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Wprowadzaj¹c w roku 2002 do sprzeda¿y flagowe
urz¹dzenia – SC-7S1 (przedwzmacniacz) oraz MA-9S1
(monobloki), Marantz potwierdzi³ to, co ustami
europejskiej szefowej tej firmy, pani Terrie O’Connell,
zapowiedzia³ rok wczeœniej – pozostaj¹c mocno
zaanga¿owanym w projekty wielokana³owe, daje wyraŸne
sygna³y, ¿e nie bêdzie zaniedbywa³ stereo. Tak kosztowne
urz¹dzenia stanowi¹ jednak zazwyczaj tylko “wizytówkê”
firmy, zaœ prawdziwa sprzeda¿ dotyczy tañszych urz¹dzeñ,
które z kolei – tak przynajmniej deklaruj¹ wszystkie firmy –
czerpi¹ z doœwiadczeñ zdobytych przy “flagowcach”. Pojawienie
siê wiêc w roku 2004, nale¿¹cego do “Gold Standard”, zestawu
SA-11S1 oraz PM-11S1, by³o logicznym krokiem w kierunku
upowszechnienia najnowszych osi¹gniêæ Marantza.

SA-11S1/PM-11S1Marantz

Do dyspozycji mamy
wyjœcia RCA i XLR.

ODTWODTWODTWODTWODTWARZAARZAARZAARZAARZACZCZCZCZCZ
Obydwa urz¹dzenia kontynuuj¹ “szko³ê”

konstruowania Marantza, dodaj¹c jednak do tego
kilka istotnych nowoœci. W oczy rzuca siê przede
wszystkim zmieniony panel przedni, który op-
tycznie i konstrukcyjnie dzieli siê na trzy seg-
menty: œrodkowy, wykonany z aluminiowego
profilu ‘C’, z okr¹g³ym okienkiem we wzmacnia-
czu i wyœwietlaczem w odtwarzaczu oraz dwa
boczne, wykonane z grubych aluminiowych odle-
wów, z pionowymi zag³êbieniami po obydwu
stronach œrodkowej czêœci. Umieszczono tam
przyciski i niebieskie podœwietlenie. Chocia¿ wi-
daæ w tym rêkê profesjonalnego plastyka, to in-
tensywnoœæ i w ogóle obecnoœæ takiej “ilumina-
cji” dla niektórych u¿ytkowników mog¹ byæ
problematyczne. W CD mo¿na j¹ wprawdzie wy-
³¹czyæ, ale tylko wraz z wyœwietlaczem.

SA-11S1 potrafi przeczytaæ p³yty CD i SACD,
co Marantz przej¹³ po Philipsie, wraz z regu³¹, ¿e
topowe urz¹dzenia nie s¹ wyposa¿ane w obwody
wizyjne (kojarz¹ce siê te¿ z DVD-Audio). Pomi-
jaj¹c argumenty polityczne trzeba jednak powie-
dzieæ, ¿e takie podejœcie ma g³êboki sens, ponie-
wa¿ otoczenie nie jest “zaœmiecane” przez DSP
s³u¿¹ce do obróbki wizji. A i sygna³ z CD nie
przechodzi przez wiele uk³adów, co w odtwa-
rzaczach DVD-A jest nie do unikniêcia.

Obudowa jest bardzo solidna, z podwójn¹
œciank¹ górn¹ i dwoma warstwami p³yty stalowej
pod spodem. Z ty³u znajdziemy zarówno gniazda
RCA, jak i XLR. W SA-11S1 zastosowano naj-
nowszy napêd Marantza, z piêknie wymodelowa-
nym górnym, metalowym wzmocnieniem i kr¹¿-
kiem dociskowym. Zasilany jest on z osobnego
zasilacza, z kondensatorami Elny i wieloma stabi-
lizatorami zakrytymi miedziowanymi ekranami.
Czêœæ masy prowadzona jest tutaj doœæ wysokimi
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woœci próbkowania (tzw. czêstotliwoœæ Nyquista).
Owo odciêcie nigdy nie pozostaje bez wp³ywu na
dŸwiêk. Marantz daje do wyboru trzy filtry. Pierw-
szy z nich (“Filtr 1”) jest klasycznym FIR, z asy-
metryczn¹ odpowiedzi¹ i ³agodnym opadaniem.
Przeznaczony jest dla CD. Drugi (“Filtr 2”) zosta³
zoptymalizowany tak, aby nie wystêpowa³o “dzwo-
nienie” sygna³u przed i po impulsie. Przeznaczony
jest dla SACD i dzia³a powy¿ej 100kHz. I wreszcie
“Filtr 3”, z symetryczn¹ odpowiedzi¹ i ostrym opa-
daniem. Jak podaj¹ materia³y firmowe, jest to ko-
pia s³ynnego filtru Philipsa SAA722OPB, stosowa-
nego w takich “hitach” z przesz³oœci, jak: CD-94,
95 i 95SE.

