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Imperium Brytyjskie
posiada³o tereny w ka¿dym zak¹tku œwiata,

a jêzyk Szekspira do dzisiaj mo¿na us³yszeæ na ka¿dym
kontynencie. Ale kierunek gospodarczego rozwoju œwiata

siê zmieni³, i nie wskazuje ju¿ na Albion jako na pêpek
œwiata. Powa¿ne firmy audio s¹ przedsiêbiorstwami

maj¹cymi przynosiæ zyski, a nie tylko satysfakcjê ich
za³o¿ycielom, s¹ wiêc zwi¹zane z ekonomi¹, i œwiatowe trendy

odbijaj¹ siê równie¿ na ich dzia³alnoœci. Oto wiêc Audiolab, Quad
i Wharfedale trafi³y w rêce tajwañskiego w³aœciciela International

Audio Group (IAG). Je¿eli siê to komuœ nie podoba, to niech
przyjmie do wiadomoœci, ¿e najprawdopodobniej uratowa³ on te

zas³u¿one marki przed znikniêciem z rynku.

Audiolab
8000CD/8000S

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZ 8000CDCZ 8000CDCZ 8000CDCZ 8000CDCZ 8000CD
W konstrukcji odtwarzacza z dawnego mo-

delu 8000CD pozosta³o niewiele – uk³ady cyfro-
we starzej¹ siê przecie¿ wielokrotnie szybciej ni¿
analogowe. Wygl¹d CD pozosta³ prosty, z w¹sk¹
szuflad¹ po lewej stronie, niebieskim, ma³ym wy-
œwietlaczem dot-matrix poœrodku i szeœcioma
przyciskami po prawej. Niestety, wyœwietlacz
jest malutki, a i przycisków nie pochwalê, bo nie
maj¹ one wyraŸnego punktu zadzia³ania  - ale
mo¿na za³o¿yæ, ¿e bêdziemy pos³ugiwaæ siê pilo-
tem. Ale ten te¿ nie zmieni³ siê niemal od po-
wstania Audiolaba, i jest ma³o wyrafinowany.
Z ty³u znajdziemy dwie pary wyjœæ analogowych
(zrównoleglonych), oraz komplet wyjœæ cyfro-
wych – RCA, BNC i TOSLINK.

Opukiwanie obudowy da³o interesuj¹ce re-
zultaty – kompletnie nic nie wibrowa³o. Po od-
krêceniu górnej œcianki okaza³o siê, ¿e zosta³a
ona w ca³oœci wyt³umiona mat¹ z w³ókien wêglo-
wych i celulozy. Wnêtrze zosta³o podzielone na
dwie czêœci. Po prawej, na dodatkowej platfor-
mie, umieszczono dwa transformatory toroidal-
ne (jeden jest dla sekcji wyjœciowej) i wstêpne
uk³ady zasilaczy. Po prawej widaæ napêd. Jest on
przymocowany niekonwencjonalnie, identycznie
jak w topowym napêdzie dCS-a Verdi-LaScala
(“Audio” 9/04), poniewa¿ podwieszono go pod
ekranem, przykrêconym nastêpnie do bocznej
œcianki, a z drugiej strony do ekranu. Uk³ad jest
podobny do tego, jaki znamy z Quada 99 CDP-2
(“Audio” 1/06). Napisa³em wówczas, ¿e jest to
napêd Philipsa z serii VAM. Jak siê okazuje, kon-
struktorzy tylko na nim bazowali i zmienili na ty-
le du¿o, ¿e mo¿na mówiæ o nowej jednostce.
Zmontowane w technice SMD uk³ady wyjœciowe
umieszczono bardzo blisko tylnej œcianki, dziêki
czemu sygna³ ma krótk¹ œcie¿kê. Znajdziemy tu-
taj przetwornik Cirrus Logic CS4398, bêd¹cy za-
awansowan¹ jednostk¹, zdoln¹ przetwarzaæ syg-
na³y SACD i DVD-Audio i maj¹c¹ bardzo wysok¹
realn¹ rozdzielczoœæ - na poziomie 20 bitów.

