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Cambridge Audio
AZUR 740C
AZUR 740A

Niedawno testowaliœmy topowy
i – jak na tê firmê – bardzo drogi wzmacniacz 840A,
teraz trafia do nas nieco tañszy 740A, ale ju¿ razem
z odtwarzaczem 740C. W przypadku wzmacniacza
sprawa jest jasna – nie mamy do czynienia z wyj¹-
tkowym rozwi¹zaniem zawartym w 840A, czyli wzmacniaczem
w “firmowej” klasie XD, ale z klasyczn¹ klas¹ AB. Odtwarzacz
jest jednak, przynajmniej na pierwszy rzut oka, bardzo bliski
do 840C. Bo chocia¿ nie mamy wyjœæ zbalansowanych, tu
i ówdzie nieco oszczêdzono, to jednak wci¹¿ jego podstaw¹ jest
znakomity uk³ad upsamplingu dostarczony przez
szwajcarskiego specjalistê, firmê Anagram Technologies. Wci¹¿
te¿ mamy do dyspozycji wejœcia cyfrowe, mo¿na poprzez nie
pod³¹czyæ np. tuner tej firmy (u¿yty modu³ FM/DAB jest
uk³adem cyfrowym), tuner satelitarny (TV), odtwarzacz DVD.
Ta ostatnia mo¿liwoœæ jest szczególnie atrakcyjna, bo choæ
dŸwiêk bêdzie “tylko” stereo, to jednak skorzystamy
z dobrodziejstw upsamplingu.

Wyœwietlacz to niezbyt kontrastowy
LCD o mlecznej barwie. Jest jednak du¿y
i znajdziemy na nim wszystkie potrzebne
informacje.

Elektronika zwi¹zana z dekodowaniem, przetwarza-
niem, a tak¿e ca³y zasilacz tej sekcji znalaz³ siê na
d³ugiej p³ytce przy tylnej œciance. Oprócz standardo-
wych wyjœæ mamy te¿ wejœcia cyfrowe, i w ten sposób
sygna³ szybko trafia do w³aœciwych uk³adów.

740C pe³ni wiêc rolê nie tylko odtwarzacza,
ale i ma³ego cyfrowego centrum dekoduj¹cego,
st¹d wiêksza ni¿ zazwyczaj iloœæ gniazd. Mamy
dwa wejœcia cyfrowe (ka¿de na RCA i Toslinku),
wyjœcie cyfrowe (podobny zestaw), wyjœcie ana-
logowe RCA oraz gniazda dla sterowania: dwa
RCA do spiêcia z ca³ym systemem CA oraz
gniazdo IR dla zewnêtrznego czujnika podczer-
wieni. Nie ma RS-232, poniewa¿ systemowe ste-
rowanie odbywa siê za poœrednictwem wzmac-
niacza i rozbudowanego systemu Incognito, któ-
ry jest jego czêœci¹. Kabel sieciowy jest od³¹czal-
ny, zaœ nad nim umieszczono mechaniczny wy-
³¹cznik sieciowy. Obudowa jest, jak zwykle, so-
lidna, z³o¿ona z aluminiowych elementów: osob-
na góra i spód oraz dwa, specjalnie uformowane
boki. Na froncie tylko kilka przycisków i du¿y,
mleczny wyœwietlacz poœrodku. Wyœwietlacz jest
oryginalny, to prawda, ale mimo to szkoda, ¿e
nie mo¿na go wy³¹czyæ.

Œrodek wygl¹da niezwykle efektownie – wi-
daæ znakomicie przygotowany napêd i jeszcze
lepsz¹ czêœæ dekoduj¹c¹. Jednostka napêdowa
o nazwie CD1 ma swój pocz¹tek w napêdach So-
ny. Dodano do niej t³umienie górnego “mostu”
spinaj¹cego boki, a tak¿e kr¹¿ka dociskowego
oraz zupe³nie nowe oprogramowanie, zawarte
w uk³adach DSP pokrytych ekranem. Mo¿na
wiêc uznaæ, ¿e jest to napêd Cambridge Audio,
szczególnie jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e Sony
napêdów CD ju¿ nie produkuje. Na tym jednak
nie koniec. Napêd przykrêcono do odlewanego,
super-sztywnego profilu w kszta³cie paj¹ka. Su-
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Najwa¿niejsze
dla modeli 740C
i 840C miejsce:

uk³ad DSP z zapisa-
nym w nim upsam-

plingiem, opracowa-
nym przez szwajcar-

sk¹ firmê Anagram
Technologies, tutaj

w wersji Q5.

