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Meridian od samego
pocz¹tku nastawiony by³

na eksplorowanie nowych
terenów audio. Nie dziwi
wiêc, ¿e jako jeden
z pierwszych – po Sony
i Philipsie – zbudowa³ swój
w³asny odtwarzacz CD. MLP
(Meridian Lossles Package)
– obowi¹zkowy sk³adnik
pakietu DVD-Audio –
 równie¿ nale¿y do jego
dorobku. Innowacyjnoœæ
serii G polega jednak na
czymœ innym: urz¹dzenia te
zosta³y zaprojektowane tak,
aby ich u¿ytkowanie by³o

jak najprostsze, i aby trafiæ z nimi
do szerszego grona odbiorców. St¹d
te¿ wyj¹tkowo nowoczesny projekt
plastyczny systemu i rozbudowany
system “integracji” poszczególnych
urz¹dzeñ w jedn¹ ca³oœæ.

Uk³ady steruj¹ce napêdem Philipsa
ukryto pod spodem.

Napêd ukryto pod ekranem, a ca³oœæ zamontowano na sprê¿ystych podk³adkach.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZCZCZCZCZ
Obudowy wykonano z aluminium i stali, z cha-

rakterystycznym podzia³em na naro¿ne “wie¿e”
flankuj¹ce œrodek, podobny murom kurtyno-
wym. Górna czêœæ, z naklejonym poœrodku spo-
rym p³atem czernionego szk³a, jest przykrêcana
bezpoœrednio do aluminiowego chassis. To jed-
nak nie koniec, poniewa¿ od góry, za poœrednict-
wem du¿ych gumowych podk³adek, przykrêcona
zosta³a kolejna, tym razem aluminiowa warstwa,
tworz¹ca swego rodzaju obramowanie dla szk³a.
Front zosta³ podzielony w poziomie na dwie
czêœci – doln¹, z przyciskami (miêdzy ich szczeli-
nami widaæ turkusowe podœwietlenie, na szczêœ-

cie niezbyt mocne), szuflad¹ (w CD) lub ga³k¹
si³y g³osu (wzmacniacz) oraz górn¹, z czarnego
plastiku, stanowi¹c¹ przed³u¿enie wyœwietlacza.
Komunikaty przezeñ wyœwietlane s¹ du¿e i czy-
telne.

Wnêtrze odtwarzacza nie jest szczególnie
upakowane. Po lewej stronie znajdziemy (chyba
jedyny w ca³ej ofercie Meridiana, który stosuje
najczêœciej napêdy CD-ROM, gwarantuj¹ce szyb-
szy odczyt, a dziêki temu ³atw¹ korekcjê b³ê-
dów), tradycyjny napêd CD (Philipsa), usztyw-
niony jednak metalow¹ os³on¹. Obok umieszczo-
no niewielki transformator z klasycznymi blacha-
mi EI, bardzo dok³adnie zaekranowany. Pomiê-
dzy obejm¹ oraz pod³o¿em umieszczono pod-

k³adki gumowe. Na kablu z obni¿onym napiê-
ciem umieszczono ring ferrytowy maj¹cy t³umiæ
wysokoczêstotliwoœciowe “œmieci”. Z trafa wy-
prowadzono osobne uzwojenia wtórne dla czêœ-
ci cyfrowej i analogowej.

Ca³y uk³ad elektroniczny umieszczono na
jednej du¿ej p³ytce, do której sygna³ z napêdu
dostarczany jest taœm¹ komputerow¹. W czêœci
cyfrowej uwagê zwracaj¹ dwa uk³ady DSP, s³u¿¹-
ce najwyraŸniej do sterowania odtwarzaczem
(równie¿ poprzez zewnêtrzne ³¹cza). Obok wi-
doczna jest sekcja przetwornika, na wejœciu któ-
rej umieszczono koœæ Analog Devices AD1852,
a za ni¹, w uk³adach konwersji i wzmocnienia,
Burr-Browny OPA132. To tutaj widaæ dwa piêk-
ne kondensatory Nichicon Muse. DAC jest ste-
reofonicznym uk³adem typu sigma-delta multibit
24/192 o dynamice 114 dB, a wiêc dobrej realnej
rozdzielczoœci 19 bitów. BB nale¿y z kolei do
presti¿owej linii SoundPlus i charakteryzuje siê
bardzo niskimi zniekszta³ceniami i równie niskim
szumem. Tutaj te¿ widaæ polipropylenowe konden-
satory Wimy. Na zewn¹trz wychodzimy poprzez
kluczowane uk³adem scalonym z³ocone gniazda
RCA. Ca³oœæ wygl¹da schludnie i porz¹dnie.

