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Szef i w³aœciciel Thety, Neil
Sinclair, znany jest w bran¿y
ze swoich niekonwencjonal-
nych pomys³ów, ale i konse-
kwencji. Pierwszym urz¹dze-
niem Thety by³ przetwornik

DS Pre zaprezentowany
w roku 1988, kiedy o tego
typu urz¹dzeniach jeszcze

niewielu myœla³o. Theta by³a
te¿ pierwsz¹ firm¹, która

przygotowa³a transport DVD i pierwszy
modu³owy procesor kina domowego. Chocia¿ dzisiaj

w ofercie znajduj¹ siê tak¿e wzmacniacze, przed którymi wielu bije pok³ony, to chyba
wci¹¿ gdzieœ na dnie duszy Sinclaira najwa¿niejsze s¹ urz¹dzenia Ÿród³owe, zwi¹zane
z cyfr¹. St¹d w teœcie odtwarzacz wieloformatowy Compli. Odtwarzacz ten znany jest,

a przynajmniej jego podstawowa koncepcja, od kilku lat, jednak wci¹¿ poddawany
udoskonaleniom, trafia do nas w najnowszej wersji.

Amerykanin wieloformatowy
Theta COMPLI

Z ty³u widaæ, co jest priorytetem: sekcja
cyfrowa. Najwa¿niejszymi gniazdami s¹ TDL

(audio) oraz DVI (wideo). Jednak tak¿e
wyjœcia koaksjalne i BNC s¹ znakomite.

Odtwarzacz ma niewysoki profil.
Wzbudza jednak zaufanie, dziêki masywnej, bar-
dzo dobrze wykonanej obudowie. Ca³y polakie-
rowany na czarno, z bardzo grubym panelem
przednim i wykonanymi z aluminium œciankami
z daleka wo³a: “Nie bojê siê nikogo!”. Wra¿enie
dominacji wzmacnia du¿e logo Thety – stylizo-
wana litera ‘T’ ze skrzyd³ami – znajduj¹ce siê na
wydzielonym fragmencie przedniej œcianki.

Na pozosta³ej czêœci mamy tylko kilka przy-
cisków: steruj¹cych napêdem, w³¹czaj¹cych uk³ad
progressive scan oraz wy³¹czaj¹cych wyjœcie wi-
deo. Wyœwietlacz jest niestety niewielki i niezbyt
jasny – zosta³ wziêty z Pioneera. Za³o¿ono mu
tylko barwny filtr w kolorze ciemnego malachitu
(powtórzonego w kolorze diody), który wszyst-
ko przyciemni³. Ty³ jest charakterystyczny dla
urz¹dzeñ amerykañskich, poniewa¿ nie ma z³¹-
cza SCART, a opisy mówi¹ o sygnale 480. To ju¿
wprawdzie nieaktualne, poniewa¿ mamy wyjœcie
DVI ze skalerem, jednak swego czasu Theta by³a
jedn¹ z pierwszych firm oferuj¹cych progressive
scan (480p). Poniewa¿ ze wzglêdu na wariacjê
antypirack¹ i obecnoœæ kodu Macrovision nie da-
³o siê wysy³aæ takiego sygna³u (analogowego, nikt
jeszcze nawet nie marzy³ o cyfrowym wideo)
³¹czem komponent, radzono sobie z tym w ró¿-
ny sposób, co z zaciêciem archeologa mo¿na od-
kryæ w³aœnie na tylnej œciance. Mamy tam miano-
wicie zaœlepkê dla gniazda SDI (Serial Digital In-
terface) oraz komputerowego VGA wyposa¿o-
nego w deinterlancer DCDi firmy Faroudja. To
by³ prawdziwy hit! Te czasy jednak niezwykle
szybko pokry³y siê patyn¹ zapomnienia, co uwi-
dacznia kolejne opcjonalne ³¹cze, tym razem ob-
sadzone, a mianowicie DVI. Nie ma HDMI (dla-
czego – polecam wywiad z Neilem, gdzie cieka-
wie wypowiada siê o tym, o czym wielu wola³oby
milczeæ), a wiêc sygna³ wielokana³owy z p³yt
DVD-Audio trzeba bêdzie przesy³aæ ³¹czami ana-
logowymi. Rozwi¹zaniem by³oby ³¹cze TDL, dla
którego Theta od d³u¿szego czasu obiecywa³a
przesy³ DVD-Audio i SACD, jednak testowany
egzemplarz nie ma obsadzonego uk³adu DSP,

