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          Jeden kana³ analogowego toru CD
– ³adny kondensator MCap Mundorfa oraz

koœæ BB.

W œrodku CD ³ad i porz¹dek – napêd
Philipsa po lewej, zaœ po prawej
du¿a p³ytka ze wszystkimi
uk³adami.

 Audio Agile jest w dzisiejszych czasach
jedn¹ z niewielu firm, której ca³oœæ

produkcji odbywa siê w macierzystym
kraju, w zabytkowym miasteczku Wetter/

Amönau. Biura le¿¹ nad niewielk¹,
czyœciutk¹ rzeczk¹, po której p³ywaj¹

kaczki i ³abêdzie, a fabryczka znalaz³a siê
w XIX-wiecznym budynku, w którym kiedyœ

hodowano konie. Teraz wewn¹trz znajdziemy
ultranowoczesne obrabiarki i du¿¹ iloœæ stanowisk

pomiarowych. Od 1988, kiedy Agile wystartowa³o z pierwszym
produktem – niewielkim zespo³em g³oœnikowym – wiele siê

zmieni³o, najwiêcej w ostatnich dwóch latach. Firma odesz³a
bowiem ca³kowicie od klasycznych “czarnych skrzynek”

i postawi³a na wykonane ca³kowicie z elementów
aluminiowych, ob³e w kszta³cie obudowy. Produkty

zosta³y podzielone miêdzy trzy “poziomy”
– Pace, Step i Verve. Prezentowany system

znajduje siê poœrodku cennika...

STEP CD/STEPAMP
Audio Agile

...Audio Agile wyró¿nia siê przepiêknie
wykonan¹, chyba bardzo kosztown¹
obudow¹. Za jej projekt plastyczny
odpowiedzialny jest profesjonalny
plastyk przemys³owy. Wspó³praca
z nim zaowocowa³a ju¿ kilkoma
presti¿owymi nagrodami
w miêdzynarodowych konkursach
designerskich. Obudowa sk³ada siê
z szeœciu elementów: grubego panelu
przedniego, tylnej czêœci “spinaj¹cej”
boki, samych boków, które s¹ sztywnymi
profilami oraz masywnych œcianek górnej
i dolnej, przykrêcanych w wielu
punktach. W tylnej czêœci powsta³o coœ
w rodzaju d³ugich “r¹czek”, wydaje siê
jednak, ¿e chodzi³o przede wszystkim
o cofniêcie tylnej œcianki, aby stworzyæ
tam bezpieczne miejsce dla wpiêtych
przewodów. Tak zbudowane s¹ wszystkie
urz¹dzenia Agile, bez wzglêdu na ich
cenê i przeznaczenie – zmienia siê tylko
wygl¹d przedniej i tylnej œcianki.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZCZCZCZCZ
Przód odtwarzacza jest “czysty”, ale i cieka-

wy – jest na nim kilka okr¹g³ych, podœwietlanych
na turkusowy kolor guziczków oraz wyœwietlacz
o podobnym zabarwieniu. Napisy zosta³y precy-
zyjnie wygrawerowane. Z ty³u, obok analogo-
wych wyjœæ RCA, widaæ koaksjalne wyjœcie cyfro-
we S/PDIF wykonane na 75Ω ³¹czu BNC oraz
wyjœcie I²S. Opcjonalnie mo¿na zainstalowaæ wy-
jœcie zbalansowane AES/EBU. Opcjonalne s¹
równie¿ modu³y A-link, na ³¹czach CAT-5, dziêki

którym urz¹dzenie mo¿na wprz¹c do ca³ego sys-
temu Agile lub systemu automatyki.

Wewn¹trz odtwarzacza znajduje siê jedna
du¿a p³ytka, na której umieszczono wszystkie
uk³ady, wraz ze sterowaniem i przesuniêtym na
bok napêdem. Budowa niemieckiego playera jest
doœæ symptomatyczna i jeszcze kilka lat temu
by³aby nie do pomyœlenia – jego elektronika (od
przetwornika “w dó³”) zosta³a bowiem zaprojek-
towana dla odtwarzacza DVD i tylko modyfiko-
wany napêd VAM 1210/65 Philipsa przypomina,
¿e odtwarzane bêd¹ kr¹¿ki CD. Zasilanie wyko-
nano bardzo porz¹dnie, gdy¿ postarano siê o du-
¿y toroid na gumowych podk³adkach, z osobny-
mi uzwojeniami wtórnymi dla sekcji cyfrowej
i analogowej (osobno dla ka¿dego kana³u) oraz
bank kondensatorów, ³¹cznie grubo ponad
40000µF. Przetwornik D/A PCM1728E pochodzi
od Burr-Browna. Jest to uk³ad typu delta-sigma
24/96, nale¿¹cy jednak do presti¿owej serii
SoundPlus. Dynamika na poziomie 106dB ozna-
cza, ¿e jego realna rozdzielczoœæ wynosi nieco
poni¿ej 18 bitów. Sekcja analogowa zosta³a wy-

