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Jolida jest firm¹, której g³ównym polem
zainteresowañ s¹ wzmacniacze

z lampami - czy to w roli elementów
wzmacniaj¹cych napiêcie i pr¹d, czy te¿

(w przypadku wzmacniaczy
hybrydowych) tylko napiêcie. Poza

wzmacniaczami w ofercie amerykañskiej
firmy s¹ jeszcze dwa urz¹dzenia: tuner

radiowy oraz odtwarzacz CD.

lowane potencjometrem, zaœ drugie mia³o sta³y
poziom. Wnêtrze zosta³o podzielone ekranami
na trzy czêœci. Po lewej umieszczono zasilacz,
z zaekranowanym transformatorem EI, konden-
satorami Rubycona i stabilizatorami scalonymi
oraz filtrem wejœciowym AC typu ΠΠΠΠΠ . Poœrodku
widaæ napêd,  bêd¹cy t¹  sam¹ jednostk¹
VAM1202 Philipsa, z jak¹ spotykamy sie jeszcze
przy Vincencie. Za nim znajdziemy nastêpny
transformator w ekranie. NajwyraŸniej sekcja
wyjœciowa posiada osobne zasilanie.

A umieszczono j¹ po prawej stronie ekranu.
Jest to niewielka, ale porz¹dnie wykonana p³ytka
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K toœ, kto po raz pierwszy u¿y³ sformu³owania
mówi¹cego, ¿e coœ siê ró¿ni jak “niebo

i ziemia”, mia³ na myœli Vincenta i Jolidê (kolej-
noœæ przypadkowa). O ile CD-S6 gra przyjem-
nym, pastelowym dŸwiêkiem, o tyle Jolida wrêcz
przeciwnie – szybko, dobitnie, nawet twardo.
Scena rzucana jest blisko, jest wyraŸniejsza, bez
owego nalotu, który powodowa³, ¿e w Vincencie
plany widoczne by³y jako wiêksze plamy, bez se-
paracji poszczególnych instrumentów. Wy¿szy
bas w znacznym stopniu zosta³ podkreœlony, a
w³aœciwie “podkrêcony”, poniewa¿ generowa³
wyrazistszy puls nagrañ. Najwy¿sza góra jest
z kolei wyraŸnie os³abiona, a obydwa te zabiegi
s³ychaæ bardzo dobrze w g³osie Brendana Perre-
go (Eye Of The Hunter, 4AD/Sonic Son 151), któ-
ry œpiewa³ z lekk¹ nosowoœci¹, jakby by³ nieco
przeziêbiony. Ju¿ jednak g³os Elli Fitzgerald (E.F
sings the Cole Porter Song Book, Verve 537 257-2,
Master Edition) mia³ nieznacznie podkreœlone
wy¿sze sk³adowe, przez co zabrzmia³ dok³adnie
i wyraŸnie. W przypadku tej p³yty, jak i innych
monofonicznych nagrañ, by³o to posuniêcie w
dobr¹ stronê, gdy¿ pomog³o w wydobyciu z nich
aspektu przestrzennego. W nowszych nagra-
niach z p³yty Temptation Holy Cole (Metro Blue
CD 34348 2) Jolida zagra³a bardzo dobrym,
zwartym i kontrolowanym œrednim i wy¿szym
basem oraz precyzyjn¹ œrednic¹. Wszystkie
szczegó³y artykulacji w g³osie Cole, szepty, szu-

my itp. by³y dobrze s³yszalne i nigdy nie by³y
maskowane jak w Vincencie.

Dok³adnoœæ w prowadzeniu dŸwiêku okaza³a
siê jak najbardziej na miejscu w przypadku nieco
mocniejszego, choæ wci¹¿ jeszcze nie mocnego,
grania, jak z p³yty Harbinger - te¿ Cole, tyle,
¿e Pauli (Warner Bros. 46041-2). Szczegó³y na-
grania, takie jak dok³adne brzmienie gitary akus-
tycznej i jej metalowych strun, “roz³o¿onej”
przez realizatora na dwa kana³y, by³y oddane do-
k³adnie i z zaciêciem. Bardzo dobrze wypad³y
równie¿ gitary elektryczne, z wyrazistymi pog³o-
sami i efektami u¿ytymi do przetworzenia ich
dŸwiêku.

