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Zasilanie w przed-
wzmacniaczu niemal tak
du¿e, jak we wzmacnia-
czu mocy.

Przedwzmacniacz gramofonowy
to staranna konstrukcja, z nisko-

szumnymi uk³adami na wejœciu.

We wnêtrzu
odtwarzacza wiêksz¹
czêœæ zajmuje napêd
Philipsa z oprogramo-
waniem Quada.

Seria 99 ma swoje korzenie w roku 1993,
kiedy to po raz pierwszy Quad zaprezentowa³
zintegrowany system serii 77. Seria 99 jest jej wersj¹
rozwojow¹, a w sk³ad testowanego systemu wchodzi
odtwarzacz, przedwzmacniacz oraz stereofoniczna
koñcówka mocy. Wszystkie urz¹dzenia s¹ niewielkie,
przypominaj¹ rozmiarami istniej¹c¹ niegdyœ klasê “midi”.

Ale obudowy s¹ solidnymi, aluminiowymi odlewami, w których elektronika
jest przykrêcona do “pleców”. Kompaktowa wielkoœæ oraz masywny odlew
powoduj¹, ¿e konstrukcje sa bardzo sztywne i odporne na rezonanse. Jedn¹
z najwa¿niejszych cech funkcjonalnych serii 99 jest Quad-Link, czyli
specjalny system komunikacji i przesy³u danych, oparty o ³¹cza kompute-
rowe. Ka¿dy element zosta³ te¿ wyposa¿ony w standardowe gniazda RCA,
jednak Quad-Link umo¿liwia po³¹czenie zbalansowane.

Odtwarzacz CD wyposa¿ono
w zintegrowany przedwzmacniacz, mamy
wiêc dwie pary wyjœæ analogowych –
regulowane i nieregulowane.

CDCDCDCDCD
Front odtwarzacza, jak i pozosta³ych elemen-

tów ukszta³towano w atrakcyjny sposób, nie bo-
j¹c siê u¿yæ innych kolorów ni¿ srebrny i czarny
– w tym przypadku mamy zielony wyœwietlacz,
niebieskie przyciski oraz elementy wykoñczenio-
we w podobnym kolorze. Z ty³u, oprócz wspo-
mnianego firmowego ³¹cza, mamy równie¿ dwa
wyjœcia RCA – regulowane i nieregulowane –
oraz szeœæ wejœæ cyfrowych (3xRCA i 3xTOS-
LINK). 99 CD-P jest wiêc nie tylko odtwarza-
czem i nale¿a³oby o nim mówiæ jak o odtwarza-
czu z przedwzmacniaczem. Warto jednak pamiê-
taæ, ¿e nie mamy do dyspozycji wejœæ analogo-
wych! Rzut oka do œrodka pokazuje bardzo ³adny
uk³ad, z dobrym napêdem Philipsa z serii VAM
i w³asnym oprogramowaniem Quada. Reszta
uk³adów, wraz z zasilaczem, wyl¹dowa³a na
osobnej p³ytce. Dziêki niewielkim wymiarom,
œcie¿ka sygna³owa jest bardzo krótka – tu¿ za
napêdem umieszczono przetwornik Cyrrus Logic
CS4396, a za nim dwie koœci Analog Devices
AD845. DAC jest wysokiej jakoœci, wielobito-
wym  uk³adem delta-sigma 24/192, z wbudowa-
nym interpolatorem zamieniaj¹cym s³owa 16-bi-
towe na 24-bitowe. Ma on bardzo wysok¹ realn¹
rozdzielczoœæ na poziomie 20 bitów. Wzmacnia-
cze operacyjne z wejœciem typu JFET równie¿ s¹
wysokiej próby i pracuj¹ w filtrach i konwersji U/
I. Na koñcu, tu¿ przy wyjœciu Quad-Link, zna-
jdziemy jeszcze jeden uk³ad Cirrus Logic, bêd¹cy
scalon¹, analogow¹ drabink¹ rezystorów. Warto
podkreœliæ, ¿e ca³a konstrukcja (a¿ do regulacji)
ma budowê zbalansowan¹. Zasilanie jest bardzo
³adne, ze sporym transformatorem toroidalnym
i uzwojeniami wtórnymi osobnymi dla ka¿dej
sekcji.

