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Nareszcie!
Mo¿na westchn¹æ z ulg¹,
bo kilkuletni brak oficjalnego
dystrybutora tej zas³u¿onej
marki by³ co najmniej dziwny.
Rozpoznawalna na równi
z amerykañskim McIntoshem,
japoñska firma dorobi³a siê
swojego w³asnego, niepowtarzalnego stylu i grona oddanych
wielbicieli. McIntosha przywo³aliœmy
zreszt¹ nieprzypadkowo, bo Accuphase
nazywany jest czêsto “japoñskim
McIntoshem”, przede wszystkim ze
wzglêdu na design – podœwietlane logo
oraz du¿e, analogowe wskaŸniki mocy
wyjœciowej – oraz ze wzglêdu na
ponadprzeciêtn¹ jakoœæ wykonania, gwarantuj¹c¹,
¿e za kilka-kilkanaœcie lat wci¹¿ bêdzie on dzia³a³ tak samo
sprawnie. Zreszt¹, starsze urz¹dzenia Accuphase’a
z drugiej rêki s¹ zazwyczaj równie drogie,
co ich nowsze odpowiedniki.
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Wygl¹d Accuphase’a jest imponuj¹cy. Chocia¿ nie da siê ukryæ, ¿e reprezentuje japoñski
“sznyt”, spopularyzowany równie¿ w tañszych
produktach znanych japoñskich firm, to najwy¿sz¹ jakoœci¹ wykonania budzi zaufanie. I nie rozstrzygaj¹c co by³o pierwsze – jajko czy kura –
trzeba powiedzieæ, ¿e design Accuphase’a
jest dla japoñskiego wzornictwa tym, czym Andy Warhol by³ dla sztuki pop-artu – kulminacj¹
i sublimacj¹.
Du¿a szuflada skrywa napêd Sony (sterowany
jednak serwo z DSP napisanym w Accuphasie).
Napêd nie nale¿y do najnowszych, jednak zamyka siê cichutko, p³ynnie, podobnie jak napêd Sony w znacznie przecie¿ dro¿szym dCS-ie. Poni¿ej szuflady umieszczono p³ytkê z grubego akrylu, podobn¹ do tej we wzmacniaczu. Ukryto za
ni¹ dwa wyœwietlacze o ciemnobursztynowym
kolorze: jeden wskazuj¹cy numer œcie¿ki, a drugi
czas – i to czas z dok³adnoœci¹ do jednej ramki
(chocia¿ nie wiadomo po co). DP-57 jest jednak
czymœ wiêcej ni¿ zwyk³ym odtwarzaczem, poniewa¿ zbudowano go z dwóch, niezale¿nych segmentów – napêdu oraz procesora i przetwornika
z wyjœciem. Z ty³u znajdziemy bowiem, oprócz
analogowych wyjœæ RCA i XLR tak¿e wejœcia
(koaksjalne i optyczne) oraz wyjœcia cyfrowe.
Odbicie tego uk³adu znajdziemy wewn¹trz. Po
prawej, patrz¹c od przodu, mamy sekcjê procesora, z regulacj¹ g³oœnoœci (cyfrow¹) oraz skomplikowanym uk³adem PLL o ultra-niskim jitterze.
Wejœcie akceptuje sygna³y do 96/24. Sekcjê przetworników umieszczono na osobnej p³ytce za
napêdem – s¹ tam dwa uk³ady Burr-Browna
PCM1796 na kana³ i rz¹d
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Z ty³u znajdziemy nie tylko
wyjœcia analogowe XLR
i RCA, ale tak¿e
wejœcia i wyjœcia
cyfrowe.

