CD + wzmacniacz HI-FI

POTRÓJNA PORCJA FIRMOWEGO

STEREO
Audiolab 8000CDE + 8000SE
Marantz CD6002 + PM6002
NAD C515BEE + C315BEE

Posiadanie systemu jednego producenta nie jest dzisiaj dowodem braku audiofilskiego obycia. Niegdyœ firmy by³y bardziej
wyspecjalizowane; obecnie trudno wiêkszoœci z nich zarzuciæ,
¿e dobrze zna siê na jednym rodzaju urz¹dzeñ, a inne robi
tylko przy okazji. W przypadku Audiolaba i NAD–a jeszcze
mo¿emy siê upieraæ, ¿e najwiêksz¹ specjalnoœci¹ ich kuchni s¹
wzmacniacze, ale Marantz... Bez obaw o masakrê na forach
internetowych, czekaj¹c¹ nas po wizycie ¿yczliwych przyjació³–
–audiofilów, mo¿na graæ na systemie „firmowym”. Eleganckim,
³atwym w obs³udze, dobrze brzmi¹cym. Oczywiœcie zawsze
mo¿na próbowaæ mieszanek – rezultaty dŸwiêkowe mog¹ byæ
jeszcze lepsze. Mog¹, ale nie musz¹.
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HI-FI CD + wzmacniacz

Audiolab 8000CDE+8000SE

IAG (International Audio Group) ma pod swoj¹ piecz¹ coraz wiêcej renomowanych brytyjskich marek. Audiolab, Mission, Quad, Wharfedale... a od niedawna
tak¿e Castle Acoustic. Wskrzeszono produkcjê wielu znanych urz¹dzeñ, ale
opracowywane s¹ te¿ nowe konstrukcje. 8000CDE i 8000SE to najnowsze
i najtañsze w historii urz¹dzenia Audiolaba. Wygl¹daj¹ jednak bardzo podobnie
jak dro¿si protoplaœci.

8000CDE
Aluminiowe obudowy z grubymi œciankami
przednimi, identyczna stylistyka – mimo ¿e
pochodzi z lat 80., wygl¹da ca³kiem œwie¿o.
Bladoniebieski, ciek³okrystaliczny wyœwietlacz,
chocia¿ wydaje siê spory, pokazuje maleñkie
literki i jest ma³o pomocny. Oprócz szeœciu
przycisków steruj¹cych napêdem mamy
mechaniczny wy³¹cznik sieciowy – bez stand–by.
Œrodek nie jest zat³oczony, sprawia jednak
bardzo dobre wra¿enie. Podstaw¹ uk³adów
audio jest przetwornik D/A Cyrrus Logic
CS4398, uk³ad 24/192 o bardzo dobrej dynamice
na poziomie 20 bitów. Wyjœcie, sprzêgane
uk³adem DC–Serwo, aktywowane jest
przekaŸnikiem. Na p³ytce widaæ miejsca pod
dodatkowe wyjœcia cyfrowe – BNC i TOSLINK,
oraz pod drug¹ parê wyjœæ analogowych.

Wszystkie gniazda s¹ z³ocone. Konstrukcja
mechaniczna jest solidna, „most” spina przód
i ty³ nad napêdem, p³yta metalowa tworzy drugie
dno, górna œcianka jest wyklejona specjaln¹ mat¹.
Napêd bazuje na projekcie VAM1202 Philipsa.
Urz¹dzenie, choæ tanie, wyposa¿ono w trzy
super–audiofilskie smaczki: wy³¹czanie
wyœwietlacza, wy³¹czanie wyjœcia cyfrowego
oraz mo¿liwoœæ zmiany filtra cyfrowego
w przetworniku. Otrzymujemy do wyboru dwa
filtry: „slow” i „fast”’. Fabrycznie Audiolab
przychodzi z tym drugim ustawieniem
i aktywowanym wyjœciem cyfrowym. Zmian
dokonuje siê w menu odtwarzacza, nie ma
niestety mo¿liwoœci szybkiej zmiany „w locie”.
Z odtwarzaczem dostajemy wielofunkcyjny
pilot, obs³uguj¹cy CD i wzmacniacz - ale niestety
nie 8000SE, który w ogóle nie jest zdalnie
sterowany.
Wnêtrze
podzielone jest na
dwie sekcje – czêœæ
z napêdem oraz
uk³adami audio
i czêœæ z zasilaczem.

Krótk¹ œcie¿kê sygna³u w du¿ej mierze
uzyskano monta¿em SMD.

Czêœæ zasilaj¹ca z trzema osobnymi
ga³êziami.

Modyfikowany napêd Philipsa VAM1202.
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Charakterystyczne dla Audiolaba prze³¹czniki
s¹ wygodne w u¿yciu.

8000SE
Front wzmacniacza przywo³uje legendarny
model 8000A. Z ty³u sporo gniazd – szeœæ wejœæ
liniowych, w tym a¿ trzy pêtle do nagrywania.
Jest równie¿ wyjœcie z przedwzmacniacza
i wejœcie na koñcówkê. Gniazda g³oœnikowe do
szczególnie solidnych nie nale¿¹, choæ trzeba
powiedzieæ, ¿e dokrêcaj¹ siê bardzo wygodnie.
Wnêtrze 8000SE wygl¹da jak przeniesione
z dro¿szych konstrukcji. Uk³ad w ca³oœci jest
tranzystorowy, zmontowany na jednej p³ytce.
Sygna³ ze z³oconych gniazd RCA biegnie
œcie¿kami do przedniej œcianki, do ³adnych
mechanicznych selektorów – ods³uchu
i nagrywania. St¹d od razu trafia do przedwzmacniacza – rozbudowanego uk³adu

aktywnego na tranzystorach niskoszumowych,
z dobrymi elementami biernymi – m.in.
kondensatorami polipropylenowymi Wima
i elektrolitami Elna „Red” Cerafine. Koñcówka
równie¿ jest tranzystorowa, tylko w sprzê¿eniu
zwrotnym u¿yto scalaka Burr–Browna OPA2134.
Tranzystory koñcowe zosta³y wziête wprost
z dro¿szej konstrukcji, razem z radiatorami. To
pary komplementarne Sankenów 2SA1216
+2SC2922, przykrêcone do siebie „plecami” za
poœrednictwem pióra wypuszczonego z radiatora. Za wyjœciem s³uchawkowym mamy
dedykowany mu wzmacniacz (te¿ na tranzystorach), a nie przekierowanie sygna³u ze stopnia
koñcowego. Jednak po wpiêciu s³uchawek
automatycznie odcinany jest sygna³ do koñcówki
i zapala siê druga dioda na przedniej œciance.
Regulacja wzmocnienia odbywa siê w du¿ym
Alpsie. Sekcja zasilacza zawiera dwa du¿e
kondensatory Elny i transformator toroidalny.
Widaæ dba³oœæ o prowadzenie masy
– wszêdzie gwiazdy, bardzo grube, nieraz
podwójne kable masowe, np. z kondensatorów
do tranzystorów.
Jakiœ czas szuka³em w pude³ku wzmacniacza
pilota. I siê nie doszuka³em. Okazuje siê, ¿e
urz¹dzenie nie jest zdalnie sterowane. To jeden
z kosztów sprowadzenia Audiolaba na tak niski
pu³ap cenowy.

Jedna du¿a p³ytka, minimalna
liczba po³¹czeñ kablami.

Bogato wyposa¿ony wzmacniacz daje mo¿liwoœæ szerokiej gamy pod³¹czeñ.
W odtwarzaczu zrezygnowano z optycznego wyjœcia cyfrowego. I nie ma czego ¿a³owaæ.
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HI-FI Amplitunery
CD + wzmacniacz
6000 z³
KINO DOMOWE

LABORATORIUM Audiolab 8000SE
Mo¿liwoœci mocowe Audiolaba s¹ bardzo du¿e w porównaniu do
konkurentów; ma³a obudowa, jednak ju¿ przy 8 omach z zacisków
g³oœnikowych p³ynie 85 W, a pod³¹czenie obci¹¿enia 4 omowego daje wzrost
do 132 W. Wprawdzie transformator zasilaj¹cy nie jest przygotowany na
zdublowanie tych wyników przy obci¹¿eniu dwóch kana³ów, jednak 2x78 W
oraz 2x119 W to i tak wartoœci poza zasiêgiem konkurentów. Pod wzglêdem
poziomu szumu 8000SE osi¹ga wynik mniej wy¿y³owany – 87 dB, ale wy¿sza
moc wyjœciowa pozwala ponownie nadrobiæ dynamice, osi¹gaj¹cej 105 dB.
Pasmo przenoszenia (rys. 1) prezentuje siê wybornie od 10 Hz
(minimalny spadek –0,1 dB tylko dla 4 omów, dla 8 omów charakterystyka
jest idealnie p³aska), na drugim krañcu punkt –3 dB osi¹gniemy jednak
wczeœnie, przy 64 kHz dla 8 omów oraz 57 kHz dla 4 omów.
Nawet trzecia harmoniczna, bêd¹ca najsilniejsz¹ w ca³ym gronie, zajmuje
bezpieczny poziom –90 dB (rys. 2), pi¹ta oraz siódma le¿¹ ju¿ znacznie
poni¿ej –100 dB.
Na rys. 3 widaæ, ¿e przedzia³ THD+N poni¿ej 0,1 % rozpoczyna siê ju¿
od mocy rzêdu kilku dziesi¹tych wata, zarówno dla 8 jak i 4 omów. Mo¿emy
nawet pokusiæ siê o ustalenie zakresów, w których THD+N nie przekracza
bardzo niskiego pu³apu 0,01%, – bêd¹ to 16 – 64 W dla 8 omów oraz
35 – 108 W dla 4 omów.
Na koniec uwaga odnoœnie czu³oœci, która jest ni¿sza w porównaniu do
wzmacniaczy konkurencji i wynosi 0,33 V, w praktyce nie bêdzie to jednak
stanowiæ problemu.
R. £.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]
1x
8
85
4
132
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω)

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

2x
78
119
0,33
87
105
0,046
44

6 wejœæ, wyjœcie z preampu i wejœcie na koñcówkê, 3 wyjœcia do nagrywania.

Rys. 3. Moc

Koñcówka, w pe³ni tranzystorowa, oparta jest na piêknych Sankenach.

Obudowy
CD i wzmacniacza s¹
chronione
przed
wibracjami
wyklejeniem
z maty
bitumicznej.
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Za gniazdem s³uchawkowym kryje
siê prawdziwy
wzmacniacz
s³uchawkowy.
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ODS£UCH
S³uchaj¹c Audiolaba obok NAD–a i Marantza
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e konstruktorom spod
skrzyde³ IAG uda³o siê po³¹czyæ dynamikê
i ¿ywoœæ tego pierwszego oraz wyrafinowanie
i precyzjê drugiego. Ale nie do samego koñca:
œredni bas nie „kopie” jak w NAD–zie, zaœ
pozycjonowanie instrumentów nie jest a¿ tak
dok³adne jak w Marantzu. Jednak tym razem po
prostu niczego istotnego nie brakuje, i st¹d
s³ucha siê tego œwietnie. Chocia¿ s³yszymy
naturaln¹ ¿ywoœæ, to nie jest to ¿ywio³owoœæ
i porywczoœæ – Audiolab gra uwa¿nie, delikatnie.
W porównaniu z drogimi urz¹dzeniami
temperatura nie jest specjalnie wysoka, ale du¿o
zale¿y od konkretnego nagrania. Wes Montgomery z p³yty So Much Guitar! by³ podawany nieco
z ty³u, jednak bez przyt³umienia i zawoalowania.
Nie mamy intensywnoœci ani „obecnoœci”,
pozostaje klarownoœæ i wyrazistoœæ; ustrze¿ono
siê tak¿e przed miniaturyzacj¹ – to nie jest pitu–
pitu, to nie jest granie zza zas³ony. Jest dobry
atak, mocne blachy, zwinny bas. Kontrabas
pokaza³ siê bez pogrubiania, z si³¹ i zwartoœci¹.
Na p³ycie Violator Depeche Mode, a to p³yta
nagrana doœæ twardo, basu jest pod dostatkiem.
Audiolab nurza³ siê w pomrukach, mocnych
szarpniêciach itp. Nie by³o wybitnej definicji tego
zakresu, jednak jak za te pieni¹dze, program

obowi¹zkowy zosta³ wykonany. Pasadoble Larsa
Danielssona i Leszka Mo¿d¿era to wzorcowe
nagranie kontrabasu i fortepianu. Utwór nr 5 to
wirtuozerski popis wspó³dzia³ania. Scena by³a za
ka¿dym razem bli¿ej œrodka, bez rozgrywania
wydarzeñ na du¿ych po³aciach, ale konsystencja
by³a znakomita. Nie ma specjalnej rozdzielczoœci, ¿eby jednak ustawiæ wszystko w odpowiedniej perspektywie, trzeba powiedzieæ, ¿e to
ograniczenie wszystkich produktów tej klasy
cenowej. A trzeba skomplementowaæ œwietne
odtworzenie p³yty The Girl from the Other Room
Diany Krall. G³os by³ lekko podniesiony przy
sybilantach, ca³oœæ zosta³a w ³adny sposób
sklejona. O tym, ¿e mamy do czynienia
z naprawdê dobrym zawodnikiem, który nieŸle
rozpoznaje jakoœæ nagrañ, mo¿na siê te¿ by³o
przekonaæ przy najnowszej, znakomitej p³ycie In
the Raibow grupy Radiohead. To nowoczesna,
bardzo czysta realizacja, która wcale nie zosta³a
przez Audiolaba rozjaœniona, a wrêcz przeciwnie
– kiedy w nr 3 wchodzi ciep³y, pozbawiony góry
wokal, dok³adnie takim go otrzymujemy.
W testowanej parze najbardziej podoba mi
siê wzmacniacz – jestem pod du¿ym wra¿eniem
jego budowy i dŸwiêku. Odtwarzacz jest po
prostu jego dobrym kompanem, i chc¹c kupiæ
system, nie musimy siliæ siê na szukanie innego.
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8000CDE
Cena [z³]
Dystrybutor

1700
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie
Œwietna obudowa, dobry napêd, przetworniki i zasilanie.
Funkcjonalnoœæ
Wyœwietlacz s³abo czytelny, a pilot niewygodny.
Brzmienie
Nieco wycofane, ale wyrównane i dobrze pouk³adane.
Rzetelne, neutralne Ÿród³o.

8000SE
Cena [z³]
Dystrybutor

2200
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie
Znakomita, znakomita konstrukcja. Trudno dostrzec
ró¿nice wzglêdem znacznie dro¿szego modelu...
Funkcjonalnoœæ
Brak zdalnego sterowania – tu jest pies pogrzebany.
Parametry
Bardzo niskie zniekszta³cenia i wysoka moc, nie
najni¿szy szum i nie najszersze pasmo.
Brzmienie
Dynamiczne, przejrzyste, uporz¹dkowane. Bogata barwa wype³nionego basu.
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HI-FI CD + wzmacniacz

Marantz CD6002+PM6002
Wœród trzech firm wystêpuj¹cych w tym teœcie Marantz jest najwszechstronniejszym graczem – ma w swojej ofercie zarówno stereo, jak i wielk¹ pulê
urz¹dzeñ wielokana³owych, a obydwie dzia³ki uprawia z rozmachem,
w bardzo szerokich zakresach cenowych. Renesans systemów stereofonicznych nie zniechêci³ Marantza do kina domowego, jednak kolejna generacja
produktów audiofilskich pozwala widzieæ Marantza przede wszystkim jako
jednego z wybitnych specjalistów od dwóch kana³ów.

CD6002
Na œciance przedniej jest znaczek HDAM,
jednak zrezygnowano z dwóch kluczowych
elementów oryginalnej koncepcji: miedziowanej
klatki Faraday’a oraz monta¿u powierzchniowego. Wci¹¿ ca³y tor jest dyskretny i wygl¹da
niezwykle szykownie. Przetwarzanie C/A
przebiega w koœci Cyrrus Logic CS4398; to uk³ad
24/192 o œwietnej dynamice 120 dB (a wiêc
praktycznej rozdzielczoœci 20 bitów), potrafi¹cy
dekodowaæ tak¿e sygna³ DSD. Zasilacz jest
rozbudowany, poza kondensatorami Elna s¹
liczne uk³ady stabilizuj¹ce dla cyfry i napêdu,
a klasyczny transformator EI wraz z uk³adem
stand–by zosta³ odizolowany od reszty uk³adu
ekranem z blachy.

Wyjœcie wygl¹da na sprzêgniête bez
poœrednictwa kondensatorów (DC–Servo),
o czym mog¹ œwiadczyæ elementy SMD tu¿ przy
niez³oconych gniazdach wyjœciowych. Oprócz
wyjœæ analogowych mamy te¿ wyjœcia cyfrowe
– koaksjalne oraz optyczne. Jest te¿ ³¹cze do
sterowania urz¹dzeniem w firmowej „wie¿y”.
Pomiêdzy nim i pilotem zdalnego sterowania
wybieramy, pos³uguj¹c siê ma³ym prze³¹cznikiem. Sam pilot (RC001CD) jest doœæ du¿y,
poniewa¿ obejmuje tak¿e czêœæ przycisków
przewidzianych dla wzmacniacza. Tak¿e tutaj
wy³¹czymy wyœwietlacz, a nawet zmienimy
prêdkoœæ odtwarzanej muzyki.
Obydwa
transformatory, zasilaj¹cy
i stand–by,
odsuniêto od
p³ytki
z uk³adami
i zaekranowano.

CD6002 wyposa¿ony jest w modu³y HDAM,
ale pod t¹ nazw¹ kryæ siê mo¿e wiele
ró¿nych uk³adów.

Uk³ady HDAM od momentu powstania
przesz³y d³ug¹ drogê. Pierwotnie wykonywane
w technologii SMD na osobnych p³yteczkach
i ekranowane miedziowanymi blachami, teraz
stanowi¹ integraln¹ czêœæ uk³adu i nie s¹
niczym os³oniête.

Konwersj¹ C/A zajmuje siê Cirrus CS4398.
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Marantz, mimo audiofilskich konotacji, nie
boi siê bardzo bogato wyposa¿aæ swoich
wzmacniaczy.

PM6002
Przedni panel jest zajêty przez ró¿nego
rodzaju regulatory i wskaŸniki, a jednak
pozostaje schludny. Dwa du¿e pokrêt³a
przeznaczono dla selektora wejœæ oraz regulacji
wzmocnienia. W centrum umieszczono
„wyœwietlacz”, za którym ukryto czerwone
diody wskaŸnika wyboru Ÿród³a, a pod nim ma³e
ga³ki niskich i wysokich tonów oraz balansu.
Sekcjê zmiany barwy dŸwiêku mo¿na od³¹czyæ
przyciskiem Source Direct, jest tak¿e osobny
wybór Ÿród³a dla wyjœcia do nagrywania; ma³ymi
guziczkami aktywujemy jedn¹ z dwóch par wyjœæ
g³oœnikowych oraz korekcjê loudness.

Ty³ tak¿e nie pachnie malizn¹. Mamy wejœcie
dla przedwzmacniacza gramofonowego, piêæ
wejœæ liniowych, dwa wyjœcia z pêtli do
nagrywania i dwie pary wyjœæ g³oœnikowych. Te
ostatnie s¹ z³ocone, jednak nie jest to pierwsza
liga i np. nie pod³¹czymy do nich wide³. Jest
tak¿e ³¹cze Remote Control, którym spinamy
urz¹dzenia Marantza w ca³oœæ sterowan¹
z jednego pilota.
Wiêksza czêœæ uk³adu umieszczona zosta³a na
jednej p³ytce drukowanej. Po przejœciu przez
prze³¹czniki wejœæ, sygna³ ekranowanymi
kabelkami biegnie do umieszczonego przy
przedniej œciance czarnego potencjometru Alpsa,
a st¹d ³¹czówkami na „sztywno” do przedwzmacniacza umieszczonego przy przedniej
œciance. Pewn¹ niekonsekwencj¹ jest odsuniêcie
od tej czêœci prze³¹cznika Direct, który znajduje
siê po drugiej stronie urz¹dzenia, co wyd³u¿a
okablowanie. Koñcówki zbudowane s¹
w oparciu o tranzystory bipolarne Sankena
(2SA1695+2SC4468); przykrêcono je do
œredniej wielkoœci aluminiowego radiatora, za
którym ukry³ siê du¿y transformator. Partneruj¹
mu dwa ju¿ niezbyt okaza³e, ale szlachetne
kondensatory Elna for audio. Preamp gramofonowy oparto na pojedynczym uk³adzie scalonym.
Pilot jest spory, ale mo¿na nim sterowaæ
wszystkimi urz¹dzeniami „wie¿y”. Mamy
wyraŸne rozró¿nienie poszczególnych funkcji
i ³atwo je znaleŸæ nawet po ciemku.

Wnêtrze
wzmacniacza
jest gêsto
upakowane,
rolê ekranu
pomiêdzy
zasilaniem
a uk³adami
wzmacniaj¹cymi pe³ni
radiator.

We wzmacniaczu mamy piêæ wejœæ liniowych, w tym dwie pêtle do nagrywania
oraz wejœcie gramofonowe. Kolumny mo¿na pod³¹czyæ do dwóch par zacisków.
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+ wzmacniacz
zintegowany
HI-FI Amplitunery
Systemy CD 6000
z³
KINO DOMOWE

LABORATORIUM Marantz PM6002
Fabryczna specyfikacja Marantza, mówi¹ca o mocy 45 W dla 8 omów
oraz 60 W dla 4 omów okazuje siê, podobnie jak w przypadku NAD-a,
mocno zani¿ona. Wzmacniacz oferuje 55 W przy 8 omach (2x50 W przy
dwóch obci¹¿onych kana³ach), a ponadto du¿y skok ma miejsce przy
4 omach – 90 W w jednym i 2x73 W w dwóch kana³ach. Bardzo niewiele
dzieli PM6002 od standardu czu³oœci 0,2 V, poziom szumów to dobre 90 dB,
a dynamika 106 dB.
Spadki na skrajach pasma (rys.1) s¹ umiarkowane – przy 10 Hz tylko ok.
0,2 dB, przy 100 kHz ok. –2 dB. Na wykresie kolorem czarnym oznaczono
trzeci¹ charakterystykê, wykonan¹ znów dla 8 omów, ale z uwzglêdnieniem
dzia³aj¹cej korekcji tonów (pokrêt³a w pozycjach „zero”), niekorzystny efekt
pracy uk³adów odpowiedzialnych za jej realizacjê widoczny jest w postaci
zarówno wiêkszego spadku niskich (–1,2 dB przy 10 Hz), jak i wysokich
rejestrów. Tutaj wzmacniaczowi nie udaje siê ju¿ dobrn¹æ do 100 kHz, punkt
–3 dB wystêpuje przy 98 kHz.
Najwy¿ej po³o¿on¹ harmoniczn¹ w spektrum (rys.2) jest druga przy doœæ
znacz¹cych –78 dB, na rysunku widaæ jeszcze wprawdzie trzeci¹, czwart¹
i pi¹t¹, ale ju¿ w przedziale –90 dB do –100 dB. Szumy PM6002 nie s¹ silne, wiêc
mo¿na zauwa¿yæ kilka kolejnych parzystych, ale ju¿ daleko pod lini¹ –100 dB.
Rys.3 ujawnia z kolei lekk¹ przewagê obci¹¿enia 8 omowego, dla którego
w ca³ym zakresie zniekszta³cenia s¹ nieco ni¿sze. Z racji wy¿szej mocy na
4 omach przedzia³ THD+N poni¿ej 0,1 % (0,7 W – 78 W) prezentuje siê
atrakcyjnie tak¿e i dla tej impedancji, podczas gdy wartoœci 0,4 W do 51 W
obowi¹zuj¹ dla 8 omów.
R. £.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]
1x
8
55
4
90
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω)

Potencjometr to czarny Alps.

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

2x
50
73
0,21
90
106
0,061
59

Rys. 3. Moc

Transformator to firmowy toroid.

Obok wyjœcia
s³uchawkowego
umieszczono
przycisk „Source
Direct”,
skracaj¹cy tor
sygna³u.
– korzystajmy
z niego jak
najczêœciej.
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Tranzystory
Sankena,
u¿yte
w PM6002,
to klasyka
uk³adów
audio.
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ODS£UCH
Ró¿nymi drogami mo¿na dochodziæ do tego,
co zwyk³o siê nazywaæ „naturalnym dŸwiêkiem”.
Trudno o bardziej odmienne sposoby traktowania tej materii ni¿ w przypadku testowanych
wzmacniaczy NAD–a i Marantza. Bas Marantza,
choæ nie schodzi bardzo nisko, to jednak
kontrol¹, czystoœci¹ i ogóln¹ kultur¹ najwierniej
trzyma siê tego, co zarejestrowano na p³ycie.
Nie doœwiadczymy tego jednak w krótkim
ods³uchu. W szybkim demo, gdzieœ w przelocie,
Marantz bêdzie wydawa³ siê graæ bez emocji,
z dystansu. Pos³uchajmy jednak d³u¿ej a zobaczymy, ¿e Japoñczycy postawili na wiernoœæ
kosztem „bajeru”.
St¹d znakomite odtworzenie jazzu, czyli
najlepiej nagranych p³yt, np. Groove Yard The
Montgomery Brothers z wydania XRCD.
Kontrabas zosta³ umieszczony we w³aœciwej
odleg³oœci od s³uchacza, z akustyczn¹ przestrzeni¹ wokó³ siebie. Wszystkie instrumenty mia³y
zreszt¹ zachowan¹ w³aœciw¹ perspektywê.
Obydwa urz¹dzenia – i odtwarzacz, i wzmacniacz – choæ ró¿ni¹ siê nieco w szczegó³ach,
maj¹ ten sam „sznyt”. W odtwarzaczu dochodzi
do tego fantastyczna w tym przedziale cenowym
rozdzielczoœæ. Góra pasma gra mocno, jednak
wcale mnie to nie zwiod³o – jej bogactwo
i dok³adnoœæ swoj¹ drog¹ s¹ wyœmienite.
S³uchaj¹c p³yt w rodzaju Brothers in Arms Dire

Straits z wydania XRCD2 us³yszymy, czym
charakteryzowa³y siê pierwsze cyfrowe nagrania.
Mark Knopfler, kiedy tylko ukazywa³y siê nowe
mo¿liwoœci, jak w³aœnie rejestracja i mastering
w domenie cyfrowej, czy póŸniej kodowanie
HDCD, od razu stara³ siê je wykorzystaæ.
Wczesne nagrania zerojedynkowe maj¹ nawet
energiê blach, dobre uderzenie, jednak brak im
„cia³a”. Wiêkszoœæ urz¹dzeñ z tego przedzia³u
cenowego odtwarza to w lekko zmiêkczony
sposób, przez co nie mamy problemu ze zbyt
du¿¹ zawartoœci¹ góry. System Marantza inaczej
– œledzi charakter dŸwiêku od pocz¹tku do
koñca. I jeœli jest ostro, zagra ostro, a jeœli nie ma
góry, bêdzie wyraŸne przyt³umienie.
Jest jednak z systemem Marantza pewien
problem – nawet nie z nim, a z potencjalnym
zestawieniem jego obydwu elementów. PM6002
jest znakomity, jednak dodanie do niego graj¹cego podobnie, a nawet nieco l¿ej CD6002 ka¿e
szukaæ kolumn o doœæ miêsistym brzmieniu, bez
cienia wzmocnienia wysokich tonów. Inaczej
otrzymamy nieco bezbarwny, jednowymiarowy
dŸwiêk. Ni¿sza œrednica Marantza jest bowiem
raczej dok³adna ni¿ wype³niona, co przy „suchych”
kolumnach wyjdzie na jaw i przes³oni zalety
zestawu. Jeœli jednak uda nam siê dopasowaæ
odpowiednie g³oœniki, wówczas otrzymamy
znakomicie rozdzielczy (ci¹gle mówimy o tym
przedziale cenowym), dok³adny dŸwiêk.
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CD6002
Cena [z³]
Dystrybutor

