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Nale¿¹ca do tajwañskiego milionera firma Usher w g³adki sposób przeskoczy³a
z pó³ki “chiñskie” na ... po prostu “sprzêt”. Uda³o siê to dziêki kombinacji kilku

czynników, wœród których najwa¿niejsze by³y  dostosowanie siê do cywilizowanego
kanonu wzorniczego oraz wysoki i sta³y poziom jakoœci dŸwiêku. Usher to producent

przede wszystkim zespo³ów g³oœnikowych, ale od samego pocz¹tku w swoim katalogu
posiada³ równie¿ elektronikê - miêdzy innymi odtwarzacze.

C D-1 wygl¹da bardzo dobrze, front wyko-
nano z aluminiowego odlewu, z wpusz-
czon¹ nieco œrodkow¹ czêœci¹, w której

umieszczono du¿y element lustrzany, czêœciowo
podœwietlany. G³ówny w³¹cznik sieciowy znajdu-
je siê z ty³u, przycisk standby oczywiœcie z przo-
du. Chocia¿ wydaje siê, ¿e wyœwietlacz jest czêœ-
ci¹ sk³adow¹ wysuwaj¹cej siê szuflady (jak nie-
gdyœ w napêdach Sony), to naprawdê umieszczo-
ny jest na sta³e na p³ycie frontowej, a na ze-
wn¹trz przeœwituje przez przezroczyst¹ czêœæ
lustrzanej powierzchni frontu szuflady. Z ty³u s¹
solidne, zakrêcane gniazda RCA, zarówno analo-
gowe, jak i cyfrowe, wyjœcie cyfrowe TOSLINK,
a tak¿e gniazdo sieciowe IEC.

Je¿elibyœmy zajrzeli do wnêtrza bez œwiado-
moœci, z jakim odtwarzaczem mamy do czynie-
nia, moglibyœmy podejrzewaæ, ¿e albo jest to Phi-
lips, albo Marantz z lat, kiedy marki te by³y ze
sob¹ zwi¹zane. Bowiem sterowanie i napêd to
Philips (VAM1202). Za nim umieszczono na pod-
stawkach stado bardzo ³adnych uk³adów scalo-
nych Burr-Browna OPA604 w czêœci filtracji i kon-
wersji oraz dwa OPA2134 w czêœci wzmacnia-
j¹cej. Wszystkie otoczone s¹ kondensatorami
polipropylenowymi. W przeciwieñstwie do wielu
wspó³czesnych odtwarzaczy Usher wysy³a sygna³

na zewn¹trz nie przez uk³ad DC-Servo, a trady-
cyjnie, przez kondensatory sprzêgaj¹ce. Ponie-
wa¿ od nich w du¿ej mierze zale¿y jakoœæ dŸwiê-
ku, postarano siê i ulokowano tutaj du¿e polipro-
pyleny z nadrukiem “for audio”. Podobnie jak
w Arcamie i Marantzu z transformatora – tutaj
bardzo ³adnie zaekranowanego i umieszczonego
po drugiej stronie napêdu – wychodzi wiele
uzwojeñ wtórnych. Ponownie najlepsze elemen-
ty otrzyma³a czêœæ audio – s¹ tutaj du¿e konden-
satory Nichicona z serii Gold Tune. Warto zwró-
ciæ uwagê na drobiazg, ale gdzie indziej niespoty-
kany, a mianowicie na to, ¿e diody w mostku s¹
odprzêgane kondensatorami polipropylenowymi,
które w du¿ej mierze eliminuj¹ szumy RF. No
tak, prawie zapomnia³em o przetworniku – ma-
my Burr-Browna PCM1738 stosowanego np.
w Classè CDP-10 czy Primare DVD-26. To bar-
dzo dobry uk³ad 24/192 z przetwarzaniem syg-
na³u DSD, o wysokiej realnej rozdzielczoœci i ze
zbalansowanym wyjœciem. Pilot zdalnego stero-
wania jest solidny, aluminiowy i porêczny. I naj-
³adniejszy w tym teœcie.

Wnêtrze podzielono jak w klasycznych
odtwarzaczach Marantza czy Philipsa – po

jednej stronie umieszczonego poœrodku
napêdu zasilacz, a po

drugiej resztê uk³adu.
Widaæ osobne

transformatory dla
czêœci analogowej

(zaekranowany)
oraz dla
napêdu
i cyfry.

Sekcja analogowa wygl¹da naprawdê
znakomicie. Sprzê¿enie z wyjœciem
wykonane jest na kondensatorach.

Front jest “czysty”, mamy
tylko cztery najwa¿niejsze
przyciski.

Wyœwietlacz nie jest specjalnie jaskrawy,
ukryto go za przezroczyst¹ szybk¹, która
odje¿d¿a wraz z szuflad¹.

Front szuflady jest bardzo szeroki i wydaje
siê, ¿e kryje za sob¹ ca³y napêd. Ale to
przede wszystkim design.

