HI-FI Systemy wzmacniacz/odtwarzacz

Obydwa urz¹dzenia
otrzyma³y identyczne piloty.

Ju¿ test Cambridge’a i Rotela mia³
pop³yn¹æ ³¹czami internetowymi
do redakcji, ale w ostatniej chwili
okaza³o siê, ¿e i Denon chce
pokazaæ swoje najnowsze
propozycje niskobud¿etowego
stereo. System 700 ma liniê
charakterystyczn¹ dla wy¿szych
modeli, np. testowanego w Audio
(12/05) systemu 2000. A teraz
wszystko to (no, mo¿e nie
wszystko...) w niewiarygodnie
niskiej cenie - poni¿ej 1500 z³
za element.

Denon
PMA-700AE
DCD-700AE
W

ykonany z aluminium front urz¹dzenia
ma “denonowate” kszta³ty, podobne
do wprowadzonych wczeœniej w dro¿szych urz¹dzeniach doby “renesansu stereofonicznego”, jaki prze¿ywa oferta firmy od oko³o
dwóch lat. Nie jest wiêc p³aski jak w Rotelu i CA,
a wraz z okr¹g³ymi przyciskami i zaokr¹glonymi
kszta³tami wg³êbienia na szufladê (te¿ ob³¹) i wyœwietlacz, widzimy elegancjê, wrêcz luksus – jak
na ten zakres cenowy. Mam jednak wra¿enie, ¿e
ju¿ gdzieœ to widzia³em... chyba na prze³omie lat
80. i 90. Jeœli jest to wiêc powrót do w³asnych
korzeni, to udany. Szufladê i niebieski wyœwietlacz typu dot-matrix (w œwietle dziennym doœæ
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Wyœwietlacz jest podobny do
tego u¿ytego w Rotelu, jest jednak
mniejszy i nie tak kontrastowy.
s³abo widoczny) umieszczono jednak w sposób
typowy dla koñca lat 90., czyli centralnie. Po lewej stronie mamy tylko mechaniczny wy³¹cznik
sieciowy oraz gniazdo s³uchawkowe z towarzysz¹c¹ mu ga³k¹ si³y g³osu. Po prawej typowe
przyciski o ró¿nej wielkoœci, w tym przycisk ‘display’, pozwalaj¹cy przyciemniæ wyœwietlacz (nie
da siê go jednak wy³¹czyæ) oraz dwa guziczki
‘pitch’, którymi zmienia siê prêdkoœæ odtwarzania w zakresie 12%(!) - rzecz przydatna na zajê-
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ciach aerobiku, gdzie trzeba nieraz dopasowaæ
tempo do æwiczeñ, a nie odwrotnie.
Na froncie uwidoczniono nazwê sztandarowej od wielu lat technologii cyfrowej Denona –
AL24 Processing. I jeszcze ³adne logo firmy.
Z ty³u nieod³¹czalny, niestety, kabel sieciowy,
para wyjœæ liniowych i cyfrowe optyczne. Obudowa zosta³a pokryta specjaln¹ farb¹ winylow¹,
t³umi¹c¹ rezonanse.
Œrodek, jak na tak niedrogie urz¹dzenie, jest
bardzo ³adny. Poœrodku umieszczono napêd
z usztywniaj¹c¹ blach¹ na górze. Jest to jednostka Denona i bior¹c pod uwagê, ¿e urz¹dzenie
odczytuje pliki MP3 oraz WMA, mo¿na przyj¹æ,
¿e jest to napêd CD-ROM. Przetwornika niestety nie widaæ, bo zosta³ ukryty pod spodem dwustronnej, teflonowej p³ytki, jednak sk¹din¹d wiadomo, ¿e jest to uk³ad Burr-Browna PCM1791 –
24/192 typu delta-sigma, o niez³ej dynamice, 113
dB, z przetwarzaniem sygna³u DSD. Mimo to
DCD-700AE nie odtwarza p³yt SACD. Wyjœcie
RCA jest niez³ocone. Wzmacniacz s³uchawkowy ma swój scalak, C4570
NEC-a. Zasilacz ma niewielki transformator EI i sporo stabilizatorów
z kondensatorami Elna.

