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DVD-A1XV
CO mniejszy DENON POTRAFI?

Nowy odtwarzacz Denona reprezentuje podobn¹ filozofiê, jak AVC – czyli
“wszystko (ale tylko to, co najlepsze) w jednym”. Oczywiœcie nie musi ju¿ byæ to

konstrukcja o takich gabarytach, jak wzmacniacz, nawet najbardziej
uniwersalny i hi-endowy odtwarzacz DVD mo¿na zaprojektowaæ w ramach

normalnych proporcji obudowy.

W  œrodku odtwarzacza wyraŸnie widoczna modu³owa
budowa urz¹dzenia oraz starania o jego mechaniczn¹

stablinoœæ.

Napêd Denona jest
specjalnie modyfikowan¹
jednostk¹, ze
zintegrowanymi
uk³adami stero-
wania i dekoderem
DSD pod spodem.

Najnowszy odtwarzacz Denona jest urz¹-
dzeniem wieloformatowym, na którym
odtworzymy wiêkszoœæ u¿ywanych obec-

nie 12 cm kr¹¿ków – od standardowej p³yty CD,
poprzez HDCD, DVD-Audio, SACD, DVD-Vi-
deo, a¿ do MP3 i zdjêcia JPEG i Kodak-CD.
Z p³yt nagrywalnych mo¿na na nim odtworzyæ
odtworzyæ CD-R/RW, DVD-R/RW oraz DVD+R/
RW. Praktycznie jedynym obecnie u¿ywanym
formatem, którego nie odtworzymy, jest DVD-
RAM Panasonica. Oczywiœcie, zdekodujemy te¿
zarówno dŸwiêk Dolby Digital, jak i DTS. Dla
wszystkich standardów wielokana³owych prze-
widziana jest mo¿liwoœæ zarz¹dzania basem (od-
ciêcie czêœci sygna³u i przekierowanie go do sub-
woofera), jednak nale¿y pamiêtaæ, i¿ w przypad-
ku SACD oznacza to zamianê sygna³u DSD na
PCM. Urz¹dzenie wyposa¿ono w niemal wszyst-
kie standardy po³¹czeñ (oprócz zbalansowanych
audio). Denon wypuszcza sygna³ cyfrowy wideo
zarówno na ³¹czu HDMI jak i DVI-D. Trzeba jed-
nak pamiêtaæ, ¿e aby da³o siê wys³aæ sygna³ tymi
³¹czami, urz¹dzenie wspó³pracuj¹ce (np. plazma)
musi reagowaæ na protokó³ zabezpieczaj¹cy
HDCP – a wbrew pozorom nie zawsze tak siê
dzieje. Denon jest te¿ jednym z pierwszych
urz¹dzeñ, które przez HDMI potrafi

przes³aæ wielokana³owy sygna³ au-
dio. Sygna³ cyfrowy audio wypuszczany
jest równie¿ oczywiœcie przez ³¹cze S/PDIF
(elektryczne i optyczne). ¯eby jednak wys³aæ na
zewn¹trz sygna³ z p³yt SACD i DVD-Audio, po-
trzebne s¹ inne kabelki. Obydwa standardy wy-
puœcimy ³¹czem IEEE-1394, zaœ wszystkie oprócz
SACD w³asnym opracowaniem Denona – Denon
Link. Do kompletu dostajemy komplet ³¹cz ana-
logowych: wizyjne komponent, S-Video, kompo-
zyt oraz komplet szeœciu wyjœæ audio, z osobnym
wyjœciem stereofonicznym. Kombinacji jest wiêc
sporo. W przypadku wizji najlepiej jednak wyjœæ

do partneruj¹cego ampli-
tunera ³¹czem HDMI, zaœ

dŸwiêk wypuœciæ dwoma ³¹czami cyfrowymi: De-
non Link i IEEE-1394 – przez pierwsze “przepuœ-
æmy” wszystkie dostêpne sygna³y, zaœ przez dru-
gie dŸwiêk z p³yt SACD.

Od strony funkcjonalnej odtwarzacz, w prze-
ciwieñstwie do amplitunera (którego konfigura-
cjê najlepiej zostawiæ firmie instalacyjnej), jest
³atwy i przyjemny w obs³udze. Z przodu DVD-
A1XV przypomina wrêcz bardziej odtwarzacz
CD, poniewa¿ oszczêdzono nam manipulatorów,
“zrzucaj¹c” te obowi¹zki na menu ekranowe.

