
HI-FISystemy odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowanySystemy odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowanySystemy odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowanySystemy odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowanySystemy odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowany

grudzieñ 2006grudzieñ 2006grudzieñ 2006grudzieñ 2006grudzieñ 2006
414141

Powrót stereo do katalogów powa¿nych producentów
oznacza wprowadzenie do ich oferty niezwykle

eleganckich i nowoczesnych urz¹dzeñ, które maj¹ nie
tyle zaprosiæ do s³uchania dwukana³owego

zdeklarowanych audiofilów, bo tych przecie¿
zapraszaæ nie trzeba, ale zachêciæ tych, którzy

zamierzaj¹ kupiæ po prostu “nowy sprzêt”, pokazaæ,
¿e nie musi to oznaczaæ tylko sprzêtu do kina

domowego. I chocia¿ Denon ma piêknie rozwiniêty
dzia³ kinowy, to umiejêtnie ³¹czy obydwa nurty.

Denon DCD-1500AE
PMA-1500AE

Denon, podobnie jak Marantz, nie wyœwietla
informacji CD-TEXT, a jedynie te, które

towarzysz¹ warstwie SACD na p³ytach
hybrydowych.

Denon od lat korzysta z w³asnego
patentu na eliminacjê b³êdów kwantyzacji
- w najnowszej inkarnacji nazwanego
AL24 Processing.

Audiofilsko: w odtwarzaczu zainstalowano
przycisk od³¹czaj¹cy wyjœcie cyfrowe
i wy³¹czaj¹cy wyœwietlacz.

Poœrodku bardzo
dobry napêd

Denona, po lewej
stronie p³ytka

z uk³adami
audio.

DCDDCDDCDDCDDCD-1500AE-1500AE-1500AE-1500AE-1500AE
Tylko kilka przycisków, poœrodku szuflada,

a pod ni¹ bladoniebieski wyœwietlacz dot-matrix
(mo¿na przyciemniæ lub ca³kiem wy³¹czyæ). Mi-
³ym dodatkiem jest wzmacniacz s³uchawkowy
z regulacj¹ g³oœnoœci oraz funkcja “Pure Direct”,
za pomoc¹ której wy³¹czamy wyœwietlacz oraz
wyjœcie cyfrowe. Oprócz logo, jeden skromny
guziczek przenosi nas do nowego formatu – “Su-
per Audio CD Setup”, którym wybieramy wars-
twê, z której chcemy korzystaæ (CD lub SACD).
Z ty³u mamy od³¹czalne gniazdo sieciowe IEC,
wyjœcia cyfrowe (optyczne i koaksjalne), którymi
wypuœcimy jednak tylko sygna³ PCM z p³yt CD
oraz wyjœcia analogowe. Te ostatnie s¹ u³o¿one
doœæ daleko od siebie, co sugeruje bardziej ni¿
zwykle rozbudowany uk³ad.

Czyste audio, coœ jednak wizyjnej rewolucji
zawdziêczamy – w tym przypadku bardzo dobre
napêdy, produkowane przez Denona do jego
znakomitych odtwarzaczy uniwersalnych. Pamiê-
tajmy, ¿e podobna jednostka, choæ ze sterowa-
niem napisanym osobno, znajduje siê w odtwa-
rzaczu Marantza. Napêdy Denona maj¹ wzmac-
niane metalow¹ p³ytk¹ konstrukcje oraz bardzo
dobre, mosiê¿ne elementy mechaniczne, w tym
kó³eczko, na którym wspiera siê p³yta. Napêd
posadowiono na sztywnej platformie, z p³ytk¹
steruj¹c¹ pod spodem. Taka aran¿acja nazwana
zosta³a S.V.H. (Supress Vibration Hybrid). Uk³a-

