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Powsta³a w roku 1987 w Wielkiej Brytanii firma
dCS (“Digital Conversion Systems”) nale¿y do
nieformalnego klubu zrzeszaj¹cego producentów
sprzêtu elektroakustycznego, którzy u zarania
swoich dziejów nie mieli nic, ale to zupe³nie nic
wspólnego z dŸwiêkiem. Wystarczy wymieniæ
kilku innych, jak Halcro (przemys³ zbrojeniowy,
wykrywacze metali), KEF (przemys³ metalurgicz-
ny, obróbka metali) czy Eichmann Technologies
(fizyka), ¿eby zorientowaæ, siê, ¿e grono to
zacne i szacowne. dCS zwi¹zane jest bowiem
z brytyjsk¹ “zbrojeniówk¹”, a konkretnie
z radarami stosowanymi w samolotach bojo-
wych. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e najwyraŸniej
tajemnice dotycz¹ce prawid³owego przetwarza-
nia sygna³u muzycznego rz¹dz¹ siê jakimiœ
ogólnymi prawami i ¿e nie s¹ przekazywane
z ojca na syna, wy³¹cznie w obrêbie cechu
“sprzêtników”.

Z ostawiaj¹c genealogiê, trzeba powiedzieæ, ¿e dCS wszed³ na
salony z przytupem. Zaprezentowany w rok po powstaniu
profesjonalny przetwornik A/D dCS 900, bêd¹cy pierwszym
w œwiecie prawdziwie 24-bitowym konwerterem, sta³ siê

punktem odniesienia dla najlepszych in¿ynierów dŸwiêku. To by³ jed-
nak pocz¹tek, poniewa¿ najwiêcej zamieszania firma poczyni³a wpro-
wadzaj¹c do sprzeda¿y upsampler dCS 972. Od tej pory rozpoczê³a siê
zabawa w gonienie króliczka. Z powodu d³ugich nóg k³apouchego,
doœæ szybko powsta³y konsumenckie wersje urz¹dzeñ profesjonalnych
- przetwornik D/A Elgar (a nastêpnie, w roku 1999 jego tañsza wersja
Delius) oraz upsampler Purcell. DAC Delius w wersji “plus” (chocia¿
w oficjalnych dokumentach nie u¿ywa siê tego okreœlenia, to po wpro-
wadzeniu interfejsu Fire Wire mo¿na tak chyba mówiæ), z mo¿liwoœci¹
przetwarzania sygna³u DSD ma wiêc ju¿ kilka lat. W tym kontekœcie
towarzysz¹ce mu w teœcie transport CD/SACD Verdi-LaScala ze zin-
tegrowanym upsamplerem DSD oraz Verona - dyskretny zegar taktuj¹-
cy (“master clock”) s¹ nowalijkami.

Lepiej byæ nie mo¿e...

dCSdCSdCSdCSdCS
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O budowa sk³ada siê wy³¹cznie z niemag-
netycznego materia³u - aluminium. Boki
to profile, do których od góry i od do³u

przykrêcono aluminiowe p³yty. Od góry, za po-
œrednictwem p³ata gumy, przykrêcono szklan¹
p³ytê z dyskretnym logo dCS. Z przodu widaæ
tylko kilka metalowych (bardzo precyzyjnych)
przycisków oraz niewielki zielony wyœwietlacz
matrycowy typu “dot”, wybrany ze wzglêdu na
swoje w³aœciwoœci szumowe. Do rozlicznych op-
cji mo¿na siê jednak dostaæ poprzez rozbudowa-
ne menu. A jest w czym wybieraæ. Delius akcep-
tuje bowiem sygna³y o czêstotliwoœci próbkowa-
nia od 32 kHz (dCS zamiast “kHz” konsekwent-
nie u¿ywa okreœlenia kS/s - “kiloSampli na sekun-
dê”) do 96 kHz - wszystko to w protokole SPDIF
- i, u¿ywanym w studiach, SDIF. Mo¿na oczywiœ-
cie doprowadziæ sygna³ w protokole AES3 prze-
sy³any ³¹czem AES/EBU. To jednak kaszka z mlecz-

kiem i niemal ka¿dy to potrafi. Clou programu s¹
jednak ³¹cza 2 x AES, poprzez które mo¿na prze-
sy³aæ sygna³ 24/192 oraz IEEE1394, którym prze-
sy³a siê zakodowany sygna³ DSD o parametrach
1/2,822MHz.