Napêd Cambrid-
ge’a posadowiono

na bardzo sztywnej
podstawie z odlewa-

nego aluminium.

Serwo napêdu
ukryto pod

miedziowan¹ puszk¹.
Znalaz³o siê tam

tak¿e zasilanie tej
sekcji.

per! Ca³¹ elektronikê, poza sterowaniem napêdem, zmontowano na jednej,
du¿ej p³ytce przy tylnej œciance. Zwraca te¿ uwagê znakomity zasilacz,
z osobnym prostowaniem i stabilizacj¹ dla napêdu, czêœci cyfrowej oraz dla
ka¿dego kana³u osobno w czêœci analogowej. Wstêpnie napiêcie filtrowane
jest w banku dziesiêciu niewielkich kondensatorów, produkowanych dla
CA, które otrzyma³y malownicz¹ nazwê: “Low Impedance Audio Grade
Custom Electrolytic Capacitor”. Podstawa, to dobry copywrighter…

Czêœæ dekoduj¹ca podzielona jest na dwie czêœci – obróbkê cyfrow¹
oraz przetwornik z wyjœciami analogowymi. Upsampling zosta³ opracowany
przez szwajcarsk¹ firmê Anagram Technologies w formie softwaru i “zapa-
kowany” do du¿ej koœci DSP Analog Devices, z naklejon¹ stosown¹ tablicz-
k¹: “Cambridge Audio 24bit/384kHz Usampling DSP”. Do niedawna trudna
do osi¹gniêcia wartoœæ 192kHz (robi³o siê to w dwóch podejœciach – naj-
pierw asynchronicznie do 96kHz i potem synchronicznie do 192kHz) jest
w tej chwili ju¿ tylko historycznym epizodem i “rz¹dz¹” wy¿sze wartoœci,
które w urz¹dzeniach Cary osi¹gaj¹ niewiarygodn¹ wartoœæ 768kHz. Tak

naprawdê wa¿ny jest jednak sam program interpolacyjny, a nie “iloœæ”, zaœ
nazwa Anagram to znakomita rekomendacja. Obok DSP umieszczono zegar
taktuj¹cy, wspólny z przetwornikami. W tej roli mamy dwie koœci brytyjs-
kiego specjalisty Wolfson Microelectronics WM8740SEDS. To uk³ad stereo
24/192 o fenomenalnym odstêpie sygna³u od szumu na poziomie 120dB.
Owe “192kHz” mog¹ nieco myliæ, bo rzeczywiœcie przetwornik dekoduje
takie wartoœci, jednak mo¿na omin¹æ zawarty w nim filtr oversamplingu (x4)
i wejœæ bezpoœrednio na przetwornik, co najwyraŸniej uczyniono w tym
przypadku. Wyjœcie przetworników jest zbalansowane, co wykorzystano
w ten sposób, ¿e konwersja I/U, sprawa bardzo delikatna i najczêœciej Ÿle
robiona, przeprowadzana jest tutaj w formie zbalansowanej, podobnie
zreszt¹ jak filtracja analogowa. Dopiero bufor wyjœciowy, na scalaku Analog
Devices OP2758, pe³ni jednoczeœnie rolê desymetryzatora, dziêki czemu
poprawia siê S/N, dynamikê oraz zmniejsza THD. Ca³a ta sekcja ma budo-
wê SMD, z wyj¹tkiem polipropylenowych kondensatorów WIMA.
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Wzmacniacz, tak jak odtwarzacz, z zewn¹trz
przypomina dro¿szego brata. Wci¹¿ mamy mlecz-
ny wyœwietlacz, mo¿liwoœæ regulacji barwy dŸwiê-
ku (na ma³ych potencjometrach, które jak w ra-
diach samochodowych mo¿na wcisn¹æ tak, ¿eby
nie wystawa³y przed œciankê przedni¹), któr¹
wy³¹czamy przyciskiem direct. I warto to zrobiæ.
Wewn¹trz biegn¹ d³ugie kable z p³ytki przed-
wzmacniacza i z powrotem. “Direct” aktywuje
przekaŸnik umieszczony na g³ównej p³ytce, który
eliminuje ten obwód. Sygna³ dostarczamy do
dwóch par zacisków g³oœnikowych, mo¿emy te¿
pod³¹czyæ s³uchawki. Mamy tu prawdziwy wzmac-
niacz s³uchawkowy z wydajnym, tranzystorowym
stopniem koñcowym i osobnym zasilaniem.

