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Amerykañska firma Cary, przez lata
kojarzona przede wszystkim ze wzmacniaczami
lampowymi, jakiœ czas temu wystartowa³a z ambitn¹ lini¹
urz¹dzeñ tranzystorowych oraz odtwarzaczy CD i SACD. Si³a Ÿróde³
cyfrowych ma polegaæ g³ównie na wykorzystaniu bardzo zaawansowanych uk³adów
obliczeniowych, które upsampluj¹ sygna³ czytany z p³yty (16/44,1) do niewiarygod-
nych (jeszcze do niedawna) wartoœci 24/768 kHz. Co wiêcej – opcja ta aktywowana
jest z pilota i mo¿na wybraæ wœród wielu ustawieñ poœrednich. Na tym jednak nie
koniec. Do tej najnowszej techniki mo¿na do³¹czyæ lampowe retro w postaci bufora
wyjœciowego. I znowu,  za pomoc¹ ruchu kciukiem, mo¿emy pozostaæ przy wyjœciu
solid-state. Wszystko to daje bardzo rozbudowane mo¿liwoœci wp³ywania na dŸwiêk
i kszta³towania go pod k¹tem naszego systemu, upodobañ, a nawet konkretnej p³yty.

Zacznijmy od tego pierwszego. Pod ekranem
znajdziemy transport DVD-ROM (lub CD-ROM,
nie jestem pewien) oraz zasilacz dla bufora lam-
powego, z ³adnym transformatorem i d³awikiem.
Z tej samej sekcji mamy poprowadzone wyjœcia
cyfrowe na tylnej œciance – TOSLINK i RCA (S/
PDIF) oraz AES/EBU (na XLR). Obok jest jeszcze
gniazdo RS-232, s³u¿¹ce do sterowania. Lekki
uœmiech wywo³a³a wydrukowana pod nimi infor-
macja, powtórzona te¿ w instrukcji, ¿e mo¿na
nimi wypuœciæ na zewn¹trz sygna³ z czêstotli-
woœci¹ próbkowania a¿ do 192 kHz (24 bity).
Wydaje mi siê, ¿e to pomy³ka, poniewa¿ ¿adne
z zastosowanych tutaj ³¹czy nie jest w stanie
przes³aæ takiej iloœci danych – wszystkie maj¹
w specyfikacji górn¹ granicê czêstotliwoœci prób-
kowania 96 kHz. Jak by nie by³o, ekran nad sek-
cj¹ transportu dzieli wnêtrze na równe trzy czêœ-
ci – jedn¹ wype³nia on sam, a dwie, po obydwu
bokach, zasilacz i uk³ady audio. Czêœæ audio jest

Cary Audio CD 303/300

Urz¹dzenie jest bardzo
ciê¿kie i zbudowane nie-
samowicie precyzyjnie.

Uwagê zwraca jego pokaŸna g³ê-
bokoœæ. Kiedy zaœ zerkniemy na gór-
n¹ œciankê, zobaczymy ³adn¹ “wasserwagê”,
poziomicê wodn¹. Chocia¿ widaæ j¹ na górnej
œciance, to w istocie przechodzi przez wybity
w niej otwór, a przyklejona jest do du¿ego ekra-
nu zakrywaj¹cego napêd urz¹dzenia. Poziomica
nie jest jedynie gad¿etem, poniewa¿ nó¿ki urz¹-
dzenia wykonano z du¿ych, wykrêcanych sto¿-
ków z aluminium, za pomoc¹ których ustawiamy
poziom odtwarzacza. Jego pe³na nazwa brzmi:
“CD 303/300 HDCD PLAYER” i wskazuje na dwie
rzeczy – pierwsza to taka, ¿e na pok³adzie mamy
dekoder HDCD, oraz ¿e urz¹dzenie jest trakto-
wane jak dwa niezale¿ne urz¹dzenia – napêd
i przetwornik.

