kry tycz nym og ni wem. Aby te go do wieść, 
pod czas pre zen ta cji częs to wi dy wa liś my Mil len-
nium po łą czo ne z kosz tu ją cym 1000 zł, naj tań-
szym od twa rza czem NAD – rzeczy wiście, z bar-
dzo dob rym skut kiem. Wo bec te go mog li byś my 
na wet przy jąć, że CD -1 jest dla Mil len nium zbyt 
dro gi... ale tym cza sem naj bar dziej in te re su je nas 
je go po łą cze nie z TDAI 2200. 

CD-1 ko rzys ta z te go sa me go chas sis co 
wzmac niacz i pre zen tu je się na praw dę bo jo wo 
- to rów nież za słu ga bocz ków w po sta ci ra dia-
to rów, ta kich sa mych jak w TDAI 2200, a bez 
du że go po krętła wzmoc nie nia przed ni pa nel jest 
jesz cze bar dziej ele gan c ki i no wo czes ny. W cen-
t ral nym wy fre zo wa niu umiesz czo no przy cis ki 
ste ru ją ce trans por tem, tra dy cyj ną szuf la dę oraz 
dwu wier szo wy wy świet lacz. Jest tam też kla wisz 
słu żący do wy wo ła nia me nu, po któ rym po ru-
szać się moż na za po mo cą po kręt ła zna jdu ją ce go 
się z le wej stro ny. 

W kla sycz nym od twa rza czu CD po ję cie me-
nu prze waż nie nie is t nie je, spo ty ka my je w bar-
dziej roz bu do wa nych sys te mach DVD, w „kom-
pak cie” nie ma zwyk le za po trze bo wa nia na 
bar dziej skom pli ko wa ne op cje. CD -1 wy cho dzi 
jed nak po za ra my kon wen cji, zo stał skon stru o-
wa ny ja ko par t ner dla fir mo wych wzmac nia czy, 
któ rych spe cy fi ka jest jak że in na w po rów na-
niu do kla sycz nej in teg ry. Możli woś ci CD -1 są 

Ja kość gniazd jest zna ko mi ta, wszys t kie zło co-
ne i wy ko na ne w naj węż szych 
to le ran cjach.

Od twa rzacz da je pe łen prze gląd stan dar dów pod łą cze nio wych, cyf ro wych i ana lo go wych.

więc w wie lu miej s cach za ska ku ją ce; we źmy na 
przy kład po pu lar ną op cję di rect, któ ra na ogół 
od łą cza wy jście cyf ro we, cza sem wy świet lacz, 
ewen tu al nie in ne nie po trzeb ne układy. W CD -1 
sys te mu od ci na jed nak nie sek cję cyf ro wą, a ca łą 
ga łąź ana lo go wą - w przy pad ku pra cy po przez 
cyf ro we wy jście z fir mo wym wzmac nia czem. 
Moż na rów nież wy brać jed ną z kil ku częs tot li-
woś ci we wnętrzne go up sam p le ra. Przy dat ne na 
dłu gie wie czo ry i au dio fil s kie eks pe ry men ty, ale 
nie tyl ko - nie któ re wer s je wzmac nia czy (pier w-
sze Mil len nium) nie ob słu gu ją cyf ro we go syg na łu 
o wy so kim prób ko wa niu, więc bez do pa so wa nia 
te go pa ra met ru ani rusz.

Pa nel wy jścio wy jest bar dzo roz bu do wa-
ny, op rócz pa ry ste ru ją cej RS232 ma my peł ne 
wy jście ana lo go we na RCA oraz XLR, a tak że nie 
mniej ob szer ną sek cję cyf ro wą. Pod sta wo wym 
wy jściem jest tu taj AES/EBU, są także elek t rycz-
ne RCA i op tycz ne Tos link.

