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SHOWTIME...

W niskich przedzia³ach cenowych trwa
szaleñczy wyœcig i pogoñ za nowinka-
mi, ulepszeniami (czêsto iluzorycznymi)

itp. Inaczej jest w segmencie rynku, w którym
zazwyczaj porusza siê amerykañska firma Krell.
Tutaj liczy siê jakoœæ, a nie iloœæ. Byæ mo¿e dlatego
Dan D’Agostino, cz³owiek za t¹ firm¹ stoj¹cy, zdecy-
dowa³ siê wejœæ do kina domowego stosunkowo
póŸno. Jest przecie¿ rzecz¹ ryzykown¹ zmieniaæ
profil firmy, która przez tyle lat uwa¿ana
by³a za ostojê dŸwiêku dwu-
kana³owego.

Ka¿dy wie, ¿e w kinie potêga jest i magia.
A w kinie domowym? Tutaj magii wprawdzie

mniej, potêgi za to wiêcej – zarówno je¿eli chodzi
o dochody z tej ga³êzi przemys³u, jak i dŸwiêk.

Nie bêdzie chyba przesad¹ stwierdzenie,
¿e wysokiej klasy instalacja kina domowego

(podkreœlam – instalacja!) przewy¿sza jakoœci¹ to,
co mo¿na obejrzeæ i – przede wszystkim –
us³yszeæ w wiêkszoœci polskich kin. Trzeba

spe³niæ tylko jeden, prosty warunek: mieæ odpo-
wiednie urz¹dzenia (o pieni¹dzach nie wspomnê).

KRELL
SHOWCASE

DVD
PROCESSOR
AMPLIFIER 5



styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005

KINO DOMOWE SystemySystemySystemySystemySystemy

70

DVD
Panel przedni odtwarzacza Showcase DVD

ma “odwrócon¹” architekturê, tj. przyciski zna-
laz³y siê po lewej stronie, zaœ szuflada po prawej.
Trzeba powiedzieæ, ¿e jest to idealna sytuacja dla
leworêcznych. Wyœwietlacz ma czerwony kolor
i widoczny jest z doœæ du¿ej odleg³oœci. Z ty³u
otrzymujemy komplet wyjœæ wideo, za wyj¹t-
kiem europejskiego Scarta. Wyjœcie cyfrowe au-
dio obs³uguje gniazdo elektryczne RCA oraz op-
tyczne Toslink. Jak przysta³o na wysokiej klasy
odtwarzacz, mamy do dyspozycji zarówno nie-
zbalansowane wyjœcia audio na gniazdach RCA,
jak i zbalansowane na XLR. Zwolenników zauto-
matyzowanych instalacji ucieszy port RS-232
oraz para “triggerów” 12V. W podstawowej
konfiguracji, a tak¹ otrzyma³em do testu, urz¹-
dzenie nie posiada wyjœcia cyfrowego HDMI, za
któr¹ to opcjê trzeba dop³aciæ. Warto zauwa¿yæ,
¿e wyci¹gniêto wnioski z aplikacji wyjœcia DVI
w odtwarzaczu DVD Standard, które w teorii
jest kompatybilne z HDMI, ale poniewa¿ zosta³o
zaprojektowane do pracy w œrodowisku kompu-
terowym, charakteryzuje siê jednak innym przy-
porz¹dkowaniem bitów do poziomu bieli, przez
co niekoniecznie idealnie wspó³pracuje z ka¿dym
projektorem.

Napêd VAL6011/04, wraz z ukrytym pod
spodem sterowaniem, dostarczy³ Philips. Z na-
pêdu sygna³ trafia do odrêbnych p³ytek – audio
i wideo. Tor audio jest w ca³oœci zbalansowany
i rozpoczyna siê od przetwornika Analog Devi-
ces AD1853, wielobitowego uk³adu delta-sigma,
który jako pierwszy by³ w stanie dekodowaæ syg-
na³y o próbkowaniu 192 kHz. Jest to pewnego
rodzaju klasyk, do dziœ powa¿any za wysok¹ ja-
koœæ dŸwiêku, któr¹ zawdziêcza m.in. wysokiej
realnej rozdzielczoœci na poziomie 19,5 bita –
rzecz wci¹¿ dla wiêkszoœci wspó³czesnych prze-
tworników nie do osi¹gniêcia. Filtry oraz kon-
wersjê I/U przeprowadzono w koœciach Analoga

Najwiêcej
miejsca w odtwa-

rzaczu zajmuje
wyjœciowa p³ytka
audio, w ca³oœci

zbalansowana,
z dobrymi

kondensatorami
Wimy i zbudowana
g³ównie w technice

SMD.