1600
AUDIO-KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Elegancki projekt plastyczny, solidna obudowa, ³adne
elementy wewn¹trz.
Funkcjonalnoœæ
Dekodowanie MP3, WMA, CD–Text.
Brzmienie
Szybkie, jasne, czyste, o bardzo dobrej rozdzielczoœci.
Góra pasma ma lekk¹ przewagê nad do³em.

PM6002
Cena [z³]
Dystrybutor

1600
AUDIO-KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Klasyczna uroda Marantza, doskona³e wykonanie na zewn¹trz, œwietny zasilacz i elementy bierne wewn¹trz.
Funkcjonalnoœæ
Bardzo bogate wyposa¿enie, w³¹cznie z przedwzmacniaczem gramofonowym.
Parametry
Niskie szumy, zniekszta³cenia z parzystymi akcentami,
przyzwoita moc.
Brzmienie
Przejrzyste, dok³adne. Wzorowo pouk³adany bas, ni¿szy œrodek pó³ kroku z ty³u, wysokie tony wyg³adzone.
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HI-FI CD + wzmacniacz

NAD C515BEE+C315BEE
NAD to specjalista od audiofilskiej niskobud¿etówki, a literki BEE s¹ jak
dodatkowy znak jakoœci, oznaczaj¹ bowiem, ¿e nad projektami czuwa³
osobiœcie twórca najwiêkszych hitów firmy, np. wzmacniaczy 3020 i 302,
czyli Björn Erik Edvardsen. Chocia¿ wiêc obydwa urz¹dzenia s¹ najtañsze
w tym teœcie, to mog¹ konkurencji sprawiæ sporo k³opotu.

C515BEE
Front w kolorze grafitowym, wykonany
z twardego plastiku, nie odbiega dalece od tego,
do czego przyzwyczai³ nas NAD. Aby nie by³o
jednak zbyt nudno, maskownica szuflady ma
nieco wypuk³¹ œrodkow¹ czêœæ. Informacje
wyœwietlane przez niebiesk¹ matrycê dot–matrix
widaæ bardzo dobrze. Z prawej strony szeœæ
przycisków steruj¹cych prac¹ napêdu, z lewej
strony w³¹cznik sieciowy. Przewód sieciowy jest
nieod³¹czalny, prawa bud¿etu jednak daj¹
o sobie znaæ.
Jednej parze gniazd RCA (niez³ocone)
z sygna³em analogowym towarzysz¹ dwa wyjœcia
cyfrowe – elektryczne i optyczne.
Napêd jest podobny jak w Marantzu – to
Sony z g³owic¹ KSS–213. Wci¹¿ mo¿emy
odtworzyæ p³yty CD–R/RW z nagraniami MP3
i WMA, jednak ju¿ bez CD–Textu – decyduje
o tym inny uk³ad kontroli. Transformator

ustawiono bokami wzglêdem uk³adów i napêdu,
tak aby jego wp³yw by³ jak najmniejszy,
i przykrêcono nie do dna obudowy, a do tylnej
œcianki. Czêœæ zasilania przeznaczon¹ dla sekcji
audio umieszczono tu¿ przy niej.
Uk³ady czêœci audio ulokowano na
dwustronnej p³ytce. Na górze znalaz³y siê
elementy pasywne i DC–Serwo, zaœ pod spodem
DAC oraz uk³ady scalone filtrów. Przetwornik to
nowy Crystal Semiconductors CS4392 – 24/192
delta–sigma 5. rzêdu. Ma on przyzwoit¹
dynamikê na poziomie 114 dB, a to oznacza
realn¹ rozdzielczoœæ w okolicach 19 bitów. Filtry
z kolei zbudowano wokó³ dwóch stereofonicznych, niskoszumowych uk³adów SA5532.
Elementy bierne s¹ przyzwoite, jednak bez
ekscesów – to miniaturowe (choæ przewlekane),
standardowe oporniki i foliowe kondensatory.
Nó¿ki s¹ plastikowe, z gumowym kó³kiem.

Obok napêdu
uk³ady steruj¹ce,
z ty³u zasilanie
i uk³ady
audio.

Wyœwietlacz typu dot–matrix jest ca³kiem
czytelny, szkoda wiêc, ¿e urz¹dzenia nie
wyposa¿ono w CD–Text.

Patrz¹c na czêœæ audio od góry widaæ jedynie
elementy pasywne i tranzystory. Przetwornik
oraz scalaki filtrów umieszczono pod spodem.

Napêdy Sony mia³y podobno znikn¹æ z rynku,
a tu pojawiaj¹ siê w dwóch nowych produktach – CD6002 i C515BEE.
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C315BEE

Z jednej strony du¿y transformator zasilaj¹cy, a z drugiej, za
radiatorami, uk³ady audio. Tranzystory steruj¹ce tak¿e otrzyma³y
radiatory – pracuj¹ w klasie A.

