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ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZ CD06CZ CD06CZ CD06CZ CD06CZ CD06
Najpotrzebniejsze przyciski rozmieszczono

w uk³adzie znanym z Marantza. Przycisk otwie-
raj¹cy szufladê i przycisk startu nie s¹ tak du¿e
jak w dro¿szych produktach Xindaka, które od
strony ergonomicznej s¹ znakomite, ale estetyce
to nie zaszkodzi³o. Wyœwietlacz dot-matrix ma

Projekt plastyczny urz¹dzeñ z serii 06 jest
prosty i funkcjonalny, wyæwiczony zosta³
bowiem przez takie firmy jak Creek czy

Jolida (w serii hybryd). Jeden rzut oka i widaæ,
gdzie siê podziewaj¹ metale z ca³ego œwiata -
fronty wykonano z grubych p³atów aluminium,
z ³adnie zaokr¹glonymi naro¿ami i fazami na kra-
wêdziach. Na aluminiowe wygl¹daj¹ te¿ wszyst-
kie manipulatory – przyciski i pokrêt³o, a tak¿e
szuflada odtwarzacza. Aluminium ma naturalny
kolor, jest drapane i potem polerowane. Ale bli¿-
szy kontakt doœæ szybko pozwala stwierdziæ, ¿e
to prawdziwy Chiñczyk – czy siê to komuœ podo-
ba czy nie (mnie nie), powierzchnie szuflady
i przycisków s¹ piaskowane, co w jakiœ szczegól-
ny sposób ta wielka nacja sobie upodoba³a.

Pocz¹tkowo chiñscy producenci walczyli o klienta niemal wy³¹cznie nisk¹ cen¹.
Jednak ju¿ od kilku lat sytuacja siê zmienia, i chocia¿ statystycznie chiñskie wci¹¿
oznacza tañsze, to nie jest to ju¿ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ca regu³a. Dociera do nas
“stamt¹d” coraz wiêcej dro¿szych, lepiej wykonanych i lepiej graj¹cych urz¹dzeñ.
Firma Xindak debiutowa³a wcale nie z bardzo tanimi urz¹dzeniami, lecz od pocz¹tku
budowa³a sobie pozycjê na przyzwoitej pó³ce. Dopiero niedawno pojawi³y siê modele,
które mo¿na nazwaæ “niskobud¿etowymi”, i to te¿ wcale nie na chiñskiej skali, ale
najzupe³niej europejskiej. Kosztuj¹c po 1500 z³ za sztukê Xindaki z serii 06 konkuruj¹
bezpoœrednio z Cambridgem, NAD-em, tañszym Denonem, Marantzem, Yamah¹...
ca³kiem dobre towarzystwo.

kolor malachitowy (jednak szkoda, ¿e nie  nie-
bieski), który mo¿na przyciemniæ, albo wy³¹czyæ
– jak w drogich urz¹dzeniach audiofilskich. To
jednak nie hi-end i wyœwietlacz nie rozb³yœnie
natychmiast po wydaniu odtwarzaczowi jakiejœ
komendy – albo œpi, albo pracuje. Szuflada nie
jest zbyt szybka, jednak wysuwa siê pewnie i bez
chybotania. Z ty³u mamy gniazdo sieciowe IEC,
parê wyjœæ analogowych RCA oraz niez³ocone
gniazdo cyfrowe S/PDIF.

Wnêtrze odtwarzacza, tak jak w dro¿szych
modelach z serii Muse, jest przyk³adem staran-
nego monta¿u, w tym zakresie ceny raczej nie-
spotykanego. Poœrodku, na sztywnej stalowej
podstawie umieszczono napêd Sony. Z transfor-
matora toroidalnego wychodz¹ trzy uzwojenia
wtórne, przed³u¿one osobnymi zasilaczami: dla
napêdu, serwo oraz czêœci sygna³owej. Mamy tu
zarówno dobre kondensatory Rubycona, jak i me-
talizowane, precyzyjne oporniki w stabilizacji.

