Classe Audio CDP-502 + CP-700 + CA-M400

System stereo HI-END

SYSTEM
KANADYJSKIEJ KLASSY
Classe to marka kanadyjska i mo¿na w tym widzieæ
przyczynê takiego w³aœnie profilu urz¹dzeñ tej
firmy – ³¹cz¹cych amerykañsk¹ potêgê z wiêksz¹
doz¹ finezji. To Hi-End nie tylko dla zamo¿nych
pasjonatów sprzêtu, ale te¿ dla klientów szukaj¹cych po prostu wartoœciowych, piêknych i nowoczesnych urz¹dzeñ. Taka forma, jak¹ oferuje
Classe, nie wzbudzi sprzeciwu architektów, coraz
czêœciej urz¹dzaj¹cych wnêtrza potencjalnym
klientom na tego typu zabawki.

Z

szacunku dla niepowtarzalnego designu, systemu Classe nie
powinno siê rozdzielaæ, co procentuje nie tylko stuprocentow¹
elegancj¹ bezkompromisowego rozwi¹zania, ale te¿, jak wskazuje
sam test, najlepszym mo¿liwym brzmieniem. Dziêki nieczêsto
spotykanej konstrukcji odtwarzacza z regulowanym wyjœciem analogowym
sprawdziliœmy, czy mo¿e warto zrezygnowaæ z równie niezwyk³ego,
ale byæ mo¿e zbêdnego w tak piêknych okolicznoœciach przyrody
przedwzmacniacza.
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ODTW
ARZA
CZ CD
ODTWARZA
ARZACZ
CDP
-502
CDP-502
Obudowy, którymi Classe pos³uguje siê
w ramach serii Delta, s¹ w du¿ym stopniu
zunifikowane. Wspólny projekt jest nowoczesny
i dopasowany do wymagañ zarówno odtwarzacza jak i przedwzmacniacza. G³ównym motywem
obranej filozofii wzorniczo-u¿ytkowej jest
dotykowy wyœwietlacz.
Wbrew oznaczeniu - literki CDP kojarz¹ siê
przecie¿ z odtwarzaczem p³yt CD – „Piêæsetdwójka” nie jest tylko „kompaktem”. Producent
pos³uguje siê enigmatycznym pojêciem „odtwarzacz p³yt” (Disc Player). Przy imponuj¹cych mo¿liwoœciach tego modelu trudno jednak przemilczeæ
umiejêtnoœci znacznie wykraczaj¹ce ponad odczyt
kompaktów, nawet jeœli audiofilska braæ mia³aby
zareagowaæ na to niechêci¹. PowiedŸmy wiêc
otwarcie, ¿e CDP-502 jest nowoczesnym odtwarzaczem DVD, ale dodajmy od razu: w którym
sekcjê audio potraktowano w szczególnie pieczo³owity sposób. Najpierw jednak s³ów kilka
o zakresie odczytywanych p³yt i formatów.
Oprócz standardowych p³yt DVD(-Video),
CDP-502 poradzi sobie równie¿ z DVD-Audio,
a w zakresie CD – z nagrywalnymi R/RW. Nie
wiem, czy ktoœ w³o¿y do takiego hi-endowego
Ÿród³a p³ytê z plikami MP3 lub WMA, ale jeœli
tak, to nie spotka go rozczarowanie. CDP-502
nie ma jednak wielokana³owych dekoderów Dolby Digital czy DTS (ani wyjœæ 5.1), buduj¹c kino
domowe, trzeba wiêc siêgn¹æ po procesor
(oczywiœcie najlepiej firmowy), my pod³¹czymy
Sekcje audio i wideo umieszczono na
oddzielnych, odsuniêtych
od siebie p³ytkach.