G07/G51Meridian
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Wnêtrze G51 nie przypomina
ascetycznych uk³adów Musicala.

Tranzystory koñcowe
zosta³y umieszczone bardzo

blisko siebie.

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ
Z pozoru identyczna (poza oczywistymi ró¿-

nicami – ga³k¹ i szuflad¹) obudowa wzmacniacza
ró¿ni siê od obudowy CD kwadratowymi wyciê-
ciami z do³u, po bokach i z góry. Otwory poma-
gaj¹ ch³odziæ radiatory, do których przykrêcono
po trzy komplementarne pary bipolarnych tran-
zystorów Sankena 2SA1386+2SC3519 na kana³.
Widaæ tu troskê o wyrównanie temperatury dla
nich wszystkich, poniewa¿ przykrêcono je bar-
dzo blisko siebie. Tranzystory wystêpuj¹ nie tyl-
ko we wzmocnieniu pr¹dowym, ale w ca³ej koñ-
cówce. Scalaków – brak. Inaczej przedwzmac-
niacz – koñcówka sterowana jest bowiem z uk³a-
dów scalonych Burr-Browna OPA2134, równie¿
nale¿¹cych do linii SoundPlus. Sygna³ do nich, ze
z³oconych wejœæ RCA, dostarczany jest poprzez
scalony prze³¹cznik. W sekcji preampu znajdzie-
my bardzo dobre elementy, takie jak kondensa-

tory polipropylenowe Wimy i Evoxa, czy u¿yte
do filtracji napiêcia bipolarne Nichicony Muse
(szczególnie cenione, a jest ich 17 sztuk!). A sko-
ro wspomnieliœmy o zasilaniu, to trzeba powie-
dzieæ, ¿e zarówno logika (taka sama jak w CD),
przedwzmacniacz, jak i koñcówka otrzyma³y
osobne uzwojenia wtórne, wyprowadzone ze
sporego transformatora toroidalnego. Filtracjê
napiêcia dla koñcówek oddano zaœ dwóm znako-
mitym kondensatorom Nichicon Fine Gold (po
6800 mF ka¿dy).

Meridian zosta³ pomyœlany jako kompletny
system, który wymaga jak najmniej ingerencji ze
strony u¿ytkownika. Dlatego te¿ poœrodku tylne-
go panelu znajdziemy... tuner radiowy. Tak, tak
– Meridian powinien byæ nazywany amplitune-
rem. Brzmi to jednak doœæ anachronicznie, jako
¿e znaczenie s³owa ‘amplituner’ przesunê³o siê
w kierunku urz¹dzeñ wielokana³owych i oznacza
teraz urz¹dzenie z kompletem wzmacniaczy
i dekoderów. Tunerek zosta³ zapakowany do
puszki, przypominaj¹cej to, co mo¿na znaleŸæ
w... amplitunerach (ale¿ galimatias...). Przy ca³ej
nowoczesnoœci, nie zapomniano równie¿ o mi-
³oœnikach czarnych kr¹¿ków, poniewa¿ G51
mo¿na wyposa¿yæ w (opcjonaln¹) kartê przed-
wzmacniacza gramofonowego MM/MC. Je¿eli jej
nie ma, wówczas wejœcie “phono” zachowuje
siê jak zwyk³e wejœcie liniowe. Radzi³bym jednak
korzystaæ z niego w ostatecznoœci, poniewa¿
sygna³ pokonuje znacznie d³u¿sz¹ drogê ni¿ z in-
nych wejœæ. Dla kompletu informacji nale¿y
wspomnieæ o gnieŸdzie s³uchawkowym na tylnej
œciance (sygna³ pobierany jest z koñcówki) i prze-
wodach biegn¹cych do podwójnych, z³oconych
zacisków g³oœnikowych (z plastikowymi nakrêt-
kami) w formie bi-wiring ju¿ od tranzystorów.

