HI-END Systemy wzmacniacz/odtwarzacz CD

Densen (Densen Audio
Technologies) by³ jedn¹
z pierwszych tak ostentacyjnie audiofilskich firm,
które trafi³y do Polski.
Pod okreœleniem ‘audiofilski’ rozumiem w tym
przypadku ‘minimalistyczny’. Beat B-100 , wzmacniacz znany chyba
ka¿demu czytelnikowi “Audio”, jak na realia sprzêtu
masowego by³ doœæ drogi, jednoczeœnie jednak aspirowa³ do krêgu urz¹dzeñ
o bardzo wysokich ambicjach, a wœród nich uchodziæ móg³ za okazjê cenow¹.
Znajduj¹c siê wci¹¿ w ofercie Densena (obecnie jako Mk V), doczeka³ siê towarzystwa
w postaci ca³ej serii urz¹dzeñ dzielonych, a ostatnio tak¿e nowych wzmacniaczy
zintegrowanych B-130 oraz B-150. Dro¿sze i mocniejsze od protoplasty,
zademonstrowa³y nowy u Densena, srebrny kolor frontów, który przeniesiono
równie¿ do innych modeli.
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B-400 PLUS jest form¹ poœredni¹ miêdzy podstawowym modelem B-400 i topowym B-400 XS.
Tak¿e i on dostêpny jest w srebrnej (firmowa
nazwa Albino) obudowie i ma identyczne co
wzmacniacz wymiary, tworz¹c z nim zgrabny
komplet. Wszystkie urz¹dzenia Densena maj¹
charakterystyczne obudowy – niskie i g³êbokie,
wykonane z grubych aluminiowych blach, dopasowywanych z tolerancj¹ 0,02 mm, przy czym
œcianka górna i przednia stanowi¹ ca³oœæ.
Ty³ B-400 Plus nosi na sobie podwójne wyjœcie analogowe (rzecz spotykana w Arcamie
i Audiolabie) oraz od³¹czane ma³ym wy³¹cznikiem hebelkowym wyjœcia cyfrowe – BNC i Denlink. To ostatnie jest firmowym ³¹czem przeznaczonym dla w³asnego zewnêtrznego przetwornika D/A. Mamy te¿ we/wy Link, s³u¿¹ce do sterowania systemem.
Uk³ady zmontowano na dwóch p³ytkach – na
wiêkszej zasilanie i sterowanie, a na mniejszej
uk³ady audio.
Na napêdzie nie ma oznaczeñ, jednak jego
g³owica to popularna Sony KSS-213. Jak podaje
siê w firmowych papierach, napêd by³ w Densenie modyfikowany i wymieniono soczewkê na
szklan¹ (w wiêkszoœci przypadków jest plastikowa).

B-400Plus/B-150
Jedn¹ z broni B-400 Plus
jest uk³ad demagnetyzuj¹cy.

W odtwarzaczu
Densena znajdziemy napêd Sony, jednak ze
zmodyfikowan¹ czêœci¹ mechaniczn¹.