Od stro ny trans por to wej to szla chetny, 
kla sycz ny od twa rzacz CD, a nie jak częs to 
dzi siaj by wa, źród ło opar te na czyt ni ku DVD. 
Me cha nizm to Phi lips z se ri i CDM, z nowo op-
ra co wa nym al go ryt mem ste ro wa nia. To mo że 
prze ko nać właś ci cie li wzmac nia cza Mil len nium, 
że jed nak war to za in wes to wać właś nie w to 
źród ło – bo je że li jed nak ja kość trans por tu ma 
i tu taj ja kieś zna cze nie, to trud no bę dzie zna leźć 
za ta ką ce nę coś bar dzo od po wied nie go. Część 
kon wer s ji cyf ro wo -ana lo go wej „ściąg nię to” 
z ukła dów wzmac nia cza Mil len nium, w cen t rum 
mo du łu pra cu je układ Wol f son WM8740. 

Za si lacz zbu do wa no wo kół trans for ma to-
ra to roi dal ne go, z któ re go po pro wa dzo no trzy 
nie za leż ne od cze py współ pra cu ją ce z sze re giem 
ukła dów sta bi li zu ją cych dla nie za leż nych sek cji. 
Co cie ka we, według spe cy fi ka cji na wy jściu ana-
lo go wym po ziom na pię cia wy no si 3,8 V, za miast 
ty po wych 2 V, ale we wnęt r zna re gu la cja da je 
moż li wość zmian w za kre sie od 0 do -6 dB.

Me cha nizm to nie ża den ta ni DVD -ROM, 
ale tran sport CD od Phi lip sa, dzi siaj już 
rza dko spo ty ka ny.

Wszys t kie gniaz da wlu to wa no bez po śred nio 
na płyt kę, wy jścia ana lo go we klu czo wa ne są 
prze kaź ni ka mi. 

Prze twor nik to układ Wol f so na, ak cep tu ją cy 
syg na ły 24 bit/ 192 kHz.

Więk szość ukła dów 
zmieś ci ła du ża płyt ka 
dru ko wa na – ele gan c ko 
i sku tecz nie. 
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Ukła dy są gęs to upa ko wa ne, 
bo ki w for mie ra dia to rów to
 ra czej ozdo ba, ale też dob re 

usztyw nie nie kon struk cji, gdyż 
źród ło ciep ła - koń ców ki - 
umiesz czo no w cen t rum.

Ta jem ni ca wspa nia łe go po kręt ła 
głoś noś ci – me cha ni ka pre cy zyj na z dos ko na-

łym ło żys kiem i czuj ni kiem op toe lek t rycz ny.

Tran zys to ry koń ców ki mo cy za in sta lo wa no 
na ra dia to rze w cen t rum obu do wy.

Lyn g dorf chwa li się fil t ro wa niem na pię cia 
za si la ją ce go, za nim jesz cze tra fi ono do głów-
ne go trans for ma to ra.

WZMACNIACZ TDAI 2200
Kie dy ma jąc w pa mię ci pom pa tycz ny wręcz 

pro jekt Mil len nium og lą da łem tań szy SDAI 2175, 
bra ko wa ło mi w nim prze de wszys t kim wspa nia-
łe go po kręt ła głoś noś ci; na szczęś cie ma my je już 
w TDAI 2200. Nie jest wpraw dzie tak ogrom ne 
i cięż kie jak w Wiel kim Bra cie, ale dob rze pa su je 
do skrom niej szej bry ły obu do wy. Po zo sta ło to, co 
naj waż niej sze - lek kość i płyn ność pra cy, wspa nia ła 
bez wład ność. 