Taka wszechstronnoœæ jest mo¿liwa tylko
dziêki temu, ¿e wszystkie urz¹dzenia dCS zbu-
dowane s¹ w oparciu o uk³ady DSP, bez u¿ycia
gotowych chipów. Widaæ to wyraŸnie, kiedy za-
jrzymy do wnêtrza. G³ówne uk³ady umieszczono
na du¿ej p³ytce, zajmuj¹cej niemal ca³e wnêtrze
Deliusa. Co ciekawe, dok³adnie ta sama p³ytka,
z tymi samymi elementami, u¿ywana jest we
wszystkich urz¹dzeniach, a wiêc i w transporcie,
i w zegarze. Patrz¹c na ni¹, trudno dostrzec ja-
kiekolwiek podobieñstwo z typowymi przetwor-
nikami. Znajdziemy na niej superprecyzyjne zasi-
lanie (mnóstwo stabilizatorów napiêcia, zarówno
scalonych, jak i dyskretnych) oparte o zamkniêty
w kwadratowej puszce toroid i bank niziutkich
kondensatorów (2 x 10 000mF + 3 x 15 000mF),
uk³ady wejœciowe z przekaŸnikami i scalonymi
buforami oraz serce - zespó³ uk³adów DSP LSI.
Rdzeniem tego uk³adu s¹ dwie koœci Lattice Orca
oraz dwie Motorole. To na nich zbudowana jest
duma firmy, przetwornik Ring DAC. Tu¿ przy
wejœciu IEEE1394 umieszczono p³ytkê s³u¿¹c¹ do
odbioru i konwersji sygna³u DSD. Równie¿ i tutaj
wszystko wykonano przy pomocy DSP Lattice.
Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ znajdziemy tutaj koœæ
Philipsa. Skrajnie po lewej stronie, tu¿ przy
œciance bocznej umieszczono znakomite, selek-
cjonowane oscylatory kwarcowe. S¹ dwa, ponie-
wa¿ ka¿da z “rodzin” taktowania otrzyma³a
w³asny uk³ad (osobno dla 44,1; 88,2; 176,4 oraz
48; 96 i 192 kHz). Taka aran¿acja eliminuje ko-
niecznoœæ stosowania wprowadzaj¹cych spore
zniekszta³cenia pêtli PLL.

Po lewej stronie widaæ równie¿, umieszczon¹
piêtrowo, du¿¹ p³ytkê z uk³adami wyjœciowymi.
Widz¹c j¹ pomyœla³em, ¿e mi siê urz¹dzenia po-
myli³y... Oto bowiem, w ca³ej okaza³oœci, przy-
siad³a tam p³ytka z piêkn¹ ANALOGOW¥ regu-
lacj¹ g³oœnoœci. Zbudowano j¹ przy u¿yciu banku
oporników SMD (w tym przypadku s¹ to specjal-
ne elementy, nie badziewie stosowane przez
wiêkszoœæ firm) kluczowanych uk³adami scalony-
mi. We wszystkich materia³ach firmowych mówi
siê o CYFROWEJ regulacji g³oœnoœci (podobnie
jak w Wadii), a w instrukcji poœwiêcono temu
nawet ca³y rozdzia³. Nie wiem o co chodzi, byæ
mo¿e siê mylê, ale wygl¹da na to, ¿e regulacja
wyjœcia jest analogowa, tyle tylko, ¿e sterowana
cyfrowo. Jak by nie by³o, z Deliusa mo¿na wyjœæ
bezpoœrednio na  koñcówkê mocy. Pomaga
w tym prze³¹czane maksymalne napiêcie wy-
jœciowe (2V lub 6V) oraz regulacja balansu. Na
wyjœciu pracuj¹ bardzo dobre uk³ady Analog De-
vices OP275 (kombinacja tranzystorów bipolar-
nych i JFET), przy których umieszczono uk³ady
zasilaj¹ce (dla ka¿dej koœci osobno). Ca³a czêœæ
analogowa jest zbalansowana.