Poœrodku
napêd Sony, zaœ najbli¿ej p³ytka
z przetwornikiem i uk³adami
wyjœciowymi, przetwornik pod
puszk¹ ekranuj¹c¹.
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Za napêdem umieszczono spore radiatory dla
uk³adów stabilizacji napiêcia, bêd¹cych czêœci¹
rozbudowanego zasilacza. Znajdziemy w nim
osobne transformatory (EI, 2 x 20W) dla czêœci
cyfrowej i napêdu oraz dla czêœci analogowej.
Filtracjê napiêcia wspomagaj¹ du¿e (jak na CD)
pojemnoœci (5x 10000µF) z logo Densena. Ale
nawet filtr wejœciowy jest wypieszczony, bo pochodzi z uznanej firmy MuRata. Monta¿ uk³adów
wyjœciowych jest w ca³oœci powierzchniowy,
a ich czêœæ (z przetwornikiem) zamkniêto w ekranie z logo Densena. Czêœæ ta zbudowana jest
bez sprzê¿enia zwrotnego, z u¿yciem pojedynczego, 24-bitowego przetwornika (niestety jest
on ukryty pod ekranem, nie da siê wiêc odczytaæ, jakiego typu). Dalej ju¿ tradycyjnie (przynajmniej dla Densena) – monta¿ SMD. Wyjœcia RCA
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s¹ z³ocone. Obok zegara widaæ koœæ z naklejk¹
DeMagic. Jest to uk³ad odpowiadaj¹cy za demagnetyzacjê uk³adu, coœ, w co duñska firma œwiêcie
wierzy, dzia³aj¹cy ka¿dorazowo przy otwieraniu
szuflady. Osobny zegar otrzyma³ uk³ad logiki,
który mo¿na programowaæ z komputera, obs³uguj¹cy równie¿ wyjœcia DenLink. Mamy mo¿liwoœæ zmiany fazy absolutnej sygna³u.
Piloty zdalnego sterowania trzeba dokupiæ
osobno - i to za spore pieni¹dze. Myœlê, ¿e powinny w komplecie byæ choæby najprostsze, plastikowe, poniewa¿ obs³uga bez nich jest uci¹¿liwa. Równie¿ sprawa nó¿ek jest kontrowersyjna
– ich rolê w Densenie pe³ni¹ gumowe, przyklejane podstaweczki, które nie licuj¹ z klas¹ pozosta³ych komponentów. I jeszcze uwaga o wyœwietlaczach – w przysz³oœci któryœ z nich powinien zostaæ zmieniony tak, aby pasowa³ do reszty
systemu. I pewnie bêdzie to ten w CD.
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W B-150, inaczej ni¿ w B-100, mamy jedynie
przyciski. Trochê szkoda, bo tak charakterystyczne wielkie, z³ocone ga³y konstytuowa³y to¿samoœæ (przynajmniej w designie) Densena. Ma³e
guziczki i umieszczony miêdzy nimi du¿y, czytelny wyœwietlacz typu dot-matrix w kolorze czerwonym jest nawi¹zaniem do innego urz¹dzenia
tej duñskiej firmy, a mianowicie tunera B-800
(“Audio” 3/04). Z ty³u znajdziemy pojedyncze
zaciski g³oœnikowe oraz d³ugi rz¹d z³oconych
gniazd RCA. S¹ tu cztery wejœcia liniowe, dwie
pêtle magnetofonowe, wejœcie i wyjœcie dla procesora A/V oraz dwie pary wyjœæ z przedwzmacniacza. To jednak nie koniec. Tu¿ obok znajdziemy wejœcie EPS (XLR na piêciu pinach) Neutrika
dla zewnêtrznego zasilacza oraz ³¹cze (wy) Link,
oparte o wielopinowe ³¹cze komputerowe. Za
jego pomoc¹ mo¿na zintegrowaæ system Densena w jedn¹ ca³oœæ. Ale i to nie koniec – tu¿ przy
górnej œciance widaæ zaœlepione, d³ugie wyciêcie,
gotowe na przyjêcie opcjonalnej karty we/wy
wielokana³owej. Co?!!! A niech to – nawet tutaj
dotarli... Tak, B-150 mo¿na zamieniæ w wielokana³owy przedwzmacniacz zintegrowany ze stereofoniczn¹ koñcówk¹. Wystarczy wówczas dodaæ trzykana³ow¹ koñcówkê mocy i mamy piêkny, audiofilski wzmacniacz dla Ÿróde³ SACD,
DVD (w tym DVD-A) o wielu kana³ach. Poniewa¿ poziom si³y g³osu regulowany jest w uk³adach scalonych, mo¿liwe s¹ precyzyjne kroki co
1 dB, a przy d³u¿szym przytrzymaniu guzika – co
5 dB. W ma³ej metalowej puszcze przy bocznej
œciance umieszczono zdalne sterowanie oraz
mikrokontroler, dziêki któremu mo¿na równie¿
wstêpnie ustaliæ poziom g³oœnoœci, przy którym
urz¹dzenie siê w³¹czy. Dodano te¿ fajny bajerek
– po w³¹czeniu Densena, wyœwietlacz rozpala siê
powoli, daj¹c poczucie obcowania z wyrafinowanym urz¹dzeniem.

