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Front odtwarzacza sk³ada siê z g³ównej, cen-
tralnej czêœci wykonanej z grubego, szczotkowa-
nego aluminium i dwóch bocznych, tak¿e szczot-
kowanych i aluminiowych, ale nieco cieñszych
i lakierowanych na czarno. Poœrodku mamy nie-
bieskawy wyœwietlacz (o nieco innym odcieniu
ni¿ podœwietlenie wskaŸników we wzmacnia-
czu), a poni¿ej w¹sk¹ szufladê z metalow¹ mas-
kownic¹. Przyciski s¹ doœæ du¿e, jednak nie-
zbyt wygodne i maj¹ inne wykoñczenie ni¿ we
wzmacniaczu – tutaj s¹ piaskowane. Inne wzorni-
cze niedoci¹gniêcia to doœæ niewygodne umiesz-
czenie przycisku zamykaj¹cego szufladê - kiedy
jest ona wysuniêta, to nijak nie da siê do niego
dostaæ, a ostatnie ju¿, chyba najbardziej widocz-
ne, to specyficzny przycisk ‘standby’, podœwietla-
ny w tym stanie na czerwono, w którym wyciêto
symbol ‘w³¹czania’. We wzmacniaczu tego bra-
kuje, wiêc tutaj jest to trochê “nie na miejscu”.

Z ty³u dostrze¿emy jednak zal¹¿ki tego, co
zobaczymy w œrodku: mamy wyjœcia cyfrowe op-
tyczne i elektryczne, a tak¿e wyjœcia analogowe
RCA oraz zbalansowane XLR. Odtwarzacz ma
bowiem od pocz¹tku do koñca budowê zbalan-

sowan¹. To jednak dopiero pierwsza z niespo-
dzianek. Druga kryje siê pod szczelnym ekra-
nem, zakrywaj¹cym ze wszystkich stron œrodko-
w¹ czêœæ wnêtrza urz¹dzenia. Okazuje siê, ¿e
MCD korzysta z napêdu DVD, sterowanego
z p³ytki, na której umieszczono tak¿e dekoder
firmy Mediatek, u¿ywany w odtwarzaczach DVD,
w którym dekodowany jest obraz i dŸwiêk. Na
tej samej p³ytce znajdziemy standardow¹ “obs³u-
gê” wyjœæ stereofonicznych odtwarzaczy DVD,
w postaci przetwornika D/A Analog Devices
AD1955. Przetwornik ten to pracuj¹cy do 24/
192 kHz, uk³ad typu sigma-delta o realnej roz-
dzielczoœci 20 bitów. To istotne, jeœli wykorzys-
tywany jest do dekodowania strumienia DSD
z p³yt SACD (co potrafi). Tutaj jednak obs³uguje
jedynie p³yty CD, choæ z uwagi na poprzedzaj¹cy
go uk³ad DSP móg³by, podobnie jak urz¹dzenia
Meridiana i Classé, odtwarzaæ te¿ stereofonicz-
ne p³yty DVD 24/96 (dŸwiêk), a nawet DVD-A.
O licencjê nie musia³by siê baæ, poniewa¿ wspo-
mniane odtwarzacze tak¿e maj¹ jedynie logo
CD... Napêdy DVD s¹ dzisiaj na tyle tanie, ¿e za-
kupienie ich razem z dekoderami jest dla pro-
ducentów op³acalniejsze ni¿ zdobywanie napê-
dów CD.

Po uk³adach scalonych sygna³ pobierany jest
bardzo d³ugimi kablami ekranowanymi i wysy³any
do p³ytki z uk³adami wyjœciowymi, a tam znaj-

dziemy bufor lampowy oraz jego zasilacz.

Odtwarzacz MCD-203II
i wzmacniacz MAP-305
zosta³y zaprojektowane
we Francji, zaœ
wyprodukowane
w Chinach. Tak przynaj-
mniej wynika z opisów
na obudowie. Jak zwykle
w takich przypadkach,
urz¹dzenia wykonane
zosta³y bardzo
efektownie, co wiêcej,
trzeba te¿ przyznaæ,
¿e solidnie. Advance Acoustic

MCD-20311/MAP-305

Szczególn¹ cech¹ odtwarzacza jest
lampowy bufor wyjœciowy.

MCD-203II jest w³aœciwie odtwarzaczem
DVD bez wyjœciowej sekcji wideo...

Wnêtrze podzielono na sekcje,
z zaekranowanym napêdem i przetworni-
kiem poœrodku, zasilaczem
z boku i z sekcj¹
wyjœciow¹ po drugiej
stronie.

