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Projekt Xindaka ³¹czy drewnian¹ czêœæ ze-

wnêtrzn¹ oraz detale wewn¹trz, ze œrodkiem
wykonanym z aluminium. W przypadku odtwa-
rzacza owymi “detalami” s¹ mechaniczny wy-
³¹cznik sieciowy oraz maskownica szuflady. Przy-
ciski uformowano w kszta³t piramid. Mamy jesz-
cze inne “wtrêty” – zielonkawy wyœwietlacz Phi-
lipsa oraz podœwietlan¹, niebiesk¹ obwódkê wo-
kó³ wy³¹cznika sieciowego. Z ty³u ukazuj¹ siê po-
dobieñstwa do testowanego niegdyœ modelu Mu-
se 1.0, w postaci trzech ró¿nych wyjœæ analogo-
wych: zbalansowanego XLR (niez³oconego), nie-
zbalansowanego RCA z wyjœcia pó³przewodniko-
wego i niezbalansowanego RCA z buforem lam-

Xindak MUSE SE
XA-6800 SE

Jakiœ czas temu przedstawialiœmy ju¿
komplet firmy Xindak w³aœnie z tego
przedzia³u cenowego. Obok lœni¹cych
Muse 1.0 i XA-6950 firma oferuje jednak
coœ zupe³nie w innym stylu - ciep³e
drewno frontów teraz testowanego
systemu.

Jedn¹ z cech chiñskiej produkcji audio (mo¿e
innych dziedzin tak¿e) jest swego rodzaju ‘pró-
bowanie’. Z jednej strony chodzi o próbowanie
rynku, a z drugiej konkretnych rozwi¹zañ uk³ado-
wych. Jest to mo¿liwe dziêki znacznie wiêkszej
sile wytwórczej. Jeœli bowiem zachodnia firma
wprowadza do sprzeda¿y jakiœ produkt, to musi
on byæ na tyle dopracowany, aby w niezmienio-
nej formie przetrwa³ przynajmniej kilka lat. Ni-
kogo bowiem nie staæ na to, aby co chwilê zmie-
nia³ profil produkcji, a tak¿e na to, aby komplet-
nie zmienia³ obiekt promocji. Z chiñskimi produ-
centami jest inaczej – tam czêœæ “beta-testów”,
czyli prób na wybranych u¿ytkownikach przebie-
ga nie przed wprowadzeniem do sprzeda¿y, a po
niej. Dostajemy bowiem wiele zbli¿onych ceno-
wo produktów, ró¿ni¹cych siê projektem plas-
tycznym, uk³adem itp. i w wyniku “zapotrzebo-
wania” dealerów nastêpuje ich selekcja.

powym. Gniazda RCA s¹ znakomite, bo pocho-
dz¹ z amerykañskiej firmy CMC.

Wnêtrze ukazuje kolejne podobieñstwa do
innych modeli serii Muse. Poœrodku mamy napêd
wygl¹daj¹cy na Sony z g³owic¹ Sony 213, osadzo-
ny na aluminiowej ramie, przykrêconej za pomo-
c¹ du¿ych, moletowanych nakrêtek. Serwo po-
chodzi jednak od Philipsa (CD18). Takie po³¹cze-
nie jest, wbrew pozorom, doœæ czêsto spotyka-
ne. Po lewej stronie mamy bardzo rozbudowany
zasilacz. Jest tu ekranowany, spory transforma-
tor toroidalny oraz wiele niezale¿nych zasilaczy.
A te s¹ potrzebne lampom.

Elektronikê zmontowano na jednej p³ytce.
Zegar jest zaekranowany, wiêc nie wiadomo, co
siê skrywa pod firmow¹ nazw¹ “Master Clock”.
Przetwornik przylutowano od spodu, to dwa ste-
reofoniczne, zbalansowane uk³ady TDA1305. To
ciekawy, stary uk³ad Philipsa o 5-bitowej archi-

Wnêtrze Muse SE  - poœrodku napêd, po
prawej rozbudowany zasilacz, a po lewej
p³ytka z elektronik¹.