Œrodek Deliusa nie przypomina
¿adnego znanego przetwornika

Zagadka - analogowe wyjœcie
przetwornika

Zegary Deliusa
tu¿ przy bocznej œciance

Zacznijmy od Deliusa,
bo to on jest wyrazem mo¿liwoœci
technicznych dCS-a. Podobnie jak

wszystkie pozosta³e urz¹dzenia firmy,
zamkniêty w niskiej, g³êbokiej obudowie,

pomimo kosmetycznych zabiegów,
wygl¹da jak ¿ywcem przeniesiony ze

studia nagraniowego. Pomijaj¹c
wra¿enia estetyczne, ma to jednak same
dobre strony - urz¹dzenie wykonane jest

z zegarmistrzowsk¹ precyzj¹ i powinno
przetrwaæ bezpoœrednie trafienie bomb¹

atomow¹, a przy odrobinie szczêœcia
nawet zabiegi kosmetyczne sprz¹taczki

(o, pardon - gosposi).

DELIUS
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DCS jest jedn¹ z nielicznych firm, które
zbudowa³y swoje w³asne przetworniki

A/D oraz D/A. Obydwie konwersje czerpi¹
bezpoœrednio z opracowañ dla wojska. Prze-
tworniki A/D, bêd¹ce elementami sk³adowy-
mi radaru umieszczanego w dziobach samo-
lotów bojowych, zosta³y zamówione w³aœnie
u dCS-a. Ring-DAC, ich potomek, jest 5-bito-
wym uk³adem typu delta-sigma, z oversamp-
lingiem rzêdu 64. Firma pragnê³a bowiem po-
³¹czyæ zalety przetworników 1-bitowych (do-
bra liniowoœæ) oraz wielobitowych (niskie
zniekszta³cenia). Zamiast gotowych chipów
mamy programowalne uk³ady DSP o 32. bito-
wej architekturze, które zajmuj¹ siê obróbk¹
sygna³u wedle specjalnie napisanego progra-
mu. Dziêki niespotykanej precyzji, uda³o siê
wykonaæ przetworniki o prawdziwie 24-bito-
wej rozdzielczoœci. Jest to wa¿ne, poniewa¿
najnowsze przetworniki, które okreœla siê
mianem “24-bitowych” s¹ z takim sygna³em
tylko kompatybilne i osi¹gaj¹ rozdzielczoœæ
na poziomie 17, 18, a w najlepszych wypad-
kach 20 bitów. Ring-DAC jest z kolei liniowy
a¿ do LSB (Less Significant Bit), którego
zmiany daj¹ siê zaobserwowaæ na aparaturze
pomiarowej. A ta musia³a byæ skonstruowana
przez dCS-a specjalnie na potrzeby tego pro-
jektu, poniewa¿ ¿adna inna aparatura nie by³a
w stanie zmierzyæ tak subtelnych przebie-
gów. Jak deklaruje firma, Ring-DAC jest
w stanie zdekodowaæ sygna³ o rozdzielczoœci
do 29,5 bita. Nawet, jeœli jest to jakaœ przesa-
da, to i tak robi wra¿enie!

Jakkolwiek chroniony by³by to patent, by-
³a swego czasu firma, która jako jedyna - po-
za dCS-em oczywiœcie - u¿ywa³a tych prze-
tworników (chocia¿ w znacznie prostszej for-
mie). By³ ni¹ Arcam (przetworniki Alpha 9
oraz FMJ CD23). Niestety, chyba ze wzglêdu
na koszty, w najnowszych urz¹dzeniach tej
firmy stosowane s¹ gotowe chipy. Bior¹c to
wszystko pod uwagê, trzeba powiedzieæ, ¿e ani
Elgar, ani Delius nie przetwarzaj¹ sygna³u
DSD w jego “rodzimej” formie jednobitowej,
ale przed przetwornikiem musz¹ sygna³ ten
poddaæ konwersji do czegoœ w rodzaju PCM.
Nieliczne odtwarzacze, których ca³y tor cyf-
rowy pracuje z sygna³em DSD pochodz¹ od
Sony oraz Sharpa, a wszystkie przetworniki
“uniwersalne” przekszta³caj¹ sygna³ DSD na
coœ dla nich bardziej “strawnego”.

Ring-DAC

Warto
zwróciæ uwagê

na podobieñstwo
z Deliusem.

VERONA
Przetwornik - wiadomo, napêd - równie¿.
Chwilê zajmuje umiejscowienie na mapie
urz¹dzeñ upsamplera, jednak absolutnym
rodzynkiem jest zewnêtrzny
zegar taktuj¹cy.