W za łożeniach to po we go wzmac nia cza, ja ko że 
był to tzw. wzmac niacz cyf ro wy, le ża ła obec ność 
je dy nie cyf ro wych wejść (oraz wyjść). Jeś li jed nak 
klient chciał mieć nie tyl ko źród ło cyf ro we, mógł 
(i mu siał) do ku pić spe cjal ny mo duł z we jścia mi 
ana lo go wy mi. W TDAI 2200 his to ria się po wta rza, 
ge ne ral nie jest to wzmac niacz „cyf ro wy” i ma tyl ko 
ta kie we jścia. Płyt ka z gniaz d ka mi ana lo go wy mi, 
w któ rą wy po sażono nasz eg zem p larz, mu si zo stać 
do ku pio na od dziel nie, lub za wcza su po win niś my 
za mó wić urzą dze nie z ta kim ana lo go wym roz-
sze rze niem. Spe cjal nie dla te go mo de lu op ra co-
wa no zin teg ro wa ny mo duł ko rek to ra akus ty ki 
i po now nie ku pu jący ma trzy moż li woś ci - wziąć 
od ra zu wzmac niacz z ko rek cją, zde cy do wać się na 
póź niej szy up g ra de... lub nie. 

Op rócz po kręt ła głoś noś ci na fron cie umiesz-
czo no du ży wy świet lacz. Pod roz leg łą płyt ką zna-
jdu ją się na wet dwie mat ry ce. Pier w sza to głów ny 
dis p lay prze ka zu jący pa ra met ry pra cy - ma spo ro 
ro bo ty, wska zu je typ do cie ra ją cych syg na łów, 
częs tot li wość, roz dziel czość, ro dza je wejść a tak że 
roz bu do wa ne me nu usta wień. Dru ga, mała mat ry-
ca nu me rycz na ma za za da nie in for mo wać o ak tu-
alnym po zio mie wzmoc nie nia.

Wy bór źró deł pro wa dzo ny jest sek wen cyj nie 
za po śred nic t wem dwóch przy cis ków, nie za leż-
nie dla sek cji ana lo go wej i cyf ro wej, co w za sa dzie 
uci na wszel kie kom pli ka cje zwią za ne z nad mia rem 
po zy cji prze jścio wych i trud nościa mi z ut ra fie niem 
we właś ci wą „ko mór kę”. Na skra ju pra wej częś ci 
fron tu umiesz czo no kla wi sze kur so rów oraz przy-
cisk wy wo ły wa nia me nu. Wzmac niacz nie ma nic 
wspólne go z tren dem mi ni ma liz mu, ale mi mo to 
je go for ma zna ko mi cie pa su je do kreo wa nej idei 
urzą dze nia cyf ro we go - pro duk tu przy szłoś ci.

Me nu jest bar dzo roz bu do wa ne, o na da wa niu 
in dy wi du al nych nazw we jściom czy zmia nie czu łoś ci 

Wer s ji otrzy ma na do tes tu by ła wy po sa żo na w op cjo nal ny mo duł ana lo go wy. 

Za we jścia ana lo go we trze ba jed nak do dat-
ko wo za pła cić – kto ko rzys ta tyl ko ze źró deł 
cyf ro wych, mo że z te go zre zyg no wać. 

nie ma się co roz pi sy wać, bar dzo cie ka wą fun k cją 
są pre cy zyj ne fil t ry, za po mo cą któ rych moż na nie 
tyl ko skom po no wać sub wo o fer z sys te mem, ale 
tak że po ku sić się o kon struk cję cyf ro wej zwrot ni cy 
głoś ni ko wej. Moż na usta lić częs tot li wość, a tak że 
wy brać mo del fil t ra i na chy le nie zbo cza, wresz cie 
zde fi nio wać opóź nie nie.

Pod sta wo wy mo duł przy łą cze nio wy obe jmu je 
we jścia cyf ro we. Ich róż no rod ność za do wo li chy ba 
wszys t kich, obok trzech gniazd RCA jest tak że 
naj słab sze w tym gro nie gniaz do op tycz ne oraz 
naj lep sze AES/EBU. Po wy żej wi dać op cjo nal ny pa nel 
ana lo go wy, trzy pa ry RCA i jed ną XLR. Wy jścia 
głoś ni ko we to zna ko mi te WBT, przez nie któ rych 
nie lu bia ne ze wzglę du na wąs ką prze strzeń do 
mon ta żu wi de łek, ale za pew nia ją ce nie zrów na ny 
kon takt. Z tyłu do jrzy my tak że por ty wy zwa la czy 
oraz ste ro wa nia RS232.