który by tym sterowa³, a co wiêcej, nie mo¿na
siê niczego o tej opcji dowiedzieæ ze strony fir-
mowej. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e Compli
nie wykonuje skalowania obrazu, tj. wysy³a syg-
na³ o takiej samej iloœci linii, jak na p³ycie. Przy
obecnym trendzie do generowania jak najwiêk-
szej iloœci linii to doœæ ryzykowny krok, a w zasa-
dzie jego brak... Jednak jeszcze dwa lata temu,
kiedy rozmawia³em na ten temat z ludŸmi z Ar-
cama, których topowy (do tej pory) odtwarzacz
DV29 tak¿e nie wykonuje skalowania, ci mówili
dok³adnie to, co Neil: im wiêcej informacji do
przes³ania, tym wiêkszy jitter. Co wiêcej – wiêk-
szoœæ projektorów oraz plazm i tak dokonuje
swojej interpolacji. Tak dzia³aj¹ np. wszystkie
plazmy o rozdzielczoœci 768 linii, a wiêc niemal
wszystkie plazmy 42” (odtwarzacze wypuszczaj¹
720 lub 1080). Identycznie opisa³ mi brak tego

procesu w wypieszczonym odtwarzaczu wielo-
formatowym Audioneta jeden z jego twórców,
Thomas Gessler. Coœ wiêc na rzeczy musi byæ,
albo jest to przynajmniej dobra wymówka...

Rzut oka do wnêtrza pozwala zobaczyæ, ¿e
Compli w du¿ej czêœci zosta³ z³o¿ony z “kloc-
ków” Pioneera, czêœciowo Silicon Image oraz
w przypadku sekcji analogowego wideo – Thety.
Najbardziej charakterystycznym elementem jest
napêd Pioneera, do którego doklejono od góry
aluminiow¹ p³ytkê usztywniaj¹c¹. Niemal zawsze
wystêpuje on z umieszczonymi pod spodem p³yt-
kami sterowania, które tutaj zosta³y wyjête
i umieszczone z boku, dziêki czemu oddalono je
od zak³óceñ pochodz¹cych od napêdu. Widaæ, ¿e
podstawowe uk³ady dekoduj¹ce obraz i dŸwiêk
pochodz¹ od Pioneera, a wiêc s¹ bardzo dobre.
Wydaje siê jednak, ¿e skalowanie obrazu odbywa
siê w koœci Silicon Image bêd¹cej czêœci¹ p³ytki
z wyjœciem DVI. Oprogramowanie dla uk³adu zo-
sta³o napisane w Thecie. W ka¿dym razie wstêp-
nie sygna³ MPEG jest rozpakowywany w DSP
Pioneera, zaœ deinterlacing jest przeprowadzany
na p³ytce z wyjœciem DVI. Pod p³ytk¹ z dekode-
rami umieszczono drug¹, mniejsz¹, z dekoderem
DSD firmy Sony. Tu¿ przy przedniej œciance jest
coœ, co mnie trochê w pierwszym momencie
przestraszy³o: kiepskiej jakoœci p³ytka drukowa-
na, ¿ywcem wziêta z najtañszych Pioneerów, na
której na pierwszy rzut oka nie widaæ ¿adnych
prób zmiany uk³adu. Tak¿e wyjœcia RCA s¹ nie-
z³ocone. Jeœli jednak uwa¿niej siê przyjrzymy,
zobaczymy, ¿e poprowadzono nowe, osobne za-
silanie dla zegara taktuj¹cego i w podobny spo-
sób potraktowano kilka innych miejsc. Pamiêta-
j¹c, jak wiele wnios³y podobne zmiany w odtwa-
rzaczu van den Hula, bazuj¹cym na Sony, nie

mo¿na tego lekcewa¿yæ. Niestety, nie da siê
bezkarnie rozkrêciæ ca³ego urz¹dzenia,

poniewa¿ p³ytki s¹ u³o¿one w kilku
piêtrach i zachodz¹ na siebie, a uk³ady
na p³ytce audio s¹ na samym spodzie.
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Takie
“drobiazgi”

zmieniaj¹ dŸwiêk
najbardziej: uk³ad

stabilizuj¹cy
zasilanie dla

zegara.

Wnêtrze Compli
jest zat³oczone. Na
pierwszym planie p³ytka
z wyjœciami cyfrowymi,
wyjœcie DVI i du¿a puszka

ekranuj¹ca dla
zasilacza. Na

œrodku napêd
Pioneera.

Wyjœcie wideo
DVI to serce tej
maszyny. Uk³ad

posiada rozbudo-
wany uk³ad

retaktuj¹cy oraz
algorytm

“rozpakowuj¹cy”
sygna³ interlaced,

napisany w Thecie.