N awet jeœli ktoœ nie
czyta³  poprzednich
akapitów, po Veronie

powinien siê zorientowaæ, ¿e ko-
rzenie dCS-a gin¹ gdzieœ w czeluœ-
ciach studiów nagraniowych. To w³aœ-
nie tam u¿ycie globalnego zegara (“master
clock”) taktuj¹cego wszystkie urz¹dzenia cyfro-
we jest norm¹. Je¿eli bowiem puœcimy wszystko
na ¿ywio³, to oka¿e siê, ¿e minimalne “rozjecha-
nie siê” zegarów poszczególnych urz¹dzeñ po-
trafi zniszczyæ ca³e nagranie. W urz¹dzeniach
konsumenckich do tej pory szczytem wyrafino-
wania by³o u¿ycie ³¹cza pozwalaj¹cego taktowaæ
napêd zegarem przetwornika (zarówno Delius,
jak i Verdi-LaScala to umo¿liwiaj¹), wiêc Verona
ustanawia swoim pojawieniem siê now¹ jakoœæ
i zapewne w krótkim czasie trzeba siê spodzie-
waæ rzesz naœladowców. Jej budowa jest... iden-
tyczna jak Deliusa, z wy³¹czeniem wyjœcia analo-
gowego i wejœcia DSD. Jedyn¹ zmian¹ s¹ oczy-
wiœcie ³¹cza - piêæ wyjœæ na BNC i trzy na RCA,
oraz zamkniêcie oscylatorów w metalowym od-
lewie. Verona mo¿e podawaæ na wyjœcie dwie
czêstotliwoœci - 44,1 kHz lub 48 kHz oraz mo¿na
dodaæ do sygna³u zegara dither. Ta ostatnia funk-
cja ma za zadanie zmusiæ pêtlê PLL w odbiorni-
kach cyfrowych, aby by³a aktywna przez ca³y
czas i wytr¹ciæ j¹ z tzw. obszaru “dead center”,
w który po zalockowaniu siê wpada. Ma to
w efekcie poprawiæ liniowoœæ tego elementu.
Poniewa¿ jednym z czynników krytycznych przy
oscylatorach kwarcowych jest temperatura pra-
cy, element w którym umieszczono zegary w
Verdim pe³ni funkcjê stabilizatora temperatury.
Schowany wewn¹trz czujnik sygnalizuje, kiedy
temperatura osi¹ga optymaln¹ wartoœæ i zapala
kontrolkê OK na panelu bocznym. Mamy wtedy

pewnoœæ, ¿e urz¹dzenie pracuje w optymal-
nych warunkach. ¯eby jednak nie pozostawiæ ni-
czego przypadkowi, na œciance tylnej umieszczo-
no wejœcie dla jeszcze bardziej stabilnego zegara
zewnêtrznego. Mo¿e to byæ sygna³ z zegara ato-
mowego, przesy³any za poœrednictwem GPS-a,
lub te¿ “po prostu” zegar atomowy. W Japonii
jakiœ czas temu pojawi³y siê pierwsze p³yty
z dumnym napisem “atomic master clock”...

W  przypadku  urz¹dzeñ  dCS-a  widaæ,  ¿e
wspó³czesna obróbka cyfrowa przeprowadzana
jest przez urz¹dzenia, które wiêcej maj¹ wspól-
nego z komputerami ni¿ z klasycznymi CD-kami.
Dziêki temu, mo¿liwa jest sta³a poprawa urz¹-
dzeñ poprzez zmianê oprogramowania. W dCS-
ach zainstalowano pamiêæ Flash, dziêki czemu
prze³adowanie mo¿na dokonaæ za pomoc¹ p³yty
CD-R w³o¿onej do odtwarzacza lub za pomoc¹
portu na tylnej œciance. Chocia¿ budowa po-
szczególnych elementów zestawu jest wzorowa,
to trudno by by³o ni¹ sam¹ usprawiedliwiæ kos-
miczn¹ cenê angielskich “klocków”. I w tym
przypadku pokrewieñstwo ze œwiatem, w któ-
rym królami s¹ hackerzy jest najwyraŸniejsze:
p³acimy bowiem nie za silikon, metal i krzem,
z których zbudowane s¹ kluczowe elementy, ale
za program - software - który je obs³uguje. A ci,
którzy mieli stycznoœæ z zaawansowanymi pro-
gramami przeznaczonymi dla profesjonalistów i,
na przyk³ad, instytucji rz¹dowych, wiedz¹, ¿e ich
koszt mo¿e byæ zawrotny. I w przypadku dCS-a
jest.