Po lewej stronie umieszczono prze³¹czni-
ki i wskaŸniki upsamplingu oraz wy³¹cznik

lampowego bufora wyjœciowego.

bardzo zat³oczona, jednak dziêki klarownemu
uk³adowi – czytelna. Z napêdu sygna³ przenoszo-
ny jest taœm¹ komputerow¹ wprost do koœci
DSP, gdzie najpierw zamieniany jest na s³owa 24-
bitowe, a nastêpnie upsamplowany do jednej
z wartoœci: 96 kHz, 192 kHz, 384 kHz, 512 kHz
oraz 768 kHz. Cary opisuje to jako “Resolution
Enchancement DSP”, poniewa¿ jest to wykony-
wane w uk³adzie o precyzji 48-bitowej, do któ-
rego program napisano samodzielnie w firmie.
Asynchroniczny upsampling, a z takim mamy tu
do czynienia, jest wyj¹tkowo skomplikowanym
procesem i ka¿dy upsampler, przynajmniej teo-
retycznie, powinien “brzmieæ” inaczej. Poniewa¿
wymagane s¹ do tego ró¿ne czêstotliwoœci wzor-
cowe, wiêc obok bardzo ³adnego, kompensowa-
nego termicznie i mechanicznie zegara umiesz-
czono osobny uk³ad Burr-Browna PLL1708, któ-
ry je generuje. Sekcja ta ma swój w³asny ultra-
stabilny zasilacz. Wspomnijmy jednak, ¿e jest to

Gor¹ce bañki lamp we wnêtrzu urz¹dzeñ
rozpalaj¹ tak¿e wyobraŸniê audiofilów.

Mo¿emy jednak to podgrzewanie
wy³¹czyæ.

Rytm wnêtrza
wyznaczony zosta³
przez du¿y, ciê¿ki

ekran napêdu
i sekcji sterowania.

Po prawej widaæ
zasilacz, zaœ po

lewej p³ytkê
z przetworni-
kiem i sekcj¹

wyjœciow¹.

zegar o czêstotliwoœci 27 MHz, a wiêc przysto-
sowany do sygna³ów wizyjnych, nie do podsta-
wowej wartoœci próbkowania u¿ywanej przez
CD (44,1 kHz). Jest wiêc wielce prawdopodob-
ne, ¿e z za³o¿enia upsampling bêdzie brzmia³ le-
piej ni¿ jego brak, chocia¿by dlatego, ¿e jego ze-
gar wzorcowy bêdzie mia³ “natywn¹” wartoœæ,
bez skomplikowanego przeliczania.
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Kolejny zasilacz umieszczono obok dwóch przetworników Burr-Brow-
na PCM1792U, uk³adów 24/192, ze zintegrowanym dekoderem HDCD
(jest to softwarowa wersja filtra PMD-200). Poniewa¿ jednak wczeœniej
sygna³ jest upsamplowany do czterokrotnie wy¿szej wartoœci, wiêc zak³a-
dam, ¿e przy wartoœciach powy¿ej 192 kHz omijany jest w przetwornikach
oversampling. Konwersja I/U przeprowadzana jest w uk³adach BB
OPA2134, za którymi, na znakomitych elementach biernych – metalizowa-
nych opornikach i kondensatorach WIMA – umieszczono filtry analogowe,
Bessela 3. rzêdu, a wiêc ³agodne. Wzmocnienie dokonywane jest z kolei
w uk³adach BB OPA2604. Wyjœcie uk³adu jest wybierane przez u¿ytkowni-
ka. Podobnie jak przy upsamplingu, na przedniej œciance mamy przycisk
i niebiesk¹ diodê, wskazuj¹c¹ uaktywnienie wyjœcia lampowego (to samo
mo¿na “zleciæ” odtwarzaczowi z pilota). Bo wyjœcia s¹ dwa: albo pó³prze-
wodnikowe, albo lampowe. W tym drugim przypadku korzystamy z lamp
Electro-Harmonics 12AU7/ECC82 EH. Tak¿e ta czêœæ ma swój w³asny zasi-
lacz, z transformatorem i d³awikiem. Wydaje siê, ¿e wyjœcie krzemowe jest
sprzêgane ze œwiatem za pomoc¹ uk³adu DC-Servo. Ciekawe, ale wyjœcie
RCA, do którego sygna³ pobierany jest z jednego z pinów sekcji zbalanso-
wanej, mo¿e byæ ustawione ma³ymi zworami tak, ¿eby sygna³ p³yn¹³ z ga³ê-
zi dodatniej, albo ujemnej.

