Accuphase, Luxman HI-END

POJEDYNEK
SAMURAJÓW

Luxman
DU-50 + L-590A

Accuphase
DP-500 + E-450

Wyjaœnienie dla niewtajemniczonych
– tak, Accuphase i Luxman to firmy
rodem z Japonii. I chocia¿ nie s¹
potentatami masowej elektroniki
audiowizualnej, to w kategorii
producentów audiofilskich okazuj¹
siê ju¿ figurami bardzo powa¿nymi.

J

u¿ charakterystyczny design obydwu
firm wskazuje, ¿e walcz¹ one o tego
samego klienta – ceni¹cego sobie
klasyczne wzory, nie daj¹cego siê zwieœæ
modzie na minimalizm. Z³oty kolor,
wychy³owe wskaŸniki...
I nie jest to uzurpacja – korzenie Luxmana
siêgaj¹ roku 1924! Accuphase dzia³a od roku
1973, ale to przecie¿ te¿ hektar czasu.

listopad 2007

113

HI-END Accuphase, Luxman

Accuphase DP-500+E-450
DP
-500
DP-500
Chocia¿ siê tego oficjalnie nie mówi, równie¿
odtwarzacz DP-500 jest bezpoœrednim nastêpc¹
modelu DP-67. Zmiany wymuszone zosta³y
jednak nie przez “moralne” zestarzenie siê tego
ostatniego, a przede wszystkim przez problem
napêdu. Tak, problem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
produkcja tego wra¿liwego elementu to gin¹cy
zawód. Sony ju¿ ich nie dostarcza, i najczêstszym
wyborem konstruktorów cedeków jest w takiej
sytuacji Philips – w tañszych modelach
VAM1210, w dro¿szych CD-Pro2M. W Accuphasie wybrano jednak w³asn¹ drogê. Opracowano
oryginalny, niezwykle solidny mechanizm,
z odlewanym, ciê¿kim mostem i równie ciê¿k¹
platform¹. Ma³e, a nawet œrednie firmy nie s¹
jednak w stanie zaprojektowaæ i wykonaæ
wszystkiego od pocz¹tku do koñca i bazuj¹,
choæby czêœciowo, na opracowaniach gigantów.

Obydwa urz¹dzenia Accuphase to nowoœci. Wzmacniacz E-450 zast¹pi³ model
E-408, ale jest kompletnie inn¹ konstrukcj¹: ca³kowicie zbalansowana droga
sygna³u, uk³ad regulacji g³oœnoœci AAVA II z referencyjnego przedwzmacniacza
C-2810 - to najwa¿niejsze usprawnienia. Sercem odtwarzacza jest opracowany
w Accu, piêkny napêd. Pewne rzeczy siê zmieniaj¹, inne nie – czyli wzornictwo
charakterystyczne dla póŸnych lat 70. ubieg³ego wieku.
Wci¹¿ widaæ wiêc œlady Sony - tak mi siê
przynajmniej wydaje, patrz¹c na sposób
zamocowania g³owicy i mechanizm jej przesuwu.
Szuflada wykonana jest z aluminium, a uk³ad
œledzenia œcie¿ki odprzêgniêty za pomoc¹
absorberów.
Aluminiowy front ma typowy dla Accuphase
uk³ad – na œrodku jest wiêc du¿a akrylowa
p³ytka, za któr¹ ukryto dwa niewielkie
wyœwietlacze o bursztynowym kolorze, na
których mo¿emy odczytaæ równie¿ poziom
wyjœciowy – a to st¹d, ¿e Accuphase stosuje jego
cyfrow¹ regulacjê. Cienka tacka wyp³ywa g³adko,
jak przysta³o na odtwarzacz luksusowy. Przyciski
Wyœwietlacz DP-500 podzielono na dwie
sekcje. Na jednej z nich znajdziemy poziom
sygna³u wyjœciowego – tradycyjnie
regulowany w odtwarzaczach
Accuphase.
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steruj¹ce s¹ sensownie rozmieszczone i maj¹
ró¿n¹ wielkoœæ. Ty³, oprócz zwyczajowych wyjœæ
analogowych RCA i XRCD, udostêpnia równie¿
wejœcie i wyjœcia cyfrowe. Mo¿na bowiem do
DP-500 podpi¹æ w cyfrowej pêtli korektor
akustyki pomieszczenia DG-38 (w Audio
testowany).
Wnêtrze jest te¿ dla Accuphase typowe –
wzorowo uporz¹dkowane. Czêœæ urz¹dzeñ po
prostu od pierwszego wejrzenia wprawia nas
w komfortowy nastrój, jakby mówi¹c swoj¹
konstrukcj¹, ¿e wszystko jest jak trzeba.
Wnêtrze podzielono metalowymi przegrodami
na cztery komory. W œrodkowej umieszczono
napêd, lewa zawiera dodatkowo ekranowany
transformator (klasyczne EI) oraz wstêpn¹
filtracjê, a prawa uk³ad steruj¹cy. Tylna,
najwiêksza czêœæ zawiera du¿¹ p³ytkê z elektronik¹. Same elementy wygl¹daj¹ doœæ banalnie, bo
to np. scalaki JRC 2114 i zwyk³e foliowe
kondensatory, jednak starannoœæ monta¿u podpowiada, ¿e producent doskonale wie, co i jak.
Accuphase stosuje te¿ patent polegaj¹cy na
prowadzeniu sygna³u – ju¿ od samego napêdu –
kilkoma równoleg³ymi biegami, które s¹ na
koñcu sumowane. Uzyskuje siê dziêki temu
wiêkszy odstêp sygna³u od szumu oraz
zmniejszenie b³êdów konwersji. W DP-500
mamy do czynienia z przetwornikiem o nazwie
MDS++ (Multiple Delta Sigma), z³o¿onego
z czterech stereofonicznych Burr-Brownów
PCM1796, po dwa na kana³. Sygna³ od pocz¹tku
do koñca jest symetryczny. ¯eby maksymalnie
odizolowaæ wyjœcie RCA i XLR, analogowe filtry
wyjœciowe zastosowano osobno dla ka¿dej pary
gniazd, a pomys³ nazwano Direct Balanced Filter.
Odtwarzacz zosta³ wewn¹trz wyraŸnie
podzielony sztywnymi ekranami: z przodu
napêd, z ty³u uk³ady audio, a po bokach
sterowanie i zasilanie.

Mocn¹ broni¹ DP-500
jest nowy napêd CD z bardzo
sztywnym mostem
i podstaw¹.

DP-500 jest urz¹dzeniem
w pe³ni zbalansowanym. Sygna³
prowadzony jest w a¿ oœmiu biegach –
sumowanych na wyjœciu tak, aby powsta³
sygna³ zbalansowany, st¹d obecnoœæ czterech
stereofonicznych przetworników.

