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Firma, która wprowadza do
sprzeda¿y kolejny bardzo drogi

odtwarzacz CD, musi byæ albo
skrajnie konserwatywna,

albo... mieæ swój plan. Linn,
obok sprzêtu, produkuje p³yty
SACD CD (HDCD) oraz winyle.

Dla Ivora Tiefenburn
niedoœcig³ym wzorem wci¹¿

jest gramofon analogowy. St¹d
tak póŸny start z CD – jego

doskona³¹ realizacjê
zaproponowano dopiero wtedy, kiedy

mo¿na by³o mówiæ o dŸwiêku wysokiej
jakoœci z tego medium, ale st¹d tak¿e

relatywnie szybsze wejœcie w temat SACD
i DVD-Audio. Unidisk 1.1 jest urz¹dzeniem

wieloformatowym, ale inaczej ni¿
wiêkszoœæ urz¹dzeñ tego typu, jest to

ca³kowicie w³asne opracowanie,
z oryginalnym napêdem i sterowaniem

nazwanym Silver Disk Engine. Pamiêtaj¹c
niesamowit¹ jednostkê napêdow¹

z odtwarzacza CD12 Sondek, jednego
z najlepszych cedeków na œwiecie,

mo¿emy jednak wiele oczekiwaæ. Unidisk
1.1 ma przecie¿ ambicje zast¹piæ go na

pozycji lidera.

Kamieñ linnowy wieloformatowy
Linn UNIDISK 1.1

Sekcja wideo i audio
maj¹ w³asne p³ytki. Na

p³ytce wideo bardzo
dobry uk³ad DSP

Silicon Image.

Œrodek okupuje
przede wszystkim
znakomity napêd

oraz zasilanie.
P³ytka jest

odwróco-
na do góry

nogami.

Wyœwietlacz Unidiska to jeden z lepiej
pomyœlanych interfejsów tego typu: czy-

telny, z ³adnym krojem czcionki, kontrasto-
wy. I sam reguluje swoj¹ jaskrawoœæ…

Napêd to pierwsza rzecz, która audiofi-
lów odstrêcza od urz¹dzeñ wieloforma-
towych, bo niezale¿nie od ró¿nych mo-

dyfikacji, najczêœciej pozostaje tanioch¹ z plasti-
kow¹, chybotliw¹ szuflad¹. W Unidisku jest zupe³nie
inaczej – szuflada jest sztywnym aluminiowym od-
lewem, wygl¹da podobnie jak w CD12. Zmieni³
siê wszak¿e projekt plastyczny ca³ego urz¹dze-
nia. Klocki Linna wci¹¿ maj¹ prost¹, estetyczn¹
œciankê przedni¹, wykonan¹ z solidnego odlewu,
jednak centralna p³aska czêœæ Unidiska jest wy-
konana z plastiku. Na froncie mamy tylko bardzo
w¹sk¹ szufladê, niebieski wyœwietlacz oraz szeœæ
przycisków. Sterowanie jest niemal intuicyjne.

Ty³ jest doœæ zat³oczony – ostatecznie, cho-
cia¿ front tego nie zdradza, Unidisk 1.1 to urz¹-
dzenie audio-wideo. Sekcja zwi¹zana z pierw-
szym cz³onem obejmuje analogowe wyjœcia zba-
lansowane dla kana³ów przednich oraz niezba-
lansowane dla uk³adu 5.1 (przy czym fronty maj¹
dwie pary wyjœæ). Jest te¿ wyjœcie cyfrowe Tos-
link oraz BNC – to ostatnie na porz¹dnym, z³o-
conym gnieŸdzie. Podobne gniazda znajdziemy
na analogowych wyjœciach wideo – osobno dla
sekcji interlaced oraz progressive (ta ostatnia,
specjalnie z myœl¹ o projektorach, ma tak¿e do-
datkowe gniazda dla synchronizacji V i H). Jest
te¿ SCART, kompozyt (x2) oraz S-video (x2). Ale
poniewa¿ to czasy cyfrowe, jest i cyfrowe wy-
jœcie wideo DVI (HDCP).