Menu Denona, tak jak przy poprzednim mo-
delu DVD-A1 jest przejrzyste i nietrudne do
opanowania. Pilot jest doœæ przeciêtny, plastiko-
wy, nie pasuje do aparycji urz¹dzenia. Zreszt¹,
zapewne w u¿yciu bêdzie przede wszystkim ste-
rownik amplitunera.

Podobnie jak w AVC, uk³ady podzielono na
sekcje za pomoc¹ grubych stalowych ekranów,
wzmocnionych poprzeczkami. Spód ponownie
z³o¿ono z trzech warstw stalowych p³yt, zaœ gó-
rê podklejono dodatkow¹ p³yt¹, co sk³ada siê na
pokaŸn¹ masê urz¹dzenia (19 kg). Poœrodku wi-
doczny jest mocno modyfikowany przez Denona
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Denon wyposa¿y³ swoje
urz¹dzenie we wszystkie dostêpne ³¹cza
- oprócz wyjœæ zbalansowanych audio.

Jednym z najwa¿niejszych ³¹czy cyfrowych
w Denonie jest Denon Link trzeciej

generacji.

A oto dwa nastêpne, równie wa¿ne
– DVI-D oraz HDMI (po prawej).

napêd, z wieloma metalowymi wzmocnieniami
i ekranem. Jego wa³ek napêdowy zosta³ wyto-
czony z mosi¹dzu. Napêd umieszczono na “po-
deœcie” wraz z p³ytk¹ sterowania, na której zna-
laz³ siê równie¿ uk³ad DSD Sony 2753R, znany
ju¿ od kilku dobrych lat (ciekawe, czy Sony za-
proponuje wreszcie coœ nowego...).

Po jednej stronie napêdu znajdziemy rozbu-
dowany zasilacz. Czêœæ cyfrowa zasilana jest
z zasilacza impulsowego, który nie przypomina
jednak tanich uk³adów, bo jest tam du¿y trans-
formator, wiele wysokiej klasy kondensato-
rów itp. Powy¿ej, na osobnej p³ytce zmontowa-
no zasilacz dla czêœci analogowej, z kondensato-
rami Elna Silmic II (2 x 3300 mF i 2 x 470 mF).
Tê czêœæ zasila spory transformator o klasycz-
nych blachach EI.

Po drugiej stronie widzimy sekcjê audio.
Osobne p³ytki dla wyjœæ stereo i wielokana³o-
wych umieszczono piêtrowo. Konstrukcja oby-
dwu sekcji jest podobna, gdy¿ oparto je o takie
same co w AVC przetworniki Burr-Browna
PCM1792 (równie¿ w urz¹dzeniu Yamahy DSP-
Z9), o bardzo niskich zniekszta³ceniach i szumie

na bardzo dobrym poziomie 127dB (dla 2V), co
oznacza dynamikê na poziomie 21 bitów. Sekcje
dwu- i wielokana³owe ró¿ni¹ siê jednak sposo-
bem implementacji elementów. Dla stereo ma-
my po jednym uk³adzie na kana³ i prowadzon¹
w wersji zbalansowanej konwersjê I/U, w uk³a-
dach Analog Devices OP275. S¹ to jednostki za-
projektowane specjalnie do zastosowañ audio,
³¹cz¹ce w sobie tranzystory bipolarne i JFET. Fil-
tracj¹ i wzmocnieniem zajmuj¹ siê ju¿ bardziej
“przyziemne” uk³ady JRC2068. Czêœæ wielokana-
³owa nie jest ju¿ tak odpicowana, poniewa¿ zna-
jdziemy tam tylko trzy Burr-Browny (po jednym
na dwa kana³y) i tylko koœci JRC. Dekodowanie
przebiegów DD i DTS odbywa siê w uk³adzie
Analog Devices DSP2126.