go jednak do stereofonicznego przedwzmacniacza.
Z lewej strony zainstalowano jedynie panel
z wyœwietlaczem LCD oraz dwa przyciski.
Pocz¹tkowo mo¿na by pomyœleæ, ¿e obs³uga
mo¿liwa jest tylko za pomoc¹ pilota. LCD ma
jednak dotykow¹ matrycê, a wyœwietlane na jej
powierzchni wirtualne przyciski pozwalaj¹
dobrn¹æ do najbardziej z³o¿onych i skomplikowanych opcji. Tradycyjnej szuflady na p³ytê nie
znajdziemy, zdecydowano siê na doœæ wyj¹tkowe, ale z pewnoœci¹ œwietnie wspó³graj¹ce
z designem rozwi¹zanie: mechanizm szczelinowy. Do dzia³ania tego typu transportu trzeba siê
przyzwyczaiæ, ale CDP-502 wykazuje siê tu du¿¹
pomoc¹, wystarczy lekko popchn¹æ p³ytê,
a prowadnice zrobi¹ ju¿ resztê. Odtwarzacz
chêtnie i szybko oddaje dysk, którego nie trzeba
mu wyszarpywaæ (a takie sytuacje w przypadku
mechanizmów szczelinowych siê zdarzaj¹).
Jedyne krytyczne uwagi dotycz¹ szybkoœci
detekcji p³yty i g³oœnoœci pracy.
Na panelu dotykowym pojawiaj¹ siê ikony
symbolizuj¹ce podstawowe przyciski. Warto
wspomnieæ o unikalnej umiejêtnoœci Classe. Po
w³o¿eniu p³yty DVD na wyœwietlaczu mo¿na
podejrzeæ jej zwartoœæ w tzw. trybie preview.
Tyln¹ œciankê podzielono na trzy strefy.
Œrodkowa obejmuje typowy dla Classe zestaw
z³¹czy komunikacyjnych i serwisowych, a wiêc
RS232, wyzwalacze, elektryczne konektory
sygna³ów podczerwieni oraz najbardziej
rozbudowany funkcjonalnie system sterowania
CAN BUS, przekazuj¹cy komendy do/z innych
urz¹dzeñ firmy.

Muskulaturê i zarazem subtelnoœæ linii
uzyskano przez wkomponowanie niemal
niewidzialnego, w¹skiego mechanizmu
szczelinowego.

Modu³ wideo oparto na doskona³ym skalerze
National Semiconductors i konwerterach
Analog Devices.

Sygna³y audio konwertowane s¹ w trzech
dwukana³owych przetwornikach, niezale¿nie
dla wyjœæ RCA i XLR.

P³yty odczytuje mechanizm komputerowy,
ale jeden z najsolidniejszych, jakie s¹
dostêpne (Teac)
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Po lewej stronie ulokowano podstawowe
wyjœcia audio, komplet RCA oraz XLR, a tak¿e
bogaty zestaw gniazd cyfrowy, w tym optyczne,
koaksjalne, a tak¿e AES/EBU. Oddzielono od
nich i przesuniêto w pobli¿e prawego boku pe³n¹
paletê standardów wideo: kompozyt, S-Video,
komponent a¿ po HDMI. W jego specyfikacji
zawarto mo¿liwoœæ przesy³ania wielokana³owego
dŸwiêku (w³¹cznie z warstw¹ DVD-Audio) oraz
oczywiœcie obrazu, za którym kryje siê upskaler
do 1080p.
Konstrukcja wewnêtrzna pokazuje
koegzystencjê œwiatów audio i wideo. Elementem wspólnym jest w zasadzie tylko transport,
który wywodzi siê z jeszcze innego krêgu zastosowano komputerowy mechanizm
w typowej 5,25-calowej obudowie, któr¹
dodatkowo ubrano w ekranuj¹cy p³aszcz. Sekcja
audio oparta jest na przetwornikach BurrBrowna, u¿yto a¿ trzech uk³adów PCM1792
(stereofoniczna koœæ 24 bity/192 kHz), jednak
nigdy nie pracuj¹ wszystkie naraz – jeden znajduje siê w torze sygna³u niezbalansowanego,
a oczywiœcie dwa pracuj¹ nad sygna³em zbalansowanym. Ka¿demu z trzech konwerterów
towarzysz¹ bardzo dobre wzmacniacze
operacyjne OPA627, równie¿ produkcji Burr-Browna. Z sekcj¹ t¹ sprzê¿ona jest cyfrowa
regulacja g³oœnoœci.
Po przeciwnej stronie znajduje siê p³ytka
wideo, tutaj konwersj¹ cyfrowo-analogow¹

zajmuje siê z kolei uk³ad Analog Devices
ADV7310 (12 bitów/czêstotliwoœæ 216 MHz)
z redukcj¹ szumów cyfrowych NSV. Algorytmy
skaluj¹ce kryj¹ siê natomiast w bardzo drogim
chipie National Semiconductor AVC2510,
w momencie premiery rynkowej uznawanym za
nawet lepsze rozwi¹zanie od konkurencyjnych

i najpopularniejszych produktów Genesis serii
FLI. AVC2510 potrafi wiêc transferowaæ sygna³
wejœciowy do postaci 1080p. Interfejsem
wyjœciowym dla z³¹cza HDMI jest natomiast
Silicon Image Sil9030.
Pilot jest solidny, metalowy i bardzo wygodny.