tekturze typu bitstream continuous (o realnej
rozdzielczoœci 18 bitów). Ca³y tor tak¿e jest zba-
lansowany – w konwersji I/U mamy uk³ady scalo-
ne Burr-Browna OPA2134, a w filtrach – spraw-
dzone NE5532. Na wyjœciu pracuj¹ z kolei bar-
dzo dobre OPA604 BB. Na wyjœciu pó³przewod-
nikowym oczywiœcie. Jest bowiem jeszcze wy-
jœcie lampowe, z podwójn¹ triod¹ 6922EH firmy
Electro-Harmonics, pracuj¹c¹ jako bufor. Wszys-
tkie kondensatory elektrolityczne pochodz¹ od
Rubycona, a polipropyleny to Wima i Evox.

Drewno wprowadzo-
no z umiarem –

wystarczy go przecie¿
choæ trochê, aby nadaæ

urz¹dzeniu swoisty
charakter.
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Obydwa komponenty maj¹ w nazwie skrót SE, rozwijany zwykle do
“Special Edition”, w który w przypadku wzmacniacza powinien ozna-

czaæ raczej  “Signature Edition” – na jego górnej œciance mamy bowiem
z³ot¹ tabliczkê z wygrawerowanym nazwiskiem in¿yniera za ten projekt
odpowiedzialnego.

Special Edition (SE), Original Special Edition (OSE), Ken Ishiwata Edi-
tion (KI), Signature Edition, Limited Edition... Wersje specjalne mo¿na zna-
leŸæ teraz niemal wszêdzie. Podstawê dla tego typu dzia³alnoœci producenci
znajduj¹ w nas samych. Tr¹biona wszem i wobec wy¿szoœæ ducha nad ma-
teri¹, tj. wy¿szoœæ dŸwiêku nad sprzêtem, jest po prostu mitem. Mitem
niestety podtrzymywanym przez prasê, a przynajmniej przez jej czêœæ. Jak
siê bowiem wydaje, audio rz¹dzi siê takimi samymi prawami jak wszystkie
inne hobbystyczne zajêcia – zegarki, jachty, motocykle itp. Wszêdzie tam
chodzi nie tylko o jak najlepsze dzia³anie produktów, ich wy¿szoœæ nad
œredni¹ rynkow¹, a o zabawê samym gad¿etem – coœ, co mo¿na okreœliæ
“fetyszem”. Ta sk³onnoœæ powoduje, ¿e wszelkie poprawione, specjalne
wersje produktów s¹ dla audiofilów tak atrakcyjne.

W skrócie, tworzenie specjalnej wersji polega na tym, ¿e bierzemy
model podstawowy, stworzony w oparciu o rachunek ekonomiczny, wy-
muszaj¹cy konkretne kompromisy i poprawiamy go poprzez wymianê ele-
mentów elektronicznych na lepsze, np. kondensatorów elektrolitycznych
na polipropylenowe.

Ostatnio SE nieco straci³o na sile oddzia³ywania, bo jeœli wszystko jest
SE...

EDYCJA SPECJALNA

Jedn¹ z zalet tego odtwarzacza jest bardzo dobrze zaimple-
mentowany napêd, przykrêcony do aluminiowej ramy.

Serwo - Philipsa CD18.

W sekcji konwersji I/U, filtrów i wzmocnienia u¿yto
bardzo dobrych elementów biernych.
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Wzmacniacz, podobnie jak odtwarzacz, z³o-
¿ono z grubych p³yt aluminiowych, anodowanych
na niebiesko-stalowy kolor. Drewnianymi dodat-
kami s¹ tym razem pokrêt³o wzmocnienia i prze-
³¹cznik wejœæ, a tak¿e wy³¹cznik sieciowy, pod-
œwietlany na niebiesko. Po w³¹czeniu podœwietle-
nie miga, sugeruj¹c czas rozgrzewania. Wejœcia
liniowe s¹ zaledwie cztery, i dwie pary z³oconych
gniazd g³oœnikowych. Kabel sieciowy jest od-
³¹czany. Wnêtrze prezentuje siê piêknie. Poœrod-
ku umieszczono bardzo du¿y transformator R-
Core. Zasilanie, z czterema kondensatorami Ru-
bycona, umieszczone na niewielkiej p³ytce, dalej
jest prowadzone niezale¿nie dla lewego i prawe-
go kana³u.