Ca³y uk³ad pomieszczono na jednej p³ytce
(wysokiej jakoœci, Teflonowej). Po prawej (patrz¹c od ty³u) mamy rozbudowany zasilacz, z potê¿nym transformatorem toroidalnym o wielu
uzwojeniach wtórnych, osobnych dla obydwu kana³ów. Tak te¿ podzielona jest reszta zasilacza,
ze sporymi pojemnoœciami (4x 10000µF w koñcówce, 2x 10000µF dla przedwzmacniacza
i 3x 10000µF dla pozosta³ych uk³adów) i wieloma stabilizatorami umieszczonymi tu¿ przy uk³adach. Z doœæ prostych, choæ w ca³oœci z³oconych gniazd RCA, kluczowanych hermetycznymi
przekaŸnikami trafiamy do wykonanego w SMD
przedwzmacniacza, a nastêpnie do bardzo ³adnych koñcówek (równie¿ SMD), z parami bipolarnych tranzystorów Sankena (przewlekanymi)
2SA1216+2SC2922. Nie maj¹ one radiatora
o klasycznym kszta³cie, przykrêcono je do du¿ego p³askownika, a ten bezpoœrednio do dna obudowy. Z góry ca³oœæ dociskana jest solidnym aluminiowym p³askownikiem. W urz¹dzeniu zastosowano kilka firmowych rozwi¹zañ, jak brak
sprzê¿enia zwrotnego, komponenty stosowane
w urz¹dzeniach wojskowych oraz tzw. DMCD –
Dense Mass Current Distribution. Jest to uk³ad,
który pozwala na zmniejszenie impedancji wyjœciowej, pomimo braku SZ. Densen chwali siê
równie¿ bardzo szerokim pasmem przenoszenia (do 500 kHz). Ciekaw jestem, co na
to wszystko Radek £abanowski i jego laboratorium...

Tranzystory koñcówek mocy
przykrêcono do p³askowników,
które przenosz¹ ciep³o do p³yt
obudowy.

W Densenie niemal
ca³y uk³ad zbudowano
w technice SMD.
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Densen nie lubi sprzê¿eñ zwrotnych nie od dziœ, ich
brak nie pomo¿e jednak wzmacniaczowi w redukcji standardowo mierzonych zniekszta³ceñ. Nowy Beat stara siê
jak mo¿e, ale pomiar analizy spektrum (rys. 2) jest bezlitosny, harmoniczne nieparzyste tn¹ sygna³ jedna za drug¹.
Zwartej i silnej stawce przewodzi trzecia, której poziom to
bardzo wysokie -55dB, tylko o 7dB ni¿ej le¿y pi¹ta, siódm¹
dostrze¿emy przy -68dB, kolejne s¹ ju¿ s³absze, jednak nawet ostatnia dziewiêtnasta reprezentuje doœæ wysoki poziom -83dB. Na tle nieparzystych parzyste wydaj¹ siê niewinnymi, ledwie widocznymi wybrykami, lecz warto zauwa¿yæ, ¿e poziom drugiej to wcale nie najni¿sze -74dB,
czwarta le¿y przy -87dB, a dopiero szósta i dalsze (obecne
do dwudziestej w³¹cznie) poni¿ej -90dB.
Zgrabny Beat B-150 dysponuje spor¹ moc¹, dostajemy
113W przy 8Ω i a¿ 191W przy 4Ω. Du¿e rezerwy transformatora zasilaj¹cego pozwalaj¹ utrzymaæ te wyniki tak¿e
w stereo. Nawet przy tak ekstremalnym wysi³ku obudowa
Beat-a nagrzewa siê bardzo nieznacznie, a przy tym równomiernie, du¿e powierzchnie grubych œcianek dzia³aj¹ jak
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
113
113
4
191
191
Czułość (dla maks. mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

0,49
77
99
0,51
41

Rys. 3. Moc
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Mnogoœæ ³¹czy
odsy³a bezpoœrednio w XXI wiek.