REGULACJA W
ODTWARZACZU

P

Odtwarzacz stoi na nó¿kach z wysokowêglowej stali, zdolnych zamieniaæ drgania w ciep³o.
Rozwi¹zanie ma oczywiœcie swoj¹ nazwê – “High
Carbon Feet”. Obudowa jest niezwykle solidna,
i choæ nie wyklejana mikrogum¹ jak w Luxmanie,
to jednak sk³ada siê z kilku osobnych elementów, górn¹ œciankê odkrêca siê niezale¿nie od
boków.
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rzyjê³o siê dzieliæ urz¹dzenia audio
(z grubsza) na Ÿród³o, wzmacniacz
i kolumny. Ó
Zród³a cyfrowe, takie jak CD czy
DVD, maj¹ za podstawowe zadanie odczytaæ
sygna³ z p³yty oraz poprzez wyjœcia analogowe
dostarczyæ go do wzmacniacza. Standard CD
mówi, ¿e napiêcie wyjœciowe tego typu
urz¹dzenia powinno wynosiæ 2 V i ma byæ
nieregulowane. Firmy zazwyczaj trzymaj¹ siê
tych wytycznych, jednak mo¿na spotkaæ
urz¹dzenia, które wnosz¹ coœ nowego. Czêœæ
odtwarzaczy posiada bowiem wyjœcie
o regulowanym poziomie. Podobnie jak
w testowanym niedawno Ancient Audio Lektor V
czy Cary CDP-300/303, tak i w Accuphase
DP-500 u¿ytkownik mo¿e zmieniaæ poziom
sygna³u wyjœciowego. Pozwala to na ominiêcie
przedwzmacniacza i wejœcie bezpoœrednio na
koñcówkê mocy, co mo¿e teoretycznie
zapewniæ ni¿sze szumy i zniekszta³cenia.
A tak¿e – ewentualnie - znacznie ni¿sz¹ cenê
systemu. Regulacjê tego typu mo¿na zrealizowaæ na dwa zasadnicze sposoby: albo t³umi¹c
sygna³ w dziedzinie analogowej (jak Ancient),
albo w cyfrowej (jak Accuphase). Pierwsza
metoda jest po prostu zaaplikowaniem
w odtwarzaczu sekcji typowego przedwzmacniacza. Niektóre firmy stosuj¹ regulacjê
poziomu sygna³u w domenie cyfrowej. Taka
operacja jest bardzo skomplikowana i rzadko
kiedy nie wp³ywa negatywnie na dŸwiêk.
Mechanizm redukcji poziomu polega tu bowiem
na tym, ¿e im ni¿szy poziom sygna³u wyjœciowego, tym krótsze “s³owa” cyfrowe s¹ obrabiane.
Np. jeœli na wyjœciu mamy maksymalny sygna³,
przetwornik przetwarza 16 bitów, jednak przy
niskich poziomach ju¿ tylko np.10 bitów. Wadia
wymyœli³a swój w³asny sposób – najpierw
zwiêksza d³ugoœæ s³owa, poprzez interpolacjê,
a potem dodatkowe bity obcina tak, ¿e przy
najni¿szym poziomie mamy wyjœciowe 16 bitów.
W Accuphasie tak chyba jednak nie jest...
Pomimo wiêc, ¿e DP-500 oferuje mo¿liwoœæ
pod³¹czenia bezpoœrednio do koñcówki, lepiej
tego nie robiæ, zawsze graæ na poziomie
maksymalnym (tj. 0 dB - 2 V) i korzystaæ
z przedwzmacniacza – czy to odrêbnego, czy
dzia³aj¹cego w integrze.
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LABORATORIUM
E-450 jest integr¹ piekielnie mocn¹. Przy wysterowaniu jednego
kana³u mamy 200W dla 8 omów i ponad 380W dla 4 omów, a w trybie
dwukana³owym odpowiednio 2x191W i 2x266W. Odstêp sygna³ / szum
móg³by wspi¹æ siê wprawdzie wy¿ej ni¿ na 86dB, ale ju¿ dynamika 108dB
jest bardzo dobra. Czu³oœæ (0.21V) na wejœciach liniowych zosta³a tak
dobrana, aby zapewniæ pe³en komfort pracy ze wszystkimi Ÿród³ami.
Pasmo przenoszenia wzmacniacza (rys.1) siêga 100kHz ze spadkiem
ok. -2dB dla impedancji 8 omowej i –3dB dla 4-omowej.
Rys.2 to triumf E-450 w dziedzinie rozk³adu zniekszta³ceñ, druga
harmoniczna le¿¹ca na granicy -90dB jest jedyn¹ licz¹c¹ siê w ca³ym
spektrum, w okolicach -97dB widaæ jeszcze nieœmia³y œlad trzeciej.
Rys.3 pokazuje, ¿e urz¹dzeniu nie sprawia trudnoœci praca z obci¹¿eniem 4 omowym, poziom THD+N < 0.1% przypada na 3W-190W dla
8 omów oraz 5W-310W dla 4 omów. Idea³u nie siêgnêliœmy tylko z racji
nie najni¿szego szumu, ale by³ bardzo blisko.
R.£.

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
200
191
4
381
266
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,21
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
86
Dynamika [dB]
108
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,18
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 109

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 3. Moc

E-450
Zawansowany, skomplikowany uk³ad
regulacji wzmocnienia, nazwany AAVA-II
(Accuphase Analog Varii-gain Amplifier II) by³
dotychczas stosowany jedynie w najdro¿szych
modelach firmy. Wzmacniacz wyposa¿ony jest
oczywiœcie w analogowe wskaŸniki mocy
wyjœciowej. Po prawej stronie umieszczono
ga³kê si³y g³osu, a po lewej prze³¹cznik wejœæ.
Do dyspozycji mamy ich osiem, z czego dwa
zbalansowane oraz dwa wyjœcia do nagrywania.
Jest te¿ wejœcie na koñcówkê mocy i wyjœcie
z przedwzmacniacza – obydwa niezbalansowane.
Reszta manipulatorów ukryta jest pod uchyln¹
klapk¹. Jest tutaj np. przycisk “phono”, jednak
w przeciwieñstwie do Luxmana, Accuphase nie
jest standardowo wyposa¿ony w przedwzmacniacz gramofonowy - zdecydowano siê na coœ
innego: na tylnej œciance mamy dwa puste sloty,
w które mo¿na wpi¹æ dodatkowe karty. Jedna
z nich to naprawdê œwietny (s³ysza³em)
przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC, ale
mo¿na tak¿e zastosowaæ przetwornik D/A
DAC-20 i wys³aæ do wzmaka sygna³ cyfrowy
z transportu, a mo¿na te¿ wpi¹æ dodatkowe
wejœcia analogowe. Grzebi¹c pod klapk¹
mo¿emy te¿ zmieniaæ barwê dŸwiêku,
ca³kowicie j¹ odpi¹æ, ustawiæ w tryb monofoniczny, wybraæ sygna³ do wyjœcia record lub
od³¹czyæ sekcje preampu i koñcówki.

