Systemy wzmacniacz/odtwarzacz CD 14 000-16 000 z³ HI-FI

YBA INITIAL CD/AMP
Wygl¹d urz¹dzeñ YBA jest prosty, a jednoczeœnie elegancki. Fronty
wykonano z grubego aluminium, a pozosta³e czêœci obudów z cieñszych blach.
Przyciski i ga³ki pracuj¹ pewnie i dobrze komponuj¹ siê z aparycj¹ urz¹dzeñ. Jedn¹
z obsesji Yves-Bernarda s¹ drgania, dlatego nawet najtañsze urz¹dzenia zosta³y
posadowione na trzech nó¿kach, umieszczonych blisko brzegów dolnej œcianki.
Inaczej ni¿ w Primarze, z przodu jest jedna nó¿ka, a z ty³u dwie.
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Lecteur CD (jak mówi¹ Francuzi) przyci¹ga
wzrok du¿¹ maskownic¹ szuflady. Powy¿ej jest
wyœwietlacz o zielonkawym zabarwieniu, a z boku metalowe, p³askie przyciski. Ty³ jest wyposa¿ony tylko w podstawowe wyjœcia – parê analogowych RCA (z³ocone, zakrêcane), wyjœcie cyfrowe na takim samym gnieŸdzie oraz gniazdo
sieciowe IEC. Rzut oka do wnêtrza rodzi mieszane uczucia - w tak drogim urz¹dzeniu rzadko
spotyka siê tak “tanio” wygl¹daj¹cy uk³ad. Niemal ca³y pochodzi z nieprodukowanego ju¿, niskobud¿etowego odtwarzacza Harman/Kardon
HD750. I w³aœciwie w takich praktykach nie ma
nic dziwnego – niewielkie firmy w pocz¹tkach
CD (np. Meridian czy Marantz) korzysta³y z gotowych uk³adów gigantów elektroniki, zmieniaj¹c najwa¿niejsze elementy – zasilanie, wyjœcia
analogowe itp. Podobnie i teraz, w przypadku
odtwarzaczy uniwersalnych SACD/DVD-A króluj¹ np. napêdy i uk³ady Pioneera. Ale przypadek
Initial CD jest doœæ skrajny. Zmieniono jedynie
obudowê, gniazda RCA, a na wyjœciu wymieniono kondensatory.

Ca³y uk³ad umieszczono na jednej du¿ej p³ytce, zasilanej z niewielkiego trafka EI. Sercem
uk³adu jest przylutowany od spodu przetwornik
Burr-Browna PCM1732 - kiedyœ stosowany niemal wy³¹cznie w drogich urz¹dzeniach, wraz
z HD750 wkroczy³ na ni¿sze pu³apy. Warto
wspomnieæ, ¿e by³ to pierwszy na œwiecie DAC
ze zintegrowanym dekoderem HDCD. YBA nie
wspomina jednak o tym ani s³owem. Poniewa¿
op³aty licencyjne za korzystanie z HDCD wi¹¿¹
siê z umieszczeniem loga na panelu przednim,
wiêc najwyraŸniej, Initial potrafi zdekodowaæ
p³yty tego rodzaju, jednak nas o tym nie poinformuje. Sygna³ analogowy jest “obs³ugiwany” przez
tranzystory, jednak zarówno one same, jak i elementy pasywne w ¿aden sposób nie przystaj¹
swoj¹ jakoœci¹ do tego poziomu cenowego.
Zmiany wprowadzone przez Yves-Bernarda do-

Szuflada odtwarzacza jest szeroka, jednak
nie kryje siê za ni¹ ¿aden wyszukany
mechanizm.

Kosztownie, bezindukcyjne gniazda
produkowane wed³ug specyfikacji YBA.
tycz¹ tylko wyjœcia. Wymieniono elementy sprzêgaj¹ce – pracuj¹ tutaj znakomite oporniki Dale (z
logo YBA) oraz kondensatory ERO (Vishay-Roderstein). Zlikwidowano przy tym krótk¹ ³¹czówkê, doprowadzaj¹c¹ sygna³ z p³ytki do wyjœcia i wymieniono j¹ na firmowe, srebrne kabelki YBA typu solid-core. Szkoda, ¿e podobnie nie
zrobiono z wyjœciem cyfrowym, gdzie ³¹czówkê
pozostawiono.
Wyjœcie odtwarzacza
zosta³o poddane
tuningowi
za pomoc¹
kondensatorów
polipropylenowych ERO
oraz bipolarnych.

