HI-FI CD-Amplituner
Rotel wprowadzi³
ca³¹ gamê nowych urz¹dzeñ
stereofonicznych, zastêpuj¹cych
modele serii 02. Otrzymaliœmy
trzy wzmacniacze – RA-04, 05 i 06
(chocia¿ 04 od 05 ró¿ni siê tylko
zdalnym sterowaniem tego
drugiego) i jeden odtwarzacz –
RCD-06. Oznacza to, ¿e nawet
w najtañszej konfiguracji bêdziemy
korzystali z odtwarzacza wyraŸnie
dro¿szego od wzmacniacza.
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ci¹¿ mamy do czynienia z niskimi bry³ami, aluminiowymi frontami i powœci¹gliw¹, oszczêdn¹ stylistyk¹.
W porównaniu z CA, Rotel ma formê nieco
zmiêkczon¹, ale w porównaniu z Denonem, jego
kszta³ty maj¹ mocniejsze kontury. Wzmacniacz
jest dobrze wyposa¿ony, oprócz selektora wejœæ
(4 x liniowe) jest osobny prze³¹cznik dla pêtli
magnetofonowej oraz wejœcie gramofonowe
(MM). Jeszcze regulacja barwy dŸwiêku (od³¹czana przyciskiem), aktywacja dwóch wyjœæ g³oœnikowych i balans. Nowoœci¹, rejestruj¹c¹ supremacjê “i.Podopodobnych” urz¹dzeñ MP3, jest
wejœcie liniowe typu mini-jack (3,5 mm) umieszczone na przedniej œciance, oznaczone ‘media
player’. Zamiast gniazda s³uchawkowego typu
du¿y-jack (6,3 mm) jest drugi ‘ma³y’.
Z ty³u mamy podwójne, solidne gniazda g³oœnikowe, z³ocone RCA, w tym wyjœcie z przedwzmacniacza, oraz dwa gniazda Trigger 12V, do
integracji z bardziej rozbudowanym systemem.
Ca³y uk³ad, jak zwykle u Rotela, NAD-a i CA,
znalaz³ siê na jednej du¿ej p³ytce. Z ty³u widaæ
przysadzisty transformator toroidalny, wspó³pracuj¹cy z kondensatorami Rubycona. Poœrodku
umieszczono niewielki radiator, do którego
przykrêcono po parze tranzystorów (bipolarne
2SB817+2SD1047). Tranzystorowa jest ca³a

Rotel
RA-04
RCD-06
koñcówka. Zastosowano w niej ³adne kondensatory foliowe BC (dawniej Philips) i precyzyjne
oporniki, w tym kosztowne produkty firmy Dale
(lub Vishay). I tak dochodzimy do przedwzmacniacza. Oparto go na uk³adzie scalonym BurrBrowna OPA 2604 i otwartych potencjometrach.
Przedwzmacniacz gramofonowy umieszczono
tu¿ przy wejœciu i wykonano go wokó³ niskoszumnego scalaka NE5532. W uk³adzie niemal
nie ma po³¹czeñ przewodami, poniewa¿ odleg³oœæ od tylnej œcianki do przedwzmacniacza, znajduj¹cego siê przy przedniej, sygna³ przebywa
d³ugimi œcie¿kami, a jedyny kabelek (te¿ d³ugi)
biegnie od wejœcia mini-jack do selektora wejœæ.
Konstrukcja wygl¹da ³adnie, zastosowano w niej

Wyœwietlacz odtwarzacza nie jest popisem
czytelnoœci, ale w jakiœ sposób rekompensuje to doskona³y pilot.
Perfekcyjne wyjœcie analogowe Rotela –
oporniki metalizowane Vishay oraz Dale’a,
plus bardzo ³adne kondensatory.

miejscami drogie elementy i unikniêto pl¹taniny
kabli. Warto zauwa¿yæ, ¿e wejœcia s¹ z³ocone –
rzecz wydawa³oby siê trywialna, jednak coraz
rzadziej spotykana, nawet w drogich urz¹dzeniach.
Odtwarzacz prezentuje poœrodku wypuk³¹
szufladê, a z boku kilka przycisków i bladoniebieski wyœwietlacz, który ma spore cyfry, wiêc
jest czytelny. Kalendarzyk utworów przypomina
nam napêdy Sony. NajwyraŸniej, podobnie jak
CA, Rotel wykupi³ licencjê i robi napêdy samodzielnie, zapewne z w³asnym oprogramowaniem.
Wiêkszoœæ uk³adów odtwarzacza rozplanowano na jednej du¿ej p³ytce. Napêd ma
coœ wspólnego z Sony, ale Rotel macza³
w nim palce.
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Koñcówkê zmontowano w ca³oœci na
tranzystorach. Radiatory maj¹ karbowane
pióra, zwiêkszaj¹ce ich powierzchniê
ch³odz¹c¹.