Wyjœcie analogowe jest wysokiej klasy,
a œcie¿ka sygna³u jest krótka.

W konstrukcji odtwarzacza
wyraŸnie wyodrêbniono
zasilacz.

Transport
– znany te¿ z Quada,

mocno zmodyfikowany
Philips.

Audiolab, za³o¿ony w roku 1983 przez Phi-
lipa Swifta i Dereka Scotlanda, zosta³
 sprzedany w roku 1997 grupie TAG

McLaren. Wykorzysta³a ona wczeœniejsze pro-
jekty, “zapakowa³a” je w nowe obudowy, ozdo-
bione logo nowego w³aœciciela, i wywindowa³a
ceny, które z dawnym Audiolabem nie mia³y ju¿
nic wspólnego. TAG McLaren mia³ chrapkê na hi-
end, ale po kilku latach wyjaœni³o siê, ¿e tak
sprytnie skalkulowany biznes jednak nie wypali³.
Samemu Audiolabowi chwa³ê przynosi natomiast,
¿e jego wczeœniejsze konstrukcje wydawa³y siê

na tyle dobre, aby byæ takich
planów osnow¹. Po zamkniê-
ciu czêœci audio-wideo TAG-
McLarena marka Audiolab
wraz z prawami do schema-
tów i patentów zosta³a kolejny
raz sprzedana – i tym razem
nabywc¹ by³ International Au-
dio Group, który przywróci³ do
¿ycia dawnego Audiolaba –
wraz z “normalnymi” cenami.
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Wiêkszoœæ wnêtrza wzmacniacza zajmuje jedna, du¿a p³ytka ze wszystkimi  uk³adami.

Wzmacniacz zosta³ w ca³oœci
skonstruowany z tranzystorów i dobrych

elementów pasywnych.

Dziêki
sprytnemu zabiegowi, tranzystory

koñcowe s¹ niemal ze sob¹ skrêcone.

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZ 8000SCZ 8000SCZ 8000SCZ 8000SCZ 8000S
Model 8000S wywodzi siê z najwiêkszego hi-

tu firmy, pierwszego jej produktu, wzmacniacza
8000A. Po drodze flirt z TAG-iem zmieni³ jego
nazwê na 60iRV i zmodyfikowa³ nieco uk³ad elek-
troniczny. Wed³ug materia³ów firmowych nowy,
odrodzony 8000S zosta³ jeszcze bardziej zmo-
dernizowany, mimo to ma na pewno wiêcej
wspólnego ze swoimi poprzednikami, ni¿ odtwa-
rzacz. Oprócz podstawowych regulatorów, ma-
my mo¿liwoœæ wyboru Ÿród³a do nagrywania
a tak¿e prze³¹cznik zmieniaj¹cy 8000S w przed-
wzmacniacz, osobny przedwzmacniacz i koñ-
cówkê lub koñcówkê do pracy w systemie A/V.
Z boku migaj¹ dwie diody – jedna sygnalizuj¹ca
mute, a druga stan urz¹dzenia (w³/wy³). Obok
pod³u¿nego (mechanicznego) wy³¹cznika siecio-
wego mamy jeszcze gniazdo s³uchawkowe. Z ty-
³u znajdziemy sporo - trzy wejœcia liniowe, trzy

pêtle do nagrywania, dwa wyjœcia  przedwzmac-
niacza oraz wejœcie na koñcówkê. Wyjœcia g³oœni-
kowe s¹ podwójne, plastikowe, nie da siê pod³¹-
czyæ do nich wide³.

