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An t ho ny Mi chael son ma wciąż no we po mys ły do ty czą ce tech ni ki, fun k cjo nal noś ci, 
pro jek tów plas tycz nych. Mógł by ni mi ob dzie lić kil ka in nych firm, ale dba o swo je go 

Mu si ca la, dzięki cze mu pod szyl dem tej mar ki zna jdu je my wciąż ko lej ne ory gi-
nal ne roz wią za nia. Urzą dze nia se ri i A1008 są wy jąt ko we pod wie lo ma wzglę da mi. 
Od twa rzacz to nie ty po wy top –loa der, z pły tą wi ru ją cą na wierz chu. Ma my w nim 

do dys po zy cji dwa ty py wyjść: je dno opar te o lam py, dru gie o tran zys to ry. Wzmac-
niacz, obok po tęż nej mo cy wy jścio wej pły ną cej z tran zys to rów, ma lam po wy przed-
wzmacniacz. Za si lacz wy dzie lo no do osob nej obu do wy, a sam wzmac niacz wy po sa-

żo no nie tyl ko w we jścia ana lo go we, ale i w cyf ro we. W środ ku są więc (obok lamp) 
rów nież prze twor ni ki cyf ro wo –ana lo go we. Jest też przed wzmac niacz gra mo fo no-

wy... Chy ba wy star czy? Nie ma tyl ko wy chy ło wych wskaź ni ków wy ste ro wa nia. 
Nie ma też tu ne ra ra dio we go, bo to jednak nie am p li tu ner.

ODTWARZACZ A1008
Od twa rzacz A1008 przy cią ga wzrok wyjąt ko  -

wym spo so bem  ła do wa nia pły ty. Sam me    cha  nizm 
jest zna ny, to je den z naj lep szych obec nie na pę-
dów, CD –Pro2M Phi lip sa. Krą żek do cis ka jący 
za in sta lo wa no w ma syw nym moś cie, ręcz nie 
pod no szo nym. W nim umiesz czo no prze łącz nik 
syg na li zu ją cy „za mknię cie”, a tak że dwie nie-
bies kie dio dy, któ re oświet la ją miej s ce na ło że nia 
pły ty. Tuż przed na pę dem zna jdu je się nie bies ki 
wy świet lacz TFT z dwo ma li nij ka mi i przy cis ki 
ste ru ją ce. Dru gi wy świet lacz (oby dwa moż na 
przy ciem nić lub wy łą czyć) oraz ze staw przy cis-
ków umiesz czo no rów nież na przed niej ścian ce. 

ODTWARZA
Od twa rzacz A1008 przy 

wym spo so bem  ła do wa nia p
jest zna ny, to je den z naj lep s
dów, CD –Pro2M Phi lip sa. K
za in sta lo wa no w ma syw nym
pod no szo nym. W nim umie
syg na li zu ją cy „za mknię cie”, 
bies kie dio dy, któ re oświet la
pły ty. Tuż przed na pę dem zn
wy świet lacz TFT z dwo ma l
ste ru ją ce. Dru gi wy świet lacz

)

A1008
Musical Fidelity

Muzykalne pomysły Michaelsona

Wy świet lacz i przy cis ki zdub lo wa no – umiesz-
czo no na fron cie i przy na pę dzie. To wy na tu rze-
nie jest cał kiem wy god ne dla użyt kow ni ka.
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Z ty łu wi dać, że to nie prze lew ki. 
Ma my dwie pa ry wyjść RCA, dwa wy-
jścia cyf ro we, we jście z ze wnęt r zne-
go za si la cza (o czym za chwi lę) oraz 
gniaz do sie cio we z me cha nicz nym 
wy łącz ni kiem. Obu do wę wy ko na no 
ze sta lo wych blach, zaś front z bar dzo 
gru be go pła ta alu mi nium. Czar ne 
„rącz ki” z przo du peł nią raczej ro lę 
ozdob ną.

Od krę ca jąc gór ną ścian kę, oka-
zu je się, że wy so kość urzą dze nia 
dob ra no ze wzglę du na spój ność 
sty lis tycz ną ze wzmac nia czem niż 
na re al ne po trze by. Ca ły układ, po za 
na pę dem, zna jdu je się bo wiem na 
jed nej, śred niej wiel koś ci płyt ce, 
a więk szość wnęt rza jest pus ta. Po 
od czy ta niu z dys ku, syg nał bieg nie do sca lo ne go 
up sam p le ra SRC4391 Burr –Brow na. To układ 
op ra co wa ny pier wot nie dla urzą dzeń pro fes jo-
nal nych, cha rak te ry zu ją cy się zna ko mi tą dy na mi-
ką na po zio mie 144 dB, za mie nia ją cy syg nał  
16 bi tów/44,1 kHz na 24 bi ty/192 kHz. Po nim 
ma my po je dyn czy, ste reo fo nicz ny prze twor-
nik D/A, także Burr –Brown, mo del DSD1792. 
Po nie waż jest to układ z wy jściem róż ni co wym, 
więc w ta kiej for mie, na po pu lar nych sca la-
kach JRC6057, prze pro wa dzo no kon wer s ję I/U 
oraz fil t ra cję. Sto pień wyjścio wy (wzmoc nie nie 
oraz bu fo ro wa nie), zo stał po dzie lo ny na dwie 
częś ci: al bo ko rzys ta my z dwóch po dwój nych 
triod 6922, tu taj w zna ko mi tej wer s ji NOS Phi-
lips ECG, al bo z tran zys to rów. Uwa gę zwra ca 
zna ko mi ty ze gar, wspólny dla kon wer te ra i prze-
twor ni ka oraz roz bu do wa ne ukła dy sta bi li za cji 
na pię cia. Na pię cie do sze re gu pros tow ni ków 

Top –loa de ry trud niej wcis nąć mię dzy in ne 
urzą dze nia, ale wy na gra dza ją to efek tow nym 

wy glą dem. W przy pad ku A1008 
ma my też do czy nie nia 

z bar dzo dob rym 
trans por tem 
CD–Pro2M.

Me cha nizm do cis ko wy au to ma tycz nie 
opusz cza się po pew nym cza sie. Pły ta cza sem 
wy star tu je, za nim krą żek ją do ciś nie, ale nie 
od fru nie.

Trans for ma tor za si la cza 
nie jest du ży, jed nak moż na mu po móc,  
pod łą cza jąc CD do za si la cza wzmac nia cza.

do star cza ne jest z jed ne go nie wiel kie go trans for-
ma to ra to roi dal ne go. Od twa rzacz moż na jed nak 
pod łą czyć do za si la cza wzmac nia cza i w ten 
spo sób od cią żyć we wnęt r zne traf ko. Mon taż 
jest sta ran ny, choć po dob nie jak w urzą dze niach 
Ac cup ha se ele men ty są ra czej po pu lar ne. Za-
sta na wia ją ce są też dość długie kab le za si la ją ce 
na pęd i wy cho dzą ce z syg na łem cyf ro wym.

