HI-END Odtwarzacze CD 12000-15000 z³

Pathos, rodzinna firma
z Vincenzy we W³oszech, od
dawna zwi¹zana jest ze œwiatem
audio poprzez wzmacniacze
hybrydowe. Zupe³n¹ nowoœci¹ by³o wiêc
wprowadzenie do sprzeda¿y w zesz³ym roku
piêknego, majestatycznego odtwarzacza CD
Endorphin. To luksusowe, drogie urz¹dzenie
jest naturalnym partnerem dla wzmacniaczy
z ekskluzywnej serii Logos . Ale przecie¿ na pocz¹tku
cennika znajdziemy chyba najwiêkszy bestseller
Pathosa, przepiêkny, a jeszcze nie tak kosztowny
wzmacniacz Classic One. I to w³aœnie z myœl¹ o nim
(i o jego posiadaczach) zaprojektowano odtwarzacz o mniej
romantycznej nazwie Digit. Ale jego powierzchownoœæ jest
ju¿ wystarczaj¹co intryguj¹ca, a i wnêtrze kryje pewn¹
tajemnicê. Mo¿e nie “mroczn¹”, ale niezwykle ciekaw¹
i charakterystyczn¹ dla naszych czasów.

O

dtwarzacz Digit ma podobne do wzmacniacza Classic One ca³e chassis, zbudowane z polerowanej stali nierdzewnej,
w kszta³cie wyd³u¿onego pude³ka do butów,
skierowanego do nas wê¿szym koñcem. Od góry
zamykane jest ono sztywn¹, przykrêcan¹ œrubami blach¹, na któr¹ na³o¿ono czerniony p³at akrylu, który nadaje ca³oœci charakterystyczny wygl¹d. Akryl przykrêcony jest tak¿e z ty³u, gdzie
naniesiono na nim, od spodu, stosowne opisy –
dla wyjœæ analogowych RCA i XLR (obydwa solidne, z³ocone) oraz cyfrowego RCA.

Pathos DIGIT

Obok akrylu cech¹ wyró¿niaj¹c¹ wzornictwo
Digita s¹ dwa metalowe, pomalowane na srebrno
kratery, w których widaæ lampy – podwójne triody ECC88, tutaj w niskoszumnej wersji E88CC
s³owackiej firmy JJ. Piszê o wyró¿nikach, jednak
dopiero teraz dochodzimy do clue: piêknie wygl¹daj¹cej klapy top-loadera, którego… nie ma.
Po bli¿szej inspekcji wychodzi bowiem na jaw, ¿e
to tylko bezczelny zabieg stylistyczny, a po naciœniêciu guzika “open” wyje¿d¿a ku nam klasyczna
szuflada, tyle ¿e z przyklejonym metalowym, odlewanym frontem, który piêknie koresponduje
z wykonan¹ z takiego samego przedni¹ œciank¹.
Na górze znajdziemy niewielkie przyciski obs³uguj¹ce transport, niestety niepodpisane. Nie
u³atwi to ¿ycia, ale do wszystkiego mo¿na siê
przyzwyczaiæ.
Sugestywna klapa, która okazuje siê
niby-klap¹, to dopiero pocz¹tek niespodzianek. Kiedy rozkrêcimy urz¹dzenie,
oka¿e siê bowiem, ¿e trzy-czwarte du¿ej p³ytki z elektronik¹ jest puste, choæ naniesiono na
tê czêœæ opisy elementów. I to jest najciekawsze: Digit jest potencjalnie odtwarzaczem wieloformatowym wielokana³owym.
Napêd to bowiem DVD-ROM, z dekoderem Mediateka (MT1389XL) na p³ytce pod spodem. To koœæ z 2003 roku
3. generacji, w której zawarto niez³e przetworniki wizji 12-bit/108
MHz i bardzo ciekawy uk³ad deinWe wnêtrzu Digita
pozosta³o sporo wolnego
miejsca – przygotowanego dla dodatkowych
czterech kana³ów
oraz czêœci wizyjnej
innej konstrukcji,
bazuj¹cej na tym
schemacie.
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“Pokrywa” na górze, sugeruj¹ca toploading, to jedynie atrapa - Digit ma
standardowy napêd z szuflad¹.