Umieszczon¹ za napêdem sekcjê wideo,
skonstruowano przy u¿yciu najnowszych koœci
DSP, których oprogramowanie umo¿liwia prze-
prowadzenie skalowania z dok³adnoœci¹ 10 bi-

tów (obraz do 720p lub 1080i), zaœ w³asne opra-
cowanie Denona o nazwie DPI – “Denon Pixel
Image” – dba o interpolacjê, kolory i jaskrawoœæ
obrazu. Tak spreparowany obraz mo¿na bez
konwersji wys³aæ na zewn¹trz ³¹czami cyfrowy-
mi. Je¿eli jednak zajdzie koniecznoœæ jego zdeko-
dowania, zajmie siê tym znakomity uk³ad Analog
Devices 14bitów/216 MHz. Warto zwróciæ wiêc
uwagê na jedn¹ rzecz: poniewa¿ istnieje mo¿li-
woœæ zdekodowania sygna³u wizyjnego albo w
odtwarzaczu, albo dopiero w amplitunerze (gdy-
byœmy chcieli wyjœæ np. ³¹czem komponent),
prawdopodobnie, w razie potrzeby, lepiej bê-
dzie to zrobiæ w DVD.
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Zestaw Denona dopuszcza wielk¹ liczbê
mo¿liwych ustawieñ i trybów pracy. Wa¿-
 ne jest wiêc ustalenie ich hierarchii i za-

jêcie siê najbardziej prawdopodobnymi. Takim
“pewniakiem” jest konfiguracja, w której wycho-
dzimy z odtwarzacza sygna³em audio w postaci
cyfrowej. Zaraz jednak trzeba rozwa¿yæ pewn¹
kwestiê: przez ³¹cze FireWire jesteœmy w stanie
wyprowadziæ sygna³ w ka¿dej postaci, w tym
równie¿ z p³yt SACD. W tej konfrontacji Denon
Link (tutaj w najnowszej wersji SE) wydaje siê
wypadaæ blado, poniewa¿ wci¹¿ nie mo¿na nim
przetransportowaæ sygna³u DSD. DŸwiêk z De-
non Linka, przy sygnale z CD i DVD-Audio i Vi-
deo, jest jednak lepszy ni¿ z FireWire. Ma wy-
¿sz¹ dynamikê, a bas jest czystszy. Ma to praw-
dopodobnie zwi¹zek z tym, ¿e IEEE1394 jest
bardzo wra¿liwy na jitter (w urz¹dzeniach dCS
z tego powodu stosuje siê zewnêtrzny przewód
do wspólnego taktowania napêdu i przetworni-
ka). I jeszcze jedno – sygna³ z p³yt SACD, aby
byæ przes³any tym ³¹czem, i tak musi byæ zamie-
niony na PCM...

Drugi wybór dotyczy stosowania EQ. Jest to
proces przeprowadzany w domenie PCM, a wiêc
sygna³ DSD i tam musi byæ nañ zamieniony.
Wchodz¹c do AVC-A1XV sygna³em analogowym,
bez EQ, mo¿na uzyskaæ dobre wyniki, jednak le-
piej “zagra³o”, kiedy SACD przes³aliœmy FireWi-
re i zastosowaliœmy korekcjê pomieszczenia.
Zreszt¹ (kolejny gwóŸdŸ do mojej trumny), na-
wet gramofon lepiej zagra³, kiedy go “przepuœci-
liœmy” przez EQ.

Przy takich ustawieniach dŸwiêk Denona by³
porywaj¹cy – pe³ny, z piekielnym basem i ³ad-
nym œrodkiem. Ten ostatni zakres szczególnie
zwraca³ uwagê, poniewa¿ w urz¹dzeniach AV
jest zazwyczaj niezbyt dopracowany. Denon po-
³¹czy³ go z lekko podkreœlonym prze³omem
œrednicy i do³u, zapewniaj¹c przekazowi g³êbiê
i pe³niê. G³osy ¿eñskie, jak Patricii Barber (Cafe
Blue, First Impression Music, FIM010, HDCD)
czy piosenki z filmu Moulin Rouge (Twenteth
Century Fox, F1 19945 ½, DVD) mia³y wiêc tro-
chê mocniejsz¹, gêstsz¹ barwê, jednak wspo-
mniane zalety przewy¿sza³y wady takiego roz-
wi¹zania.