konana na scalakach Burr-Browna OPA134, po
jednym na kana³. Znalaz³y siê one w otoczeniu
dobrych elementów pasywnych – metalizowa-
nych oporników i polipropylenowych kondensa-
torów Wimy. Wyjœcie analogowe zosta³o sprzêg-
niête du¿ymi, drogimi kondensatorami Mcap,
a wyjœcie cyfrowe transformatorami dopasowu-
j¹cymi. Gniazda RCA s¹ z³ocone.
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Step nie nale¿y do najmocniejszych wzmac-
niaczy, szczerze mówi¹c jego 45W/8Ω wygl¹da
wrêcz mizernie. Urz¹dzenie dysponuje jednak
bardzo dobrym zasilaczem, spadek mocy przy
dwóch wysterowanych kana³ach jest niezauwa-
¿alny. Bez przeszkód mo¿emy te¿ Stepa o¿eniæ
z kolumnami o impedancji 4Ω, w takich warun-
kach otrzymujemy 68W w mono i stereo. Czu-
³oœæ na poziomie 0,7V odbiega od standardu
spotykanego w wiêkszoœci wzmacniaczy zinteg-
rowanych, we wspó³pracy z odtwarzaczem CD
nie powinno byæ k³opotów, jednak inne Ÿród³a
(o ni¿szym poziomie wyjœciowym) mog¹ nie byæ
w stanie wysterowaæ Stepa. Odstêp do szumu
wynosi fantastyczne 96dB, jest to jeden z najlep-
szych wyników jakie dotychczas w laboratorium
odnotowa³em. Dlatego, mimo zaledwie 45W,
dynamika siêga 112dB. Wspó³czynnik t³umienia
nie jest najwy¿szy, wynosi 27. Na pasmie prze-
noszenia (Rys.1) widaæ, ¿e krzywa 4Ω le¿y
o kilka dziesi¹tych dB ni¿ej od 8Ω. W zakresie
basu wzmacniacz radzi sobie bez zarzutu, scho-
dz¹c niemal¿e liniowo a¿ do 10Hz. Granicê
100kHz osi¹gniemy natomiast dla 8Ω przy -
2,5dB, 4Ω jest wyraŸnie s³absze, gdy¿ przy -3dB
pasmo siêga ju¿ tylko do 53kHz.

W rozk³adzie zniekszta³ceñ (Rys.2) zauwa-
¿ymy bardzo niski poziom szumów. Ze znie-
kszta³ceniami nie jest ju¿ tak dobrze, dokuczaj¹
przede wszystkim nieparzyste, od najsilniejszej
trzeciej przy -78dB, po pi¹t¹, siódm¹ i kolejne a¿
do dziewiêtnastej w³¹cznie, na szczêœcie na ogó³
ju¿ w okolicach -90dB. Parzyste s¹ mniej obecne,
druga le¿y przy -83dB, ale dalsze poni¿ej -102dB.

Minimum zniekszta³ceñ odczytane z Rys.3
wynosi 0,018% przy 30W dla 8Ω oraz 0,04%
przy 8W dla 4Ω. Impedancja 4Ω jest generalnie
mniej korzystna, gdy zniekszta³cenia dla 8ohm
wci¹¿ malej¹ a¿ do wyraŸnego punktu przeste-
rowania, na 4Ω widaæ lokalne minimum i wzrost
THD+N ju¿ od 7W - taka charakterystyka przy-
pomina trochê wzmacniacz lampowy. Poziom
THD+N nie jest na szczêœcie niepokoj¹co wy-
soki, poni¿ej 0,1% Step utrzymuje siê od 0,3 do
40W dla 8Ω i od 0,7 do 58W dla 4Ω.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Systemy stereo 10 000 z³Systemy stereo 10 000 z³Systemy stereo 10 000 z³Systemy stereo 10 000 z³Systemy stereo 10 000 z³

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

1 K 2 K
8 45 45
4 68 68

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,7
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 96
Dynamika [dB] 112
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,07
Współczynnik tłumienia
(w odniesieniu do 4Ω) 27

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ
Wzmacniacz zosta³ zbudowany równie pre-

cyzyjnie. Z przodu znajdziemy tylko przycisk
stand-by oraz dwie, wpuszczone w panel przed-
ni, ga³ki – selektor wejœæ oraz si³y g³osu. Z ty³u
widaæ cztery wejœcia liniowe, wejœcie dla gramo-
fonu (opcja) oraz wyjœcie pre-out, które mo¿na
skonfigurowaæ przestawiaj¹c zwory wewn¹trz
urz¹dzenia albo jako wyjœcie z przedwzmacnia-
cza, albo jako wyjœcie do nagrywania. I jeszcze
tylko dwie pary niez³oconych zacisków g³oœniko-
wych. Widaæ tutaj te¿ pierwsze oznaki firmowej
koncepcji Agile – mo¿liwoœci upgrade’u do wy-
¿szych linii. Mo¿na zamówiæ opcjonalny, zewnê-
trzny zasilacz, który pod³¹czymy do dwóch gniazd,
umieszczanych w miejsce czarnych zaœlepek.