WskaŸniki mocy wyjœciowej –
oczywiœcie w efektownej wersji
wychy³owej.Prze³¹czanie wejœæ
odbywa siê za pomoc¹ du¿ej
ga³ki z diodami wskazuj¹cymi
wybrane Ÿród³o.

E-450 to urz¹dzenie dalekie od
minimalizmu. Aby jednak utrzymaæ
mo¿liwie “czyst¹” liniê, wiêkszoœæ
manipulatorów ukryto pod klapk¹.
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Zamiast prostego potencjometru, Accuphase
stosuje skomplikowany uk³ad oparty na
pr¹dowej regulacji poziomu sygna³u.

REGULACJA WE
WZMACNIACZU
Koñcówka mocy zmieœci³a siê na p³ytce
przykrêconej bezpoœrednio do masywnego
radiatora.

We wzmacniacz Accuphase
mo¿na wpi¹æ opcjonalne karty, np. wysokiej
klasy przedwzmacniacza gramofonowego,
przetwornika D/A lub dodatkowych
wejœæ liniowych.

Ekrany chroni¹ sekcje, wyznaczaj¹
ich porz¹dek i usztywniaj¹ ca³¹
konstrukcjê. Na œrodku du¿e
trafo i zasilacz, po bokach
radiatory z koñcówkami, z ty³u
przedwzmacniacz.
Ty³ jest niemal identyczny jak
u konkurenta – obok rz¹dka gniazd
RCA mamy dwa wejœcia zbalansowane – nawet w tych samych miejscach.
Gniazda g³oœnikowe i tu, i tam s¹
solidne, zdublowane.
W najwiêkszej komorze umieszczono zasilacz, oparty na du¿ym
transformatorze toroidalnym i dwóch
sporych kondensatorach. Uk³ad koñcówki jest
zbalansowany i niemal w ca³oœci tranzystorowy jedyna koœæ pracuje w pr¹dowym sprzê¿eniu
zwrotnym. W koñcówce dzia³aj¹ trzy pary
bipolarnych tranzystorów Toshiby
2SA2121+2SC5949. Tak¿e tutaj, podobnie jak
w Ÿród³ach cyfrowych, sygna³ prowadzony jest
kilkoma równoleg³ymi biegami – w tym
przypadku nazywa siê to MCS+.
Przedwzmacniacz oparty jest o uk³ady
scalone, ale to normalne – AAVA-II dzia³a na
zasadzie regulacji napiêcia i znajdziemy tam
wiele scalaków. Obudowa jest z³o¿ona z kilku
warstw aluminium i stali. Urz¹dzenie posadowiono na nó¿kach znanych z odtwarzacza,
i wyposa¿ono w bardzo podobny pilot
z metalowym frontem.

Uk³ad zbalansowany, do
niedawna zastrze¿ony tylko
dla najdro¿szych urz¹dzeñ,
wraz z E-450 schodzi pod
strzechy... no, mo¿e na razie
zmierza w tym kierunku.
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egulacja wzmocnienia zastosowana
w E-450 wpisuje siê w ewolucjê, jaka
zachodzi od kilku lat w sekcjach przedwzmacniaczy. Najstarszym sposobem t³umienia sygna³u
jest zastosowanie œcie¿ki oporowej w potencjometrach – najczêœciej obrotowych. I w³aœciwie
odk¹d element ten zosta³ wynaleziony, w jego
konstrukcji niewiele siê zmieni³o. Potencjometr
jest najprostszym elementem t³umi¹cym sygna³.
Ma jednak wady, przede wszystkim relatywnie
krótk¹ ¿ywotnoœæ oraz stosunkowo wysokie
szumy w³asne. St¹d prace nad innymi rozwi¹zaniami. Doœæ rozpowszechniona, wci¹¿ oparta na
t³umieniu w elementach rezystywnych, jest
drabinka rezystorowa. Najbardziej purystyczna
polega na tym, ¿e na p³ytce umieszczone s¹
wysokiej klasy oporniki, które kluczowane s¹
przekaŸnikami tak, aby w torze zawsze
znajdowa³y siê dwa elementy – szeregowy
i równoleg³y. Odmian¹ tej wersji jest uk³ad,
w którym oporniki montuje siê na obrotowych
prze³¹cznikach. Uk³ad ten ewoluowa³ w ten
sposób, ¿e zamiast przekaŸników, które by³y
doœæ drogie w aplikacji, zaczêto stosowaæ
tranzystory, dzia³aj¹ce jak elektroniczne
“klucze”. St¹d droga do miniaturyzacji uk³adu
by³a bliska – doprowadzi³a do powstania
scalonych t³umików w postaci koœci. Od strony
elektronicznej to wci¹¿ drabinka rezystorowa,
wiêc szumy nadal s¹ problemem. I w istocie
ci¹gle chodzi o t³umienie sygna³u. Teraz na
scenê wkracza uk³ad bazuj¹cy na regulacji gainu,
tj. wzmocnienia elementu aktywnego, niemaj¹cy
nic wspólnego z t³umieniem w dotychczasowym
znaczeniu. AAVA II jest w³aœnie tego typu
rozwi¹zaniem. Dopasowuje on poziom sygna³u
poprzez dzia³anie szesnastu prze³¹czników
pr¹dowych, które sterowane s¹ z kolei
szesnastoma konwerterami U/I (napiêcie-pr¹d).
Dziêki temu liczba mo¿liwych kombinacji
wynosi 65 536. Operacja ta kontrolowana jest
przez CPU w zale¿noœci od po³o¿enia œlizgacza
potencjometru steruj¹cego (który nie znajduje
siê jednak w torze sygna³u!).
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ODS£UCH