W odtwarzaczu znajdziemy kilka filtrów,
które maj¹ pomóc “dostroiæ” dŸwiêk
urz¹dzenia. Wykorzystano mo¿liwoœæ

oferowan¹ przez przetwornik NPC i wyprowadzono
wy³¹czanie filtra nazwanego “Noise Shaping”. Jest
to rodzaj filtra cyfrowego stosowanego do zmiany
ustawieñ oversamplingu. Jak deklaruje producent,
ma on poprawiaæ liniowoœæ dekodowania przy po-
ziomach od –90 do –70 dB. Mo¿na równie¿ odci¹æ
sygna³ poni¿ej 1,7Hz (filtr DC) co ma siê przyczy-
niæ do zlikwidowania mechanicznego “sprzê¿enia”
pomiêdzy g³oœnikami i odtwarzaczem. Oprócz tego
dostajemy trzy filtry tzw. “brick filter”, dbaj¹ce
o to, aby odci¹æ sygna³ powy¿ej po³owy czêstotli-

miedzianymi blachami, pe³ni¹cymi tym samym
rolê ekranów.  Sygna³ z napêdu wysy³any jest do
p³ytki z uk³adami audio taœmami komputerowy-
mi, na których umieszczono rdzenie ferrytowe,
s³u¿¹ce do oczyszczenia sygna³u ze œmieci wyso-
koczêstotliwoœciowych. Na wejœciu widaæ uk³ady
DSP (zapewne w nich zaaplikowano prze³¹czane
filtry), a za nimi piêkny, w ca³oœci zbalansowany
uk³ad, zmontowany g³ównie w technice SMD,
jednak przy u¿yciu lepszych ni¿ popularne, du-
¿ych elementów. Na wejœciu mamy przetworniki
D/A Nipon Precision Circuits NPC SM5866, po
jednym na kana³. Jest to uk³ad jednobitowy delta-
sigma o niez³ych parametrach – dynamice 115 dB
(19,2 bita) dla DSD i 112 dB dla CD (18,7 bita).
Dalej - uk³ad w ca³oœci wykonany na tranzysto-
rach i miniaturowych uk³adach scalonych. Przy
ka¿dej sekcji mamy lokalny stabilizator napiêcia.
Znajdziemy tutaj bardzo dobre elementy, np. du-
¿¹ liczbê ju¿ nieprodukowanych, a znakomitych
kondensatorów Red Cerafine firmy Elna. Ca³a ta
czêœæ otrzyma³a osobne zasilanie, z kondensato-
rami Elny “For Audio” i Red Cerafine oraz wielo-
ma stabilizatorami napiêcia. Ciekawe jest jednak
równie¿ to, czego tutaj nie ma – klasycznych mo-
du³ów HDAM. Jedyny, jaki zachowano, “napê-
dza” wyjœcia cyfrowe – optyczne i elektryczne.
To doœæ znacz¹ce odejœcie od dotychczasowej
regu³y powtórzy siê, choæ w innej formie, we
wzmacniaczu.

FILTRY MARANTZA
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P ierwszy modu³ HDAM (Hyper Dynamic Amp-
 lifier  Module)  zosta³  zastosowany  we
wzmacniaczu PM-99SE w roku 1992. HDAM

jest wyspecjalizowanym modu³em wzmocnienia na-
piêciowego, wykonanym w technice monta¿u po-
wierzchniowego (SMD) z wykorzystaniem wy³¹cz-
nie dyskretnych elementów wzmacniaj¹cych (tran-
zystorów). Od pocz¹tku by³ on umieszczany w mie-
dzianej “puszce”, maj¹cej za zadanie ekranowaæ
delikatne obwody przed wysokoczêstotliwoœciowy-
mi zak³óceniami (RF). Pierwsza rewizja uk³adu
mia³a miejsce w roku 1994, kiedy to NEW HDMI
zastosowano w przedwzmacniaczu SC-5. Kolejne
usprawnienie dotyczy³o mo¿liwoœci regulacji offsetu
DC (poprzez niewielki otwór w ekranie), a premie-