Odkrêcamy górn¹ œciankê i widzimy, ¿e zo-
sta³a wyt³umiona tak samo jak w CD, a uk³ady
zmontowano na jednej du¿ej p³ytce. Wejœcia s¹
w³¹czane przekaŸnikami, za którymi umieszczo-
no du¿¹, metalow¹ puszkê. Uk³ad, w ca³oœci na
tranzystorach, jest bardzo rozbudowany. T³u-
mieniem zajmuje siê czarny potencjometr Alpsa.
Koñcówkê zmontowano z przykrêconych do
niewielkiego radiatora par bipolarnych Sanke-
nów (2SA1216+2SC2922). Temperatura par zo-
sta³a sprytnie wyrównana, przez przykrêcenie
ich niemal plecami do siebie. W obydwu urz¹-
dzeniach kondensatory pochodz¹ od Wimy,
a oporniki s¹ metalizowane. Znajdziemy te¿
rzadkie (bo ju¿ nieprodukowane), poszukiwane
kondensatory Elna ‘Red’ Cerafine. W zasilaczu
zastosowano œredniej wielkoœci trafo, z dwoma
kondensatorami Elny (2x 10 000µF). Nie widaæ
osobnych uzwojeñ dla przedwzmacniacza, chocia¿
ta sekcja ma osobn¹ stabilizacjê. Przy wyjœciu s³u-
chawkowym widaæ tranzystory, byæ mo¿e wiêc
mamy osobny wzmacniacz s³uchawkowy.

Dawniej wy³¹cznie czarne, teraz urz¹dzenia Au-
diolaba dostêpne s¹ równie¿ w kolorze srebrnym.

Komu napêd, komu...

Problemem dla konstruktorów odtwarzaczy
CD zaczyna byæ brak dedykowanych napê-

dów CD. Duzi producenci, którzy zaspokajali
99 % zapotrzebowania na tego typu jednostki,
jak Sanyo, Sony czy Philips, po kolei wycofali siê
z ich produkcji. Kto by³ wystarczaj¹co przewi-
duj¹cy, ten zakupi³ ich zapas i bêdzie z niego
korzysta³ jeszcze przez jakiœ czas. Przy wiêkszej
skali produkcji zaczyna byæ to jednak k³opotli-
we. Jak wiêc sobie z tym radziæ? Coraz wiêcej
firm przechodzi na platformê ROM, czyli napê-
dów przeznaczonych do uk³adów komputero-
wych. Maj¹ one pewne zalety, takie jak zwiêk-
szona dok³adnoœæ odczytu oraz d³u¿sza ¿ywot-
noœæ. Mniej b³êdów odczytu zapewnia w nich
mo¿liwoœæ wielokrotnie szybszego czytania,
a wiêc, w razie koniecznoœci, mo¿liwoœæ prze-
skanowania tego samego fragmentu nawet kil-
kunastokrotnie. Sygna³ gromadzony jest w bu-
forze, gdzie porównuje siê ze sob¹ próbki i wy-
puszcza sygna³ na zewn¹trz w czasie rzeczy-
wistym. Takie rozwi¹zanie stosuje w swoich
urz¹dzeniach np. Arcam czy Acoustics Rese-
arch. S¹ wszak¿e i wady tego rozwi¹zania,
wœród nich np. potrzeba zmiany czêstotliwoœci
zegara w pêtli PLL, wp³ywaj¹ca na zwiêkszenie
jittera. To tak¿e da siê zminimalizowaæ, jednak
wymaga kolejnych zabiegów, sprawa zaczyna
byæ skomplikowana i droga.