A

ccuphase kupuje siê - albo nie - po kilku
pierwszych minutach ods³uchu. Jego
dŸwiêk jest charakterystyczny, jest
wynikiem jednoznacznego rozumienia tego, co
w przekazie muzycznym jest najwa¿niejsze. Ten
gatunek brzmienia wpisuje siê w szerszy nurt
reprezentowany przez japoñskie firmy –
oczywiœcie te audiofilskie. Chodzi przede
wszystkim o genialn¹ integralnoœæ brzmienia
i zwi¹zan¹ z ni¹, jak dzia³alnoœæ gospodarcza
z podatkami, na dobre i na z³e, s³odk¹ sygnatur¹.
Tak gra Kondo, Tri, Shindo Lab., Jelco, Air Tight,
Phase Tech i wiele, wiele innych produktów
w³aœnie stamt¹d. I tak gra równie¿ Accuphase.
Jego dŸwiêk definiowany jest przede wszystkim
przez du¿¹, ciep³¹ œrednicê, przypominaj¹c¹
dzia³anie urz¹dzeñ lampowych. Podobna
struktura, delikatna, ale bogata góra i energetyczny, choæ nie absolutnie zwarty, bas.
Najlepiej wszak¿e wychodz¹ gitary –
zarówno klasyczne, akustyczne, jak i elektryczne
– od Davida Gilmoura z p³yty On An Island po
Vadera z Future of the Past. Jest coœ w dŸwiêku
tego systemu, co powoduje, ¿e uderzenie gitary
przychodzi mocne i piêknie obudowane
harmonicznymi, z g³êbi¹ i poczuciem, ¿e drga
tak¿e powietrze wokó³ strun. Gilmour by³
szczególnie wdziêcznym przyk³adem. To dobra
p³yta, której jednak nie s³ucham zbyt czêsto,
poniewa¿ brzmi tak, a nie inaczej, czyli wed³ug
mnie s³abo. “Japoñczyki” wydoby³y z niej jednak
to, co najlepsze – ducha muzyki ukrytego
w geniuszu Gilmoura i sprawnoœci Preisnera jako
aran¿era. Ka¿de nagranie, zarówno dynamiczne
Take a Breath, jak i balladowe This Heaven mia³y
“klimat”, który powoduje w³aœnie, ¿e kupujemy
Accuphase, a nie cokolwiek innego.
£agodna góra pasma leczy nerwowe soprany
z zabezpieczanych p³yt, naturalny porz¹dek
brzmienia powoduje, ¿e mo¿na wreszcie doceniæ
kunszt realizacyjny wczesnych nagrañ cyfrowych.
Kiedy Compact Disc wchodzi³ do powszechnego
u¿ytku, w roku 1982, pojawi³y siê pierwsze
nagrania w pe³ni cyfrowe – pocz¹wszy od
nagrania, poprzez mastering i zgrywanie, na
noœniku skoñczywszy. Najbardziej znan¹ p³yt¹
rockow¹ tego typu jest Brothers In Arms Dire
Straits, ale tak¿e Offramp Pat Metheny Group
oraz Security Petera Gabriela. Ró¿na muzyka,
ca³kowicie odmienne sposoby realizacji. A jednak
obydwie p³yty przez d³ugi czas obwiniane by³y
o “techniczny”, “cyfrowy” dŸwiêk. Postêp
w technice ukaza³ jednak ich inne oblicze.
Najwy¿sza góra jest wci¹¿ wyraŸnie ograniczone,
jednak to, co nieco ni¿ej, to majstersztyk. Nowe
reedycje (remastery) tych p³yt to zwyk³e gnioty,
które podobnie jak nowe kompakty The Doors
mog¹ spokojnie wyl¹dowaæ w koszu. Najstarsze
wersje maj¹ fenomenaln¹ dynamikê i naprawdê
bogate zaplecze harmoniczne, s¹ wyraziste
i ¿ywe. I przede wszystkim nie s¹ permanentnie
przesterowane.
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I tak w³aœnie Accu gra – z pasj¹
i zaanga¿owaniem, choæ nie do
koñca neutralnie. Urz¹dzenia
ocieplaj¹ przekaz – bez dwóch
zdañ i bez w¹tpli-woœci. Daje to
przewagê œrednicy, wokale s¹ na
wyci¹gniêcie rêki, treœciwe.
Podobnie tr¹bka Cheta Bakera i saksofon Arta
Peppera z ich wspólnej p³yty The Route. DŸwiêk
jest tak ekspan-sywny, ¿e literalnie wychodzi
przed kolumny, a muzycy wchodz¹ do pokoju.
Robi¹ to jednak kosztem klarownoœci. Niestety,
za wszystko trzeba kiedyœ zap³aciæ. To jest
element, który stawia absolutnie naprzeciw
siebie Accuphase i Luxmana. Ró¿nicuje te dwie
marki w³aœnie rozdzielczoœæ i witalnoœæ.
Wzmacniacz E-450 ma bowiem moc, jego bas
jest obszerniejszy ni¿ w L-590A Luxmana, jednak
nie jest ju¿ lepiej kontrolowany. Du¿y, ciep³y,
miêsisty, ale nie startuje tak szybko. Kiedy zaœ
do szuflady wrzucamy wyj¹tkowo ciep³o zrealizowan¹, z rozmys³em przes³odzon¹ p³ytê
w rodzaju Half The Perfect World Madeleine
Peyroux, to wiemy, ¿e co za du¿o, to niezdrowo
– dŸwiêk jest zmulony i “emerycki”. Ale taki mia³
tu byæ. W ka¿dym razie poszukajmy do
Accuphase kolumn o otwartym, œwie¿ym
brzmieniu.
Absolutnie fenomenalnie (w ramach danej
stylistyki) zabrzmia³y natomiast p³yty z nowym
graniem, jak np. Yes, I’M Witch Yoko Ono
z remikasmi jej utworów dokonanymi przez
grupy “nowego brzmienia”, a wiêc z samplami
itp. P³yta nagrana jest doœæ twardo, z wywalon¹
górn¹ œrednic¹, jednak Accu pokaza³ j¹ od
lepszej strony – jako p³ytê przeznaczon¹ do
zabawy, nie do medytacji, œwietnie oddaj¹c aspekt rytmiczny tych nagrañ.
Kiedy rozdzielimy urz¹dzenia, oka¿e siê, ¿e
za taki charakter odpowiedzialny jest przede
wszystkim... odtwarzacz. To mistrz nastroju
i chwili, pozwala wytchn¹æ po pe³nym wra¿eñ
dniu. Z drugiej strony... Poniewa¿ mam kilku
znajomych, którzy s³uchaj¹ muzyki metalowej,
wiem, jak trudno im z³o¿yæ godziwy system.
Metal nagrany jest wyj¹tkowo kiepsko – rzêzi,
W CD mamy wyjœcia
RCA i XLR, a tak¿e
pêtlê cyfrow¹,
w któr¹ mo¿na
wpi¹æ np. korektor
akustyki DG-38.
Wzmacniacz
wyposa¿ono w dwa
wejœcia zbalansowane (to urz¹dzenie
symetryczne od
wejœcia do wyjœcia),
pakiet wejœæ RCA
oraz dwa komplety
solidnych zacisków
g³oœnikowych.
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œwiszczy i gwi¿d¿e. Accuphase wszystko
porz¹dkuje i nieco ³agodz¹c górê i œrednicê,
pozwala wys³uchaæ p³yt, wci¹¿ oddaj¹c moc
i dynamikê nagrañ. To tak, jakby s³uchaæ metalu
na winylu – cel, który powinien przyœwiecaæ
wszystkim metalowcom.

DP-500
Cena (razem)[z³]
Dystrybutor

17 900
NAUTILUS HI-END
www. accuphase .pl

Wykonanie
Fenomenalny, piêknie dzia³aj¹cy napêd, znakomita budowa mechaniczna.
Funkcjonalnoœæ
To “tylko” cedek, jednak posiada cyfrowe wejœcie
i wyjœcie, a tak¿e regulowany poziom na wyjœciu analogowym.
Brzmienie
Ciep³e, organiczne, z mocn¹ œrednic¹. Skraje pasma
³agodne, zaokr¹glone, ale nie trac¹ce rozdzielczoœci.

