HI-FI Minisystemy 2000-3500 z³
Denon ma na swoim koncie
niejeden luksusowy minisystem.
Kilka lat temu by³ jednym
z nielicznych producentów tego
rodzaju sprzêtu, kiedy ten
segment rynku zosta³ wyraŸnie
zmarginalizowany przez modê na
wielokana³owe kino domowe, na
które rzucili siê wszyscy
producenci i klienci pospo³u.
Jednak sytuacja siê zmienia, i nie
tylko Denon wprowadza do oferty
nowe minizestawy.

D

enon D-F102 wygl¹da jak pe³nowartoœciowy system dla audiofila, ale wykonany
w skali 1:2. Równie dobrze jak w sypialni, mo¿e wyl¹dowaæ w salonie – z braku miejsca
czy funduszy, ale na pewno nie bêdzie wskazywa³ na brak gustu swojego w³aœciciela. System
w bazowej wersji dostarczany jest w trzech czêœciach. Srebrne urz¹dzenia s¹ fantastycznie wykonane (aluminiowe panele przednie), ze wszystkimi modnymi zaokr¹gleniami. W zestawie otrzymujemy amplituner stereofoniczny oraz odtwarzacz CD, opcjonalnie mo¿emy dokupiæ jeszcze
magnetofon, ale mimo ró¿nych powrotów i nawrotów, nie przeczuwam ponownego zalania
rynku przez kasety.
Amplituner i odtwarzacz wygl¹daj¹ bardzo
podobnie, umieszczone w centrum du¿e os³ony
wyœwietlaczy kryj¹ wyraŸne, dwuwierszowe matryce. Zakres wyposa¿enia dodatkowego i zwi¹zanych z nim przycisków, regulatorów i gniazdek
ograniczono do niezbêdnego minimum. Amplituner, oprócz pokrêt³a g³oœnoœci, posiada wiêc
drug¹, mniejsz¹ ga³kê wielofunkcyjn¹, która jednak przede wszystkim s³u¿y do wyboru Ÿróde³.
Pod tym wzglêdem urz¹dzenie ma wiele do zaoferowania: piêæ wejœæ, z czego dwa to nawet
pêtle dla rejestratorów, a jedno obs³u¿y gramofon analogowy z wk³adk¹ MM - potraktowano je
powa¿nie, o czym œwiadczy obecnoœæ trzpienia
uziemiaj¹cego. Pojedyncze wyjœcie RCA oznaczone jako mono out zachêca do podpiêcia sub-
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enona gra zupe³nie inaczej, ni¿ wiêkszoœæ
popularnych minisystemów. Nie znaczy to,
¿e maj¹ one brzmienia zunifikowane, w tym
wzglêdzie ba³agan panuje okrutny. Rzecz w tym,
¿e 102-ka oferuje niespotykan¹ w tym burdelu
kulturê i spokój. DŸwiêk snuje siê jakby gdzieœ
w parterze co mo¿e sugerowaæ, ¿e Denon œwietnie wpisze siê w rolê miniwie¿y sypialnianej.
Wolne, romantyczne fragmenty brzmi¹ znakomicie, w sposób wywa¿ony, bez cienia agresywnoœci. Zamiast pêdu i poszukiwania wszelkich okazji
do naprê¿enia miêœni i nape³nienia cia³ jamistych,
zaprezentowania wykraczaj¹cego ponad fizyczne
zdolnoœci ma³ych zestawów rozci¹gniêcia i uderzenia, mamy sympatyczne skupienie na œrednicy. Z pomoc¹ tego zakresu system potrafi wykreowaæ prawdziwie urokliwe pejza¿e, które nawet obeznanych z audiofilskim œwiatem mog¹

Denon D-F102
Luksus ma³ego stereo
woofera. Oprócz tego na przednim panelu jest
jeszcze wejœcie analogowe dla sprzêtu przenoœnego. Ale na tym nie koñczy siê mo¿liwoœæ
wspó³pracy z grajkami MP3, amplituner posiada
specjalne funkcje do komunikacji z iPODem, aby
jednak z nich skorzystaæ, trzeba kupiæ firmow¹

stacjê dokuj¹c¹. Na przednim panelu znalaz³o siê
równie¿ wyjœcie s³uchawkowe.
Pojedyncze zaciski g³oœnikowe mimo plastykowych nakrêtek s¹ wygodne, zaakceptuj¹ doœæ
grube przewody – grubszych na pewno nie planowalibyœmy w systemie tej klasy.

Denon daje do
dyspozycji ca³¹
bateriê wejœæ,
zarówno
na amplitunerze
jak i odtwarzaczu umieszczono dodatkowe
gniazda
sieciowe.

oczarowaæ. Nie jest wiêc to zestaw dla przeciêtnego “zjadacza” miniwie¿, który oczekuje mocy
do³u i œwistu sopranów - tego 102-ka nie jest
w stanie zaoferowaæ. Skraje pasma rzadko wchodz¹ w role pierwszoplanowe role. Ale przejœcia
w stronê œrodka pasma s¹ p³ynne, brzmienie zachowuje spójnoœæ i wra¿enie naturalnej jednorodnoœci. O ile jednak soprany odzywaj¹ siê ¿wawiej naprawdê dopiero wtedy, gdy ju¿ nie wypada milczeæ, to niskie tony s¹ obecne stale, tyle ¿e
z umiarem. Nie próbuj¹ zapêdzaæ siê tam, gdzie
mog³yby mieæ k³opoty z poprawnym zachowaniem, a wiêc w zakres niskiego basu. Za to rytm,
choæ nie porywaj¹cy, bo i wy¿szy bas nie zosta³
podkreœlony, jest dobrze podtrzymywany, gitara
basowa pracuje z dobr¹ sprê¿ystoœci¹, a pochody kontrabasu wybrzmiewaj¹ dostatecznie klarownie.
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D-F102
Cena [z³]
Dystrybutor