Gniazda RCA s¹ wlutowane bezpoœrednio do
p³ytki z przekaŸnikami. Te sterowane s¹ z prze-
³¹cznika, który umieszczono blisko tylnej œcianki
na przed³u¿anej osi, jak w klasycznych, audiofils-
kich konstrukcjach. D³uga oœ prowadzi te¿ do
podwójnego potencjometru ALPS-a, który zna-
laz³ siê dziêki temu tu¿ przy wejœciach. Jest on
sprzêgniêty kondensatorami (polipropylenowy-
mi), mo¿na wiêc okreœliæ uk³ad XA-6800 SE jako
koñcówkê mocy z pasywnym przedwzmacnia-
czem. Z potencjometru sygna³ trafia do umiesz-
czonych przy radiatorach koñcówek. Tranzysto-
ry to trzy pary bardzo dobrych MOSFET-ów
BUZ900/BUZ905 firmy Semelab (nota-bene, sto-
sowanych niegdyœ w legendarnym wzmacniaczu
A1 Musical Fidelity), w dawno nie widzianych
obudowach TO-3. Przykrêcono je do d³ugich
miedzianych ceowników i dopiero te do bardzo
du¿ych radiatorów. Rolê tê w pewnym stopniu
spe³nia zreszt¹ ca³a obudowa, bo i œcianka górna
i tylna to p³yty aluminiowe – przy czym górna
jest specjalnie profilowana i ma sloty umo¿liwia-
j¹ce przep³yw powietrza.

Z pilota wzmacniacza, oprócz zmiany si³y
g³osu i zmiany wejœcia, mo¿emy jeszcze w³¹czyæ
mute, a z pilota CD mo¿na przyciemniæ albo wy-
³¹czyæ wyœwietlacz. Inne guziki, jak ‘volume’ i ’96
kHz’ upsamplera nie dzia³aj¹. Napis na przedniej
œciance wzmacniacza mówi, ¿e pracuje on w kla-
sie A. Rzeczywiœcie, nawet bez wysterowania,
ca³a obudowa, nagrzewa siê bardzo mocno
(trzeba wiêc urz¹dzeniu pozostawiæ wokó³ spo-
ro wolnego miejsca), jednak wiem, jak wygl¹da
60-watowy wzmacniacz Accuphase’a, - jest to
monstrum i nie widzê szans, ¿eby z Xindaka
pop³ynê³o 80W (tak stoi w danych technicz-
nych) w klasie A. Ale mo¿e przynajmniej kilka,
albo kilkanaœcie...

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ Piêkny Xindak dostarcza moc 85W na ka-
na³ przy 8 omach, zaœ przy 4 omach osi¹ga
146W. W obydwu przypadkach nie ma zna-
czenia, czy pod³¹czymy jeden czy dwa kana-
³y, zasilacz pracuje bez wysi³ku.

Poziom szumów to 84dB, dynamika osi¹g-
nê³a 103dB dynamiki – dobrze, ale nie bardzo
dobrze. Xindakowi nale¿¹ siê pochwa³y za
niemal idealnie dobran¹ czu³oœæ, która wyno-
si 0.24V.

Pasmo przenoszenia (rys.1) pokazuje przy
10Hz spadek -0.5dB dla ka¿dego z obci¹¿eñ,
wyniki ró¿nicuj¹ siê w zakresie wysokich
czêstotliwoœci, gdzie lekk¹ przewagê uzysku-
je charakterystyka dla 8 omów. W jej przy-
padku 100kHz osi¹gamy dla -1.7dB, a dla
4 omów jest to -2.5dB.

Pod wzglêdem zniekszta³ceñ (rys.2) Xin-
dak radzi sobie œwietnie, w ca³ym przedsta-
wionym spektrum widaæ jedynie drug¹ (niskie
-88dB) oraz trzeci¹ (-92dB - bez praktyczne-
go znaczenia) harmoniczn¹. Dalej widzimy
ju¿ w³aœciwie tylko szum.

