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Cambridge Audio to jedna z ostatnich firm, które zdecydowa³y siê
na przygotowanie swojego odtwarzacza uniwersalnego. Nie sta³o siê to,

jak siê przynajmniej wydaje, z powodu olœnienia i œwietlanej wizji zwi¹zanej
z przysz³oœci¹ dŸwiêku i formatów, a raczej dlatego, ¿e wraz z uk³adami

DSP firmy Mediatek (które znalaz³y siê tak¿e w innych odtwarzaczach z tego
przedzia³u cenowego), w których dekodowane s¹ wszystkie mo¿liwe formaty, w tym

SACD, pojawi³a siê po prostu taka mo¿liwoœæ. Doœwiadczenie w budowie odtwarzaczy
DVD firma jednak ma, bo pierwszy model DVD300 wypuszczono piêæ lat temu.

DV89 jest niewielki, mo¿na powiedzieæ, ¿e
 malutki. Pomimo to, a taki jest ostatnio
trend, starano siê go wyposa¿yæ we wszys-

tkie mo¿liwe dekodery. Urz¹dzenie odtworzy
p³yty CD, SACD i DVD-Audio. Wideofile tak¿e
powinni byæ jednak usatysfakcjonowani, ponie-
wa¿ dostan¹ do rêki wyjœcie HDMI, a tak¿e DVI-
D, mo¿na wiêc wys³aæ niezale¿nie cyfrowy obraz
prosto do plazmy, a dŸwiêk przez HDMI do am-
plitunera. Obraz mo¿e byæ rozpakowany (pro-
gressive) i konwertowany do postaci 1080i. Ma-
my tak¿e dekoder DivX Pro (5.1) i MP3. Co cie-
kawe, jak czytamy w materia³ach firmowych,
przez wyjœcia analogowe 5.1 wypuszczony zosta-
nie jedynie rozkodowany sygna³ Dolby Digital,
a DTS ju¿ nie. Doœæ mocno rozbudowana jest
sekcja menu, poniewa¿ do dyspozycji mamy 13-
punktowy korektor graficzny i mo¿liwoœæ kreo-
wania dŸwiêku surround.

Tak du¿o technologii w tak niedrogim urz¹-
dzeniu oznacza, ¿e gdzieœ musiano szukaæ oszczêd-
noœci. I znaleziono – w obudowie. W przeciwieñ-
stwie do np. odtwarzaczy CD Cambridge Audio,
gdzie obudowy z³o¿one s¹ z grubych i sztywnych

AZUR DVD89
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Wyœwietlacz CA ma przyjemn¹, nie-
biesk¹ barwê, jednak informacji na nim jak

na lekarstwo. Nawet nie wiadomo, jaka gra
p³yta... Niespodziewanie, przy p³ytach DVD
pojawia³ siê na nim na chwilê napis DVD-R.

Klasycznie dla niedrogich urz¹dzeñ,
przetwornik jest szeœciokana³owy (Cirrus
Logic), zaœ po nim niemal ca³¹ “robotê”
odwalaj¹ uk³ady scalone. Wiêkszoœæ uk³adu
ma budowê SMD.

Podobnie jak odtwarzacz Pioneera, tak i CA
przygotowa³a firma OEM. Byæ mo¿e
w zasilaczu coœ pozmieniano – okrywaj¹ca
go czarna p³aszczyzna jest z miêkkiego
plastiku i nosi logo CA.

elementów aluminiowych, skrêcanych w rogach
z plastikowymi “s³upkami”, tutaj mamy standar-
dow¹ blachê, okrywaj¹c¹ górê i boki. Pozosta-
wiono jedynie aluminiowy, sztywny (choæ doœæ
cienki) front. Intensywnie niebieski wyœwietlacz
niestety jest niewielki, pokazuje tylko podstawo-
we informacje o odtwarzanej p³ycie. Pod nim
umieszczono kilka przycisków, wiêkszoœæ funkcji
dostêpna jest z pilota – niezbyt piêknego (innego
ni¿ w pozosta³ych urz¹dzeniach CA). Mo¿emy nim
np. wy³¹czyæ sekcjê wideo, jednak tylko przy p³y-
tach CD – przy DVD-A ju¿ nie. Ty³ jest mocno
obsadzony, poniewa¿, jak wspomnia³em, mamy
dwa wyjœcia cyfrowego sygna³u wideo – DVI-D oraz
HDMI (niestety nie podano, której wersji), komplet
wyjœæ 5.1 i dodatkowe wyjœcie stereo, wyjœcia ana-
logowego sygna³u wideo, cyfrowe audio (elekt-
ryczne i optyczne) i wreszcie poczciwy SCART.

Wnêtrze nie jest specjalnie zat³oczone. Po-
œrodku umieszczono napêd DVD-ROM chiñskiej
formy ASA Technology, z odsprzêgniêt¹ metalo-
w¹ czêœci¹ z wózkiem uk³adu optycznego. Na
most spinaj¹cy boki naklejono du¿y pasek gumy.
W centrum g³ównej p³ytki znajdziemy du¿y uk³ad
DSP firmy MediaTek (MT1389EE), obs³uguj¹cy
wszystkie dekodery – obrazu i dŸwiêku. Ta taj-
wañska firma dostarcza koœci do znacz¹cej czêœci
odtwarzaczy DVD – w materia³ach na www mó-