Co ciekawe, Linn nie stosuje ¿adnej formy
skalowania sygna³u do postaci 1080 - rzecz ostat-
nio niezwykle popularna. Rozmawiaj¹c z Thoma-
sem Gesslerem z Audioneta (który tak¿e ma

w swojej ofercie hi-endowy, ³adowany od
góry odtwarzacz wieloformatowy) czy

Neilem Sinclairem, w³aœcicielem
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Oto prawdziwe przeznaczenie
Unidiska – piêkne ³¹cza BNC dla
wizji, zbalansowane gniazda dla

kana³ów frontowych, z³ocone
wyjœcie DVI, jednak gniazda RCA

s¹ doœæ przeciêtne.

Silver Disk Engine to przygotowany
samodzielnie napêd wielozadaniowy.

Koœæ Sony dekoduje strumieñ DSD, mamy
te¿ czip Sony s³u¿¹cy do sterowania samym

napêdem.

Zastosowano trzy identyczne, stereofonicz-
ne przetworniki CS4397 Crystala do obs³ugi

wszystkich kana³ów.

Theta Digital o obowi¹zuj¹cych standardach
przesy³u sygna³u, za ka¿dym razem s³ysza³em to
samo: im wiêcej przesy³asz, tym bardziej sygna³
podatny jest na jitter i tym wiêksze zniekszta³ce-
nia s¹ do niego wprowadzane. Jeœli sygna³ sam
z siebie ma takie parametry, to zgoda. W przy-
padku upsamplowanego sygna³u wideo rzecz ma
siê jednak inaczej – poniewa¿ tê sam¹ operacjê
mo¿na wykonaæ w wyœwietlaczu (projektorze),
wiêc lepiej w odtwarzaczu przeprowadziæ precy-
zyjny deinterlaicing i przes³aæ mniej skompliko-
wany sygna³. To jednak po trosze wymówki i nie
do koñca prawda, bo jak pokazuj¹ topowe od-
twarzacze Denona i Arcama, skalowanie w DVD
mo¿e byæ lepsze od tego w plazmie. Te dwa
urz¹dzenia zosta³y wyposa¿one w znakomite
uk³ady wizyjne i jedynie w najdro¿szych projek-
torach mo¿na znaleŸæ coœ lepszego.

Po rozkrêceniu Unidiska mo¿na zweryfiko-
waæ kilka rzeczy. Traktowanie go jako “nastêp-
cy” CD12 jest nie do koñca uzasadnione. To jed-
nak dwa ró¿ne urz¹dzenia, przygotowane z myœ-
l¹ o innych zadaniach. Unidisk nie jest super-hi-
endowym odtwarzaczem CD, a raczej alternaty-
w¹ dla innych odtwarzaczy wieloformatowych,
oferuj¹c mo¿liwie najwiêcej z p³yt DVD(-A)
i SACD, czytaj¹c przy tym jak najlepiej p³yty CD.
Do takiego twierdzenia uprawomocnia, przynaj-
mniej moim zdaniem, jego budowa wewnêtrzna.
Obudowa jest wykonana z grubych blach alumi-
niowych, jednak nie jest to tak solidny odlew,
w jaki zapakowano Sondeka. Tak¿e pokrywa na-
pêdu jest nie odlewana, a plastikowa. A bêd¹c
przy napêdzie, mo¿na odkryæ jego korzenie - na
p³ytce ze sterowaniem widaæ DSP Sony. Jest tam
te¿ klasyczny dekoder DSD Sony oraz du¿a koœæ
ESS VideoDrive do dekodowania sygna³u wideo
MPEG. Reszta uk³adów zosta³a podzielona miê-
dzy dwie p³ytki – jedna z uk³adami audio, a druga
wideo. Co ciekawe, obydwie zosta³y obrócone
“do góry nogami”. Na wejœciu audio znajduje
siê uk³ad Xinlixa, za nim trzy du¿e koœci prze-
tworników D/A Crystal Semiconductors CS4387-
KS. To ju¿ nie najnowszy, ale wci¹¿ bardzo dobry