Piêtrow¹, mo-
du³ow¹ konstrukcjê

procesora oparto
w ca³oœci na uk³adach
scalonych, takich jak

np. widoczne na
zdjêciu drabinki

rezystorowe
CS3310.

OP275. S¹ to super-niskoszumne, bardzo szyb-
kie uk³ady z wejœciem Butlera – kombinacj¹ tran-
zystorów bipolarnych i JFET-ów. Wyjœciem ste-
ruje zaœ uk³ad OP297 – o gorszych w³aœciwoœ-
ciach szumowych, mog¹cy jednak pracowaæ
z du¿ymi pr¹dami wyjœciowymi, a wiêc zdolny
wysterowaæ nawet d³ugie interkonekty i urz¹-
dzenia o niskiej impedancji (do 600 omów!).

Czêœæ wideo oparta jest o uk³ad Faroudji
FL2200, przeprowadzaj¹cy deinterlaicing. Ponie-
wa¿ opcjonalne wyjœcie HDMI mo¿e byæ “skalo-
wane” nawet do iloœci linii 1080i, wiêc przy tej
opcji procesor musi byæ zamieniany na inny
(2200 tego nie potrafi), byæ mo¿e mocniejszy
FL2100. Konwersjê do postaci  analogowej
przeprowadza uk³ad Analog Devices ADV7196 –
uk³ad 11 bitów/54MHz, mo¿e dzisiaj ju¿ nie szo-
kuj¹cy parametrami, jednak u¿ywany kiedyœ
w naj lepszych urz¹dzeniach, np. Sony DVP-
9000ES i Arcamie DV27. Zasilanie napêdu za-
pewnia zasilacz impulsowy, z ³ad-
nym du¿ym trafkiem i kondensa-
torami Rubycona (1050C), zaœ
reszta otrzyma³a zasilacz linio-
wy, z toroidem i kondensatora-
mi Nichicona.

PROCESSOR
Komunikaty pokazywane s¹ na niewielkim

wyœwietlaczu LCD o s³abym kontraœcie, lepiej
bêdzie wiêc skorygowaæ ustawienia fabryczne
w oparciu o zewnêtrzny monitor. Spogl¹daj¹c do
wnêtrza widaæ, ¿e du¿e rozmiary procesora nie
s¹ przerostem formy nad treœci¹, jest ono doœæ
gêsto upakowane. Uk³ady umieszczono na czte-
rech, piêtrowo ustawionych p³ytkach. Na samej
górze mamy sekcjê wideo z wysokiej klasy prze-
³¹cznikami, zdolnymi obs³ugiwaæ sygna³y do
80MHz, a wiêc np. HDTV. Poni¿ej umieszczono
analogow¹ czêœæ audio, ze scalonymi prze³¹czni-
kami CMOS DG403 firmy Intersil, stereofoniczny-
mi koœæmi Cirrus Logic CS3310 steruj¹cymi po-
ziomem wyjœciowym (skok co 0,5 dB) oraz, zna-
nymi ju¿ z odtwarzacza, znakomitymi uk³adami
OP275. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e w Showcasie ist-
nieje mo¿liwoœæ wy³¹czenia wszystkich uk³adów
DSP i u¿ywania go jako analogowego przed-
wzmacniacza 7.1. Ni¿ej umieszczono sekcjê cyf-
rowego audio, w której pierwsze skrzypce graj¹
dwa potê¿ne uk³ady DSP Cirrusa: obs³uguj¹cy
zarz¹dzaniem basem, dekoderami Dolby (rów-
nie¿ EX) i DTS (zarówno w wersji podstawowej,
jak i ES – Matrix i Discrette), CS49326 oraz –
zaprojektowany specjalnie w tym celu – dekoder
THX Surround EX (Showcase posiada certyfikat
THX Ultra) CS49330. W tej¿e koœci umieszczo-
no równie¿ w³asne algorytmy Krella i coœ jeszcze
(o czym za chwilê). Dekodowaniem do postaci
analogowej zajmuj¹ siê dwa rodzaje uk³adów.
Kolumny przednie (u¿ywane w stereo) obs³uguje
uk³ad PCM1737 Burr-Browna o realnej rozdziel-
czoœci 17,6 bita, zaœ pozosta³e szeœæ kana³ów
(Showcase dekoduje przebiegi 7.1) jeden, rów-
nie¿ nale¿¹cy do serii Sound Plus, uk³ad Burr-
Browna PCM1605.



