HI-FI CD-amplitunery
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Ponad rok temu testowaliœmy Arcama Solo –
zintegrowany w jednej obudowie odtwarzacz CD,
wzmacniacz stereo oraz tuner. Urz¹dzenie gra³o wcale nie
gorzej ni¿ system z³o¿ony z osobnych komponentów, jaki
za ¿¹dan¹ za Solo cenê mo¿na by z³o¿yæ. Ale najwiêksz¹
przeszkod¹ na drodze do audiofilskiego sukcesu tego
typu produktów jest nie sama ich jakoœæ, ale filozofia - po
wieloletniej indoktrynacji chwal¹cej wszelki podzia³,
trudno nagle wskoczyæ do jednego pude³ka. Producenci
musieli jednak wyczuæ zainteresowanie rynku, bo
podobne propozycje pojawi³y siê równie¿ w tak odleg³ych
kulturowo miejscach, jak Kenwood i Primare. I pewnie to
nie koniec wysypu “kombajnów”.

Znawcom tradycji
japoñskiego hi-fi narazi³bym
siê pewnie, stawiaj¹c
Kenwooda w jednym rzêdzie
z liderami, bo co mog³a
zaoferowaæ firma
produkuj¹ca obok
amplitunerów roboty
kuchenne czy mikrofalówki?
Nie wszyscy ju¿ pamiêtaj¹ na
przyk³ad znakomite
odtwarzacze CD z wczesnych
lat 90. Jednak kilka lat temu,
podobnie jak prawie ca³a
reszta du¿ych firm, Kenwood
odszed³ od stereo, przerzucaj¹c
si³y na front wielokana³owy. Czy
teraz wraca do stereo?
Dwukana³owy CD-amplituner
w cenie ponad 7000 z³ to krok
bardzo odwa¿ny, oby nie jedyny.
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onkurencja – Pioneer, Denon, Yamaha –
obwieœci³a renesans stereo klasycznymi
produktami – wzmacniaczami i odtwarzaczami na ni¿szych poziomach cenowych, chocia¿ Denon siêga równie¿ na wy¿sze pó³ki. Pierwszy ruch Kenwooda jest jednak zaskakuj¹cy,
cd-amplituner R-K1 kosztuje du¿o, jak na tê firmê, powiedzmy to wprost – bardzo du¿o. Dla
kogo wiêc przygotowano to urz¹dzenie? Z pewnoœci¹ nie dla pocz¹tkuj¹cych lub powracaj¹cych
do stereo melomanów z mniej zasobnymi portfelami. Z kolei mi³oœnicy dobrego dŸwiêku, którzy
chc¹ wydaæ na system (bez kolumn) ok. 8000 z³,
maj¹ ju¿ w czym przebieraæ. Mo¿e wiêc propozycja Kenwooda adresowana jest do bardziej zamo¿nych osób buduj¹cych drugi system (sypialnia, poddasze)? Przyznam, ¿e trudno mi nabraæ
pe³nego przekonania do którejkolwiek z tych opcji. Owszem, sprzêt wykonany jest wiêcej ni¿
dobrze: metalowy, gruby przedni panel, solidna,
sztywna obudowa, ale ju¿ jej proporcje, przypominaj¹ce na¿artego jamnika lub, mówi¹c bardziej
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Kenwood R-K1
elegancko, dalekowschodniego krewniaka Cyrusa, nie ka¿dego zachêc¹.
Przygl¹daj¹c siê d³u¿ej i bli¿ej, trudno jednak
nie stwierdziæ, ¿e takiej jakoœci tañsze urz¹dzenia mog¹ jedynie pozazdroœciæ. Szampañski front
ma ciekawe kszta³ty z podciêtymi w kszta³cie
³ezek bokami. Na tak w¹skiej p³aszczyŸnie trudno by³o zaszaleæ z oryginalnym umieszczeniem
elementów. St¹d szuflada i wyœwietlacz musia³y
znaleŸæ siê w centrum, matryca z³o¿ona z piêtnastu pól i szeregu gotowych symboli najwa¿niejszych opcji czyta siê bardzo dobrze. Po obu
stronach na pierwszy plan wychodz¹ dwa pokrêt³a (tak¿e metalowe), regulacja g³oœnoœci i selektor Ÿróde³. Nieco ni¿ej front dope³niono tylko
tym co niezbêdne - klawiszami obs³ugi transportu, du¿ym wy³¹cznikiem sieciowym, a do audiofi-
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lów przymila siê przycisk Direct. Jest tak¿e z³ocone gniazdko s³uchawkowe w standardzie minijack. Pilot... to w zasadzie typowy, plastykowy
sterownik, ale aby komponowa³ siê z charakterem urz¹dzenia, górn¹ powierzchniê wokó³ klawiszy polakierowano na z³oty kolor. Wa¿niejsze
jest w sumie to, ¿e sterownik wyda³ mi siê przyjazny i ³atwy w obs³udze. R-K1 posiada oczywiœcie tuner radiowy pracuj¹cy na falach AM oraz
FM, do dyspozycji jest tak¿e timer, a odtwarzacz
CD pos³uguje siê obecnym na niektórych p³ytach
systemem CD-Text.
Nie wiem, kto chcia³by siê w to bawiæ, bo
nie znam komponentów, które pasowa³yby do
specyficznego stylu R-K1, ale ten oferuje bardzo
du¿e potencjalne mo¿liwoœci rozbudowy. Dwóm
pêtlom analogowych rejestratorów towarzysz¹

CD-amplitunery HI-FI

Obudowa Kenwooda naje¿ona jest otworami wentylacyjnymi.
Uk³ady upakowano na niewielkiej powierzchni, a koñcówki mocy
s¹ klasyczne, analogowe - to musi siê grzaæ.
dwa wejœcia stereo na RCA, jedno z nich ma
przedwzmacniacz gramofonowy dla wk³adek MM
- w³aœnie rozbudowa systemu o gramofon wydaje siê jedynym prawdopodobnym scenariuszem. Specjalne z³¹cze mini-jack przewidziano
dla sprzêtu przenoœnego, co ciekawe, za pomoc¹
firmowego kabla mo¿liwe jest sterowanie podstawowymi funkcjami odtwarzacza - nie odnalaz³em tylko informacji, z jakimi grajkami Kenwood
bêdzie w tym trybie wspó³pracowa³. W górnej
czêœci panelu zainstalowano dwie pary gniazd
cyfrowych, po jednej dla standardu optycznego
i elektrycznego, czyli ³¹cznie dwa wejœcia i dwa
wyjœcia. Wszystkie z³¹cza s¹ z³ocone, terminale
g³oœnikowe doposa¿ono w plastykowe nakrêtki,
ale same trzpienie znowu s¹ z³ocone, bez problemu zainstalujemy tak¿e wtyki bananowe.
Chocia¿ w œrodku nie ma zbyt du¿o wolnego
miejsca, to wnêtrze zaprojektowano z pomys³em, panuje tu porz¹dek, wszystkie kable s¹ pospinane w wi¹zki i ³adnie prowadzone. Transport
zosta³ solidnie zamocowany i zaekranowany.
W tylnej czêœci modu³y (niezale¿ne dla bloków
cyfrowych i analogowych) ustawiono poziomo,
jedna p³ytka nad drug¹, na samym dole znalaz³o
siê miejsce dla zasilacza. Ten budzi respekt,
sk³ada siê bowiem z a¿ trzech transformatorów,
jeden najwiêkszy to trafo toroidalne oddelegowane do pracy z sekcj¹ analogow¹ - zapewniaj¹c
przede wszystkim energiê koñcówkom, pozosta-

Na górnej p³ytce
zgromadzono
elektronikê cyfrow¹,
Kenwood siêgn¹³ po
renomowane podzespo³y AKM i Analog
Devices.

³e dwa s¹ ju¿ mniejsze, rdzeniowe. Napiêcia prowadzone s¹ niezale¿nie dla transportu plus konwerterów cyfrowo-analogowych oraz uk³adów
sterowania. Trudno tu mówiæ o pe³nym dual
mono, jednak tam gdzie by³o to mo¿liwe, œcie¿ki
dla obydwu kana³ów s¹ odseparowane, widaæ to
np. w koñcówkach mocy. Zbudowano je na niezale¿nych radiatorach umieszczonych w dwóch
tylnych rogach obudowy. To elementy TRAIT
(po dwa uk³ady na ka¿dym z radiatorów), czyli
firmowa technika z kompensacj¹ temperaturow¹.
Uk³ad Direct pozwala przes³aæ sygna³ z sekcji
odtwarzacza bez poœrednictwa selektora Ÿróde³
i regulatorów barwy.
P³ytom CD przyda siê tak¿e specjalny konwerter Supreme EX, który na drodze interpolacji
sygna³u, rozszerza zakres u¿ytecznych czêstotliwoœci, typowych dla formatu CD, z 20kHz do
40kHz. Sygna³ cyfrowy przygotowywany jest
w asynchronicznym upsamplerze AKM AK4122,
który z niemal dowolnego sygna³u wejœciowego
preparuje dane o maksymalnym próbkowaniu
96kHz. Dalsz¹ obróbk¹ (w tym regulacj¹ g³oœnoœci) zajmuje siê z kolei uniwersalny uk³ad Analog Devices AD9140.

Choæ w praktyce R-K1 jest elektronik¹
samowystarczaln¹, to producent zainstalowa³ mnóstwo wejœæ i wyjœæ.
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HI-FI Systemy odtwarzacz CD + wzmacniacz zintegrowany
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Laboratorium
Bardzo niskie zniekszta³cenia, ale i nie najni¿sze szumy. Umiarkowana moc.
Brzmienie
Zrównowa¿one, uporz¹dkowane, z dobr¹ przejrzystoœci¹ w ca³ym pasmie.
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Wykonanie, komponenty i funkcjonalnoœæ
Oryginalna w proporcjach, solidna i dok³adna konstrukcja. Pracuje z kolumnami 4-omowymi, wejœcie
dla sprzêtu przenoœnego.

