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Chiñskie marki s¹ i bêd¹. I coraz czêœciej
z odkryt¹ przy³bic¹. Chiñczycy celuj¹ ju¿ nie tylko
w sektor niskobud¿etowy, ale mierz¹ wy¿ej.
Xindak jest dobrym przyk³adem na to,
w którym kierunku nastêpuje ewolucja.
Ostro¿ne ocenianie chiñskich urz¹dzeñ ma
swoje racjonalne korzenie. Po pierwszych
momentach olœnienia zewnêtrznym
wygl¹dem, a nawet konstrukcj¹ uk³adu
okazywa³o siê, ¿e kondensatory podobne do
Wimy Wimami nie s¹, a oporniki podobne
do Vishay czy Millsów s¹ z zupe³nie innej
bajki. I wtedy cena stawa³a siê...
adekwatna. Jak bêdzie z Xindakiem –
zobaczymy.

Xindak
MUSE DELUXE 1.0
XA6950
Napêd posadowiono na znakomitym,
regulowanym postumencie.

Z

rezygnowano z nadmiaru “upiêkszeñ”, ale
obydwa urz¹dzenia wykonane s¹ piekielnie dok³adnie, z najwy¿szej jakoœci materia³ów, przede wszystkim z bardzo drogich odmian aluminium. Zapytajcie kogokolwiek w tym
kraju, czy potrafi w taki sposób anodowaæ, albo
podrapaæ materia³ dostêpny u nas – wyœmiej¹
was. Owszem, projekt plastyczny Xindaków
wci¹¿ ma wiêcej wspólnego z kopiowaniem ni¿
z oryginalnoœci¹, bo nawi¹zuje poœrednio do
Marka Levinsona, a bezpoœrednio do bardzo drogiej, niemieckiej marki Lindemann (mo¿e robi¹
im obudowy w³aœnie w Xindaku?). Jak by nie by³o, projekt jest bardzo fajny i wzbudza zaufanie,
tym wiêksze, im bardziej bêdziemy próbowali samodzielnie podnieœæ wzmacniacz – kloc jest tak
ciê¿ki, ¿e a¿ mi³o.
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Wnêtrze odtwarzacza - ³adnie pouk³adane
i ciesz¹ce oko.
Do wyboru
mamy a¿
trzy wyjœcia,
jedno
buforowane
zaekranowan¹ lamp¹
E88CC.
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Odtwarzacz jest wzorem funkcjonalnoœci
i w³aœnie w zwi¹zku z tym, po w³¹czeniu bêdziemy musieli odczekaæ minutê do pe³nej aktywacji
uk³adu. Pod mask¹ Muse Deluxe 1.0 ukryto bowiem lampê ECC88 pracuj¹c¹ w buforze wyjœciowym. Obok drugie wyjœcie (równie¿ na bardzo ³adnych gniazdach RCA, zabawnie oznaczonych ‘Axial’) buforowane jest tranzystorami. Ale
to dla pocz¹tkuj¹cych. Dla posiadaczy urz¹dzeñ
zbalansowanych mamy bowiem w pe³ni zbalansowany tor zakoñczony wyjœciami XLR. Bêd¹c
we wnêtrzu koniecznie trzeba teraz powiedzieæ
o napêdzie. Jest to doœæ popularna jednostka Sony, umieszczona jednak na rodzaju podstawy, jakiej nigdzie indziej nie widzia³em. Plastikowe
podpory przykrêcono do wyciêtej z aluminium
ramy. Rama z kolei stoi na trzech piêknych, moletowanych pokrêt³ach, za pomoc¹ których najwyraŸniej ustawiono poziom
napêdu. Piêkne! Sygna³ biegnie
do du¿ej p³ytki z uk³adami audio. Przetworniki (po jednym
na kana³) ukryto niestety
pod spodem i bez kompletnej rozbiórki nie uda³o siê
ich zidentyfikowaæ. Tu¿ obok
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widaæ jednak puszeczkê (jak w Densenie i Accuphasie), zawieraj¹c¹ kompensowany temperaturowo, precyzyjny (tak przynajmniej twierdzi
Xindak) zegar. Uk³ad wyjœciowy zbudowano
z tranzystorów. Znajdziemy kondensatory Wimy
(prawdziwe) oraz metalizowane oporniki. I tylko
przy wyjœciu lampowym starano siê ukryæ pochodzenie dwóch kondensatorów, zamalowuj¹c je
na czarno (to samo powtórzy siê w jednym miejscu we wzmacniaczu). Zasilacz jest bardzo rozbudowany, dla ka¿dej sekcji mamy osobne uk³ady, ale transformator (ma kubek ekranuj¹cy podobny jak w Marantzach), chocia¿ z osobnymi
uzwojeniami wtórnymi, jest jeden.
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Wzmacniacz to potwór. Ju¿ wiem, dlaczego
cena surowców tak roœnie – Xindak wykupuje
aluminium i robi z niego obudowy... Urz¹dzenie
nie ma typowych regulatorów, gdy¿ p³askie pokrêt³o s³u¿y do napêdzania uk³adów logicznych,
a dopiero one napêdzaj¹ silniczek ³adnego Alpsa.
Pozostaj¹c na powierzchni, odczyt g³oœnoœci
i wybranego wejœcia dostajemy na niebieskim
wyœwietlaczu typu dot-matrix (niezbyt dobrze
widocznym). Boki urz¹dzenia to masywne, aluminiowe odlewy stanowi¹ce radiatory, zaœ górê
wykonano ze specjalnie kszta³towanych, bardzo
sztywnych odlewów. Urz¹dzenie musi mieæ wysoko ustawiony bias tranzystorów koñcowych
i pracowaæ czêœciowo w klasie A, poniewa¿ ca³oœæ piekielnie siê grzeje. Poza tym, po w³¹czeniu
go do sieci, œwiat³o w mieszkaniu przygasa. Z ty³u znajdziemy wejœcia XLR oraz cztery wejœcia
RCA. Jedno z nich pochodzi z renomowanej,
amerykañskiej firmy CMC (stop z du¿¹ zawartoœci¹ oczyszczonej miedzi). £adne, z³ocone,
obleczone w przezroczysty plastik gniazda
g³oœnikowe pochodz¹ z tej samej fabryki,
z której korzysta Rotel.

