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Marantz pocz¹tkowo wystêpowa³ w sojuszu SACD – przede wszystkim na skutek
strategicznego partnerstwa z Philipsem. Dlatego dopiero po emancypacji móg³

skonstruowaæ urz¹dzenie uniwersalne i tym samym przy³¹czyæ siê do najwiêkszej grupy
producentów. W modelu DV6001 nadal swój udzia³ maj¹ twórcy SACD - i Philips, i Sony,

ale nie sprawuj¹ ju¿ kontroli nad wszystkimi odtwarzanymi przez Marantza formatami...

O dtwarzacz Marantza ma at-
             rakcyjn¹, p³ask¹ formê. Jest

             przy tym g³êboki, co – jak siê
za chwilê, zdejmuj¹c górn¹ œciankê,

przekonamy – wynika z “upakowania” elemen-
tów. Wróæmy jednak jeszcze do facjaty. Wykona-
na jest z drapanego aluminium, jednak du¿¹ jej
czêœæ zajmuje czarna p³ytka zakrywaj¹ca niebies-
ki, ju¿ niezbyt du¿y wyœwietlacz oraz diody
wskazuj¹ce na to, jak¹ p³ytê “za³adowaliœmy” –
 dotyczy SACD i DVD-Audio. Tutaj jest te¿ przy-
cisk uaktywniaj¹cy wyjœcie HDMI, a obok, ju¿ na
aluminium, szeœæ niewielkich przycisków, steru-
j¹cych napêdem. Szuflada jest w¹ziutka, ca³oœæ
wygl¹da naprawdê elegancko. Z ty³u widok nie-
mal identyczny jak przy odtwarzaczu Yamahy –
 mamy wyjœcia sygna³u wielokana³owego 5.1, wy-
jœcia cyfrowe optyczne i elektryczne i stereofo-
niczne wyjœcie analogowe. Obok analogowe wy-
jœcia wizyjne – komponent, S-Video i kompozyt,
a tak¿e SCART z sygna³em RGB. Jest te¿ gniazdo
RS-232 do zewnêtrznego sterowania, np. w sys-
temach Crestron oraz gniazda RCA do sprzêg-
niêcia DV6001 z ca³ym systemem Marantza. Ma-
my te¿ gniazdo mini-jack dla zewnêtrznego od-
biornika podczerwieni.

Wspólna z Denonem i Yamah¹ jest sekcja
skalera i obróbki sygna³u DCDi Faroudja. Tam
i tutaj centrum stanowi potê¿na koœæ Genesis
(FL12310), zaœ wyjœcie HDMI – w wersji 1.1 –
 obs³uguje uk³ad Silicon Image (Sil19030). Na ze-
wn¹trz wysy³any jest sygna³ a¿ do 1080p. Dla
wyjœæ analogowych wizja obrabiana jest w prze-
tworniku Analog Devices ADV7230. Tak jak De-

non w du¿ej czêœci by³ odtwarzaczem Panasoni-
ca, tak Marantz niemal w ca³oœci jest odtwarza-
czem Philipsa – poza napêdem, który dostarczy-
³o Sony. Poszczególne sekcje podzielono miêdzy
dwie p³ytki. Na jednej umieszczono du¿y uk³ad
DSP Mediatek MT1389EE, dekoduj¹cy strumieñ
MPEG2 wideo i wszystkie sygna³y audio, w tym
DSD, który zamieniany jest na PCM i jako taki
wysy³any do przetworników D/A. Przetwornik
audio D/A zakupiono w firmie Cirrus Logic i jest
to model CS4360 – œredniej jakoœci, szeœciokana-
³owy uk³ad 24/192 o dynamice 102dB, a wiêc re-
alnej rozdzielczoœci 17 bitów. Obok jednak wi-
daæ jeszcze jedn¹ koœæ, tym razem od Asahi Ka-
sei, model AKM – AK4385. Jest to uk³ad stereo-
foniczny, 24/192, jednak o lepszej dynamice (108
dB, a wiêc realna rozdzielczoœæ to 18 bitów),
o znacznie lepszej reputacji ni¿ Cirrus. Dalej
wszystkie tory prowadzone s¹ niemal identycz-
nie – w ka¿dym mamy uk³ad LM833 – naprawdê
dobry, o du¿ej dynamice (>140 dB).

Zawód sprawia zasilacz impulsowy, trzeba by
powiedzieæ: zasilaczyk, mniejszy trzykrotnie ni¿
w odtwarzaczu Yamahy. Nieco obaw budzi tak¿e
mnogoœæ po³¹czeñ wewnêtrznych, wymuszo-
nych przez modu³ow¹ budowê odtwarzacza.
Jednak p³ytkê z wyœwietlaczem i przyciskami (a
wiêc i uk³adem DSP steruj¹cym ich prac¹) zaek-
ranowano grub¹ blach¹,  która dodatkowo
usztywnia ca³¹ konstrukcjê.