dy w œrodku rozmieszczono na dwóch p³ytkach
drukowanych – na jednej zasilacz, a na drugiej
elektronika. Zasilacz jest rozbudowany, ze spo-
rym transformatorem EI i wieloma uzwojeniami
wtórnymi. Osobne zasilacze zaaplikowano uk³a-
dom analogowym oraz napêdowi i cyfrze. Ele-
menty bierne s¹ niez³e, bo wszystkie kondensa-
tory ma³ej pojemnoœci s¹ foliowe, a bipolary to,
podobnie jak we wzmacniaczu PMA-1500AE, El-
na Silmic II z jedwabnymi ok³adzinami. Zastoso-
wano uk³ad Advanced AL24, potomka procesora
Alpha, który interpoluje s³owa 16-bitowe do 24
bitów. Przetwornik C/A to Burr-Brown DSD-
1791, czyli uk³ad 24/192, o niez³ej dynamice 113
dB (ale nie uzyskamy teoretycznych 120 dB ofe-
rowanych przez standard SACD), z ró¿nicowym
wyjœciem napiêciowym, dziêki któremu, nawet
jeœli nie prowadzimy sygna³u w topologii zbalan-
sowanej, mo¿na zmniejszyæ szumy. Aby zmini-
malizowaæ jitter, wszystkie sygna³y s¹ pobierane
z zegara przetwornika. Warto zauwa¿yæ ¿e – jak
rekomenduje Sony – Denon zastosowa³ filtr dol-
noprzepustowy, ograniczaj¹cy pasmo przenosze-
nia SACD do 50 kHz.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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A¿ 2x128W przy 8 omach i niemal 2x 200W
przy 4 omach to wynik godny znacznie dro¿-
szej integry. Ale tak procentuje zastosowa-
nie podwójnych transformatorów zasilaj¹cych,
moc nie zmienia siê po pod³¹czeniu drugiego
zestawu obci¹¿eñ. Czu³oœæ jest bardzo wysoka,
dla maksymalnego po³o¿enia pokrêt³a wzmoc-
nienia wystarczy³o doprowadziæ do wejœæ linio-
wych sygna³ 0,17V, aby na zaciskach g³oœniko-
wych pokaza³y siê maksymalne wartoœci mocy.
S/N wynosi 88dB, a wspomagana moc¹ dynami-
ka poszybowa³a na 109dB.

Pasmo przenoszenia na rys. 1. to tym ra-
zem a¿ trzy charakterystyki. Dwa pomiary wy-
kona³em z w³¹czonym uk³adem Source Direct,
w takich  warunkach  powsta³y  podstawowe
przebiegi dla 8 i 4 omów. Widaæ, ¿e ich kszta³t
jest bardzo zbli¿ony, w zakresie basu wzmac-
niacz radzi sobie rewelacyjnie, przy 10Hz ma-
my -0,1dB, na drugim skraju -3dB osi¹gamy
przy ok. 90kHz. Trzecia charakterystyka to po-
miar dla obci¹¿enia 8 omów z przyzwoleniem
na dzia³anie regulatorów barwy (jednak po-
krêt³a ustawione na ‘0’), czyli wy³¹czonym
Source Direct. Buszuj¹ce w œcie¿ce sygna³u fil-
try os³abiaj¹ przetwarzanie najwy¿szych czês-
totliwoœci, spadek rozpoczyna siê ju¿ od 10
kHz, a -3dB przypada na 60kHz.

Wykres rozk³adu zniekszta³ceñ (rys. 2.) to
znowu popis umiejêtnoœci PMA-1500AE, w za-

sadzie komentarz jest zbêdny, ledwo zazna-
czona przy -90dB druga harmoniczna oraz ulo-
kowane daleko poni¿ej tej  granicy, nie-
œmia³o wygl¹daj¹ce ponad szumy trzecia i pi¹ta.

Denon  dysponuje  tak¿e  wyœmienitym
wspó³czynnikiem t³umienia, o wartoœci 220.

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

1 K 2 K
8 128 128
4 196 196

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,17
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 88
Dynamika [dB] 109
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,08
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 220

PMAPMAPMAPMAPMA-1500AE-1500AE-1500AE-1500AE-1500AE
Front wzmacniacza, podobnie jak i odtwarza-

cza, wykonano z anodowanej na z³ocisty kolor
blachy aluminiowej, wygiêtej w charakterystycz-
n¹ “falê”. Poœrodku umieszczono spore pokrêt³o
si³y g³osu. PMA jest wszechstronnie wyposa¿ony.
Mamy regulacjê barwy i balansu, selektory Ÿród³a
do nagrywania i wyboru wejœcia. Œcie¿kê sygna³u
mo¿na skróciæ za pomoc¹ “Source Direct”, zaœ
wœród dostêpnych wejœæ, obok piêciu liniowych,
w tym dwóch pêtli, mamy tak¿e wejœcie gramo-
fonowe, i to zarówno dla wk³adek MM, jak i MC.
Jest te¿ prze³¹cznik umo¿liwiaj¹cy wejœcie bez-
poœrednio na koñcówkê mocy, np. z dekodera
do kina domowego, a oprócz wyjœæ na kolumny,
równie¿ wyjœcie s³uchawkowe.

Gniazda g³oœnikowe s¹ z³ocone, podwojone
i pracuj¹ wszystkie na raz (nie ma selektora jak
w Marantzu). Wzmacniacz Denona, jako jedyny
w tym teœcie, jest g³êbszy ni¿ partneruj¹cy mu
odtwarzacz, przez co nie mo¿na go postawiæ na
odtwarzaczu.