I na sam koniec smakowity k¹sek. Meridian
od dawna znany by³ z rozbudowanych systemów
zdalnego sterowania, a wkracza on w XXI wiek
z jednym z najlepszych.  Pilot jest du¿y, przezna-
czony do po³o¿enia na stoliku, ma podœwietlane
najwa¿niejsze klawisze i mo¿e sterowaæ wszyst-
kimi komponentami.
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]                 Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 91 88
4 132 119

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,25
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 73
Dynamika [dB] 93
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,07
Współczynnik tłumienia
(w odniesieniu do 4Ω) 21

Wejścia liniowe 7
Wejścia gramofonowe opcja − MM/MC
Wejścia do nagrywania tak
Wejścia z przedwzmacniacza tak
Wejścia słuchawkowe tak
Praca A/V nie
Regulacja barwy nie
Przełącznik mono tak
Podwójne gniazda głośnikowe tak
Rozbudowa nie
Pilot tak
Inne tuner radiowy w komplecie
Wymiary (SxWxG) [mm] 440x90x350
Masa [kg] 13

Gdy do jednego z wejœæ liniowych Meridiana
doprowadzimy sygna³ o napiêciu 0,25V, uzyska-
my pe³n¹ moc znamionow¹, która w przypadku
tego wzmacniacza wynosi 91W przy obci¹¿eniu
8Ω  i  wysterowaniu jednego kana³u. Wynik
2x 88W uzyskujemy w trybie stereofonicznym.
Z obci¹¿eniami 4Ω Meridian pracuje stabilnie,
chocia¿ nie ma co liczyæ na podwojenie mocy,
w przypadku jednego kana³u otrzymujemy
132W, w stereo 2x 119W. Zysk jest wiêc nie-
wielki, ale problemu te¿ nie ma.

Niestety, wzmacniacz generuje szumy o wy-
sokim poziomie, wskaŸnik S/N wynosi 73dB, co
nie nale¿y do najlepszych (ani nawet dobrych)
osi¹gniêæ. Przez to zgaszona jest tak¿e dynamika,
tylko 93dB, nie mogê te¿ pochwaliæ wspó³czyn-
nika t³umienia, który osi¹gn¹³ wartoœæ zaledwie
21 w odniesieniu do 4Ω.

Patrz¹c na Rys.1 bêdziemy jednak pod wra-
¿eniem pasma przenoszenia w zakresie basu,
przy 10Hz odchy³ka od referencyjnego poziomu
0dB jest praktycznie niezauwa¿alna (-0,1dB), ale
gorzej Meridian wypada na drugim skraju skali -
napiêcie na wyjœciu opada ju¿ od 7kHz, krzywa
dla obci¹¿eñ 8ohm jest nieco korzystniejsza,
punkt -3dB przypada dla niej na 40kHz, podczas
gdy dla 4Ω jest to niskie 35kHz.

Analiza spektrum (Rys.2) potwierdza, ¿e
g³ówn¹ przypad³oœci¹ urz¹dzenia s¹ szumy, same
zniekszta³cenia wzmacniacza utrzymuj¹ siê ju¿ na
niskim poziomie. Najmocniejsz¹ harmoniczn¹
jest druga przy -89dB, jest to jednoczeœnie jedy-
na szpilka przekraczaj¹ca -90dB. W okolicach -
100dB widoczne s¹ jeszcze nieparzyste (trzecia,
pi¹ta, dziewi¹ta i jedenasta), które z uwagi na
niski poziom nie powinny nas jednak niepokoiæ.

Przedzia³ mocy wyjœciowej, przy której znie-
kszta³cenia THD+N s¹ ni¿sze od 0,1%, rozpo-
czyna siê przy 1W dla 8Ω i 2W dla 4Ω (Rys.3).
Minimum zniekszta³ceñ przypada na 55W i 60W
(0,016% i 0,023%) odpowiednio dla 8/4Ω.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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DŸwiêk Meridiana najkrócej mo¿na by
okreœliæ jako “równy”. Dostajemy wy-
raŸnie mniej basu ni¿ z Musicala, nie

schodzi on te¿ tak g³êboko. Ale jest lepiej kontro-
lowany i szybszy. Uderzenie gitary basowej z utwo-
ru Jack’s z samplera Naima zosta³o przez to nie-
co odchudzone, nie nios³o ze sob¹ potêgi. Mo¿na
oczywiœcie za³o¿yæ, ¿e wystarczy odpowiednio
dobraæ kolumny, ¿eby skompensowaæ tê cechê
Meridiana. Czêœciowo zapewne tak, jednak nie
do koñca – niezale¿nie od tego, czy by³y to pe³-
nozakresowe Danish Physic .02 czy ma³e Zollery
Impression 1, a nawet nie ¿a³uj¹ce basu Revolvery
RW16 – fundament basowy by³ doœæ lekki i ra-
czej towarzyszy³ muzyce, ni¿ by³ jej wyraŸnym
oparciem. Pochody kontrabasu bêd¹ szybkie
i dok³adne, tylko ich nieco zbyt ma³o “wype³nio-
ny” charakter mo¿e czasem rodziæ niedosyt.

