Systemy odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowany HI-FI
Na dotyk Kena Ishiwaty zas³uguj¹ tylko niektóre
urz¹dzenia Marantza. Kiedy jednak znajdzie siê takowe,
trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie przesadziæ... wszystko przecie¿
kosztuje. Zmieniane s¹ poszczególne elementy, nawet
transformatory zasilaj¹ce, miedziuje siê obudowê, itd.
Wersje K.I. graj¹ lepiej ni¿ modele, które pos³u¿y³y za
punkt wyjœcia, ale i cenê maj¹ wyraŸnie “lepsz¹”. Jednak
to chyba nie tylko sama jakoœæ dŸwiêku decyduje o ich
powodzeniu, a raczej œwiadomoœæ posiadania czegoœ
ekskluzywnego, czegoœ, co ma zwi¹zek z konkretnym
cz³owiekiem, a nie tylko z anonimow¹ korporacj¹…

Marantz
SA7001 K.I.
Odtwarzacz ma tak¹ sam¹ wysokoœæ jak
wzmacniacz, jest wiêc doœæ du¿y. Jego front zaprojektowano jednak ze smakiem, wzoruj¹c siê
na najlepszych CD-7 i CD-17. Przez œrodek biegnie pasek utworzony z ustawionych kolejno: szuflady, niebieskiego wyœwietlacza (dot-matrix) oraz
modu³u z najwa¿niejszymi przyciskami. Poni¿ej
znajdziemy mechaniczny wy³¹cznik sieciowy, du¿e logo SACD (¿ebyœmy nie zapomnieli, o co tutaj chodzi...) oraz kilka guziczków pomocniczych,
w tym œciemniania i wy³¹czania wyœwietlacza
oraz zmiany warstwy p³yty. Tutaj te¿ umieszczono gniazdo s³uchawkowe wraz z potencjometrem. O zmianie statusu odtwarzacza informuje
jedynie logo K.I. Signature. Z ty³u widaæ ju¿, ¿e
ca³e chassis jest miedziowane. Solidne, z³ocone,
z dielektrykiem teflonowym, s¹ analogowe gniazda
RCA. Oprócz nich mamy jeszcze cyfrowe wyjœcia
(koaksjalne i optyczne), a tak¿e gniazda s³u¿¹ce
do komunikacji z innymi urz¹dzeniami Marantza.
Jeszcze wiêcej zmian mo¿na ujrzeæ w œrodku.
Opiszmy jednak rzecz ca³¹ od pocz¹tku. Po lewej stronie mamy napêd przykrêcony do wysokiego “postumentu”, pod którym ukryto elektroPo prawej stronie sztywny, stabilny napêd,
za nim ekranowane trafo toroidalne, a po
lewej du¿a p³ytka z rozbudowanym
zasilaczem i uk³adem audio.

SA7001/PM7001
K.I. SIGNATURE
nikê steruj¹c¹. Za nim spory transformator toroidalny w grubym ekranie. Po prawej stronie
du¿a p³ytka z elektronik¹. Przetwornik C/A to
Cirrus Logic CS4397 (delta-sigma, 24 bity/192
kHz, u¿ywany tak¿e w znacznie bardziej kosztownym modelu SA-15) o niez³ej dynamice. Konwersjê I/U oraz filtr dolnoprzepustowy wykonano nie na scalakach, a na tranzystorach w uk³adzie z pr¹dowym sprzê¿eniem zwrotnym, podobnie jak sekcjê wyjœciow¹. W zasilaczu zastosowano du¿e kondensatory Elna “For Hi-Fi”,
szybkie diody Shotky’ego i sporo innych godziwych elementów. Wyjœcie s³uchawkowe napêdzane jest przez tranzystory i przyzwoity uk³ad
scalony JRC4560, regulowany miniaturowym, “samochodowym” potencjometrem Alpsa. Wszystko jest ³adnie pouk³adane. Jedyne “ale” mam do
po³¹czeñ wyjœcia analogowego z p³ytki z gniazdami RCA. Na p³ytce s¹ miejsca pod wlutowywane
gniazda. Tutaj zdecydowano jednak, ¿e bêd¹ one
znacznie wy¿ej, co wymusi³o zastosowanie dodatkowych drucików.

W Marantzu
wykorzystuje
siê uniwersalny napêd
produkowany wspólnie
z Denonem.