Wzmacniacze lampowo-tranzystoroweWzmacniacze lampowo-tranzystoroweWzmacniacze lampowo-tranzystoroweWzmacniacze lampowo-tranzystoroweWzmacniacze lampowo-tranzystorowe HI-END

styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005

O
 

 
D

 
 

S
 

 
£

 
    U

 
 

C
 

 
H

Jak w rasowym
odtwarzaczu CD,

tak i w Krellu DVD
otrzymujemy

wyjœcia zbalanso-
wane i niezbalanso-

wane. Widaæ
zaœlepkê pod

opcjonalne wyjœcie
HDMI.

Zasilanie oparto o niewielki toroid z zalanym
¿ywic¹ œrodkiem. Ka¿da z sekcji najwyraŸniej po-
siada osobny tor zasilania, poniewa¿ do dna
przykrêcono trzy potê¿ne mostki prostownicze,
wspomagane przy stabilizacji tranzystorami wie-
loemiterowymi Sankena LAPT 2SA1860. Ozna-
cza to jedno – du¿e pr¹dy. W krytycznych miejs-
cach u¿yto znakomitych stabilizatorów Linear
Technology LT1529. Kondensatory dostarczy³
Nichicon. Ty³ jest przyjemnie zat³oczony – we-
jœcia i wyjœcia wideo, cyfrowe itp., zaœ oprócz
typowych wejœæ RCA (w tym 7.1) znajdziemy
wejœcie zbalansowane oraz komplet oœmiu wyjœæ
XLR.

Set-up zajmuje ma³¹ ksi¹¿kê, wymieniê wiêc
tylko mo¿liwoœæ przyporz¹dkowania dowolnego
wejœcia audio do dowolnego wideo, mo¿liwoœæ
ominiêcia wszystkich uk³adów DSP i – najwa¿-
niejsze – doœæ skomplikowan¹ equalizacjê z³o¿o-
n¹ z trzech osobnych filtrów (parametryczne EQ
w³¹cznie z dobroci¹ filtru), których ustawienia
mo¿na zapisaæ do czterech pamiêci – np. osobne
dla muzyki i osobne dla filmu.

Patrz¹c na ca³oœæ trzeba przyznaæ, ¿e pro-
cesor Krella zosta³ zbudowany przez ludzi, któ-
rzy wiedz¹, czego chc¹ i nie œcigaj¹ siê z wszyst-
kimi, bo w tej gonitwie nikt nie ma szans wygraæ.
Nie ma certyfikatu Ultra 2, DTS96/24, HDCD
i szerokopasmowego wejœcia cyfrowego (i.Link
lub HDMI). Jedyne co mo¿e sprawiæ nieco k³opo-
tów to ustawienie korektora, który wymaga ana-
lizatora widma.

Jak przysta³o
na wysokiej

klasy urz¹dzenie,
procesor wyposa¿o-

ny jest w wejœcie
zbalansowane oraz
komplet wyjœæ tego

typu. Widaæ
równie¿ wejœcie
analogowe 7.1.

Zaprojektowa-
nie eleganckiego

frontu procesora,
przy koniecznej

du¿ej liczbie
przycisków
i spe³nieniu

podstawowych
warunków

ergonomii, to du¿e
wyzwanie dla

projektantów.
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Wzmacniacza Showcase wystêpuje w trzech wer-
sjach, my otrzymaliœmy do testu najmniejsz¹, piêcio-
kana³ow¹, jest jeszcze odmiana szeœcio i siedmioka-
na³owa. Ró¿nice polegaj¹ nie tylko na do³o¿eniu do-
datkowych modu³ów wzmacniaczy, wymianie podlega
tak¿e zasilacz, aby móg³ sprostaæ wy¿szym wymaganiom.