Ty³ jest zarzucony wszelakiej maœci gniazda-
mi. Do dyspozycji mamy szeœæ wejœæ liniowych
na RCA, dwa wyjœcia do nagrywania oraz wyjœcie
z przedwzmacniacza. Zaciski g³oœnikowe s¹ z³o-
cone. Powy¿ej wejœæ jest rozbudowany zestaw
do komunikacji i systemu instalacyjnego firmy In-
cognito. Mo¿na np. pod³¹czyæ panele steruj¹ce,
zewnêtrzny czujnik podczerwieni itp. Mo¿na te¿
spi¹æ system CA w ca³oœæ – za pomoc¹ gniazd
RCA Control Bus. Dziêki specjalnemu dockowi,
mo¿na do urz¹dzenia pod³¹czyæ i.Poda i stero-
waæ nim za pomoc¹ pilota wzmacniacza.

Wewn¹trz jednak model ten zosta³ doœæ po-
wa¿nie uproszczony w stosunku do 840A. Koñ-
cówka pracuje w klasycznej klasie AB i ma zna-
cz¹co mniejsz¹ moc. Z czterech, specjalnie ufor-
mowanych radiatorów zosta³y tylko dwa, które
ekranuj¹ nieco mniejszy ni¿ w 840A, acz i tak po-
tê¿ny transformator toroidalny. Na radiatorze
zamontowano po dwie pary uk³adów Darlingto-
na SAP15 (Sanken) na kana³. Sterowanie to tak¿e
tranzystory, a uk³ady wejœciowe koñcówki wy-
konano w postaci dwóch, ustawionych pionowo
p³ytek. Na tej samej p³ytce jest te¿ zasilanie –
pocz¹wszy od podwójnych uzwojeñ wtórnych
mamy do czynienia z uk³adem dual mono,
z czterema kondensatorami filtruj¹cymi na ka-
na³ po 6800µF ka¿dy. Przedwzmacniacz zmon-
towano na oddzielnej p³ytce i przydzielono mu
osobne uzwojenia transformatora. Wybór
wejœæ odbywa siê w uk³adzie scalonym Sanyo,
w którym znalaz³a siê tak¿e regulacja si³y g³o-
su, która jest wiêc zupe³nie inna ni¿ w 840A.
Sygna³ z przedwzmacniacza do koñcówek
mocy prowadzony jest krótkimi, ekranowany-
mi kabelkami.

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ Cambridge ponownie wyposa¿y³ swój
wzmacniacz w uk³ad zabezpieczaj¹cy przed
przesterowaniem, i ponownie jego dzia³anie
jest doœæ nietypowe. W chwili kiedy nastêpuje
lawinowy wzrost zniekszta³ceñ, ale jeszcze
przed wartoœci¹ 1%, na wyœwietlaczu miga na-
pis Clipping, a ustawienie regulacji g³oœnoœci
zmniejsza siê automatycznie o jedno “oczko”.
Z tego te¿ wzglêdu moc znamionowa przy
8 omach zosta³a ustalona na poziomie 113W
przy ni¿szych ni¿ jednoprocentowe zniekszta³-
ceniach, a i tak przewy¿sza deklaracje produ-
centa (100W).

Ale co najbardziej zaskakuj¹ce, system za-
bezpieczaj¹cy pozostaje kompletnie nieczu³y
na lawinê zniekszta³ceñ przy 4 omach, a wtedy
przecie¿ mamy znacznie wiêksze obci¹¿enie,
a wiêc i wiêksze niebezpieczeñstwo uszko-
dzeñ. Moc dla 4 omów to mia¿d¿¹ce 196W w
mono i niewiele mniej w stereo. Jedynym minu-
sem jest doœæ niska czu³oœæ, wynosz¹ca 0.51V.