Logika (od Philipsa, sk¹d pochodzi te¿ wy-
œwietlacz), przetwornik cyfrowo-analogowy oraz
stopnie wyjœciowe umieszczono na osobnej p³yt-
ce. Na wyjœciu pracuj¹ znakomite uk³ady scalone
Analog Devices AD712, w otoczeniu polipropy-
lenowych kondensatorów Wimy i Evoxa. Nie-
zwyk³ym elementem, który wiele lat temu skaza-
ny zosta³ na banicjê, a który teraz, ale w dro¿-
szych, selekcjonowanych wersjach stosuje wielu
fanatyków cyfry (g³ównie japoñskich), jest prze-
twornik Philipsa TDA1543. Jest to uk³ad 16-bito-
wy, który przyjmuje tylko jeden rodzaj sygna³u –
w³aœnie z p³yty CD, jest jednak prawdziwie wie-
lobitowym uk³adem, czyli takim, o jakim wielu mó-
wi “najlepszy”. O jego wyborze nie mog³y decydo-
waæ wzglêdy finansowe, poniewa¿ jest znacznie
dro¿szy od nawet bardzo dobrych uk³adów sig-
ma-delta 24/192. Jego jedyn¹ s³aboœci¹ s¹ zawar-
te na wyjœciu wzmacniacze operacyjne, które
wprawdzie pozwalaj¹ skróciæ œcie¿kê sygna³u,
jednak nie mog¹ siê równaæ z nowoczesnymi ele-

mentami. Niewiadom¹ pozostaje, czy projek-
tanci w³¹czyli oversampling czy nie – w naj-

bardziej hardcorowych produktach, nieraz
koszmarnie drogich, oversamplingu nie
ma w ogóle… Kropla dziegciu w becz-
ce miodu to pilot - prosto z koszmaru,
prymityw z lat 80.

Wewn¹trz odtwarzacza panuje porz¹dek.
Poœrodku napêd Sony, po lewej p³ytka

z uk³adami audio, a po prawej zasilacz.

Xindak CD 06/A06
Niskobud¿etowa perwersja

Tor audio oparty jest
o egzotyczny w XXI

wieku przetwornik
wielobitowy Philipsa

oraz bardzo dobre koœci
Analog Devices (w

podstawkach).

Z trosk¹ potraktowano zasilacz – s¹ tu
dobre kondensatory Rubycona, a ka¿da

sekcja ma w³asn¹ ga³¹Ÿ z osobn¹ filtracj¹
i stabilizacj¹.

Po prawej
ma³y pilot

wzmacniacza,
po lewej

brzydal dla
odtwarzacza.
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WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZ A06CZ A06CZ A06CZ A06CZ A06
Front wzmacniacza jest równie ³adny jak od-

twarzacza, z podœwietlanym wy³¹cznikiem sie-
ciowym i œwiec¹cymi obwódkami wokó³ piêciu
przycisków wyboru Ÿród³a. Œredniej wielkoœci
regulator wzmocnienia. Ty³ jest równie¿ pouk³a-
dany – z piêcioma wejœciami RCA (niez³ocony-
mi), z³oconymi gniazdami g³oœnikowymi (z plasti-
kowymi, ale porz¹dnymi nakrêtkami) oraz gniaz-
dem sieciowym IEC. Wnêtrze – to samo: ³ad
i porz¹dek. Du¿e trafo od uk³adu oddziela spory
radiator, do którego przykrêcono po dwie pary
bipolarnych tranzystorów Sankena (2SA1695+
2SC4468), wspó³pracuj¹cymi z bipolarnymi tran-
zystorami Hitachi i  tranzystorami polowymi Tos-
hiby. Na wejœciu, przed umieszczonym z przodu
czarnym potencjometrem Alpsa, znalaz³ siê poje-
dynczy uk³ad scalony Analog Devices AD712, ta-
ki sam jak w odtwarzaczu. Niewiele brakuje,
a wzmacniacz by³by ca³kowicie tranzystorowy.
Wejœcia prze³¹czane s¹ przekaŸnikami.

Uzwojenie wtórne transformatora jest poje-
dyncze, nie ma wiêc mowy o rozdzieleniu kana-
³ów, czy o osobnym zasilaniu przedwzmacniacza.
Ale u¿yte elementy s¹ bardzo dobre – kondensa-
tory od Rubycona i ERO (Vishay), oporniki meta-
lizowane. I jedynie potencjometr móg³by znaleŸæ
siê bli¿ej przedwzmacniacza, mo¿na by wtedy
wyeliminowaæ przewody, które do niego biegn¹.

Zupe³nie niespodziewanie, kiedy postawimy
wzmacniacz na odtwarzaczu, oka¿e siê, ¿e urz¹-
dzenia maj¹ ró¿ne obudowy – wzmacniacz jest
minimalnie wê¿szy i g³êbszy. Czegoœ takiego
jeszcze nie widzia³em – nie chodzi tylko o dys-
komfort estetyczny... zwykle, ¿eby zaoszczêdziæ
na kosztach, obudowy siê unifikuje. Tym bar-
dziej, ¿e dla takiego rozró¿nienia miêdzy CD06
i A06 nie ma te¿ ¿adnego uzasadnienia technicz-
nego. Pilot jest ma³y, z kilkoma przyciskami,
wci¹¿ plastikowy i niewygodny.