Wszystkie te zalety mog¹ siê jednak ³atwo
zamieniæ w wady, je¿eli tylko nie pomyœlimy
o torze odtwarzaj¹cym jak o ca³oœci. Podepnij-
my Jolidê do jakiegoœ wyrazistego i szybkiego
wzmacniacza, jak np. Copland CSA29, i nieszczê-
œcie gotowe. Z drugiej jednak strony, pod³¹czmy
CD100 do takich wzmacniaczy, jak Unico Unison
Research czy w³aœnie JD1501CR Jolidy lub jakie-
goœ innego lampowca tej firmy, a otrzymamy
prawdziwy system, zamiast zbioru nieprzys-
taj¹cych do siebie elementów.

Abstrahuj¹c od towarzystwa, CD100 jest nie-
co suchym i bardzo wyrazistym odtwarzaczem,
w którego przypadku nigdy nie zgadlibyœmy, ¿e
na jego wyjœciu pracuj¹ lampy.

CD100Jolida
Przedni panel to solidny p³at szczotkowane-

go aluminium,  na œrodku którego umiesz-
czono szufladê napêdu, a pod ni¹ niebies-

kawy wyœwietlacz. Jeszcze tylko kilka, wygl¹daj¹-
cych jak chromowane, przycisków, gniazdo s³u-
chawkowe z potencjometrem – i tyle. Z ty³u,
obok elektrycznego wyjœcia cyfrowego, gniaz-
da sieciowego IEC oraz zacisku uziemiaj¹cego
(tak!), dostajemy podwójne gniazda wyjœciowe
RCA. Sygna³ na obydwu jest jednak identyczny
(rozwi¹zanie podobne jak w urz¹dzeniach Arca-
ma), zaœ ich obecnoœæ jest reminiscencj¹ z po-
przednich modeli, gdzie jedno z nich by³o regu-

CD100
Cena [z³] 6499
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
£adna i nieskomplikowana konstrukcja, z solidn¹
obudow¹.

ocena dobra+

Laboratorium
Umiarkowane zniekszta³cenia, niski szum, wyso-
ka impedancja wyjœcia.
ocena dobra+

Brzmienie
Szybkie, dok³adne, precyzyjne, z dobr¹ rozdziel-
czoœci¹ i podkreœlon¹ prac¹ wy¿szego basu. Wy-
¿sza œrednica co jakiœ czas mo¿e zabrzmieæ moc-
niej, najwy¿sza góra ju¿ wyciszona.

ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,5) dobra+

Oprócz wyjœcia cyfrowego
w Jolidzie dostajemy podwójne wyjœcie

analogowe. Warto zwróciæ uwagê na solidne
gniazda RCA.
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Poziom na wyjœciu analogowym Jolidy wy-
nosi 2,583V w kanale prawym, jest to o 2,2dB
wiêcej ni¿ 2V standard CD. Ró¿nica miêdzy ka-
na³ami nie jest du¿a, zaledwie 0,2dB na korzyœæ
kana³u prawego. Odstêp sygna³u od szumu wy-
nosi 97dB i jest najlepszy wœród trzech testo-
wanych odtwarzaczy. Wyjœcie lampowe charak-
teryzuje bardzo wysoka impedancja, niemal
3kΩ, trzeba wiêc zadbaæ o to, by wspó³pracu-
j¹cy wzmacniacz nie by³ dla dyskofonu zbyt du-
¿ym obci¹¿eniem. Zniekszta³cenia THD+N to
niskie 0.041%. Przetwornik urz¹dzenia spisuje
siê wybornie, liniowoœæ jest idealna w zakresie
od -60dBFS do -80dBFS, niewielka odchy³ka
równa -1,8dBFS wystêpuje przy krytycznych -
90dBFS.

Pasmo przenoszenia z rys.1 to idealna pra-
ca od 20Hz do 10kHz, w zakresie ni¿szych to-
nów odtwarzacz tak¿e spisuje siê dobrze, przy
10Hz mamy -0,2dB, powy¿ej 10kHz rozpoczy-

na siê wyraŸny spadek, dla 20kHz spadek wy-
nosi -1dB.

Analiza zniekszta³ceñ (rys.2) pozostawia
równie¿ pozytywne wra¿enia, licz¹ siê tylko
dwie harmoniczne, druga przy -72dB oraz
trzecia przy -83dB. Widaæ co prawda jeszcze
pi¹ta i szóst¹, ale ju¿ daleko poni¿ej -100dB.