swego czasu stosowano go w niezwykle drogich
urz¹dzeniach, wykorzystuj¹c bardzo dobry interpolator, zmieniaj¹cy wejœciowe 16 bitów na 24
bity. ¯eby siê do niego dobraæ, trzeba odkrêciæ
doln¹, sztywn¹ œciankê. Wtedy te¿ widaæ, ¿e napêd nie jest przykrêcony do niej, a do metalowego “mostu” ³¹cz¹cego przód z ty³em, a spód
przykrêcony jest do chassis. Prosta rzecz, która

jednak wydatnie zwiêksza sztywnoœæ obudowy, a
wraz z ni¹ poprawia stabilnoœæ œledzenia œcie¿ki.
Zaskakuj¹co dobrze wykonany jest pilot zdalnego sterowania do odtwarzacza – na pierwszy
rzut oka zbyt du¿y, jest jednak bardzo ergonomiczny, a to dziêki ró¿nemu kszta³towi du¿ych,
sensownie rozplanowanych przycisków.

Podobnie jak w odtwarzaczu,
tak i we wzmacniaczu ca³e wnêtrze
zajmuje du¿a p³ytka drukowana z niemal
wszystkimi uk³adami.
Z ty³u, obok szeroko rozstawionych gniazd
analogowych RCA, jest te¿ elektryczne wyjœcie
cyfrowe oraz gniazda do integracji – tak jak we
wzmacniaczu – z zewnêtrznymi sterownikami
(trigger i zewnêtrzny pilot).
Zasilacz oparto na klasycznym transformatorze EI z wieloma uzwojeniami wtórnymi – osobnym dla napêdu, sterowania i uk³adów wyjœciowych. Te ostatnie s¹ szczególnie dopieszczone
i powtarzaj¹ schemat ze wzmacniacza: uk³ady
scalone Burr-Browna OPA2604 (po jednym na
kana³), kondensatory BC i oporniki metalizowane. Aby wyt³umiæ drgania, zegar w³o¿ono w gumowy “rêkaw”. Przetwornik jest kilkubitowy,
typu sigma-delta Burr-Brown PCM1716E, uk³ad
nie najnowszy, ale wci¹¿ bardzo atrakcyjny. Jego
realna rozdzielczoœæ to niewysokie 17,6 bitu, ale
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owy odtwarzacz Rotela to wyraŸny krok
naprzód w stosunku do modelu poprzedniej linii. Zachowano jednak to, co by³o wartoœciowe - pe³ny, miêsisty bas i dŸwiêczn¹ górê. Teraz dosz³a jeszcze dobra dynamika (zw³aszcza
zakresu niskotonowego) i umiejêtnoœæ rysowania
instrumentów osobno, bez zacierania ró¿nic
miêdzy stop¹ perkusji i basem. Zakres wy¿szej
œrednicy zosta³ ³adnie otwarty i dobrze zintegrowany z wysokimi tonami. Otrzymujemy dobry
lub bardzo dobry dŸwiêk z ró¿nych p³yt, jak np.
z dysku Madita Madity (Couch Records, CR
20362, Promo CD), który przy namacalnoœci planów samplowanych i granych na ¿ywo mo¿e siê
czasem wymkn¹æ spod kontroli i zagraæ albo
zbyt jasno, albo w zbyt zbity sposób, bez szczegó³ów i otwartoœci. Rotel zgrabnie omija te
problemy. Urz¹dzenie jednak subtelnie i w wywa¿ony sposób wydobywa takie smaczki, jak gitarê z utworu Has to Be, graj¹c j¹ nawet podczas
wyciszania utworu w pe³ny, ciep³y sposób. O nowej p³ycie Cassandry Wilson Thunderbird (Blue
Note/EMI, 55876, Copy Controlled Disc) mówi
siê ró¿ne rzeczy, jednak mnie jej gêsta, intymna
atmosfera przypad³a do gustu. Rotel nie da³ siê
zwieœæ ciep³u i ³adnie odseparowa³ poszczególne
instrumenty, nie zapominaj¹c te¿ o tym, ¿e przecie¿ wszystkie graj¹ ostatecznie razem. Znako-
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RA-04
Cena [z³]
Dystrybutor