Podobnie jak w Denonie i Pionierze, tak
i w Marantzu mamy do dyspozycji odczyt
tytu³ów z p³yt SACD, jednak z CD ju¿ nie
(nie ma CD-Textu) – a szkoda.
Sekcja analogowa w odtwarzaczu zosta³a
poprawiona, a zewnêtrznym wyrazem tego
jest dodanie nowych gniazd RCA. Szkoda
tylko, ¿e prowadz¹ do nich dodatkowe
druciki…
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Znakomit¹ liniowoœæ pasma przenoszenia Marantza mo¿emy podziwiaæ na rys. 1.
Wzmacniacz œwietnie radzi sobie na ka¿dym
rodzaju obci¹¿eñ, podstawowe pomiary wykona³em z w³¹czonym uk³adem Source Direct,
tak by zbadaæ pe³en potencja³ sygnowanej wersji KI. Oznaczona kolorem czarnym wersja 8omowa bez Source Direct, ale przy pokrêt³ach
barwy na pozycjach neutralnych, charakteryzuje siê tak¿e œwietnym zachowaniem w zakresie
wysokotonowym.
Moc PM7001KI to wysokie 91W przy 8
omach i obci¹¿eniu jednego kana³u, zainstalowany transformator pozwala na uzyskanie 2x85
W. Zasilacz bêdzie mia³ trudniejsze zadanie
przy 4 omach, choæ w takich warunkach wzmacniacz mocy nie podwaja, to 2x131W wci¹¿
dobrze œwiadczy o jego wydajnoœci.
Poziom szumów to mocna strona tej konstrukcji, S/N wynosi 89dB dla mocy 1W, dziêki
czemu dynamika staje niemal na równi z osi¹gami Denona, a przecie¿ moc Marantza jest
ni¿sza.
Spektrum zniekszta³ceñ (rys. 2.) jest godne
podziwu. Z nisko po³o¿onych szumów mo¿na
wy³owiæ drug¹, trzeci¹ oraz pi¹t¹ harmoniczn¹,
których poziom i tak nie przekracza bardzo
niskich -95dB.
Na wykresie mocy z rys. 3. widaæ lekk¹
przewagê impedancji 8-omowej, objawiaj¹c¹
siê w ni¿szych zniekszta³ceniach w niemal ca³ym
zakresie, co nie przeszkadza jednak w stoso-

Zarówno fronty, jak i ty³y urz¹dzeñ
Marantza s¹ zat³oczone – ale to pochodna
rozwiniêtych funkcji.
waniu kolumn 4-omowych. Dla tych ostatnich
przedzia³ korzystnej mocy (THD+N < 0,1%)
to 0,7W – 139W, podczas gdy dla 8 omów jest
to 0,3W – 80W.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
91
85
4
144
131
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,23
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
89
Dynamika [dB]
108
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,063
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)
92

PM7001 K.I.
Wzmacniacz jest bardzo ciê¿ki – to pierwsze
wra¿enie. Drugie to bogactwo oferowanych
mo¿liwoœci i funkcji. Oprócz dwóch du¿ych regulatorów steruj¹cych wejœciami oraz wzmocnieniem mamy tak¿e regulacjê barwy oraz Ÿród³a
obecnego na wyjœciu do nagrywania. Wprawdzie
magnetofony s¹ passè, jednak umo¿liwi to wypuszczenie innego ni¿ s³uchanego przez g³oœniki
sygna³u, np. dla drugiej strefy albo dla wzmacniacza s³uchawkowego. Poniewa¿ mamy dwie pary
wyjœæ g³oœnikowych na kana³, ka¿d¹ z nich mo¿na
w³¹czyæ lub wy³¹czyæ odpowiednim przyciskiem.
Aby obejœæ regulator barwy, nale¿y wcisn¹æ
“Source Direct” (i tak by³ przeprowadzony test).
Jeszcze wyjœcie s³uchawkowe i mechaniczny wy³¹cznik sieciowy. Podobnie jak w odtwarzaczu,
tak i tutaj po tylnej œciance mo¿na siê zoriento-
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W Marantzu zamontowano rozbudowany,
bardzo dobry przedwzmacniacz gramofonowy. Wprawdzie tylko MM, ale to ca³kowicie
wystarcza, szczególnie jeœli skorzystamy
z wk³adek MC HO, jak np. Sumiko Blue
Point No. 2.