Widoczny jest wszak¿e inny trend: firmy
audio rozpoczê³y budowanie w³asnych napê-
dów, czego dobrym przyk³adem jest w³aœnie Au-
diolab. W jego przypadku (a tak¿e np. Camb-
ridge Audio) podstaw¹ dla w³asnej konstrukcji
jest istniej¹cy ju¿ napêd (tutaj Philips, a przy
CA Sony), który zosta³ zmodyfikowany oraz wy-
posa¿ony w nowy software. Wiêksze firmy id¹
jeszcze dalej i buduj¹ napêdy od pocz¹tku do
koñca. Wprawdzie wci¹¿ w hi-endzie króluje
napêd Pro-2 Philipsa, jednak niektórzy chyba
obawiaj¹ siê tak¿e o jego przysz³oœæ. Nagra
w³aœnie zbudowa³a d³ugo oczekiwany odtwa-
rzacz CD z w³asnym napêdem (który by³ przy-
czyn¹ kilkuletniego opóŸnienia ca³ego projektu)
- uk³ady optyki projektowa³ do niego Zeiss. Ac-
cuphase jest w nieco innej sytuacji, poniewa¿
jego topowy, dzielony odtwarzacz to urz¹dzenie
SACD. W poprzednim modelu u¿ywano napêdu
Sony, takiego jak w referencyjnym odtwarzaczu
SACD tej firmy, z odsuwan¹ na bok szuflad¹.
Sony jednak wycofa³o siê z SACD i nie produku-
je ju¿ wiêcej takich uk³adów (dlatego dCS mu-
sia³ wymieniæ swój najdro¿szy napêd). Najwy-
raŸniej in¿ynierowie z Accuphase’a musz¹ zbu-
dowaæ jednostkê SACD (a w³aœciwie DVD), i w
pierwszej chwili mog³oby siê wydawaæ, ¿e sytu-
acja jest beznadziejna. Ale przecie¿ Linn ju¿ od
wielu lat produkuje dla siebie swoje w³asne jed-
nostki napêdowe. Byæ mo¿e wiêc bêdzie to im-
pulsem dla mniejszych firm i otrzymamy wresz-
cie niedrogie, znacznie lepsze od standardo-
wych napêdy.
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8000S
Cena [z³] 2995
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Rozbudowany uk³ad na dobrych elementach. Bogate
wyposa¿enie.

Laboratorium
Pod ka¿dym wzglêdem co najmniej dobrze.

Brzmienie
Przyjemne, nieco zaokr¹glone, g³adkie, skupione na
œrednicy. Ni¿szy bas oszczêdny, dynamika umiarko-
wana.

8000CD
Cena [z³]  2995
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Bardzo ³adny napêd i przemyœlane zasilanie.

Funkcjonalnoœæ
Multum wyjœæ cyfrowych i dwie pary analogowych.
Brakuje tylko wzmacniacza s³uchawkowego. Wy-
œwietlacz nieco zbyt ma³y.

Brzmienie
Timing, szybkoœæ, precyzja. Bêdzie pasowa³ nawet do
dro¿szych wzmacniaczy i kolumn.

Niesamowite wra¿enie robi
timing odtwarzacza –

efekt znany g³ównie
z urz¹dzeñ Naima, czyli
znacznie dro¿szych, i na tych
poziomach cenowych rzadko
spotykany. DŸwiêk jest szybki,
a jego obrys dok³adny. Idealnie
pasuje to do takiej muzyki, jak
z p³yty Jazz Immortal Clifforda
Browna (Pacific Jazz/EMI
32142, RVG Edition CD), gdzie
wszystkie instrumenty dête –
a jest ich sporo – mia³y
znakomite, k¹saj¹ce uderzenie
i pe³ne wybrzmienie.
Odtwarzacz ma te¿ ³adn¹, otwart¹ i niemêcz¹c¹
górê, co w po³¹czeniu z szybkoœci¹ dawa³o
dŸwiêk o bardzo wyraŸnie okreœlonej, klarownej
przestrzeni. DŸwiêk Audiolaba 8000CD,
pomimo takich zalet, nie ma ani cienia
wyostrzenia, ani agresywnie podkreœlonej górnej
œrednicy. Ca³y zakres œredniowysokotonowy jest
mocny, ale trzyma siê w ryzach wyznaczanych
przez potrzeby nagrania. Mamy przy tym
pewnoœæ, ¿e wszystkie smaczki i detale bêd¹
s³yszalne. Bogata w niuanse p³yta The Final Cut
Pink Floyd (Toshiba-EMI, TOCP-67407, CD)
zosta³a podana dok³adnie i po prostu dobrze. Jak

wczeœniej, tak i tutaj koherencja brzmienia by³a
ponadprzeciêtna, pozwalaj¹c pokazaæ pog³os
na³o¿ony na g³os Watersa jako naturaln¹
konsekwencjê dŸwiêku podstawowego. Wy¿szy
bas jest ³adny, nieco okr¹g³y, i zabrak³o mu tylko
zwartego zejœcia w najni¿sze rejestry.

