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Dwa lata temu rozmawia³em
z Robertem Suchym, wspó³w³aœcicielem firmy Clearaudio,
która wówczas podjê³a siê dystrybucji p³yt Opus3, w tym SACD.
Zapyta³em wiêc, czy nie by³oby logiczne wprowadzenie do sprzeda¿y
odtwarzacza SACD. Opowiedzia³, ¿e mo¿e i tak, jednak ma³ych firm nie
staæ na op³acenie licencji wymaganych do tego, aby na panelu czo³owym
pojawi³o siê logo SACD. Kiedy wiêc dowiedzia³em siê, ¿e swój odtwarzacz
ma van den Hul, ciekaw by³em nie tylko tego, jak gra pierwsze cyfrowe
Ÿród³o vdH, ale i jak uda³o siê “obejœæ” problem licencji.

SIXCD MFP

van den Hul
NIEOFICJALNY
ODTWARZACZ DVD/SACD

Na prostej, wykonanej z zaginanej blachy
p³ycie przedniej odtwarzacza o “krypto-
nimie” SixCD MFP nie znajdziemy ¿adne-

go logo, ani napisu œwiadcz¹cego o tym, ze jest to
urz¹dzenie inne ni¿ zwyk³y CD. Co wiêcej – nie
znajdziemy równie¿ s³owa o tym, ¿e jest to CD.
Nazwa SixCD coœ takiego sugeruje, ale prêdzej
spodziewa³bym siê w tej sytuacji szeœciop³ytowej
zmieniarki. Mo¿liwoœci urz¹dzenia skrywa skrót
MFP, którego rozwiniêcie brzmi: Multi-Format
Player. I znowu konfuzja: okreœlenie “multifor-

mat” (wieloformatowy) zwyczajowo zarezerwo-
wane jest dla urz¹dzeñ potrafi¹cych odczytaæ za-
równo SACD, jak i wszelkie kr¹¿ki DVD. Od-
twarzacz van den Hula nie potrafi zaœ odtworzyæ
p³yt DVD-Audio z sygna³em MLP. Podobnie
skonfigurowane urz¹dzenia, oferowane w tej
chwili, poza vdH, tylko przez Philipsa i Sony (wy-
³¹cznie z powodów politycznych), nazywane s¹
przez ich twórców odtwarzaczami DVD/SACD
lub... w przypadku odtwarzacza Sony, który po-

s³u¿y³ do budowy SixCD, okreœla siê go jako CD/
DVD. O SACD ani s³owa. I o to chyba chodzi³o.
Po w³o¿eniu p³yty do szuflady i zassaniu jej przez
mechanizm, na czerwonym wyœwietlaczu na
chwilê pojawia siê napis “Super Audio CD”, po
czym niknie i nic nie wskazuje, ¿e w œrodku jest
p³yta SACD. Przy dyskach innego typu, jak CD,
VCD czy DVD zapalaj¹ siê ma³e ikonki. O SACD
informuje zaœ ich... brak.

S ixCD  n ie jest  wiêc opracowaniem od
pocz¹tku do koñca oryginalnym, ale zosta³ zbu-
dowany na bazie gotowego odtwarzacza Sony.
Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e tak robi¹ prak-
tycznie wszyscy mniejsi wytwórcy sprzêtu, a na
zupe³nie w³asne rozwi¹zania staæ jedynie naj-
wiêkszych. To jednak nie koniec ciekawostek:
MFP zosta³ zbudowany dla van den Hula przez
inn¹ firmê, van Medevoorta, ale te¿ holendersk¹,
wiêc zosta³o w rodzinie.

Urz¹dzenie, z zewn¹trz identyczne jak od-
twarzacze van Medevoorta – CD230 i DV340, ma
wygl¹d utylitarny. Albo nie, zostawmy popra-
wnoœæ polityczn¹ na boku: urz¹dzenie wygl¹da
topornie. Ale solidnie. W ca³oœci zbudowane
z grubych blach, jest bardzo ciê¿kie. Aby dodat-
kowo st³umiæ rezonanse, górn¹ œciankê podkle-
jono grubymi matami. Na froncie znajdziemy du-
¿y wy³¹cznik standby oraz szeœæ przycisków ob-
s³uguj¹cych napêd. Inne komendy mo¿emy wy-
daæ z pilota. Odtwarzacz zapamiêtuje ostatnie
ustawienia, jeœl i  wiêc s³uchamy p³yt SACD
w konfiguracji stereofonicznej, SixCD zawsze
wybierze miks stereofoniczny. Urz¹dzenie, je¿eli
nic nie jest odtwarzane, po jakimœ czasie wraca
do standby, podobnie jak wiêkszoœæ odtwarzaczy
DVD i oparte o napêdy DVD odtwarzacze CD.