Wyjœc ie obs³uguj¹  bowiem lampy 12AX7
chiñskiej produkcji – po jednej na kana³, w konfi-
guracji zbalansowanej. Wyjœcie niezbalansowane
RCA (niez³ocone) otrzymuje sygna³ po desymet-
ryzacji w popularnym scalaku JRC5532.

Zasilacz jest wielce rozbudowany – z trans-
formatora toroidalnego wychodzi siedem uzwo-
jeñ wtórnych, którym towarzyszy kilkanaœcie

osobnych zasilaczy, praktycznie dla ka¿dej
sekcji osobny. Zadbano w nich zarówno
o przyzwoit¹ pojemnoœæ, jak i o takie szcze-
gó³y, jak odsprzêgniêcie diod mostka pros-
towniczego kondensatorami, zmniejszaj¹cymi
szum wysokoczêstotliwoœciowy generowany
przez ich prze³¹czanie. Ca³y przód, z przycis-
kami i – przede wszystkim – wyœwietlaczem,

zosta³ zamkniêty we w³asnym ekranie.
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Gdyby oceniaæ urz¹dzenia pod wzglêdem
masy, wymiarów i ogólnego wra¿enia solidnoœci,
MAP lokowa³by siê w górnych granicach pierw-
szej dziesi¹tki tysiêcy z³otych. Jest sporo wiêkszy
i bardziej okaza³y ni¿ testowany niedawno Cam-
bridge Audio Azur 840A, który te¿ do u³omków
nie nale¿a³. Najwa¿niejsz¹ cech¹ projektu plas-
tycznego s¹ du¿e, podœwietlane na niebiesko VU-
metry, wyskalowane w dB i W. Poni¿ej umiesz-
czono œredniej wielkoœci regulator wzmocnienia,
z kilkoma metalowymi przyciskami po obydwu
stronach. WskaŸniki to nie jedyne Ÿród³o niebies-
kiego œwiat³a, poniewa¿ emituj¹ je tak¿e jaskra-
we diody wskazuj¹ce w³¹czenie wzmacniacza,
wybór Ÿród³a oraz poziom si³y g³osu.

Z ty³u nie ma t³oku, bo przecie¿ miejsca jest
du¿o, a liczba wejœæ niewielka. Mamy do dys-
pozycji jedynie trzy regularne wejœcia liniowe
(RCA), obok znajdziemy dodatkowo wejœcie gra-
mofonowe, z prze³¹cznikiem miêdzy wk³adkami
MC i MM, nieregulowane wyjœcie do nagrywania
oraz spiête zwor¹ wyjœcie z przedwzmacniacza
i wejœcie na koñcówkê mocy. Pewnym utrudnie-
niem mo¿e byæ ulokowanie punktu dla po³¹cze-
nia masy gramofonu ze wzmacniaczem, ponie-
wa¿ jest doœæ daleko od wejœcia gramofonowego,
a przewody masowe w standardowych kablach
gramofonowych s¹ zazwyczaj doœæ œciœle zwi¹-
zane z w³aœciwym kablem. Pojedyncze gniazda
g³oœnikowe s¹ ³adne, z³ocone. Kabel sieciowy
jest od³¹czalny.

W œrodku znajdziemy uporz¹dkowan¹, prze-
myœlan¹ konstrukcjê. Wnêtrze podzielono meta-
lowymi ekranami na funkcjonalne bloki. Najbli¿ej
przedniej œcianki, dodatkowo zamkniêta w osob-
nej komorze, znajduje siê sekcja prze³¹czników
i VU-metrów. Za ni¹ przykrêcono du¿y transfor-

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ

Najwiêksz¹ z sekcji wzmacniacza
zajmuje zasilacz.

Do niedawna niespotykane na tym
poziomie cenowym, ale dla chiñskich

urz¹dzeñ jak najbardziej, jest
zbalansowane wyjœcie odtwarzacza –

a tutaj ca³y tor, pocz¹wszy od
przetwornika, jest zbalansowany.

Wejœæ liniowych nie jest za du¿o,
ale w sam raz. A do tego wejœcie gramofo-
nowe, wejœcia/wyjœcia przedwzmacniacza
i koñcówki, i wyjœcie do nagrywania.

 Jednym z elementów projektu plastyczne-
go, który wyró¿nia wzmacniacz MAP-305

spoœród t³umu s¹ niebieskie, podœwietlane
wskaŸniki wysterowania koñcówki mocy.

Front wzmacniacza (jak i CD) zosta³
wykonany z grubych blach aluminiowych,

podzielonych na trzy sekcje – boczne,
w kolorze czarnym i œrodkow¹ w kolorze

naturalnego aluminium.