Zegary
w Veronie

zamkniêto
w specjal-

nym
odlewie
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Najwa¿niejsze ³¹cze dCS-a -
IEEE1394, którym mo¿na przes³aæ

do 50 kana³ów DSD

W obs³udze urz¹dzeñ dCS-a wystêpuje
tak wiele zmiennych, na które wp³yw
ma u¿ytkownik, ¿e poœwiêcê im krót-

ki akapit pod koniec testu. Wiêkszoœæ ods³uchów
przeprowadzi³em w najlepszej, moim zdaniem,
konfiguracji - filtr cyfrowy “2”, ³¹cze dla CD -
IEEE1394, zegar - zewnêtrzny (Verona), wyjœcia
zbalansowane, piwo w d³oni.

Podpinaj¹c dCS-a od razu s³ychaæ, ¿e jego
proweniencja jest studyjna. Mam jednak na myœli
dobre studia, a nie takie, w których u¿ywa siê
jasnej i ostrej elektroniki, bo tylko w ten sposób
mo¿na coœ us³yszeæ. Twórcy angielskiego zesta-
wu nale¿eli chyba do zuchów, bo urz¹dzenia te
zdaj¹ siê mówiæ s³owami z przysiêgi zuchowej:
“dCS chce wiedzieæ wiêcej...” S³uchaj¹c p³yt CD
ma siê wra¿enie, ¿e odczytywana jest ka¿da dro-
binka informacji, która w jakiœ sposób innym
urz¹dzeniom, nawet wybitnym, umyka³a. Porów-
nanie do topowych urz¹dzeñ - Linna CD12 i Lec-
tora Granda pokazuje, ¿e dCS ma ch³odniejsz¹
barwê tonaln¹, bez cienia eufonii, o któr¹ zreszt¹
wczeœniej Linna bym nie podejrzewa³. Nie ma
mowy o ostroœci - jesteœmy poza zasiêgiem tej
przypad³oœci - ale ka¿dy wycinek zdarzenia mu-

formatach i spokojnie cieszyæ siê swoimi kom-
paktami. Jakoœæ dŸwiêku z p³yt SACD, jak¹ dCS
oferuje, jest jednak tak wybitna, ¿e trudno j¹
z jakimkolwiek CD porównaæ. Niezale¿nie od
tego, czy taœmy matki nagrane by³y w PCM
(Patricia Barber, Companion, Mobile Fidelity UD-
SACD 2023), czy te¿ nagrania dokonano bezpo-
œrednio na rejestrator DSD (Jacintha, Lush Life,
Groove Note GRV1011-3), jakoœæ wszelkich ele-
mentów na które sk³ada siê dŸwiêk skaka³a o kil-
ka poprzeczek. Powiem teraz herezjê, albo
i dwie. Ju¿ czujê gor¹co bij¹ce z rozpalanych
przez mi³oœników winylu stosów, ale co mi tam,
Naczelny mnie obroni! Rzecz bowiem w tym, i¿
wydaje mi siê, ¿e dCS w trybie DSD jest lepszy
ni¿ p³yta winylowa. Czas na drug¹ herezjê: nigdy
nie uwa¿a³em p³yty LP za wzorzec, a jedynie za
najlepsze dostêpne konsumenckie Ÿród³o dŸwiê-
ku. Wzorcem dla mnie zawsze by³a taœma analo-
gowa (najlepiej nagrana przeze mnie), a widz¹c
i s³ysz¹c zabiegi, jakim p³yta poddawana jest pod-
czas przygotowañ do t³oczenia (EQ, kompresja
itp.) wiedzia³em, co jest w ten sposób tracone
z orygina³u. P³yty SACD na dCS-ie graj¹ tak, jak-
bym mia³ w pokoju Studera i taœmy Ampexa,

jest w p³ynny i “analogowy” sposób. dCS przeka-
zuje go perfekcyjnie, dok³adnie i z zaanga¿owa-
niem, które jednak zawsze zatrzymuje siê tu¿
przed popadniêciem w podkolorowanie. Jest to
cecha,  która pozwoli na zawyrokowanie, czy
dCS nam odpowiada, czy nie. Saksofony bowiem
s¹ przekazywane bez tego “zadêcia” i wype³nie-
nia, które z kolei oferuj¹ Linn i Lector.  Ju¿ jed-
nak przy g³osach zalety dCS-a s¹ niepodwa¿alne:
zarówno madryga³y Monteverdiego (Ottavo Libri...,
Opus111, OPS 30-187, CD), jak i utwory Cole

Portera œpiewane przez Ellê Fitzgerald (Verve
537 257-2, CD) by³y cudowne - precyzja pozwo-
li³a na œledzenie ka¿dej frazy z osobna i nie by³o
mowy o wyszczupleniu czy “wyci¹gniêciu” g³osu.