scalaków JRC 4580 i, przy wyjœciach XLR, JRC
2114. Przetwornik nosi firmow¹ nazwê MDS++
(Multiple Delta Sigma), co oznacza, ¿e sygna³
prowadzony jest w dwóch równoleg³ych
uk³adach (dla ka¿dego kana³u osobno) i sumowany jest przed wyjœciem. Daje to znaczny spadek
szumów oraz zmniejszenie b³êdów konwersji.
Oznacza to jednak, ¿e sygna³ na wyjœciu zbalansowanym jest konwertowany do tej postaci
z niezbalansowanego.
Zasilacz, zakryty du¿ym ekranem, wraz z systemem poprzeczek usztywnia ca³¹ konstrukcjê.
Budowa mechaniczna, jak i we wzmacniaczu, jest
imponuj¹ca. W obydwu urz¹dzeniach górna
Wnêtrze CD
zosta³o podzielone na trzy
sekcje: przetwarzania cyfrowego, napêd
z uk³adami
wyjœciowymi
oraz zasilacz.
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œcianka otrzyma³a matowy, grafitowy kolori znakomicie wspó³gra ze z³otym frontem.
Elementy elektroniczne s¹ jednak raczej popularne i niczym szczególnym siê nie wyró¿niaj¹.
Ju¿ jednak ich implementacja zapiera dech
w piersiach uk³adem i czystoœci¹ konstrukcji.
Piêknie wykonane s¹ nó¿ki – ze specjalnego stopu o wysokiej zawartoœci wêgla, odporne na
wibracje, z gumowymi elementami wewn¹trz
i pod spodem.
Dawkê pob³a¿liwego uœmiechu dostarcz¹
nam piloty zdalnego sterowania – zwyk³e, plastikowe opracowania sprzed dwudziestu lat, tylko polakierowane na z³oty kolor... Ale przynajmniej s¹...

Systemy wzmacniacz/odtwarzacz CD HI-END
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Z³ote fronty, sporo regulacji, prze³¹czników,
a tak¿e szersze ni¿ zazwyczaj panele przednie –
Accuphase jest zaprojektowany z rozmachem,
“na bogato”. Wzmacniacz E-213, chocia¿ najtañszy w ofercie, nie mo¿e byæ wyj¹tkiem, bo ka¿dy
Accuphase to “prawdziwy” Accuphase. Poœrodku
umieszczono dekoracyjne, ale i gustowne wskaŸniki wysterowania i podœwietlane na zielono logo. Po obydwu stronach mamy ga³ki – z lewej
selektor wejœæ (pracuje z cudown¹ stabilnoœci¹
i pewnym bezw³adem, przypominaj¹cym dro¿sze
urz¹dzenia) z ma³ymi diodkami, a po prawej regulator g³oœnoœci. Poni¿ej wskaŸników znajdziemy ga³ki regulacji barwy i balansu, prze³¹cznik
loudness i mono a tak¿e selektory trybu nagrywania, wy³¹cznik wyjœæ g³oœnikowych (mamy
dwie pary) oraz wy³¹cznik wejœcia dla zewnêtrznego przedwzmacniacza (lub procesora A/V).
Do kompletu dostajemy jeszcze przycisk umo¿liwiaj¹cy skokowe zmniejszenie czu³oœci wejœciowej oraz gniazdo s³uchawkowe. Z ty³u widaæ wyraŸnie podzia³ na sekcje: skrajnie po lewej mamy
zaœlepiony slot dla opcjonalnego przedwzmacniacza gramofonowego, a nastêpnie trzy wejœcia liniowe RCA na bardzo ³adnych gniazdach. Dalej wejœcie XLR (niez³ocone), a nastêpnie pêtlê
magnetofonow¹ i wejœcie na koñcówkê mocy. Po
prawej dwie pary doœæ przeciêtnych gniazd g³oœnikowych (niez³oconych). Niestety, wygl¹da na
to, ¿e akceptuj¹ tylko go³e kable, poniewa¿ nie
uda³o mi siê wyj¹æ metalowych zaœlepek do bananów.
Wnêtrze cechuje porz¹dek i czystoœæ. Poœrodku umieszczono spory transformator EI zapuszkowany tak, aby nie sia³ polem elektromagnetycznym. Mamy z niego osobne napiêcia dla
obydwu koñcówek i osobne dla sekcji przedwzmacniacza. Obok widaæ dwa, bardzo du¿e kondensatory Nichicon,

E-213 jest
znakomicie
wyposa¿ony we
wszelkiego
rodzaju
udogodnienia.
wykonane dla Accuphase’a (2 x 22000µF). Ta
czêœæ zosta³a zamontowana nie na “pod³odze”,
a na dodatkowym wzmocnieniu. Preamp umieszczono na p³ytce tu¿ za panelem przednim. Biegn¹ do niego d³ugie kable ekranowane, co – najoglêdniej mówi¹c – na w³aœciwoœci szumowe najczêœciej dobrze nie wp³ywa. Tu¿ za wejœciami
XLR widaæ uk³ad desymetryzuj¹cy NEC C4570.
W preampie zastosowano ulubion¹ przez Accup-

hase’a metodê równoleg³ego ³¹czenia ze sob¹
elementów aktywnych, nosz¹c¹ firmow¹ nazwê
MCS (Multiple Circuit Summing), dziêki której
zmniejszane s¹ szumy i poprawia siê dynamika.
Przy przednim panelu widaæ klasyczny potencjometr Alpsa. W samym preampie znajdziemy cztery (po dwa na kana³) uk³ady scalone NEC C4570,
ca³kiem niez³e. Elementy bierne s¹ przyzwoite,
ale niczym siê nie wyró¿niaj¹ – kondy foliowe