Wzmac niacz nie jest zbyt du ży, zwa żyw szy na 
moc wy jścio wą, ale rów nież nie tak lek ki, jak zys-
ku ją ce po pu lar ność urzą dze nia kla sy D, z któ ry mi 
mie liś my stycz ność. Nic dziw ne go, sko ro obu do wa 
jest bar dzo szczel nie wy peł nio na ukła da mi, ba zą dla 
za si la cza jest du że tra fo to roi dal ne, w głę bi wi dać 
mo du ły ana lo go we oraz sze reg ma łych po jem noś ci 
fil t ru ją cych. Tran zys to ry prze łącza ją ce umiesz czo-
no na nie wiel kich ra dia to rach w cen t rum. W TDAI 
2200 nie zna jdzie my ty po wych ukła dów PWM 
i kom pa ra to rów od po wia da ją cych za mo du la cję 
syg na łu w kla sie D. Jest on przy go to wy wa ny dla 
prze łącz ni ków w do me nie cyf ro wej (stąd we jścia 
ana lo go we do stęp ne tyl ko ja ko op cja), co wy ma ga 
wiel kiej pre cyz ji i szyb koś ci dzia ła nia ukła du. Nie-
zwyk le waż ny jest jak zwyk le filtr re kon struk cyj ny, 
w któ rym pra cu ją po rządne cew ki i kon den sa to ry 
WI MA. Mózg cyf ro wy urzą dze nia, a więc układ 
Equi bit ulo ko wa no na głów nej płyt ce, blis ko pa ne lu 
fron to we go.



Odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowanyHI-END 

grudzień 2008108

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 195 190 
 4 376 370
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  1,5
Sto su nek syg nał/szum [dB]  84
Dy na mi ka [dB]  108
Znie kształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,22
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 185

LABORATORIUM Lyngdorf  TDAI 2200
TDAI 2200 jest w ro dzi nie wzmac nia czy im pul so wych za wod ni kiem wa gi 

cięż kiej, moż na więc by ło spo dzie wać się po nim pięk nej mo cy wy jścio wej. 
Nie spra wił za wo du, ofe ru je 195 W przy 8 omach i nie mal że po dwa ja tę 
war tość przy 4 omach, osią ga jąc 376 W. Wpraw dzie czu łość da le ka jest od 
stan dar dów, gdyż wy no si 1,5 V, ale przy ta kiej mo cy, a zwłasz cza wo bec fak-
tu obec noś ci wejść cyf ro wych, nie ma to du że go zna cze nia.

Po ziom szu mów to pe wien kom pro mis, ale jak na urzą dze nie te go ty pu 
TDAI 2200 wy cho dzi z te go tes tu obron ną rę ką, ofe ru jąc S/N na po zio mie  
84 dB, dy na mi ka to 108 dB.

Pas mo prze no sze nia (rys. 1) nie jest osza ła mia ją co sze ro kie, ale spo-
koj nie po kry wa za kres akus tycz ny. Spa dek –3 dB ma my przy 17 Hz i przy 
44 kHz lub 50 kHz od po wied nio dla 4 i 8 omów. Wi dać więk szy wpływ 
fil t ro wa nia na wy kres 8-omo wy i wy ni ka ją ce z nie go pod bi cie przy wy so kich 
41 kHz.

Choć na rys. 2 wi dać spo ro har mo nicz nych, to uspo ka ja nie naj wy ższy 
ich po ziom - na jmoc niej sza jest trze cia przy –81 dB, dru ga le ży przy –88 dB, 
a po zo sta łe już dal eko od gra ni cy –90 dB.