Wzmacniacz 8000S gra z kolei g³adkim,
kremowym dŸwiêkiem. To trochê zaskakuj¹ce
stwierdzenie, ale swoim okr¹g³ym, przyjemnym
charakterem przypomina wzmacniacze
lampowe. G³ównym zakresem jego dzia³ania jest
wiêc œrednica. Góra, tak wyrafinowana
w 8000CD, jest nadal przyjemna, chocia¿ nie ma
ju¿ tej precyzji. Dó³ pasma prowadzony jest
dobrze, chocia¿ bez ostatecznej kontroli, jak
z dro¿szych urz¹dzeñ. Mêskie g³osy  pokazywa-
ne by³y bardzo dobrze, a wokal Watersa –
znakomicie. Przy zakupie Audiolaba 8000S

wyraŸniej ni¿ np. przy Xindaku rysuje siê
potrzeba jego integracji z kolumnami i pomiesz-
czeniem. Pomimo relatywnie wysokiej mocy
wzmacniacz nie rysuje du¿ych instrumentów.
Tak, potrafi zagraæ g³oœno, jednak przy wysokich
poziomach brzmienie staje siê zbyt napiête
i nerwowe. Warto rozejrzeæ siê za kolumnami,
które bêd¹ doœæ przestrzenne i jednoczeœnie
pe³nokrwiste. Warto zauwa¿yæ, ¿e nadzwyczaj
dobrze, lepiej ni¿ w wiêkszoœci wzmacniaczy
zintegrowanych zachowywa³ siê wzmacniacz
s³uchawkowy. Ale i CD nale¿¹ siê dodatkowo
ciep³e s³owa, poniewa¿ znakomicie radzi sobie

z korekcj¹ b³êdów: na u¿ywanej
przeze mnie do sprawdzania tego
parametru p³ycie CD-check
(DR2002, gold-CD), gdzie mamy
piêæ poziomów trudnoœci,
spokojnie przeszed³ cztery bez
¿adnych oznak zawahania,
a œcie¿kê nr 5 tylko z drobnymi
potkniêciami. A tê œpiewaj¹co
przechodz¹ tylko odtwarzacze
wyposa¿one w topowy napêd
Philipsa Pro-2.
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Audiolab obiecuje co najmniej 60W, i zaraz obok dodaje,
¿e “typowy” egzemplarz powinien mieæ nawet o 10W wiêcej.
Urz¹dzenie dostarczone do naszego testu plasuje siê poœrod-
ku tych deklaracji, oferuj¹c 65W na 8 omach niezale¿nie od
trybu pracy - mono czy stereo. Okazuje siê te¿, ¿e Audiolab
8000S znosi bardzo dobrze 4 omy, moc wzrasta do 101W
(2x95W w stereo). Odstêp sygna³u od szumu równy 85dB jest
niez³y, podobnie jak 102dB dynamiki. Wspó³czynnik t³umienia
- dobre 49, a czu³oœæ to bardzo uniwersalne 0.26V.

Urz¹dzenie oferuje bardzo ³adne pasmo przenoszenia
(rys.1)  rozci¹gaj¹ce siê od 10Hz (-0,1dB dla 8 omów
i 4 omów), charakterystyki osi¹gaj¹ -3dB dla 80kHz/8 omów
i 73kHz/4 omów.

Trzecia harmoniczna jest najwyraŸniejszym elementem
widocznym w spektrum z rys.2. Jej poziom to nie najni¿sze -
77dB, o 9dB ni¿ej le¿y druga, a ju¿ przy nieszkodliwych -99dB
siódma, na szczêœcie w wy¿szych rejestrach widaæ tylko
szum.

Pod wzglêdem poziomu zniekszta³ceñ i u¿ytecznych za-
kresów mocy nieco lepsze rezultaty pozwala uzyskaæ impe-
dancja 8 omy (rys.3).

Radek £abanowski

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

1 K 2 K
8 65 65
4 101 95

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,26
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]    85
Dynamika [dB]                 102
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%]                0,12
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)                   49

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia


