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Nie wiem czy to dobrze, ¿e doskonale wiem,
jak gra stary system Piano Craft. Naby³ go

sadysta, do którego uczêszczam, a poniewa¿
cz³owiek ów nienawidzi ekspresowej roboty,
wiêc wspomnianej Yamahy zawsze siê nas³u-
cham, siedz¹c na stomatologicznym fotelu.
Yamaha jest bardzo odpowiednia na takie okazje,
gra bowiem  uspokajaj¹co i z ciep³¹ tonacj¹. Ale
na u¿ytek tego testu nie wybra³em siê ponownie
do dentysty, lecz wyj¹³em nowy zestaw z pu-
de³ka. Na pierwszy rzut ucha nie warto poœwiê-
caæ temu brzmieniu zbyt wiele uwagi. Œrednica
wydaje siê niespecjalnie ekspresyjna, góra jest
stonowana, a bas krótki i niezbyt imponuj¹cy. Im
jednak d³u¿ej s³ucha³em tym bardziej zaczyna³em
doceniaæ klasê niewielkich monitorków i elekt-
roniki w kompaktowym pude³ku. Œrednie tony s¹

bardzo rzeczowe, neutralne i znakomicie wywa-
¿one. Przestrzennoœæ i analitycznoœæ s¹ na tyle
dobrze zaznaczone, ¿e dŸwiêk daleki jest od
sp³aszczenia lub zmulenia. Œrednica nie jest ani
szczególnie ostra, ani te¿ kluchowata, i st¹d mo-
¿e wynika fakt, ¿e wydaje siê niepozorna, co
z czasem okazuje siê tylko godne pochwa³y
w zestawie tej klasy. Góra tak¿e gra bardzo od-
powiedzialnie, bez szorstkoœci i zadziornoœci -
je¿eli ktoœ s³ucha rocka i tylko rocka, to agre-
sywnej metalicznoœci bêdzie mu brakowaæ. Bas
nie schodzi bardzo nisko, ale jest sprê¿ysty,
zwarty i doskonale zintegrowany. Sprawdzi³em
te¿ systemowe monitory na znacznie lepszym
wzmacniaczu - mo¿na z nich wycisn¹æ o wiele
wiêcej.

Zarówno CD jak i DVD odtwarzane s¹ na po-
dobnym poziomie jakoœci  i  w tym samym
brzmieniowym klimacie. Ogl¹daj¹c filmy zwróci-
³em uwagê na dialogi – mimo braku g³oœnika cen-
tralnego, s¹ znakomicie przyporz¹dkowane œrod-
kowi sceny (czyli ekranowi) i wysuwaj¹ siê przed
dŸwiêkowe t³o – co pewnie zawdziêczamy dob-
rej œrednicy monitorków.

Obraz nie jest ju¿ tak kapitalny jak dŸwiêk,
ale z pewnoœci¹ przyzwoity. Równowaga kolo-
rów jest nieŸle zachowana choæ zdarza siê, ¿e
niebieski nieco dominuje. Kontrast jest przeciêt-
ny za spraw¹ trochê “przydymionej” bieli, czarny
jest natomiast bardzo g³êboki. Du¿a dynamika
zmian na³o¿ona na s³aby sygna³ mo¿e wywo³ywaæ
pikselizacjê, ale tylko na du¿ych plamach koloru
ciemnoniebieskiego b¹dŸ ciemnozielonego.

Piano Craft by³ w swoim czasie strza³em
w dziesi¹tkê – Yamaha chyba jako pierw-
sza zaproponowa³a mikrosystem, w któ-

rego projekcie zwrócono szczególn¹ uwagê za-
równo na klasyczn¹ elegancjê, jak i na jakoœæ
dŸwiêku. Nie by³ to kolejny gad¿eciarski bum-
box pe³en œwiecide³ek i œwiate³ek, efektownej
dla m³odocianych zbieraniny byle jakich g³oœnicz-
ków, itp. Pomys³, jak z tego wybrn¹æ, móg³ byæ
zreszt¹ prosty – wystarczy³o przenieœæ w odpo-
wiedniej skali rozwi¹zania z klasycznych urz¹-
dzeñ Hi-Fi do mniejszej formy. Trzeba te¿ by³o
wyobraziæ sobie klienta, który w pewnych oko-
licznoœciach albo w pewnych miejscach swojego
mieszkania chce mieæ w³aœnie taki system, nawi¹-
zuj¹cy do tego co zna i ceni. Nie wszêdzie mamy
miejsce na prawdziw¹ “wie¿ê”, a zw³aszcza na
parê kolumn, ale mimo to chc¹c s³uchaæ muzyki,
nie chcemy zdegradowaæ jej jakoœci do poziomu
radyjek kuchennych, ani te¿ patrzeæ i wstydziæ
siê kolorowego, plastikowego straszyd³a.

W pierwszym wydaniu Piano Craft by³ syste-
mem czysto stereofonicznym – z dwukana³owym
amplitunerem i odtwarzaczem CD. Jednak ju¿

Yamaha
PIANO CRAFT E700

Dobre pomys³y graj¹ dalej

Mianem kultowych,
nawet czasami nadu¿ywanym,

zwyk³o siê okreœlaæ urz¹dzenia
z tradycyjnego nurtu stereo,

pochodz¹ce sprzed wielu lat –
w koñcu kult musi dojrzeæ jak

stare wino. Mamy wiêc kultowe monitory, wzmacniacze, gramofony i odtwarzacze CD.
Ale i mniej audiofilskie kategorie sprzêtu te¿ mog¹ dostarczyæ przyk³adów

produktów wyj¹tkowo udanych i st¹d ciesz¹cych siê popularnoœci¹ znacznie
przekraczaj¹c¹ przeciêtnoœæ.

wówczas przewidziano mo¿liwoœæ pod³¹czenia
subwoofera – st¹d wyposa¿enie w takie wyjœcie,
chocia¿ sam subwoofer oczywiœcie nie by³ ele-
mentem wyposa¿enia. Rzuca³o to jednak œwiat³o
na jeden z rysów koncepcji – by³o to zaproszenie
do osi¹gniêcia jakoœci dŸwiêku jeszcze wy¿szej,
ni¿ z zestawu podstawowego. Aby mia³o to sens,
jakoœæ monitorków musia³a byæ co najmniej dob-
ra; dla s³uchania muzyki (pamiêtajmy, ¿e tylko do
tego celu s³u¿y³ pierwszy Piano Craft) bezcelowe
jest bowiem uzupe³nianie subwooferem nêdznie
graj¹cych g³oœniczków, jakie niestety dominuj¹
w systemach mikro. Co innego w kinie domo-
wym – ale to ju¿ inna historia. Dlatego w³aœnie
jakoœæ ma³ych zespo³ów g³oœnikowych zas³uguje
w Piano Crafcie na szczególn¹ uwagê i szacunek –

nikt wczeœniej, czyli ¿aden japoñski producent –
bo tylko oni zajmowali siê tego typu systemami –
nie przy³o¿y³ siê tak rzetelnie do zaprojektowa-
nia tego elementu. I z pokor¹ – o ile pamiêtam,
wspó³konstruktorem tych g³oœników mia³ byæ je-
den z bardzo znanych wówczas niemieckich kon-
struktorów g³oœnikowych K.H.Fink. St¹d te¿ wi-
daæ zarówno europejsk¹ estetykê proporcjonal-
nego uk³adu dwudro¿nego, jak i s³ychaæ bêdzie
rasowy, europejski dŸwiêk. Elektronika równie¿
by³a niczego sobie (poleci³em kilku znajomym),
¿yje d³ugo i ³adnie gra.