Zgod nie z rys. 3 prze dzia ły mo cy wy jścio wej przy znie kształ ce niach nie 
prze kra cza ją cych 0,1% są dość sze ro kie, dla 8 omów 6 W - 182 W, a dla 
4 omów 5 W - 340 W.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

CZARY EQUIBIT
O moż li woś ciach i ce chach kon struk cyj nych 

 ty po wej kla sy D pi sa liś my już nie jed no krot-
nie, jest wpraw dzie wie le jej wa ria cji i ty pów, 
jed nak naj po pu lar niej szy, ze sta łą częs tot li woś cią 
tak to wa nia prze łącz ni ków w koń ców ce mo cy 
oraz mo du la cją sze ro koś ci im pul su PWM, po-
słu ży nam tu do przy jrze nia się al ter na tyw nej 
kon fi gu ra cji pro po no wa nej przez Lyn g dor fa. Czy 
TDAI 2200 i Mil len nium są ty mi ro dzyn ka mi, czy li 
praw dzi wie cyf ro wy mi wzmac nia cza mi? W przy -
pad ku ty po wej kla sy D na we jście po da wa ny jest 
syg nał ana lo go wy, któ ry na stęp nie w ukła dzie, 
któ re go ser cem jest kom pa ra tor i ge ne ra tor 
prze bie gów trój kątnych (mo wa o ty po wej, 
naj po pu lar niej szej kon fi gu ra cja), kon wer to wa ny 
jest na stru mień ste ru ją cy tran zys to ra mi wy-
jścio wy mi. Ma my więc, zgod nie z no men kla tu rą 
ana lo go wą, kla sę D. Lyn g dorf (i TacT) pro po nu ją 
z ko lei „za bawę” bez po śred nio na syg na le cyf-
ro wym, któ ry po da wa ny jest do we jścia i bez 
kon wer s ji na for mę ana lo go wą ob ra bia ny aż do 
eta pu, w któ rym im pul sy ste ru ją prze łącz ni ka mi. 
Stąd uza sad nie nie cyf ro wości ta kie go wzmac nia-
cza. Ty le tyl ko, że sze ro ka spe cy fi ka cja wzmac-
nia cza kla sy D rów nież do pusz cza ta ką właś nie 
for mę, ope ro wa nia na syg na łach cyf ro wych, 
z tym jed nak, że wy so kie kosz ty re ali za cji ta kiej 
kon cep cji ze pchnęły ją na zu peł ny mar gi nes.
Pro ces ob rób ki da nych sto so wa ny przez Lyn g-
dor fa na zwa no Equi bit. Wszys t ko opie ra się na 

po bra niu da nych PCM, bo ta ki za pis obo wią zu je 
na pły cie CD (zresz tą nie tyl ko CD, ale ogra ni-
czy my się do niej, aby zbyt nio nie kom pli ko wać 
ca łoś ci). Syg nał tra fia na stęp nie do pro ce so rów 
DSP, któ re nie wy cho dząc z do me ny cyf ro wej, 
do ko nu ją kon wer s ji na po stać PWM - czy li 
ta ką, ja ka obo wią zu je w ty po wym sche ma cie 
ana lo go wej kla sy D. Nie ma tu na wet eks pe ry-
men tów ze zmien ną częs tot li woś cią ste ro wa nia 
tran zys to ra mi wy jścio wy mi, któ rą spo ty ka się 
w bar dziej skom pli ko wa nych ukła dach. Ale aku-
rat to łat wo obro nić, więk szość opi ni i pun k tu je 
zmien ną częs tot li wość ja ko nie przy no szą cą 
war tych za cho du ko rzyś ci. Lyn g dorf sto su je sta łe 
tak to wa nie 400 kHz - to tak że war tość zu peł nie 
ty po wa. Cała ta jem ni ca tkwi jed nak za szy ta 
głę bo ko w al go ryt mie, któ ry wy ko nu je głów ny 
pro ce sor. Po słu gu jąc się tech ni ką cyf ro wą moż na 
stwo rzyć dal eko bar dziej do kład ny ob raz syg-
na łu ste ru ją ce go, niż za po mo cą tra dy cyj ne go 
kom pa ra to ra, któ ry ma ogra ni czo ną do kład ność. 
Al go rytm cyf ro wy ogra ni czo ny jest tyl ko po mys-
ło woś cią pro gra mis ty oraz wy daj noś cią sprzę tu, 
któ re to ogra ni cze nie (wy ni ka ją ce z moż li wości 
pro ce so ra) jest w do bie moż li woś ci dzi siej szych 
ukła dów DSP mało is tot ne. 