Dostêpne s¹ ajlepsze formaty analogowe
i cyfrowe, a na HDMI mo¿e pojawiæ siê obraz
w rozdzielczoœci 1080p.

Zarówno na RCA, jak i na XLR mo¿na uzyskaæ
sygna³ o sta³ym lub regulowanym poziomie.

W sekcji audio rozbudowany komplet cyfrowy z AES/EBU, a w czêœci wideo oczywiœcie HDMI.
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PRZED
WZMA
CNIA
CZ
PRZEDWZMA
WZMACNIA
CNIACZ
CP
-700
CP-700
To, co wygl¹da nowoczeœnie czy wrêcz
awangardowo, k³óci siê z czêsto przywo³ywanym
minimalizmem. Ale zastanawiaj¹c siê nad
przedwzmacniaczem CP-700, mo¿na dojœæ do
przekonania, ¿e to w³aœnie obecnoœæ matrycy
LCD pozwoli³a niemal ca³kowicie wyeliminowaæ
g¹szcz nielubianych przycisków i pokrête³.
Nie licz¹c wy³¹cznika sieciowego, zosta³
jedynie klawisz szybkiego wyciszenia oraz
wejœcia do menu. Jest te¿ pokrêt³o g³oœnoœci,
na upartego funkcjê tê mo¿na by równie¿
powierzyæ wyœwietlaczowi, ale... obecnoœæ
klasycznego pokrêt³a humanizuj¹co wp³ywa na
steryln¹ liniê preampu i podkreœla jego
przeznaczenie, jednoczeœnie daje szybszy
i wygodniejszy (do krêcenia ga³k¹ jesteœmy
przyzwyczajeni) dostêp do tej najczêœciej
wykorzystywanej funkcji urz¹dzenia.
Ju¿ po krótkim obcowaniu przyznaæ muszê,
¿e ekran dotykowy to od strony u¿ytkowej
œwietne rozwi¹zanie, pozwalaj¹ce na dowolne
rozwiniêcie walorów funkcjonalnych przedwzmacniacza, a skoro ju¿ zdecydowano siê na
sterowanie mikroprocesorowe (czêste i bardzo
korzystne choæby z punktu widzenia kluczowego
elementu audio - scalonej drabinki rezystorowej
do regulacji g³oœnoœci), dlaczego nie zaszaleæ?
Matryca LCD pozwala upchn¹æ wiele przeró¿nych funkcji, ³atwych do wywo³ania. Projektanci
popuœcili wodze fantazji. Wydawa³oby siê, ¿e
Piêkny uk³ad z wyraŸnym podzia³em miêdzy
kana³ami i umieszczon¹ z przodu
sekcj¹ zasilacza.
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jedynymi koniecznymi funkcjami przedwzmacniacza jest wybór Ÿród³a i regulacja wzmocnienia.
To oczywiœcie CP-700 te¿ potrafi. Poniewa¿
pokrêt³o wzmocnienia jest elektroniczne,
mo¿emy zdefiniowaæ, w jaki sposób bêdzie
reagowa³o na wolniejsze i szybsze zmiany
po³o¿enia, jakie bêdzie wzmocnienie pocz¹tkowe, czy ustawiæ ograniczniki poziomu maksymalnego. Wyciszenie tak¿e nie musi nastêpowaæ do
zera, ale np. o zadan¹ wartoœæ dB. Ka¿demu
z wejœæ przypiszemy dowoln¹ nazwê, zdefiniujemy indywidualn¹ czu³oœæ, a nawet zrównowa¿enie kana³ów. Integracjê z komponentami kina
domowego umo¿liwia tryb „przeŸroczystoœci”,
mo¿liwy do wygenerowania dla wybranego
wejœcia. Jest równie¿ konfiguracja zachowania
wyzwalaczy, a tak¿e specjalny zestaw kodów
podczerwieni do ³atwego uczenia uniwersalnych
pilotów. Parametrami wyœwietlacza, takimi jak
jasnoœæ czy kontrast, mo¿na oczywiœcie
sterowaæ, a ca³¹ matrycê w razie potrzeby
wygasiæ, np. po 10 sekundach od wywo³ania
ostatniej komendy. Tych mo¿liwoœci jest tyle, ¿e
na pilocie zdalnego sterowania stworzono nawet
specjalny zestaw przycisków, których dzia³anie
mo¿emy dowolnie zaprogramowaæ. A jest
przecie¿ jeszcze firmowy system komunikacji
CAN BUS, który otwiera pole do dalszych
eksperymentów z bardziej zaawansowanymi
funkcjami i synchronizacj¹ dzia³ania ca³ego
systemu. Komponenty komunikuj¹ siê niczym
komputer z peryferiami, wiedz¹c o sobie
wszystko, np. uruchomienie odtwarzania p³yty
mo¿e spowodowaæ wybranie wejœcia i id¹cych za
nim ustawieñ w przedwzmacniaczu.
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Praktycznie wszystkie funkcje dostêpne s¹
z poziomu wyœwietlacza dotykowego, ale
zachowano klasyczne pokrêt³o wzmocnienia.