Wspomnia³em o basie. Tutaj Denon œmiga jak
przecinak. Taka umiejêtnoœæ te¿ jest rzadka
w kinie. Warto zatroszczyæ siê wiêc o kolumny
z neutralnym niskim zakresem, które bêd¹
w stanie pokazaæ, co AVC potrafi. Po³¹czenie na-
syconej œrednicy i mocnego, czystego basu s¹ na
wagê z³ota. Bardzo ³adnie pod tym wzglêdem
wypad³a p³yta DVD-Audio Aarona Neville’a De-
votion (Silverline 81028-9, 24/96), gdzie wraz
z doœæ wysokim g³osem lidera, niskie g³osy
z chórków tworzy³y piêkn¹ ca³oœæ i pokazywa³y
plastyczn¹, niemal namacaln¹ scenê. Je¿eli chce-
my zaœ poczuæ siê przez chwilê jak w klubie ta-
necznym, gdzie graj¹ basowce o œrednicy 35 cm,
pos³uchajmy nagrania Ain’t Yo Bidness grupy Insa-
ne Clown Posse (w moim przypadku z samplera

DTS DVD-Audio Music Sampler. Volume Two,
DVDA 6024600, 24/48) – potêga basu, nawet
bez u¿ycia subwoofera, ka¿e myœleæ o Denonie
z uznaniem i szacunkiem.

Niespodziewanie, lekkie doci¹¿enie œrednicy
pomog³o lepiej ni¿ zazwyczaj zabrzmieæ star-
szym nagraniom, takim jak z p³yty Red King
Crimson (Universal Japan, VICE-9058, HDCD).
Denon, dodaj¹c co nieco od siebie, jak gdyby j¹
“zremasterowa³” na nowo, tworz¹c du¿y i przy-
jemny dŸwiêk. Nie zawsze bêdzie to dzia³anie
neutralne, gdy¿ np. przy przepiêknej p³ycie (go-
r¹co polecam!) Thimar graj¹cego na lutni Anoua-
ra Brahema (ECM 8-21641-2, CD), niskie dŸwiê-
ki, które i tak s¹ tam mocne, by³y wiêksze ni¿
zazwyczaj. Nie powodowa³o to dyskomfortu,
jednak przypomina³o o naturze urz¹dzeñ. Œcie¿ki
dŸwiêkowe filmów dostan¹ “power”, o jakim za-
wsze marzyliœmy. Od Troi, poprzez Gladiatora,
na Królu Arturze skoñczywszy (¿eby pozostaæ
w jednej stylistyce), ów ekstra “kop” i ciep³o
gwarantowa³y wra¿enie g³êbi i plastyki, rzeczy,
które w home theater s¹ na wagê z³ota.

To wszystko na plus. Mieszane uczucia mia-
³em dopiero przy p³ycie Michaela Bublé Michael
Bublé (143Records/Reprise 48915 2, CD), na
której wokal nagrany jest niezbyt szczêœliwie, bo
nieco za “cienko” i ostro. Denon osadzi³ g³os ni-

¿ej – to dobrze – ale nie poradzi³ sobie z wyost-
rzeniem. Góra pasma, przy p³ytach DVD-Audio
i SACD perlista, przypominaj¹ca to, co s³yszy siê
ze wzmacniaczy pracuj¹cych w klasie A (ale¿ bê-
dzie wyrywanie jêzyka), przy skompresowanym
sygnale DTS i DD oraz p³ytach CD by³a nieco
mechaniczna i jednostajna. Warto wiêc wejœæ do
ustawieñ EQ i manualnie lekko tê czêœæ pasma
obni¿yæ (o jakieœ 1,5 dB). Nie zburzy to przeka-
zu, a pozwoli skupiæ siê na zaletach. Zwi¹zana
z gór¹ umiejêtnoœæ budowania sceny dŸwiêko-
wej jest w Denonie na dobrym poziomie, ale nie
zachwyca niczym szczególnym. Plany s¹ pokazy-
wane doœæ mocno z przodu i chocia¿ maj¹ g³ê-
biê, to nie potrafi¹ u³o¿yæ siê tak, jak w najlep-
szym wzmacniaczu stereo. Nie ma siê co oszuki-
waæ i udawaæ, ¿e AVC jest urz¹dzeniem stricte
audiofilskim. Inaczej rzecz siê mia³a przy p³ytach
z sygna³em wielokana³owym, jak filmy i muzyka
surround – tutaj pewnego rodzaju “skupienie”
w sobie przekazu, przy wielopunktowej emisji
dŸwiêku, pomaga³o w osi¹gniêciu lepszej lokali-
zacji i g³êbi.