2500
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Znakomicie wykonane i kompletnie wyposa¿one. Rasowe minimonitorki.
Funkcjonalnoœæ
Gniazdo dla sprzêtu przenoœnego, obs³uga iPODa,
dostatek wejœæ i wyjœæ, preamp gramofonowy, wygodny sterownik.
Brzmienie
Naturalna, wype³niona œrednica, bas rysowany
dok³adnie, wysokie nie wychodz¹ przed szereg. Pe³na
kultura.

Znakomity
zasilacz
amplitunera
wykonano na
bazie transformatora
toroidalnego.

Kompletne systemy AV HI-FI

Odtwarzacz CD to ju¿ mistrzostwo minimalizmu
i prostoty w dobrym tego s³owa znaczeniu. Wyeksponowany, czytelny wyœwietlacz, nad nim szuflada,
a obok trzy du¿e klawisze: stop, wysuwanie i play/
pauza. Poni¿ej dwa znacznie mniejsze przyciski s³u¿¹ce do przeskakiwania miêdzy utworami.
Równie¿ nadajnikowi zdalnego sterowania nale¿¹
siê ciep³e s³owa. Jest bardzo ergonomiczny, palce
jakby automatycznie trafiaj¹ na potrzebne przyciski,
obs³uga ca³ego systemu jest intuicyjna. Pilot
wspó³pracuje z amplitunerem, odtwarzaczem, ale
tak¿e magnetofonem.

TROCHÊ
KULTURY
w wymiarze mini
Uk³ady
odtwarzcza
rozdzielono
pomiêdzy
kilka p³ytek,
na pionowym
module z prawej
strony znajduj¹
siê przetworniki.

Wnêtrze odtwarzacza wygl¹da standardowo, na
œrodku mechanizm, pod nim elektronika steruj¹ca,
z boku zasilacz. Przetwornik znajduje siê na pionowej p³ytce z prawej strony.
Amplituner zaskoczy³ mnie obecnoœci¹ transformatora toroidalnego, nie byle jakie jest równie¿ filtrowanie sygna³u - w tej roli wystêpuj¹ kondensatory
Elna For Audio. Po prawej stronie znajduje siê radiator, a na nim koñcówki mocy zbudowane z elementów dyskretnych.
Dwudro¿ne monitorki wyró¿niaj¹ siê odwróconym uk³adem przetworników, 14-cm g³oœnik niskoœredniotonowy umieszczono ponad 25-mm kopu³k¹
wysokotonow¹. G³oœniki zbli¿ono do siebie, wpuszczaj¹c tweeter pod ozdobny ko³nierz woofera. Wylot bas-refleksu znajduje siê ty³u.

Na s³owo mini, mikro czy po prostu
wie¿a, ka¿dy audiofil reaguje pogard¹,
w najlepszym razie obojêtnoœci¹,
kojarz¹c takie produkty z nisk¹ jakoœci¹
dŸwiêku. W takim razie, sk¹d i po co
w ogóle na ³amach Audio
test niechcianych ma³ych grajków?
I to wcale nie po raz pierwszy...

W

yt³umaczymy to przewrotnie i nieszczerze - co jakiœ
czas trzeba podobne pogl¹dy weryfikowaæ. Œwiat wokó³
krêci siê coraz szybciej, wszystko siê zmienia, czy
zmieniaj¹ siê i mini-wie¿e? Wiadomo, ¿e nie maj¹ one zadania
walczyæ z “prawdziwymi” systemami, ani byæ dla nich powa¿n¹
alternatyw¹, i czego byœmy s³odkiego na ich temat nie napisali,
¿aden audiofil i tak nie przeznaczy im g³ównej roli. S¹ stworzone
po to, aby pogra³o nam i w sypialni, i w gabinecie, równie¿
dentystycznym (mój znajomy sadysta od lat znieczula pacjentów
Piano Craftem). Od czasu do czasu mikrus pojawi siê i w “salonie”, ale raczej nie audiofilskim. W koñcu jednak to jest czêœæ
œwiata audio wokó³ nas, i po czêœci z obowi¹zku (wymyœlenia
kolejnego testu), z ciekawoœci (jak siê uda z tych opa³ów
wybrn¹æ), po czêœci z nudów (raczej nudnoœci), bierzemy na
warsztat garœæ miniwie¿. Wybieramy jednak te najambitniejsze,
wrêcz wyj¹tkowe, w rzeczy samej.
Oprócz ogólnych gabarytów, nasze luksusowe mikrusy
z wie¿yczkami za kilkaset z³otych nie maj¹ nic wspólnego.
Zas³uguj¹ na powa¿ne traktowanie, z dok³adnym opisem
konstrukcji i prawdziwym testem ods³uchowym. Jeszcze bez
anga¿owania laboratorium, chocia¿ mo¿e jest to b³¹d, zw³aszcza
¿e w wie¿owym teœcie wystêpuj¹ te¿ nale¿¹ce do nich zespo³y
g³oœnikowe. Wszystkie zestawy maj¹ tylko dwie kolumny, ale
czasami kryj¹ w sobie mo¿liwoœci wykraczaj¹ce poza odtwarzanie
muzyki w ramach stereo.