Kto stoi w miejscu, ten siê cofa, wiêc Yamaha
postanowi³a rozwijaæ pomys³ - ale czasami spraw-
dziæ siê mo¿e inna m¹droœæ - ¿e lepsze jest wro-
giem dobrego. Zast¹pienie odseparowanego am-
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PIANO CRAFT E700
Cena [z³] 1700
Dystrybutor AUDIOKLAN

Wykonanie i komponenty
Doskonale zbudowane zespo³y g³oœnikowe –
jak rasowe minimonitorki. Wykonanie ca³oœci
w znanym ju¿, nienagannym stylu.

Funkcjonalnoœæ
Podstawowe wyposa¿enie i ³atwa obs³uga.
Odtwarzacz wiêkszoœci formatów. Komplet
koniecznych pod³¹czeñ audio-wideo. Wygodny
pó³uniwersalny pilot.

Brzmienie i obraz
Naturalne, spokojne, wywa¿one, z krótkim, ale
i dostatecznie dynamicznym basikiem i niek³o-
potliw¹ gór¹ pasma. Jeden z najbardziej kultu-
ralnych minisystemów.

Pasmo przenoszenia [Hz] (+/- 10 dB)
45-20000

Impedancja [Ω] 6
Moc znamionowa [W] 40
Efektywnoœæ [dB] 85
Wymiary (SxWxG) [cm] 16,5x25,5x18,3
Masa[kg] (para) 3,4

Kolumny NX-E700Kolumny NX-E700Kolumny NX-E700Kolumny NX-E700Kolumny NX-E700

Formaty DVD-V, CD, VCD, CD-R/RW, MP3,
JPEG, WMA, DivX

Wy.wideo 1x komponent, 1x kompozyt
Z³¹cza SCART 1x
Progresywne skanowanie tak
We./wy. analogowe 1xRCA/2xRCA
Wy. cyfrowe  1x opt.
Wyjœcie subwooferowe tak
Wyœwiet. funkcji na ekranie -
Moc znamionowa [W]
(1kHz, 0,18%THD, 6Ω) 2x 20
Wymiary (SxWxG) [cm] 21,5/11,2/29,6
Masa[kg] 2,65
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Jednostka centralna RDX-E700Jednostka centralna RDX-E700Jednostka centralna RDX-E700Jednostka centralna RDX-E700Jednostka centralna RDX-E700

RDX-E700 to amplituner zasadniczo
stereofoniczny, ale ma wyjœcia i wejœcie AV,

z³¹cze SCART i gniazdo dla aktywnego subwoofera.

W zespo³ach
g³oœnikowych NX-E700
zastosowano mniejszy
przetwornik nisko-
œredniotonowy ni¿
w poprzednim
modelu NX-E400
– 11-cm
w miejsce 14-cm.
25-mm tekstylna
kopu³ka wygl¹da
na tak¹ sam¹.

plitunera i odtwarzacza CD zintegrowanym w
jednej obudowie CD-amplitunerem nie chwyci³o
- takie rozwi¹zanie wielu potencjalnym klientom
wydawa³o siê ma³o ekskluzywne, tym bardziej,
¿e cena nowego zestawu nie by³a znacznie ni¿-
sza. By³em nawet œwiadkiem rêkoczynów, gdy
dwóch klientów agresywnie ubiega³o siê o prawo
zakupu ostatniego dwuelementowego zestawu
Piano Craft. Po tych naukach Yamaha posz³a na
ca³oœæ i zaproponowa³a ca³¹ seriê zestawów
spod znaku PC, w sk³ad której wchodzi³y zaró-
wno “dyskretne”, jak i zintegrowane urz¹dzenia.
Producent poczyni³ jeszcze jedn¹, zasadnicz¹
zmianê – wprowadzi³ do naszej serii urz¹dzenia
maj¹ce ju¿ zwi¹zek nie tylko z audio, ale i z wi-
deo. Pojawi³ siê wiêc przede wszystkim odtwa-
rzacz DVD (zintegrowany z amplitunerem lub
sprzedawany oddzielnie), a wzmacniacze zosta³y
przystosowane do prze³¹czania sygna³u wideo,
oczywiœcie dziêki specjalnym wejœciom. Mimo to
Pianokrafty pozosta³y do dzisiaj stereofoniczne -
co cieszy nie tylko mnie, ale równie¿ rzesze
klientów poszukuj¹cych sprzêtu funkcjonalnego,
praktycznego, ³atwego w obs³udze.