PREPREPREPREPRE
Obudowa przedwzmacniacza jest bardzo po-

dobna, ale tym razem z ty³u znajdziemy komplet
wejœæ i wyjœæ analogowych. Do dyspozycji mamy
4 wejœcia liniowe (w tym jedna pêtla magnetofo-
nowa), wejœcie gramofonowe (MM) i wyjœcie
z przedwzmacniacza. A obok oczywiœcie Quad-
Link. We wnêtrzu uwagê zwraca bardzo rozbu-
dowane zasilanie, ponownie z du¿ym toroidem
i osobnymi zasilaczami dla ka¿dej czêœci uk³adu –
przedwzmacniacza, regulacji si³y g³osu i logiki
steruj¹cej. Uk³ad jest przejrzysty: ka¿de z wejœæ
RCA (niez³ocone) ma swój w³asny wzmacniacz
operacyjny, a nastêpnie scalony wy³¹cznik dla da-
nego toru. Po nich dopiero jest scalona regulacja
si³y g³osu CS3301. Uk³ad zbudowano w oparciu
o uk³ady Analog Devices OP275. Wygl¹da na to,
¿e uk³ad nie jest zbalansowany, a sygna³ z wejœæ
Quad-Link jest desymetryzowny w uk³adach
SSM2143 i balansowany przed wys³aniem do
wzmacniacza mocy. Trzeba wspomnieæ o przed-
wzmacniaczu gramofonowym z fantastycznymi
uk³adami Linear Technology LT1115 na wejœciu
i dobrymi Analog Devices OP275 na wyjœciu,
w otoczeniu kondensatorów Wima i precyzyj-
nych oporników. Zreszt¹, Wimy i metalizowane
oporniki znajdziemy we wszystkich uk³adach
preampu.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Z brytyjskiego pude³ka po butach wycisn¹³em w jednym kanale 72W/
8Ω i 118W/4Ω, nieznacznie mniej ni¿ w specyfikacji producenta, ale po-
wy¿sze wartoœci sa przecie¿ zupe³nie satysfakcjonuj¹ce. Zasilacz dobra-
no z nale¿ytym zapasem, czego rezultatem by³o pojawienie sie w trybie
stereofonicznym mocy 2x70W/8Ω oraz 2x110W/4Ω. Z ¿adn¹ z tych im-
pedancji ma³y Quad nie mia³ problemów, choæ w trakcie pomiarów obu-
dowa urza¹dzenia nagrzewa³a siê doœæ mocno, niemal uniemo¿liwiaj¹c
bezpieczne dotkniêcie wzmacniacza. Z tego wzgledu sugerowa³bym po-
zostawienie koncówce sporo wolnej przestrzeni, a jeœli juz upieramy siê,
by zbudowæ stylow¹ wie¿ê z komponentów Quada zadbajmy chocia¿
o to by wzmacniacz stan¹³ na szczycie.

Do uzyskania mocy maksymalnej potrzeba napiêcia 0,8V, firmowy
(i nie tylko) przedwzmacniacz poradzi sobie z jego dostarczeniem bez
k³opotu. Odstêp sygna³u od szumu to dobre 90dB, dynamika osiagnê³a
108dB. Na dobre noty zas³u¿y³ tak¿e wspó³czynnik t³umienia równy 73.

Quad prezentuje bardzo wyrównane pasmo (rys. 1) w zakresie od
10Hz (spadek -0,3dB dla 8Ω i 4Ω) do 10kHz, powy¿ej charakterystyka
opada, ale -3dB wyznaczymy dopiero przy 70kHz oraz 80kHz odpowied-
nio w przypadku obci¹¿eñ 8Ω i 4Ω.

Analiza zniekszta³ceñ z rys.2 nie pozostawia najmniejszych watpli-
woœci - Quad 99 to bardzo neutralne, czysto graj¹ce urz¹dzenie. Najsil-
niejsz¹ harmoniczn¹ jest co prawda trzecia, ale jej poziom to tylko -
91dB, druga le¿y przy -98dB, a wyraŸnie poni¿ej -100dB mo¿emy jeszcze
wypatrzeæ siódm¹.

Niskie zniekszta³cenia potwierdza rys.3, korzystne wartoœci utrzy-
muj¹ siê w niemal ca³ym zakresie badanej mocy wyjœciowej, THD+N
jest ni¿sze od 0,1% ju¿ od kilku dziesi¹tych wata a¿ do 65W i 108W
odpowiednio dla 8Ω i 4Ω. Minimalne zniekszta³cenia przypadaj¹ z kolei
na 52W i 85W i wynosza 0,0072% oraz 0,008% (8 i 4Ω).