Podstaw¹ jest doœæ stary, ale jary przetwornik Cirrus Logic CS4396.
terlacingu. Posiada te¿ certyfikat DivX. Taki sam
uk³ad znajdziemy w odtwarzaczach Oppo, które
sta³y siê podstaw¹ odtwarzacza wieloformatowego Cambridge Audio Azur DV89, gdzie sygna³
DSD konwertowany jest w Mediateku na PCM
(24bity/88,2 kHz). W wersji odtwarzacza “by
Pathos” pracuje to wszystko jedynie w roli CD,
omijaj¹c problemy zwi¹zane z licencjami i znacz¹co obni¿aj¹c koszt wytworzenia.
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Jeœli ju¿ zapomnimy o wideo i skupimy na CD, wówczas oka¿e siê, ¿e
Digit zbudowany jest wyj¹tkowo solidnie. Podstaw¹ jest znakomity, niezwykle rozbudowany zasilacz. Ze œredniej wielkoœci transformatora toroidalnego (tej samej wielkoœci co w Lektorze V) wychodzi sporo uzwojeñ
wtórnych – doliczy³em siê piêciu bardzo du¿ych prostowników i dwóch
ma³ych. Wychodzi wiêc na to, ¿e ka¿da sekcja zasilana jest osobno. Dwa
napiêcia dostarczane s¹ do lamp. Podobnie jak w wiêkszoœci urz¹dzeñ, np.
w Cary, gdzie pracuj¹ w buforze wyjœciowym, w Ancient Audio, gdzie s³u¿¹
do wzmocnienia napiêcia i buforowania, tak i tutaj bañki u¿yto do wzmocnienia i buforowania wyjœcia. Na pierwszy rzut oka wydaje siê wprawdzie,
¿e jest inaczej, bo potem mamy jeszcze dwa scalaki, jednak dotyczy to
tylko wyjœcia RCA. Sama konwersja i filtracja prowadzona jest na tranzystorach. Okazuje siê, ¿e u¿yte na wyjœciu bardzo dobre uk³ady scalone Analog
Devices SSM2141 maj¹ na celu desymetryzacjê sygna³u dla wyjœæ RCA. To
elegancki sposób uzyskania sygna³u niezbalansowanego. Na wyjœciu znajdziemy jeszcze bardzo ³adne kondensatory polipropylenowe – zamiast
czterech du¿ych, u¿yto wielu mniejszych, o ró¿nych pojemnoœciach. Przetwornik D/A to koœæ Cirrus Logic CS4396 – doœæ stary kilkubitowy uk³ad
delta-sigma 24/192, jednak o bardzo dobrej dynamice, a wiêc realnej rozdzielczoœci na poziomie 20 bitów. Nie widaæ nigdzie osobnego zegara dla
sekcji audio, wiêc najwyraŸniej DAC taktowany jest z wizyjnego zegara
dekodera MPEG-2, zawartego w koœci Mediateka.
Uk³ad zbudowany jest porz¹dnie, a napêd zosta³ wybrany ze wzglêdu
na niewysok¹ cenê oraz mo¿liwoœæ stworzenia na jego podstawie odtwarzacza wieloformatowego. Pomo¿e temu zielony, œredniej wielkoœci
wyœwietlacz dot-matrix, na którym mo¿na ukazaæ potrzebne komunikaty
tekstowe. Problemem dla wideofilów mo¿e byæ obecnoœæ jedynie wyjœcia
komponent (a w³aœciwie miejsca na nie), jednak to raczej nie dla nich powstanie digitowy odtwarzacz wieloformatowy. I jedynie plastikowy pilot zupe³nie
nie pasuje do wysmakowanej, prawdziwie w³oskiej linii urz¹dzenia.

Ca³y tor Digita jest zbalansowany, na wyjœciu mamy zarówno
gniazda XLR, jak i RCA. W g³êbi widaæ wyciêcia w chassis pod
gniazda kana³ów centralnego, surround oraz subwoofera, a tak¿e
dla wizji na ³¹czu komponent.
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Pathos w linii Classic proponuje
w¹skie, g³êbokie chassis. Pozwala
to wpasowaæ urz¹dzenia w ka¿de
wnêtrze, ale przede wszystkim wygl¹da oryginalnie. Problemem
jest s³abo widoczny
wyœwietlacz, ukryty pod
pó³okr¹g³¹ p³yt¹
akrylow¹.
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ierwsze wra¿enia po podpiêciu urz¹dzenia
do sieci wcale nie s¹ zwi¹zane z dŸwiêkiem,
a z obs³ug¹: brak opisów naprawdê irytuje, szuflada wysuwa siê tylko do 2/3 g³êbokoœci, p³ytê
trzeba wk³adaæ pod spód wysuniêtego od góry
elementu z przyciskami, wczytywanie TOC trwa
wyj¹tkowo d³ugo (DVD-ROM-y najpierw zapamiêtuj¹ uk³ad œcie¿ek)... jednak raz za³adowany
napêd pracuje cicho, a przeskok do kolejnych
utworów jest natychmiastowy (bo ju¿ ma ich po³o¿enie w pamiêci). Sporym zaskoczeniem jest
tak¿e to, ¿e – inaczej ni¿ w Cary – nie zablokowano odczytu p³yt DVD. Mo¿emy wiêc s³uchaæ
koncertów, a tak¿e odtwarzaæ p³yty DVD 24/96,
np. ostatni¹ p³ytê The Beatles “Love” wydan¹
w tym standardzie. Niestety, nie odtworzymy
warstwy DSD z hybrydowej p³yty SACD, ale nikt
tego nie obiecywa³.

Pod przezroczyst¹ “pokryw¹” widaæ
wiruj¹c¹ p³ytê, co dzia³a na wyobraŸniê,
przywo³uj¹c ducha winylu.