Do atutów A06 nie mo¿na zaliczyæ poziomu szumów, S/N wyno-
si 82dB, a wiêc ledwie poprawnie. Dynamika przekracza jednak
101dB, w czym pomog³a na pewno moc wyjœciowa. Wzmacniacz
dostarcza 81W przy 8 omach oraz 138W przy 4 omach w konfigura-
cji stereofonicznej, i nieco wiêcej przy sterowaniu jednego kana³u.
Wspó³czynnik t³umienia nie jest imponuj¹cy, od ambitnej integry
oczekiwaliœmy czegoœ wiêcej ni¿ 32 (w odniesieniu do 4 omów).

Pasmo przenoszenia (rys. 1) pokazuje bezproblemowe siêgniêcie
do 10Hz (spadek ok. -0,2dB), powy¿ej 20kHz nieco szybciej opada
charakterystyka 4-omowa, ale dochodzi do 100Hz ze spadkiem –3dB.

Rozk³ad zniekszta³ceñ (rys. 2) jest obiecuj¹cy, najsilniejsza jest
druga harmoniczna przy -81dB, a przy -88dB le¿y trzecia, pozosta³e
gin¹ w spektrum szumów.

Wykres na rys. 3 ma nieco inny kszta³t ni¿ zazwyczaj. Znie-
kszta³cenia nie opadaj¹ a¿ do punktów przesterowania, ale do lokal-
nych minimum przypadaj¹cych na 30W dla 8 omów (THD+N=0,015%)
oraz 30W-60W (w tym zakresie poziom zniekszta³ceñ jest sta³y) dla
4 omów (THD+N=0.019%). Mimo tego poziomem zniekszta³ceñ
ni¿szym od 0,1% mo¿emy cieszyæ siê w szerokich zakresach 0,3W-
80W/8 omów oraz 0,5W-149W/4 omów.

Wnêtrze wzmacniacza ukazuje klasyczny
podzia³ funkcjonalny: po prawej stronie
zasilacz, oddzielony od elektroniki
radiatorem. Siêgniêto po

sprawdzone
tranzystory

koñcowe Sankena.
Tak¿e tranzystory

steruj¹ce siê
mocno grzej¹,

wiêc otrzyma³y
w³asne,

niewielkie
radiatory.

P
o
m

ia
ry

 p
rz

ep
ro

w
ad

zo
n
o
 p

rz
y 

u
ży

ci
u
 s

ys
te

m
u
 N

E
U

T
R

IK
 A

2D

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

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

1 K 2 K
8 92 81
4 156 138

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,31
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 82
Dynamika [dB] 101
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%]  0,054
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 32
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Poniewa¿ najpierw otwiera³em urz¹dzenia,
ogl¹da³em i fotografowa³em, przy ods³uchu

najbardziej zainteresowany by³em mo¿liwoœciami
odtwarzacza – konstrukcyjnie wyj¹tkowo wyrafi-
nowanego jak swój zakres cenowy. Brzmienie
nie przynosi rozczarowania - Xindak gra g³adkim,
p³ynnym, ciœnie siê na usta: “analogowym”
dŸwiêkiem. Tak¹ koherencjê, porz¹dek, a tak¿e
dŸwiêcznoœæ, mo¿na znaleŸæ w odtwarzaczach
kosztuj¹cych 4000-5000 z³ i wiêcej. Naprawdê
trudno uzyskaæ w tañszych urz¹dzeniach taki
stopieñ “odcyfrowania” jak tutaj. Bardzo dobra
jest te¿ rozdzielczoœæ, g³adkoœæ nie oznacza sfre-
zowania faktur, a p³ynnoœæ sklejenia dŸwiêków.
Dro¿sze odtwarzacze wci¹¿ znacznie lepiej po-
kazuj¹ scenê w g³¹b, lepiej ró¿nicuj¹ miêdzy sob¹
bli¿sze i dalsze instrumenty. Dla CD06 wszystko
co poza pierwszym metrem staje siê doœæ po-
dobne, ³adne i przyjemne, ale pozbawione wiary-
godnej perspektywy.