rê mia³o we wzmacniaczu PM-17. I tak pozosta³o
a¿ do roku 2002, kiedy pokazano modu³ HDMI-SA,
bêd¹cy buforem (wzmocnienie równe zero), zasto-
sowanym w przedwzmacniaczu SC-7S1 i koñców-
kach MA-9S1. Przy jego konstrukcji po raz pierw-
szy u¿yto “pe³nowymiarowych” elementów. Przy
HDMI-SA zrezygnowano z metalowego ekranu na
rzecz plastikowej os³onki. Ostatni z serii HDMI,
zastosowany w testowanym wzmacniaczu PM-
11S1, nie posiada w ogóle ¿adnej os³onki i zbudo-
wany jest ponownie w technice SMD. Najciekaw-
sze jest jednak to, co znajdziemy w odtwarzaczu
SA-11S1 – tutaj modu³y zosta³y zaaplikowane na
du¿ej, wspólnej p³ytce i ju¿ niemal nie przypomina-
j¹ dawnych HDMI.

HISTORIA HDAM

WZMAWZMAWZMAWZMAWZMACNIACNIACNIACNIACNIACZCZCZCZCZ
PM-11S1 jest piekielnie ciê¿kim urz¹dze-

niem, którego chassis, podobnie jak w odtwarza-
czu, wykonano z miedziowanych blach, co ma le-
piej chroniæ uk³ady przed zak³óceniami RF oraz
poprawiæ prowadzenie masy. Swoj¹ masê Ma-
rantz zawdziêcza bardzo du¿emu transformato-
rowi (w ekranie) oraz solidnym, odlewanym ra-
diatorom. Umieszczony po lewej stronie zasilacz
uzupe³niony jest przez dwa bardzo du¿e konden-
satory o pojemnoœci 18 000 mF ka¿dy oraz osob-
n¹ sekcjê ze stabilizacj¹ napiêcia dla uk³adów nis-
kopr¹dowych. Radiatory umieszczono na osi
urz¹dzenia i przykrêcono do nich p³ytki z koñ-
cówkami mocy. Zakryte miedziowanymi blaszka-
mi, pracuj¹ce w push-pullu tranzystory to du¿e,
bipolarne Sankeny 2SA1216+2SC2922. Uk³ad
jest ³adnie wykonany, z dobrymi elementami pa-
sywnymi. Szkoda, ¿e sygna³ do koñcówek pro-
wadzony jest z p³ytki przedwzmacniacza prze-
wodami o sporej d³ugoœci. Tutaj równie¿ zna-
jdziemy niez³e elementy. Podstaw¹ s¹ scalaki
JRC4066 oraz modu³y HDAM. Widaæ jak “stare”
³¹czy siê z “nowym” na wejœciu, jako bufory pra-
cuj¹ uk³ady w miedziowanych os³onkach, nale¿¹-
ce ju¿ jednak w Marantzu do przesz³oœci. Od

Z ty³u ³adne
gniazda RCA, jedno

wejœcie XLR oraz
podwójne zaciski

g³oœnikowe.

2002 roku firma zarzuci³a stosowany od 1992
roku pomys³ ekranowania modu³ów, stwierdza-
j¹c, ¿e pr¹dy wirowe z ekranów indukuj¹ siê
wtórnie w elementach pod nimi, zniekszta³caj¹c
dŸwiêk. Dlatego te¿ na drugiej p³ytce, z “w³aœci-
wymi” uk³adami przedwzmacniacza, znajdziemy
modu³y bez ekranów, zalane czarn¹ substancj¹.
Nazwano je HDAM-SA (Super Audio). Jedyny
HDAM “zamiedziowany” przeznaczono do
wzmocnienia sygna³u z wk³adki gramofonowej
(MM i MC). Kondensatory Red Cerafine, o któ-
rych wspomnia³em przy odtwarzaczu, wzbudzi³y
tam sympatiê, jednak dopiero ich liczba w sekcji
przedwzmacniacza zaskoczy ka¿dego – widaæ,
Marantz zakupi³ spore iloœci, zanim Elna zrezyg-