styczeñ 2007

27

HI-FI Minisystemy 2000-3500 z³
Kiedy kilka lat temu, na zorganizowanej przez JVC konferencji prasowej
podziwia³em pierwszy mikrosystem
z drewnianymi membranami g³oœników,
moj¹ (i nie tylko) uwagê zaprz¹ta³
jednak przede wszystkim czytnik DVDAudio i nieliczne p³yty testowe,
dostarczone z tej okazji przez producenta. Zaanga¿owany w promocjê tego
formatu JVC chcia³o, by równie¿
presti¿owy mikrus sta³ siê narzêdziem
do prezentacji mo¿liwoœci DVD-Audio.
Szum wokó³ DVD-Audio ju¿ przycich³,
ale JVC wylansowa³o ca³¹ seriê mikrosystemów
“Wood Cone”.

L

inia liczy obecnie a¿ piêæ zestawów, z których EX-A10 jest najlepszym. Wszystkie
modele szczyc¹ siê mo¿liwoœci¹ odczytu
p³yt DVD-Audio, co dziœ nie stanowi mo¿e wielkiej atrakcji, ale wskazuje na to, ¿e mamy do
czynienia z mechanizmem obs³uguj¹cym tak¿e
inne p³yty DVD, a to ju¿ fakt o wiêkszym znaczeniu praktycznym. JVC mo¿e wiêc zagoœciæ i w sypialni, i w salonie, jako Ÿród³o zarówno dŸwiêku,
jak i obrazu. Kino domowe za pomoc¹ stereofonicznej mini-wie¿y? A czemu nie?
EX-A10 dostarczany jest w dwóch kartonach,
w jeden zapakowano elektronikê, w drugi g³oœniki. Zacznijmy w³aœnie od nich, bo w tym przypadku one s¹ najwiêksz¹ chlub¹ ca³ego systemu,
w koñcu to w³aœnie dziêki nim ca³a seria nosi nazwê “Wood Cone”. Kolumienki wykonane s¹ wyœmienicie, z dba³oœci¹ o zaokr¹glenia, podciêcia
i wszystkie smaczki audiofilskiej stolarki. S¹ ciê¿kie, tylna œcianka ma gruboœæ a¿ 3cm, a w dolnej
nagwintowano gniazda s³u¿¹ce zamocowaniu do
standów! Tuleje bas refleksu zakoñczono miêkkim materia³em, dba³oœæ o detale robi wra¿enie.
G³ównym punktem programu s¹ jednak dwa
g³oœniki, jak przekonuje producent - z membranami z drewna. Niskoœredniotonowy ma œrednicê 11cm i gruby, odlewany kosz. Kopu³ka wysokotonowa (20mm) jest tak¿e drewniana. Z ty³u
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eszcze zanim us³ysza³em pierwsze dŸwiêki
z wie¿yczki EX-A10, przepiêkne monitorki JVC
przez kilka dni cieszy³y moje oczy, w poœpiechu
przywioz³em bowiem do domu tylko jedno pud³o, w³aœnie z g³oœnikami, a elektronika “zabra³a
siê” dopiero nastêpnym kursem. Oglêdziny rozbudza³y ciekawoœæ i wyobra¿enia co do naturalnego, ciep³ego brzmienia z drewnianych membran. Po pod³¹czeniu okaza³o siê jednak, ¿e JVC
dryfuje w nieco inn¹ stronê.
Muzyka z p³yt CD prezentuje siê w sposób
okaza³y, donoœny, ofensywny. System bardzo chêtnie gra mocnym œrodkiem, ale te¿ ca³kiem odwa¿n¹ gór¹, bas doklejaj¹c w ostatniej kolejnoœci.
Oczywiœcie nie oczekiwa³em mia¿d¿¹cego do³u,
i nie tutaj kryje siê pewne zaskoczenie. Uwagê
zwraca odrobina szaleñstwa w zakresie wysokich tonów, sama w sobie nie psuj¹ca ca³oœciowego efektu, a nawet wrêcz efektowna, ale tro-

JVC EX-A10
Drewniane DVD-Audio

zainstalowano zakrêcane, z³ocone terminale,
niezale¿ne dla sekcji œrednio i wysokotonowej.
Instrukcja nakazuje pod³¹czenie ich do odpowiednich wyjœæ w amplitunerze (s¹ tam 2 pary
zacisków). Podejrzewa³em nawet konstrukcjê
aktywn¹, czyli brak klasycznej zwrotnicy i filtrowanie w uk³adach amplitunera, lecz wewn¹trz

obudowy znajduj¹ siê jednak klasyczne filtry.
Producent nie zmusza jednak do stosowania biwiringu – jako taki nie by³by konieczny – lecz
uruchamia uk³ad bi-amping. Amplituner ma cztery koñcówki mocy, ró¿ni¹ce siê parametrami, te
dla sekcji nisko-œredniotonowych maj¹ moc po
30W, dla wysokich tonów przygotowano po

Podwójne
zaciski opisane
jako tweeter/
woofer
sygnalizuj¹
cztery koñcówki
mocy, nieco
zró¿nicowane
mocowo.

chê niespodziewana w aspekcie drewnianych
membran, sugeruj¹cych raczej spokojne, naturalne, organiczne brzmienie, z dominuj¹c¹ rol¹
œrednicy. Ta na pewno jest w dobrej formie, ale
pozostaje w³aœnie bardziej wywa¿ona, pozwalaj¹c sopranom doœæ czêsto wyrywaæ siê do przodu. Mimo to (a mo¿e w³aœnie dziêki temu?) przyjemnie s³ucha siê ma³ych sk³adów, muzyki akustycznej, czy nastrojowych kawa³ków. Zmiana nagrañ na bardziej gêste i ostre zmienia klimat o 180
stopni, dowodz¹c niez³ej przejrzystoœci i umiejêtnoœci separowania dŸwiêków, ale przynosz¹c
te¿ trochê agresji. WyraŸnie s³ychaæ te¿ przewagê DVD-Audio - prawdê mówi¹c nieco obawia³em siê, czy tej klasy zestaw bêdzie w ogóle
w stanie wykazaæ zalety formatu wysokiej rozdzielczoœci. Okaza³o siê to jednak dla niego ³atwym zadaniem, co nie tyle ma wielkie znaczenie
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dla samego odtwarzania DVD-Audio, a jest wa¿nym faktem œwiadcz¹cym o ogólnie wysokiej rezolucji systemu.

EX-A10
Cena [z³]
Dystrybutor

3500
JVC POLSKA
www.jvc.com.pl

Wykonanie i komponenty
Wspania³e monitorki godne mina mikro hi-endu, amplituner z czterema cyfrowymi koñcówkami mocy.
Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz z DVD, komplet formatów, niezbyt wygodny pilot.
Brzmienie
Naturalna œrednica i odwa¿na góra, bas powœci¹gliwy.
Wykazuje przewagê DVD-Audio, co dobrze œwiadczy
o jego przejrzystoœci.

P³ytki drukowane znajduj¹ siê
nad po³o¿onymi
ni¿ej modu³ami
wzmacniaczy
cyfrowych. Te
zosta³y jednak
poprawnie
zaekranowane,
podobnie jak
zasilacz.

20W. Du¿y napis na froncie informuje, ¿e koñcówki
mocy s¹ cyfrowe.
Wyœwietlacz jest doœæ ma³y i niezbyt wyraŸny,
towarzyszy mu pokrêt³o wzmocnienia, przyciski wyboru Ÿród³a i obs³ugi tunera, mamy tak¿e gniazdo
s³uchawkowe. Z ty³u, oprócz wyjœæ g³oœnikowych,
tylko para analogowych wejœæ stereo i dwa wejœcia
cyfrowe (optyczne), a ponadto wyjœcie subwooferowe. Gdy je uaktywnimy, urz¹dzenie przekierowuje
sygna³y niskich czêstotliwoœci z kana³ów lewego
i prawego, co korzystnie odci¹¿a zarówno g³oœniki,
jak i wzmacniacze.

W odtwarzaczu
zainstalowano
mechanizm
DVD i uk³ady
DVD-Audio,
jednak sygna³
wyjœciowy audio
zawsze bêdzie
ograniczony do
dwóch kana³ów.

Odtwarzacz korzysta z podobnego wyœwietlacza
jak amplituner. Czyta p³yty DVD±R/RW, DVD-Video i wspomniane DVD-Audio z tym zastrze¿eniem,
¿e tylko dwukana³owe. Ewentualne po³¹czenie cyfrowe z amplitunerem musimy zdublowaæ analogiem,
je¿eli chcemy odtwarzaæ dyski DVD-Audio, chocia¿
w kontekœcie cyfrowych koñcówek mocy lepiej by³oby pozostaæ przy cyfrze i nie konwertowaæ sygna³u
w tê i z powrotem. Odtwarzacz poradzi sobie równie¿ z DTS-em, wydobywaj¹c z oryginalnego zapisu
dŸwiêk 2.0.
Front, podobnie jak w amplitunerze, wykonano
z solidnego, grubego p³ata metalu. Z ty³u znajdziemy
parê analogow¹, optyczne cyfrowe, ale tak¿e trójkê
komponent oraz uniwersalnego Scarta. S¹ te¿ dwa
mini-jacki do przesy³ania sygna³ów podczerwieni.
Do systemu JVC, ze wzglêdu na DVD, potrzebny
jest nadajnik wielofunkcyjny, wiêc pilot jest prze³adowany klawiszami, szeregi podobnych przycisków
nie u³atwiaj¹ manewrowania.
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HI-FI Minisystemy 2000-3500 z³
AX-7 to najbardziej z³o¿ony i wyj¹tkowy
system w tym teœcie, przez samego
producenta klasyfikowany zreszt¹ jako
zestaw kina domowego, chocia¿ z 5.1
czy jakimkolwiek wielokana³owym
formatem nie ma nic wspólnego. Ale
kino domowe, a co najmniej jego wa¿ny
od³am, idzie w³aœnie w tym kierunku,
redukcji g³oœników i wynikaj¹cych st¹d
k³opotów instalacyjnych.