Usher CD-1
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Nie jestem fanem wzornictwa zaproponowa-
nego w CD-1, a szczególnie wyœwietlacza

(przypominaj¹cego dalekowschodnie, ultratanie
odtwarzacze DVD). Nie wolno jednak daæ siê
zasugerowaæ wygl¹dowi, poniewa¿ “pod mask¹”
dzieje siê coœ naprawdê dobrego. Usher od pier-
wszej chwili zaskakuje gêstym, bogatym dŸwiê-
kiem. Wra¿enie “wejœcia” w œrodek wydarzeñ
jest tak sugestywne, ¿e nie zwraca siê nawet
uwagi na inne aspekty gry – organiczna ca³oœæ,
jak¹ charakteryzowa³a siê wiolonczela Yo-Yo-My
z soundtracku Johna Wiliamsa do filmu Wyznania
gejszy (Sony Classical/Sony&BMG 77857, CD?),
wiele mówi³a o sposobie podejœcia do spraw ma-
terii muzycznej. Wy¿sza  góra jest nieco cichsza
ni¿ np. w Xindaku czy Arcamie, przek³ada siê to
na nieco dalsz¹ perspektywê, w jakiej s³ychaæ
blachy perkusji. I z czasem okazuje siê, ¿e na tym
polega trick Ushera i sugestywnoœæ grania nies³y-
chanie plastycznym dŸwiêkiem, g³êbokim, ale nie
przerysowanym w analitycznoœci. Bas schodzi³
nisko, jednak nie by³ na samym dole tak dobrze
kontrolowany, jak w Quadzie czy Xindaku. Ró¿-
nice nie by³y jednak znacz¹ce i wyjd¹ przede
wszystkim na du¿ych wolnostoj¹cych kolumnach,
oczywiœcie pod warunkiem, ¿e wzmacniacz
w ogóle bêdzie w stanie to pokazaæ.

Ostatecznie Usher to zawodnik wagi œred-
niej, a raczej zakresu œrednicy – ten zakres naj-
bardziej mu “le¿y”, który szczególnie ho³ubi. Ju¿
pierwsze takty utworu Arriving Somewhere z za-

wieraj¹cej prog-rock p³yty Deadwings Porcu-
pine Tree (Lava/Warner Music 93437, CD)
przyku³y uwagê bogactwem wynikaj¹cym jed-
nak nie z iloœci drobnych szczegó³ów, a z umie-
jêtnoœci dyskryminowania podobnych, bliskich
tonalnie dŸwiêków i ich czystoœci. Informacje nie
s¹ przez Ushera podawane tak jak przez Arcama
– nie ma tu natychmiastowego ataku, nie ma bez-
wzglêdnego wydobywania szczegó³ów. G³ówn¹
rolê gra  plastyka, wspomniana umiejêtnoœæ poka-
zywania drobnych, ale muzycznie interesuj¹cych
niuansów barwowych. Poszczególne instrumenty
s¹ znakomicie separowane od t³a i od siebie naw-
zajem, a w dŸwiêku nie ma cienia rozjaœnienia
czy wyostrzenia! CD-1 potrafi zagraæ w taki spo-
sób, ¿e np. jeden instrument jest minimalnie da-
lej, a drugi minimalnie bli¿ej, pomiêdzy nimi jest
jednak coœ w rodzaju czarnego aksamitu, coœ, co
bez w¹tpliwoœci pomaga okreœliæ ich miejsce na
scenie. Daje to muzyce swobodê, niezale¿nie czy
bêdzie to rock progresywny, czy jazz, jak np.
z p³yty Anthony Wilson Nonet Power of Nine
(Groove Note, GRV1035-3, SACD/CD). Ta ostat-
nia zosta³a pokazana szczególnie atrakcyjnie, po-
za Quadem najlepiej w tym teœcie, z piêknymi,
ciep³ymi barwami i bardzo dynamiczn¹ prac¹ sto-
py perkusji. Najlepiej z ca³ej stawki zosta³y od-

.

Wyjœcia analogowe i cyfrowe
przygotowano na solidnych, zakrêca-

nych gniazdach.

tworzone instrumen-
ty dête, operuj¹ce nieco ni¿ej na
skali, jak saksofon barytonowy czy puzony.
Ma na to wp³yw minimalne podniesienie ni¿szej
œrednicy – wiêc g³os Diany Krall by³ minimalnie
ocieplony i ”gêstszy” ni¿ z referencji. Ale i to
mog³o siê podobaæ.

CD-1
Cena [z³] 3100
Dystrybutor FAST

www.audiofast.pl

Wykonanie i komponenty
Bardzo dobra elektronika. Wywa¿ony desing, jedynie
wyœwietlacz jeszcze dalekowschodniego kroju...
Funkcjonalnoœæ
... i do najczytelniejszych nie nale¿y.

Brzmienie
Zdecydowane wype³nienie œrodka, dŸwiêk nies³ycha-
nie atrakcyjny dziêki barwnoœci i plastycznoœci, któr¹
œwietnie s³ychaæ w odseparowaniu instrumentów.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=124
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/fast
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