� �� �� �� �� �
To wszystko sprawia, ¿e LaScalê i Deliusa,

przy pomocy Verony, mo¿na uznaæ za jedno
z najlepszych, a pod kilkoma wzglêdami - najlep-
sze Ÿród³o cyfrowe 16/44,1 (a Deliusa do 24/
192) na Ziemi. I by³oby tak piêknie, gdyby nie...
SACD. Mo¿na by bowiem zapomnieæ o nowych

DLA TYCH, KTÓRZY NIE LUBI¥ (albo nie umiej¹) CZYTAÆ CHCÊ NAPISAÆ KRÓTKO:
uwa¿am, ¿e urz¹dzenia dCS-a, które testowa³em, s¹ najlepszymi urz¹dzeniami cyfrowymi,

jakie dostêpne s¹ na rynku konsumenckim. Trochê to prostackie takie sp³ycanie, ale o czytelni-
ków trzeba przecie¿ dbaæ, prawda? Tak naprawdê stwierdzenie to obwarowane jest wieloma

przypisami, g³osami i uœciœleniami, jednak w swojej istocie jest jak najbardziej prawdziwe.

zycznego traktowany jest z równ¹ powag¹ i do-
k³adnoœci¹. Myœlê, ¿e w³aœnie dlatego nagrania
z reedycji XRCD p³yty Saxophone Colossus Son-
ny`ego Rollinsa (Prestige/JVC VICJ-60158, XRCD)
zabrzmia³y tak œwie¿o i porywaj¹co. Góra w ogó-
le jest przepiêknie rozbudowana i bogata we
wszelkie odcienie. Jedynym miejscem, w którym
Linn i Lector pokaza³y pazur, to ni¿szy jej zakres,
gdzie czasami przyda³oby siê u dCS-a wiêksze
zró¿nicowanie barwy. To jest chyba jednak zwi¹-
zane z konwersj¹ PCM na DSD. Pod³¹czaj¹c na-
pêd do przetwornika bez upsamplowania otrzy-
mujemy nieco ciemniejszy dŸwiêk, z minimalnie
gêstszym górnym œrodkiem o lepszej fakturze,
jednak bez fantastycznej przestrzennoœci i pre-
cyzji wszystkich podzakresów. A w³aœnie ta ce-
cha czyni z dCS-a samotnego króla wzgórza w
dziedzinie basu. Jest on superprecyzyjny, ale jed-
noczeœnie nie ma w nim tej mêcz¹cej w innych
dok³adnych odtwarzaczach twardoœci. Kontrabas
z japoñskich reedycji p³yt Milesa Davisa czy
z przepiêknie nagranej p³yty Rollinsa The Bridge
(BMG Heritage 52472 2, CD) mia³ dok³adne kon-
tury i dobre wype³nienie. Zakres ten w dCS-ie
le¿y poza wszelk¹ konkurencj¹ i ¿adne z domo-
wych urz¹dzeñ cyfrowych nie dorasta mu do
piêt. W tej dziedzinie zarówno Linn CD12, jak
i Lector Grand nawet nie zipnê³y. Osobnego ko-
mentarza wymaga jednak œrednica. Jest to za-
kres, który w Linnie i Lectorze przetwarzany

Basfa czy M3. Czyli przepiêknie. Tak perlistej,
przyjemnej góry dawno nie s³ysza³em. Dynamika,
która przy PCM by³a osza³amia j¹ca,  do-
sta³a w prezencie drug¹ m³odoœæ. Znik³a eufonia
œrednicy znana z winylu, która choæ szalenie
przyjemna, nie zawsze mia³a wiele wspólnego
z rzeczywistoœci¹. Nie mia³em wprawdzie mo¿li-
woœci bezpoœredniego porównania, ale pamiêta-
j¹c dŸwiêk rejestratora DSD myœlê, ¿e dCS za-
gra³ lepiej ni¿ on!