Do testu przekazano nam zupe³nie nowy mo-
del, o symbolu RDX-E700, który jest amplitu-
nerem zintegrowanym z odtwarzaczem DVD.
Przedni panel, podobnie jak ga³ki, wykonano
z aluminium, co skutecznie wywo³uje wra¿enie
solidnoœci. Urz¹dzenie jest doœæ p³ytkie, ten fakt
tylko pozornie jest nieistotny, w praktyce dziêki
temu urz¹dzenie zmieœci siê na przeciêtnej do-
mowej pó³ce. Wyœwietlacz ma kolor ciemnonie-
bieski (mo¿e nawet granatowy), zrobiony na
matrycy punktowej, niekrzykliwy, ale doskonale
czytelny nawet z kilku metrów. Przycisków na
przednim panelu jest niewiele, s¹ ulokowane lo-
gicznie, tylko wielofunkcyjna ga³ka wymaga prze-
czytania instrukcji obs³ugi, by sprawnie poruszaæ
siê po opcjach. Wszystkie konieczne funkcje s¹
na pok³adzie (nawet tryby dŸwiêkowe, equaliza-
cja czy w³¹cznik czasowy), ale i nie ma ich zbyt
wiele – to jednak stan, do którego coraz wy-
raŸniej zmierza wielu producentów, którzy zro-
zumieli, ¿e ludzie chc¹ produktów dopasowa-
nych do ich rzeczywistych potrzeb.

Odtwarzacz czyta DVD-V, VCD, oczywiœcie
CD, ale równie¿ WMA, JPEG, WMA i DivX –
czego chcieæ wiêcej? Pilot jest du¿y, czarny, mo-
¿e niezgrabny, ale ma ró¿nokolorowe przyciski
i gwarantuje doskona³¹, ³atw¹ i skuteczn¹ obs³u-
gê urz¹dzeñ Piano Craft. Sterownik potrafi rów-
nie¿ sterowaæ telewizorami i tunerami satelitar-
nymi kilkudziesiêciu popularnych marek.

Dostajemy wyjœcie komponent, kompozyt,
cyfrowe wyjœcie œwiat³owodowe oraz wyjœcie
subwooferowe. Oprócz tego jest tak¿e uniwer-
salne (dwukierunkowe) z³¹cze SCART, które ka-
pitalnie u³atwi ¿ycie najwiêkszym leniuchom. Op-
rócz tego s¹ dwa wejœcia analogowe audio oraz
jedno wyjœcie. Wyjœciowe terminale g³oœnikowe
s¹ sprê¿ynkowe, w kolumnach zastosowano ju¿
typowe, zakrêcane zaciski.

G³oœniki NX-E700 to nowy model. Tak wska-
zuje symbol, ale zauwa¿alne ró¿nice w stosunku
do starszych konstrukcji s¹ jednak znikome. Ca³e
obudowy pokryto lakierem fortepianowym - st¹d
zreszt¹ bierze siê nazwa ca³ej serii. Cienka i deli-
katna materia³owa maskownica zakrywa dwa
przetworniki: 11 – cm niskoœredniotonowy z po-
lipropylenow¹ membran¹ oraz 25-mm tekstyln¹
kopu³kê wysokotonow¹.  G³oœnik i  zosta ³y
czêœciowo zaekranowane dodatkowymi pierœcie-
niami magnetycznymi. Bas-refleks ulokowano z
ty³u, co uniemo¿liwia dosuniêcie monitorków
bezpoœrednio do œciany.

Grzegorz Rogó¿

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=24
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
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