przetwornik 24/192 z kilkubitowym modulato-
rem delta-sigma, o dynamice 120 dB odpowiada-
j¹cej rozdzielczoœci 20 bitów. Za ka¿dym prze-
twornikiem mamy koœci Burr-Browna INA2134 -
bufory sygna³u zbalansowanego, zamieniaj¹ce go
na niezbalansowany. Filozofia Linna mówi bo-
wiem, ¿e najlepiej przesy³aæ sygna³ w postaci nie-
zbalansowanej, grzechem by³oby jednak nie sko-
rzystaæ z tego, ¿e przetworniki D/A oferuj¹ na
wyjœciu sygna³ ró¿nicowy. Jest on wiêc sumowa-
ny we wspomnianych buforach, poprawiaj¹c od-
stêp sygna³u od szumu o jakieœ trzy decybele. Na
wyjœciu mamy zaœ po dwa uk³ady OPA604, w oto-
czeniu ³adnych kondensatorów polipropyleno-
wych. Poniewa¿ sygna³ ma formê niezbalansowa-
n¹, przy gniazdach XLR mamy symetryzatory na
koœciach Burr-Browna OPA2604. Najlepiej jed-
nak pozostaæ przy wyjœciach RCA. Szkoda wiêc,
¿e te nie s¹ najwy¿szej klasy.

P³ytka z uk³adami wideo jest równie¿ rozbu-
dowana. Poniewa¿ dekodowaniem obrazu za-
jmuje siê uk³ad tu¿ przy napêdzie, wiêc koœæ DSP
Silicon Image w tej sekcji musi byæ odpowiedzial-
na za obróbkê sygna³u, w tym za jego deinterla-
cing. Na zewn¹trz wychodzimy albo sygna³em
cyfrowym – tutaj driver tej samej firmy – lub
analogowym. Ten ostatni mo¿na wys³aæ w posta-
ci z przeplotem lub bez przez osobne wyjœcia.
Ka¿da z grup otrzyma³a w³asny przetwornik D/A
Analog Devices ADV7300 – 12-bitowy przetwor-
nik 108 MHz z kszta³towaniem szumu NSV. Sek-
cja wideo otrzyma³a niez³y zegar – osobne dwa
zegary ma p³ytka z audio. Zasilanie, klasycznie
dla szkockiego producenta, to uk³ad impulsowy.
Podobny by³ w CD12, wiêc nie ma siê o co mart-
wiæ. Martwiæ siê mog¹ co najwy¿ej inni produ-
cenci, bo wczeœniej czy póŸniej któraœ z Komisji
Unii Europejskiej wymusi stosowanie tego typu
rozwi¹zañ w ramach œrodowiska (redukcji zanie-
czyszczeñ)...

Urz¹dzeniem steruje siê ³adnym pilotem, nie-
mal identycznym z tymi, których u¿ywa Arcam.
Niestety nie jest podœwietlany. Urz¹dzenie stoi
na czterech stopach z utwardzanej pianki. Pew-
nym zaskoczeniem jest brak dekodowania HDCD
– to od zawsze by³ mocny punkt programu Linna.
Wyœwietlacz jest genialnie rozplanowany i funk-
cjonalny. Dziêki du¿ym literom tekst towarzy-
sz¹cy p³ytom SACD jest doskonale widocz-
ny. Tekst p³ynie nie za wolno, nie za szybko,
a czcionka ma bardzo ³adny krój. Obs³uga jest
bardzo przyjemna. Wystarczy wspomnieæ, ¿e jas-
krawoœæ wyœwietlacza regulowana jest automa-
tycznie – im ciemniejsze pomieszczenie, tym s³a-
biej œwieci... naprawdê przyjemne. Ale za takie
pieni¹dze mo¿na ju¿ wiele wymagaæ i raczej dzi-
wi, ¿e tak  niewiele urz¹dzeñ jest “przyjaznych”
u¿ytkownikowi.
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CD12 by³ jednym z kamieni linnowych w mo-
jej edukacji z zakresu cyfrowych Ÿróde³ syg-

na³u. By³ te¿ jednym z doœwiadczeñ “pierw-
szych”, w pewnym sensie inicjacyjnych, bo choæ
wiele by³o przed nim i wiele po nim (wychodzê
na rozpustnika, ale niech tam), to dŸwiêk tej
“ceg³y” pozosta³ we mnie na d³ugo, mo¿e na za-
wsze. Dlatego z pewn¹ nieufnoœci¹ podchodzi³em
do Unidiska 1.1., i muszê powtórzyæ to, co wy-
artyku³owa³em przy opisie budowy urz¹dzenia:
to nie jest nastêpca CD12, to krok w innym kie-
runku.