Wzmocnieniem sygna³u oraz buforowaniem
zajmuj¹ siê lampy E88CC s³owackiej
firmy JJ.
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Przyjemny i bezpretensjonalny
dŸwiêk – to odczucia, które powraca³y za ka¿dym razem, kiedy wciska³em
“play”’ na pilocie Pathosa. Jego charakter jest zbli¿ony do tego, co prezentowa³
wzmacniacz Classic One. Charakterystyczne s¹ delikatne, perliste blachy i mocna, wype³niona œrednica. Œrodek pasma nie jest jednak t³umiony od góry, co przy takiej prezentacji zdarza siê nagminnie, bo jeœli na p³ycie Justyny Steczkowskiej Daj mi chwilê wokal ma artykulacyjne wyostrzenia, to Digit to pokazuje, bez
zaokr¹glania i uprzyjemniania. Kiedy zaœ, jak na
ostatnim remasterze p³yty The Dark Side of The
Moon Pink Floydów g³osy maj¹ wyraŸnie ograniczone pasmo, s¹ doœæ ciemne, odtwarzacz gra
w³aœnie tak – ciemno. Mocno prowadzony jest
bas, szczególnie w œrednim zakresie. Gra jest ¿ywio³owa, energetyczna. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e
g³ównym atutem w³oskiego odtwarzacza jest witalnoœæ, z jak¹ odtwarza muzykê oraz ci¹g³oœæ
harmoniczna w ca³ym paœmie. Jednak znów wraca wra¿enie, ¿e œrednica to coœ specjalnego
w wydaniu Digita. Solveiga Slettahjill z p³yty Good
Rain by³a swym g³osem wrêcz hipnotyzuj¹ca
w swoim “tu i teraz”. Wraz z towarzysz¹cym jej
podk³adem syntezatorowym tworzy³a du¿y, ciep³y, ale nie st³umiony duet, z charakterystycznym
dla nagrañ z blisko ustawionego mikrofonu “dopaleniem” ni¿szej œrednicy. Ow¹ spójnoœæ œrodka
s³ychaæ tak¿e na piêknej reedycji Suite Española
Albéniza wydanej w referencyjny sposób przez
First Impression Music, gdzie by³a plastyka i bardzo dobra barwa. Pod wzglêdem dynamiki
w skali makro nie jest ju¿ tak spektakularnie, du¿e sk³ady s¹ bowiem wyg³adzane, grane legato,
tak jakby Digit stara³ siê je przyci¹æ do formatu
klubu jazzowego.
Wraz z muzyczno-audiofilsk¹ pere³k¹ Polish
Jazzu - Unit Adama Makowicza, gdzie blachy, dynamika perkusji, Hammond itp. s¹ zarejestrowane w prawdziwie referencyjny sposób – Digit
stan¹³ na wysokoœci zadania. Bez zaokr¹glenia,
spowolnienia, ze œwietnym pulsem, no i t¹ nasycon¹ œrednic¹. Pewnych przeszkód jednak Digit
nie mo¿e przeskoczyæ, i trochê ustêpujê dro¿-
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Pilot zdalnego
sterowania nie jest
piêknisiem. Mo¿na by
powiedzieæ, ¿e na jego
tle tym bardziej
docenimy urodê
odtwarzacza, chocia¿
to raczej odtwarzacz
jest t³em
dla pilota...
szym urz¹dzeniom tego testu
rozdzielczoœci¹ w skali absolutnej.
Poniewa¿ œrednica jest mocna i nasycona, zacierane s¹ ró¿nice miêdzy barw¹ instrumentów po³o¿onych bli¿ej i dalej, ca³oœæ podawana jest
w³aœnie w spójny, mocny, ale do pewnego stopnia ujednolicony sposób. Kiedy jednak s³uchamy
elektroniki – genialnie zabrzmia³a koncertowa
p³yta Kraftwerka Minimum-Maximum – i ma³ych
jazzowych sk³adów, bêdzie bardzo dobrze. To
przepiêknie zaprojektowane urz¹dzenie, jest zdecydowanie jednym z ³adniejszych odtwarzaczy
w ogóle, które z w³aœciwym materia³em muzycznym bêdzie hipnotyzowa³o swoim urokiem. Wino, dobra ksi¹¿ka, szaruga za oknem, a na stoliczku – Digit. I jeœli tylko przyzwyczaimy siê do
braku podpisów pod guzikami na CD i do brzydkiego pilota, to jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
Pathos zostanie z nami na bardzo d³ugo. I jeszcze
tylko wymiana lamp JJ np. na Sovteki lub NOS Valvo
(z czerwonym logo), a bêdzie jeszcze lepiej.

DIGIT
Cena [z³]
Dystrybutor
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Wykonanie i komponenty
Piêkny projekt i wykonanie.
Funkcjonalnoœæ
To nie tylko CD, ale i trochê z DVD – odczytamy
audio 24/96. Brak podpisów przy funkcjach, niemi³y
pilot.
Brzmienie
Ciep³o œrednicy, dynamika basu, otwartoœæ góry
pasma. Piêkne g³osy i ma³e sk³ady.