H

Brzmienie
Szybkie, dok³adne, ale i spokojne, precyzyjnie rysuj¹ce
scenê.

Najni¿szy dó³ jest zwarty, ale nieco wycofany, za to wy¿szy bas nieco dopalony. Po³¹czenie
precyzji góry i mocniejszej czêœci basu daje
efekty dwojakiego rodzaju. Obydwie wspominane p³yty s¹ nagraniami komercyjnymi, a wiêc
mocno skompresowanymi, co Densenowi nie
pomaga³o – pokaza³ ich zale¿noœci dynamiczne
takimi, jakie by³y. Jeœli przy³o¿ymy trochê do
pieca i ga³kê we wzmacniaczu zbytnio
przekrêcimy, wówczas wy¿sza œrednica mo¿e
siê staæ krzykliwa, a dó³ poszaleje. W przypadku
dobrze nagranych p³yt, nawet nieco jaœniej ni¿
zazwyczaj, jak Life on a String Laurie Anderson
(Nonesuch 79539, HDCD), owa wyrazistoœæ
tylko doda³a emocji do gry i pasji do wokali.
Wzmacniacz czêœciowo powiela ten
charakter. Tworzy g³êbokie, czarne t³o,
z którego wy³aniaj¹ siê dŸwiêki, z du¿¹ iloœci¹
informacji. Przekaz nawi¹zuje jednak równie¿ do
wielkiego poprzednika B-100 (z którym go
porównywa³em), g³ównie poprzez przyjemne,
nieco miêkkie granie. Depeche Mode zabrzmia³o
wiêc w nieco jedwabisty sposób. Góra wzmacniacza nie jest ju¿ tak transparentna jak z CD,
jednak nie zosta³a wyeksponowana, wiêc i nie
przeszkadza. System Densena zabrzmia³,
mówi¹c kolokwialnie – fajnie. Scena scalonego
Beata podawana jest nieco z przodu, wychodz¹c
przed g³oœniki. Dobrze spisywa³ siê z kolumnami
Sonus Faber Concerto Domus, które trzyma³y ten
aspekt w ryzach. Taki zestaw da³ spójne, dobrze
zaplanowane, przemyœlane brzmienie.
Wojciech Pacu³a

C

Funkcjonalnoœæ
Dwa wyjœcia analogowe i dwa cyfrowe. Bez pilota
w standardowym wyposa¿eniu – trzeba dokupiæ,
a kosztuje s³ono.