Wy jście na pę dza ne jest al bo przez lam py 
próż nio we 6922, al bo przez tran zys to ry.

Nie za leż nie od wy jścia, fil t ra cja prze pro wa-
dza na jest w po pu lar nych sca la kach 5532. 
Przed ni mi wi docz ny jest prze twor nik Burr 

–Brow na, ze gar i up sam p ler (z bo ku).
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                           LABORATORIUM Musical Fidelity A1008
Spra wia ją ca wra że nie moc no wy śru bo wa nej, spe cy fi ka cja pro du cen ta 

mó wią ca o 250 W na 8 omach i aż 400 na 4 omach zna jdu je jed nak po-
twier dze nie. Zmie rzy liś my 245 W przy 8 omach w jed nym ka na le i 2 x 241 
W w try bie ste reo. Ob ciąża jąc wy jścia 4 oma mi, uda ło się uzys kać na wet 
tro chę wię cej od te go, co obie cał Mu si cal, od po wied nio 429 W oraz 2x419 
W. Wszys t ko to przy dob rze dob ra nej czu łoś ci 0,3 V. A1008 jest urzą dze-
niem hyb ry do wym, stąd pew nie lam po wy sto pień we jścio wy, a tak że dłu gie 
pro wa dze nie syg na łu wpły wa ją ce na umiar ko wa ny od stęp syg na łu od szu mu 
– 79 dB. Jed nak dzię ki bar dzo wy so kiej mo cy, dy na mi ka prze kra cza 100 dB. 

Przy 10 Hz spa dek wy no si –0,4 dB. Na dru gim krań cu mie rzo ne go pas-
ma uda je się do brnąć do 100 kHz przy spad ku –3 dB (rys.1). 

Po wy żej pu ła pu –90 dB (rys.2) wi dać tyl ko dru gą har mo nicz ną; trze cią 
oraz pią tą mamy już po ni żej tej gra ni cy.

Po ziom THD+N na rys.3 mógł by być jesz cze ko rzys t niej szy, gdy by nie 
pod nie sio ne szu my, sa me znie kształ ce nia har mo nicz ne są bar dzo nis kie. 
Dzię ki wy so kiej mo cy w sze ro kich za kre sach 3 W – 208 W dla 8 omów oraz 
5 W – 348 W ma my THD+N po ni żej 0,1 %.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekszta cenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Wzmac niacz zmon to wa-
no na jed nej, du żej płyt ce 
dru ko wa nej.

Trans for ma to ry wy pro wa-
dzo no na ze wnątrz. Już na 
tym eta pie od se pa ro wa no 

na pię cia dla oby dwu 
 ka na łów.

W koń ców kach 
mo cy za sto so-

wa no ukła dy 
Dar lin g to na, 

któ re w jed nej 
obu do wie 

miesz czą dwa 
tran zys to ry.

Daw niej Mi chael son 
sto so wał w swoich 

urzą dze niach eg zo-
tycz ne lam py, te raz 
po sta wił na spraw-

dzo ne, po dwój ne 
trio dy 6922 – po 
jed nej na ka nał.

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
8 245 241 
4 429 419

Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,3
Sto su nek syg nał/szum [dB]  79
Dy na mi ka [dB]  102
Znie kształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,17
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 76
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Wzmac nia czo wi ton nadaje du że, umiesz czo-
ne na środ ku po kręt ło wzmoc nie nia.

Wi docz ne z bo ku ra dia to ry są praw dzi we 
tyl ko we wzmac nia czu, w przy pad ku od twa-
rza cza są ele men tem de ko ra cyj nym, ale nie 
moż na im od mó wić udzia łu w usztyw nie niu 
obu do wy.

Wty ki za sto so wa ne w za si la czu to arys tok ra-
cja – Po wer co ny szwaj car s kie go Neu tri ka.

WZMACNIACZ A1008
Śro dek za jmu je bar dzo du że po kręt ło 

wzmoc nie nia. Pod nim, w jed nym rząd ku, ma my 
przy cis ki wy bo ru wejść. Już po opi sach wi dać 
ja kieś kom bi na cje – obok kla sycz nych źró deł jak 
gra mo fon, tu ner, CD, ma my też we jścia su ge ru-
ją ce łą cza cyf ro we, w tym USB. Mu si cal wy po-
sa żo no w we wnęt r zny prze twor nik D/A. Już na 
po cząt ku lat 90. Tech nics (a po tem kil ka in nych 
firm) za pro po no wał wzmac nia cze „cyf ro we”,  
tj. z wejściem cyf ro wym i zna jdu ją cym się za nim 
prze twor ni kiem. Po mysł upadł, po nie waż lu dzie 
nie wi dzie li w tym sen su, a po dru gie – ja kość 
tych prze twor ni ków by ła co naj mniej prob le-
ma tycz na. Ma my jed nak rok 2007 i więk szość 
urzą dzeń do mo wych to cyf ra. Na wet po czci we 
radio wkrót ce bę dzie cyf ro we. Te raz kon cep cja 
ta na bie ra no wych rumieńców – moż na bo wiem 
do wzmac nia cza pod łą czyć tu ner sa te li tar ny, tu-
ner DAB, kom pu ter, od twa rzacz MP3 itd. War to 
też wy pró bo wać cyf ro we po łą cze nie z od twa-
rza czem DVD – ste reo fo nicz na wer s ja fil mu na 
ta kim po zio mie mo że oka zać się po waż ną kon ku-
ren cją dla ta nie go wie lo ka na ło we go ki na. 

W za kre sie wejść ana lo go wych ma my 
czte ry li nio we, je dno gra mo fo no we (MM/MC, 
prze łą czal ne), wy jście do na gry wa nia i wy jście 
z przed wzmac nia cza. Je dno z wejść li nio wych 
moż na prze łącz ni kiem za mie nić na uni ty –gain, tj. 
bez re gu la cji przed wzmac nia cza. W ten spo sób 
moż na A1008 zin teg ro wać z ki nem do mo wym. 
Za si lacz zo stał wy dzie lo ny. Ko ców ki mo cy ma ją 
osob ne kab le za si la ją ce, trze ci ka be lek do star cza 
na pięcie do sek cji przed wzmac nia cza. 