Rys.3 ilustruje lekk¹ przewagê obci¹¿enia
8 omowego, zw³aszcza w przedziale 10W-
58W. Mimo to zniekszta³cenia poni¿ej progu
0.1% uzyskamy w szerokim zakresie dla oby-
dwu impedancji, 0.5W-72W dla 8 omów oraz
0.7W-141W dla 4 omów.                        R.£.

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 85 85
4 146 146

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,24
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 84
Dynamika [dB] 103
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,071
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 49

Na górnej œciance wzmacniacza przykrêco-
no tabliczkê z wygrawerowanym nazwis-
kiem in¿yniera... a co z numerem seryjnym?
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Wygl¹da
jak dual-mono...

ale zasilanie
dostarcza jedno

uzwojenie
wtórne.

Tak piêkny transformator R-Core
z pewnoœci¹ “da radê”.

W koñcówce zastosowano
tranzystory MOSFET. Przykrêcono

je do masywnego, miedzianego
ceownika, a ten do du¿ych

radiatorów.
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Niezale¿nie od tego, co Xindak obie-
cuje, i od tego, co sugeruj¹ jego

cechy konstrukcyjne, od razu pomyœla-
³em, ¿e tak graj¹ urz¹dzenia w klasie A...
Energetyczny, pe³ny, ale te¿ g³adki, ra-
czej ciep³y dŸwiêk. I na pocz¹tku po-
wiedzmy te¿, ¿e obydwa urz¹dzenia naj-
lepiej graj¹ razem. Przy systemach zwyk-
le zdarza siê, ¿e jeden z elementów jest
jednak lepszy ni¿ drugi i mo¿na go z powo-
dzeniem zastosowaæ z innymi urz¹dzeniami.
A tutaj nie doœæ, ¿e CD i wzmacniacz graj¹ na
tym samym poziomie, to jeszcze wrzucone
w obce œrodowisko (podobnie jak CA) zachowu-
j¹ siê znacznie gorzej, ni¿ po³¹czone razem. Pier-
wszym krokiem by³o ustalenie priorytetów
wœród wyjœæ odtwarzacza. I podobnie jak w tes-
towanym niegdyœ przeze mnie Muse 1.0, z któ-
rym SE dzieli wiêkszoœæ konceptu, znacznie le-
piej gra³o wyjœcie pó³przewodnikowe. W po-
równaniu z nim bufor lampowy by³ znacznie mniej
przezroczysty, bez wyraŸnego ataku dŸwiêku,
a co wiêcej – mia³ gorsz¹ œrednicê. Wymiana
lampy z EH na Valvo typu NOS przynios³a popra-
wê, ale nie na tyle, ¿eby zmieniæ zdanie.

Ca³y system ma bardzo ³adnie ustawiony ba-
lans tonalny. Jego podstaw¹ jest du¿a, ciep³a, na-
sycona œrednica. DŸwiêk nie jest jednak zmulo-
ny, poniewa¿ towarzyszy jej dŸwiêczna góra
o naprawdê dobrej rozdzielczoœci. Nie ma jed-
nak rozjaœnienia. S³ychaæ to by³o przy najnowszej
p³ycie J.M. Jarre’a Téo&Téa, która nagrana jest
doœæ “technicznie”. A zabrzmia³o znakomicie –
dŸwiêk by³ plastyczny, z wykopem, a efekty prze-
strzenne pozwala³y pokazaæ plastyczne zdolnoœci
Xindaka w kreowaniu planów dŸwiêkowych.
G³êbokoœæ sceny nie by³a mo¿e rekordowa, bo
np. Xindak CD06 radzi sobie z tym lepiej, jednak
wszystko by³o bardzo ³adnie pouk³adane, nie zle-
wa³o siê ze sob¹, a przecie¿ stanowi³o ca³oœæ.
Tak¿e przy dŸwiêkach z najnowszej p³yty Lisy
Gerrard The Silver Tree, gdzie mamy i generowa-
ne elektronicznie dŸwiêki, i instrumenty akus-
tyczne, a przede wszystkim piêkny g³os by³ej
wokalistki Dead Can Dance, Xindak pokaza³ siê
z dobrej strony, generuj¹c dŸwiêk o du¿ym wo-
lumenie, mocny, nasycony, a przede wszystkim
sugeruj¹cy tajemnicê, coœ, co w muzyce Austra-
lijki jest immanentnie obecne, ale co nale¿y jed-
nak umiejêtnie wydobyæ i pokazaæ.