Tyle o dŸwiêku. O obrazie wiele nie powiem,
bo nie ma za bardzo o czym. Obraz DVD-A1XV,
zarówno poprzez ³¹cza kompozyt, jak i – przede
wszystkim – przez HDMI (z plazm¹ Pioneera
i projektorem DLP Optomy) jest perfekcyjny
i przewy¿sza wszystko, co mo¿na spotkaæ na ryn-
ku. Oczywiœcie, nie widzia³em wszystkich urz¹-
dzeñ na œwiecie, jednak widzia³em wystarczaj¹co
du¿o, ¿eby a¿ przysi¹œæ z wra¿enia, zobaczywszy
piêknie nasycony, niemal trójwymiarowy obraz.
Testuj¹c poprzedni¹ wersjê tego odtwarzacza –
DVD-A1 – by³em pod jego wra¿eniem, jednak je-
go nastêpca robi nie jeden, a dwa kroki do przo-
du. S³ysza³em kilkakrotnie, ¿e posiadacze projek-
torów DLP z wejœciem cyfrowym, którzy przez
jakiœ czas korzystali z analogowych ³¹czy kompo-
nent, narzekaj¹ na nienaturaln¹ czystoœæ i “cyfro-
woœæ” obrazu dostarczanego w takiej formie. Pa-
nowie – to co widzicie jest po prostu tym, co
zosta³o zarejestrowane na p³ycie DVD, która do
wybitnych osi¹gniêæ na tym polu nie nale¿y (ina-
czej Blu-Laser i HDTV nie by³yby potrzebne).
Warto jednak przez jakiœ czas wytrwaæ, gdy¿ po-
tem przechodz¹c na ³¹cze analogowe poczujemy
siê, jakby ktoœ nam mokr¹ œcier¹ zdzieli³ przez
³eb. A w przypadku takich urz¹dzeñ jak DVD-
A1XV nawet poprawi³ czymœ ciê¿szym.

Odtwarzacz Denona ma przede wszystkim
jeden cel – obraz. Jego brzmienie jest bardzo
dobre, chocia¿ w dŸwiêkowo najbardziej wyspe-
cjalizowanych urz¹dzeniach mo¿emy spotkaæ
jeszcze lepsze. Rzecz zmienia siê, gdy DVD-A1XV
podepniemy “cyfr¹” do wzmacniacza AVC-A1XV
i przeprowadzimy korekcjê pomieszczenia. Wte-
dy s³ychaæ, jak¹ ogromn¹ rolê w kreowaniu koñ-
cowego wyniku odgrywa pokój... i Denon w
du¿ym stopniu pozwala siê od niego “uwolniæ”,
przynosz¹c benefity nawet przy tradycyjnym ste-
reo z CD.

Wojciech Pacu³a

AVC-AIXV
Cena [z³] 26 995
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie, komponenty i laboratorium
Znakomita obudowa i zasilanie, najwy¿szej jakoœci
przetwarzanie cyfrowe. W stereo 2x150W, w trybie
piêciokana³owym 5x100W, kolejne koñcówki dalej
bêd¹ zmniejszaæ porcje mocy dostêpne dla ka¿dej.
Niskie  zniekszta³cenia, doœæ wysoki szum.

Funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ

Brzmienie
Mocne, ciep³e, z pe³nym i czystym basem. Po zastoso-
waniu korekcji akustyki pomieszczenia dŸwiêk nad-
zwyczaj g³adki i plastyczny.

Wyposa¿enie spektakularne. Nie potrafi tylko drapaæ
po plecach. Obs³uga wymaga nauki, przyda siê pomoc
specjalisty.

DVD-AIXV
Cena [z³] 15 495
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie, komponenty
Solidna obudowa, ³adne zasilanie. Najwy¿szej jakoœci
uk³ad wizyjny, czêœæ audio bez zastrze¿eñ, ale i bez
audiofilskiego voodoo...

Funkcjonalnoœæ

Brzmienie i wizja
Wzorcowy obraz. DŸwiêk dobry, a we wspó³pracy
z AVC-A11XV bardzo dobry.

Wszystkie formaty, HDCD, wyjœcia cyfrowe audio
i wideo. Wci¹¿ nie ma SACD przez Denon Link, ale
w kinie nie ma to ¿adnego znaczenia.