Przedwzmacniacz gramofonowy jest doœæ
prosty - oparto go przede wszystkim

o uk³ad scalony JRC5532.

mator toroidalny, z trafa wychodzi kilka uzwojeñ
wtórnych, które biegn¹ do umieszczonej za ek-
ranem sekcji zasilacza z filtrowaniem na pojem-
noœci 4x 10 000µF. Obydwie koñcówki zasilane
s¹ z tej samej ga³êzi, jednak przedwzmacniacz
i czêœæ steruj¹ca, ze wskaŸnikami i uk³adami za-
bezpieczaj¹cymi, maj¹ swoje w³asne. Preamp
zbudowany jest wokó³ wzmacniacza operacyjne-
go JRC5532, z którego biegn¹ d³ugie kabelki ek-
ranowane do potencjometru przy przedniej
œciance i wracaj¹ do tej samej p³ytki, by przez
kondensatory biec do wyjœcia z przedwzmacnia-
cza. Tam decydujemy, czy sygna³ pobieramy, czy
przez zworê wracamy nim do koñcówek. Jak wi-
daæ, sygna³ biegnie wiêc d³ugimi ³¹czami, wielo-
ma wtyczkami i gniazdami, co zapewne na w³aœ-
ciwoœci szumowe i dynamikê MAP-a zbyt dobrze
nie wp³ynie. Koñcówki zmontowano na dwóch,
solidnych, odlewanych radiatorach po obydwu
stronach wzmacniacza. Nie da siê podgl¹dn¹æ,
jakie tranzystory zosta³y zastosowane, w ka¿dym
razie s¹ dwie pary push-pull na kana³. Tak¿e tu-
taj, chyba na wejœciu, mamy kondensatory “MKP
Quality” (co ma wskazywaæ na zwi¹zek z kon-
densatorami polipropylenowymi).

Podobnie jak przy odtwarzaczu, pilot zdalne-
go sterowania jest bardzo solidny, w ca³oœci

metalowy.
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Po w³¹czeniu urz¹dzenia do sieci, sekcja lam-
powa przez jedn¹ minutê, odliczan¹ sekund-

nikiem na wyœwietlaczu, jest wygrzewana i do-
piero po up³ywie tego czasu na anody lamp po-
dawane jest napiêcie i mo¿na rozpocz¹æ odtwa-
rzanie muzyki. Niestety, po jakimœ czasie, jeœli
urz¹dzenie nie znajduje siê w trybie ‘repeat’, od-
twarzacz przechodzi do stanu ‘standby’. Jak kie-
dyœ odtwarzacze DVD…

Trzeba to jednak przetrzymaæ, bo okazuje
siê, ¿e Advance dostarczy³ jeden z najlepszych
odtwarzaczy CD za te pieni¹dze. DŸwiêk jest bar-
dzo g³adki i p³ynny. Znakomicie wypadaj¹ wszyst-
kie wokale. To chyba pierwszy odtwarzacz z tego
przedzia³u cenowego jaki znam, który tak dobrze
je prezentuje. Fantastycznie zabrzmia³y nagrania
z p³yty Tricky’ego Blow Back (Anti 659627, CD)
– w jedwabisty, pouk³adany sposób. Taka pre-
zentacja odbywa siê kosztem lekkiego pogorsze-
nia rozdzielczoœci, ale tylko w porównaniu ze
znacznie dro¿szymi odtwarzaczami, z którymi rów-
na siê natomiast pod wzglêdem barwy. Scena jest
nieco przybli¿ana, a prze³om œrodka i do³u nieco
powiêkszony. Wy¿sza œrednica i góra s¹ wyraŸ-
ne, mocne i w³aœciwie nic w ich brzmieniu nie
wskazuje na obecnoœæ lamp na wyjœciu, mo¿e je-
dynie poza lepiej ni¿ zazwyczaj rozbudowan¹ pa-
let¹ barw. Bas jest mocny i pe³ny, chocia¿ w nis-
kich rejestrach, podobnie jak w CD73 Arcama,
nie jest specjalnie rozdzielczy. Bardzo dobra jest
z kolei dynamika – zarówno syntetyczne dŸwiêki
Tricky’ego, jak i ultra-purystyczne nagrania Nai-
ma wyraŸnie to pokaza³y. Tak¿e wokalna muzyka
(fado) z p³yty Katii Guerreiro Tudo ou Nada (Som
Vivre, 81092, CD) by³a oddana naprawdê piêk-
nie. Ale – to sprawka g³osu, jego barwy i rysunku.