Kiedy przyjrzymy siê katalogowi Linn Re-
cords, oddzia³u Linn Products, zobaczymy, ¿e
znacz¹cy udzia³ maj¹ w nim p³yty SACD (z wars-
tw¹ HDCD, realizowan¹ na osobnych urz¹dze-
niach). I s³uchaj¹c Unidiska w te i wewte mogê
bez mrugniêcia okiem powiedzieæ, ¿e p³yty
SACD s¹ przezeñ traktowane na specjalnych wa-
runkach. Charakter brzmienia przy wszystkich
noœnikach jest generalnie podobny, ale tylko ge-
neralnie - poszczególne elementy dŸwiêku maj¹
przy sygnale DSD wyj¹tkow¹ sygnaturê. Chocia¿
najlepsze urz¹dzenia tego typu – EMM Labs i Ac-
cuphase – przynosz¹ rewelacyjne brzmienie
SACD, to jednak zawsze gdzieœ pod spodem s³y-
chaæ zaokr¹glenie i warstwê fluidu na wysokich
tonach. To mo¿e siê podobaæ lub nie, ale w Lin-
nie tego nie ma. Blachy z p³yty Barb Jungr Wal-
king in the Sun by³y przepiêknie rozseparowane,
mia³y dobry rysunek i “ciê¿ar”, pozwalaj¹cy
“ujrzeæ” pa³kê i talerz. Podobnie zabrzmia³a p³y-
ta Companion Patricii Barber z rewelacyjnymi
planami i gitarami. Bo i œrednica jest plastyczna,
nieco ciep³a i ma g³êboki tembr. Jej wy¿sza czêœæ
jest czasem mocniejsza, g³os Jungr mia³ wiêc nie-
co “rozœwietlon¹” górê, a Sting z Sacred Love po-
zosta³, jak zwykle, pomimo piêknej muzyki, nie
do s³uchania. Zawsze i wszêdzie genialnie za-
brzmi natomiast bas. Bez problemu mo¿e stawaæ
w szranki z najlepszymi w tej dziedzinie, tj. Gryp-
honem Mikado (CD) i topowym dCS-em (SACD).

Piêkny, bo gêsty jest prze³om niskich i œrednich
tonów, co z kolei bardzo dobrze sprawdza siê
przy l¿ejszej muzyce, jak np. z mojej ulubionej
p³yty Depeche Mode Abroken Frame, daj¹c bar-
dzo spójny, plastyczny dŸwiêk o znakomitej roz-
dzielczoœci.

Te same atrybuty barwy mo¿na przenieœæ na
p³yty CD. O ile jednak SACD brzmia³o tak, jakby
to mia³ byæ ostatni player tego typu na œwiecie,
o tyle CD zabrzmia³o jak z odtwarzacza wielo-
formatowego – bardzo dobrego, bez dwóch
zdañ, ale bez ambicji porywania siê na kompak-
towy Olimp. Muzyka, niezale¿nie od rodzaju, od-
twarzana jest bardzo dobrze, z tym, ¿e ró¿nice
miêdzy jakoœci¹ poszczególnych kr¹¿ków s¹ doœæ
mocno sygnalizowane, mocniej ni¿ przy SACD.
Na szczêœcie nie dzieje siê to przez podkreœlenie
wy¿szej œrednicy czy zapiaszczenie góry, a tak
zachowuje siê 90% cyfrowych odtwarzaczy, a
przez wyraŸne pogorszenie rozdzielczoœci. I nie
chodzi przy tym o wiek nagrania, a o g³êbokoœæ
kompresji (na ten element Linn reaguje wyj¹tko-
wo nerwowo), przesterowania cyfrowe itp. Bo
np. starutkie nagrania (lata 30.) Tommy’ego Dor-
seya z p³yty Portrait of… o piêknej barwie, za-
brzmia³y bardzo przyjemnie, z ³adnymi barwami