sowano schemat blokowy. Znajdziemy tam informacjê mówi¹c¹, i¿ wzmacniacz pracuje w klasie
A. Napiêcie pobierane jest z dwóch min przeciwpiechotnych, tutaj zastosowanych w charakterze transformatorów toroidalnych (budowa
dual-mono), umieszczonych przy przedniej
œciance. I tam znajduje siê punkt ciê¿koœci urz¹dzenia. £adnie wygl¹daj¹ nó¿ki - metalowe kubki,
do których wciœniêto du¿e, solidne gumowe stopy. Szkoda, ¿e nó¿ki wzmacniacza i odtwarzacza
ró¿ni¹ siê w widoczny sposób.
Do koñcówek mocy sygna³ dociera przez interkonekty ze srebrzonej miedzi, opatulone teflonowym dielektrykiem. Ca³y uk³ad jest tranzystorowy, widaæ tutaj osobn¹ stabilizacjê dla sekcji
steruj¹cej. Wyj¹tek stanowi sprzê¿enie zwrotne
Pokrêt³o steruje logik¹, w tym wskazaniami
si³y g³osu na wyœwietlaczu.

“Welcome to the machine” – jesteœmy w
œrodku. Gniazda RCA s¹ wlutowane bezpoœrednio w p³ytkê z przekaŸnikami. Gniazda XLR s¹
w zasadzie tylko dla ozdoby, poniewa¿ sygna³
pobierany jest z pinu dodatniego i nie jest nawet
desymetryzowany. Wiêksz¹ czêœæ zajmuje du¿a
p³ytka z rozbudowanym, aktywnym preampem
opartym o tranzystory, metalizowane oporniki
i kondensatory Wimy. Tor sygna³owy jest
króciutki, a 3/4 p³ytki zajmuje zasilacz i uk³ady
ochronne. Kondensatory kupiono w Rubyconie
(2x 10000µF i 2x 2200µF). Uk³ady wejœciowe
i steruj¹ce maj¹ w³asne zasilacze. Ca³¹ sekcjê
wejœciow¹, z zasilaczami i zabezpieczeniem,
ukryto pod solidnym ekranem, na którym rozryP³ytkê przedwzmacniacza zdominowa³y
uk³ady zasilacza i ochronne.
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Wnêtrze wzmacniacza
okupuj¹ przede wszystkim du¿e transformatory toroidalne. Przedwzmacniacz ukryto
pod du¿ym ekranem.
– pr¹dowe, czym Xindak siê chwali – na niez³ych
koœciach LF411. Kondensatory to znowu bardzo
³adne Wimy, a wœród oporników znajdziemy
drogie i spotykane tylko w najlepszych zachodnich urz¹dzeniach oporniki Dale. Na ka¿dy kana³
przypadaj¹ cztery pary bipolarnych tranzystorów
Sankena (2SA1695+2SC4468). Sygna³ jest z nich
prowadzony nie od razu do zacisków, ale do
p³ytki z preampem, poniewa¿ tam znajduj¹ siê
uk³ady zabezpieczaj¹ce.
Do obydwu urz¹dzeñ do³¹czane s¹ solidne,
aluminiowe piloty z metalowymi przyciskami.
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nie by³a a¿ tak dobra jak w serii wzmacniaczy za