K

enwood przyjecha³ w dwóch sporych
kartonach, z jednego wypakowa³em parê
podstawkowych zespo³ów g³oœnikowych,
drugi skrywa³ elektronikê. Pierwsze z urz¹dzeñ
to DVD Tuner Control Pre-amplifier, czyli
przedwzmacniacz z tunerem i odtwarzaczem.
Odczytuje p³yty DVD-Video, DVD±R/RW, CD
(tak¿e z VCD) oraz zapisane na nich pliki MP3,
WMA oraz JPEG. Nastêpnie sygna³em zajmuje siê
procesor, który mo¿e ustaliæ wzmocnienie (w
przypadku np. CD) lub poddaæ dŸwiêk dalszej
obróbce. Dla filmowych œcie¿ek z pewnoœci¹
przydadz¹ siê wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS i Dolby ProLogic II. Jednostka steruj¹ca
dysponuje wyjœciami w formacie 5.1, ale nie bêdziemy z nich korzystali w firmowym systemie.
Drugim urz¹dzeniem wie¿y jest bowiem klasyczna, czterokana³owa koñcówka mocy. Pod³¹czamy wiêc dwa kana³y przednie oraz dwa kana³y
efektowe, a po wzmocnieniu... no w³aœnie, mamy przecie¿ tylko parê kolumienek, z pozoru
wygl¹daj¹cych normalnie. Przyjrzyjmy siê im bli¿ej. S¹ doœæ wysokie jak na podstawkowce o
umiarkowanej szerokoœci. Pod maskownicami
kryj¹ siê a¿ trzy g³oœniki, w nietypowym uk³adzie. Konstrukcja sk³ada siê z dwóch niezale¿nych sekcji. Pierwsza z nich jest dwudro¿na,
z 13-cm nisko-œredniotonowym i 25-mm kopu³k¹. Obok niej umieszczono wylot bas refleksu,
a powy¿ej dodatkowy, 5-cm g³oœnik do zadañ
specjalnych. Jest on osadzony w ma³ej tubce
wtopionej w przedni panel pod niewielkim k¹tem (kolumny stanowi¹ lustrzane odbicia). Ju¿
wszystkiego siê domyœlamy – to przetwornik
szerokopasmowy przeznaczony do odtwarzania
kana³ów efektowych. Co ciekawe, producent za-
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areszcie! Miniwie¿a, która brzmi jak mini
wie¿a. Bez udawania audiofilskiej uprzejmoœci, ceregieli z upiêkszaniem œrednicy, chowaniem basu i wysokich. Ju¿ na p³ytach z muzyk¹
AX7 pokazuje siê jako prawdziwy macho. Niskie
rejestry tworz¹ wyraŸny fundament, ale te¿ potrafi¹ pruæ do przodu zgodnie z rytmem utworów; s¹ obszerne, ale siê nie spóŸniaj¹. Uderzenie jest odwa¿ne, Kenwood bez obaw schodzi
te¿ w zakres niskiego basu. Nie unika pewnych
b³êdów, ale nie jest przecie¿ asekurancki, stara
siê odtworzyæ jak najwiêcej – i to w ca³ym pasmie. Góra pasma ma stosown¹ dawkê metalicznoœci, nie jest jednak bolesna, a raczej efektowna,
równie¿ dziêki otwartoœci i detalicznoœci. Wokó³
g³oœników tworzy siê du¿a przestrzeñ. Œrodek do-

Kenwood AX-7
Efekty bez ty³ów
leca takie ustawienie, by g³oœniki szerokopasmowe promieniowa³y nie na boki, ale patrzy³y do
œrodka, a ich osie przecina³y siê przed s³uchaczem. Aby system dzia³a³ efektywnie (w mia-

rê...), w jednostce g³ównej trzeba by³o zaaplikowaæ elektronikê modyfikuj¹c¹ sygna³ dostarczany
do szerokopasmowców specjalnego przeznaczenia. Kenwood pos³u¿y³ siê dwoma uk³adami:

Paleta wejœæ
stereo
i kompletne
wyjœcie 5.1,
czterokana³owa koñcówka
systemu
korzysta
jednak tylko
z kana³ów
przednich
i efektowych.

trzymuje kroku, gra dŸwiêkami poprawnie pouk³adanymi, ale te¿ raczej szybkimi, ni¿ cyzelowanymi. Ca³oœæ ulega ucywilizowaniu gdy w³¹czymy
tryb mostkowy w koñcówce, góra pasma staje siê
delikatniejsza, a bas mniej zadziorny, w g³oœnych
fragmentach pojawia siê wiêcej oddechu i luzu.
Decyduj¹c siê na tryb kinowy otrzymujemy
imponuj¹c¹ dynamikê, dŸwiêk jest wrêcz porywczy i gwa³towny, akcja ma œwietne tempo, stale
trzyma w napiêciu. Przestrzeñ nie jest pouk³adana
z precyzyjnie wyznaczonych dŸwiêków i oczywiœcie nie siêga za g³owê s³uchacza, ale bior¹c pod
uwagê, ¿e pracuj¹ tylko dwie kolumny z przodu,
efekt jest wiêcej ni¿ dobry. Du¿o informacji potrafi pojawiæ siê wyraŸnie z boku, a nawet p³ynnie po³¹czyæ z przednim planem.
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AX-7
Cena [z³]
Dystrybutor

3000
ELCO EXIM
www.elcoexim.com.pl

Wykonanie i komponenty
Solidnie wykonane obudowy jednostki steruj¹cej
i koñcówki mocy, fronty kolumn prezentuj¹ siê trochê
plastikowo, ale technicznie s¹ to pomys³owe dwusekcyjne zespo³y.
Funkcjonalnoœæ
Procesory dŸwiêku wirtualnego i g³oœniki efektowe
w kolumnach przednich kreuj¹ przestrzenny dŸwiêk
bez instalacji g³oœników z ty³u. System autokalibracji
i korekcji akustyki.
Brzmienie
Dynamiczne, rytmiczne, z dobrze rozwiniêtymi skrajami pasma.