Prze łą cza niem mię dzy we jścia mi za jmu je 
się układ sca lo ny. Stąd syg nał bieg nie dłu gi mi, 
nie ek ra no wa ny mi kab la mi do umiesz czo ne go 
na przed niej ścian ce kla sycz ne go po ten cjo met ru 
Al p sa i wra ca tą sa mą dro gą do płyt ki przed-
wzmac nia cza. Jak moż na wy czy tać z ma te-
ria łów fir mo wych, sek cja ta jest bez żad nych 
zmian prze nie sio na z pres ti żo we go mo de lu 
kW550, opar to ją na lam pach, ta kich sa mych jak 
w od twa rza czu. Moż na więc na zy wać Mu si ca la 
wzmac nia czem hyb ry do wym. Koń ców ki są 
w ca łoś ci tran zys to ro we – w sek cji prą do wej 
ma my po dwie pa ry ukła dów Dar lin g to na SAP15 
fir my San ken.

We jścia cyf ro we otrzy ma ły osob ną płyt kę, 
ek ra no wa ną od sek cji ana lo go wej. Prze twa-
rza niem C/A za jmu je się ten sam duet, co 
w od twa rza czu, tj. kon wer ter częs tot li woś-
ci SRC4392 oraz prze twor nik Burr –Brow na 
DSD1792. Wejście USB ob słu gu je Burr –Brown 
PCM2706. 

Pi lot pięk ny nie jest. Po nad to re gu la cja 
głoś noś ci od by wa się „z grub sza”, bo nie da się 
zdal nym ste ro wa niem pre cy zyj nie usta lić żą da-
ne go po ło że nia gał ki. 

Ze wnęt r zny za si lacz ma so lid ną obu do wę, 
we wnątrz pra cu ją dwa trans for ma to ry – du ży 
dla koń có wek i mniej szy dla przed wzmac nia cza. 
Moż na też za si lić część ukła dów od twa rza cza 
z osob nych uzwo jeń wtór nych trans for ma to ra 
wzmac nia cza. Po trzeb ny do te go ce lu ka bel 
zna jdzie my w kom ple cie.

A1008 łą czy świa ty ana lo gu i cyf ry, ma 
rów nież przed wzmac niacz gra mo fo no wy. 
Jest też prze łącz nik zmie nia ją cy fun k cję 
jed ne go z wejść, aby zin teg ro wać A1008 
z sys te mem ki na do mo we go.

Wzmac niacz wy po sa żo no w kom-
plet ny prze twor nik C/A z up sam-

p le rem. Stąd obec ność wejść 
i wyjść cyf ro wych.
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w pre cy zyj nym sys te mie jest mę czą ce. Z dru giej 
stro ny, szko da tro chę akus ty ki na grań, któ ra jest 
upra szcza na.

Gra nie Mu si ca la to – oczy wiś cie w du żym 
uprosz cze niu – re laks i uko je nie, a nie emo-
cje i unie sie nia. Mu si cal nie si li się na eks ce sy 
i wy czy no wość, nie na pi na się, to co ro bi, ro bi 
z gra cją i z du żym za pa sem sił. Je że li zwró cić na 
to bacz ną uwa gę, do strze że my nie co mniej szą 
roz dziel czość niż z in nych sys te mów w tej ce nie. 
Ale to uczci wa pro po zy cja, bo do sta je my bar dzo 
wie le w za mian. Mu si cal za gra każ dą pły tę, ja ką 
ma my w do mu, nie od kry wa jąc przed na mi nie-
zna nych do tąd po kła dów mik ro in for ma cji w nich 
za pi sa nych, ale ot wie ra jąc per spek ty wę słu cha-
nia mu zy ki dla wiel kiej przy jem noś ci. 

Woj ciech Pa cu ła

KONFIGURACJA
Pier w szy wy bór do ty czy wyjść od twa rza-

cza – do dys po zy cji są wy jścia lam po we 
i pół prze wod ni ko we. Moż na oczy wiś cie pod-
łą czyć oby dwa na raz, a po tem po rów ny wać 
na róż nych pły tach, tyl ko zmie niając po zy cję 
prze łącz ni ka źró deł. W prak ty ce za wsze 
lep szym wy jściem oka za ło się lam po we. I nie 
cho dzi na wet o to, że ta kie mam „prze ko na-
nia”, bo prze cież wiem, że nie mal wszys t kie 
od twa rza cze z te go ty pu wy jściem no szą 
w dźwię ku na ty le wy raź ną syg na tu rę „lam po-
woś ci”, że nie moż na mó wić o peł nej neu tral-
noś ci. Mi mo to lam po wy sto pień wyjścio wy 
ofe ru je w 1008 znacz nie lep szą plas tycz ność, 
a wca le nie gor szą roz dziel czość. 

Jest moż li wość pod łą cze nia ze wnęt r zne-
go trans por tu do jed ne go z wejść cyf ro wych 
wzmac nia cza Mu si ca la. Teo re tycz nie moż na 
by zre zyg no wać z od twa rza cza i pod łą czyć 
ja kiś ta ni na pęd.... Jed nak w ten spo sób nie 
osiąg nie my ja koś ci ofe ro wa nej przez kom-
plet ny sys tem A1008. Moż na to spraw dzić, 
wy sy ła jąc z od twa rza cza syg nał cyf ro wy – 
dźwięk ro bi się bar  dziej krzyk li wy niż z wyjść 
ana lo go wych. Le piej więc trak to wać cyf ro we 
we jścia wzmac nia cza i je go prze twor ni ki C/A 
ja ko moż li wość pod nie sie nia ja koś ci dźwię-
ku na sze go DVD, tu ne ra sa te li tar ne go itp., 
a nie ja ko kon ku ren cję dla prze twor ni ków 
od twa rza cza. W przy pad ku wejścia USB jest 
jesz cze go rzej; prob lem nie le ży w Mu si ca lu, 
a w sa mym łą czu: USB jest po pros tu gor sze 
niż RCA.

Przed wzmac niacz gra mo fo no wy: le piej 
od ra zu sku pić się na wkład kach MC HO, 
a jesz cze le piej MM i od puś cić so bie MC. To 
za pew ne sku tek ma łej czu łoś ci pre am pu. Na-
wet z dość moc ny mi wkład ka mi trze ba by ło 
od krę cić gałkę bar dzo moc no, że by osiąg nąć 
przy zwoi ty po ziom. 

Jest jesz cze spra wa za si la nia sek cji w CD 
z ze wnęt r zne go za si la cza. Od twa rzacz ja ko 
ta ki jest bar dzo dob rym urzą dze niem, jed nak 
po trak to wa ny do dat ko wym za si la niem dzia ła 
jesz cze le piej. To dob ra wia do mość, ale dla-
cze go nie moż na było od ra zu przy go to wać 
od po wied nio dob re go za si la cza we wnątrz 
CD? Za pro po no wa ny po rzą dek rzeczy 
ozna cza prze cież, że je dy nie w to wa rzys t wie 

wzmac nia cza wy ciś nie my z od twa-
rza cza mak si mum. I pew nie o to 
cho dzi ło...