To odtwarzacz. Z kolei balans tonalny wzmac-
niacza zosta³ ustawiony tak, ¿eby emulowaæ
brzmienie ciep³ej, nieco okr¹g³ej lampy. Zosta³o
to przeprowadzone przez lekkie wycofanie góry
i docieplenie œrednicy, w tym z³agodzenie wy-
¿szego œrodka. Z MPA-305 bêdziemy mieli za-
wsze pewnoœæ, ¿e p³yta zabrzmi ³adnie i przy-
jemnie, choæ bez wysokiej rozdzielczoœci. Tak¿e
dobór g³oœników pod wzglêdem tonalnym nie
bêdzie problemem, bo nawet lekkie i jasne za-
graj¹ przyjemnie, a przynajmniej niczym nie ura-
¿¹. G³os Katii by³ wiêc g³adki, ciep³y, choæ nie-
zbyt otwarty. S³ychaæ, ¿e urz¹dzenie ma musku-
³y, ¿e dysponuje spor¹ moc¹, jednak kontrola
najni¿szego zakresu nie jest specjalnie wyœrubo-
wana. Scena jest doœæ p³ytka, tj. niemal wszystko
dzieje siê w pierwszym planie, dalszym nie po-
œwiêcaj¹c szczególnej uwagi. Tak¿e rysunek po-
szczególnych instrumentów jest nieco upraszcza-
ny na rzecz ogólnego wra¿enia du¿ego dŸwiêku
z rozmachem. Wzmacniacz jest O.K., jednak to
odtwarzacz jest odkryciem. Buduj¹c system w
oparciu o obydwa, warto zwróciæ uwagê na to,
¿eby kolumny mia³y otwarte, dŸwiêczne, nawet
jasne brzmienie. Jeœli bêdzie im brakowa³o tro-
chê do³u, to Advance wype³ni tê lukê.

Wojciech Pacu³a

MCD-203 II
Cena [z³] 2500
Dystrybutor BEST AUDIO

www.bestaudio.pl

Wykonanie i komponenty i funkcjonalnoœæ
Bardzo dobra budowa mechaniczna, tor w ca³oœci
zbalansowany, lampowy bufor wyjœciowy.

Funkcjonalnoœæ
Wyjœcia RCA i XLR, ³adny pilot i niezbyt sensowne
u³o¿enie guzików na przedniej œciance.

Brzmienie
Znakomite – pe³ne, ciep³e, ale i otwarte i dynamiczne.

MAP-305
Cena [z³] 3400
Dystrybutor BEST AUDIO

www.bestaudio.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomita obudowa, niez³e uk³ady wewn¹trz i znako-
mity zasilacz.

Laboratorium
Wysoki szum, ograniczone pasmo przenoszenia,
sygna³ okraszony “klimatycznymi” zniekszta³ceniami
parzystymi.
Brzmienie
Mocny dó³ i ³adny œrodek, góra trochê wycofana. Re-
zolucja na œrednim poziomie.

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

1 K 2 K
8 113 103
4 196 169

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,2
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 76
Dynamika [dB] 96
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,14
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 47

Potê¿ny MAP-305
dostarcza 113W do
obci¹¿enia 8Ω, zbli¿aj¹c siê
do granicy 200W dla 4Ω.
W trybie stereofonicznym
mamy 2x103W przy 8Ω
i 2x169W przy 4Ω.

VU Mettery w MAP305,
w niemal ca³ym zakresie
mocy pokazuj¹ wszystko,
tylko nie prawid³owe
wartoœci. Dopiero powy¿ej
80W, a wiêc w zakresie
najmniej praktycznym
podczas normalnego
u¿ytkowania, uzyska³em
w miarê poprawne odczyty.

Poziom szumów
wzmacniacza jest wysoki,
S/N to 76dB, a dynamika,
mimo wysokiej mocy, tylko
96dB.

Pasmo przenoszenia
(rys. 1) pokazuje spadek
tylko -1,7dB przy 10Hz, ale
w zakresie wysokich
czêstotliwoœci spadek –3dB
mamy ju¿ przy 65kHz.

Na rys. 2 widaæ
dominacjê parzystych
harmonicznych – druga przy
-71dB, czwarta przy -87dB,
a szósta, jeszcze przedziera-
j¹ca siê ponad szumy, przy
-99dB. W rodzinie
nieparzystych najmocniejsza
jest trzecia przy bezpiecz-
nych -93dB.

W szerokim zakresie
wykres z rys. 3 jest doœæ
p³aski, a zniekszta³cenia
delikatnie opadaj¹ do
punktów poprzedzaj¹cych
przesterowanie.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D