E-450
Cena (razem)[z³]
Dystrybutor

20 000
NAUTILUS HI-END
www. accuphase .pl

Wykonanie
Znakomita obudowa i porz¹dek uk³adu.
Funkcjonalnoœæ
Komplet tradycyjnych regulacji, opcjonalne modu³y.
Laboratorium
Wysoka moc, bardzo niskie zniekszta³cenia.
Brzmienie
Dynamiczne, ale i ciep³e, z miêsistym basem. Mocny
œrodek kszta³tuje si³ê przedniego planu.

Accuphase, Luxman HI-END

Luxman DU-50+L-590A
DU-50
Wygl¹d oraz rozk³ad ikonek wyœwietlacza
pozwala na szybkie zorientowanie siê, czyj
pakiet pos³u¿y³ za podstawê do skonstruowania
DU-50 - Luxman skorzysta³ z techniki Pioneera.
Po prawej stronie ulokowano szeœæ przycisków
steruj¹cych o zró¿nicowanym kszta³cie. Z lewej
strony wyœwietlacza s¹ trzy – du¿y standby oraz
dwa mniejsze, z diodkami: jeden wy³¹czaj¹cy
obwody wizyjne i drugi, pozwalaj¹cy na wybór
pomiêdzy dwoma przetwornikami audio: nazwanym w materia³ach firmowych FE (FluEncy DAC)
oraz Shannon DAC - o nich za chwilê. Ty³ przedstawia siê bardzo ³adnie, wyjœcia stereo s¹ dwa –
niezbalansowane RCA oraz zbalansowane XLR.
Sekcja zwi¹zana z kinem sk³ada siê z wyjœæ
cyfrowych audio TOSLINK i RCA, wyjœcia
wielokana³owego 5.1, wideo komponent,
kompozyt i S-Video. Oprócz gniazda sieciowego

System Luxmana nie wyda z siebie odg³osu innego ni¿ stereofoniczny –
zbudowany jest bowiem na bazie wzmacniacza stereofonicznego. Ale odtwarzacz jest ju¿ uniwersalny – czyli odtworzy CD, DVD, DVD-A i SACD, wiêc
mo¿na bêdzie wydobyæ z niego sygna³ wideo, a nawet pokusiæ siê o dokupienie
choæby wielokana³owego amplitunera i systemu g³oœników... przepraszam, ju¿
wracam na stereofoniczne salony.
IEC znajduje siê jeszcze jeden, charakterystyczny
dla tego producenta, smaczek: wskaŸnik fazy
napiêcia sieciowego. Dzia³a to jak klasyczna
próbówka z neonówk¹, tj. dotykamy metalowego elementu i jeœli umieszczona obok lampka
œwieci, to znaczy, ¿e nale¿y obróciæ wtyczkê
w gniazdku o 180O, co przy gniazdach (i wtykach) typu Schuko, gdzie przewód ochronny jest
podpiêty do “w¹sów”, a nie do bolca ochronnego, jest banalnie proste.
DU-50 to odtwarzacz uniwersalny, ale
z wyraŸnymi sk³onnoœciami do CD.
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Uk³ady wewn¹trz podzielono miêdzy kilka
specjalizowanych p³ytek, a napêd umieszczono
poœrodku, na du¿ej, sztywnej metalowej ramie.
W sekcji wideo znajdziemy bardzo dobre, choæ
ju¿ nie najm³odsze uk³ady – przetwornik wizyjny
Analog Devices ADV7314KTS 216 MHz/14 bitów
wspó³pracuj¹cy ze znakomitym uk³adem
progressive scan Pioneera. Na wejœciu uk³adu
audio pracuje du¿a koœæ DSP, za któr¹ widaæ
d³ugo stosowany przez Pioneera uk³ad Hi-Bit,
zamieniaj¹cy s³owa 16-bitowe na 24-bitowe. To
naprawdê dzia³a, jednak u Pioneera czêœæ zalet
by³a tracona, moim zdaniem, przez jego ³¹czenie
z uk³adem Legato Link, który na podstawie
sygna³u podstawowego, “domyœla³ siê” widma
powy¿ej granicy pasma przenoszenia CD, a wiêc
powy¿ej 20 kHz. Tutaj za Hi-Bitem jest
natomiast inny ciekawy uk³ad, a mianowicie FN
1242. To przetwornik 24/192 typu sigma-delta
z wbudowanym interpolatorem - w nim
przeprowadzany jest podobny proces jak
w Legato Link, dzia³anie uk³adu wybieramy
jednak opcjonalnie, poniewa¿ mo¿emy te¿
skorzystaæ z klasycznego DAC-a Analog Devices
CS4392. Uk³ady wyjœciowe, a wiêc I/U i filtry
wykonano na popularnych scalakach JRC 2082.
To nieco zaskakuj¹ce, ale przypomnijmy, ¿e
identycznie postêpuje Accuphase – i to nawet
w najdro¿szych modelach. Doskona³e s¹
natomiast widoczne przy wyjœciu oporniki – to
wêglowe NOS-y wybrane ze wzglêdu na dŸwiêk.
Gniazda RCA s¹ niez³ocone. Ca³a ta sekcja
posiada osobny, du¿y, ekranowany zasilacz, na
bazie transformatora R-Core. I jeszcze pilot – to
pionierek ze starszych modeli DVD, tyle ¿e
z³ocony i z logo Luxmana.

Wraz z bardzo dobrym programem korekcji
b³êdów, napêd Pioneera jest solidn¹ podstaw¹
dla odtwarzaczy uniwersalnych.

LUXMAN STORY

F

Uk³ad Hi-Bit to te¿ pomys³ Pioneera,
interpoluj¹cy brakuj¹ce informacje do
formatu 24-bitowego.
Zbalansowane wyjœcie DU-50 – Japoñczycy
lubi¹ to profesjonalne rozwi¹zanie.