Systemy wzmacniacz/odtwarzacz HI-FI
dwu kana³ów koñcówki i dla przedwzmacniacza.
Partneruj¹ mu dwa du¿e kondensatory Elna For
Audio o pojemnoœci 8200µF ka¿dy, dla których
napiêcie prostowane jest w dwóch osobnych
mostkach prostowniczych. Prze³¹czanie wejœciami odbywa siê w scalonych selektorach Toshiby,
z których sygna³ trafia od razu do potencjometru. Z niego z kolei biegnie do tranzystorowej koñcówki (na koñcu para Sankenów SK2SD2083+
2SB1383) sterowanej przez Sankeny 2SC4495.
Wszystkie zosta³y przykrêcone do œredniej wiel-

koœci radiatora. Wiêkszoœæ oporników jest metalizowana, precyzyjna.
Przedwzmacniacz gramofonowy oparto na
scalaku JRC 2068. Wszystkie gniazda s¹ niez³ocone. Zaciski g³oœnikowe (dwie pary) akceptuj¹ banany i kable obrane z izolacji. Na tylnej œciance
umieszczono trzy gniazda sieciowe dla innych
urz¹dzeñ systemu. Wzmacniacz i odtwarzacz,
co ju¿ dzisiaj niemal niespotykane w tej klasie
urz¹dzeñ, zosta³y wyprodukowane w ca³oœci
w Japonii.

Jednym z wa¿niejszych elementów uk³adu
Denona jest przycisk Source Direct,
skracaj¹cy drogê sygna³u, oraz selektor
sygna³u dla wyjœæ nagrywaj¹cych.
Wzmacniacz, pomimo niewysokiej ceny, zosta³ znakomicie wyposa¿ony, bo oprócz wejœcia
gramofonowego (MM) mamy tak¿e dodatkowy
selektor dla wyjœcia do nagrywania (pomocny
tak¿e przy zewnêtrznym wzmacniaczu s³uchawkowym), a tak¿e wy³¹cznik Source Direct, omijaj¹cy wszystkie regulatory barwy. Ga³ki i przyciski
maj¹ swoje “gniazda”, s¹ wpuszczone w g³¹b
frontu. Jest wyjœcie s³uchawkowe i rzadko dzisiaj
spotykana funkcja Loudness.
Wnêtrze u³o¿ono podobnie jak w Cambridge
Audio – po lewej stronie transformator, nastêpnie radiator, a po prawej w³aœciwe uk³ady. Du¿y
transformator EI ma osobne uzwojenia dla oby-