Amplifier 5 dysponuje moc¹ 136W/8Ω i 240W/4Ω
w przypadku zasilenia sygna³em jednego kana³u. Para-
metry ulegaj¹ tylko nieznacznemu pogorszeniu, do 135W/8Ω i 229W/4Ω
w wersji stereofonicznej. Moc dalej spada delikatnie przy trzech kana³ach
(128W/8Ω i 214W/4Ω) a¿ do osi¹gniêcia wci¹¿ znakomitego rezultatu
117W/8Ω i 187W/4Ω, gdy wysterujemy piêæ kana³ów jednoczeœnie.

Czu³oœæ Showcase to 1,6V, z czym poradzi sobie bez k³opotu wiêkszoœæ
procesorów surround. Budz¹cy respekt i uznanie dla amerykañskich kon-
struktorów jest wspó³czynnik S/N, poziom szumów le¿y a¿ 98dB poni¿ej
sygna³u referencyjnego 2,83V, i równie¿ dziêki temu (jak i wysokiej mocy)
dynamika to wspania³e 121dB. Nie najlepiej wypada natomiast wspó³czyn-
nik t³umienia, który w odniesieniu do 8Ω wynosi tylko 31. Po Krellu spo-
dziewalibyœmy siê wiêcej.

Pasmo przenoszenia (rys.1) pozwala podziwiaæ liniowoœæ urz¹dzenia
w zakresie basu. Niezale¿nie od obci¹¿enia przebieg charakterystyk jest
idealny, a poziom przy 10Hz równy wyjœciowemu 0dB. W zakresie to-
nów wysokich spadek rozpoczyna siê od 20kHz, ale punkt -3dB mo¿emy
wyznaczyæ dopiero na 92kHz dla 8Ω i 82kHz dla 4Ω.

Na rys.2, który przedstawia analizê zniekszta³ceñ harmonicznych, Krell
pokazuje przewagê nieparzystych. Najsilniejsza jest trzecia, której poziom
wynosi -75dB, a wiêc ca³kiem sporo, pi¹ta lokuje siê przy -89dB. Widoczne
s¹ jeszcze siódma (-95dB) i dalsze a¿ do dziewiêtnastej, ale ju¿ daleko
poni¿ej -100dB. W okolicach -100dB mo¿na dostrzec kilka parzystych ni¿-
szych rzêdów.

Rys. 3a. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Modu³owe obudowy
zapewniaj¹ wysok¹ sztywnoœæ

– na zdjêciu zwornik.

Najkorzystniejszy przedzia³ mocy,
jak widaæ na rys. 3, rozci¹ga siê ju¿ od
pocz¹tku badanego zakresu, czyli mocy 0,1W
dla 8Ω i 0,5W dla 4Ω dla których THD+N spada poni-
¿ej 0,1%. Minimum zniekszta³ceñ niezale¿nie od obci¹¿enia to 0,015%
przypadaj¹ce na moc 87W i 169W dla 8 i 4Ω.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
    8 136 135 128 122 117

 4 240 229 214 193 187
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R             centralny
    kanałów
1 136
2 135/135
3 128/128 128
4 122/122 122/122
5 117/117 117/117               117
Czułość (dla maks. mocy) [V] 1,6
Stosunek sygnał/szum [dB]** 98
Dynamika [dB] 121
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,046
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 31

KRELL SHOWCASE DVD
Wyj. audio analogowe XLR x1, RCA x1
Wyj. audio cyfrowe (48kHz+98kHz)

koaksjalne x1, TOSLINK x1, HDMI (opcjonalnie)
Wyj. wideo analogowe kompozyt x1, S−Video x1, komponent YPbPr x1
Progressive scan tak – 480p, opcja – 720p/1080i
Regulacja obrazu  tak
Odtwarzane formaty płyt DVD, CD, VCD
Łącza zdalnego sterow. tak – RS−232 x1, 12 V
Wymiary (SxWxG) [cm] 43,9x 8,9x43,2
Waga [kg] 7,7

KRELL SHOWCASE AMPLIFIER (5)
Impedancja kolumn [Ω] 4−8
Końcówki mocy 5
Maks. pobór prądu [W] 1200
Zaciski głośnikowe akręcane WBT
Wymiary (SxWxG) [cm] 43,9x14,5x50,3
Masa [kg] 25,3