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Tranzystory koñcowe zosta³y zaekranowane
miedziowanymi blaszkami. Na pewno
zabezpiecza to przed œmieciami czêstotliwoœciowymi, jednak nara¿a na wtórne
indukowanie pr¹dów wirowych. Ale byæ
mo¿e w tranzystorach koñcowych sygna³
jest tak silny, ¿e to nie przeszkadza?

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

U
M
Rys. 3. Moc
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waæ, ¿e ca³e chassis jest miedziowane, co znakomicie zwiêksza jego rolê jako klatki Faradaya,
chroni¹cej elektronikê przed szumami wysokoczêstotliwoœciowymi. Podobnie jak przód, tak
i ty³ jest bogato wyposa¿ony. Oprócz piêciu
wejœæ liniowych (w tym dwie pêtle magnetofonowe) mamy wejœcie gramofonowe (MM) oraz wejœcie na koñcówkê i wyjœcie z przedwzmacniacza. S¹ te¿ dwie pary wyjœæ g³oœnikowych – szkoda, ¿e niez³oconych.
Wewn¹trz widaæ jeszcze wiêcej zmian ni¿
w przypadku odtwarzacza. Poœrodku umieszczono bardzo du¿y, aluminiowy radiator, do którego
przykrêcono dwie pary tranzystorów ekranowanych miedziowanymi blaszkami. Tu¿ przy nich
umieszczono czêœæ zasilacza, a w nim dwa kondensatory Nichicona, wykonane specjalnie dla
Marantza. Wyjaœnia siê te¿ du¿a masa urz¹dzenia
– o zasilanie troszczy siê transformator toroidalny, w³o¿ony do grubego ekranu. Zaczêliœmy jed-
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Piêkny
widok: du¿y,
ekranowany
transformator
toroidalny
oraz bardzo
du¿e
kondensatory
w zasilaczu.
Japoñskie
urz¹zenia najczêœciej charakteryzuje
bogactwo mo¿liwoœci; w PM7000 KI
mamy np. selektor nagrywania.
nak od ty³u. Sygna³ trafia bowiem najpierw do
niez³oconych gniazd RCA, prze³¹czanych uk³adami scalonymi, a nastêpnie obrabiany jest w uk³adach tranzystorowych. W literaturze mówi siê
o modu³ach New HDAM, czyli bez os³onki, jednak najwyraŸniej tak siê ju¿ wtopi³y w ca³y uk³ad,

M

SA7001 K.I.
Cena [z³]
Dystrybutor

3300
AUDIOKLAN
www.audioklan.com.pl

£

Wykonanie, komponenty
Bardzo dobry napêd, uk³ad wyjœciowy oparty o uk³ady
New HDAM, bez os³on. Miedziowane chassis i ³adne
gniazda RCA.
Funkcjonalnoœæ
SACD, osobny wzmacniacz s³uchawkowy.
Brzmienie
Przejrzyste, neutralne, z piêkn¹ gór¹ pasma, szczególnie przy SACD.
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PM7001 K.I.
Cena [z³]
Dystrybutor

3300
AUDIOKLAN
www.audioklan.com.pl

H

Wykonanie, komponenty
£adne zasilanie, miedziowana obudowa. Bardzo dobry
przedwzmacniacz gramofonowy.

C
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The Blue ELO (United Artist Records, UAR-100),
mia³y to “coœ”, dziêki czemu winyl wci¹¿ ¿yje
i ma siê dobrze. I dobra jest ka¿da okazja, by
o tym wspomnieæ.