A1008 CD
Cena [zł] 16 900
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Bar dzo moc na i ład na bu do wa, nie tu zin ko wy spo-
sób ła do wa nia pły ty. Do zna nia ory gi nal noś ci, so lid-
noś ci i luk su su.
Funkcjonalność
Dwa wy jścia: lam po we i pół prze wod ni ko we. 
Dźwięk moż na po pra wić, pod łą cza jąc ze wnęt r zny 
za si lacz.
Brzmienie
Lep sze z wy jścia lam po we go – do kład ne, dźwięcz-
ne, ale bez wy os t rze nia.

 

A1008 AMPLIFIER
Cena [zł] 16 900
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Im po nu ją ca kon struk cja z ze wnęt r znym za si la czem 
i bo ga tym wy po sa że niem sek cji przed wzmac nia cza.
Funkcjonalność
Bar dzo sze ro ka: współ pra ca za ró wno z gra mo fo na-
mi, jak i ze źród ła mi cyf ro wy mi - tak że w sys te mach 
ki na do mo we go.
Parametry
Jed na z naj wy ższych w ka te go ri i wzmac nia czy 
zin teg ro wa nych moc wy jścio wa, sze ro kie pas mo, 
nis kie znie kształ ce nia, dość wy so ki szum.
Brzmienie
Bez wy sił ko we, swo bod ne ope ro wa nie dy na mi ką, 
na sy ce nie i kon t ro la nis kich re jes t rów. Spój ność, 
au to ry tet, du ża ska la.

 

ODSŁUCH 
Dźwięk sys te mu 1008 naj szyb ciej moż na 

zde fi nio wać ja ko bez piecz ny, uni wer sal ny, pod 
każ dym wzglę dem sa tys fak cjo nu ją cy. Zrów no-
wa że nie, du ży za kres dy na mi ki, dob ra szcze-
gó ło wość – wszys t kie pod sta wo we dzie dzi ny 
zo sta ły opa no wa ne. Nie za leż nie od ja koś ci 
na gra nia, mu zy ka po pły nie gła dko, z wy czu ciem 
na stro ju, ewen tu al nie z po ka za niem, ale już nie 
wy eks po no wa niem wad re jes t ra cji. Od ra zu 
wia do mo, że ma my do czy nie nia ze wzmac nia-
czem o wy so kiej mo cy. Nie cho dzi o wa le nie 
ba sem na le wo i pr awo, ale właśnie o trzy ma nie 
wszys t kie go na wo dzy. Naj le piej sły chać to na 
śred ni cy. Tak, wiem, zwyk le z mo cą ko ja rzą się 
nis kie to ny i słusz nie, jed nak w tym przy pad ku 
szcze gól nie im po nu je czys tość i spo kój śred ni cy, 
na wet gwał tow ne zmia ny dy na micz ne nie wpro-
wa dza ją ner wo woś ci, bę dąc od da wa ny mi w peł-
nej ska li. Pod tym względem Mu si cal po ra dzi 
so bie ze wszys t kim. Bar dzo wy ma ga ją ca pły ta 
z na gra nia mi wo ka lis tek, wy da na przez Fiest 
Im pres sion Mu sic Fi ve Son g birds, za brzmia ła bez 
śla du me ta licz ne go na lo tu, bez żad nych oznak 
pa ni ki, która wkra da się do dźwię ku, kie dy 
pro si my wzmac niacz o zbyt wie le. Przy na gra niu 
Una Ma ti ca de Ru da, w któ rym śpie wa Es t her 
Ofa rims, mia ło się dzię ki te mu wra że nie, że 
głos i to wa rzy szące mu in stru men ty per ku syj ne 
is t nie ją w róż nych pla nach, bez na cho dze nia na 
sie bie. Du ża moc po zwa la oczy wiś cie na swo -
bod ne ope ro wa nie ba sem. W przy pad ku Mu si ca la 
jest jed nak coś więcej. Dob rze kon t ro lo wa ny, 
ale ma syw ny bas prze cho dzi w na sy co ną, gęs tą 
niż szą śred ni cę. To dla te go więk szość płyt brzmi 
przy jem nie, na wet jeś li ulu bio ny mi in stru men ta-
mi re ali za to ra by ły fle ty i bla chy.

Tu taj trze ba się jed nak za trzy mać, aby od po-
wie dzieć na kil ka py tań. Au dio to sztu ka wy bo ru 
i kom pro mi su. Bry tyj s ki sys tem gra peł nym 
dźwię kiem, m.in. przez lek kie pod ra so wa nie 
prze ło mu do łu i śred ni cy. Jest to za kres, który 
wie le ko lumn prze twa rza zbyt nie śmia ło, stąd 
po moc Mu si ca la świet nie to re kom pen su je 
i osta tecz ny efekt po le ga właś nie na dob rym 
zrów no wa że niu. Je że li jed nak pod łą czy my do 
Mu si ca la ko lum ny, któ re sa me z sie bie ofe rują 
so czys te i roz ło żys te nis kie (nie naj niż sze) 
re jes t ry, wów czas rów no wa ga nie bę dzie już 
ide al na, brzmie nie prze ja wi ten den cję do fa wo -
ry zo wa nia do łu wzglę dem gó ry pas ma, cho ciaż 
wy peł nie nie, ak sa mit ność i blis ka per spek ty wa 
na dal bę dą przy jem ne. Je że li jes teś my skłon ni, 
świa do mie lub nie świa do mie, dla ta kiej przy jem-
noś ci po świę cić nie któ re ele men ty obiek tyw nie 
kom plet ne go i pre cy zyj ne go dźwię ku, nie ma się 
zu peł nie czym prze jmo wać. 

Sys tem nie co uśred nia brzmie nie róż nych 
płyt. To z jed nej stro ny dob rze, bo np. nie 
naj le piej na gra ny wo kal Col lin sa z re mas te ru 
SACD pły ty Aba cab nie miał roz jaś nie nia, które 
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   Naim CDX2+SUPERNAIT

Fir ma Naim Au dio jest po strze ga na ja ko bar dzo au dio fil s ka, 
bo kon ser wa tyw na lub też ja ko kon ser wa tyw na, bo au dio fil s ka... 

Kon ser wa tyzm rzeczy wiś cie mo że ko ja rzyć się z nie mal nie spo ty ka ny mi 
dzi siaj już gdzie in dziej, a wciąż sto so wa ny mi przez Nai ma wty ka mi DIN, 
ale są to sko ja rze nia ty leż słusz ne, co wy biór cze i po wierz chow ne. Fir ma 
wca le nie trzy ma się kur czo wo tyl ko tra dy cyj ne go, ste reo fo nicz ne go nur tu, 
choć trze ba przy znać, że dla mi łoś ników mu zy ki wciąż ma naj wię cej ser ca i po-
mys łów. Od waż nie wdra ża no wa tor s kie roz wią za nia, nie raz bę dą ce za prze cze niem 

uzna nych kon cep cji, jed no cześ nie jest jed nym z naj więk szych pro pa ga to rów różne go 
ro dza ju up g ra de’ów, bę dą cych waż nym skład ni kiem au dio fil s kiej kul tu ry. 