Pod modu³ami wzmocnienia ka¿dego
z kana³ów ukryto scalone drabinki rezystorowe realizuj¹ce regulacjê g³oœnoœci.

Procesory odpowiedzialne za obs³ugê
systemów sterowania.
Jak w najlepszych i najdro¿szych preampach,
zasilacz jest umieszczony
w zewnêtrznej
obudowie.

Komplet wejœæ to cztery porz¹dne RCA
(w ramach jednego zarezerwowano miejsce dla
opcjonalnego modu³u phono) i jedno XLR.
Wyjœcia s¹ a¿ trzy: dwa XLR i jedno RCA.
W bliskiej odleg³oœci pojawia siê jeszcze
dodatkowe RCA, s³u¿¹ce pêtli dla rejestratora.
Œrodkowa sekcja to wyzwalacze, porty
komunikacyjne CAN BUS, uniwersalny RS232
(programowanie oraz sterowanie m.in.
Crestron), a tak¿e gniazda sensorów podczerwieni. Tutaj dochodzimy do kolejnej niespodzianki konstrukcyjnej CP-700, zamiast
typowego z³¹cza sieciowego producent
zainstalowa³ okr¹g³y, wielopinowy port. Okazuje
siê bowiem, ¿e przedwzmacniacz ma w³asny,
niezale¿ny zasilacz ukryty w dodatkowej, ma³ej
skrzynce. To tam umieszczono transformator
toroidalny wraz z pomocniczymi uk³adami.
G³ówne chassis przedwzmacniacza zawiera
jednak równie¿ pewne elementy zwi¹zane
z zasilaniem, przeniesiono tam bowiem
regulatory napiêcia dla sekcji audio obydwu
kana³ów i obwody obs³uguj¹ce logikê sterowania.
Tak jak sugeruje to uk³ad elementów na
tylnej œciance, wnêtrze wyraŸnie podzielono na
funkcjonalne obszary, skrajne (po obydwu
stronach) odpowiadaj¹ za obs³ugê kana³ów
audio, œrodek to sekcja sterowania. W kluczowym zespole regulacji g³oœnoœci, a w tym
przypadku jest to scalona drabinka rezystorowa,
Classe zastosowa³ modu³ Burr-Brown PGA2310,
ze wzglêdu na œwietne w³aœciwoœci czêsto

Gniazda wejœciowe ka¿dego z kana³ów rozbito
na dwa modu³y, czêœæ konektorów wlutowano
na g³ówn¹ p³ytkê, dla pozosta³ych przeznaczono dodatkowy druk.
wybierany tak¿e przez hobbystów do najbardziej
ambitnych projektów.
Z³¹cza wejœciowe XLR umieszczono
bezpoœrednio na g³ównej p³ytce, z kolei RCA
przylutowano na dodatkowy druk pod³¹czony
krótk¹ taœm¹. Ciekawe, ¿e wyjœcie XLR nr 1 korzysta równie¿ z tego przy³¹czonego druku, a XLR
nr 2 oraz ca³y komplet RCA znajduj¹ siê w bardziej
korzystnych lokalizacjach, na g³ównej p³ytce.
Pilot do³¹czony do przedwzmacniacza nie
jest popularnym, tanim i plastykowym sterownikiem, wykonano go z metalu i zaprojektowano
specjalnie do tego urz¹dzenia. Praktycznoœæ
i wygoda u¿ytkowania s¹ bardzo dobre,
bezproblemowe poruszanie siê po skomplikowanych i spiêtych firmowym systemem CAN BUS
zestawach u³atwi¹ cztery dowolnie programowalne przyciski.