8000 tys. z³, które niedawno testowaliœmy.
W porównaniu np. z Primare A30 zmniejszeniu
uleg³y te¿ rozmiary instrumentów. Saksofon
z otwieraj¹cego p³ytê Way Out West (Contemporary Records/JVC, VICJ-60088, XRCD)
Sonnego Rollinsa utworu I’m an Old Cowhand by³
mniejszy i nieco bardziej zamkniêty. Równie¿
blachy z drugiego utworu nie mia³y ju¿ tego
uderzenia i otwartoœci. To pokazuje, ¿e
pewnych rzeczy poni¿ej pewnej ceny zrobiæ siê
nie da. Kiedy jednak wracamy w rejony Xindaka,
wszystko wskakuje na swoje miejsce.
Odtwarzacz to nieco inna, bardziej
skomplikowana historia. Pod uwagê trzeba
wzi¹æ a¿ trzy wyjœcia. Najlepszym okaza³o siê
XLR, które za ka¿dym razem oferowa³o bardziej
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Brzmieniowo ciekawszym elementem
systemu jest wzmacniacz. Ma bardzo przyjemn¹
barwê, która niewiele odbiega od tego, co
oferowa³ znacznie dro¿szy wzmacniacz
Avantgarde Acoustics Model 5 (testowany
w “Audio”). Chodzi wiêc o pe³ne, soczyste
granie, z dobrze zaznaczonymi, choæ nie
eksponowanymi skrajami pasma, z wykorzystaniem du¿ej dynamiki. Mimo to Ÿle nagrane p³yty,
jak Confessions Madonny (Warner Bros. 49460,
CD), zabrzmi¹ znoœnie. Wydaje siê bowiem, ¿e
XA6950 eksponuje plastyczne elementy gry,
a nie brudy i krawêdzie. Xindak z³agodzi³ nieco
uderzenie basu i przeniós³ jego wagê na œredni
zakres, pulsuj¹cy i nieco miêkki. Ta czêœæ, wraz
z ni¿sz¹ œrednic¹, tworzy naprawdê efektown¹
czêœæ pasma. Z atencj¹ zosta³ potraktowany g³os
Kate Bush z albumu Aerial (EMI 439602, 2CD),
podany doœæ blisko, z naciskiem na intymnoœæ
i swoiste ciep³o. To tutaj Xindak pokaza³ te¿, ¿e
kiedy trzeba, potrafi dopompowaæ basu ile
trzeba, puls towarzysz¹cy utworowi An
Architect’s Dream by³ zamaszysty, mocny i pe³ny.
Przekaz jest wci¹gaj¹cy, po prostu tego
wzmacniacza chce siê s³uchaæ. Trzeba
oczywiœcie pogodziæ siê z pewnymi ograniczeniami. Najwiêksze dotyczy rozdzielczoœci, która,
choæ jak na ten przedzia³ cenowy bardzo dobra,

MUSE DELUXE 1.0
Cena [z³]
Dystrybutor

3999
POLPAK POLAND

Wykonanie i komponenty
Znakomite.
Funkcjonalnoœæ
A¿ trzy rodzaje wyjœæ analogowych oraz dwa cyfrowe,
a do tego solidny pilot. Do pe³ni szczêœcia brakuje
tylko wzmacniacza s³uchawkowego.
Brzmienie
W zale¿noœci od wyjœcia mniej lub bardziej przyciemnione, jednak zawsze p³ynne i “ko³ysz¹ce”.