Uœwiêconej d³ugowieczn¹ audiofilsk¹ tradycj¹
estetyki NAD–a ¿aden recenzent nie oœmieli siê
krytykowaæ.
Jest jednak detal, który nieco mnie zdziwi³
– oto dioda „Power” w CD jest niebieska, zaœ
we wzmacniaczu wszystkie diody s¹ zielone.
Co wiêcej – w trybie stand–by dioda CD zmienia
kolor na pomarañczowy, zaœ we wzmaniaczu na
czerwony. Nie wygl¹da to zbyt zbornie,
globalizacja projektowania i produkcji prowadzi
jednak do os³abienia kontroli nad pewnymi
szczegó³ami.
Pomimo niewysokiej ceny urz¹dzenie ma
wszystkie podstawowe regulacje (wraz
z od³¹czaniem „barwy”), szeœæ wejœæ liniowych
(jedno z pêtl¹ magnetofonow¹), gniazdo
s³uchawkowe, a nawet wejœcie dla MP3;
podobnie jak w opracowaniach Rotela, dzia³a
ono na zmianê z jednym z wejœæ RCA (Disc).
Kiedy wpinamy ma³ego jacka, rozpinamy
jednoczeœnie obwód wejœcia Disc.

komplementarne pary bipolarnych tranzystorów
Toshiby (2SC5200+2SA1943). Ca³y tor jest
wykonany na bazie elementów dyskretnych,
scalaki znajdziemy jedynie w pêtli sprzê¿enia
zwrotnego koñcówki. Du¿e uznanie budzi te¿
przedwzmacniacz, dla którego przygotowano
zasilanie dual mono.
Obok solidnych, choæ niez³oconych gniazd
g³oœnikowych widaæ zmontowany w technice
Coraz liczniejsz¹ grupê „nowicjuszy” bêd¹
stanowiæ ludzie wychowani na MP3. St¹d
obecnoœæ na przedniej œciance gniazda mini–
jack, przez które mo¿na pod³¹czyæ do NAD–a
urz¹dzenie tego typu.

SMD, maleñki uk³ad zabezpieczaj¹cy. Potencjometr to czarny Alps. Jedynie prowadzenie
cienkimi kabelkami wraz z zasilaniem sygna³u do
i z potencjometru oraz takie¿ kabelki do gniazda
s³uchawkowego wskazuj¹, ¿e mamy do czynienia
z urz¹dzeniem niskobud¿etowym. Jeszcze
nieod³¹czalny kabel sieciowy...
Piloty s¹ wygodne, choæ z CD nie da siê
sterowaæ wzmocnieniem.

Wyposa¿enie wzmacniacza jest nieco s³absze ni¿ Marantza PM6002
– nie ma preampu gramofonowego i jest tylko jedna para zacisków g³oœnikowych.

Wzmacniacz jest doœæ ciê¿ki, g³ównie za
spraw¹ du¿ego transformatora toroidalnego
i dwóch przyzwoitych, odlewanych radiatorów.
Uwagê poœwiêcono nawet takim rzeczom, jak
ferrytowa tuleja na kablu zasilaj¹cym czy dwa
filtry przeciwzak³óceniowe w metalowych
puszkach. Do radiatorów przykrêcono
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+ wzmacniacz
zintegowany
HI-FI Amplitunery
Systemy CD 6000
z³
KINO DOMOWE

LABORATORIUM NAD 315BEE
Legenda 3020 dysponowa³a skromn¹ moc¹ 20 W na kana³, czasy siê
zmieni³y, dziœ trudno by³oby przebijaæ siê takiemu chuderlakowi, i to
nielampowemu, dlatego 315BEE ma ju¿ w specyfikacji 40 watów.
A w praktyce jeszcze wiêcej, bo 61 W przy 8 omach, a na 4 omach generuje
ponad 90 W – z tak maleñkiej skrzynki! Zasilacz jest tu pewnym ograniczeniem, choæ w stereo i tak mo¿emy korzystaæ z bardzo dobrych 2x51 W oraz
2x76 W (8 i 4 omy) – wszystko przy bliskiej idea³owi czu³oœci 0,24 V. Odstêp
sygna³u od szumu to ca³kiem dobre 89 dB, a dynamika 105 dB.
Pasmo przenoszenia zilustrowane rys.1 przedstawia tym razem trzy
charakterystyki. Do typowych 8 omowej i 4 omowej dodano równie¿ kolejny
pomiar dla 8 omów wykonany z w³¹czonymi regulatorami barwy, ale pokrêt³ami tonów niskich i wysokich ustawionymi w pozycji centralnej. Pierwsze co
rzuca siê w oczy to idealne zachowanie obwodów regulacji, które „wyzerowane” nie wprowadzaj¹ ¿adnych deformacji sygna³u. Poni¿ej 100 Hz rozpoczyna siê delikatny spadek, przy 10 Hz poziom wynosi –0,5 dB. W zakresie
wysokotonowym pomiar dla 4 omów wygl¹da zupe³nie normalnie, z minimalnym spadkiem –0,2 dB przy 100kHz, dla 8 omów widaæ lekkie podbicie
powy¿ej 20 kHz.
NAD bardzo subtelnie generuje harmoniczne (rys.2), trzecia przy –86 dB
jest jedyn¹, na któr¹ warto zwróciæ uwagê.
£adnie prezentuj¹ siê zakresy mocy wyjœciowej, przy których
zniekszta³cenia THD+N le¿¹ poni¿ej progu 0,1 % (rys.3), dla 8 omów moc
w takich warunkach generowana jest ju¿ od 0,6 W do 54 W, a dla 4 omów od
1 W do 79 W.
R. £.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]
1x
8
61
4
91
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω)

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

2x
51
76
0,24
89
105
0,08
50

Prze³¹czaniem miêdzy wejœciami zajmuje siê uk³ad scalony Toshiby.