I dochodzimy w ten sposób do sprawy tyle¿
trudnej, co kontrowersyjnej - do oceny samego
formatu jakim jest SACD. Uwa¿am, ¿e dŸwiêk
dobrze zrealizowanej p³yty tego typu jest znie-
walaj¹cy. Jednoczeœnie myœlê jednak, a teraz
mam pewnoœæ, ¿e nie jest to do koñca dŸwiêk
prawdziwy. Ka¿da kolejna p³yta - od jazzu Rollin-
sa, po rock Depeche Mode mia³a nieco podobn¹
górê, bez subtelnoœci, które pokazuj¹, z jakich
blach korzysta³ perkusista, z czego zrobiono
œciany pomieszczenia, albo jaki numer biustono-
sza nosi sopranistka. “Gêste” PCM (24/192 lub
96) pokazuje te ró¿nice lepiej. I chocia¿ dŸwiêk
mo¿e siê czasem wydawaæ grubiej ciosany, to ma
on wiêcej wspólnego z ¿yciem ni¿ DSD. To s¹
jednak ja³owe rozwa¿ania, bo i tak nie ma wielu
dobrych p³yt DVD-Audio. W tym momencie wy-
starczy powiedzieæ, ¿e nie ma chyba - a przynaj-
mniej ja nie s³ysza³em - lepszego Ÿród³a DSD.
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VERDI-LASCALA/
DELIUS/VERONA

Cena [z³] 73970/50610/31110
Dystrybutor FAST

Wykonanie i komponenty
Zegarmistrzowska precyzja, dobre zasilanie
i obudowa, jednak nie o to tutaj chodzi.

Funkcjonalnoœæ
Wszystkie elementy nale¿¹ do czo³ówki w tej
dziedzinie.

Brzmienie
W wiêkszoœci aspektów - referencyjne. Precyzja
i dok³adnoœæ, to g³ówne cechy kompletu dCS-a.
Rewelacyjny bas.

Uk³ady DSP, które
stanowi¹ serce wszyst-

kich urz¹dzeñ dCS-a

Pozosta³o wiêc ju¿ tylko napisaæ o mo¿li-
woœciach wp³ywania na dŸwiêk. Przede
wszystkim – wyjœcia. Wyjœcie zbalansowa-

ne brzmi o niebo lepiej od niezbalansowanego.
Poprawia siê przede wszystkim obecnoœæ muzy-
ków w pomieszczeniu oraz pewna “bezpoœred-
nioœæ dŸwiêku”.  Warto te¿ wypróbowaæ
urz¹dzenie z upsamplingiem DSD i bez niego.
Sygna³ PCM brzmi nieco ciemniej i mniej prze-
strzennie, zaœ w DSD podkreœlana jest kremowa
i g³adka œrednica. PCM ma jednak g³êbiê (chodzi
o barwy, nie o scenê), która w DSD jest nieco
homogenizowana i ujednolicana. W kance kan-
cow, jak mówi¹ nasi przyjaciele, lepiej jest up-
samplowaæ - przyda siê tych kilka metrów sceny
wiêcej. W trybie DSD dostêpne s¹ cztery filtry,
które ró¿ni¹ siê stopniem nachylenia, a gdzie “4”
ma najszybszy spadek. We wszystkich przypad-
kach najlepiej zabrzmia³ filtr “2”. “1” by³a nieco
zbyt “rozlaz³a”, zaœ “3” i “4” mia³y twardy i nie-
co nieprzyjemny dŸwiêk. No i - zegar. LaScala
taktowana z Deliusa zabrzmia³a znakomicie.
Mo¿na wiêc zastanawiaæ siê, czy Verona jest
w ogóle potrzebna. Daje ona bowiem poprawê
o jakieœ 5% i mog³oby siê wydawaæ, ¿e jest
to tylko kropka nad “i”. Na tym poziomie ceno-
wym s¹ to jednak du¿e wartoœci i warto wypró-
bowaæ tê opcjê. Bêdzie to wówczas najdro¿sza
“kropka” jak¹ znam. Jedn¹ z opcji zegara jest do-
danie dithera. Wypróbowa³em go wielokrotnie
w œlepych testach i zawsze p³yty z ditherem
brzmia³y... gorzej. DŸwiêk by³ minimalnie mniej
przestrzenny i wolniejszy. Jedynym wyj¹tkiem

by³y p³yty HDCD, gdzie lepiej zabrzmia³a opcja
odwrotna. Zupe³nie na koniec pozostawi³em jed-
nak sprawê regulowanego wyjœcia. Pocz¹tkowo,
zniechêcony jego rzekom¹ “cyfrowoœci¹”, trochê
je zaniedba³em. A dŸwiêk jest z niego super. Do-
daj¹c przedwzmacniacz wysokiej klasy zyskuje-
my nieco dynamiki i tzw. “headroom”, tracimy
jednak aksamit, jakim wys³ano œciany studia.
Warto wiêc wypróbowaæ tê opcjê samemu.