Rzut oka
do wnêtrza
odtwarzacza
i widzimy nowe
wcielenie starego
Harmana.
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Wnêtrze wzmacniacza Initial to studium
porz¹dku i precyzji. Uwagê zwraca bardzo
dobry i drogi transformator R-Core.

A

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
50
49
4
64
63
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,24
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
80
Dynamika [dB]
95
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,12
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)
31

B

Rys. 3. Moc

Tranzystory koñcowe maj¹ wytarte
oznaczenia. Zosta³y przykrêcone do profilu
C i jednoczeœnie do œcianki dolnej.
satory to polipropylenowe, polistyrenowe i bipolarne jednostki Vishay, Roderstein (ROE) oraz
wspólny projekt Vishay-Roderstein: ERO. Zasilacz jest równie ³adny, a znajdziemy tam drogi
transformator R-Core z osobnymi
uzwojeniami wtórnymi nie tylko dla
ka¿dego z kana³ów, ale i dla sekcji napiêciowych (równie¿ dual-mono). Filtracjê napiêcia zapewniaj¹ cztery kondensatory z logo YBA. Wygl¹da na to,
¿e – poza d³ugimi po³¹czeniami – ka¿dy
szczegó³ zosta³ dopracowany, poniewa¿
nawet diody w prostowniku zosta³y odprzêgniête dobrymi kondensatorami Vishay.
Zobaczywszy pilota nie ucieszymy siê jednak
specjalnie, jest plastikowy i brzydki.
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne
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Ze wzmacniaczem zupe³nie inna historia - to
w ca³oœci autorskie opracowanie Yves-Bernarda
André. Na œciance przedniej znajdziemy tylko
dwa manipulatory: ga³kê prze³¹cznika wejœæ – do
dyspozycji mamy szeœæ liniowych, przy czym jedno z nich mo¿na zamieniæ na gramofonowe –
oraz ga³kê si³y g³osu. Wy³¹cznik sieciowy znajduje siê z ty³u, przy gnieŸdzie sieciowym IEC.
Obok rz¹dki porz¹dnych, zakrêcanych, z³oconych gniazd RCA oraz pojedyncze, raczej popularne ni¿ “wyczynowe” gniazda g³oœnikowe.
Uk³ad elektroniczny zmontowano na jednej
du¿ej p³ytce, zaœ wejœcia na drugiej. To tutaj
montuje siê opcjonalny modu³ phono, jednak nie
na wpinanej p³ytce, poniewa¿ elementy wlutowywane s¹ bezpoœrednio do p³ytki, tu¿ przy wejœciu. I chocia¿ utrudnia to nieco upgrade – urz¹dzenie trzeba odes³aæ do producenta – to jest to
rozwi¹zanie najlepsze z mo¿liwych. Wejœcia
zmieniane s¹ mechanicznym prze³¹cznikiem wlutowanym tu¿ przy nich, po czym, firmowymi kabelkami solid-core, niestety doœæ d³ugimi, docieramy do umieszczonego przy przedniej œciance,
bardzo ³adnego, hermetycznego potencjometru
Noble. Z uk³adu wynika, ¿e powinien on byæ
umieszczony po prawej stronie, tam, gdzie jest
selektor wejœæ, poniewa¿ przewody ³¹cz¹ce poszczególne sekcje by³yby sporo krótsze. Byæ mo¿e jednak za t¹ decyzj¹ sta³y jakieœ powody,
których nie znam. Z potencjometru, znowu
przewodami – do koñcówek, które pracuj¹ bez
lokalnego sprzê¿enia zwrotnego (ogólne SZ wynosi 20 dB), w uk³adzie nazwanym Class Alpha,
który – jak mówi¹ materia³y firmowe – dzia³a jak
klasa A, pobieraj¹c jednak tylko tyle pr¹du, ile
w danej chwili potrzeba. Wygl¹da wiêc na to, ¿e
jest to klasa AB z dynamicznie zmieniaj¹cym siê
biasem – rzecz stosowana np. przez Krella. Co
ciekawe, chocia¿ do dyspozycji mamy tylko wejœcia RCA, to ca³y uk³ad – po potencjometrze –
jest zbalansowany. Jest to “znak rozpoznawczy”
YBA, z którym spotkamy siê we wszystkich konstrukcjach tej firmy, nawet jeœli (jak np. w modelu Passion 600), mamy wejœcia zbalansowane, to
po³¹czenia dokonywane s¹ w formie niesymetrycznej. Uk³ad jest przepiêknie wykonany i ogl¹daj¹c go, cmokaniu nie ma koñca. Elementy bierne to niemal wy³¹cznie oporniki Dale, a konden-

