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Brytyjska firma Quad  to w œwiecie audio symbol dobrego dŸwiêku i dobrego gustu.
Choæ swoj¹ dzia³alnoœæ zaczyna³a w roku 1936 od produkcji urz¹dzeñ wzmacniaj¹cych

dla sektora publicznego, to jednak s³awê zawdziêcza kolumnom elektrostatycznym.
Firma od pocz¹tku stawia³a na nowoczesnoœæ, jako jedna z pierwszych rozpoczê³a

produkcjê wysokiej klasy wzmacniaczy tranzystorowych, choæ przecie¿ lampie
zawdziêcza³a tak wiele...

Do tego typu konstrukcji obudowy przy-
zwyczai³ nas te¿ inny brytyjski specjalis-
ta, Cyrus. Jej g³ównym elementem jest

solidny odlew aluminiowy, tworz¹cy górê, boki
oraz przód, do którego przykrêcane s¹ wszystkie
elementy. Daje to znakomit¹, sztywn¹ i niepo-
datn¹ na rezonanse obudowê. W pierwszym mo-
mencie dziwiæ mog¹ rozmiary urz¹dzenia – jest
wielkoœci dawnych “wie¿ midi”, tj. szerokoœæ
przedniej œcianki wynosi jakieœ 2/3 standardowe-
go urz¹dzenia. Taki zabieg jest jednak celowy
i ma podstawy w fizyce: mniejszy zespó³ jest bar-
dziej zwarty i mniej podatny na drgania, zarówno
ze Ÿróde³ zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych.

Aby jednak urz¹dzenie wygl¹da³o atrakcyjnie
i spe³nia³o za³o¿one wymagania mechaniczne, nie
wystarczy tylko je zmniejszyæ, trzeba zatrudniæ
dobrego projektanta. Przód urz¹dzenia, pomimo
jego niewielkich rozmiarów, jest niezwykle at-
rakcyjny, ma klasê. Z lewej strony jest szuflada,
poœrodku cztery miêkkie przyciski w kolorze
niebieskim (jeden z zatopion¹ diod¹ LED), a po
prawej wyœwietlacz, jak za dawnych dobrych lat,
a dzisiaj u najwiêkszych purystów, wykonany na

elementach LED. Problem z typowymi wyœwiet-
laczami jest taki, ¿e generuj¹ doœæ du¿o szumu
wysokoczêstotliwoœciowego, który niefiltrowany
mo¿e wp³ywaæ na dŸwiêk. Ty³ wiêkszych niespo-
dzianek nie przynosi, dodatkiem s¹ tylko ³¹cza
Quadlink, którymi mo¿na zintegrowaæ odtwa-
rzacz z przedwzmacniaczem. Obok nich mamy
klasyczne gniazda RCA oraz gniazdo sieciowe
IEC z du¿ym mechanicznym wy³¹cznikiem. Z pra-
wej strony mamy optyczne wyjœcie cyfrowe.

Chc¹c sprawdziæ, co Quad ma w œrodku
(przypomina to trochê dzieciêce eksperymenty
na owadach), trzeba odtwarzacz odwróciæ na
plecy i odkrêciæ doln¹ œciankê. Wewn¹trz zna-
jdziemy porz¹dek i nowoczesny monta¿ SMD,
czterowarstwow¹ p³ytkê drukowan¹ itp. Bli¿ej
spodu mamy napêd, który wygl¹da jak Philips
VAM1202, jest jednak konstrukcj¹ nale¿¹c¹ ju¿
do koncernu IAG (International Audio Group),
w³aœciciela Quada i Audiolaba (gdzie stosuje siê
te same napêdy). Podstaw¹ przy jego opracowa-
niu rzeczywiœcie by³ wspomniany model Philipsa,
jednak zmiany mechaniczne oraz nowe oprogra-
mowanie uczyni³o zeñ jedn¹ jednostkê nazwan¹

VAL 2202. Z ty³u napêdu biegnie bardzo krótka
taœma z sygna³em (jak w Arcamie), który trafia
do przetwornika CS4340 (24/96), a nastêpnie do
koœci Burr-Browna OP275. Zasilacz wykorzystu-
je spory transformator toroidalny, ma kilka nie-

zale¿nych ga³êzi i szereg stabilizatorów. Ca-
³y uk³ad jest nies³ychanie zwarty, z krótk¹
œcie¿k¹ sygna³u.

Miêkkie przyciski steruj¹ce
wygl¹daj¹ ³adnie, jednak wbrew
pozorom nie steruje siê nimi zbyt
wygodnie.

Wyœwietlacz zosta³ zrealizowany na matrycy
typu LED – mo¿e nie najpiêkniejszej, ale

pod wzglêdem elektrycznym znacznie
lepszej ni¿ tradycyjne dot-matrix.

Najwiêcej miejsca zajmuje
napêd wraz z logik¹, ca³a

elektronika zosta³a
przygotowana

w technice monta-
¿u powierzch-

niowego.

Obudowa jest zwarta i  sztywna. Skorupa
wystaje daleko poza tyln¹ œciankê, dziêki

czemu kable nie s¹ nara¿one na uszkodzenie.