Sony DVP-NS930V, na podbudowie którego
SixCD powsta³, do najwy¿szych modeli tej firmy
nie nale¿a³. Jednak kluczowe elementy, które
wystêpuj¹ w najdro¿szych odtwarzaczach Sony
z serii ES, jak napêd Precision Drive 2 wraz ze
steruj¹c¹ nim logik¹ (servo cyfrowe, DSP 50
MIPS) oraz dekoder DSD CDX2753R, s¹ takie
same. Ró¿nice miêdzy Sony i vdH zaczynaj¹ siê
na poziomie obudowy i biegn¹ przez zasilanie
oraz uk³ady wyjœciowe. Wprawdzie zasilanie na-
pêdu i czêœci cyfrowej pozosta³o takie samo (za-
silacz impulsowy), to sekcja analogowa i wizja
otrzyma³y osobny uk³ad. Jego podstaw¹ jest nie-
wielki transformator EI z doœæ wymyœln¹ filtracj¹
– osobn¹ dla sekcji audio i zegara. I to jest ele-
ment, którego w ¿adnym Sony nie znajdziemy –
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Sekcja wyjœciowa audio,
kana³y L i R, po lewej – scalak
5532 z dodatkowym
kondensatorem.

Nowy
zegar,

“nasadzony”
na nowe
zasilanie

sekcji
audio.

Wnêtrze doœæ
zat³oczone p³ytkami

“specjalnego przeznaczenia”.
Po lewej widoczna p³ytka zasilacza,

z piêtrow¹, niewielk¹ p³ytk¹ zegara.

 umieszczona piêtrowo nad zasilaczem p³ytka za-
wiera precyzyjny zegar taktuj¹cy. Wprawdzie nie
pokuszono siê o rozdzielenie zegarów dla audio
i wideo, ale wynika to st¹d, ¿e w Sony przebiegi
te dekodowane s¹ w tym samym uk³adzie DSP.
Powa¿ne zmiany dotknê³y równie¿ sekcjê wy-
jœciow¹. Oparte na prostych scalakach 5532 wy-
jœcia otrzyma³y znakomite kondensatory poliest-
rowe ERO (Vishay-Roderstein), a dodatkowo
dodano po jednym kondensatorze, sprzêgaj¹-
cym dwie nó¿ki scalaka. Wyjœæ analogowych
jest osiem – jedno wyjœcie 5.1 oraz wy-
jœcie stereo. Je¿eli mo¿na by coœ radziæ,
to poleca³bym korzystanie z pierwsze-
go z nich zarówno przy p³ytach wielo-
kana³owych, jak i stereo. Wyjœcia L

i R z setu 5.1 otrzyma³y bowiem jeszcze lepsze,
tantalowe kondensatory oraz sprzêgaj¹ce poli-
propyleny francuskiej firmy SRC. Do dyspozycji
mamy jeszcze dwa SCART-y, wizyjne wyjœcia
kompozyt i S-Video oraz komponent. Na tym
ostatnim mo¿emy uzyskaæ obraz progressive
scan, poniewa¿ “rozpakowanie” sygna³u zapew-

nia bardzo dobry uk³ad Sony. Dekodowanie wizji
odbywa siê w uk³adzie Analog Devices ADV7300.
Przetwornik ten, o parametrach 12 bitów/ 108
MHz (8x oversampling) ma ju¿ swoje lata, jednak
kiedyœ stosowany by³ w tak dobrych odtwarza-
czach, jak Pioneer DV-747A czy Enlightened Au-
dio Designs DVDMaster 8800 Pro , a i teraz mo¿-
na go spotkaæ np. w Primare DVD30. Nó¿ki s¹
plastikowe i, prawdê mówi¹c, doœæ tandetne, bê-
dzie wiêc pole do popisu dla “absorberów”. Ka-
bel zasilaj¹cy jest od³¹czalny, mo¿na wiêc bêdzie
poeksperymentowaæ. Niestety, nie ma cyfrowe-
go wyjœcia wideo. Szuflada zamyka siê cicho
i z gracj¹, w czym widaæ wp³yw bardzo dobrego
oprogramowania. Pewnie dzia³aj¹ przyciski na
przedniej p³ycie. Urz¹dzenie piêkne nie jest, ale
pracuje przyjemnie. A jak gra?
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SIXCD MFP
Cena [z³] 18 636
Dystrybutor HI FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Utylitarna, choæ solidna konstrukcja, podstawo-
we uk³ady z tañszego odtwarzacza,
“podrasowane” dobrym zegarem, osobnym
zasilaniem sekcji analogowej i gdzieniegdzie
lepszymi elementami.