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D
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Pod³¹czenie kolumn 4 omowych do YBA
nie procentuje spodziewanym wzrostem mocy, na 8 omach otrzymujemy 50W (a po pod³¹czeniu drugiego kana³u 49W), podczas gdy
na 4 omach tylko o 14W wiêcej (moc w stereo pozostaje wci¹¿ praktycznie na niezmiennym poziomie). Szumy na poziomie 80dB,
podobnie jak w Primare, nie przynosz¹ chwa³y. Dynamiki nie uratuje przecie¿ wynosz¹ca
50W moc wyjœciowa, pozostaje zadowoliæ siê
tylko 95dB, jak i niskim wspó³czynnikiem t³umienia (31).
Na rys.1 widaæ, ¿e wzmacniacz œwietnie
radzi sobie z przetwarzaniem 10Hz, ale
schody zaczynaj¹ siê powy¿ej 10kHz, wówczas notujemy wyraŸny spadek.
Najsilniejsz¹ harmoniczn¹ w widmie z
rys. 2 jest druga przy -66dB, pocz¹wszy od
pi¹tej widaæ jednak przewagê nieparzystych,
a¿ do dziewiêtnastej w³¹cznie. Powy¿ej granicy -90dB mo¿na tak¿e wychwyciæ parzyste
od czwartej do dwunastej, dalsze ulokowane s¹
niestety tylko nieznacznie ni¿ej, przy -92dB.
Wobec opisanych zniekszta³ceñ i wysokich szumów, nie ma szans na korzystny
przebieg charakterystyk z wykresu na rys.3,
które pod wzglêdem przebiegu (wczesne minimum oraz powolny wzrost zniekszta³ceñ)
jak i wartoœci przypominaj¹ raczej wzmacniacz lampowy. O zniekszta³ceniach poni¿ej
0,1% mo¿emy mówiæ tylko w przypadku impedancji 8 omów, w dodatku w w¹skim zakresie 7W-25W.
Do Initiala lepiej bêdzie pod³¹czyæ kolumny 8 omowe, obci¹¿enie 4 omów skutkuje wyraŸnym wzrostem zniekszta³ceñ, a minimalnie wy¿sz¹ moc trudno uznaæ za wystarczaj¹c¹ rekompensatê.
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orównanie z protoplast¹ – tanim odtwarzaczem Harmana - ukazuje ró¿nice na korzyœæ YBA. NajwyraŸniej zmiana obudowy oraz wymiana biernych elementów na wyjœciu coœ da³y.
DŸwiêk jest lepiej pouk³adany, nigdy nie popada
w krzykliwoœæ. Gdyby odtwarzacz YBA kosztowa³ oko³o 3000 z³, trzeba by wówczas pochwaliæ
³adn¹, równ¹ barwê, mo¿e bez niskich zejœæ, ale
tak “ustawion¹”, ¿e s³uchanie muzyki zawsze bêdzie sprawia³o przyjemnoœæ. Niestety, urz¹dzenie kosztuje dwa razy wiêcej i przy tej cenie nie
da siê nie zauwa¿yæ i wytkn¹æ pewnych wad.
Przede wszystkim g³adkoœæ zwi¹zana jest z ograniczeniem dynamiki. Gitara Deana Peera (Ucross,
XLO XRGCD 0801, gold CD) nie by³a ró¿nicowana i mocne klangi oraz spokojniejsze pasa¿e
przekazywane by³y na tym samym poziomie,
zarówno je¿eli chodzi o poziom dŸwiêku, jak
i emocje. Nawet tak “podkrêcone” nagrania, jak
te z przygotowanej przez Mobile Fidelity reedycji albumu Plastic Ono Band Johna Lennona
(UDCD 761, gold CD) zabrzmia³y spokojnie
i “bezpiecznie”. I to w³aœnie “bezpieczny” najlepiej okreœla dŸwiêk YBA. Ciekawy by³em, jak Initial zagra z p³ytami HDCD. Do porównania mia³em te same nagrania z p³yt HDCD, “regularne”
CD oraz warstwê CD z p³yt SACD (transfer jest
do niej dokonywany w procesie zwanym Super
Bit Mapping – Direct, dziêki któremu uzyskuje
siê dynamikê na poziomie 20 bitów, czyli tak¹ jak
z HDCD) – wszystko z firmy Opus3. I, jak siê
okazuje, Initial dekoduje p³yty HDCD, poniewa¿
to w³aœnie te wersje zagra³y lepiej, z lepsz¹ gradacj¹ planów i wyraŸniej rozseparowanymi instrumentami. Wci¹¿ nie mo¿na by³o mówiæ o jakoœci na miarê ceny, jednak postêp w stosunku
do zwyk³ych CD by³ wyraŸny.
Wzmacniacz na tym tle jest objawieniem. Porównywany do bardzo dobrego Primare I30, pokaza³ bogatsz¹ górê, dok³adniej rysowan¹ fakturê
instrumentów. Z drugiej strony, nie mia³ tak
dobrze nasyconej dolnej œrednicy odpowiadaj¹cej za odbiór wielkoœci instrumentów oraz
pewnej dawki naturalnej miêkkoœci. Stawiaj¹c
obydwa urz¹dzenia obok siebie nietrudno dojœæ
do wniosku, ¿e prezentuj¹ one zbli¿on¹ klasê,
mo¿e z nieznacznym wskazaniem na YBA, który
potrafi daæ czêœæ tej nies³ychanej przezroczystoœci, jak¹ mog³a siê pochwaliæ bardzo dobra pod
tym wzglêdem koñcówka Passion 600 (testowa-