Wydaje siê, ¿e w przypadku wzmacniacza
starano siê podobnie ukszta³towaæ dŸwiêk. To
jednak, co przy CD przynios³o jednoznaczny
sukces, o tyle w przypadku A06 po prostu ustali-
³o konkretny charakter dŸwiêku, którego jednak
nie pomylimy z mo¿liwoœciami wzmacniaczy kil-
ka razy dro¿szych. Trochê przysoli³em, bo wci¹¿
jest to brzmienie bardzo dobre w zakresie do
2000 z³, ale z jasno zdefiniowanymi wyborami,
a tym samym nie dla ka¿dego. Wzmacniacz gra
du¿ym, ciep³ym dŸwiêkiem, z pe³nym basem
i gêst¹, niemal lepk¹ œrednic¹. Mo¿na uznaæ, ¿e
to symulacja urz¹dzeñ lampowych, wiêc powinna
siê wielu s³uchaczom podobaæ, a z precyzyjnymi,
przejrzystymi kolumnami da dobry balans
i zrównowa¿enie cech. A06 potrafi zagraæ moc-
nym basem, choæ na samym dole ju¿ nie trzyma
go w ryzach. Ale z drugiej strony, A06 bardzo
dobrze radzi sobie z trudnymi kolumnami (op-
rócz naprawdê niskiego do³u), trzymaj¹c œredni
i wy¿szy bas krótko i bez kompresji. Genialny,
pe³ny i niski dŸwiêk (chyba syntetycznego) fago-
tu z utworu Tricks zawartym na wspania³ej p³ycie
Noviki Tricks of Life (Kayax/Pomaton/EMI, Kayax

Jak widaæ,
urz¹dzenia

ró¿ni¹ siê
wielkoœci¹

obudów.
Chiñska

perwersja.

CD06
Cena [z³] 1599 (w kompl. z A06 - 2999)
Dystrybutor POLPAK POLAND

www.polpak.com.pl

Wykonanie i komponenty
Dobra obudowa i doskona³e uk³ady. Przemyœlane,
wyrafinowane urz¹dzenie.
Funkcjonalnoœæ
Szuflada otwiera siê cicho i pewnie, sterowanie lekko
niewygodne g³ównie za spraw¹ koszmarnego pilota.
Brzmienie
G³adkie, p³ynne, spójne, ale i dok³adne. Pe³n¹ klasê
poka¿e w dobrym systemie.

A06
Cena [z³] 1650 (w kompl. z CD06 - 2999)
Dystrybutor POLPAK POLAND

www.polpak.com.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomita obudowa, ³adna konstrukcja wewn¹trz, ale
bez fajerwerków.
Laboratorium
Niskie zniekszta³cenia, wysoka moc wyjœciowa, ale
niestety tak¿e wysokie szumy.
Brzmienie
Ciep³e, z mocnym basem i prominentn¹ œrednic¹. Gó-
ra lekko wycofana, scena niezbyt g³êboka.

013, CD) zosta³ pokazany w sposób, jakiego nie
powstydzi³yby siê du¿e piece, bo nie doœæ, ¿e
zagra³ nisko i mocno, to jeszcze zachowane zo-
sta³y ró¿nice dynamiczne i barwowe miêdzy po-
szczególnymi frazami. Po w³¹czeniu p³yty Deana
Martina Dean Martin (Capitol, D 162295, Collec-
tors’ Series, CD) momentalnie sta³o siê jasne, ¿e
dobrze nagrane g³osy tak¿e bêd¹ siê podobaæ.

Wy¿sza œrednica i góra w obydwu urz¹dze-
niach nie jest tak mocna i neutralna jak z urz¹-
dzeñ wzorcowych. W przypadku wzmacniacza
mamy wycofanie, nieco inaczej CD – tutaj nie ma

mowy o braku rezolucji, im lepszy wzmacniacz,
tym wiêcej bêdzie s³ychaæ, pozostaje jednak
uspokojenie dynamiki i ocieplenie. Xindak brany
w komplecie gwarantuje dŸwiêk wolny od ner-
wowoœci, pe³ny i przyjemny, z dobrym basem
i sugestywn¹, blisk¹ scen¹. Jeœli weŸmiemy sam
odtwarzacz, mo¿emy go zastosowaæ w systemie
o wiêkszych ambicjach, ³¹cz¹c bez kompleksów
ze znacznie dro¿szym wzmacniaczem i kolumna-
mi. Wtedy jedynym problemem pozostanie nie-
szczêsny, brzydki pilot. Ale mo¿e coœ z niego
wyroœnie?

Wojciech Pacu³a