wi o opanowaniu ponad 45% rynku. Ciekaw¹
w³aœciwoœci¹ czipu jest to, ¿e ma “za³adowany”
dekoder HDCD, który tutaj najwyraŸniej nie zo-
sta³ jednak uaktywniony. Sygna³ wizyjny jest
w nim “rozpakowywany” do postaci 576p. Za-
uwa¿my, ¿e uk³ad ten posiada oficjalny certyfikat
DivX. Nigdzie nie widaæ dekodera sygna³u DSD,
wygl¹da wiêc na to, ¿e sygna³ z p³yt SACD kon-
wertowany jest na PCM i dopiero wtedy prze-
twarzany (podobnie jest w nowych odtwarza-
czach wieloformatowych Arcama). St¹d sygna³
jest rozdzielany – czêœæ p³ynie do innej koœci
MediaTeka (MT1392E), obs³uguj¹cej wyjœcie
cyfrowe HDMI (to tutaj nastêpuje konwersja 576
na 1080), a czêœæ do przetwornika audio D/A
CS4360 firmy Cirrus Logic. Jest to szeœciokana³o-
wy przetwornik 24/192 o raczej przeciêtych osi¹-
gach, bo np. dynamika na poziomie 102 dB ozna-
cza, ¿e jego realna rozdzielczoœæ nie przekracza
17 bitów… Poza tym nie akceptuje sygna³u DSD,
a wiêc potwierdza siê to, ¿e sygna³ ten ju¿
wczeœniej otrzymuje formê PCM. Konwersja I/U,
filtry i bufory “za³atwiono” w pojedynczych uk³a-
dach scalonych 4558. Wyjœcia – poza HDMI – s¹
niez³ocone.  Urz¹dzenie wygl¹da na przygotowa-
ne w ca³oœci w systemie OEM (i tak jest w rzeczy-
wistoœci – przygotowa³a je firma OPPO).
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AZUR DV89
Cena [z³] 1299
Dystrybutor HARMAN CONSUMER POLAND

www.jbl.pl

Wykonanie i komponenty
£adny front, standardowa obudowa i bebechy.

Funkcjonalnoœæ
Odtwarza niemal wszystkie dyski 12-cm, ma wyjœcie
HDMI. Ma³o komunikatywny wyœwietlacz i nieprzy-
jemny pilot.

Brzmienie
Zrównowa¿ony, otwarty, lekki. Bez wype³nienia nis-
kich rejestrów i specjalnej szczegó³owoœci, ale zawsze
strawny.

Obraz
Poprawny, podobnie jak dŸwiêk przyjemny, bez prze-
rysowañ.

Nie wiem, czy to sprawa softwaru, czy mojej niekompetencji, ale oka-
zuje siê, ¿e sygna³ wideo wysy³any przez HDMI jest zawsze upsamplo-

wany i wysy³any w aspekcie 16:9.
Mia³em te¿ kilka problemów spowodowanych doœæ niekonwencjonaln¹

hierarchi¹ ustawieñ w setupie. Nie potrafi³em np. w ¿aden sposób zmieniæ
ustawienia preferowanej sekcji p³yt SACD z wielokana³owego na stereo –
 na sta³e by³o “multichannel”, i ju¿. Na wyjœciu stereo pojawia³ siê wpraw-
dzie sygna³ dwukana³owy, jednak musia³ byæ zmiksowany (“downmix”)
w uk³adzie Mediateka, a przecie¿ osobny miks stereo jest jedn¹ z zalet p³yt
SACD.

DŸwiêk jest zbli¿ony do tego, co otrzymamy z Pioneera DV-696AV –
 doœæ lekki, bez specjalnej szczegó³owoœci, nastawiony raczej na bezproble-
mowe odtwarzanie kolejnych p³yt. Scena ma jednak spore rozmiary, a góra
wydaje siê lepiej oczyszczona. Zarówno materia³ 24/192 z p³yty Muddy’ego
Watersa Folk Singer (Classic Records, HDAD 2008, DVD-A 24/192; 24/96),
jak i poddana downmiksowi do stereo, p³yta Love The Beatles (Apple/EMI
79812, DVD-A 24/96), zabrzmia³y wyraŸnie i klarownie. Pierwszy plan po-
kazywany jest doœæ daleko, ca³y przekaz ma dystans, nie rzuca siê na s³u-
chacza. Znacznie lepiej ni¿ z Pioneera zosta³ odtworzony materia³ z p³yt
SACD – bez cienia krzykliwoœci, w spokojny sposób. Nie by³o mowy o ja-
kimœ wyrafinowaniu, jednak problemu te¿ nie by³o. Dzia³anie CD Direct
mo¿na by³o us³yszeæ przy p³ytach CD. Wy³¹czenie obrazu skutkuje znikniê-
ciem zawieszonego miêdzy wykonawcami rozjaœnienia. A dŸwiêk z CD jest
bardzo przyjemny, wcale niewiele gorszy ni¿ z DVD-A, a przypominaj¹cy
ten z SACD. Norah Jones z p³yty Not To Late (Blue Note/EMI 382035,
CCD) mia³a kremow¹ barwê, bez specjalnej rozdzielczoœci, ale i bez nie-
spodzianek.

Zaskakuj¹co dobrze CA wypada jako Ÿród³o obrazu – znakomicie pora-
dzi³ sobie z filmami w DiVX: odtwarza³ bez ¿adnego zrywania, ani spowal-
niania. Z filmami DVD otrzymujemy nasycone, wyraŸne kolory, bez du¿ej
iloœci szczegó³ów, ale i bez mêcz¹cych artefaktów MPEG2.

To nie jest urz¹dzenie audiofilskie, ale wygl¹da wyj¹tkowo atrakcyjnie
i ma ³adny obraz, wiêc pod³¹czone przez koaksjal (dŸwiêk) i HDMI (obraz)
nie powinno sprawiæ zawodu.
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Cambridge jest
jedynym
urz¹dzeniem
w teœcie, które
posiada
zarówno
wyjœcie DVI, jak
i HDMI. Mo¿na
wiêc niezale¿-
nie wys³aæ
obraz do
plazmy,
a dŸwiêk do
amplitunera.
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