nowa³a z ich produkcji. Przy przedwzmacnia-
czu umieszczono osobny zasilacz, z bardzo dob-
rymi kondensatorami Nichicon Gold Fine. Oby-
dwa kana³y koñcówek oraz przedwzmacniacz
zosta³y zaekranowane grubymi, miedziowanymi
blachami. Zaciski g³oœnikowe zosta³y przystoso-
wane do bi-wiringu, i s¹ to doskona³e elementy
WBT. Monta¿ jest bardzo dobry, zaœ dobór ele-
mentów (szczególnie w koñcówce i zasilaczu)
imponuj¹cy. Szkoda tylko, ¿e tak wiele po³¹czeñ
sygna³owych wykonano doœæ d³ugimi przewoda-
mi. Ciekawostk¹ jest certyfikat THX dla wzmac-
niacza – wskazuj¹cy na spe³nione standardy mo-
cy, dynamiki i szumów. Kryje siê za nim jednak
ciekawostka – dziêki systemowi komunikacji po-
miêdzy urz¹dzeniami, mo¿emy pod³¹czyæ razem
trzy wzmacniacze PM-11S1, które razem stwo-
rz¹ wzmacniacz wielokana³owy, sterowany
z jednego, g³ównego urz¹dzenia..

Modu³ koñcówki mocy - obydwa tranzystory
koñcowe ukryto pod miedziowanymi
p³ytkami.
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HI-END

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
8 162 141
4 289 210

Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,3
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 76
Dynamika [dB] 99
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,13
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 38

Potê¿na integra Marantza nie jest konstrukcj¹
dual-mono, chocia¿ wzmacniacze obydwu kana-
³ów osadzono na oddzielnych radiatorach, to za-
silacz jest ju¿ jeden. Widaæ to tak¿e w pomia-
rach, moc maleje w trybie dwukana³owym, lecz
nie ma na co narzekaæ, potencja³ PM-11 jest i tak
ogromny. Przy obci¹¿eniu 8Ω wzmacniacz ofe-
ruje 162W, a przy 4Ω 289W (dla jednego kana-
³u).  W stereo moc maleje do 2x141W/8Ω
i 2x210W/4Ω, trudniejsze obci¹¿enie daje siê
bardziej we znaki modu³om zasilacza. Czu³oœæ
“jedenastki” wynosi 0,3V, jest na tyle wysoka, by
wszystkie Ÿród³a sygna³u (odtwarzacze, tunery,
magnetofony, rejestratory) mog³y bez proble-
mów wysterowaæ Marantza. Do odstêpu sygna³u
od szumu mo¿na siê ju¿ przyczepiæ, bowiem
76dB to zbyt ma³o, zw³aszcza jak na audiofilski
produkt luksusowy, a do tej kategorii mamy pra-
wo PM-11 zaliczaæ. Có¿, tak¿e i dynamika nie
robi wra¿enia, zbli¿a siê do granicy 100dB, ale to
tylko zas³uga wysokiej mocy wyjœciowej. Wzmoc-
nienie napiêciowe doœæ wyraŸnie (116,9V/V dla
8Ω i 115,3V/V dla 4Ω) maleje na impedancji 4Ω,
st¹d te¿ nie najwy¿szy wspó³czynnik t³umie-
nia 38.

Producent chwali siê optymalizacj¹ sprzê¿e-
nia zwrotnego, które wp³ynê³o ponoæ na popra-
wê wielu parametrów. Patrz¹c na rys.1 trudno
temu zaprzeczyæ, jestem pod wra¿eniem pasma
przenoszenia w zakresie basu. Wykres zmierza
idealnie liniowo a¿ do 10Hz. Marantz radzi sobie
równie¿ ca³kiem nieŸle w zakresie wysokotono-

wym, wprawdzie poziom opada ju¿ od 10kHz,
lecz dla skrajnych 100kHz nie przekracza -1,7dB
przy 8Ω i -2dB przy 4Ω. Wykres ilustruje wspo-
mniane ró¿nice wzmocnieñ napiêciowych dla
ró¿nych wariantów impedancji, ³atwo zauwa¿yæ,
¿e w ca³ym przedziale wartoœci 8Ω s¹ o ok.
0,15dB wy¿sze od 4Ω.

Do zniekszta³ceñ z rys. 2 nie mo¿na mieæ
wiêkszych zastrze¿eñ, najsilniejsza jest druga
sk³adowa przy -87dB, jest to jednoczeœnie jedyna
harmoniczna le¿¹ca powy¿ej -90dB. Id¹c dalej
napotykamy jeszcze trzeci¹ oraz kilka parzys-
tych, od szóstej do dziesi¹tej (wszystkie poni¿ej -
94dB).