Warto zaprz¹c do Quada kolumny 4Ω i skorzystaæ z wy¿szej mocy,
zachowuj¹c niskie zniekszta³cenia - czy¿by konstruktorzy mieli wci¹¿
w pamiêci specyficzne wymagania elektrostatów?

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]                 Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K
8 72 70
4 118 110

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,8
Stosunek sygnał/szum  (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 90
Dynamika [dB] 108
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,051
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 73

AMPAMPAMPAMPAMP
W koñcówce widaæ przede wszystkim du¿y

transformator, z którego wyprowadzono osobne
uzwojenia dla ka¿dego kana³u i dla ka¿dej sekcji.
Do tego cztery kondensatory Elny o pojemnoœci
10 000µF ka¿dy i szereg stabilizatorów. Wejœcie
Quad-Linka jest desymetryzowane w takich sa-
mych uk³adach jak w przedwzmacniaczu. Sygna³
jest potem wstêpnie wzmacniany w OP275.
Koñcówki s¹ jednak w pe³ni tranzystorowe, z pa-
rami MJL21193+MJL21194 na koñcu, przykrêco-
nymi wprost do obudowy (która w zwi¹zku z tym
doœæ mocno siê nagrzewa). Na tylnej œciance zna-
jdziemy parê wyjœæ g³oœnikowych i prze³¹cznik
wejœæ – do dyspozycji RCA i trzy rodzaje w Qu-
ad-Linku.

Poniewa¿ wszystkie urz¹dzenia maj¹ od³¹-
czalne kable sieciowe, mo¿na trochê poekspery-
mentowaæ z kablami wy¿szej klasy. Jedynie piloty
nieco rozczarowuj¹, gdy¿ s¹ standardowe – plas-
tikowe.

Wnêtrze
koñcówki
zajmuje du¿y
transformator.
Tranzystory
przykrêcono
wprost do
obudowy.

W koñcówce
widaæ przede
wszystkim du¿y
transformator,
z którego
wyprowadzono
osobne uzwojenia
dla ka¿dego
kana³u i dla ka¿dej
sekcji.
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Obok
standardowych

gniazd RCA,
mamy te¿

firmowe ³¹cze
Quad-Link.

Quad gra
najlepiej

z firmowy-
mi po³¹cze-

niami.
Dodatkowo
oszczêdza-

my na inter-
konektach.

Ju¿ krótki ods³uch ka¿e zawiesiæ uprzedzenia
na ko³ku i traktowaæ Quada po prostu jako
wysokiej klasy system stereofoniczny, które-

    mu przydarzy³o siê wygl¹daæ inaczej. Quad gra
du¿ym i prawid³owo pouk³adanym dŸwiêkiem,
w którym zwraca uwagê czystoœæ œrednicy i gó-
ry, a tak¿e dyscyplina niskich tonów. To nie jest
system, który coœ do dŸwiêku wyraŸnie dodaje –
a wiêc potrafi bardzo ³adnie, jak na te pieni¹dze
– “znikn¹æ” z toru. Daje to dobry wgl¹d w nagra-
nie i ustala g³êbok¹, dobrze pouk³adan¹ scenê.
Dziêki temu w ³atwy sposób mo¿na oceniæ np.

jakoœæ nagrañ. Nowa, japoñska reedycja Division
Bell Pink Floydów (Sony Music Direct [Japan]
Inc., MMCP 688, CD) zabrzmia³a bez zamgleñ
znanych z regularnego wydania, a p³yta Jazz Im-
mortal Clifforda Browna (Pacific Jazz/EMI 32142,
RVG Edition) ciep³o i namacalnie. Od razu s³y-
chaæ te¿ by³o, jak¹ zbrodniê pope³niono przy
ostatniej reedycji p³yt The Doors (z naklejk¹ ‘Di-
gitally Remastered’). DŸwiêk z p³yty Strange
Days (Elektra 75014, CD) by³ p³aski, ostry, na-
chalny i w niczym nie przypomina³ oryginalnej
edycji, o analogu nie mówi¹c. Tutaj da³ siê jednak
zauwa¿yæ pewien szczegó³, który mo¿e rzuto-
waæ na dobór kolumn. Quad w swoim d¹¿eniu
do czystoœci i wiernoœci z niektórymi kolumnami
mo¿e zabrzmieæ zbyt jasno. Warto wiêc pomyœ-
leæ o g³oœnikach, które nie s¹ agresywne, nie
podkreœlaj¹ wy¿szej œrednicy, a prêdzej dodadz¹
nieco do³u.