Do wszystkich tych sekcji, poza lampow¹, napiêcie dostarcza ³adny
transformator R-Core z miedzianym ekranem, wieloma uzwojeniami wtór-
nymi i bardzo rozbudowanym zasilaczem, jakiego nie powstydzi³by siê spo-
ry wzmacniacz.

Oprócz widocznych uk³adów, literatura firmowa wspomina jeszcze
o intensywnych zabiegach maj¹cych na celu minimalizacjê jittera – ma siê to
odbywaæ w trzech buforach, z których dwa to koœci FIFO (First-In First-
Out). I jeszcze jedno: odtwarzacz ma na wyjœciu znacznie wy¿sze napiêcie
ni¿ przewiduje standard (2V), poniewa¿ s¹ to 3 V na RCA i 6 V na XLR.

Ca³e  urz¹dzenie  wygl¹da  niesamowicie kompetentnie, ka¿dy szczegó³
jest dopracowany... mia³ byæ koniec, ale jeszcze s³owo o pilocie – jest
wygodny, chocia¿ nie wygl¹da zbyt ³adnie: nie jest metalowy, a plastikowy.

To serce czêœci
cyfrowej – kompen-
sowany mechanicz-

nie zegar, uk³ad
scalony pêtli PLL,
obok przetwornik
D/A Burr-Browna,

a z ty³u uk³ady AKM
interpoluj¹ce dane.

Tak dobry zasilacz nieczêsto siê zdarza – bardzo dobry
transformator R-Core, z licznymi uzwojeniami wtórnymi, zasila

napêd, czêœæ cyfrow¹ i czêœæ analogowej. Lampy maj¹ osobny
zasilacz, z klasycznym trafem EI, dziêki czemu du¿y pr¹d ¿arzenia

nie wp³ywa Ÿle na delikatne uk³ady cyfrowe.
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CD303/300
Cena [z³] 15 000
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

www.audiosystem.com.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomita obudowa. Bardzo dobre zasilanie i sekcja
cyfrowa, napêd tylko dobry.

Funkcjonalnoœæ
Wyjœcia zbalansowane, wy³¹czalny bufor lampowy,
rozbudowane opcje upsamplingu. Klasa.

Brzmienie
Rozdzielcze, precyzyjne, bogata góra pasma, dyna-
miczny bas.

Odtwarzacz
Cary ma bardzo
gustownie
zaprojektowany
panel frontowy
- czysty
i funkcjonalny,
pomimo sporej
liczby wskaŸników
i manipulatorów.

Wbudowana poziomnica sugeruje,
¿e nie tylko gramofony warto wypoziomo-
waæ... regulowane nó¿ki odtwarzacza
pozwalaj¹ jednak ³atwo osi¹gn¹æ cel.

Odpalaj¹c odtwarzacz Cary nie do koñca
dowierza³em w deklarowan¹ przez pro-
ducenta wieloœæ opcji. Nawet jego fan-

tastyczna obudowa i wspomniane mo¿liwoœci
wp³ywania na dŸwiêk nie do koñca do mnie prze-
mawia³y. Wprawdzie amerykañski magazyn “Ste-
reophile” wypowiada³ siê o nowych produktach
Cary z entuzjazmem, ale zawsze lepiej wzi¹æ po-
prawkê na “poprawnoœæ polityczn¹”. Okazuje
siê, ¿e czasami jednak niepotrzebnie. Nawet jeœli
w pierwszych chwilach ods³uchu odtwarzacz
obiecuje góry z³ota, graj¹c niesamowicie suges-
tywnym, pe³nym werwy dŸwiêkiem, a potem na-
stêpuje spokojna weryfikacja i sprowadzenie
wra¿eñ do w³aœciwej skali, to jednak to, co po-
zostaje, zas³uguje na szacunek i uznanie.

Ods³uch rozpocz¹³em od samplera firmy
Groove Note True Audiophile. The Best of Groove
Note (GRV1036-3, SACD/CD). Zwykle staram
siê omijaæ sk³adanki, jednak w tym przypadku
oprawa soniczna jest pierwszej klasy. Mamy tu
zarówno eteryczne granie i  œpiew a capella
w utworze Danny Boy, jak i g³êbokie, nasycone
i energetyczne brzmienie zespo³u Antony’ego
Wilsona (nadworny muzyk Diany Krall) w She’s
So Heavy.