Kompletne systemy AV KINO DOMOWE

Tranzystory
Sankena
przykrêcono do
radiatora
ch³odzonego
wentylatorem.

pierwszy to VFS (Virtual Front Surround) III, który
modyfikuje sygna³y surroundowe, drugi nazwano
CVS (Clear Voice Sound), jego zadaniem jest dbanie
o dok³adne pozycjonowanie dialogów przy braku
g³oœnika centralnego. Dodatkowo sygna³y LFE, zamiast do subwoofera, trafiaj¹ do g³ównej, dwudro¿nej sekcji kolumn. Podobnie jak w nowych wersjach
Dolby ProLogic, tak i w VFS mamy do wyboru dwa
tryby pracy, dla muzyki oraz filmów.
Wzmacniacz jest czterokana³owy, ale ma mo¿liwoœæ ³atwego mostkowania (przyciskiem z przodu),
jeœli wiêc zrezygnujemy z dŸwiêku przestrzennego,
i tak mo¿na zapêdziæ do roboty wszystkie koñcówki.
Wówczas zamiast 4x 25W otrzymujemy 2x 50W.

Mechanizm
otrzyma³
staranne
ekranowanie od
pozosta³ych
komponentów.

W dolnej czêœci panelu jednostki centralnej mamy dwa gniazdka do podpiêcia s³uchawek oraz przenoœnych odtwarzaczy (sygna³y cyfrowe). Z ty³u mamy ca³y szereg wejœæ liniowych, wyjœcie 5.1, cyfrowe
wyjœcie optyczne, gniazda systemu sterowania oraz
wyjœcia wideo (przecie¿ to pe³nowartoœciowy odtwarzacz DVD), ale tylko pod postaci¹ kompozytu
i S-Video.
Wa¿nym dodatkiem jest mikrofon kalibracyjny,
wspó³pracuj¹cy z uk³adami odwalaj¹cymi za nas
“czarn¹ robotê”. Oprócz podstawowych funkcji urz¹dzenie dba o korektê czêstotliwoœciow¹, próbuj¹c
wpasowaæ siê w panuj¹ce warunki akustyczne.
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Przyjête z wielkim aplauzem pierwsze
Piano Crafty doczeka³y siê ju¿ godnych
nastêpców, ostatnia generacja trafi³a
do sprzeda¿y w 2006 roku. Trzy nowe
systemy ró¿ni¹ siê przede wszystkim
elektronik¹, natomiast zespo³y
g³oœnikowe, w najwiêkszej mierze
stanowi¹ce o brzmieniowym sukcesie
Miniyamahy, bazuj¹ na
dotychczasowym projekcie. Zgodnie
z dewiz¹, ¿e lepsze bywa wrogiem
dobrego.

KINO DOMOWE Minisystemy 2000-3500 z³

Yamaha
PIANO CRAFT E410
D

ostarczony do testów model E410 jest
jednym z najbardziej audiofilskich Piano
Craftów, nie mamy tutaj ani DVD-amplitunera, ani w ogóle DVD – lecz amplituner stereofoniczny i odtwarzacz CD - dok³adnie tak, jak
w pierwszym, “oryginalnym” Piano Crafcie.
Amplituner RX-E410 jest ciê¿ki, w œrodku siedz¹ wzmacniacze analogowe podparte solidnym
zasilaniem - du¿ym transformatorem rdzeniowym, któremu towarzysz¹ kondensatory Elna for
Audio. W stopniu koñcowym pracuj¹ tranzystory
Sankena, regulacja g³oœnoœci odbywa siê natomiast w czarnym Alpsie. Tuner przyj¹³ postaæ
niezale¿nego modu³u w ekranie. Wybór wejœæ
odbywa siê poprzez uk³ady scalone, dla iPODa
przewidziano niezale¿n¹ p³ytkê.
Amplituner ma metalowy front, a najczêœciej
u¿ywane pokrêt³a – g³oœnoœci i wyboru Ÿróde³ tak¿e s¹ metalowe. Obok regulatorów, jak przysta³o na audiofilski system, jest równie¿ przycisk
Pure Direct (po wciœniêciu wszystkie wyœwietlacze gasn¹, zostaje tylko pojedyncza niebieska
dioda w amplitunerze).
Nad najbardziej nagrzewaj¹cymi siê elementami, a wiêc koñcówkami mocy i zasilaczem,
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iano Craft po raz kolejny da³ dowód swojej
klasy. Trudno zreszt¹ by³o siê powa¿nie niepokoiæ o rezultaty – jak ju¿ wspomnia³em, monitorki pozosta³y takie same, znane z testów poprzednich wersji, a spodziewany wynik tylko dodatkowo potwierdzi³ znaczenie, jakie dla ostatecznego rezultatu brzmieniowego maj¹ g³oœniki.
DŸwiêk Yamahy przedstawia bardzo przyjemn¹ kombinacjê witalnoœci i zrównowa¿enia.
Owszem, wysokie tony pokazane s¹ wyraŸnie,
bez chowania ich za œrednicê. W tym miejscu pojawiæ siê mo¿e bodaj jedyny zarzut – góra pasma
jest lekko zapiaszczona, ale przecie¿ nie mo¿e
byæ idealna w systemie za tak¹ cenê. W dodatku
to dziêki jej aktywnoœci mo¿na zauwa¿yæ jej niedoskona³oœci – gdyby zakres ten lekko cofniêto,
by³oby mo¿e i bardziej g³adko, ale chyba smêtnie. Na drugim krañcu pasma Piano Craft gra

Pianomonitorki i pianotronika
w obudowie wykonano a¿urowe naciêcia. Choæ
moim zdaniem system wygl¹da najlepiej, gdy amplituner stoi na dole, to rozs¹dek podpowiada,
by zapewniæ mu dobr¹ wentylacjê i ustawiæ na
odtwarzaczu. System Piano Craft ma co prawda

rozbudowane zabezpieczenia i nawet po przegrzaniu nic siê staæ nie powinno, ale nag³y stuk
i zanik dŸwiêku w g³oœnikach (tak to w³aœnie
dzia³a – sprawdza³em) mo¿e nieœwiadomych tych
zabezpieczeñ nieŸle nastraszyæ.