Wnêtrze jest trochê zat³oczone,
ze spor¹ iloœci¹ po³¹czeñ, ale za to ze
znakomitym zasilaczem.
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odobnie jak na pewno w przypadku Rotela,
a do pewnego stopnia i Cambridge Audio,
tak te¿ w Denonie lepszym urz¹dzeniem jest odtwarzacz. Ale w systemie Denona dodatkowo
tworzy on wraz z firmowym wzmacniaczem parê, któr¹ trudno bêdzie pobiæ za tak œmieszn¹
cenê. DŸwiêk systemu jest wyj¹tkowo wyrównany, z bardzo dobrze zarysowanym basem i ³adn¹
gór¹, mo¿e nie najbardziej rozbudowan¹, jednak
odzywaj¹c¹ siê, kiedy trzeba i jak trzeba. Tak¿e
tutaj pierwszoplanowym zakresem jest œrednica,
za któr¹ w najwiêkszym stopniu odpowiedzialny
jest odtwarzacz. Od niego wiêc zaczynamy.
Jego dŸwiêk w du¿ym stopniu przypomina to,
co mo¿na dostaæ z dro¿szych komponentów serii – DCD-1500 i DCD-2000, bowiem gra on
z rozmachem, buduj¹c mocny dŸwiêk o nasyconej œrednicy i s³odkiej górze. Jest ona jednak lepiej definiowana ni¿ w CA i Rotelu, ³atwiej œledziæ uderzenia w ró¿ne blachy, szybko s³ychaæ
zmianê w akustyce itp. Jednak byæ mo¿e nie
œrednica, nie góra, ale bas bêdzie zakresem,
który pierwszy przykuje uwagê, poniewa¿ np.
mocne akordy z utworu The Rythm of the Heat
z p³yty Security Petera Gabriela (Geffen, 2011-2,
CD) zosta³y oddane z potêg¹ i moc¹, jakiej nie
powstydzi³yby siê znacznie dro¿sze urz¹dzenia.
Dó³ prowadzony by³ precyzyjnie, jednak z przyjemnym miêkkim nalotem.
Wzmacniacz w du¿ej mierze powiela charakter odtwarzacza, ale poza tym wydaje siê, ¿e
urz¹dzenie dobrze radzi sobie z trudniejszymi
ni¿ zazwyczaj kolumnami, w czym mo¿e z nim
konkurowaæ jedynie Cambridge Audio 540A V.2,
a i on niezupe³nie. Podstawa basowa, któr¹ tak
dobrze opanowa³ CD, jest tutaj w pe³ni wykorzystywana. Wzmacniacz trochê ró¿ni od Ÿród³a
sposób traktowania œrednicy. W PMA nie jest
ona tak dŸwiêczna, chocia¿ zachowane s¹ takie
atrybuty, jak dobra barwa i koherencja. Najkrócej mówi¹c: zakres, w którym operuj¹ g³osy, jest
przez wzmacniacz nieco osuszany. Teraz pozostaje sprawa doboru kolumn i preferencji. Ja ³ykam to tak, jak jest, bez ¿adnej kosmetyki, poniewa¿ wolê wiedzieæ wiêcej ni¿ ³adniej. Jeœli jednak po wys³uchaniu odtwarzacza stwierdzimy, ¿e

to jest to, czego szukamy, wówczas poszukajmy
jeszcze kolumn, które nie wyszczuplaj¹ œrodka.
Bardzo ³adna jest scena dŸwiêkowa, plastyczna
i gêsta.
Na koniec dwa s³owa o “dodatkach”. Ze
wzmacniacza s³uchawkowego w odtwarzaczu zrezygnujmy od razu. Nie wiem, po co go w ogóle
zaimplementowano, skoro gra jak gra – p³asko,
bez dynamiki i ze stêpion¹ gór¹. Lepiej radzi sobie we wzmacniaczu, ma bowiem bardziej otwart¹ œrednicê i nie jest ju¿ tak matowy. Niespodziewanie najlepiej wspó³pracuje ze s³uchawkami
o wysokiej impedancji. Pochwaliæ trzeba przedwzmacniacz gramofonowy. Ma on dynamiczny,
pe³ny charakter, znowu z bardzo dobr¹ podstaw¹ basow¹.
Front urz¹dzeñ ma falist¹ liniê, która wraz
z zaokr¹gleniami gniazd ga³ek tworzy
miêkk¹, organiczn¹ formê.

PMA-700AE
Cena [z³]
Dystrybutor

1395
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Piêkna przednia œcianka, wewn¹trz szczególne pochwa³y dla zasilania. S¹ wartoœciowe dodatki - wejœcie
gramofonowe czy selektor nagrywania.
Laboratorium
Tu równie¿ wyniki bardzo dobre. Niski szum, niskie
zniekszta³cenia, wysoka moc.
Brzmienie
Doskona³y dó³, ni¿szy i pe³niejszy ni¿ u konkurencji,
nieco szczuplejszy œrodek i ³adna, rozbudowana góra.
Znakomita dynamika.
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Jedn¹ z d³u¿ej u¿ywanych przez
Denona technologii jest uk³ad AL24
Processing interpoluj¹cy s³owa do
postaci 24 bitów.