Tutaj da³y siê jednak we znaki i ograniczenia.
XA 6800 SE potrafi przy³o¿yæ, ale bas nie jest
prowadzony w zwarty sposób. Osobny ods³uch
odtwarzacza i wzmacniacza pokaza³, ¿e dotyczy
to obydwu klocków, i ¿e nie ma na kogo zwa-
liæ winy. Bas jest mocny, wype³niony, jednak jego
krawêdzie s¹ raczej zaokr¹glone, wiêc wœród ko-
lumn lepiej porozgl¹daæ siê za takimi, które trzy-
maj¹ siê krótko.

Przyjemnie zabrzmia³a tak¿e ostatnia kompi-
lacja nagrañ Franka Sinatry Songs From The Heart,
bêd¹ca zwiastunem boxu ze wszystkimi nagra-
niami artysty dla Capitolu. Jego g³os mia³ du¿¹
objêtoœæ, by³ przyjemny, ale i dobrze ró¿nicowa-
ny, nie by³ jednostajny i nu¿¹cy, a zmienia³ siê
z utworu na utwór.

Szlachetnie, bardzo naturalnie zabrzmia³y na-
grania mono. Przy nagraniach stereo s³ychaæ by-
³o, ¿e tak fenomenalna plastyka nie bierze siê
znik¹d, i ¿e jest to pochodna lekkiego uspokoje-
nia i wycofania wy¿szej œrednicy. Nieco utempe-
rowa³o to wejœcia dêciaków. I wydaje siê, ¿e taki
komplet cech predestynuje te urz¹dzenia do gra-

nia raczej komercyjnych wydañ (a wiêc 99 %),
poniewa¿ wydobêd¹ z nich to, co najlepsze, a za-
pobiegn¹ nieprzyjemnym rozjaœnieniom. Nie
oznacza to, ¿e ma to byæ tylko muzyka pop. Bo
i ostatnia p³yta Madeleine Peyroux Half The Per-
fect World, choæ to przecie¿ pobli¿e jazzu, jest
nagrana w takiej konwencji. I dlatego by³o œwie-
¿o i ciep³o jednoczeœnie.

To bardzo przyjemny zestaw. Wszystkie p³y-
ty zagraj¹ wci¹gaj¹co, jednak pod warunkiem, ¿e
nie wymagamy ostatecznej rozdzielczoœci, a ce-
nimy barwê i zrównowa¿enie.

Wojciech Pacu³a

MUSE SE
Cena [z³] 3495
Dystrybutor POLPAK POLAND

www.polpak.com.pl

Wykonanie i komponenty
Wszystko piêknie dopracowane. Bardzo dobrze zaap-
likowany napêd, ³adne elementy elektroniczne, znako-
mity zasilacz.
Funkcjonalnoœæ
A¿ trzy wyjœcia analogowe – XLR i dwa RCA: pó³prze-
wodnikowe i lampowe.

Brzmienie
Nieco ciep³e, o dobrej rozdzielczoœci i bardzo dobrym
nasyceniu.

XA-6800 SE
Cena [z³] 3495
Dystrybutor POLPAK POLAND

www.polpak.com.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomita konstrukcja z minimalnymi niedoci¹gniê-
ciami.
Laboratorium
Niskie zniekszta³cenia, szum do zaakceptowania. Wy-
soka, stabilna moc wyjœciowa.

Brzmienie
Mocny, pe³ny, swobodny bas. Bardzo dobre, plastycz-
ne plany dŸwiêkowe.

Zimne aluminium i ciep³e
drewno po³¹czono w gustowny sposób.

Niestety, kolor drewna w odtwarzaczu ró¿ni siê nieco
od drewna we wzmacniaczu.

Nawet tylne œcianki wykonano
z grubych p³yt aluminiowych. W odtwa-

rzaczu warto zaœ zwróciæ uwagê na bardzo
dobre gniazda RCA.