Wysokie wartoœci THD+N z rys. 3 to nie-
stety w du¿ej mierze “zas³uga” szumów. Mini-
mum przypada na 0,016% i 105W dla 8Ω oraz
0,017% i 200W dla 4Ω. Zniekszta³cenia i szum
wyra¿one wskaŸnikiem THD+N s¹ ni¿sze od
0,1% w zakresie 1,5-145W przy 8Ω i 3,2-250W
przy 4Ω.
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PM-11S1 brzmi w sposób bardzo zrówno-
wa¿ony, bez jakichkolwiek podbarwieñ
i uwypuklania podzakresów. Po jakimœ

czasie wydawaæ siê nawet mo¿e, ¿e Marantz jest
nieco zbyt równy, poniewa¿ muzyka, chocia¿
przekazana dok³adnie, s¹czy siê z g³oœników bez-
namiêtnie, a w ka¿dym razie bez wielkich emo-
cji. Przy cichym s³uchaniu, nawet z bardzo sku-
tecznymi kolumnami wydaje siê, ¿e góra i dó³ s¹
zbyt nieœmia³e, zaœ dynamika sp³aszczona. Przy
g³oœnym graniu jest wyraŸnie lepiej, jednak wci¹¿
pomiêdzy urz¹dzeniem i s³uchaczem jest pewien
dystans. “Dystans” to zreszt¹ s³owo-klucz do
opisania PM-11S1. Ma to swoje oczywiste zalety
– wzmacniacz nie ingeruje w sygna³ tak jak inne
urz¹dzenia i doskonale us³yszymy, jak graj¹ ko-
lumny i odtwarzacz doñ pod³¹czone. Nie jest to
jednak ultra-rozdzielczoœæ najlepszych urz¹dzeñ,
poniewa¿ czêœæ cichszych szczegó³ów jest ujed-
nolicana. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e Marantz jest
jednym z najcichszych wzmacniaczy, bez mini-
malnego przydŸwiêku. Pod tym wzglêdem – zna-
komicie. Urz¹dzenie jest ciê¿kie, z potê¿nym za-
silaczem, sugeruj¹cym brak ograniczeñ w zakre-
sie doboru g³oœników. W praktyce lepiej sprawo-
wa³y siê jednak kolumny o impedancji wy¿szej
ni¿ 4Ω – dŸwiêk by³ ¿ywszy i pe³niejszy. Przy
bardziej pr¹do¿ernych KEF Reference 201 nie
s³ychaæ by³o wprawdzie, ¿eby wzmacniacz do-
starcza³ mniej basu, ale dynamika leciutko siada-
³a. Wspomnia³em o g³oœnym graniu – to przy wy-
sokich poziomach dŸwiêku okazuje siê, ¿e góra
jest wyj¹tkowo czysta, zaœ bas, nieco twardy,
szybki i nieŸle wype³niony, potrafi uderzyæ z du-
¿¹ moc¹. Wci¹¿ nie jest to jednak “charakterne”
granie. A mo¿e tak mia³o byæ? To ca³kiem mo¿li-
we – dŸwiêk Marantza zosta³ wymodelowany
tak, aby nikomu nie przeszkadza³ i zawsze gra³
czysto i neutralnie. Przy wyborze Ÿród³a warto
zwróciæ uwagê na to, ¿eby by³o wyposa¿one
w zbalansowane wyjœcie, poniewa¿ PM-11S1 gra
przez nie znacznie lepiej – zarówno z towarzy-
sz¹cym mu odtwarzaczem SA-11S1, jak i kosz-
townym przetwornikiem Nagra DAC na wejœciu
zbalansowanym poprawia³a siê rozdzielczoœæ
i faktura instrumentów i g³osów. Mo¿e to byæ
nieco dziwne, poniewa¿ PM nie wygl¹da na urz¹-
dzenie zbalansowane (ma takie same parametry
elektryczne dla obydwu rodzajów wejœæ), ale
najwyraŸniej desymetryzacja w nim przeprowa-
dzana jest lepsza ni¿ zwyk³e pobranie sygna³u
z dodatniego pinu w odtwarzaczu.

Cena [z³] 14 100
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Nowy napêd, ³adna sekcja analogowa, dobre zasilanie.
Piêkna i pancerna obudowa.

Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz CD i SACD, wyjœcia RCA i XLR, zmienne
filtry cyfrowe.