“Regularny” zasilacz Step Amp otrzyma³ dwa
spore toroidy (budowa dual-mono) oraz spor¹
pojemnoœæ – po cztery elektrolity o pojemnoœci
po 10 000µF ka¿dy (105°C), z towarzysz¹cymi
im dro¿szymi Mcap-ami.

Ze z³oconych wejœæ RCA trafiamy do aktyw-
nego przedwzmacniacza na dwóch scalakach
Burr-Browna OPA134. St¹d sygna³ trafia do po-
tencjometru Alpsa, umieszczonego tu¿ przy koñ-
cówce (nie ma wiêc niepotrzebnych przewodów)
z osi¹ przed³u¿on¹ do przedniej œcianki, a na-
stêpnie do koñcówki wykonanej w ca³oœci na tran-
zystorach, z komplementarn¹ par¹ BDW83C+
BDW84C. S¹ to uk³ady Darlingtona (tranzystory
bipolarne), a przykrêcono je do œredniej wielkoœ-
ci radiatora. Sygna³ do gniazd wyjœciowych bieg-
nie srebrnymi przewodami typu solid-core. To
tutaj widaæ uk³ad wyjœciowy pre-out/record, na-
pêdzany pojedynczym scalakiem BB OPA2134.
Nie wspomnia³em o tym, ale na tylnej œciance
przysiad³o równie¿ gniazdo s³uchawkowe. Naj-
czêœciej jest ono traktowane po macoszemu,
a sygna³ trafia tam z tranzystorów wyjœciowych.
Tutaj inaczej – za radiatorem umieszczono osob-
n¹ p³ytkê ze wzmacniaczem s³uchawkowym na
scalaku NE5532 Philipsa. Wydaje siê tylko, ¿e
rzeczone gniazdo znajduje siê zbyt blisko trans-
formatora zasilaj¹cego, tym bardziej ¿e sygna³
dostarczany jest nieekranowanym przewodem.

Urz¹dzenia Agile s¹ wykonane (niemal) perfek-
cyjnie, g³ównie dziêki znakomitej budowie me-
chanicznej. Nie zapomniano te¿ o rozbudowie
urz¹dzeñ i ich po³¹czeniu z automatyk¹. Ma³o
powa¿nie wygl¹daj¹ tylko drobne, gumowe nó¿-
ki, równie¿ pilot zdalnego sterowania pamiêta
chyba lepsze czasy, kiedy stereo by³o bogiem...

Elegancko równie¿ we wzmacniaczu
– po lewej toroidy, zaœ poœrodku rz¹dek

kondensatorów.

Uk³ad przedwzmacniacza
tonie w czerwieni
polipropylenowych
kondensatorów
Wimy.
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System  Agile  ma  ³atwo  rozpoznawalny
dŸwiêk, oparty w du¿ej mierze na wybit-
nie czystym zakresie œrednio-wysokoto-

nowym oraz szybkim, dobrze kontrolowanym
basie. Wa¿nym dodatkiem do takiej prezentacji
jest znakomita dynamika. Ale komentarz ten
przy³o¿ony oddzielnie do CD i wzmacniacza
oznacza nieco ró¿ne efekty. ¯eby nie owijaæ
w bawe³nê: odtwarzacz jest fantastyczny, wpra-
wia w zdumienie rozdzielczoœci¹, dynamik¹ i bar-
wami, podczas kiedy wzmacniacz brzmi nieco
“cienko” i trochê zbyt  jasno.