Mo¿na
podpi¹æ
dodatkowe
Ÿród³a
sygna³u
(tak¿e
iPODa),
a tak¿e
aktywny
subwoofer.

dziarskim, szybkim Baskiem. który nie schodzi
zbyt nisko, ale wykonuje swoj¹ robotê nadzwyczaj kompetentnie. Spora dynamika pozwala odtworzyæ przeró¿ne, nawet bardzo wymagaj¹ce
pod tym wzglêdem nagrania. Nigdy nie przy³apa³em zestawu na definitywnym zakrztuszeniu siê
jakimkolwiek fragmentem. O œrednicy te¿ wypada mówiæ tylko pozytywnie - jest czysta, neutralna, elastyczna. Czasami operuje lekko wypchniêtym przednim planem, kiedy indziej subtelnie siê
wycofuje – najwyraŸniej pokazuje to, co jest na
p³ycie. Do tego szczególnie przekonuj¹co odtwarzane s¹ mêskie wokale, bo maj¹ dobre wype³nienie i artykulacjê, co jest niezwykle rzadko
oddawane przez tak ma³e g³oœniki. Starannie
ustawione na odpowiednich podstawkach potrafi¹ zagraæ du¿ym, obszernym, wype³niaj¹cym pole wokó³ g³oœników dŸwiêkiem. Niestety, zdajê
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sobie sprawê, ¿e najczêœciej zostan¹ wepchniête
w rega³. Taki ju¿ ich los - tak jak i wiêkszoœci
mini wie¿yczek.

PIANO CRAFT E-410
Cena [z³]
Dystrybutor

2000
AUDIOKLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Znane z systemów PianoCraft audiofilskie, s³odkie pianomonitorki. Solidna konstrukcja pianotroniki.
Funkcjonalnoœæ
Podstawowe funkcje systemu stereo, plus wyjœcie na
subwoofer i gniazdo dla iPODa.
Brzmienie
Wyrównane, dynamiczne i swobodne. Dziarski basik,
charyzmatyczny œrodek. Góra te¿ siê stara.

W œrodku
amplitunera jest
ciasno - aby
upakowaæ ca³¹
elektronikê,
trzeba by³o
zaprojektowaæ
g³êbsz¹ ni¿
w odtwarzaczu
obudowê.

Z ty³u wyposa¿enie jest kompletne, dwa wejœcia
liniowe uzupe³niono pêtl¹ dla rejestratora, a obok
zacisków g³oœnikowych znalaz³o siê tak¿e wyjœcie
subwooferowe. Odtwarzacz iPOD komunikuje siê
podobnie jak w amplitunerach wielokana³owych,
a wiêc poprzez dodatkow¹ stacjê dokuj¹c¹. Pod³¹czenia u³atwi¹ dwa gniazda sieciowe o ³¹cznej obci¹¿alnoœci 100W. W sam raz dla odtwarzacza i dodatkowego Ÿród³a.
Wygl¹d odtwarzacza jest minimalistyczny, przez
ca³¹ górn¹ czêœæ panelu ci¹gnie siê szuflada “przed³u¿ona” trzema przyciskami mechanizmu, pod spodem
znajduje siê spory wyœwietlacz (ale znów nie najjaœniejszy), na którym zobaczymy te¿ informacje CDTextu. Po prawej stronie umieszczono klawisze
przeskakiwania do s¹siednich utworów, a po lewej
wy³¹cznik zasilania. Z przodu nie ma “oka” podczerwieni, chc¹c obs³ugiwaæ ca³y system z pilota, trzeba
wykonaæ specjalne po³¹czenie komunikacyjne z amplitunerem.

Minisystemy 2000-3000 z³ HI-FI
DENON
JVC
KENWOOD
D-F102
EX-A10
AX-7
ODTWARZACZ
Formaty:
CD,CD-R,
DVD-Video,
DVD-Video,
CD-RW,MP3,
DVD-Audio, DVD±R/RW,
WMA
DVD±R/RW, VCD,CD,CD-R,
SVCD,VCD,CD, CD-RW,MP3,
CD-R,CD-RW, MP3, WMA, JPEG
WMA, DivX,JPEG
Wy.wideo:
komponent,
kompozyt,
Scart
S-Video
Wy. cyfrowe:
2x opt.
1x opt.
1x opt.
Wymiary (SxWxG)[cm]
25x8x28
24x8x27
27x10x35
Masa [kg]:
3
3
5
AMPLITUNER
We/wy analogowe:
5xRCA/2xRCA
2xRCA/4xRCA/2xRCA
We. odtw. przenoœ.:
iPOD (st.dok),
2xmini jack
mini jack
Wyj.subwoofera:
1xRCA
1xRCA
1xRCA
Moc znamionowa [W]:
2x35
2x30/2x20
4x25/2x50
(1kHz,
(1/10kHz,
(1kHz,
0,7%THD,
10%THD,
1%THD,
4ohm)
6ohm)
6ohm)
Wymiary (SxWxG) [cm]:
25x8x28
24x8x30
27x10x34
Masa [kg]:
4
3
5
ZESPO£Y G£OŒNIKOWE
Imp. [ohm]:
6
6
6
Moc znamionowa [W]:
60
30
Wymiary (SxWxG) [cm]:
18x26x23
14x26x24
17x33x21
Masa [kg] (para):
10
9
8
* - W przypadku Kenwooda dane odtwarzacza/procesora