Wnêtrze wzmacniacza
– jak instalacja w galerii sztuki – czyli
dobrze zorganizowana przestrzeñ.

i oporniki o tolerancji 5%. Starannie zaaplikowano natomiast zasilanie tej czêœci, gdy¿ uk³ad
stabilizacyjny znajduje siê tu¿ przy niej. Koñcówki rozdzielono na dwa osobne kana³y, przykrêcone do œredniej wielkoœci radiatorów. S¹ to
uk³ady tranzystorowe, z wyjœciem na podwójnych parach bipolarnych Sankenów 2SA1186
+2SC2837, jedynie sprzê¿enie zwrotne pozostawiaj¹c szybkiemu scalakowi. Sprzê¿enie nie jest
zreszt¹ byle jakie, gdy¿ jest to uk³ad pr¹dowy,
znacznie lepszy od powszechnie stosowanego
napiêciowego.
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E-213, dziêki du¿ym wskaŸnikom,
przypomina urz¹dzenia McIntosha.
A mo¿e to McIntosh przypomina
Accuphase... Obydwa przypominaj¹ lata
siedemdziesi¹te.

E-213

DP-57
Cena [z³]
Dystrybutor

13 900
AUDIO CENTER

Cena [z³]
Dystrybutor

9900
AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Mechanicznie bez zarzutu, elektronicznie schludny,
wygl¹d luksusowy, do aparycji i ceny nie przystaje tylko ma³o elegancki pilot.

Wykonanie i komponenty
Budowa mechaniczna mo¿e s³u¿yæ do nauki zawodu.
Elementy elektroniczne doœæ popularne, ale piêknie
rozplanowane i po³¹czone.

Funkcjonalnoœæ
Po³¹czenie transportu i procesora/przetwornika w jednym urz¹dzeniu. Wejœcia i wyjœcia cyfrowe, regulacja
si³y g³osu (cyfrowa).

Laboratorium
Œwietny wzmacniacz o niskich zniekszta³ceniach
i szerokim pasmie przenoszenia.

Brzmienie
Delikatne, miêkkie, okr¹g³e, bardziej przyjemne ni¿
precyzyjne. Wokale hipnotyzuj¹ce swoj¹ obecnoœci¹.
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Brzmienie
Miêsiste, z nasycon¹, bogat¹ œrednic¹ i fantastycznym,
porywaj¹cym basem. Góra mniej wyrafinowana, ale
zupe³nie poprawna i niewyeksponowana.

H

mo¿e przynieœæ dobre efekty. Jednym zdaniem
o regulacji g³oœnoœci w odtwarzaczu – przy
ods³uchach na serio nie korzystajmy z niej: nie
jest specjalnie transparentna.
Trudno mi wyobraziæ sobie kogoœ, na kim
by dŸwiêk systemu Accuphase nie zrobi³
wra¿enia. Wielu bêdzie oczarowanych kultur¹
i klas¹ brzmienia – co znaczy, ¿e maj¹ gust.
Mniej szczêœliwi bêd¹ tylko ci, którzy od sprzêtu
oczekuj¹ nie tylko oddania barwy i pe³ni muzyki,
ale tak¿e bardzo dok³adnych informacji
wywiadowczych o instrumentach i scenie
– w tych aspektach nasz system Accuphase
jeszcze nie b³yszcza³. Jednak to przecie¿ “startowa” propozycja tej firmy, taki bud¿etowy
zestawik do kuchni...
Wojciech Pacu³a