UNIDISK 1.1
Cena [z³] 7500 GPB
Dystrybutor LINN POLSKA

www.linnpolska.pl

Wykonanie i komponenty
Doskona³y napêd, ³adna sekcja przetworników, jednak
nad ca³oœci¹ czuwaj¹ przede wszystkim koœci DSP.

Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz wieloformatowy o bardzo przyjaznej
obs³udze.

DŸwiêk i obraz
Fenomenalny przy SACD, dobry przy CD, niez³y przy
DVD-A. W kinie – na miarê oczekiwañ.

– a to wystarczy³o, ¿eby s³ucha³o siê tej muzyki
bez nerwowoœci. Gorzej nagrane p³yty CD, jak
np. Everyday Dave Matthews Band (RCA/BMG
67988, CD) zabrzmia³y z kolei w doœæ senny
i st³umiony sposób. Niby nic siê nie zmieni³o,
a dŸwiêk p³yn¹³, jak gdyby laser straciwszy moc
ju¿ nie roztapia³ nut tak ³atwo jak wczeœniej. Naj-
wiêksza ró¿nica przy CD pomiêdzy Linnem, a ta-
kim EMM Labsem polega jednak, poza rozdziel-
czoœci¹, na g³êbokoœci sceny. Unidisk 1.1 poka-
zuje wszystko doœæ blisko, wolumen instrumen-
tów jest przez to spory i naturalny, nie ma miejs-
ca na “cieniznê”, jednak dominuje przez to nad
tym, co dzieje siê dalej. Scena jest plastyczna
i klarowna, jednak niespecjalnie g³êboka.

Z  niedosytem  s³ucha³em  natomiast  p³yt
DVD-Audio. O ile SACD by³o genialne, CD dob-
re - bardzo dobre, to DVD-Audio tylko œrednie.
Nie wiem dlaczego, ale nie by³o mowy o roz-
dzielczoœci p³yt SACD (chocia¿ zwykle jest od-
wrotnie), a zalety, takie jak mocny, niski bas, nie
zawsze sz³y w parze z klarownoœci¹. W pewnej
mierze taka prezentacja, z podkreœlonym prze³o-
mem ciep³ej œrednicy i mocnego do³u, bardzo
dobrze zakomponowa³a siê z dŸwiêkiem kino-
wym – mo¿e zreszt¹ o to chodzi³o. Znakomicie
zabrzmia³y  zarówno  Gwiezdne  wojny  Geor-
ge’a Lucasa, jak i kameralny film Truposz Wima
Wendersa, w plastyczny sposób wype³niaj¹c
przestrzeñ. Obraz by³ bardzo dobry, jednak nie
lepszy ni¿ z Thety Compli. Mia³ nasycone, plas-
tyczne kolory i bardzo dobr¹ g³êbiê obrazu. Pi-
sz¹c “nie lepszy”, nie mia³em niczego z³ego na
myœli, bo Theta jest w tej dziedzinie wyj¹tkowa.

Linn to mistrz SACD. Za po³owê tego, co
trzeba daæ za Accuphase DP800/801 czy EMM
Labs CDSD SE/DCC2 SE, dostajemy z p³yt tego
typu dŸwiêk doskona³y. Dopiero przy CD daje
o sobie znaæ ró¿nica w cenie i wieloformatowe
korzenie Unidiska. Ale dodajmy do tego komfor-
tow¹ obs³ugê a tak¿e ³adny obraz, i mamy przed
sob¹ jeden z najlepszych odtwarzaczy wielofor-
matowych.

Wojciech Pacu³a

Projekt plastyczny LINN-a jest prosty
i funkcjonalny.

Napêd ma odlewan¹ szufladê, która
zamyka siê ona bezszelestnie.