Choć po mysł Lyn g dor fa moż na by też 
pod ciąg nąć pod de fi ni cję kla sy D, to uni kal ność 
te go roz wią za nia (w ska li ca łe go ryn ku) po zwa la 
zro bić wy ją tek - jeśli gdzie kol wiek mie li byś my 
po słu żyć się okreś le niem wzmac niacz cyf ro wy, 
to moż na to zro bić właś nie tu i te raz.

Sys te mo wy ste row nik 
po zwa la na łat wą ob słu gę za ró wno wzmac-
nia cza jak i od twa rza cza, to spe cjal ny 
pro jekt, nie go to wy uni wer sal ny ka wa łek 
plas ty ku.

Tuż przed ter mi na la mi głoś ni ko wy mi zna jdu ją 
się fil t ry wy jścio we.
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ODSŁUCH
Jak gra ją wzmac nia cze „cyf ro we”? Od zde-

kla ro wa nych prze ciw ni ków te go ty pu kon struk-
cji pły nął okreś le nia ta kie jak: dźwięk cyf ro wy, 
ni ja ki, sztucz ny, a cza sem myd la ny, ciep ły, ale 
ostat nio zasłysza ne i te raz na sze ulu bio ne to 
„wzmac niacz o prze mys ło wym brzmie niu”. 
Cóż... oba wiam się, że na wet zu peł nie iro nicz-
nie trak tu jąc te go ty pu ko men ta rze, pły ną ce 
naj częś ciej z ust osób, któ re sa me żad ne go 
wzmac nia cza cyf ro we go nie sły sza ły, wzbu dzam 
czuj ność wie lu in nych i oba wy, że „coś jest na 
rzeczy”. A co na praw dę jest na rzeczy, za raz 
wy jaś nię.  Ja nie mam ob cią żeń i uprze dzeń, nie 
jes tem też eta to wym wiel bi cie lem ta kiej czy in-
nej am p li fi ka cji cyf ro wej (a ich ro dza jów jest bar-
dzo wie le). Są wzmac nia cze im pul so we, któ re 
zdo by ły mo je uzna nie, są też ta kie, któ re kom-
plet nie nie przy padły mi do gus tu - do kład nie 
tak jak te z prze ciw ne go obo zu ana lo go we go, 
tran zys to ro we go lub lam po we go. Lyn g dorf jest 
jed nak tym, któ ry za słu gu je prze de wszys t kim 
na po chwa ły. Naj przy jem niej sze wra że nia (tak że 
es te tycz ne, ale to oczy wis tość) pły ną z sys te mu 
ja ko ca łoś ci. Dźwięk łą czy wów czas w so bie ele-
men ty dwóch świa tów, któ rych zgra nie i sy ner-
gia nie zda rza ją się wca le tak częs to. To właś nie 
po żą da ną ce chą, osiąga ną w efek cie cza so chłon-
ne go pro ce su do bo ru sprzę tu, jest po łą cze nie 
szyb koś ci, ener gi i i ude rze nia z plas ty ką, gęs tym, 
na ma cal nym i wy peł nio nym do ostat niej szcze-
li ny dźwię kiem. Lyn g dorf tak właś nie za grać 
po tra fi. Na do le pas ma ma my spo ro emo cji, roz-