Na œrodku modyfikowany napêd Pioneera,
powy¿ej p³ytka audio, po prawej stronie
piêkny zasilacz, specjalnie dla tej sekcji.
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irmy istniej¹ce kilkanaœcie lat s¹ postrzegane
jako ustabilizowane, zaprawione w bojach
i œwiadome tego, co robi¹. A co byœmy
powiedzieli na ponad osiemdziesi¹t lat
nieprzerwanej dzia³alnoœci?
W roku T. Hayakawa I jego brat K.
Yoshikawa zak³adaj¹ firmê Lux Corporation.
Rozpoczyna ona dzia³alnoœæ jako wydzia³
radiowy Kinsuido Picture Frame Store w Osace,
w wiêc sklepu z ramami do obrazów... To
jednak rok, w którym wyemitowano pierwsz¹
audycjê radiow¹, firma rozpoczyna wiêc
budowê w³asnych podzespo³ów – prze³¹czników, transformatorów itp. Na urz¹dzenia
przyjdzie czas póŸniej, ale wiele lat póŸniej
Luxman bêdzie dba³ o wizerunek producenta
elitarnego, a projekty z lat 60. i 70. – wzmacniacze lampowe oraz gramofony – w pe³ni to
potwierdza³y. Jednak ju¿ lata 80. i 90. to dla
Luxmana czas doœæ smutny. Pod jego mark¹
sprzedawane by³y tanie produkty Alpine’a –
ówczesnego w³aœciciela marki. Wykupienie
w roku 2000 przez czêœæ zarz¹du Luxmana
z r¹k Alpine’a ustanowi³o kolejn¹ graniczn¹
datê. Od tego momentu firma ciê¿ko pracowa³a
na odbudowanie dawnej pozycji. Uporz¹dkowano ofertê i wprowadzono do sprzeda¿y kilka
nowych hi-endowych produktów, wœród
których najwa¿niejsze to potê¿ne monofoniczne
koñcówki mocy B-1000f, które dwa lata temu
uœwietni³y 80-lecie firmy. Na przysz³y rok
planowane jest m.in. wprowadzenie do
sprzeda¿y topowych odtwarzaczy CD.
I wszystko to dziêki zaanga¿owaniu starszej
kadry in¿ynierskiej, odpowiedzialnej za wiele
dawnych, najwa¿niejszych produktów firmy
oraz przywrócenie produkcji w Japonii, sk¹d
pochodz¹ w tej chwili niemal wszystkie
urz¹dzenia.
Kiedy spojrzymy na podstawowe konstrukcje Luxmana - wzmacniacze zintegrowane zajmie nam u³amek sekundy ich skojarzenie
z Accuphasem. Taki sam uk³ad manipulatorów,
z³oty kolor (chocia¿ Luxman oferuje równie¿
wykoñczenie srebrne) oraz nade wszystko –
du¿e wskaŸniki mocy wyjœciowej na œrodku
przedniej œcianki. Kto od kogo kopiuje? Ka¿da
strona pokazuje palcem drug¹, chocia¿ wydaje
siê, ¿e obydwie maj¹ coœ na sumieniu. Byæ mo¿e
wyjœciem z sytuacji bêd¹ nowe topowe
urz¹dzenia Luxmana, wspomniane monobloki,
wzmacniacz mocy M-800A (60 W w klasie A)
oraz dopasowany do nich stylistycznie
przedwzmacniacz C-1000f. Nie mo¿na tak¿e
zapomnieæ o jednej z najwa¿niejszych broni
Luxmana – wzmacniaczach lampowych. Firma
ma w tej dziedzinie, tak jak w gramofonach,
zapisan¹ piêkn¹ kartê.
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LABORATORIUM
Luxman zrobi³ niespodziankê - zamiast figuruj¹cych w danych
fabrycznych 30W (przy 8 omach), L-590A dostarcza ich przy takim
obci¹¿eniu ponad sto, a przy obci¹¿eniu 4 omowym jest bliski podwojenia
tego wyniku! Przy wysterowaniu obydwu kana³ów moc nieco spada, ale
i tak jest jej nieoczekiwanie du¿o.
Odstêp sygna³ / szum wynosi 87dB, a dynamika to 107dB. Co najmniej
dobrze.
Charakterystyka przenoszenia (rys.1) jest znakomicie rozci¹gniêta
w stronê czêstotliwoœci najni¿szych (-0.1dB przy 10Hz), i chocia¿ zaczyna
opadaæ zaraz powy¿ej 20kHz, to osi¹ga przy spadku -3dB przyzwoite
90kHz dla 8 omów i 82kHz dla 4 omów.
Wprawdzie najsilniejsz¹ harmoniczn¹ na rys.2 jest trzecia, ale jej
poziom to niskie -90dB, o jeden decybel ni¿ej ulokowana jest s¹siaduj¹ca
z ni¹ druga. Przedzia³ wy¿szych czêstotliwoœci zajmuj¹ ju¿ tylko szumy.
Jak widaæ na rys.3, zniekszta³cenia (oraz szumy) ni¿sze od 0.1%
uzyskujemy ju¿ od 2W do 90W dla 8 omów oraz w przedziale 3W-158W
dla 4 omów. Praca z obci¹¿eniem 4 omowym nie sprawia L-590A
najmniejszego wysi³ku – chocia¿ boki obudowy grzej¹ siê mocno.
R.£.

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
102
92
4
182
168
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,18
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
87
Dynamika [dB]
107
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,13
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 101

Rys. 3. Moc

L -590A
Wzmacniacz jest naprawdê du¿y i wygl¹da
raczej na 200-watowego potwora ni¿ na
wstrzemiêŸliwego 30-watowca – co deklaruje
producent. Te 30 watów mamy jednak dostaæ
z koñcówki pracuj¹cej w klasie A. Nasze
laboratorium donosi z kolei, ¿e moc koñcówki
rzeczywiœcie siêga prawie... 200 watów! Mo¿na
byæ pewnym, ¿e nie w klasie A, ale wiadomoœci
s¹ krzepi¹ce, choæ zastanawia, dlaczego
producent nie pochwali³ siê takim sposobem
pracy, w którym pierwsze 30 watów mamy
z klasy A, ale je¿eli potrzebne s¹ kolejne – to nie
ma sprawy, jedziemy dalej, tyle ¿e ju¿ w klasie
AB. A mo¿e jest jeszcze inaczej?
Po bokach wskaŸników (ciekawe, czy dobrze
wyskalowane) znajduj¹ siê dwie du¿e ga³ki –
wzmocnienia i selektora wejœæ. Tej ostatniej
partneruj¹ przyciski, którymi bezpoœrednio
uruchamiamy wejœcie gramofonowe lub wejœcie
zbalansowane oznaczone CD/DVD-A. Za
naciœniêciem kolejnego opuszcza siê pod³u¿na
klapka, za któr¹ ukryto dodatkowe przyciski
i pokrêt³a. Mamy wybór sygna³u dla wyjœæ do
nagrywania, wybór zacisków g³oœnikowych,
regulacjê barwy dŸwiêku oraz nietypow¹, a fajn¹
rzecz - selektor pozwalaj¹cy s³uchaæ na obydwu
g³oœnikach prawego kana³u, albo lewego, albo
sygna³u mono. Ta ostatnia opcja przyda siê

Kolor podœwietlenia wskaŸników
Luxmana zale¿y od konkretnego
modelu – mo¿e byæ bursztynowy,
niebieski lub jeszcze inny.