CD Step mo¿e byæ dla wiêkszoœci odtwarza-
czy z tego przedzia³u cenowego wzorem neu-
tralnoœci i przejrzystoœci. W pierwszej chwili s³u-
chacz jest zaskakiwany mnogoœci¹ informacji
o instrumencie, sali itp. i mo¿e siê czuæ nieco
oszo³omiony. Po jakimœ czasie tak siê jednak
przyzwyczajamy do rozdzielczoœci tej klasy,
i wracaj¹c do innych odtwarzaczy, nawet tak faj-
nych jak Primare CD21, wiêkszoœæ “smaczków”
gdzieœ umyka, zaœ ca³y przekaz “zwalnia”, brzmi
dostojniej i ju¿ bez tej iskry. Bas z p³yty Ucross
Deana Peera (XLO Records, XRGCD 0801, gold
CD) by³ niesamowicie szybki, precyzyjny i zwar-
ty. Ka¿dy pojedynczy klang zosta³ oddany tak,
jakby struna uderza³a nie o gryf, a o membrany
g³oœników. Podobna dos³ownoœæ charakteryzo-
wa³a akustyczne instrumenty z piêknej p³yty Thi-
mar, nagranej dla wytwórni ECM przez Anouara
Brahema. Ka¿de drgnienie struny lutni by³o prze-
kazywane natychmiast. Równie bezpoœrednio
odtworzone zosta³o otoczenie akustyczne, w³¹cz-
nie ze skrzypniêciami i oddechami. Nigdy jednak
owe “pozamuzyczne” efekty nie stawa³y siê naj-
wa¿niejsze. Dobrze oddane zosta³y barwy, co
(pozornie) precyzyjnym urz¹dzeniom czêsto
umyka.

Wzmacniacz cechuje podobna kombinacja
cech, jednak brakuje mu wype³nienia na dole
skali. Daje to wra¿enie otwartego i bezpoœred-
niego dŸwiêku. Blachy otwieraj¹ce nagranie ¯y-
cie to jest surfing z p³yty Skalary, Mieczyki, Neonki

grupy Myslovitz (EMI) by³y wiêc dobitne, ale po-
równanie z Primare I21 pokaza³o jednak, ¿e nie-
co zbyt natarczywe. Nie chodzi³o nawet o wy-
raŸn¹ ostroœæ, tylko o brak przeciwwagi w po-
staci uderzenia basu. Trzeba wiêc bêdzie posta-
raæ siê o kolumny z wyraŸnym zakresem baso-
wym. Precyzja œrednicy i góry powodowa³a, ¿e
fenomenalnie zabrzmia³a prawa rêka na wszyst-
kich referencyjnych p³ytach z nagraniami forte-
pianowymi, np. z p³yty Dialog Macieja Grzybo-
wskiego (Universal Music Polska 476 155 7, gold
CD). Kontrabas z p³yty Careless Love (Rounder
11661-3192-2) Madeleine Peyroux nigdy zbyt
g³êboko siê nie zapuszcza³. Niedobrze zabrzmia-
³y wiêc nagrania rockowe – zbyt jasno i zbyt twa-
rdo. Scena nie by³a przez Agile szczególnie roz-
budowywana, skupiaj¹c siê bli¿ej œrodka. Nieco
inaczej bêdzie, kiedy do odtwarzacza w³o¿ymy
dobrze nagran¹ muzykê symfoniczn¹, np. Young
Person’s Guide to the Orchestra Brittnera (Decca/
JVC, JVCXR-0226-2, XRCD²). Zabrzmia³a ona
bowiem z rozmachem i precyzj¹. O ile wiêc CD
jest bez w¹tpienia gwiazd¹ systemu, to wzmac-
niacz gra dŸwiêkiem, który bêdzie wymaga³ pew-
nych zabiegów w systemie, które podkreœl¹ jego
zalety i nie uwypukl¹ wad.

STEP CD
Cena [z³] 4990
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Perfekcyjna obudowa, ³adnie wykonany uk³ad.

ocena bardzo dobra

Funkcjonalnoœæ
Napêd Philipsa jest doœæ wolny. Mamy jednak do wy-
boru wszystkie najwa¿niejsze ³¹cza cyfrowe, wraz
z I²S, jak równie¿ sterowanie A-linkiem - za tê opcjê
trzeba jednak dop³aciæ.
ocena dobra+

Brzmienie
Szybkie, dok³adne, o znakomitej rozdzielczoœci, a tak-
¿e z dobr¹ palet¹ barw.

ocena badzo dobra

ocena wa¿ona (4,9) bardzo dobra

Z ty³u ujawnia siê skomplikowanie
mechanicznej konstrukcji Agile.

Najdro¿sza zawsze jest obudowa...
Agile robi pod tym wzglêdem doskona³e

wra¿enie...

STEP AMP
Cena [z³] 4990
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Ponownie rewelacyjna obudowa, uk³ad dual-mono,
dobre komponenty. Osobny wzmacniacz s³uchaw-
kowy.
ocena bardzo dobra

Laboratorium
Rekordowo niskie szumy, ale i niska moc. Du¿y udzia³
zniekszta³ceñ harmonicznych.

ocena dobra

Brzmienie
Bezpoœrednie w wy¿szych rejestrach, s³abszy
fundament niskich tonów.

ocena dobra

ocena wa¿ona (4,3) dobra+