C

mo¿e siê wydaæ anemiczny. Jest jednak znacznie
bardziej okr¹g³y, cieplejszy, chocia¿ mniejszy.
Na tle innych urz¹dzeñ z tego przedzia³u
cenowego DP-57 wyró¿nia siê bardzo wysok¹
kultur¹ brzmienia. Inaczej nie da siê tego
nazwaæ. G³osy Nosowskiej i Rojka z nowej p³yty
Silver Rockets Unhappy Songs (Sony BMG,
promo sampler CD-R) by³y pe³ne, miêkkie
i naturalnie wype³nia³y przestrzeñ miêdzy
g³oœnikami. Blachy zosta³y nieco schowane,
nie pojawia siê epatowanie informacjami z tego
zakresu - góra te¿ ma ciep³y i okr¹g³y charakter,
a dziêki temu ¿aden ostry zawodnik temu
systemowi niestraszny. Jednak przy zrównowa¿onych kolumnach bêdzie te¿ nieŸle, przy Sonus
Faberach Concerto Domus by³o naprawdê
przyjemnie.
Doœæ w¹tpliwe okaza³o siê po³¹czenie
urz¹dzeñ za pomoc¹ ³¹czy XLR, poniewa¿ za
ka¿dym razem dŸwiêk traci³ na objêtoœci i czêœæ
informacji po prostu gdzieœ znika³a. S³abszy by³
te¿ bas. Nie warto wiêc siê w to pchaæ. Inaczej
rzecz ma siê przy korzystaniu z innego Ÿród³a,
wyposa¿onego w pe³ni zbalansowane wyjœcie.
Wtedy desymetryzacja dopiero we wzmacniaczu

U
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Piloty nie s¹ piêkne,
ale od ogl¹dania s¹ same urz¹dzenia.