D

operuj¹cych w wy¿szych rejonach bêdzie lekko
cofniêta w miksie. Tak by³o z rockiem, tak te¿
i z graniem akustycznym, jak z p³yty Vittorio
Ghilemi Full of Colour. Instrumenty wysz³y z doœæ
du¿ym, ³adnym dŸwiêkiem, najwiêksz¹ rolê gra³y
wiêksze plany, bez wwiercania siê w detale, staraj¹c siê uchwyciæ raczej zale¿noœci miêdzy muzykami.
Spor¹ zmianê przynosi przejœcie na p³yty
SACD, a jeszcze wiêksz¹ na dobre p³yty SACD.
Marantz konsekwentnie pokazuje zalety tego
formatu – przede wszystkim naturalnoœæ góry,
jej pewn¹ miêkkoœæ, wraz z odstresowaniem ca³ego dŸwiêku. Wysokie tony s¹ znacznie bardziej
wyrafinowane, poprawie ulega tak¿e scena i gradacja planów. G³os Aimee Mann z p³yty Lost in
Space (Mobile Fidelity, UDSACD 2021, SACD/
CD) nie by³ ju¿ trzymany na linii kolumn, mia³ te¿
znacznie lepszy “oddech” i by³ po prostu wyraŸniejszy ni¿ przy wersji CD. Jazz at the Pawnshop.
Vol. 2 (Proprius, PRSACD 7079, SACD/CD) zabrzmia³ œwie¿o i z ikr¹, pokazuj¹c wibrafon z
Now’s the Time w znakomity, dŸwiêczny sposób.
Wzmacniacz s³uchawkowy wzmacniacza jest
taki sobie, jednak w odtwarzaczu jest naprawdê
dobry. DŸwiêk jest tutaj przejrzysty, dynamiczny, bez podbarwieñ. Ale to przedwzmacniacz
gramofonowy robi najwiêksze wra¿enie, bo jest
lepszy ni¿ niektóre osobne urz¹dzenia (np. ProJecta z podstawowej linii). Najwiêksze wra¿enie
robi spójnoœæ dŸwiêku. Piêknie zabrzmia³y dobre
p³yty, jak Careless Love Madaleine Perroux (Mobile Fidelity, MFSL 1-284, 180 g), ale tak¿e starsze, ju¿ sto razy przes³uchane kr¹¿ki, jak Out of

O

arantz pokazuje dŸwiêk doœæ bliski wzglêdem s³uchacza, czym wpisuje siê w ogóln¹
tendencjê w tym zakresie cenowym. W ogólnych
za³o¿eniach mo¿e wydawaæ siê podobny do Evo
Creeka, ró¿ni siê jednak na tyle, ¿e raczej nie da
siê ich ze sob¹ pomyliæ. W stosunku do podstawowych wersji K.I. wydaje siê iœæ w³aœnie w kierunku wype³nienia i uzupe³nienia wczeœniej bardziej konturowego, ale mniej plastycznego grania. Pojawia siê ciep³o spowodowane najprawdopodobniej lekkim wycofaniem nie samej góry,
lecz wy¿szej œrednicy odpowiedzialnej zazwyczaj
za szorstkoœæ i przenikliwoœæ. Pog³osy s¹ d³ugie,
instrumenty akustyczne namacalne. Gitary z p³yty Dominica Millera Fourth Wall by³y na linii g³oœników, nieco zbli¿one do siebie. W ich brzmieniu
du¿¹ rolê gra³ jednak równie¿ atak, dziêki któremu nie mia³o siê wra¿enia kluchy. Góra pasma
jest lepiej rozseparowana i przez to chyba bardziej neutralna ni¿ w Creeku i Denonie. Z drugiej strony, œrodek nie jest tak wyrazisty, jak
w systemie brytyjskim, ani tym bardziej tak emocjonalny, jak w japoñskim pobratymcu. Chocia¿
obecny, wydaje siê graæ spokojnie i bez nerwów.
Przy mocniejszym i dobrze nagranym materiale,
jak z Countdown to Extinction grupy Megadeth,
Marantz pokazuje mocn¹ i dynamiczn¹ stronê
swojej natury. Lepiej zagra³y blachy pokazane
w wiêkszej gamie odcieni i barw. Nie by³y tak
dos³owne, jak w Denonie, ani tak dŸwiêcznos³odkie, jak w Creeku, a raczej sytuowa³y siê
gdzieœ poœrodku. Z drugiej strony wspomniane
s³absze akcentowanie wy¿szej œrednicy mo¿e
spowodowaæ, ¿e czêœæ instrumentów i g³osów

¿e stanowi¹ po prostu czêœæ toru. A ten jest doœæ
rozbudowany, poniewa¿ biegnie a¿ na sam
przód, do ciemnoniebieskiego, du¿ego potencjometru Alpsa, a st¹d krótkimi, nieekranowanymi
kabelkami do koñcówek mocy. Przedwzmacniacz zasilany jest z osobnego uzwojenia wtórnego i ma wielostopniow¹ filtracjê i stabilizacjê napiêcia. Du¿¹ wagê przy³o¿ono do preampu gramofonowego – ma on osobn¹ p³ytkê i wykonany
jest w ca³oœci na tranzystorach.

Laboratorium
Bezb³êdnie. Wysoka moc, niskie szumy i zniekszta³cenia.
Brzmienie
Lekko ocieplone, plastyczne, z mocnym basem, ale
nieofensywne.
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