1650
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Wysokiej klasy elementy, czysta konstrukcja bez pl¹taniny kabli. Dobra funkcjonalnoœæ.
Laboratorium
Przyzwoita moc wyjœciowa, niskie zniekszta³cenia
o korzystnym rozk³adzie.
Brzmienie
Ciep³e, przyjazne, z ³adnym do³em. Bardzo bezpieczne, ale bez wysokiej rozdzielczoœci.
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Oznak¹ nowoczesnoœci s¹ w dzisiejszych
urz¹dzeniach, tak¿e audiofilskich, wejœcia
umo¿liwiaj¹ce komunikacjê z i.Podem.
micie wypad³ wiêc np. kontrabas rozpoczynaj¹cy
It Would Be So Easy – by³ g³êboki, pulsuj¹cy,
z ³adnym atakiem. Jednym s³owem – klasowe
urz¹dzenie, które jeszcze lepiej zagra z dro¿szymi komponentami towarzysz¹cymi.
Wzmacniacz gra nieco spokojniejszym dŸwiêkiem. Najkrócej jego brzmienie mo¿na okreœliæ
jako “bezpieczne” – bêdzie pracowa³ przyjaŸnie
z wiêkszoœci¹ kolumn (byle ich skutecznoœæ i impedancja nie by³y zbyt niskie) i chyba z ka¿dym
rodzajem muzyki. RA-04 posiad³ bowiem w³aœciwoœæ kreowania pe³nego, ocieplonego obrazu,
w którym du¿¹ rolê odgrywa ci¹g³oœæ i jednorodnoœæ. W tym przypadku (ostatecznie jest to niedrogie urz¹dzenie) wi¹¿e siê to z pewnym ograniczeniem rozdzielczoœci, typowym dla tej klasy
wzmacniaczy. Ale w³¹czaj¹c np. now¹ (fantastyczn¹) p³ytê zespo³u Tool 10 000 Days
(Sony&BMG, 19 912, CD?), zostaniemy zaskoczeni pe³nym i zrównowa¿onym dŸwiêkiem. Bas
nie zejdzie bardzo nisko – tutaj pomog¹ dro¿sze
i mocniejsze komponenty serii – jednak bêdzie
mia³ ³adn¹ konsystencjê. Wzmacniacz Rotela radzi sobie dzielnie, chocia¿ gubi trochê z informacji dostarczanych przez odtwarzacz. Dlatego jako komplet Rotel gra jeszcze nie wyrafinowanym, ale od razu ³atwo akceptowalnym dŸwiêkiem. Umiejêtnie dobieraj¹c kolumny (mo¿liwie
dok³adne i dynamiczne), mo¿emy osi¹gn¹æ jeszcze wiêcej. Jednak wydaje siê, ¿e pieni¹dze wydane na RCD-06 zwróc¹ siê w pe³ni, gdy podobn¹ kwotê przeznaczymy te¿ na wzmacniacz.
Wojciech Pacu³a