Dob ra kon dy cja, ja ką Naim utrzy mał w trud nych dla hi –fi la tach, wy ni ka z po łą cze nia 
in no wa cyj noś ci i rze tel noś ci. Jest tu miej s ce na ory gi nal ność, ale nie ma miej s ca na 

wy głu py, któ rych nie da ło by się wy tłu ma czyć dba łoś cią o ja kość dźwię ku.

W superświecie Naima
a przy go to wa ny pie czo ło wi cie na pęd. Do dat ko-
wo, tak jak w naj wy ższej kla sy top –loa de rach, 
nie ma tu ru cho me go trzpie nia ścis ka ją ce go 
pły tę, kła dziemy na nią mag ne tycz ny krą żek 
do cis ko wy. To wszys t ko jest mało wy god ne, 
ale jak że au dio fil s kie – do słow nie i w prze noś-
ni. Pe reł ka. Nie dość, że od czyt da nych bę dzie 
pre cy zyj niej szy, to ce re mo nia ob słu gi do star czy 
do dat ko wych wrażeń. Wy świet lacz to pros ta, 
rzek ł bym na wet pry mi tyw na mat ry ca, któ rej 
fun k cje ogra ni czo no do mi ni mum (po ka zu je al bo 

ODTWARZACZ 
CDX2

Mo del CDX2 za jmu je szcze gól ne miej s-
ce w ofer cie Nai ma. To na jlep szy od twa rzacz 
wśród urzą dzeń zin teg ro wa nych. Naim ofe ru je 
po nad to dwa od twa rza cze dzie lo ne, oczy wiś cie 
znacz nie droż sze. 

CDX2 mo że być ab so lut nym wzor cem mi ni-
ma liz mu, choć przy ję te roz wią za nia, zwłasz cza 
w ra mach me cha niz mu od czy tu ją ce go, są co 

naj mniej za ska ku ją ce. Ni by wszys t ko wy glą da 
zwy czaj nie, w wy cię tym w przed niej ścian ce 
„okien ku” zna jdu je się szuf la da, ty le tyl ko, że 
ni gdzie nie zna jdzie my przy cis ku „open”. Zna-
jdzie my za to uchwyt za mon to wa ny po jed nej 
stro nie... Ktoś, kto ni gdy wcześ niej nie wi dział 
cu dów Nai ma, mo że być za sko czo ny, ca ły 
me cha nizm na le ży bo wiem ręcz nie wy su nąć. 
Szuf la da wy su wa się nie na wprost, ale po łu ku. 
Szkie let me cha niz mu jest cięż ki i so lid ny, to nie 
pier w szy z brze gu czyt nik DVD za kil ka do la rów, 

Fan tas tycz ny 
pod wzglę dem so lid noś ci i zu peł nie wy jąt ko wy 
me cha nizm: na le ży ręcz nie od su nąć szuf la dę 
i umieś cić pły tę na ta le rzy ku, na stęp nie po ło-
żyć na nią krą żek do cis ko wy.

Odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowanyHI-END 
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nu mer ścież ki, al bo cza sy utwo rów), jest jed nak 
dos ko na le czy tel na i cha rak te ry zu je się nis ki mi 
szu ma mi. Trze ba by ło po słu żyć się kil ko ma do-
dat ko wy mi wskaź ni ka mi dio do wy mi, aby poin-
for mo wać o uak tyw nie niu try bów cza so wych, 
po wta rza nia czy obec noś ci noś ni ka HDCD – 
od twa rzacz ma bo wiem sto sow ny de ko der. 

Wśród wyjść jest ana lo go wa pa ra RCA oraz 
pre fe ro wa ny przez pro du cen ta stan dard DIN, 
że by do dat ko wo za chę cić nas do je go uży cia, 
w kom ple cie zna jdu je się od po wied ni ka be lek. 
Obok wyjść zna jdzie my jesz cze bar dzo du że, 
okrąg łe gniaz do. Aby od twa rzacz w ogó le 
dzia łał, na le ży... za śle pić je spe cjal nym wty kiem, 
uak tyw nia jąc w ten spo sób we wnęt r zny za si lacz. 
Gniaz do to bę dzie po trzeb ne, gdy ze chce my 
do ko nać up g ra de’u urządze nia, do ku pu jąc za-
si lacz ze wnęt r zny. Za si lacz we wnęt r zny CDX2 
nie wy da je się jed nak ułom ny, wręcz prze-
ciw nie, na sa mą głów ną płyt kę do star cza nych 
jest dwadzieścia nie za leż nych, sta bi li zo wa nych 
na pięć, po cho dzą cych z po waż ne go to roi dal ne-
go tra fa.

Wszys t ki mi ope ra cja mi zwią za ny mi z pra cą 
me cha niz mu ste ru je na pi sa ny przez Nai ma 
pro gram, za szy ty w jed nej z koś ci nie opo dal 
na pę du. Syg nał od czy ta ny z pły ty pod le ga oś mio-
krot ne mu nad prób ko wa niu 
w ukła dach fil t rów, a na stępnie 
wy sy ła ny jest nie za leż nie dla 
każ de go ka na łu do kon wer te-
rów C/A Burr –Brow na. Pra cą 
ca łe go ze spo łu cyf ro we go ste-
ru je wspól ny ze gar tak tu ją cy.

Du żą część obu do wy za-
jmu je ogrom ny me cha nizm za-
wie szo ny na ło żys ku. Mag nes 
za po ży czo ny wprost z szaf ki 
ku chen nej utrzy mu je szuf la dę 
na pę du w po zy cji za mknię tej. 
No, po pros tu od jazd!

Du żo miejsca za jmu je 
me cha nizm, wi dać tak że 

sta ran ność w sek cji 
za si la ją cej.

Obok cha rak te rys tycz nych 
dla Nai ma DIN –ów 

zna laz ło się jed nak miej s ce 
dla po wszech nie 

sto so wa nych RCA.

Fir mo wy prze wód z koń ców ka mi DIN nie 
wy glą da im po nu ją co, ale dźwięk sys te mu pod-
łą czo ne go za je go po śred nic t wem był bar dzo 

dob ry.

Okrąg ła za ślep ka uak tyw nia we wnęt r zny za-
si lacz, ale do gniaz da mo że my też pod łą czyć 
op cjo nal ny za si lacz ze wnęt r zny.

W po zy cji za mknię tej me cha nizm przy trzy-
mu je ma ły mag ne sik.