Poziom szumów to niez³e 87dB, dynamika
wynosi 107dB. Charakterystyka przenoszenia
(rys.1) obejmuje ca³y badany zakres od 10Hz
do 100kHz ze spadkami o wartoœciach mniej-
szych ni¿ -1dB, zarówno dla 4 jak i 8 omów.

Dwie nieœmia³e harmoniczne, drug¹ i trzeci¹,
widaæ na rys.2, ich poziom to zaledwie -92dB.

Wykres z rys.3 potwierdza niskie znie-
kszta³cenia i szumy, THD+N poni¿ej 0.1%
trzyma siê niemal w ca³ym zakresie pomiaro-
wym, a powy¿ej kilkunastu watów mamy znie-
kszta³cenia ni¿sze ni¿ 0.01%.                  R.£.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]                 Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 113* 113*
4 196 190

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,513
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 87
Dynamika [dB] 107
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,041
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 55

*THD+N = 0,15%

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszeniaNa wyœwietlaczu wzmacniacza pojawi¹ siê
zarówno nazwy wejœæ dla umieszczonych
obok przycisków, jak i wskazanie si³y g³osu –
w skali dB i w formie bargrafu.

Radiatory
w charakte-

rystyczny
sposób

otaczaj¹
du¿y trans-

formator
toroidalny.

W 740A uruchomiono prawdziwy
wzmacniacz s³uchawkowy,
na tranzystorach.

 Dobrze znane uk³ady
Darlingtona - SAP15 firmy

Sanken.
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T o przyk³ad na idealnie zgrany, bardzo
sprawnie dzia³aj¹cy system. Inaczej ni¿

w testowanym obok Caracie, gdzie CD jest
wybitny, obydwa komponenty brytyjskiego sys-
temu zosta³y zaprojektowane z myœl¹ o sobie
i choæ osobno w dro¿szych systemach nie za-
graj¹ a¿ tak dobrze, to razem tworz¹ uk³ad bê-
d¹cy czymœ wiêcej ni¿ tylko sum¹ sk³adników.

Na pierwszy rzut oka motorem tej pary
te¿ jest odtwarzacz. Po pod³¹czeniu do znacz-
nie dro¿szego systemu s³ychaæ, ¿e podaje on
dŸwiêk konsekwentnie bezpoœrednio, lokuj¹c
scenê blisko s³uchacza. Muzyka jest wype³niona,
ma spory wolumen, bez wra¿enia odchudzania
mocniejszych instrumentów. To cechy charakte-
rystyczne dla upsamplingu. Tworzenie du¿ych,
naturalnie brzmi¹cych Ÿróde³ dŸwiêku jest mi³e
i efektowne. Kiedy w Cloudless, utworze zamy-
kaj¹cym p³ytê Petera Gabriela Long Walk Home
wchodz¹ chórki, s¹ one pokazane bardzo realnie,
namacalnie. Przekaz zachowuje przy tym g³êbiê,
trójwymiarowoœæ, nawet jeœli przyjmiemy, ¿e nie
ma tutaj wybitnej rozdzielczoœci. CA nie ma
w tej dziedzinie specjalnych problemów, ani te¿
nie wyrasta ponad ten przedzia³ cenowy, jak np.
Carat 57C. Odtwarzacz Cambridge’a gra nato-
miast wiêksz¹ scen¹. Czy to by³ Gabriel z nastro-
jow¹, atmosferyczn¹ muzyk¹ ze wspomnianej
p³yty, czy absolutnie purystyczne, zreszt¹ prze-
piêkne, nagranie muzyki klasycznej Les Douze
Nöels grupy RSAMP, za ka¿dym razem prze-
strzeñ by³a obszerna.

Ale mo¿e cech¹, która bezsprzecznie wyró¿-
nia 740C na tle tej grupy, jest bas. Po prostu
znakomity. Pe³ne, miêsiste, bardzo dobrze kont-
rolowane dŸwiêki, niezale¿nie czy z akustyczne-
go kontrabasu, czy elektrycznej basówy.

artystki Open Your Box. P³yta ta, obok bardzo
³adnie przekazanego, nie³atwego w obróbce (i
odbiorze w ogóle...), g³osu Yoko, pokaza³a tak¿e
znakomity aspekt rytmiczny. Puœæcie Basement
Jaxxa Everyman, Everywoman, czy Walking On
a Thin Ice duetu Pet Shop Boys – jeœli nie zacznie-
cie tañczyæ, to znaczy, ¿e albo na dyskotekach za-
wsze grzaliœcie œciany, albo le¿ycie ob³o¿nie chorzy.
Perfekcyjnie zachowany zosta³ bowiem rytm, nie ma
¿adnego rozmycia, rozjechania siê, czegoœ, co mo¿-
na by nazwaæ analogowym jitterem.