Marantz umo¿liwia w³¹czenie upsamplingu.
W tym przypadku jest to upsampling synchro-
niczny do postaci 88,2 kHz lub 176,4 kHz. Kiedy
wybierzemy tê opcjê, wyjœcia s¹ prze³¹czane
w tryb stereofoniczny, bez wzglêdu na to, jaki
sygna³ odtwarzany jest z p³yty. Jest te¿ coœ dla
“screenowców” – na wyjœciu HDMI mo¿emy
ustawiæ dwa ró¿ne progi dla czerni – inny, jeœli

projektor/plazma ma wejœcie HDMI, a inny, jeœli
DVI. Zwykle mówi siê, ¿e obydwa ³¹cza s¹ ze
sob¹ kompatybilne, jednak to tylko czêœæ praw-
dy. Dla obydwu formatów przyporz¹dkowano
mianowicie ró¿ne progi czerni i bitów: albo jest
to: 0 (czarny)-255 (bia³y), albo 16 (czarny)-235
(bia³y). Normalnie, jeœli korzystamy z prze-
jœciówki HDMI-DVI i odwrotnie, progi te s¹ nie-
w³aœciwie przyporz¹dkowywane, co skutkuje nie
ca³kiem poprawnym wyœwietlaniem czerni i bieli.

Marantz DV6001

DV-6001 zosta³ z³o¿ony w du¿ej mierze
z elektroniki Philipsa i napêdu Sony.
W lewym dolnym rogu widoczna jest,
obrócona do góry nogami, p³ytka z uk³adem
DCDi Faroudji.

Wyœwietlacz
Marantza jest ma³y,

na szczêœcie
towarzysz¹ mu

diody informuj¹ce
o tym, jak¹ p³ytê

odtwarzamy.

Wiêkszoœæ elektroniki przygotowa³a firma
Philips, ale skorzystano z uk³adów DSP

Mediateka.
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Maj¹c w teœcie a¿ trzy urz¹dzenia oparte o czipset Mediateka, bez
prawdziwego przetwarzania sygna³u DSD, wyraŸnie s³ychaæ miêdzy

nimi pewne powinowactwo. Na szczêœcie Marantz w pewien sposób
“ucieka” do przodu, oferuj¹c lepsze barwy – zarówno w kinie, jak i w ste-
reo oraz bardziej plastyczn¹ scenê dŸwiêkow¹.

Po naciœniêciu przycisku Audio EX wy³¹czamy wizjê i wyœwietlacz – dla
wszystkich p³yt audio. DŸwiêk dla wszystkich formatów podawany jest
doœæ blisko w przyjemny, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e ‘przyjazny’ sposób.
Góra jest doœæ ³agodna, nie wyskoczy z pretensjami primabaleriny w naj-
mniej spodziewanym momencie, ³¹cz¹c siê bezszwowo z nieco ciep³¹ œred-
nic¹. Bas g³êboko nie schodzi, ale jego œredni i wy¿szy zakres pracuj¹ bar-
dzo dobrze. Tak brzmia³y nagrania DVD-Audio, jednak bardzo podobnie
zagra³y te¿ p³yty SACD, mo¿e z ciut mniejsz¹ rezolucj¹, ale tak¿e z ciep³¹,
³adn¹ barw¹ i dobr¹ koherencj¹. Jednak inaczej ni¿ u Yamahy, nie by³o tutaj
specyficznego “fluidu”, g³adkoœci, jaka charakteryzuje ten format. Podobnie
jak przy SACD, tak i przy p³ytach CD pierwszy plan jest doœæ blisko. G³os
Norah Jones by³ wiêc namacalny i intymny. Jego wy¿sza œrednica by³a nieco
podkreœlona – przy DVD-A i SACD tego nie by³o – daj¹c wra¿enie œwie¿oœ-
ci i otwartoœci. Kontrabas zagra³ ³adnie, mia³ miêsiste, mocne brzmienie.
Najlepiej zabrzmia³y dobrze nagrane CD, z materia³em akustycznym, jak
np. genialna p³yta Carmen McRea Carmen Sings Monk (Novus/BMG 38412,
CD).

Obraz przypomina³ to, co mo¿na by³o zobaczyæ z Yamahy, tj. by³ paste-
lowy, z plastycznymi przejœciami i niewysokim szumem t³a, jednak szczegó-
³owoœæ nie by³a ju¿ tak dobra. Ale kiedy na ekranie pojawiaj¹ siê jaskrawe,
mocno nasycone kolory, a takich w filmie Hero Jeta Li nie brakuje, Marantz
pokazuje je w pe³nej glorii i chwale – mocniej ni¿ Yamaha i Denon.

Generalnie – Marantz wszystko robi dobrze i niczym nie urazi. Wpiêty
do systemu za pomoc¹ ³¹czy cyfrowych i tak wiêkszoœæ zas³ug za efekt
koñcowy sceduje na towarzysz¹ce urz¹dzenia.
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Marantz, obok
kompletu
wyjœæ,
otrzyma³ te¿
gniazda
komunikacji
z innymi
urz¹dzeniami
i z zewnêtr-
znymi
sterownikami.

DV6001
Cena [z³] 1999
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com

Wykonanie i komponenty
£adna, sztywna obudowa, dobre uk³ady wizyjne.

Funkcjonalnoœæ
Odtwarzanie wszystkich rodzajów p³yt (oczywiœcie
poza “niebieskimi”)... nic dodaæ, nic uj¹æ.

Brzmienie
Raczej ³agodny, nie zdenerwuje, nie zachwyci.

Obraz
Bardzo ³adny – z mocnymi barwami.