Naim op ra co wał włas ny al go rytm, gwa ran-
tu ją cy pre cy zyj ne śle dze nie ścież ki i lep szą 
ko rek cję błę dów.
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Odtwarzacz SACD + wzmacniacz zintegrowanyHI-FI

        LABORATORIUM Naim SUPERNAIT

Moc wy jścio wa Nai ta roś nie z ge ne ra cji na ge ne ra cję. Su per Nait mo że 
po chwa lić się wy jąt ko wy mi (jak na Nai ma) osiąg nię cia mi w tej dzie dzi-
nie. Nie wiel ka obu do wa kry je bo wiem koń ców ki zdol ne wy pro du ko wać  
93 W przy 8 omach i 148 W przy 4 omach. Mi mo że Su per Nait nie jest 
kon struk cją du al mono (ani na wet qu a si du al mono), to dzię ki wy daj noś-
ci zasilacza moc pod czas ste ro wa nia dwóch ka na łów jed no cześnie spa da 
w każ dym z nich tyl ko tro chę – ma my 2 x 89 W oraz 2 x 139 W (8 i 4 omy). 
Do osiąg nię cia ta kich wy ni ków wy star czy za led wie 0,08 V syg na łu ste ru ją ce-
go, czu łość jest więc bar dzo wy so ka. 

Nie ste ty, S/N osią ga je dy nie 69 dB. Sa ma bar dzo wy so ka czu łość nie jest 
oczy wiś cie je dy nym spraw cą tej sy tu a cji, głów nie wa ży tu udział przy dźwię-
ku 60 Hz. Dość wy so ka moc wy dźwig nie dy na mi kę na pułap 88 dB.

Pas mo prze no sze nia (rys. 1) jest wy raź nie za wę żo ne od stro ny wy so kich 
częs tot li woś ci, gra ni ca –3 dB po ja wia się już przy 34 kHz.

Ana li za znie kształ ceń (rys. 2) na tle szu mów po ka zu je dru gą har mo nicz-
ną przy –80 dB oraz trze cią o 2 dB ni żej.

Prze bieg THD+N moż na prześ le dzić na rys. 3, znie kształ ce nia po ni żej 
0,1% utrzy mu ją się w zakre sach 2,5 W–75 W dla 8 omów oraz 6 W –109 W 
dla 4 omów.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekszta cenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Naim ofe ru je kil ka ty pów ze wnęt r znych mo du-
łów za si la ją cych, ale rów nież włas ny za si lacz 
Su per Nai ta jest nie by le ja ki.

Ra dia tor to nie ty-
po wy, gru by me ta-
lo wy blok bez piór, 
tran zys to ry mo cy 

to nie za wod ne 
San ke ny, któ rym 
ta kie trak to wa-

nie pew nie nie 
za szko dzi

Za ró wno re gu-
la cja wzmoc-

nie nia, jak 
i zrów no wa że nia 
ka na łów od by wa 

się w bar dzo 
dob rych po-

ten cjo met rach 
Al p sa.

Gór na płyt ka, na 
któ rą wlu to wa-

no gniaz d ka RCA, 
za wie ra tak że 

kom plet ny mo duł 
cyf ro wy z przetwor-

ni ka mi C/A.
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Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
8 93 89 
4 148 149

Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,085
Sto su nek syg nał/szum [dB]  69
Dy na mi ka [dB]  88
Znie kształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,16
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 49



WZMACNIACZ 
SUPERNAIT

W ka ta lo gu Nai ma od za wsze by ła tyl ko jed-
na in teg ra – słyn ny Nait. Su per Nait swo ją na zwą 
su ge ru je, że bę dzie czymś znacz nie lep szym. 
Rzeczy wiś cie, już po bież ny prze gląd cech wska-
zu je na znacz nie wy ższą moc i wpro wa dze nie do 
gry sek cji cyf ro wej. Su per Nait nie pre ten du je do 
mia na wzmac nia cza cyf ro we go, któ re to okreś-
le nie (nie słusz nie) przy lgnę ło do co raz bar dziej 
po pu lar nych wzmac nia czy pra cu jących w kla sie 
D. Po dob nie jak w Mu si ca lu A1008, we jścia cyf-
ro we słu żą pod łą cze niu źró deł z ta kim syg na łem. 
Po ja wia się co raz wię cej mu zycz nych od twa-
rza czy sie cio wych. Nie któ re fir my, ta kie jak np. 
Linn, ofe ru ją na swoich stro nach in ter ne to wych 
mu zy kę w nie skom pre so wa nym for ma cie PCM 
24 bit/192 kHz. Nie wy klu czo na jest tak że współ-
pra ca z prze noś ny mi od twa rza cza mi, choć tyl ko 
ta ki mi, któ re po tra fią po dać cyf ro wy syg nał 
w od po wied niej po sta ci (mo du la cja PCM).

Mi mo tych in no wa cji Su per Nait z wy glą du po-
zo sta je dob rym, po czci wym Nai mem. Ozna cza 
to wy cio sa ną, nie mal ka le czą cą dło nie os t ry mi 
na roż ni ka mi obu do wę, wy ko na ną z na praw dę 
so lid nych blach. Kla sycz ne już zie lo ne lo go za jęło 
wy eks po no wa ne miej s ce. Wie lo przy cis ko wy se-
lek tor źró deł z mięk ko dzia ła ją cy mi, re agu ją cy mi 
nie mal na do tyk kla wi sza mi jest dla użyt kow-
ni ka ko rzys t ny. Pu ryś ci mo gą się krzy wić na 
po krętło ba lan su, ale nie bu rzy ono wi ze run ku, 
po dob nie jak dwa mi nia tu ro we gniaz d ka – je dno 
dla słu cha wek, dru gie to we jście pod ręcz ne, za-
pro jek to wa ne zresz tą bar dzo spryt nie, gdyż ak-
cep tu je syg na ły ana lo go we i cyf ro we. Obec ność 
gniazd cyf ro wych (elek t rycz nych i op tycz nych) 
już nas nie zdzi wi, po dob nie jak rząd pre his to-
rycz nych gniazd ty pu DIN. Naim po zo sta je im 
wier ny, wręcz re ko men du je ten typ pod łą czeń, 
cho ciaż na szczęś cie dub lu je je wy so kiej kla sy 
zło co ny mi RCA. Kom plet wyjść głoś ni ko wych 

jest je den (Naim nie uzna je po łą czeń ty pu bi –wi-
re), przy sto so wa ny do wty ków ba na no wych 
(nie da się za krę cić go łych prze wo dów ani tym 
bar dziej wi de łek). Pro du cent do da je od po wied-
nie wty ki, choć i tak trze ba się bę dzie na gim-
nas ty ko wać, by za ro bić w nich na sze ulu bio ne 
prze wo dy.