KRELL SHOWCASE PROCESOR
Konwerter wideo tak
Autokalibracja nie (kalibracja manualna)
Dekodery AC−3(EX), DTS(ES, Neo:6), DPL II, THX Surround EX
Wej. analogowe 10x stereo, 1x 7.1
Wyj. analogowe 1xstereo, 2x 7.1 (XLR+RCA)
Wej. gramofonowe nie
Wyj. słuchawkowe nie
Wej. cyfrowe 4x RCA, 4x opt.
Wyj. cyfrowe 1x RCA, 1x opt.
Wej. wideo 3x komponent, 4x kompozyt, 4x S−Video
Wyj.  wideo 1xkomponent, 2xkompozyt, 2xS−Video
Pilot uniwersalny nie
Max napięcie wyjść liniowych [V] b.d.
Max pobór prądu [W] 35
Wymiary (SxWxG) [cm]:               44x14,4x41,4
Masa [kg] 8,8
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AMPLIFIER 5
Obudowy Showcase wykonane s¹ w wiêkszej

czêœci (oprócz dolnej, stalowej œcianki) z alumi-
nium, boki oraz góra s¹ p³ytami zespolony-
mi umieszczonymi w naro¿ach æwieræwa³kami.
Czarne przyciski s¹ niewielkie i nie przyt³aczaj¹
ca³oœci. Projekt plastyczny “Szo³kejsów” – jak sa-
ma nazwa wskazuje – jest bardzo efektowny. Za-
równo wzmacniacz, jak i procesor maj¹ iden-
tyczn¹ wysokoœæ, odtwarzacz jest dwukrotnie
ni¿szy.

Wzmacniacz Krell Showcase 5 jest chyba naj-
bli¿ej “twardego j¹dra” firmy. Zbudowany w
sposób modu³owy, umo¿liwia skonfigurowanie
od wersji piêcio- do siedmiokana³owej (do testu
dostarczono  tê  pierwsz¹).  Podstawê  stano-
wi ogromny  transformator  toroidalny  o  mocy
1500W oraz bateria kondensatorów o robi¹cej
wra¿enie ³¹cznej pojemnoœci 80 000µF. Poszcze-
gólne modu³y koñcówek wykonanych w techno-
logii SMD, zosta³y doœæ mocno upakowane na
p³ytkach przykrêconych bezpoœrednio do radia-
torów, a oparto je o cztery komplementarne
pary tranzystorów LAPT 2SA1860+SKC4886.
Czêœæ wejœciowa oraz drivery pracuj¹ w klasie
A i, podobnie jak ca³oœæ, s¹ to uk³ady zbalanso-
wane. Poniewa¿ urz¹dzenie bardzo siê grzeje,
wiêc kondensatory maj¹ wy¿sz¹ ni¿ typow¹ spe-
cyfikacjê temperaturow¹ (1050C). Gniazda g³oœ-
nikowe WBT (niedrogie wersje niez³ocone – cie-
kawe, ale jest to ju¿ kolejny produkt hi-endowy
w którym nie silono siê na bi¿uteriê – czy¿by nie
by³o to a¿ tak potrzebne, jak nam siê wydawa³o?)
wkrêcono do p³ytki, któr¹ p³yn¹ równie¿ napiê-
cia zasilaj¹ce. Nie wiem dlaczego, ale sygna³
z wejœæ p³ynie do koñcówek bardzo d³ugimi taœ-
mami komputerowymi. Jak ³atwo mo¿na z tego
krótkiego opisu wywnioskowaæ, sygna³ mo¿na
doprowadziæ zarówno przewodami niezbalanso-
wanymi, jak i XLR.

Modu³y
koñcówek zosta³y
ciasno upakowane

na radiatorach.
Dziêki temu

zapewniono im
dobre warunki
pracy i krótk¹

œcie¿kê sygna³u.