Ale za urz¹dzenia te p³acimy nie 30 999,
a tylko 3099 z³ za element. Pieniêdzy zabrak³o
wiêc przede wszystkim na doskona³¹ rozdziel-
czoœæ. To nie przeszkadza w odbiorze muzyki,
jeœli pamiêtamy o cenie, warunkuje jednak prio-

AZUR 740C
Cena [z³] 3099
Dystrybutor P.H.U. RYSZARD BA£YS

www.rb.com.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomita konstrukcja mechaniczna i elektryczna. So-
lidnie przygotowany napêd, zaawansowany upsamp-
ling Anagrama.
Funkcjonalnoœæ
Dodatkowo dwa wejœcia cyfrowe, które mo¿na up-
samplowaæ i zdekodowaæ sygna³ z innych Ÿróde³.

Brzmienie
Koherentne, nape³nione, ze œwietnym basem. Umiar-
kowana detalicznoœæ.

AZUR 740A
Cena [z³] 3099
Dystrybutor P.H.U. RYSZARD BA£YS

www.rb.com.pl

Wykonanie i komponenty
£adna konstrukcja dual-mono, mocny zasilacz, jako
bonus dobry  wzmacniacz s³uchawkowy.
Laboratorium
Bardzo niskie zniekszta³cenia, wysoka moc przy ka¿-
dym obci¹¿eniu. Trochê dziwnie skalibrowane uk³ady
zabezpieczeñ.

Brzmienie
Znakomity bas, otwarty œrodek, góra wyraŸna, ale bez
wybitnej rozdzielczoœci.

rytety. Akcent po³o¿ony zosta³ na ca³oœæ, a nie
na szczegó³, promowane bêd¹ wiêksze plany,
a nie detale. Wydarzenia s¹ trójwymiarowe, nie
p³askie, jednak bez bogatych faktur, z wyg³adzo-
nymi powierzchniami. To przede wszystkim wp³yw
odtwarzacza.

Wzmacniacz dobrze pracuje w szerokim za-
kresie wysterowania, radz¹c sobie te¿ z tzw.
“trudnymi” kolumnami. Przy wysokich g³oœnoœ-
ciach nie utwardza i wyostrza brzmienia.

System “740” Cambridge Audio to system
gotowy do grania od momentu odpalenia. Uni-
wersalny, zrównowa¿ony, bez u³omnoœci. Zad-
bajmy o czysto graj¹ce, zupe³nie normalne ko-
lumny, a pewnie przez d³ugi czas nie bêdziemy
chcieli wymieniæ go na nic innego. A je¿eli kiedyœ
wymienimy, to dlatego, ¿e przygoda z CA by³a
dobr¹ zachêt¹ do dalszej zabawy w audio.

Urz¹dzenia Cambridge
Audio wygl¹daj¹ schludnie, jednak jednoznacz-
nie nale¿¹ do œwiata audiofilskiego, gdzie
uwa¿a siê, ¿e nie ma miejsca na luksusy…

Mnogoœæ ³¹czy, to wizytówka CA,
który jest tym samym absolutnym,

samotnym czempionem w dziedzinie
funkcjonalnoœci, przynajmniej na tym

poziomie cenowym.

Wzmacniacz powiela najlepsze cechy cedeka,
i dodatkowo podnosi poziom wysokich tonów,
przez 740C nieco wyg³adzanych, wzmacnia te¿
wy¿szy œrodek. G³osy brzmi¹ w bardzo przeko-
nywaj¹cy, naturalny sposób. I tak by³o np. przy
p³ycie, z której tak dobrego grania raczej byœmy
siê nie spodziewali – zaskakuj¹cych, dance’owych
remiksach muzyki Yoko Ono z najnowszej p³yty