Jest jesz cze kil ka do dat ków: wy jście do 
sub wo o fe ra, pęt la łą czą ca sek cję przed wzmac-
nia cza i koń ców ki mo cy, nie za leż ne wy jście dla 
do dat ko we go wzmac nia cza. Tu taj do cho dzi my 
do moż li woś ci roz bu do wy układu, a op cji jest 
przy naj mniej kil ka – pier w sza i oczy wis ta to 
do dat ko wy, dwu ka na ło wy wzmac niacz, czy li 
sys tem bi –am ping, ale Naim pro pa gu je moc no 
tak że ideę ze wnęt r znych za si la czy. Ko rzys ta jąc 
ze spe cjal ne go złą cza, można za si lić Su per Nai ta 
prą dem z Flat Ca pa al bo z droż szych mo du łów 
Hi Cap czy Su per Cap. 

W na szym eg zem p la rzu za śle pio no gniaz do 
ko mu ni ka cji RS232, ale moż na je uak tyw nić, in-
sta lu jąc spe cjal ny mo duł we wnątrz obu do wy.

Ścież ka cyf ro we go syg na łu roz po czy na się 
od bior ni kiem Crys tal Se mi con duc tors CS8416, 
ak cep tu ją cym da ne 24 bit / 192 kHz, któ re 
kon wer to wa ne są w prze twor ni ku PCM1791 
Burr –Brow na. We wnątrz wi dać bar dzo sta ran ne 
uło że nie pły tek, wy ko na nych w tech no lo-
gi i SMD. Trans for ma tor to roi dal ny jest du ży, 
ra dia tor koń có wek już nie tak im po nu ją cy, 
przy krę co no do nie go jed nak pa ry świet nych 
tran zys to rów San ke na 2SA1216/2SC2922, spo-
ty ka ne w wie lu jeszcze droższych urzą dze niach. 
We jścia roz lo ko wa no na dwóch płyt kach; na 
dol nej, bę dą cej jed no cześ nie ba zą dla więk szoś ci 
ukła dów wzmac nia cza, za in sta lo wa no ko nek to ry 
DIN, wi dać więc, że pro du cent pre fe ru je ten typ 
podłą czeń, gdyż al ter na tyw ne RCA prze nie sio no 
już na dru gi mo duł pod pięty taś mą.

Kon struk cja Su per Nai ta to mie szan ka roz wiązań bar dzo no wo czes nych 
i bar dzo tra dy cyj nych (co wca le nie zna czy, że prze sta rza łych, cho ciaż cza sa mi nie wy god nych), 
wszys t kie za pa ko wa no do pu deł ka, które go es te ty ka ja sno wska zu je na au to ra pro jek tu.

Su per Nait ma 
pięk ny kom plet 
wejść ana lo go wych, 
ale tak że aż pięć 
cyf ro wych (je dno 
z przo du).

Sek cję przed wzmac nia cza i koń có wek po-
łą czo no du żą, ory gi nal ną zwo rą, oczy wiś cie 
w stan dar dzie DIN.

Prze wo dy głoś ni ko we mu si my za koń czyć 
wty ka mi ba na no wy mi – ter mi na le przy łą cze-
nio we są nie ty po we, to zna czy ty po we... dla 
Nai ma.
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ODSŁUCH 
Przez dłuż szy czas uży wa łem zin teg ro wa nych 

wzmac nia czy Nai ma, stąd fir mo wy dźwięk urzą-
dzeń tej fir my wbił mi się dob rze w pa mięć i mia-
łem co do kom ple tu Su perNait/CDX2 okreś lo ne 
ocze ki wa nia. Su per Nait to już jed nak nie ta nia in-
teg ra. Dźwięk na pę dza ny przez Su per Nai ta idzie 
nie co da lej, utrzy mu jąc wpraw dzie naj waż niej sze 
dla kon struk cji bry tyj s kich ce chy, jed nak ofe ru ją cy 
więk sze wy ra fi no wa nie. Cha rak ter brzmie nia 
ze sta wu jest w dużej mie rze de ter mi no wa ny 
spo so bem pre zen ta cji naj wy ższych częs tot li woś-
ci. Są one w tym przy pad ku nie co zła go dzo ne, 
dez ak tu a li zu ją wszel kie za rzu ty o cyf ro woś ci 
czy to urzą dzeń czy na grań, jak by de zyn fe ku ją 
dźwięk ska le czo ny wsku tek resz tek nie do sko-
na łoś ci za pi su CD. Jed no cześ nie wi dać sta ra nia, 
aby wy do być z za pi su od po wied nio du żo in-
for ma cji, choć by na wierz chu mia ły się zna leźć 
wręcz lam po we kli ma ty. Gó ra jest więc rze tel na, 
nie prze ry so wa na, ma swój styl, po zwa la po czuć 
nie co z cha rak te ru ana lo gu – te go z wy so kiej pół-
ki. Ale co z dy na mi ką, szyb koś cią i ude rze niem, 
co z ce cha mi, któ re by ły tak sil nie za zna czo ne 
w po przed nich wzmac nia czach Nai ma? Uspo ka-
jam – wszys t ko jest na swoim miej s cu, słyszal ne 
na tych miast i bez szu ka nia po ką tach. Naim 
wy ciąg nie rytm z na wet naj bar dziej nie mra we-
go utwo ru. Oczy wiś cie bas od gry wa w tym ro lę 
naj waż niej szą, przy go to wa no mu du żą roz pięt ość 
i zróż ni co wa nie wy brzmień, w któ rych do mi nu je 
jed nak kon tu ro wość i wy ższy pod za kres. Wy bit-
na czy tel ność osiąg nię ta po częś ci przez „od tłusz-
cze nie” naj niż sze go ba su jest tu bar dzo is tot na. 
Śred ni ca zo stał usta wio na w jed nym rzę dzie 
z gó rą, za kre sy te bar dzo moc no ze so bą zwią-
za no, mo że le kko pod kreś la jąc prze jście mię dzy 
ni mi, co do da je wi go ru i na tych mias to woś ci. 

Naim dość de li kat nie roz pra wia się z prze-
strze nią, tu nie wszys t ko po da no do słow nie i wy-
ma ga na jest pew na aten cja słu cha cza, któ re mu 
po zo sta wio no za ba wę w od kry wa nie dźwię ków 
na dal szych pla nach. Naj bar dziej gęs tą, ale też 
dos ko na le upo rząd ko wa ną za bu do wą mo że po-
chwa lić się moc na pier w sza li nia. 

Za szyb kość, ener gię i na wet nie co sza leń-
s twa od po wia da w tym ze sta wie niu prze de 
wszys t kim wzmac niacz, to on wno si do brzmie-
nia sys te mu naj wię cej fir mo wej dy na mi ki, jest 
jed no znacz ny, do słow ny, bez względny i krzep-
ki na ba sie. Za to wy so kie to ny daw ku je dość 
oszczęd nie, uni ka błys kot li woś ci, a tym bar dziej 
ete rycz noś ci, przez co tym bar dziej sku pia na szą 
uwa gę na za sad ni czych dźwię kach. 