Rys. 3. Moc

Du¿¹ powierzchniê zajmuje przedwzmacniacz.

Szeœæ wejœæ liniowych,
w tym jedno dublowane
mini–jackiem na przedniej
œciance oraz wyjœcie do
nagrywania. Nie ma wejœcia
gramofonowego, jednak
NAD oferuje zewnêtrzny,
znakomity i niedrogi
przedwzmacniacz PP–2.
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I tutaj mamy
wyjœcie
s³uchawkowe,
tym razem
sygna³
pobierany jest
z g³ównej
koñcówki.
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ODS£UCH
Uwa¿am, ¿e C315BEE, najtañszy wzmacniacz
NAD–a jest lepszy od modelu C320BEE. Nie jest
to zreszt¹ chyba tylko moje zdanie. Zamówienia
na C315 przekroczy³y bowiem wszelkie
oczekiwania, a sprzedawcom bardzo trudno
przekonaæ klientów, ¿e lepiej kupiæ dro¿szy
model. C320 ma oczywiœcie pewn¹ przewagê
wiêkszej mocy, jeœli jednak kolumny maj¹
przyzwoit¹ skutecznoœæ, a nasz pokój ods³uchowy nie jest zbyt du¿y, wówczas przestaje to
mieæ du¿e znaczenie. Bo C315BEE z C515BEE
w roli Ÿród³a robi tyle rzeczy tak dobrze, ¿e jego
ograniczenia schodz¹ na drugi plan. Bas jest
mocny, szczególnie w œrednim i wy¿szym
zakresie, a góra ³¹czy energetycznoœæ z lekk¹
s³odycz¹. Źród³a pozorne s¹ du¿e, przysuniête
do s³uchacza. Kiedy s³uchamy mocnej realizacji
Allana Taylora Old Friends – New Roads,
otrzymujemy symulacjê tego, co zdarzy siê na
dro¿szych systemach: du¿y, pe³ny g³os
i dŸwiêczny fortepian. To tylko dwa elementy –
wokal i fortepian, a dostajemy ju¿ mnóstwo
muzyki. NAD gra z dynamik¹, jednak na du¿ych
kolumnach nie us³yszymy zwartej, mocarnej
podstawy basowej. St¹d wyczyny z najnowszej
p³yty Boba Marleya Roots, Rock, Remixed, gdzie
bas schodzi bardzo nisko, nie zosta³y odtworzone wzorcowo. Œwietnie wypadaj¹ wszelkie p³yty
z „atmosfer¹”, niezale¿nie czy jest to The Flying

Club Cup grupy Beirut czy znakomite, acz ju¿
maj¹ce swoje lata wydanie XRCD p³yty Brothers in
Arms Dire Straits.
Najwiêksze ograniczenie NAD pokazuje
w rozdzielczoœci. Hamulcowym jest w tej mierze
odtwarzacz. Marantz CD6002, nie o wiele
dro¿szy (ale jednak...), potrafi³ wiêcej.
Wzmacniacz tak¿e nie jest mistrzem w tej
konkurencji, ale w jego przypadku ogólne
wra¿enie naturalnoœci tworz¹ zrównowa¿enie,
znakomita barwa oraz bardzo dobra dynamika.
Gorzej nagrane p³yty brzmi¹ bezboleœnie, ale
dŸwiêk nie jest tak otwarty i przejrzysty, jak
w systemie Marantza. Góra ma z³agodzony atak,
przez co blachy s¹ lekko ocieplone. Jest bardzo
przyjemnie, chocia¿ nie do koñca neutralnie.
Trochê ponarzeka³em... a przecie¿ system
NAD–a jest w swojej klasie cenowej fantastyczny
i chyba bezkonkurencyjny. Nie pod ka¿dym
wzglêdem depcze po piêtach dro¿szym
systemom Marantza i Audiolaba, ale s¹ elementy,
w których to on okazuje siê liderem. W œlepym
teœcie trudno by³oby wskazaæ na system NAD–a
jako na najtañsz¹ propozycjê. Jeszcze nigdy nie
dostawaliœmy tak dobrego dŸwiêku za tak
niewielkie pieni¹dze. Pozostaje ¿yczyæ pary
przynajmniej równie dobrych g³oœników.
Wojciech Pacu³a
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C515BEE
Cena [z³]
Dystrybutor

1200
TRIMEX
www.trimex.com.pl

Wykonanie
Niedrogi, nie najpiêkniejszy, ale z przyzwoitym napêdem i dobrym przetwornikiem.
Funkcjonalnoœæ
WMA, MP3, wyjœcia cyfrowe i analogowe, regulacja
jasnoœci wyœwietlacza.
Brzmienie
Zrównowa¿enie, neutralnoœæ, umiarkowana rozdzielczoœæ.

C315BEE
Cena [z³]
Dystrybutor

1200
TRIMEX
www.trimex.com.pl

Wykonanie
Front plastikowy, ale za nim znakomita konstrukcja.
Funkcjonalnoœæ
Regulacje, wejœcie dla MP3 na przedniej œciance, zdalne sterowanie.
Parametry
Ma³y cia³em, du¿y moc¹ z dobrym zestawem
pozosta³ych parametrów.
Brzmienie
Swobodne, nasycone, z dynamicznym basem i soczyst¹ gór¹. Wybitna muzykalnoœæ.
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