W  ciekawy  sposób  wyt³umiono,  przecie¿
spore, blachy pokrywaj¹ce górê i boki, wykonu-
j¹c na nich pod³u¿ne przet³oczenia i pokrywaj¹c
ca³oœæ winylowym lakierem. Po rozkrêceniu urz¹-
dzenia widaæ te¿ od spodu pasek maty bitumicz-
nej. Szczególn¹ opiekê roztoczono tak¿e nad
usztywnieniem konstrukcji. Podnosz¹c PMA, op-

Z³ocone gniazda g³oœnikowe.

Wszystkie wzmacniacze tego testu maj¹
bardzo ³adne zasilacze, jednak tylko Denon

zrealizowa³ od pocz¹tku do koñca uk³ad
dual-mono.

Powrót czarnej p³yty sygnalizowany jest
we wszystkich urz¹dzeniach wielkich
“Japoñczyków” przez umieszczanie
w standardzie przedwzmacniacza
gramofonowego.
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uderzenie i wyciszenie – te cechy by³y zdecydo-
wanie najlepsze z ca³ej trójki.

Jazz, pod warunkiem dobrego doboru ko-
lumn, zabrzmia³ bardzo fajnie. Nie do koñca sa-
tysfakcjonuj¹co, przynajmniej dla mnie, zagra³a
jedynie muzyka klasyczna. Tak¿e przy niej Denon
stosowa³ “turbodo³adowanie”. DŸwiêk z p³yty Vit-
torio Ghielmi Full of Colour (Winter&Winter
910 119-2, CD) by³ wiêc du¿y i dynamiczny, jed-
nak niewielkie sk³ady, jakie na niej zosta³y zare-
jestrowane, lepiej czu³y siê w wydaniu Marantza
i Creeka.

Powracaj¹c do rocka, powracamy tym samym
do brzmieniowego matecznika japoñskiego ze-
stawu. DŸwiêk z genialnej p³yty Aimee Mann Lost
In Space (Mobile Fidelity, UDSACD 2021, SACD/
CD) by³ bowiem znakomity – dynamiczny i ciep-
³y, z przyjemnym, niskim basem. Ró¿nica miêdzy
warstwami CD i SACD nawet przy takiej muzyce
by³a znaczna, chyba nawet wiêksza ni¿ na Maran-
tzu; chc¹c kogoœ przekonywaæ do formatu SACD,
skorzysta³bym z Denona. Z p³ytami SACD, jak np.
z najnowszym albumem Barb Jungr Walking In the
Sun (LINN, AKD 283, SACD/HDCD), dŸwiêk
uzyskiwa³ lepsz¹ dŸwiêcznoœæ, a lekkie ekspono-
wanie wy¿szej œrednicy zamienia³o siê po prostu
w lepsz¹ rozdzielczoœæ.

Nie dawa³a mi spokoju obecnoœæ w PMA De-
nona sekcji MC. W tak niedrogich urz¹dzeniach
wk³adki MC zwykle nie maj¹ szans z dobrymi
MM. A jednak… przypomnia³em sobie, ¿e jakiœ
czas temu dystrybutor Denona przys³a³ mi do
pos³uchania wk³adkê gramofonow¹ Denona DL-
103: konstrukcjê, która niemal nie zmienia³a siê
od lat 60., kiedy powsta³a. Wystarczy³ wiêc rzut
oka na parametry preampu oraz wk³adki i wszys-

PMA-1500AE
Cena [z³] 3395
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie, komponenty
Bardzo dobrze chroniony przed wibracjami – i tymi
z zewn¹trz, i tymi od wewn¹trz. Uk³ad dual-mono,
z rozbudowanym zasilaniem. Wszelkie udogodnienia
funkcjonalne.

Laboratorium
Znakomicie. Bardzo du¿a i stabilna moc, niskie szumy
i zniekszta³cenia, wysoki wspó³czynnik t³umienia.

Brzmienie
Mocne, z du¿ym zapasem dynamiki, ale bez twardoœci
basu. WyraŸna wy¿sza œrednica wzmacnia bezpoœred-
nioœæ brzmienia.

DCD-1500AE
Cena [z³] 2995
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie, komponenty
Bardzo dobry napêd, ³adne zasilanie. Szczególna dba-
³oœæ o mechaniczn¹ stronê urz¹dzenia, ale i elektroni-
ka niczego sobie.
Funkcjonalnoœæ
Mo¿na wy³¹czyæ wyœwietlacz i wyjœcia cyfrowe. SACD.
Brzmienie
Dok³adne, ale przez to doœæ bezwzglêdne dla nagrañ.