Brzmienie
Przy CD dŸwiêk jest szybki, dok³adny, z dobrym ata-
kiem. To jednak SACD œwieci najwiêkszym blaskiem.

SA-11S1

Cena [z³] 16 500
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Dobry zasilacz, dobre elementy, d³ugie po³¹czenia
wewnêtrzne.

Laboratorium
Wysoka moc, szerokie pasmo, wysoki szum.

Brzmienie
Pod pe³n¹ kontrol¹, muzyka p³ynie równo i bezpiecz-
nie, ze zdyscyplinowanym basem i poprawn¹ gór¹.

PM-11SI

W SA-11S1 uruchomiono nowy napêd.

O ile wzmacniacz PM-11S1 jest dobrym, uni-
wersalnym urz¹dzeniem, o tyle odtwarzacz SA-
11S1 jest wyj¹tkowy. Potwierdza, ¿e w zakre-
sie konstruowania Ÿróde³ Marantz jest wielki.
Brzmienie przy p³ytach CD jest rzeœkie, wyraŸne
i d¹¿¹ce do utrzymania tempa. Znakomita dyna-
mika. Marantz tutaj b³yszczy, poniewa¿ muzyka
z p³yty Skalary. Mieczyki. Neonki, EMI 5 60159 2)
grupy Myslovitz zabrzmia³a szybko, dosadnie
i z nerwem. Podobnie starszy materia³ z wydanej
przez wytwórniê Toshiba-EMI japoñskiej wersji
p³yty Please, Please Me The Beatles (TOCP-
51111), której ów “drive” przyda³ siê przy wybu-

chowym I saw her standing there. Lekki k³opot
sprawia³o uprzywilejowanie przez Marantza wy-
¿szej œrednicy, przez co z jasnym wzmacniaczem
mo¿e on zabrzmieæ zbyt bezpoœrednio, ale pew-
ne kompromisy zawsze s¹ obecne.

SA-11S1 jest jednak¿e przede wszystkim od-
twarzaczem SACD. Jaka bêdzie przysz³oœæ tego
standardu – nie wiem, jednak Marantz wydaje siê
stworzony do takich p³yt. Poprawia siê przede
wszystkim plastyka, dziêki czemu Peter Gabriel
œpiewa³ w wiêkszej sali i s³ychaæ w jego g³osie
uczucia, podobnie jak u partneruj¹cej mu Kate
Bush (So, Virgin, SAPGCD 5). Bardzo ³adnie po-
kazane zosta³y przeszkadzajki i pog³osy z p³yty
Companion Patricii Barber (Mobile Fidelity, UD-
SACD 2032), z dobrze ukszta³towanymi planami
i wymiarem w g³¹b. Szybkoœæ odtwarzacza i nie-
co twardy bas przy p³ytach SACD by³y bardzo
pomocne, poniewa¿ wiêkszoœæ z nich ma nieco
zbyt delikatne brzmienie, przypominaj¹ce wpraw-
dzie taœmê analogow¹, jednak trochê pozbawio-
ne “pazura” dobrych urz¹dzeñ PCM.

W Marantzu mamy mo¿liwoœæ wyboru wœród
wielu filtrów. Najlepiej zabrzmia³ z filtrem nr 1,
z którym pog³osy by³y d³u¿sze i pe³niejsze. Naj-
gorzej by³o z nr 3, który nieco upraszcza³ har-
moniczne. “Noise Shaper” naprawdê pomaga,
nieco zmiêkczaj¹c przekaz i go “uanalogowia-

j¹c”. Ró¿nice nie by³y du¿e i w szybkim porów-
naniu A/B mog¹ siê wydaæ znikome. Zalety filtra
wychodz¹ jednak przy d³u¿szych ods³uchach,
kiedy to w³¹czony NS pozwala³ s³uchaæ muzyki
d³u¿ej, bez zmêczenia. Filtr DC lepiej natomiast
wy³¹czyæ. Bas wprawdzie nie by³ s³abszy, ale wy-
dawa³ siê nieco mniej zwarty. Nie na ka¿dej p³y-
cie by³o to s³ychaæ, jednak przy mocniejszych im-
pulsach mo¿na siê by³o tego dopatrzyæ. SA-11S1
w swojej klasie cenowej jest znakomitym odtwa-
rzaczem CD, odtwarzaj¹cym muzykê mo¿e bez
romantyzmu, ale za to bardzo dok³adnie. Z p³y-
tami SACD jest jeszcze lepiej.