YAMAHA
E410
CD,CD-R,
CD-RW,MP3,
WMA

1x opt./1x RCA
22x11x33
3
3xRCA/1xRCA
iPOD(st.dok)
1xRCA
2x65
(1kHz,
1%THD,
6ohm)
22x11x36
6
6
60
19x30x22
9
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jednak, nie tylko przyjemnie siê na to patrzy, ale i da siê tego s³uchaæ! Po
raz pierwszy sam testowa³em Piano Crafta, poprzednimi wersjami zajmowali siê moi godni szacunku i zaufania redakcyjni koledzy, ale przyznajê, ¿e tak do koñca nie dowierza³em ich relacjom i zas³yszanym z innych Ÿróde³
opowieœciom o wyj¹tkowej jakoœci ma³ej Yamahy. Bliskie spotkanie z tym zestawem potwierdzi³o prawdziwoœæ pochwa³. Z najni¿sz¹ cen¹ wœród wszystkich zebranych systemów jest on zdolny zaprezentowaæ dobre, zrównowa¿one brzmienie, a tak¿e nie budz¹c¹ ¿adnych zastrze¿eñ jakoœæ wykonania. Z dro¿szego
o 500 z³ zestawu Denona pop³ynê³y dŸwiêki ju¿ bardzo dojrza³e, z piêknie zaakcentowanymi œrednimi tonami, a konstrukcja urz¹dzeñ jest zaskakuj¹co ambitna
przy wci¹¿ tak umiarkowanej cenie. Obydwa systemy to przyk³ady czystego
stereo w ambitnym wydaniu mini, kompletne i funkcjonalnie, ale bez szaleñstw
i ekstrawagancji. Tylko z tymi opcjami, które s¹ praktyczne i po¿¹dane, a wiêc
ju¿ z o obowi¹zkowym gad¿etem XXI wieku – obs³ug¹ iPODa.
Najdro¿szy w teœcie zestaw JVC to hi-end w œwiecie mikro. Przepiêkne wzornictwo i solidnoœæ, szczególnie w obrêbie zespo³ów g³oœnikowych. Ale uwaga –
drewniane membrany wcale nie oznaczaj¹ spokojnego brzmienia. JVC gra szybko, dynamicznie, z mocno rysowan¹ gór¹ pasma. Dzia³a tylko para zespo³ów
g³oœnikowych, ale przypomnijmy, ¿e czytnik JVC obs³uguje równie¿ DVD, wiêc
mo¿emy u¿yæ go w zredukowanym do dwóch kana³ów kinie domowym.
Jednak do filmowych szaleñstw najlepiej zosta³ przygotowany Kenwood. Tak¿e tutaj s¹ dwie, ale niezwyk³e kolumny, które razem z czterema koñcówkami
mocy i kompletem procesorów potrafi¹ stworzyæ bardzo przekonuj¹ce widowisko w wirtualnej przestrzeni. Nawet kiedy s³uchamy CD w stereo, system gra
¿wawo i bez ceregieli.
Jest wiêc w czym wybieraæ, ale zwa¿ywszy na ró¿nice cenowe i zró¿nicowanie funkcji wybór nie powinien byæ bardzo trudny, zw³aszcza wtedy gdy odpowiemy sobie na pytanie, do czego poszukiwana mini wie¿a ma nam s³u¿yæ. Jedno
jest pewne, za ¿adn¹ z nich nie bêdziemy musieli siê wstydziæ. A ja nie muszê siê
wstydziæ za to, co napisa³em.
Radek £abanowski

P

Komplet
uk³adów
znajduje siê na
ma³ej p³ytce
z ty³u, tam te¿
rezyduje
wyborny
przetwornik
Crystal
Semiconductors
CS4392.

Do dyspozycji mamy pojedyncze wyjœcie analogowe oraz komplet cyfrowy. Wypada podkreœliæ, ¿e
z³¹cza s¹ z³ocone.
Pilot jest plastikowy, ale nie tandetny, ma klawiaturê numeryczn¹ dla odtwarzacza, wszystkie funkcje
wyboru œcie¿ek, tak¿e te u³atwiaj¹ce podró¿ po krainie mp3, obs³uga amplitunera jest tak¿e kompletna.
Kolumny s¹ tyle¿ piêkne co... odwa¿ê siê na to
odkrywcze stwierdzenie: niepraktyczne, bo wspania³e, b³yszcz¹ce obudowy ju¿ w chwil kilka po wyjêciu z kartonów przyci¹gaj¹ wszystkie fruwaj¹ce
w powietrzu py³ki. Uk³ad przetworników tworz¹ 25mm tekstylna kopu³ka i 13-cm nisko-œredniotonowy z membran¹ polipropylenow¹. Obydwa przetworniki s¹ ekranowane magnetycznie. Z ty³u znajduje siê tunel bas-refleksu i pojedyncze gniazdo.
Terminale maj¹ zaœlepki, po ich usuniêciu mo¿na wygodnie pos³ugiwaæ siê banankami, ale z amplitunerem ta sztuka ju¿ mi siê nie uda³a.
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