W brzmieniu Denona na pewno nie brak mo-
cy. W³¹czamy PMA i od razu wiemy, ¿e

sporo jej mo¿na wpompowaæ w kolumny. Takie
mo¿liwoœci zawsze daj¹ solidn¹ podstawê dla
wszelkich wydarzeñ muzycznych. Bas nie jest
jednak  utwardzany,  jak  to  czêsto  dzieje  siê
w mocnych wzmacniaczach. I w³aœnie kombina-
cja mocy i charakteru niskich tonów sprawia, ¿e
dŸwiêk nie jest mêcz¹cy, choæ czuæ w nim zapas
dynamiki. Przy tym kontrola niskich czêstotli-
woœci jest co najmniej dobra. Wzmacniacz Deno-
na brzmi szalenie atrakcyjnie i efektownie, jed-
nak partnerów dla niego szuka³bym wœród ko-
lumn o raczej szybkim i krótkim basie. Wy¿sza
œrednica tak¿e jest mocna i wyraŸna, co ró¿ni
Denona od Marantza. Tutaj wszystko pokazane
jest klarowniej, ale te¿ mniej ³agodnie. Gitary
akustyczne z p³yty Dominica Millera (Qrious,
QRM 108-2, CD?), z Marantzem i Creekiem bar-
dzo plastyczne i nieco miêkkie, tutaj otrzyma³y
wsparcie mocniejszych wy¿szych rejestrów, a tym
samym straci³y czêœæ miêkkoœci, jaka charaktery-
zuje nylonowe struny. Blachy i przeszkadzajki
zosta³y przez Denona oddane mocno i dŸwiêcz-
nie, ciut mocniej ni¿ w Creeku. Przy starych na-
graniach, jak np. Art Pepper Meets Rhythm Section
(Contemporary Records/Victor, VICJ-41524,
K2HD CD), da³o to dok³adny atak o naturalnym
wolumenie (to wspomniana wydajnoœæ wzmac-
niacza). I znowu – podobnie jak z basem, tak i tu-
taj, ¿eby wykorzystaæ wszystkie zalety takiej pre-
zentacji, nale¿y pomyœleæ nad kolumnami, które
nie trac¹c nic z precyzji, ju¿ nie dodawa³yby od
siebie góry pasma. Ponownie przy tej p³ycie za-
skoczy³a dynamika w skali makro: start i stop,

tko zaczê³o siê uk³adaæ: przedwzmacniacz ten
zosta³ wykonany specjalnie dla niej. Razem za-
gra³y wyœmienicie, polecam wiêc tê kombinacjê
szczególnie mocno.

Czytelny
podzia³ na
poszczególne
sekcje i dba³oœæ
o redukcjê
wibracji.

rócz pokaŸnej masy, zauwa¿amy tak¿e, ¿e punkt
ciê¿koœci przesuniêty jest na bok. To ze wzglêdu
na dwa du¿e transformatory EI, po jednym na
kana³. To du¿e obci¹¿enie dla obudowy, dlatego
wnêtrze spiêto dwoma metalowymi poprzeczka-
mi spe³niaj¹cymi tak¿e rolê ekranów. Od zasila-
cza z jednej strony i przedwzmacniacza z drugiej
oddzielaj¹ one uk³ad w³aœciwego wzmacniacza,
z dwoma sporymi radiatorami, do których z ko-
lei, od strony piór, na ca³ej d³ugoœci naklejono
du¿e p³aty maty bitumicznej. Koñcówki oparte s¹
o parê tranzystorów na kana³ (niestety nie uda³o
mi siê podejrzeæ, jakiego typu), jednak wiêkszoœæ
p³ytki zajmuj¹ elementy rozbudowanego zasila-
cza. Oprócz klasycznej filtracji dla koñcówek,
w postaci du¿ych kondensatorów Elna ‘for Au-
dio’, mamy tak¿e rozbudowan¹ sekcjê stabilizacji

dla przedwzmacniacza oraz sekcji wejœciowej
koñcówki z wieloma, bardzo ³adnymi kondensa-
torami Elna Silmic II. Przedwzmacniacz umiesz-
czono po prawej stronie, w³aœciwie jest to p³yta

z prze³¹cznikami (uk³ady scalone Sanyo) oraz
preampem gramofonowym – wejœcie na tranzys-
torach, wyjœcie na uk³adzie operacyjnym. St¹d
doœæ d³ugimi przewodami sygna³ biegnie do po-
tencjometru Alpsa i dalej do koñcówek. Widaæ
sporo po³¹czeñ kablowych, np. taœm komputero-
wych z sygna³ami steruj¹cymi (logika jest na
osobnej p³ytce).

We wzmacniaczu
umieszczono
zgrabny przycisk
skracaj¹cy drogê sygna³u – “source direct”.
Warto z niego korzystaæ.