Funkcjonalnoœæ
Wieloformatowy umownie - odtwarza wiêk-
szoœæ p³yt, ale nie DVD-A. Brak wyjœcia cyfrowe-
go wideo czyni problematycznym jego zastoso-
wanie w hi-endowym kinie.

Brzmienie
Piêkny, dok³adny i ujmuj¹cy dŸwiêk, który po-
zwala zupe³nie zapomnieæ o obrazie...

Ty³, przypominaj¹cy
niskobud¿etowe

odtwarzacze DVD,
nie rozwija mo¿li-

woœci SIXCD MFP,
ale i nie zapowiada
jego brzmieniowej

klasy...

Gra jak marzenie. Nie, to nie przesada – to
wstêp do rzetelnego opisu sytuacji. Ko-

niecznie trzeba tylko pamiêtaæ o tym, ¿e SixCD
ma ni¿sze napiêcie wyjœciowe (1,4V przy 1 kHz –
 zmierzone) ni¿ przewiduje standard (2V RMS)
i przy porównaniach trzeba podnieœæ poziom we
wzmacniaczu.

Ods³uch rozpocznijmy nietypowo, bo nie od
p³yt CD, a od SACD. Ka¿dy ma w swojej p³ytote-
ce “killery”, którymi katuje ods³uchiwane urz¹-
dzenia i goœci. Mam i ja. Równie ciekawe s¹ jed-
nak ods³uchy p³yt, które, z ró¿nych powodów,
nigdzie dobrze nie brzmi¹. WeŸmy na przyk³ad
remasterowan¹ wersjê So Petera Gabriela (Vir-
gin, SAPGCD5, SACD). Jej dŸwiêk jest najczêœ-
ciej “cienki”, bez fundamentu basowego, z such¹
œrednic¹. To taki dŸwiêk nazywamy potocznie
“cyfrowym”. Ods³uchiwany niegdyœ zestaw dCS
pokaza³ jednak, ¿e jest to p³yta perfekcyjnie zre-
alizowana, ale wymagaj¹ca od urz¹dzeñ towarzy-
sz¹cych wyj¹tkowej dyscypliny. I najwyraŸniej
odtwarzacz van den Hula posiada tê klasê, ponie-
wa¿ odegra³ rzecz wspaniale: “zmasowana” ko-
herencja, wype³nienie od do³u po górn¹ œredni-
cê. Wreszcie Sledgehammer uderza³ m³otem per-
kusji, a Mery Street uwodzi³ romantyzmem.

Nie od razu staje siê jednak jasne, z urz¹dze-
niem o jakim charakterze mamy przyjemnoœæ.
W pierwszej chwili wydaje siê, ¿e SixCD ma nie-
co zmiêkczon¹, zbyt delikatn¹ górê. Po jakimœ
czasie staje siê jasne, ¿e tak ukszta³towany cha-
rakter wprost nawi¹zuje do brzmienia analogo-
wego. Nawet kiepsko nagrana, a piêkna muzycz-
nie p³yta Sacred Love Stinga (A&M Records,
8 60618, SACD) zabrzmia³a przyjemnie, nawet
jeœli by³o jasne, ¿e wybitna realizacja to nie jest.
Pasmo jest dobrze zbalansowane i koherentne,
ale uwagê zwraca jednak œrednica, nie przez for-
sowne granie, a przez swoj¹ solidnoœæ.  Zarówno
popisy gitarowe Herba Ellisa i Joego Passa (Se-
ven, Come Eleven, Concord Jazz, SACD-1015-6,
SACD), jak i saksofon Getza (The Stan Getz Qu-
artet, Pure Getz, Concord Jazz, SACD-1000-6,
SACD), zabrzmia³y mocno, z dobrym przejœciem
miêdzy œrednic¹ i do³em, poczuciem “body” in-
strumentów i w³aœciw¹ dynamik¹.