Wspomniana dok³adnoœæ nie zawsze przek³a-
da³a siê jednak na mocniejsz¹ górê pasma, bo np.
przy p³ycie Adama Makowicza Unit (Polskie Na-
grania, PNCD 935, Polish Jazz, vol. 35), genialnie
wydanej w nowej edycji, balans tonalny zapiera³
dech w piersiach, podobnie jak jakoœæ dŸwiêku
w ogóle – dynamika, czystoœæ, wype³nienie –
wszystko zosta³o oddane przez Quada znakomi-
cie. P³yta ta pokazuje przy tym, jak znakomitych
realizatorów mieliœmy (i zapewne mamy) w Polsce.

Quad jest urz¹dzeniem, które daje mo¿li-
woœæ eksperymentowania z ró¿nymi konfigura-
cjami. Powa¿n¹ alternatywê stworzy³o po³¹cze-
nie wyjœcia regulowanego CD i wzmacniacza.
Okazuje siê, ¿e kompakt jest najwierniejszym
elementem systemu i to on odpowiedzialny jest
za czystoœæ i precyzjê. Z firmow¹ koñcówk¹ za-
gra³ dynamiczniej, bez lekkich podbarwieñ w za-
kresie wy¿szego basu, które wprowadza³ najwy-
raŸniej przedwzmacniacz. Wyeliminowanie pre-
ampu mia³o jednak swoje minusy, przejawiaj¹ce
siê przede wszystkim w zmniejszonej skali in-
strumentów oraz w lekkim rozjaœnieniu wy¿szej
œrednicy. Jak by nie by³o, jest to interesuj¹ca pro-
pozycja. Warto poleciæ równie¿ po³¹czenie od-
twarzacza z koñcówkami innych firm, nawet
sporo dro¿szymi. Nie wypali³o natomiast zast¹-
pienie ³¹czówek Quad-Link zwyk³ymi interko-
nektami. Nawet przy zastosowaniu kabli dro¿-
szych ni¿ sam system, dŸwiêk firmowego ³¹cza
by³ wyraŸnie lepszy. Czy to zbalansowana natura
przesy³anego w ten sposób sygna³u, czy te¿ ja-
kieœ inne sztuczki, fakt pozosta³ faktem. Bardzo
³adnie zabrzmia³ przedwzmacniacz gramofono-

99 CD-P
Cena [z³] 6000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
£adny napêd Philipsa, znakomita obudowa, przemyœla-
ny uk³ad.

Funkcjonalnoœæ
Nie tylko odtwarzacz, ale i przedwzmacniacz z szeœ-
cioma cyfrowymi wejœciami.

Brzmienie
Czysty i pe³ny dŸwiêk, równie¿ z wyjœcia regulowanego.

99 PRE
Cena [z³] 4495
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Znowu znakomita obudowa, rozbudowane zasilanie
i dba³oœæ o ka¿dy szczegó³.

Funkcjonalnoœæ
Nie tylko wejœcia RCA, ale i zbalansowane Quad-Link
i wejœcie gramofonowe. Brakuje tylko wzmacniacza
s³uchawkowego.

Brzmienie
Pe³ne i zaokr¹glone, z mocnym basem. Najlepiej pra-
cuje przez firmowe ³¹cze Quad-Link.

99 AMP
Cena [z³] 3300
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Bardzo dobry zasilacz i obudowa.

Laboratorium
Bezb³êdnie.

Brzmienie
W tej cenie – znakomite. Doskona³e zwieñczenie
kompletnego systemu, mo¿e te¿ wspó³pracowaæ bez-
poœrednio z odtwarzaczem.

wy, okaza³ siê lepszy ni¿ zewnêtrzny preamp
Pro-Jecta Phono Box MkII, co jest nie lada osi¹g-
niêciem. Do pe³ni szczêœcia zabrak³o tylko we-
wnêtrznego wzmacniacza s³uchawkowego, ale
przecie¿ nie mo¿na mieæ wszystkiego.