RCD-06
Cena [z³]
Dystrybutor

2000
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Tutaj równie¿ bardzo dobre elementy i dba³oœæ
o szczegó³y (np. t³umienie zegara).
Funkcjonalnoœæ
Napêd szybki i cichy. Urz¹dzenie bez problemu odtwarza niemal ca³¹ p³ytê testow¹.
Brzmienie
Znakomite – szczegó³owe i z uczuciem, pe³ne barw
i detali. Bardzo dobra dynamika.
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otel od lat oznacza³ swoje dro¿sze
urz¹dzenia firmowym logo Balanced
Design Concept. Od jakiegoœ czasu mo¿na je zobaczyæ tak¿e na tañszych produktach, w tym na testowanej parze. Wbrew
pierwszemu skojarzeniu ze zbalansowanym przesy³em sygna³u, nie chodzi tu
o konkretne rozwi¹zanie uk³adowe, ale
o pewn¹ ogólniejsz¹ filozofiê budowy
urz¹dzeñ. Jej podstaw¹ jest odpowiedni
balans, zachowany w czasie projektowania, miêdzy konstrukcj¹ mechaniczn¹,
elektryczn¹ oraz testami ods³uchowymi.
Warto zwróciæ na to uwagê, poniewa¿
projektanci Rotela, podobnie jak Marantza, korzystaj¹ w równym stopniu zarówno z wyników pomiarów, jak i wyników
sesji ods³uchowych. Proces wygl¹da
w ten sposób, ¿e in¿ynierowie projektuj¹
uk³ad, jest on przez nich mierzony, poprawiany itd., a¿ do uzyskania zak³adanych rezultatów. Uk³ad jest nastêpnie
montowany i idzie do ods³uchów, w których uczestnicz¹ wybrani pracownicy. Porównuj¹ oni zmiany w stosunku do aktualnie produkowanego urz¹dzenia i swoje
uwagi zg³aszaj¹ do dzia³u projektowego.
Tam in¿ynierowie staraj¹ siê tak zmieniæ
uk³ad, aby wyeliminowaæ negatywne cechy zauwa¿one podczas sesji. Poprawiony
uk³ad wraca do ods³uchów i... tak do
skutku.
W ten sposób w Rotelu wypracowano
w³asny zbiór rozwi¹zañ i elementów. Nie
wszystkie wystêpuj¹ w ka¿dym produkcie, chocia¿ nawet w najtañszych urz¹dzeniach zastosowanie znalaz³a wiêkszoœæ z nich. Do podstaw BAC nale¿¹:


uk³ad zasilania podzielony na czêœæ
g³ówn¹, która zasila wzmacniacz mocy,
oraz czêœæ niskopr¹dow¹, osobno
stabilizowan¹, która zasila sekcjê
przedwzmacniacza liniowego oraz
przedwzmacniacza gramofonowego.
 kondensatory bipolarne w technologii Slit Foil, czyli ponacinane w ten
sposób, aby symulowa³y obecnoœæ
wielu ma³ych jednostek, które
charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ rezystancj¹
i induktancj¹ “widzianej” przez uk³ady
wzmacniaj¹ce.
 parowanie elementów – proces
czasoch³onny, który przynosi jednak
zmniejszenie szumów i polepszenie
powtarzalnoœci. Parowanie jest te¿
niezbêdne dla prawid³owego dzia³ania
uk³adów sprzê¿enia zwrotnego.

HI-FI CD-Amplituner

Z ty³u urz¹dzeñ – klasycznie,
o tym, ¿e ¿yjemy w XXI wieku informuj¹
gniazda trigger, zaœ o poprzednim wieku
przypomina wejœcie gramofonowe.
Zgrabny, p³aski wzmacniacz Rotela oferuje umiarkowan¹, ale wy¿sz¹ ni¿ deklarowana przez producenta moc wyjœciow¹. W katalogu
mamy zaledwie 2x40 W, a w rzeczywistoœci 2x55 W – na 8 omach.
¯adnym problemem nie bêdzie tak¿e obci¹¿enie 4-omowe, gdzie
skromna integra zachowuje siê stabilnie i dostarcza 2x72 W. Czu³oœæ
jest przy tym wzorowa, wynosi 0,22 V.
Mniej satysfakcjonuj¹cy jest poziom szumów, 81 dB, a poniewa¿
moc nie jest najwy¿sza, st¹d dynamice nie uda³o siê osi¹gn¹æ pu³apu
100 dB.
Pasmo przenoszenia (rys. 1) wygl¹da œwietnie, przy czêstotliwoœciach granicznych widaæ bardzo niewielkie spadki, ok. -0,5 dB.
Analiza zniekszta³ceñ (rys. 2) wygl¹da bardzo podobnie jak we
wzmacniaczu Denona, najsilniejsz¹ harmoniczn¹ jest druga, której poziom to -86 dB, trzeci¹ widaæ ju¿ przy bardzo niskich -94 dB.
Impedancja 8-omowa zapewni poziom THD+N ni¿szy od 0,1%
w przedziale 0,3 – 56 W, 4-omowa w zakresie 0,7 – 76 W (rys. 3),
jednak poziom zniekszta³ceñ dla 8 omów jest zauwa¿alnie ni¿szy.
R.£.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
60
54
4
90
72
Czułość (dla maks. mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)

0,22
81
98
0,062
49
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Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D
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