O

ccuphase ma swój firmowy dŸwiêk – raz
us³yszany, jest ju¿ rozpoznawalny za
ka¿dym razem. W brzmieniu wzmacniacza na pierwszy plan wychodzi dba³oœæ
o œrednicê oraz mocny, g³êboki bas. Rysuje on
du¿e, naturalne obrazy instrumentów. Barwa
jest bardzo ³adna – nieco ciep³a, z³ocista, g³adka,
p³ynna. Obok tak mi³o nasyconej œrednicy
s³ychaæ jednak power i uderzenie – bas E-213
jest po prostu potê¿ny, mo¿e na samym dole nie
tak konturowy jak np. z Gryphona Diablo (ale
nigdzie indziej taki nie jest), ale pe³en rozmachu.
W nagraniu Paperbag Writer z albumu Com Lag
grupy Radiohead (Toshiba-EMI, TOCP-66280,
CD+) stopa, buduj¹ca ten utwór, uderza³a
bardzo mocno i pewnie. Naprawdê wspaniale
by³o te¿ s³ychaæ gitarê basow¹, która odzywa³a
siê co jakiœ czas z podmuchem powietrza.
W ogóle tego typu muzyka – dobrze nagrany
rock i elektronika, temu wzmacniaczowi
szczególnie le¿a³a. Przy
subtelnoœciach z p³yty Adama
Makowicza Unit (Polskie
Nagrania, PNCD935, Polish
Jazz vol.35, CD), gdzie na
pocz¹tku wchodzi Hammond
i szalej¹ca na blachach
perkusja, by³o jednak równie
dobrze. Potwierdzi³a siê te¿
sk³onnoœæ do grania pe³nym,
w piêkny sposób koherentnym
dŸwiêkiem. Pewne rzeczy
w takich konstrukcjach s¹
wprawdzie poza ich zasiêgiem,
ale chyba tylko minimalistyczne
wzmacniacze SET potrafi¹
blachy wyrysowaæ subtelniej.
Tak¿e przy tej p³ycie wy¿sza
góra by³a nieco z³agodzona
i wraz z pe³n¹ œrednic¹
przypomina³a nieco brzmienie
urz¹dzeñ lampowych. Za
ka¿dym razem, niezale¿nie od
jakoœci nagrania, E-213 stara³
siê graæ w podobny, przyjemny
sposób. I za ka¿dym razem
s³ychaæ by³o granie bez szwów,
bez sztucznego eksponowania
jakiejœ cechy, zakresu itp. –
tutaj wszystko gra³o ze sob¹,
a nie obok siebie.
Pod³¹czenie do wzmacniacza odtwarzacza DP-57
pokaza³o nieco inny charakter
kompletu. Po zwierzêcej sile
m³ota pneumatycznego, który
przez pomy³kê nazywamy
w dCS-ie P8i basem, ten
w japoñskim odtwarzaczu
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Wzorowa czu³oœæ Accuphase’a pozwoli cieszyæ siê ka¿dym Ÿród³em
sygna³u, daj¹c œwiadomoœæ posiadania wzmacniacza zaprojektowanego
zgodnie z zasadami „sztuki“. Przy napiêciu wejœciowym wynosz¹cym 0,24V
i obci¹¿eniu 8Ω otrzymujemy 105W mocy na wyjœciu (producent deklaruje
90W), pomiar dotyczy jednego kana³u, w stereo pozostaje jednak równe
2x100W. Z impedancj¹ 4Ω najmniejsza integra japoñskiego producenta radzi sobie równie¿ ca³kiem dobrze, moc nie ulega co prawda podwojeniu,
lecz 169W w mono i 2x153W w stereo to wyniki wiêcej ni¿ przyzwoite.
Nie odmówi³em sobie przebadania dok³adnoœci odczytów z przepiêknych
wskaŸników wychy³owych zamontowanych na przednim panelu urz¹dzenia.
Accuphase wyskalowa³ je w dB oraz watach. Mimo, i¿ s¹ to elementy przede wszystkim ozdobne, to z technicznego punktu widzenia sprawdzaj¹ siê
bardzo dobrze, przy równym 1W na wyjœciu E-213 wskazywa³ moc zaledwie o 0,1W ni¿sz¹, odchy³ka ok. 10% utrzymywa³a siê zreszt¹ tak¿e przy
wy¿szych mocach.
Dla porz¹dku dodam, ¿e wszystkie pomiary (oprócz pasma przenoszenia, o czym za chwilê) wykona³em z od³¹czonymi uk³adami regulacji. Odstêp sygna³u od szumu jest bardzo wysoki, wynosi 89dB, co wp³ywa tak¿e
na dynamikê osi¹gaj¹c¹ 110dB, a solidne koñcówki mocy pozwoli³y uzyskaæ
wspó³czynnik t³umienia na dobrym poziomie 74.
Pomiar pasma przenoszenia (rys.1) przedstawia tym razem a¿ trzy charakterystyki. Dwie podstawowe, oznaczone kolorem czerwonym i niebieskim, to prezentowane standardowo porównanie obci¹¿eñ 8 i 4Ω, które
wykona³em z od³¹czonymi uk³adami regulacji barwy. Accuphase prezentuje
siê znakomicie, przy 10Hz spadek napiêcia wynosi -0,3dB (8 i 4Ω), a graniczne 100kHz tak¿e nie stanowi problemu, integra zapewnia w takich warunkach poziom -2dB/8Ω oraz -2,2dB/4Ω. Trzecia z charakterystyk, oznaczona kolorem czarnym, powsta³a w efekcie pomiaru z obci¹¿eniem 8Ω
oraz w³¹czon¹ regulacj¹ barwy (pokrêt³a tonów niskich i wysokich w pozycji neutralnej). Kalibracja tych obwodów jest bliska idea³u, jedynie w zakresie poni¿ej 100Hz widaæ p³ynny spadek, przy 10Hz poziom wynosi -1,1dB.
Analiza zniekszta³ceñ (rys.2) obrazuje znakomit¹ kondycjê urz¹dzenia,
jedyne widoczne harmoniczne to trzecia i pi¹ta, ale ich poziom jest bardzo
niski (odpowiednio -92dB i -104dB).
Zniekszta³ceniami poni¿ej 0,1% E-213 dysponuje w zakresie mocy 4W92W dla 8Ω oraz 7W-152W dla 4Ω (rys.3), natomiast minimum THD+N
przypada na punkty 0,023% i 73W (8Ω) i 0,025% i 131W (4Ω).
Wyniki pomiarów nie faworyzuj¹ ¿adnej z impedancji, Accuphase bêdzie siê wiêc dobrze czu³ w ka¿dym g³oœnikowym towarzystwie. Œwietny
wzmacniacz, nie przeszkadzaj¹ mu nawet regulatory barwy...
Radek £abanowski
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Czułość (dla maks. mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne
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Rys. 3. Moc

Koñcówki mocy
zosta³y zamontowane bezpoœrednio na
œredniej wielkoœci
radiatorach.
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Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Wysterowanie (K −kanały)
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2K
105
100
169
153
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]

Zaciski g³oœnikowe
nie s¹ luksusowe, chocia¿ podwójne.
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