Quad 99CD

Napêd ma korzenie w Philipsie (VAM1202),
ale zosta³ powa¿nie przeprojektowany,
teraz jest to jednostka
o symbolu VAM2202
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Bez cienia w¹tpliwoœci: to najlepszy odtwa-
 rzacz w testowanej grupie. Najdro¿szy,

wiem, ale zale¿noœæ dro¿szy-lepszy wcale nie za-
wsze siê sprawdza. Jakby przeciwstawiaj¹c siê
swojemu mikrusowatemu wygl¹dowi, Quad pre-
feruje du¿e plany. Nie zmniejsza wymiarów in-
strumentów, ale rysuje je z rozmachem, od ko-
lumny do kolumny. Saksofon Heinza Sauera oraz
fortepian Michaella Wollny’ego z piêknej p³yty –
nie tylko z nazwy – Certain Beauty (ACT 9442-2,
CD) wype³nia³y wiêc œciœle przestrzeñ, nie daj¹c
wra¿enia grania z ma³ego radyjka. Ni¿sza œredni-
ca jest nieco mocniejsza, przez co QUAD prefe-
ruje dŸwiêk bezpoœredni, odbity pozostawiaj¹c
nieco w jego cieniu. DŸwiêk jako ca³oœæ ma nie-
samowit¹ integralnoœæ – coœ, co Usher CD-1 ro-
bi³ tak dobrze, tutaj wprowadzono na kolejny
poziom. 99CD godzi wiêc bez ¿adnego k³opotu
to, co ogólne z tym, co szczególne. Fantastycz-
nie zabrzmia³y poszczególne instrumenty otwie-
raj¹ce utwór Arriving Somewhere z p³yty Dead-
wings Porcupine Tree (Lava/Warner Music 93437,
CD). Mia³y zarówno wyraŸny rysunek, jak i piêk-
nie zaznaczon¹ g³êbiê. Wy¿sza góra, podobnie
jak w Usherze i Xindaku (a w pewnej mierze
tak¿e Marantzu), jest nieco cofniêta. W pierw-
szym momencie tego nie s³ychaæ, poniewa¿
wszystko w dŸwiêku jest takie “zgodne”, ka¿dy
element idzie rêka w rêkê z pozosta³ymi, nie wy-
³amuj¹c siê, nie przyci¹gaj¹c uwagi do jakiegoœ
parametru, a staraj¹c siê odtworzyæ rzeczywistoœæ

nagrania. Porównuj¹c Quada z referencj¹, a na-
wet z Arcamem, s³ychaæ, ¿e zakres ten jest wy-
modelowany w kierunku g³adkoœci i bezkolizyj-
nej integracji z innymi urz¹dzeniami.

Dó³ jest mocny i nieco w dolnej czêœci za-
okr¹glony. Dziêki dobrej dynamice i znakomitej
barwie zachowuje siê jak w dro¿szych odtwarza-
czach, poniewa¿ odzywa siê tylko wtedy, kiedy
jest potrzebny, ró¿ni¹c siê od urz¹dzeñ w rodza-
ju Musicala Fidelity A5 jedynie trochê mniejsz¹
iloœci¹ informacji o fakturze. Scena dŸwiêkowa
g³ówny ciê¿ar skupia blisko centrum. Wprawdzie
instrumenty maj¹ du¿e rozmiary, przez co su-
geruj¹ szerokie plany, jednak najwiêcej dzieje
siê w œrodku, w sposób ca³kowicie naturalny.
Wszystko jest namacalne, obecne “tu i teraz”.
Owa koherencja i umiejêtnoœæ porz¹dkowania
chaosu znanego pod has³em “muzyka” przyda siê
szczególnie przy bardziej z³o¿onych realizacjach,
poniewa¿ 99CD jako jedyne urz¹dzenie w tej
stawce bardzo dobrze ró¿nicowa³ instrumenty

Oprócz
standardowego
wyjœcia RCA, mamy
tak¿e wyjœcie QUADLink
pozwalaj¹ce zintegrowaæ 99CD
z pozosta³ymi urz¹dzeniami QUAD-a.

w du¿ej orkiestrze lub w wiêkszych sk³adach,
np. z p³yty Anthony Wilson Nonet Power of Nine
(Groove Note, GRV1035-3, SACD/CD). Tutaj,
pomimo du¿ej iloœci instrumentów, z których
ka¿dy ¿yje w³asnym ¿yciem, s³ychaæ by³o, ¿e lu-
dzie na nich graj¹cy s¹ indywidualistami i artysta-
mi. Tak jak Quad.

.

99CD
Cena [z³] 3999
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomita obudowa, nowoczesny monta¿ SMD, kla-
syczny napêd. Brakuje jedynie porz¹dnych nó¿ek.
Funkcjonalnoœæ
Przyciskami na œciance przedniej nie operuje siê zbyt
wygodnie. Prosty i czytelny wyœwietlacz. Brakuje elek-
trycznego wyjœcia cyfrowego.

Brzmienie
Du¿e, swobodne, operuj¹ce naturalnymi rozmiarami
instrumentów. Doskona³e po³¹czenie integralnoœci
i dok³adnoœci. Mocny, pe³ny bas.