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

86

7800
ELCO-EXIM
www.elcoexim.com.pl

C

T

Cena [z³]
Dystrybutor

U

A

R-KI

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
37
32
4
64
44
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,57
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
84
Dynamika [dB]
100
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,026
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)
56
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Wszystkie gniazda RCA to z³ocone, bardzo
dobre elementy.
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Producent zdefiniowa³ moc dla 6 omów na
poziomie 38W oraz 45W dla 4 omów, w laboratorium uzyska³em 37W dla 8 omów, ale
znacznie wiêcej, bo 64W dla 4 omów. To jednak wyniki przy jednym pod³¹czonym kanale,
w stereo uzyskaliœmy 2x 32W dla 8 omów oraz
2x44W dla 4omów.
Czu³oœæ jest doœæ niska, wynosi 0.57V, co
jednak nie powinno byæ przeszkod¹, na pok³adzie mamy ju¿ przecie¿ wbudowany odtwarzacz CD, z zewnêtrznymi Ÿród³ami poradzimy
sobie podkrêcaj¹c mocniej ga³kê g³oœnoœci. Poziom S/N to 84dB, a z uwagi na niewielk¹ moc
wyjœciow¹ dynamika wynosi równe 100dB.
Pasmo przenoszenia (rys.1) ujawnia spadki
na skrajach zakresu, ale nie na tyle du¿e, aby
siê nimi przejmowaæ. Przy 10Hz poziom wynosi -1.2dB, a przy 100kHz -2dB.
Analiza zniekszta³ceñ (rys.2) ujawnia, ¿e
najsilniejsza, druga harmoniczna to tylko -90dB,
a kolejna, najmocniej zaznaczona nieparzysta
le¿y ju¿ o 5dB ni¿ej.
Dobr¹ formê cd-amplitunera potwierdza
tak¿e wykres z rys.3. W ca³ym zakresie zniekszta³cenia THD+N le¿¹ poni¿ej 0.1%.

dczyt i detekcja p³yty zajmuje Kenwoodowi
doœæ sporo czasu, czemu towarzysz¹ wyraŸne stuki przy rozpoznawaniu dysku. Kiedy ju¿
na wyœwietlaczu pojawi¹ siê informacje o œcie¿kach i czasie trwania kr¹¿ka, a my zaordynujemy
odtwarzanie, R-K1 wcale nie ruszy z impetem.
Kenwood jest brzmieniowo zdecydowanie bardziej dojrza³y od jasno, twardo graj¹cych tanich
urz¹dzeñ. W porównaniu do nich wszystko odbywa siê jakby trochê wolniej, ale ka¿dy dŸwiêk
poddawany jest dok³adnej analizie.
Bas kszta³towany jest delikatnie, podawany
z umiarem, niskie tony nie s¹ skupione ani na
waleniu, ani nie zajmuj¹ siê rozlewaniem nieczytelnej materii. Wy¿szy bas prowadzony jest
przez rytm, który jednak nie stara siê odci¹gaæ
uwagi od tego, co dzieje siê jeszcze ni¿ej. DŸwiêki basu akcentowane s¹ wyraŸnie, z zaznaczeniem pocz¹tku i koñca.
Œrednie tony wtapiane s¹ w resztê pasma,
bez krzykliwoœci, z wyrównaniem. Kolejne partie
nie nadci¹gaj¹ niczym huragan, daj¹ siê w swoim
charakterze przewidzieæ, co sprzyja relaksuj¹cym ods³uchom. Oddaj¹c sprawiedliwoœæ Kenwoodowi trzeba równie¿ zauwa¿yæ, ¿e urz¹dzenie potrafi tak¿e zagraæ dynamiczniej, podnosz¹c
do rangi wydarzenia solówki, pauzy czy akcenty
dynamiczne. Góra jest dŸwiêczna, dok³adna, ale
jej analitycznoœæ potrafi zawstydziæ niektóre,
s³absze p³yty. Mimo nieco odmiennego charakteru, wysokie tony nie wyró¿niaj¹ siê nadmiernie
na tle spokojnej œrednicy.
Scena dŸwiêkowa skupiona jest na tym, co
dzieje siê na linii kolumn i nieco przed nimi, pierwszy plan jest gêsty, ale i doœæ szeroki.
Kenwood najlepiej czuje siê w spokojniejszych nagraniach, potrafi opanowywaæ ró¿ne klimaty, ukszta³towaæ dŸwiêki tak, aby s³uchanie sprawia³o przyjemnoœæ, a z g³oœników p³ynê³a muzyka. Zdecydowanie procentuj¹ nagrania
naturalnych, akustycznych instrumentów, natomiast syntetyczne granie wypada raczej blado
i p³asko. Za to ka¿dy dŸwiêk wydobyty z prawdziwego pud³a rezonansowego jest od razu trójwymiarowy.
Radek £abanowski
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Poszczególne
sekcje
urz¹dzenia
zosta³y od
siebie odizolowane, mechanizm pokryto
szczelnym
ekranem.