To, w czym zestaw Meridiana b³yszczy –
 a przede wszystkim odtwarzacz G07 – to góra
pasma. Nie powiem, ¿e by³a jak “lampowa”, bo
pewnie ktoœ zechcia³by mi potem wyrwaæ jêzyk,
ale mo¿na by coœ takiego napisaæ. Blachy by³y
zarówno szybkie, dok³adne, jak i perliste, na sa-
mej górze delikatnie zaokr¹glone. Wspaniale zo-
sta³y wiêc przekazane pog³osy, które d³ugie ju¿
w Musicalu, tutaj by³y jeszcze lepiej wyprowa-
dzone, dok³adniejsze i bez cienia nalecia³oœci
podbarwionego œrodka. Œrednica z kolei jest ra-
czej dok³adna ni¿ romantyczna, czym zaprzecza
lampowemu pochodzeniu “mocy” G. Oznacza to
pod¹¿anie za dewiz¹ “zero tolerancji dla od-
stêpstw”. G³os Andersona z Magnification “Ye-
sów” nie by³ tak wysoko ustawiony jak u Musica-
la i mia³ wiêcej cia³a – to dobrze, ale na scenie
nie wyró¿nia³ siê z t³umu instrumentów i pozo-
stawa³ wtopiony w t³o – to ju¿ nie tak wspaniale.
Cecha ta powtarza³a siê zreszt¹ za ka¿dym ra-
zem, pozwalaj¹c rysowaæ wiarygodn¹ przestrzeñ
wokó³ muzyków graj¹cych z Rowlesem, sam wo-

Cena [z³] 12 420
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Nowoczesna konstrukcja ze skomplikowan¹ obudo-
w¹. Tuner radiowy w prezencie.

Laboratorium
Niskie zniekszta³cenia, wysoki szum.

Brzmienie
Wyrównane, czyste, zachowawcze.

G51

Cena [z³] 9930
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Dba³oœæ o szczegó³y, dobra budowa mechaniczna.

Funkcjonalnoœæ
Bardzo dobry interfejs u¿ytkownika, z du¿ymi komuni-
katami na wyœwietlaczu i znakomitym pilotem. Integra-
cja z innymi elementami zestawu.

Brzmienie
Neutralne i dok³adne.

G07

Niecodzienny widok w urz¹dzeniu audiofilskim – gniazda antenowe
wbudowanego tunera.

kal cofaj¹c jednak g³êbiej. Wybieraj¹c wiêc ko-
lumny, w odró¿nieniu od Musicala, lepiej bêdzie
poszukaæ czegoœ z “charakterem” – Meridian za-
pewni bardzo czysty i dok³adny dŸwiêk, zaœ ko-
lumny uplastyczni¹ przekaz. Oznacza to rów-
nie¿, ¿e posiadacze dysków z black metalowymi
“kapelami” powinni poszukaæ gdzie indziej, bo Me-
ridian nie poprawi tego, co spaprano w studiu.

Wszystkie zalety G, o których ju¿ powiedzie-
liœmy, przydadz¹ siê zaœ wszystkim tym, którzy
s³uchaj¹ muzyki granej na instrumentach akus-
tycznych. Tutaj brak charakteru i pewna zacho-
wawczoœæ bêdzie mocnym atutem, jako ¿e tego
najczêœciej potrzeba, aby w³aœciwie oddaæ np.
brzmienie gitary klasycznej. Polski zespó³ akor-
deonowy Motion Trio z fantastycznej p³yty Pictu-
res From the Street (Aspmalt Tango Records
52352 – gor¹co polecam) zabrzmia³ œwie¿o, po-
rywaj¹co i dok³adnie. Musical ukaza³ te instru-
menty nieco ni¿ej, z wiêksz¹ mas¹ i chyba nieco
“przedobrzy³”. Te same spostrze¿enia mo¿na by
dopisaæ te¿ do brzmienia p³yty Codex Santiago de
Murcia (Astrèe E8661), gdzie ka¿de odstêpstwo
od neutralnoœci skutkuje zazwyczaj w zaburzeniu
proporcji pomiêdzy instrumentami. Meridian po-
radzi³ sobie z tym znakomicie.