O
          D

          S
          £

          U
          C

          H

styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005

KINO DOMOWE SystemySystemySystemySystemySystemy

74

K omplet  Krella  spe³nia  wszystkie  posta-
wione  przed  nim  zadania  zawsze  rze
 telnie, najczêœciej z ³atwoœci¹, a czasa-

mi nawet z polotem. WeŸmy DVD: od strony
dŸwiêkowej jest to dobrze graj¹cy odtwarzacz,
który w muzyce stereofonicznej sprawuje siê
dobrze i nigdy nas nie zawiedzie, i podobnie po-
traktuje obraz – nasycony, szczegó³owy i trójwy-
miarowy. Na œcie¿kach dŸwiêkowych najwiêksze
wra¿enie zrobi potê¿ny, szybki i punktowy bas,
powi¹zany œciœle z dynamik¹. Wyjœcie zbalanso-
wane okaza³o siê nieco jaœniejsze i miêksze, za-
oferowa³o jednak scenê dŸwiêkow¹ o lepszej
g³êbokoœci.

Wspomnia³em o muzyce w stereo – ciekawe,
ale pomimo to, ¿e Krell DVD radzi sobie zaró-
wno z dynamik¹ jak i barwami dobrze, co jakiœ
czas daj¹c tylko mocniejszy nacisk na sybilanty,
to procesor robi to znacznie lepiej. Spêdzi³em na
jego testowaniu wyj¹tkowo du¿o czasu, u¿ywa-
j¹c go np. podczas jednego z Audio-Szo³ków,
i mogê odpowiedzialnie stwierdziæ, ¿e je¿eliby
u¿ywaæ go jako analogowego przedwzmacniacza
stereofonicznego, to trzeba by daæ grubo powy-
¿ej 10 000 z³otych, ¿eby mu dorównaæ w precyz-
ji, pewnej miêkkoœci (ale w dobrym kierunku)
i czaruj¹cej œrednicy. A przecie¿ analogowy by-
pass to tylko dodatek do reszty! Procesor Krella
sprawdzi siê równie dobrze w roli przetwornika
D/A, sytuuj¹c siê gdzieœ na poziomie kolejnych
10 000 z³otych i wiêcej. I przecie¿ “ruszyliœmy”
dopiero dwa kana³y, pozosta³ych szeœæ oraz ca³¹
najwa¿niejsz¹ czêœæ, jak: dekodowanie, prze³¹-
czanie sygna³u wideo oraz postprocessing (EQ)
dostaj¹c dodatkowo. Kluczowa w tej wyliczance
jest equalizacja. Nie lubiê korektorów, jednak
w tym przypadku jego aplikacja jest znakomita
i raz u¿yta pozostanie w³¹czona przy wszelkich
okazjach, poprawiaj¹c to, co nam sknoci³a akus-
tyka pomieszczenia. Przyznam siê, ¿e nawet
przes³uchuj¹c gramofon korzysta³em z tego udo-
godnienia, preferuj¹c ten tryb od “purystycznej”
przelotki analogowej. No, ale ka¿demu wolno co
jakiœ czas sfiksowaæ.

Koñcówka Krella gra podobnie do koñcówek
stereofonicznych... Krella. Gdybym zamkn¹³
oczy i nie widzia³ potê¿nej œcianki przedniej,
móg³bym przysi¹c, ¿e s³ucham integry 400i.
DŸwiêk by³ precyzyjny, z dobrym wgl¹dem w
fakturê dŸwiêku. Podobnie jak z “regularnym”
sprzêtem tej firmy bywa, tak i “Showcase Ampli-
fier 5” nie zachwyci zwolenników lampowych
“pejza¿y”. Nie znajdziemy w jego eufonii, a ra-
czej d¹¿enie do jak najszczerszego powiedzenia
wszystkiego, co przekaza³ mu odtwarzacz. Le-
piej pod tym wzglêdem poradzi³y sobie wejœcia
zbalansowane i w takim trybie nale¿y pod³¹czyæ
go do procesora, który z kolei nale¿y podpi¹æ do
odtwarzacza kablem cyfrowym i tak zarówno
ogl¹daæ filmy, jak i s³uchaæ muzyki. No, tak –
w³aœciwie, to wszystko co powiedzia³em, doty-
czy stereofonicznej muzyki.  Jest to jednak
najtrudniejszy test dla urz¹dzeñ “kinowych”.

Piloty maj¹ gruboœæ karty kredytowej.
Przy zakupie Krella karty kredytowe te¿ siê
mog¹ przydaæ.

SHOWCASE DVD
Cena [z³] 20000*
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Eleganckie, bez fajerwerków uk³adowych, ze spraw-
dzonymi i nadal bardzo dobrymi podzespo³ami.