Obok g³ównego selektora znajduje
siê osobny przycisk dla wejœæ XLR,
a tak¿e prze³¹cznik MM/MC dla
wewnêtrznego przedwzmacniacza
gramofonowego.
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wszystkim posiadaczom czarnych p³yt mono,
które brzmi¹ lepiej, je¿eli gdzieœ po drodze
sygna³ jest sumowany. Jest te¿ funkcja ominiêcia
sekcji regulacji barwy, w³¹czaj¹ca filtr subsoniczny oraz loudness, a tak¿e gniazdo s³uchawkowe.
Z jednej strony to wyposa¿enie a’la koniec lat
70., z drugiej – mówi¹c jêzykiem wspó³czesnym
– full wypas, i to rzadko dzisiaj spotykany, jest
wiêc i oryginalny styl.
Z ty³u ju¿ normalnie - szeœæ wejœæ liniowych
i jedno gramofonowe, wyjœcia do nagrywania –
dwa – oraz wejœcie z przedwzmacniacza
i wejœcie na koñcówkê, spiête zworami. Poni¿ej
mamy jednak jeszcze dwa wejœcia, tym razem
zbalansowane, a obok nich jednak coœ wyj¹tkowego i wygodnego: przyciski, którymi mo¿na
zamieniæ miejscami gor¹c¹ i zimn¹ ¿y³ê, czyli
absolutn¹ fazê sygna³u. Niektórzy s³ysz¹ ró¿nicê.
Wyjœæ g³oœnikowych mamy po dwie pary na
kana³, z³oconych, ca³kiem solidnych. Obok
gniazda sieciowego IEC umieszczono, podobnie
jak w odtwarzaczu, sensor fazy sieci.
Wewn¹trz ka¿da sekcja otrzyma³a swoj¹
w³asn¹ komorê, wydzielon¹ solidnymi œciankami
z blach. Poœrodku umieszczono bardzo
du¿y transformator z klasycznymi blachami typu
EI. Mamy dwa mostki prostownicze i cztery,
bardzo du¿e kondensatory z logo Luxmana.
Zasilanie jest wiêc niemal dual-mono, pocz¹wszy
od uzwojeñ wtórnych. Wejœcia zosta³y
wlutowane do dwóch p³ytek – ka¿dy kana³ ma
swoj¹ – i s¹ prze³¹czane s¹ selektorem Alpsa.
Dalej sygna³ obrabiany jest w popularnych
scalakach JRC. St¹d d³ugimi kabelkami znowu
biegniemy na front, do ³adnego, czarnego
potencjometru Alpsa, i dalej, do koñcówek. Te
wykonano na wysokiej klasy laminacie, wy³¹cznie
z tranzystorami w torze, z metalizowanymi
opornikami i wieloma lokalnymi stabilizatorami
i filtrami – s¹ tutaj np. kondensatory Elna Silmic
II i “czerwone” Elny, specjalnie dla uk³adów audio. Nie ustali³em dok³adnie, jakie tranzystory

Dobre fundamenty dla pracy w ka¿dej klasie potê¿ne radiatory oraz transformator
z klasycznymi blachami EI i osobnymi
uzwojenia wtórnymi dla ka¿dego kana³u.
wykorzystano w stopniu koñcowym, jednak ze
schematu blokowego wynika, ¿e s¹ to bipolary –
po trzy pary na kana³. Tak¿e bipolarne s¹
tranzystory steruj¹ce i wejœciowe. Same
radiatory s¹ wyj¹tkowo solidne, z grubymi,
odlewanymi piórami.

Uk³ad koñcówki zosta³ zmontowany na
piêknej p³ytce drukowanej, przykrêconej
bezpoœrednio do radiatorów.

Najczêœciej stosowanym uk³adem regulacji
jest klasyczny potencjometr, a najczêœciej
wybieran¹ firm¹ – japoñski ALPS.
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Zewnêtrzna zwora ³¹czy przedwzmacniacz
i koñcówkê. Mo¿na teoretyzowaæ, do czego
takie rozwi¹zanie mo¿e siê przydaæ, ale
w praktyce...