po star ty z roz ma chem fund ament, jed no cześ nie 
so lid ny i prze jrzys ty. Rytm utrzy my wa ny jest na 
dob rym po zio mie, ale tu ujaw ni ła się prze wa ga 
wzmac nia cza, ze sta wio ny z in nym źród łem mógł 
po ka zać w tej kwes ti i jesz cze wię cej. Fir mo wy 
CD -1 le kko ha mu je, je go brzmie nie wno si jed nak 
ogrom emo cji i  plas tycz noś ci i tro chę in tym noś-
ci. Wzmac niacz jest bar dziej ofen syw nym og ni-
wem, któ re chętniej na pie ra do przo du, na wet 
mo men ta mi po świę ca jąc dla efek tu sta ran ność 
w od zwier cied le niu barw i płyn ność dźwię ku. 
Za le tą sys te mu, ale tak że każ de go z urzą dzeń są 
wy so kie re jes t ry i spo sób kreo wa nia prze strzeni. 

Na ko niec uwa ga o up sam p lin gu w od twa-
rza czu, ge ne ral nie każ da z wy ższych od ba zo wej 
44,1 kHz częs tot li woś ci wno si ła coś in plus, choć 

cięż ko by ło jed no znacz nie wska zać, czy to  
192 kHz są naj lep sze, czy może 48 kHz. Wszys-
t ko za le ży od in dy wi du al nych upo do bań, moż na 
jed nak przy jąć, że im wy ższe prób ko wa nie, 
tym wię cej spo ko ju, plas ty ki i mięk koś ci w naj-
wyższych re jes t rach. Usta wie nie 48 kHz  
ma w so bie jed nak pe wien za dzior, któ re go 
w ca łoś cio wym brzmie niu od twa rza cza za wsze 
nie co mi bra ko wa ło, oso biś cie sta wiał bym więc 
właś nie na ten wa riant.

TDAI 2200
Cena [zł] 15 000*
Dystrybutor TRIMEX
 www.trimex.com.pl

Wykonanie 
Bez kom pro mi so wa ja kość ca łej kon struk cji. Ele gan-
c ka i sztyw na obu do wa, elek t ro ni ka cyf ro wa i ana lo-
go wa z naj lep szy mi ele men ta mi.
Funkcjonalność
W pod sta wo wej wer s ji przy jmu je tyl ko sygna ły cyf-
ro we, mo duł wejść ana lo go wych jest op cjo nal ny. 
Prze bo ga te me nu, przy go to wa nie do współ pra cy z fir-
mo wym ko rek to rem akus ty ki, a tak że sub wo o fe rem. 
Bar dzo przy jem ne w obsłudze, efek tow ne po kręt ło 
wzmoc nie nia. Ul tra no wo czes ny i luk su so wy.    
Parametry
Wszys t kie pa ra met ry na dob rym po zio mie, a moc 
wy j ścio wa wy bit na. 
Brzmienie
Świet ny wy kop ba su, w ślad za tym dos ko na ły rytm, 
śred ni ca i gó ra bar dzo neu tral ne. Prze ko nu ją ca sce-
na dźwię ko wa. 

 

CD-1
Cena [zł] 9000
Dystrybutor TRIMEX
 www.trimex.com.pl

Wykonanie 
Pięk ne i bar dzo so lid ne chas sis. Praw dzi wy na pęd 
CD, ład ny za si lacz, bar dzo dob re prze twor ni ki. 
Funkcjonalność
Bar dzo zło żo na i pod po rządkowa na fir mo wym 
wzmac nia czom, re gu la cja pa ra met rów up sam p le ra, 
au tor s ki sys tem ste ro wa nia i ko mu ni ka cji. 
Brzmienie
Bar dzo cie ka we po łą cze nie ży woś ci, mięk koś ci i de-
ta licz noś ci – zwłasz cza w wy ższym za kre sie. Le kko 
za okrąg lo ny i wy ha mo wa ny bas.

R   E   K   L   A   M   A  

* - cena wersji bez rozszerzeń