Z lewej strony
podstawowa p³ytka

z dekoderem MPEG,
na samym dole p³ytka

SACD, p³ytka z ana-
logiem audio i wideo,

a na samej górze
p³ytka z wyjœciami

cyfrowymi.

Znaj¹c jednak urz¹dzenia Pioneera z ni¿szej pó³ki cenowej, wiadomo, ¿e
bêdzie tam 6-kana³owy przetwornik C/A, a na wyjœciu popularne uk³ady
scalone.

Najwiêksz¹ wagê przy³o¿ono zaœ do... p³ytki z wyjœciami cyfrowymi.
Jest wyj¹tkowo dobrze wykonana (np. u¿yto kondensatorów Nichicon Mu-
se) i skomplikowana. Mamy tutaj dwa dodatkowe, du¿e zegary, które s³u¿¹
do retaktowania sygna³u wyjœciowego, a tak¿e du¿y, programowalny uk³ad
DSP w podstawce, zarz¹dzaj¹cy ca³oœci¹. Wraz ze znakomitymi wyjœciami
cyfrowymi RCA i BNC implikuje to pewn¹ tezê: Compli zosta³ wykonany
pod k¹tem pracy jako wysokiej klasy transport. Wra¿enie to potêguje obec-
noœæ dodatkowego wyjœcia cyfrowego TDL, dla którego jest osobny, pro-
gramowalny uk³ad DSP (wyjœcie to jest opcjonalne, w testowanym egzemp-
larzu DSP nie by³ zainstalowany). Notabene, wyjœcie TLD oparte jest o ³¹-
cze Ethernetowe, identyczne z tym, którego u¿ywa Denon w swoim, dla
mnie absolutnie najlepszym ³¹czu cyfrowym hi-res Denon-Link ver. 3.

Zasilacz impulsowy zosta³ ukryty w bardzo grubym ekranie. To dobrze,
poniewa¿ szybkie prze³¹czanie, jakie ma miejsce w uk³adach impulsowych,
ogromnie œmieci w uk³adach elektronicznych.

Tak wiêc Theta w du¿ej czêœci to Pioneer. I dobrze. Problem jednak
w tym, ¿e poniewa¿ mamy mnóstwo ma³ych, specjalizowanych p³ytek, do-
stajemy wraz z dobrodziejstwem inwentarza tak¿e niezliczon¹ iloœæ po³¹-
czeñ: klasycznych, taœmami itp., z zasilaniem, sygna³ami kontrolnymi i w³aœ-
ciwym sygna³em audio i wideo.
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Przez wiele lat u¿ywa³em wieloformatowego
odtwarzacza Pioneera, wiêc z jego “firmo-

wym” brzmieniem jestem obeznany i odnajdujê je
bezb³êdnie. Poniewa¿ najpierw obejrza³em sobie
Thetê od œrodka, a dopiero potem s³ucha³em,
by³em do niej nieco uprzedzony. Usilnie stara³em
siê wiêc wy³apaæ wszystkie “pionierowate” nale-
cia³oœci. I s¹, nie da siê zaprzeczyæ, ¿e pewne
elementy Pioneera pozosta³y. Niemal wszystkie
s¹ jednak pozytywne. To jednak tylko czêœæ uk³a-
danki. W swojej g³ównej czêœci dŸwiêk Thety
jest bowiem podobny do dŸwiêku... Thety.

Najczêœciej powtarzaj¹cym siê wra¿eniem
jest organicznoœæ i pe³nia dŸwiêku, powi¹zane ze

COMPLI
Cena [z³] 19 900
Dystrybutor ARSPO AUDIO

www.arspoaudio.lodz.pl

Wykonanie i komponenty
W sekcji transportu i audio konstrukcja oparta na
odtwarzaczach  Pioneera, ale z wieloma udoskonale-
niami i ca³kowicie przebudowan¹ sekcj¹ wideo i wyjœæ
cyfrowych. Znakomita obudowa i rozbudowany
zasilacz.

Funkcjonalnoœæ
Nie ma HDMI, jednak obraz przez DVI jest znakomi-
ty. W opcji cyfrowe, wielokana³owe ³¹cze audio TLD
dla SCAD i DVD-A. Wyœwietlacz raczej ma³o kontra-
stowy.

DŸwiêk
Lekko ocieplony, ale dostatecznie dynamiczny,
z bardzo dobr¹ scen¹. Znacznie lepiej z p³ytami
SACD i jeszcze lepiej z DVD-Audio.

Obraz
Nasycony, pe³ny i g³êboki.

Wyœwietlacz dot-matrix
jest raczej niewielki i œrednio widoczny.