Frustruj¹ce by³y dla mnie próby dekodowania
poprzez Deliusa p³yt DVD-A 24/96. Podpi¹³em
bowiem do niego odtwarzacz SACD/DVD-A Pio-
neera DV-656 i... g...no. Okazuje siê, ¿e znako-
mita wiêkszoœæ p³yt DVD-A, chocia¿ w formacie
24/96, poprzez wyjœcie cyfrowe wypuszcza syg-
na³ 16/48, albo - jak w przypadku kilku p³yt DTS
- nie wypuszcza go w ogóle. NajwyraŸniej parano-
ja antypiracka dopad³a i obóz DVD. Na szczêœcie
bracia Chesky zachowali jeszcze nieco rozs¹dku
i z ich p³ytami nie by³o najmniejszego k³opotu.

CZEKAM
Zbli¿a siê termin oddania dCS-a, zgromadzi-

³em wiêc spore zapasy ¿ywnoœci, a ¿onê i dzieci
wys³a³em na wczeœniejsze wakacje (a niech sobie
wypoczn¹...). Czekam. Nie jestem pewnie pier-
wszym, który tak robi, wiêc ludzie dystrybutora
wiedz¹, jak w takich przypadkach postêpowaæ.
Bêd¹ jednak musieli najpierw mnie pokonaæ,
a dopiero potem wyrywaæ poszczególne urz¹-
dzenia z moich martwych palców. Na razie cze-
kam.

Wojciech Pacu³a

Obudowa transportu jest literalnie skrê-
cona z dwóch obudów Deliusa, przy
czym elektronika i zasilanie pozosta³o

w spodniej czêœci, podczas kiedy napêd umiesz-
czono w górnej. Podobnie jak w Verdim, jest to
jednostka Sony, stosowana w urz¹dzeniach stu-
dyjnych. Dlatego te¿ ca³y napêd, oprócz szuflady
(a szkoda!) wykonany jest z metalu. W jego apli-
kacji widaæ jednak ogromn¹ dba³oœæ o szczegó³y.
Korpus przykrêcono bowiem do metalowych
prowadnic,  które za poœrednictwem elas-
tycznych absorberów podwieszono pod d³ugimi
profilami, ³¹cz¹cymi przedni¹ i tyln¹ czêœæ urz¹-
dzenia. Od góry ca³oœæ zaekranowano blach¹
i oklejono matami bitumicznymi. Podobnie, jak
w przypadku obudowy, tak i tutaj wiêkszoœæ me-
talowych elementów wykonano z aluminium.
Poniewa¿ napêd “wisi” na elastycznych elemen-
tach, szuflada nie ma wiêc idealnie dopasowane-
go obrysu, ale raczej szerok¹ szczelinê tak, ¿eby
nie t³umiæ jej ruchów. Oprócz zestawu typowych

Po opisie Deliusa nie ma ju¿
w³aœciwie o czym pisaæ, poniewa¿

transport/upsampler Verdi-LaScala
zbudowany jest w oparciu o identyczne
uk³ady (bez sekcji analogowej), tyle, ¿e

przeprogramowane tak, aby
upsamplowa³y sygna³ PCM 16/44,1 do

postaci DSD i wysy³a³y go na zewn¹trz.

wyjœæ cyfrowych znajdziemy równie¿ wyjœcie IE-
EE1394, którym, w zakodowanej formie, przesy-
³any jest sygna³ z p³yt SACD oraz zupsamplowa-
ny do DSD sygna³ z p³yt CD. Stosuj¹c napêd So-
ny skorzystano z tego, ¿e jego oprogramowanie
umo¿liwia odczyt CD Text-u, zarówno z CD jak
i SACD. I, chocia¿ puryœci pewnie marszcz¹ czo-
³o, jest to mi³y dodatek, którego w moim Pione-
erze mocno mi brakuje. Zarówno przetwornik
jak i napêd posiadaj¹ znakomicie wykonane me-
talowe piloty. Niestety, pilot napêdu posiada
wielofunkcyjne przyciski i muszê przyznaæ, ¿e co
jakiœ czas siê w nich gubi³em.

Napêd Sony
w LaScali zawie-
szono pod d³ugimi
prowadnicami.
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