Jak widaæ lampowe wyjœcie wcale nie prze-
kreœla mo¿liwoœci uzyskania dobrych wyników
pomiarów.
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Poziom na wyjœciu analogowym
(0dBFS, 100kΩ, R/L) [V] 2,528/2,583
Stosunek sygna³/szum
(0dBFS/cisza cyfrowa, A-wa¿ony)[dB] 97
Impedancja wyjœcia [Ω] 2900
Zniekszta³cenia THD+N
(1kHz, 0dBFS) [%] 0,041
Liniowoœæ DAC (1kHz dla:
-60/-70/-80/-90 dBFS)[dB] 0,1/0/-0,1/-1,8
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drukowana, gdzie g³ówne miejsce okupuje 8-bi-
towy kontroler Winbond. Tu¿ za nim, od spodu,
przylutowano, nale¿¹cy do dobrze ocenianej serii
SoundPlus, przetwornik Burr-Browna PCM1716.
Jest to uk³ad 24/96 typu delta-sigma, tzw.
“enchanced multi-level”, wykorzystuj¹cy zalety
przetworników jednobitowych oraz wielobito-
wych. Jego realna rozdzielczoœæ wynosi 17,7 bi-
ta. Przechodz¹c na platformê analogow¹, zauwa-
¿amy g³ówn¹ ró¿nicê w koncepcji pomiêdzy Vin-
centem a Jolid¹. NajwyraŸniej, w amerykañskim
odtwarzaczu lampy – w tej roli dwie podwójne
triody 12AX7EH amerykañskiej firmy Electro-
Harmonics, która produkuje lampy w Rosji –
pracuj¹ nie jako bufory wyjœciowe, ale jako sek-
cja wzmacniaj¹ca, a byæ mo¿e  stanowi¹  element
filtrów.  Obydwie umieszczono w metalowych
ekranach, które zarówno chroni¹ lampy przed
wp³ywem zak³óceñ zewnêtrznych, jak i pomaga-
j¹ w ich ch³odzeniu. Mo¿e to i nie wygl¹da tak
atrakcyjnie, jak roz¿arzone lampki Vincenta
i Unisona, ale na pewno pomaga  w  redukcji
zniekszta³ceñ  i  przed³u¿a czas eksploatacji lam-
py. Wyjœcie sprzêgniêto za pomoc¹ du¿ych kon-
densatorów Jimson. Na samym koñcu widaæ
tranzystory, które pracuj¹ zapewne jako bufory.
Gniazda RCA s¹ porz¹dne, zakrêcane.

Wzmacniacz s³uchawkowy wykorzystuje sca-
lak JRC 4556AD. Nie by³oby w tym w³aœciwie
niczego szczególnego, gdyby nie to, ¿e jest on
przystosowany do pracy z du¿ymi pr¹dami wyj-
œciowymi, mo¿na siê wiêc nie obawiaæ pod³¹cze-
nia s³uchawek o niskiej impedancji. Budowa jest
przejrzysta i – w przeciwieñstwie do Vincenta –
wyraŸnie postawiono na uproszczenie projektu,
zamiast jego komplikacjê. Obudowa jest solidna,
jedyny mankament, jaki widzê, to u¿ycie taœm
komputerowych do pod³¹czeñ wewnêtrznych
oraz fakt, i¿ projekt plastyczny CD100 jest nieco
inny ni¿ design hybryd tej¿e firmy, o wzmacnia-
czach lampowych nie wspominaj¹c. Jeszcze pilot:
jest on wyj¹tkowo udany – metalowy, z ³adnymi
chromowanymi guziczkami, które s¹ wprawdzie
osadzone zbyt “luŸno”,  co  jednak  nie
przeszkadza w wysokiej ocenie
tego elementu.

Wnêtrze Jolidy, w porównaniu do
Vincenta, wydaje siê puste. Wszystkie

sekcje zosta³y jednak oddzielone od siebie
ekranami, a takiego zasilacza nie powsty-

dzi³by siê ¿aden “wyczynowiec”.

Lampy Electro-
Harmonixa
otrzyma³y

metalowe ekrany
i sprzêgniêto je

z wyjœciem poliestro-
wymi kondensatorami

(¿ó³te kostki).