D

enon jeszcze w czasach stereo mia³
w swoim zanadrzu kilka opatentowanych rozwi¹zañ, a wœród nich Alpha Processing. Stosowany pocz¹tkowo w najdro¿szej, referencyjnej serii S1, zasadza³
siê na takiej obróbce sygna³u cyfrowego,
która minimalizowa³a b³êdy kwantyzacyjne, nieod³¹cznie zwi¹zane z sygna³em na
p³ycie CD. Proces polega³ na zamianie
s³ów 16-bitowych na 20-bitowe dziêki interpolacji. Jak zwykle sukces zale¿a³ od
zastosowanych algorytmów, zapisanych
nastêpnie w specjalnie do tego celu produkowanym uk³adzie DSP. Kiedy nadesz³y
czasy kina domowego i na horyzoncie pojawi³o siê DVD-Audio, oryginalny Alpha
Processing zosta³ poddany rewizji i pod
nazw¹ AL24 Processing zosta³ wprowadzony do odtwarzaczy DVD. Jak nazwa
wskazuje, g³ówna zmiana polega³a na tym,
¿e s³owa by³y rozszerzane do 24 bitów.
Kino wymaga³o jednak przejœcia na wy¿sze czêstotliwoœci próbkowania i tak powsta³ AL24 Processing Plus, obs³uguj¹cy
próbkowanie do 96 kHz we wszystkich
kana³ach, oraz Advanced AL24 Processing, obs³uguj¹cy sygna³y do 192 kHz. Obs³ug¹ tego systemu, pocz¹tkowo implementowanego do specjalizowanego uk³adu
DSP, zajmuj¹ siê obecnie programowalne
DSP o wysokiej mocy obliczeniowej.

DCD-700AE
Cena [z³]
Dystrybutor

1395
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Bardzo dobra sekcja cyfrowa, niez³a analogowa. Znowu stuprocentowo japoñskie urz¹dzenie
Funkcjonalnoœæ
Du¿o udogodnieñ i ciekawostek, np. zmiana prêdkoœci
odtwarzania czy przyciemnianie wyœwietlacza.
Brzmienie
G³êboka, dŸwiêczna œrednica i miêsisty bas. Góra nieco cofniêta, jednak nigdy nie matowa. Doskona³a rozdzielczoœæ. Bezkonkurencyjny w swojej klasie cenowej.
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Model 700, choæ niedrogi, nale¿y do ekskluzywnego grona audiofilskich urz¹dzeñ Denona z rodziny AE. Faktycznie, jako konstrukcja adresowana do wymagaj¹cych s³uchaczy, legitymuje siê bardzo dobrymi wynikami pomiarów. Poziom szumów to 89dB, a dynamika wynosi
107dB. Mocy te¿ mu nie brakuje, bo w stereo dostarcza 2x72W przy
8Ω, lub 2x109W przy 4Ω. Urz¹dzenie ma wysoki wspó³czynnik wzmocnienia i czu³oœæ wynosz¹c¹ 138mV.
Pasmo przenoszenia (rys. 1) obrazuje znakomit¹ liniowoœæ pracy
w zakresie niskich czêstotliwoœci, przy 10 Hz spadek jest niemal niewidoczny. Powy¿ej 30 kHz widaæ rozpoczynaj¹ce siê obni¿enie charakterystyki, ale nawet przy 100kHz spadek tylko ok. -1 dB.
Tak¿e i zniekszta³cenia harmoniczne nie bêd¹ dokuczaæ. Na wykresie z rys. 2 wyró¿niæ trzeba jedynie drug¹, najmocniejsz¹, która
le¿y przy niskich -87dB, trzeci¹ i czwart¹ mo¿na zaobserwowaæ ju¿
poni¿ej -90dB.
Z przebiegu zniekszta³ceñ na rys. 3 wynika, ¿e THD+N ni¿sze od
0,1% uzyskamy dla mocy 1 – 76W przy 8Ω oraz 2 – 123W przy 4Ω.
R.£.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
85
72
4
132
109
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)

0,138
89
107
0,1
58

A

B

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D
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