Funkcjonalnoœæ
Dobre wyjœcie audio zbalansowane i niezbalansowa-
ne, opcja HDMI*. Ale zapomnijmy o p³ytach SACD
i DVD-Audio. Obs³uga ³atwa i intuicyjna.

Brzmienie i wizja
Szybki dŸwiêk z dobr¹ dynamik¹, góra chwilami ost-
rzejsza. Obraz dobry – z ³adnymi kolorami i g³êbi¹,
jednak wyjœcie HDMI ze skalerem da jeszcze wiêcej.

*HDMI dodatkowo 3800z³

Dlatego ju¿ podczas seansów kinowych kont-
rola basu, któr¹ dysponuje Krell, pozwoli³a na
dok³adne prowadzenie akcji, bez ci¹gn¹cych siê
wybuchów itp., za to z natychmiastowym plaœ-
niêciem i wybrzmieniem. Co jakiœ czas mia³em
nawet wra¿enie, ¿e wzmacniacz nieco zbyt moc-
no trzyma g³oœniki. Warto sprawdziæ to z kolum-
nami, które sobie upatrzyliœmy. Wspomniana
“miêkkoœæ” procesora mo¿e siê tutaj przydaæ,
poniewa¿ doda do dŸwiêku wzmacniacza nieco
“s³odyczy” i perlistoœci.

Co chcia³bym w tym systemie zmieniæ? ¯y-
czy³bym sobie wyjœcia HDMI, nie tylko ze wzglê-
du na nie samo, ale dlatego, ¿e bêdzie je obs³ugi-
wa³ znacznie lepszy uk³ad ze skalerem (zamieni
sygna³ o liczbie linii 526p nawet na 1080i). Do-
stêp do utworów w odtwarzaczu jest wolny -
trzeba na to czekaæ nawet 3 s. Brakuje mi rów-
nie¿ informacji o tym, czy mo¿na bêdzie prze-
programowaæ DSP do Ultra 2 albo nawet do naj-
nowszego “wynalazku” DTS – bezstratnego ko-
dowania dŸwiêku w filmie – to by by³o coœ! No
i wejœcia wielokana³owe dla DVD-Audio (wiem,
wiem – dla Krella to jest – fuj!) i SACD powinny
byæ zdublowane w wersji cyfrowej, tak, ¿eby
mo¿na by³o skorzystaæ z korektora (a warto) bez
przechodzenia przez przetworniki A/D i z po-
wrotem przez D/A. Ustawienie EQ jest doœæ k³o-
potliwe i wymaga doœwiadczonego instalatora.
Jak widaæ, uwagi dotycz¹ wy³¹cznie obs³ugi, a nie
dŸwiêku. Ten jest bowiem znakomity i komplet
Krella dla wiêkszoœci wideofili, którym taka este-
tyka odpowiada, mo¿e byæ ostatnim zakupem te-
go typu w ¿yciu. Jeszcze lepiej bêdzie bowiem
znaczy³o – znacznie, znacznie dro¿ej.

Wojciech Pacu³a

SHOWCASE
PROCESSOR

Cena [z³] 21000
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Piêknie zaprojektowane i konsekwentnie wykonane
urz¹dzenie.

Funkcjonalnoœæ
Set-up wygodniejszy przy wykorzystaniu zewnêtrzne-
go monitora, nie³atwe ustawienie EQ. Bez DTS 96/24
i HDCD.

Brzmienie
Rasowe, audiofilskie brzmienie przedwzmacniacza
w trybie analogowym i jeszcze lepsze jako przetwor-
nika D/A. W kinie – sam miód.

SHOWCASE
AMPLIFIER 5

Cena [z³] 24000
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Precyzyjne, in¿ynierskie podejœcie do tematu.

Laboratorium
Wysoka moc na ka¿dym rodzaju obci¹¿enia, bardzo
niski szum, wspania³a dynamika. Doœæ wysoka trzecia
harmoniczna, umiarkowany wspó³czynnik t³umienia.

Brzmienie
Szybkie, precyzyjne i dynamiczne. Znakomita kontrola
basu, który w kinie móg³by jednak siê trochê wyluzo-
waæ...

HI-END
ocena koñcowa