na ju¿ w “Audio”). Znakomicie odbierzemy bas urz¹dzenia, który by³ g³êboki
i mocny. Podoba³ siê on przede wszystkim w
nagraniach z akustycznymi instrumentami (kontrabas na p³ycie Madeleine Peyroux Careless Love
- Rounder 11661-3192-2, CD). Równie¿ fortepian Ivo Pogorelicha z p³yty Chopin. 4 Scherzi
(Deutsche Grammophon, 439 947-, 4D CD) by³
perkusyjny, dok³adny, ale i mia³ “flow” – p³yn¹³
ukazuj¹c i technikê gry, i emocje. Przy mocnym
³ojeniu dŸwiêk zale¿eæ bêdzie od kolumn – jasne
uwypukl¹ mocn¹ górê YBA, i zepsuj¹ ca³y efekt.
Je¿eli natomiast znajdziemy coœ dobrze pouk³adanego, a nawet lekko cieplejszego, wtedy
wszystko bêdzie super.

INITIAL CD
Cena [z³]
Dystrybutor

6000
THE HI-END

Wykonanie i komponenty
Bardzo dobra obudowa, wnêtrze z taniego odtwarzacza i tylko nieznacznie poprawione.
ocena

dostateczna+

Funkcjonalnoœæ
Szuflada otwiera siê doœæ g³oœno. Wyœwietlacz niezbyt
czytelny, chocia¿ lepszy ni¿ we wszystkich odtwarzaczach DVD.
ocena
dostateczna+
Brzmienie
Bezpieczne, spokojne, ale bez dynamiki i rozdzielczoœci oczekiwanej na tym pu³apie cenowym.
ocena

dostateczna+

INITIAL AMP
Cena [z³]
Dystrybutor

8000
THE HI-END

Wykonanie i komponenty
Bardzo dobra obudowa, doskona³e podzespo³y i czysty monta¿.
ocena
bardzo dobra
Laboratorium
Wysokie zniekszta³cenia i szumy, lepiej wybieraæ kolumny o impedancji 8 omów.
ocena

dostateczna+

Brzmienie
Szybkoœæ basu, precyzja, umiejêtnoœæ pokazania zarówno ataku, jak i podtrzymania dŸwiêku.
ocena

bardzo dobra
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