O

dtwarzacz B-400 Plus imponuje koherentnoœci¹ brzmienia, przek³adaj¹c¹ siê
na pewnego rodzaju spokój. Nie jest to
jednak spowolnienie, a raczej wspó³granie
wszystkich elementów tak, aby mo¿na by³o bez
problemów siêgn¹æ percepcj¹ w g³¹b nagrania.
A o tym, ¿e mówimy tu o innej w³aœciwoœci ni¿
spowolnienie, zaœwiadczy³o piorunuj¹ce wejœcie
przesteru otwieraj¹ce utwór A Pain that
I’m Used To z singla Depeche Mode pod tym
samym tytu³em (Venusnote, CDBONG 36, CD).
DŸwiêk przewierca³, wykrêca³ myœli na drug¹
stronê – tak jak powinien. Umieszczony na tym
samym dysku, niepublikowany wczeœniej utwór
Newborn pokaza³, ¿e B-400 Plus ma te¿ znakomit¹ górê – wyraŸn¹, nieco perlist¹, trochê
udaj¹c¹ lampê. Nieco podkreœlony œredni bas
dawa³ zaœ wra¿enie pe³ni. Chocia¿ odtwarzacz
wszystko podaje jak na tacy, wyraŸnie i jednoznacznie, góra w jego wykonaniu nigdy nie by³a
przerysowana, ani na s³abo zrealizowanym singlu
DM, ani na œwi¹tecznym bonusie do p³yty
Michaela Bublé Michael Bublé (143 records/
Reprise 48915 2, 2CD). Nic nie k³u³o i nie
przeszkadza³o. Wrêcz przeciwnie – góra by³a
o¿ywcza i noœna. Poœwiêcam temu zakresowi tak
du¿o uwagi, bo to on przede wszystkim okreœla
charakter brzmienia B-400 Plus +. Pozosta³a
czêœæ pasma stara siê po prostu dotrzymaæ
tempa (dodajmy, ¿e z dobrym skutkiem).

U

Wykonanie i komponenty
Ka¿dy szczegó³ przemyœlany po kilka razy. Od tego
myœlenia tylko nó¿ki sta³y siê raczej symboliczne

We wzmacniaczu zastosowano wyœwietlacz dot-matrix, zaœ w odtwarzaczu LED...

£

6890
HI-FI SOUND STUDIO

S

Cena [z³]
Dystrybutor

D

B-400 PLUS

O

jeden wielki radiator, pomagaj¹c efektywnie
odprowadzaæ ciep³o.
Czu³oœæ wzmacniacza to 0,49V, krêcenia
ga³k¹ g³oœnoœci tutaj nie bêdzie, trzeba zdaæ
siê na „klikanie“ przyciskami (ka¿dorazowej
zmianie poziomu towarzysz¹ g³oœne stuki).
Pod wzglêdem poziomu szumów Densen nie
bryluje, S/N wynosi 77dB, a dynamika z wspina siê na pu³ap 100dB. Wspó³czynnik t³umienia wynosi 41.
Na dobr¹ charakterystykê przetwarzania
(rys.1) mo¿na liczyæ w zakresie od 10Hz (spadek -0,4dB dla 8Ω i -0,3dB dla 4Ω) do 10kHz,
niestety powy¿ej tej czêstotliwoœci napiêcie
wyjœciowe spada, punkt -3dB osi¹gamy dla
62kHz w przypadku 8Ω oraz 60kHz przy 4Ω.
Wykres z rys. 3 sk³ania do poszukiwañ kolumn 4-omowych, jako lepszego partnera dla
B-150. Wprawdzie pocz¹tkowo poziom zniekszta³ceñ jest minimalnie ni¿szy przy 8Ω, ale
dzieje siê tak tylko dla mocy wyjœciowej do
7W, póŸniej korzystniejszy przebieg przybiera
charakterystyka 4Ω. Wystarczy spojrzeæ na
punkty minimalnych zniekszta³ceñ, 0.065%
i 100W dla 4Ω oraz 0,095% i 85W dla 8Ω.
Ostatnia impedancja pozwala wskaŸnikowi
THD+N utrzymaæ wartoœci poni¿ej 0,1% jedynie w przedziale 75-93W, podczas gdy dla
4Ω zakres ten jest szerszy, obejmuje 32-170W.
Radek £abanowski

Wykonanie i komponenty
Precyzyjna obudowa, doborowe elementy, mo¿liwoœæ rozbudowy i upgrade’u. Ponownie brak pilota.
Laboratorium
Źród³o du¿ej mocy, bogato okraszonej harmonicznymi – taka ju¿ uroda uk³adów bez sprzê¿enia
zwrotnego...
Brzmienie
Przynosi wiele szczegó³ów, jednak bez dominacji techniki nad muzyk¹.
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