CDX2 gra z ko lei znacz nie chęt niej gó rą pas-
ma, jest bar dziej ot war ty, po tra fi chwi la mi być 
na wet os t ry, ale też kreo wać bar dziej zróż ni co-
wa ne kli ma ty i do star czać mu zy ce po wiet rze. 
Tu taj za kres nis ko to no wy jest mniej roz bu do wa-
ny, ale też nie zu bo żo ny. Neu tral ność środ ka jest 
chy ba na wet lep sza niż we wzmac nia czu, a to 
za spra wą skru pu lat nej li nio woś ci, ana li tycz-
noś ci, choć też pew ne go chło du. CDX2 dą ży 
do pre zen ta cji obiek tyw nej, wol nej od na lo tów 
i włas nych ry sów urzą dze nia, do star cza dźwięk, 

W 1983 r. świa tło dzien ne ujrzał pier w szy 
 Nait (okreś la ny dziś sym bo lem 1). Za-

m   knię ty w wąs kim, dłu gaś nym pu deł ku był 
po la kie ro wa ny na czar ny mat (z wy jąt kiem 
wy po le ro wa nych kra wę dzi) i dys po no wał 
nie wiel ką mo cą wy jścio wą (ok. 20 W na ka nał). 
Układ elek t rycz ny był bar dzo pros ty, w ma łej 
skrzyn ce naj wię cej miej s ca za jmo wał za si lacz. 
Nait miał wy jąt ko wo sku tecz ny przed wzmac-
niacz gra mo fo no wy (co cie ka we, było to 
je dy ne we jście na gniaz dach RCA, po zo sta łe 
wy ko na no na DIN–ach), któ ry w tam tych 
la tach sta no wił pod sta wę wy po sa że nia wzmac 
-nia cza. Cie ka wos t ką Nai ta (tak że póź niej-
szych wer s ji) był brak ukła du tzw. miękkie go 
star tu. Każ do ra zo we włą cze nie urzą dze nia 
do sie ci wią za ło się więc z głoś nym stu kiem 
w ko lum nach. Chy ba do pie ro Su per Nait zo stał 
uwol nio ny od tej przy pad łoś ci, uzna wa nej 
przez wiel bi cie li fir my za uro czą ce chę. Dość 
pros ta kon struk cja Nai tów za chę ca hob bys tów 
do two rze nia ko pi i, na ca łym świe cie po wsta ło 
du żo tzw. klo nów bry tyj s kiej in teg ry z róż nych 
okre sów pro duk cji.

W ro ku 1988 na stał czas dru giej wer s ji, 
pro du ko wa nej przez pięć ko lej nych lat. Nait 
2 miał da lej kształt pu deł ka po bu tach, ale 
ko lor zmie nił się z czar ne go na sza ry. Do pie ro 
przed sta wio na w 1993 r. wer s ja trze cia mia ła 
obu dowę o peł nej sze ro koś ci i by ła kry ty ko wa-
na przez fa nów za odej ś cie od dy na micz ne go, 
lecz ciep łe go brzmie nia na rzecz ste ryl noś ci 
po rów ny wa nej z pły tą CD. Być mo że ca ła 
spra wa mia ła ja kiś związek z cza sem, w któ-
rym przed sta wio no „trój kę”, wów czas w ce nie 
by ła mięk kość i ciep ło ja ko an ti do tum na os t-
rość ów czes nych od twa rza czy. Po cząt ko wo, 

CDX2
Cena [zł] 17 000
Dystrybutor DECIBEL

www.decibel.pl

Wykonanie
Bar dzo ory gi nal ny, sta ran nie za pro jek towa ny na pęd, 
kon struk cja me cha nicz na i elek t ro nicz na bar dzo so-
lid na, po waż ny za si lacz.
Funkcjonalność
Wy świet lacz jest czy tel ny, ale nie zbyt ko mu ni ka-
tyw ny, dzia ła nie je dy ne go w swoim ro dza ju me cha-
niz mu od czy tu ją ce go moż na uwiel biać al bo wręcz 
prze ciw nie...
Brzmienie
Neu tral ne, do kład ne, wy rów na ne, świet nie po ukła-
da ne to nal nie i prze strzen nie. Bez eg zo tycz nych kli-
ma tów, elas tycz ne i uni wer sal ne. Źród ło z kla są.

 

tak jak mo de le 1 oraz 2, Nait 3 był po zba wio ny 
zdal ne go ste ro wa nia, co zmie ni ło się w 1995 r. 
wraz z sym bo lem 3R. Mi mo wszys t kich za rzu tów 
Nait 3(R) goś cił na skle po wych pół kach re kor do-
wo dł ugo, bo aż do 2000 r. Wte dy zwo do wa no 
nu mer 5 (opusz cza jąc w ogóle 4). Już po trzech 
la tach po ja wi ła się ulep szo na wer s ja 5i, któ ra jest 
sprze da wa na do dziś, ale od nie daw na ra zem 
z więk szym mo de lem Su per Nait.

któ ry po tem moż na wy pro fi lo wać w za sa dzie 
do wol nie za po mo cą wzmac nia cza – ta kie go 
właśnie jak Su per Nait – lub zu peł nie in ne go, 
o od mien nym cha rak te rze. I oczy wiś cie za 
po mo cą ko lumn, któ re jak zwyk le ma ją bar dzo 
du ży udział w osta tecz nym re zul ta cie.

Ra dek Ła ba now s ki

NAIT- INTEGRA Z HISTORIĄ

SUPERNAIT
Cena [zł] 17 500
Dystrybutor DECIBEL

www.decibel.pl

Wykonanie
Su ro wa, ale na swój spo sób pięk na obu do wa, mi-
mo op cji ze wnęt r znych za si la czy, ten zin teg ro wa ny 
w urzą dze niu jest już bar dzo dob ry.
Funkcjonalność
We jście pod ręcz ne (ana lo go we i cyf ro we), wy jście 
słu chaw ko we, obok DIN –ów są też ty po we RCA.
Parametry
Nie wiel ki udział znie kształ ceń har mo nicz nych, wy so ka 
moc w każ dych wa run kach, ale przy tym tak że wy-
so ki szum.
Brzmienie
Bar dzo spój ne, dy na micz ne, bez po śred nie. Gó ra 
pas ma wto pio na w śred ni cę, co jed nak nie skut ku je 
ła god noś cią, lecz jed no znacz noś cią i gra niem „bez 
ce regieli”. Cha rak ter ny jak wszys t kie dotychczasowe 
wzmac nia cze Nai ma. 

 

Pier w szy, le gen dar ny już Nait, nie któ re  
eg zem p la rze bez mo dy fi ka cji i na praw  
prze trwa ły do dzi siaj.

Nait2 – sza rak wciąż w wąs kiej obudowie
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