Scena dŸwiêkowa – g³êboka, szeroka, z dobrze
pouk³adanymi, ale i gêstymi, nasyconymi planami.

P³yty CD s¹ zazwyczaj piêt¹ achillesow¹ od-
twarzaczy DVD. Tutaj jest inaczej. Dynamiczna
i “wybuchowa” p³yta Franka Sinatry Come Dance
with Me! (Capitol, 94754 2, CD) by³a dok³adnie
taka jak trzeba – z wyrazistymi dêciakami (i

gdzie¿ to z³agodzenie!) oraz – co w tym przy-
padku najwa¿niejsze – z pe³nym wokalem o na-
turalnych rozmiarach poœrodku sceny. Równie
dobrze traktowane s¹ “zwyk³e” p³yty CD z na-
graniami “dla ludzi”.

Stereo, stereo niech ¿yje nam! ...Ale byæ mo-
¿e jedn¹ z najwa¿niejszych umiejêtnoœci SixCD
jest umiejêtnoœæ grania muzyki wielokana³owej.
P³yty Pentatone po prostu zabijaj¹ – pe³ni¹, ci¹g-
³oœci¹ aury wokó³ s³uchacza itp. Nie wiem, czy
jest jakaœ przysz³oœæ przed multichannel w wyda-
niu audiofilskim, ale wydaje siê, ¿e ka¿dy kto plu-
je na wiêcej ni¿ dwa kana³y (i nawet jeœli ma
racjê), zanim powie ostatnie s³owo, powinien
pos³uchaæ np. Diany Krall (The Girl from the Ot-
her Room, Verve, 8 62046, SACD). I nawet jeœli
popisy realizacyjne na p³ycie Stinga nie za bardzo
do mnie przemawia³y, to nie sposób nie doceniæ
po³¹czenia dynamiki i delikatnoœci, jak¹ van den
Hul pokazuje. Szczególnie zyskuj¹ na tym purys-
tyczne nagrania wielokana³owe, jak np. z wy-
twórni Opus3 albo Chesky Records.

Umiejêtnoœæ ta przenoszona jest – chocia¿ to
rzecz dla van den Hula chyba najmniej wa¿na –
na œcie¿ki filmowe. Dynamika, power, pe³nia –
tak pokrótce mo¿na opisaæ seans W³adcy pierœ-
cieni, skojarzony z subtelnoœci¹ Mouling Rouge.
Bêd¹ siê podoba³y dialogi, poniewa¿, podobnie
jak przy Sinatrze, g³osy by³y pozbawione ostrych
sybilantów, a pomimo to wyraŸne i klarowne,
w czym pomaga³a precyzja tego zakresu. Pomo-
c¹ w kinie domowym bêd¹ tryby DCS (opraco-
wane przez Sony) – Digital Cinema Sound, dziêki
którym mo¿na wyczyniaæ ró¿ne cuda z lokaliza-

cj¹ (wirtualn¹) g³oœników – a które w dodatku
naprawdê dobrze siê sprawuj¹. Obraz na tym tle
wypada tylko dobrze. Urz¹dzenia Denona za pó³
tej ceny zapewni¹ lepiej nasycony, o mniejszym
szumie i dok³adniejszy obraz, a na dodatek zmul-
tiplikuj¹ wyœwietlane linie. Teraz nie pomog¹ na-
wet tryby regulacji obrazu, poniewa¿ pewnych
rzeczy “przeskoczyæ” siê nie da. Nie u³atwi ¿ycia
równie¿ brak cyfrowego wyjœcia wideo, co jest
w tej chwili wyposa¿eniem obowi¹zkowym ka¿-
dego odtwarzacza DVD.

van den Hul nazywa swój odtwarzacz wielo-
formatowym, ale naprawdê jest to urz¹dzenie
bardzo specjalistyczne – audiofilskie, skupiaj¹ce
siê na jakoœci brzmienia CD i SACD. MFP z ka¿-
dego rodzaju dysku “wyciœnie” radoœæ do ostat-
niej kropli. Ani wygl¹d, ani nawet budowa nie
sugeruj¹ tej klasy dŸwiêku, z jakim mamy do czy-
nienia. Odtwarzacz van den Hula nie ma prawa
graæ tak, jak gra, tym bardziej, ¿e chyba nie za-
p³aci³ licencji...

Wojciech Pacu³a