Ten ostatni utwór pokaza³ wa¿n¹ rzecz: Cary
ma wyj¹tkowo dobr¹ rozdzielczoœæ. To jest po-
ziom, przy którym mamy do czynienia z hi-en-
dem, w którym bez tej umiejêtnoœci trudno siê
poruszaæ. Amerykañskie urz¹dzenie nie jest
wprawdzie tak wybitne w tej dziedzinie, jak naj-
lepsze Ÿród³a cyfrowe, jednak jest lepszy w te
“klocki” ni¿ Ancient i Meridian. Pomaga temu
doœæ mocna góra pasma, dŸwiêczna i “migotli-
wa”, iskrz¹ca siê wieloma odcieniami, a przy tym
nigdy nie jazgotliwa. Nie rozjaœniono wiêc wy-
¿szej œrednicy. Podobnie rysowany jest dó³, moc-
ny i dynamiczny. Œrodek pasma jest mniej nasy-
cony ni¿ u konkurentów, ale nie s³ychaæ tego ja-
ko ewidentnego braku, ale jako kontynuacjê
okreœlonego stylu gry, na który siê decydujemy,
albo nie – bierzemy w ca³oœci, albo w ca³oœci od-
rzucamy.

Zreszt¹ nasycenie i rozdzielczoœæ wi¹¿¹ siê
w du¿ej mierze ze sposobem ustawienia upsam-
plingu i bufora wyjœciowego. Jak nietrudno siê
zorientowaæ – kocham lampy. Nie œlep¹ mi³oœci¹,
a przywi¹zaniem syna marnotrawnego, który
wraca do nich i odchodzi co jakiœ czas. W przy-
padku odtwarzacza CD 303/300 nie mam jednak
w¹tpliwoœci, ¿e lampowy bufor wnosi do jego
dŸwiêku spore ograniczenia, g³ównie w dziedzi-
nie detalicznoœci i precyzji, ale tak¿e zmienia
barwê na nieco zbyt ciemn¹. To nie zarzut, bo
w wielu systemach bêdzie siê to podoba³o, jed-
nak w zrównowa¿onych bêdzie odczuwalne jako
strata. Na szczêœcie mamy wybór. Przy porów-
naniach pamiêtajmy jednak, ¿e wyjœcie lampowe
gra o jakieœ 3 dB ciszej i przy porównaniach trze-
ba to zrównowa¿yæ, podkrêcaj¹c nieco wzmac-
niacz (albo wyjœcie odtwarzacza). Tak¿e kolejne
stopnie upsamplingu zmieniaj¹ i barwê, i roz-
dzielczoœæ. Najlepszy dŸwiêk, moim zdaniem,
otrzymamy po prze³¹czeniu w pozycjê 768,
a wiêc na maxa. Nie jestem zwolennikiem œlepej
wiary w to, ¿e “wiêcej znaczy lepiej”, jednak
w tym przypadku to prawda. Pora¿k¹ zakoñczy³y
siê natomiast próby z ustawieniem na 512 kHz,
gdzie dŸwiêk by³ p³aski i pozbawiony dynamiki.

Nie powinno byæ zaskoczeniem, ¿e najlepiej
Cary zachowywa³ siê z p³ytami HDCD. To jeden
z przyk³adów dobrej implementacji tej techno-
logii. Z najlepszymi nagraniami zakodowanymi
w ten sposób dŸwiêk miejscami zapiera³ dech
w piersiach. Zarówno doœæ przejrzysta p³yta Me-
deleine Peyroux Dreamland, jak i cieplejsze na-
grania z p³yty Five Songbirds Jacinthy, Patricii Bar-
ber i Marii Nakamoto, brzmia³y rewelacyjnie.
Otwarty, mocny dó³ oraz znakomita, dŸwiêczna
góra. Najwa¿niejsze jednak, ¿e i w œrodek pasma
dopompowano parê atmosfer. Nie ze wszystkimi
komercyjnymi nagraniami Cary zagra tak zgrab-
nie, jak Ancient i Meridian – w³aœnie przez bez-
kompromisowo otwart¹ górê - jednak z HDCD
i z wysmakowanymi realizacjami bêdzie znako-
micie.