XA6950
Cena [z³]
Dystrybutor

3999
POLPAK POLAND

Wykonanie i komponenty
Rewelacyjne. Jeszcze krok i by³by hi-end.
Laboratorium
Wysoka moc, szerokie pasmo przenoszenia, doœæ wysokie szumy, w spektrum harmonicznych wyraŸna dominacja drugiej parzystej.
Brzmienie
Pe³ne, nieco ciep³e, z ³adnym basem i delikatn¹, ale
efektown¹ gór¹.
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wyrównany i precyzyjny przekaz. Jego zalety
docenimy jednak tylko w systemach zbalansowanych, z Xindakiem – nie. Wyjœcia RCA
zachowywa³y siê doœæ zaskakuj¹co. Nie chc¹c
siê sugerowaæ, przed pod³¹czeniem ich do
wzmacniacza (takimi samymi interkonektami),
nie sprawdzi³em, które jest które. Okaza³o siê,
¿e w takim œlepym teœcie wyjœcie Axial 2 dawa³o
mocniejszy, twardszy dŸwiêk, z mocn¹ gór¹. Dla
przeciwwagi Axial 1 by³o ³agodniejsze,
ciemniejsze, ale bardzo plastyczne i p³ynne. Za
ka¿dym razem odtwarzacz gra³ trochê
eufonicznym, przybajerowanym dŸwiêkiem.
W systemie muzyka nadal by³a pokazywana
z lekkim powiêkszeniem œrednicy, jednak
przyjemnie odzywa³ siê te¿ mocny bas. Niestety,
wejœcie XLR we wzmacniaczu gra³o bardzo Ÿle
i lepiej o nim zapomnieæ. Poza tym, sygna³ mia³
na nim du¿o ni¿szy poziom ni¿ na RCA (nie
wiedzieæ dlaczego). W sumie zestaw jest fajny,
a wzmacniacz – jak na te pieni¹dze – znakomity.
Wojciech Pacu³a
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne
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Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D

A
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99
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59
Rys. 3. Moc
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
105
105
4
182
182
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)

L

Po naprê¿eniu musku³ów wzmacniacz pokaza³ 105W przy
8 omach. Nie jest to wcale ma³o (a sam producent deklaruje
100W), choæ przyznam, ¿e po kolosie wa¿¹cym prawie 30kg
spodziewa³em siê nawet wiêcej. Chocia¿ sam Xindak nie deklaruje parametrów przy 4 omach, urz¹dzenie pracuje w takich warunkach stabilnie, nie podwaja wprawdzie mocy, ale
oferuje 182W. Zarówno dla 4, jak i 8 omów, wartoœci te pozostaj¹ niezmienne po przy³¹czeniu drugiego kana³u - uk³ad
dual mono procentuje wiêc w warunkach bojowych. Du¿a
obudowa jest niestety k³êbowiskiem, w którym rodz¹ siê szumy, i S/N wynosi tylko 77dB. W tej sytuacji pokaŸna moc pozwala wznieœæ siê dynamice na poziom 100dB, ale nie wy¿ej.
Pasmo przenoszenia (rys.1) to popis znakomitej liniowoœci, przy 10Hz spadek to ledwie notowane 0,1dB, a do 100kHz
Xindak dobija z lekkoœci¹ i odchy³k¹ -1,2dB. Konkurencja mo¿e o takich rezultatach tylko pomarzyæ.
Na rys.2 jako najsilniejsz¹ widaæ drug¹ harmoniczn¹ - przy
wysokich -71dB, co pozwala przypuszczaæ, ¿e XA6950 bêdzie
bli¿szy lampowym klimatom. Trzecia harmoniczna jest ju¿
znacznie ni¿ej (-89dB).
Jak zwykle, ze wzglêdu na zniekszta³cenia bardziej przychylne wzmacniaczowi bêd¹ kolumny 8 omowe (rys. 3).
Radek £abanowski
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