NIEEKOLOGICZNA
KLASA A

K

lasa pracy wzmacniacza zwi¹zana jest
z wyborem pr¹du spoczynkowego
elementu wzmacniaj¹cego. Najwy¿ej po³o¿ony
punkt pracy mamy w klasie A, gdzie pr¹d
spoczynkowy jest maksymalny, bez wzglêdu
na to, czy na wejœciu jest jakiœ sygna³, czy go
nie ma. Zalet¹ tej klasy s¹ ma³e zniekszta³cenia
nieliniowe na wyjœciu i stabilnoœæ termiczna
elementów koñcowych, a wad¹ bardzo niska
sprawnoœæ, siêgaj¹ca w najlepszym przypadku
50 %, a typowo nie przekraczaj¹ca 30 %.
Zwi¹zana jest z tym bardzo wysoka emisja
cieplna, a to kolejna niedogodnoœæ: we
wzmacniaczach klasy A konieczne jest
bowiem stosowanie bardzo du¿ych,
wydajnych (a przez to drogich) radiatorów.
W tych czasach wypada te¿ wspomnieæ
o negatywnym wp³ywie tego typu wzmacniaczy na œrodowisko: poniewa¿ wiêksza czêœæ
mocy ulatuje w niebo w postaci ciep³a,
przyczyniamy siê tym samym do marnowania
energii i podgrzewania atmosfery. Jeszcze
g³oœno siê o tym nie mówi, ale w zwi¹zku
z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej,
dotycz¹cymi ograniczenia emisji CO², byæ
mo¿e ju¿ nied³ugo wzmacniacze klasy A bêd¹
ob³o¿one dodatkowymi op³atami “œrodowiskowymi”. A i tak wzmacniacze tego typu s¹
du¿e, drogie, a rzadko osi¹gaj¹ wysokie moce
– chyba ¿e potrafi¹ p³ynnie przechodziæ
w efektywniejsz¹, choæ nie tak eleganck¹ klasê
AB. Jednak trzeba dodaæ, ¿e terminologia
“klasa A” czy “klasa AB” jest czysto
techniczna i nie odnosi siê do “klasy jakoœci”,
a jedynie do zasady dzia³ania.
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ODS£UCH
W systemie Luxmana wpadamy na pewn¹
sprzecznoœæ, zasadzaj¹c¹ siê na dwóch faktach –
na wieloformatowej naturze odtwarzacza oraz
A-klasowej pracy wzmacniacza. Pierwszy
element jest jak najbardziej niezgodny
z klasycznym, bezkompromisowym audiofilskim
podejœciem do tematu, w którym podkreœla siê,
¿e jedynie dedykowane odtwarzacze CD s¹
w stanie najlepiej zagraæ p³yty tego wci¹¿
najwa¿niejszego dla nas formatu. Zaœ drugi
absolutnie zgodny ze stereotypem, który wynosi
klasê A na audiofilski piedesta³. Jak pokaza³ test,
warto jeszcze raz przemyœleæ obydwie postawy.
Poniewa¿ testujemy system i to w konfrontacji z innym systemem, najwa¿niejsze pytanie
brzmia³o wiêc, jak gra firmowa kombinacja.
A dŸwiêk Luxmana nieco zaskoczy wszystkich
przyzwyczajonych do z³ocistego grania
Accuphase i klasycznych, audiofilskich marek
z Japonii. Pokazuje bowiem bardzo dobry wgl¹d
w nagranie, nie stara siê niczego uprzyjemniæ
w ten sposób, w jaki robi to Accuphase (od
bezpoœrednich porównañ uciec siê nie da...).
Dzieje siê tak przede wszystkim dziêki nieco
lepszej rozdzielczoœci œrednicy i mocniejszej,
rozbudowanej górze pasma. Nie ma w¹tpliwoœci,
¿e Luxman opanowa³ tê umiejêtnoœæ po³¹czy³ klarownoœæ ze spójnoœci¹. Zazwyczaj
spójnoœæ kojarzymy z g³adkoœci¹ i ciep³em,
poniewa¿ to podstawowe atrybuty wzmacniaczy
lampowych i tañszych wzmacniaczy pracuj¹cych
w klasie A. Luxman gra inaczej, równie¿ dlatego,
¿e prze³om œrednicy i góry jest u niego bardziej
dosadny, a powoduje to czêsty i mocny atak
dŸwiêku. Kiedy wchodzi saksofon Coltrane’a z wersji DVD-A p³yty Blue Train, to chodz¹
nam ciarki po plecach, ale nie przez mi³¹ barwê,
a przez dynamikê i coœ, co odbieramy jako
przes³anki prawdziwego wydarzenia. Sax to
dynamiczny, bardzo namacalny instrument, który
wprawdzie operuje zwykle w cieplejszych
rejonach, ale który jednak ma bardzo mocne
uderzenie – drewniany ustnik generuje mnóstwo
harmonicznych, które wzmocnione przez
metalow¹ rurê, staj¹ siê twardsze i bardziej
wyraziste, ni¿ by to wynika³o z p³yt eksploruj¹cych seksowny czar tego instru-mentu granego
na przydechu, ze st³umionym atakiem. Tak dobra
rozdzielczoœæ – ale i bez sztucznego wyostrzania
- wpisa³a siê te¿ w dobre odegranie fenomenalnej wersji p³yty Edmundo Ross and his Orchestra
Ros on Brodway. To p³yta z uchwyconym
oddechem du¿ego big-bandu, z której Luxman
nie zrobi³ przyjemnego, kawiarnianego zespo³u,
który ma nie przeszkadzaæ w rozmowach. Tak¿e
bas jest bardzo dobrze pouk³adany. Nie schodzi
on specjalnie g³êboko, na pewno nie tak jak w E450, jednak w ramach tego, co przetwarza, ma
bardzo dobr¹ barwê i postawê. Luxman uchwyci³
zale¿noœæ miêdzy barw¹ i tempem w niezwykle
trafny sposób, nie doci¹¿aj¹c specjalnie
brzmienia, nie trac¹c jednak witalnoœci.
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To s¹ najwa¿niejsze zalety
systemu: rozdzielczoœæ bez krzykliwoœci, bardzo dobry bas i ¿ywoœæ.
Nie wiem, jak to mo¿liwe, to ma
byæ tylko 30 watów, ale energia
wzmacniacza jest porównywalna ze
znacznie, znacznie mocniejszymi
piecami. Dynamika orkiestry
z reedycji FIM-u p³yty Suite Española
Albéniza by³a tylko minimalnie
z³agodzona, nieprzytomnie uderzaj¹c¹
sekcjê blachy z utworu Cataluna
potraktowano z lekk¹ powœci¹gliwoœci¹. Pod
wzglêdem koherencji Luxman mo¿e nie zapiera
tchu w piersiach tak jak Accuphase - pod tym
wzglêdem absolutnie wyj¹tkowy - jednak wraz
z otwartoœci¹ brzmienia dostajemy melan¿
dynamiki, g³êbi, œwie¿oœci i namys³u – naprawdê
smakowit¹ mieszankê.
Odtwarzacz DU-50 to pierwszy “uniwersa³”,
w stosunku do którego nie trzeba stosowaæ
frazy: “dedykowane odtwarzacze CD za
podobne pieni¹dze graj¹ lepiej”. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z odtwarzaczem CD, dodatkowo kompatybilnym z innymi
noœnikami. Accuphase DP-500 potrafi dŸwiêk
lepiej wykoñczyæ, podaæ go w cudownie miêkki
sposób, jednak kiedy przychodzi do rozdzielczoœci, rytmiki, sceny itp. to mo¿na je postawiæ
obok siebie. Z ró¿nym rozk³adem akcentów,
jednak bez potrzeby dawania Luxmanowi taryfy
ulgowej za jego uniwersalizm. Zwraca uwagê
znakomity rysunek szczegó³u. Nie jest to
szczególarstwo, a w³aœnie szczegó³, element
w kontekœcie. Kiedy na p³ycie The Route graj¹
razem Chet Baker i Art Pepper, ich blisko na
scenie ustawione instrumenty zlewaj¹ siê
w pewnym stopniu, jak przy graniu na ¿ywo,
jednak mimo to istniej¹ niezale¿nie, maj¹ swoje
w³asne, odmienne sygnatury. Kiedy z kolei
przychodzi do SACD i DVD-A, to – moim
zdaniem – jedynie najlepsze urz¹dzenia tego
typu, a wiêc testowane w “Audio” EMM Labs
i Accuphase, kosztuj¹ce znacznie wiêcej, s¹
w stanie zagoniæ Luxmana do k¹ta. Nic poni¿ej
nie dorównuje japoñskiemu œmia³kowi.
Wojciech Pacu³a
Ty³ odtwarzacza od
razu zdradza jego
wewnêtrzn¹ budowê –
to pe³noprawny
odtwarzacz wieloformatowy, brakuje
jedynie wyjœcia HDMI.
We wzmacniaczu
nowoœci¹ jest wskaŸnik
fazy napiêcia
zasilaj¹cego. Kiedy
lampka œwieci, znaczy
to, ¿e trzeba odwróciæ
wtyczkê w gniazdku.
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DU-50
Cena (razem)[z³]
Dystrybutor

13 000
SOUND CITY
www.luxman.pl

Wykonanie
Na bazie napêdu i dekodowania Pioneera, z bardzo
dobrym zasilaczem i now¹ sekcj¹ audio.
Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz wieloformatowy, ale z inklinacjami audiofilskimi. Nie ma wyjœcia HDMI, jest za to wybór rodzaju przetwornika, wy³¹czanie sekcji wideo itp.
Brzmienie
Doskona³e, bez ¿adnych “ale”. Selektywne, œwie¿e,
z mocny basem.

L-590A
Cena (razem)[z³]
Dystrybutor

16 900
SOUND CITY
www.luxman.pl

Wykonanie i komponenty
Solidne zasilanie i bardzo dobra konstrukcja mechaniczna. W komplecie przedwzmacniacz gramofonowy
MM/MC i ³adny pilot.
Funkcjonalnoœæ
Bardzo szeroki zestaw regulacji.
Laboratorium
Zaskakuj¹co wysoka moc w ka¿dych warunkach
obci¹¿enia, niskie znieszta³cenia.
Brzmienie
Mocne, energetyczne i dok³adne – nie popada w ¿adn¹ skrajnoœæ i manierê, ³¹czy wiele umiejêtnoœci.