Sterowanie odbywa siê przy pomocy
niewielkich, ale pewnie dzia³aj¹cych
przycisków. Mo¿na wy³¹czyæ sekcjê cyfrow¹
– zalecane!

z³agodzeniem ataku. Daje to przyjemny w odbio-
rze, ³atwy do zaakceptowania dŸwiêk. Pos³uchaj-
my zazwyczaj rozjaœnianej i ostrawo granej p³yty
Violator Depeche Mode (Mute, DMCD7, Collec-
tors Edition, SACD/CD/DVD-A) i bêdziemy wie-
dzieli, o co chodzi. DŸwiêk tej têtni¹cej rytmem
p³yty by³ ³adny i p³ynny, z mocnym pulsem i bi-
tem, bez wyrzucania na wierzch cyfrowych
“œmieci”. Pioneery pokazuj¹ j¹ w podobny spo-
sób, Theta idzie jednak dalej ni¿ nawet najdro¿-
szy model DV-989 AVi .  Wraz z przyjaznym
dŸwiêkiem, co s³ychaæ ju¿ od pocz¹tku, dostaje-
my te¿ lepsz¹ rozdzielczoœæ i znakomity, zwarty,
mocny bas. Znacznie lepiej ni¿ z CD by³o z p³yta-
mi SACD. Compli bez wahania premiowa³ przy
tym p³yty zarejestrowane w domenie DSD, po-
kazuj¹c, ¿e manipulacje w rodzaju zamiany syg-
na³u PCM na DSD (jak to siê dzieje w 90 % przy-
padków) nie do koñca wychodz¹ na dobre. Tak
wiêc zarejestrowana przy pomocy urz¹dzeñ
EMM Labs w DSD i tak zmiksowana p³yta Music
for Organ, Brass and Timpani (Sonoma, SAC-001,
SACD/CD) zabrzmia³a rewelacyjnie, pokazuj¹c
instrumenty w bardziej naturalny, wielop³asz-
czyznowy sposób. Pos³uchajmy z kolei p³yt
DVD-Audio ze stajni Classic Records, jak Somet-
hin’ Else Cannonball Adderley (HDAD 2009,
DVD-A 24/192), i zobaczymy kolejn¹ janusow¹
twarz Thety. Wci¹¿ dŸwiêk le¿y po cieplejszej
stronie, jednak jest dalece bardziej przejrzysty
i dok³adny ni¿ nawet z SACD, kiedy by³o na-
prawdê dobrze. Ka¿de kolejne wejœcie tr¹bki
Davisa by³o promowane gêsi¹ skórk¹.

Powracaj¹c do p³yt CD, potwierdza siê to, co
nieco siê klarowa³o od pocz¹tku: to z platform¹
PCM Theta czuje siê najlepiej. Plany s¹ doœæ blis-
ko, ale umieszczone s¹ w szerokim kole, siêgaj¹c
daleko w ty³, daj¹c efektown¹ scenê dŸwiêkow¹.
Wy¿sza góra jest nieco zaokr¹glona oraz ocieplo-
na i dopiero p³yty hi-res to zmieniaj¹. Taki te¿
dŸwiêk otrzymujemy przy p³ytach z filmami.

Nieskromne logo Thety
wyeksponowano na wydzielonym

fragmencie œcianki przedniej.

Obraz nie pozostawia³ wiele do ¿yczenia.
Kolory by³y g³êbokie i nasycone, nie by³o widaæ
mory, która czêsto przeszkadza, i tylko w bar-
dzo ciemnych fragmentach szum t³a nieco wzras-
ta³. Naprowadzony na trop w sprawie upskalin-
gu, spróbowa³em w kilku odtwarzaczach wy³¹-
czyæ ten proces i pozwoliæ dzia³aæ uk³adom
w plazmie oraz projektorze. Wyniki nie zawsze
by³y zadowalaj¹ce, jednak w du¿ej czêœci obraz
stawa³ siê wyraŸniejszy i g³êbszy. Tak by³o wszê-
dzie tam, gdzie w wyœwietlaczu by³ skaler Fa-
roudji. W Thecie pomocne uzyskaniu tak dobrej
g³êbi obrazu mog³o byæ tak¿e to, ¿e z toru wyeli-
minowano jeden, spory uk³ad cyfrowy – w³aœnie
skalera. Bo jeœli w audio uwa¿a siê, ¿e im mniej
elementów w torze sygna³u, a uk³adów DSP
w szczególnoœci, tym lepiej, to dlaczego w wideo
mia³oby byæ inaczej?

Wojciech Pacu³a