Jedno z wejœæ RCA mo¿e byæ uzupe³nione
modu³em przedwzmacniacza gramofonowego.

Ju¿ wygl¹d tylnej œcianki podpowiada, ¿e uk³ady obydwu kana³ów rozsuniêto.
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KOÑCÓWKA MOCY
CA
-M400
CA-M400
CA-M400 to najlepsze koñcówki w ofercie
Classe (nie licz¹c serii Omega). Ogromny, wysoki
front zosta³ potraktowany dok³adnie w taki sam
sposób jak w mniejszych urz¹dzeniach, z³o¿ono
go wiêc z p³atów metalu zaokr¹glonych i p³ynnie
przechodz¹cych w boczne œcianki. Wygl¹da to
znakomicie, zw³aszcza w przypadku elementów
o tak du¿ych rozmiarach.
Powierzchnie s¹ lekko chropowate, co jest
i eleganckie, i praktyczne - nie brudz¹ siê zbyt
³atwo. Podobnie jak w przedwzmacniaczu
i odtwarzaczu, we front „wtopiono” czarny
panel, ale regulacji nie ma tu zbyt wiele,
funkcjonalnoœæ koñcówki mocy jest z natury tak
podstawowa, ¿e w zasadzie nie ma o czym
mówiæ, montowanie ekranu LCD by³oby tu ju¿
nadu¿yciem. Przyciski tworz¹ z frontem
jednolit¹ powierzchniê; widz¹c wzmacniacz po
raz pierwszy, trzeba najpierw siê rozejrzeæ
w poszukiwaniu w³¹cznika. Jego rolê pe³ni
pojedynczy klawisz, uruchamiaj¹cy ca³y cykl
za³¹czania uk³adów, w ci¹gu kilkunastu sekund
Wewn¹trz nie jest t³oczno, dla optymalnego
ch³odzenia elementy odsuniêto od siebie.

s³ychaæ nastêpuj¹ce po sobie stuki przekaŸników. Ma to sens nie ze wzglêdu na rozgrzanie
czy przygotowanie elementów, bo z audiofilskiego punktu widzenia musia³oby to trwaæ kilkanaœcie minut, ale s³u¿y z³agodzeniu t¹pniêcia pr¹dowego, które towarzyszy uruchomieniu koñcówki
o takim potencjale. Zreszt¹ nawet przy zastosowanej przez Classe recepcie za³¹czeniu kolejnych sekcji i tak towarzyszy przygasanie œwiat³a.
Co ciekawe, zastosowane uk³ady zabezpieczaj¹ce w ogóle nie pozwol¹ na uruchomienie
wzmacniacza, jeœli napiêcie zasilaj¹ce bêdzie
o 15% ni¿sze lub 10% wy¿sze od nominalnego.
Z przodu zainstalowano jeszcze dwie diody
i dwa przyciski umo¿liwiaj¹ce wybór jednego
z dwóch niezale¿nych wejœæ, RCA albo XLR. Jak
mo¿na przeczytaæ w opisach firmowych, CA-M400
jest konstrukcj¹ zbalansowan¹, do budowy której
wykorzystano dwa modu³y. Sygna³ z wejœcia SE
te¿ jest poddawany symetryzacji.
Same gniazda s¹ bardzo solidne, XLR-y to
produkt Neutrika, sprawdzony w aplikacjach
profesjonalnych.
Obok gniazdoa sieciowego umieszczono
jeszcze szereg wyzwalaczy oraz z³¹cza
firmowego systemu komunikacji. Port RS232
s³u¿y do uaktualnienia oprogramowania;

Najmocniejsza koñcówka mocy serii
Delta to monoblok o masie prawie 50 kg.

Chocia¿ to monoblok, radiatory s¹ dwa,
ka¿dy ch³odzi uk³ad wzmacniaj¹cy jedn¹
po³ówkê sygna³u.

Na radiatorze widaæ osiem tranzystorów
mocy, ale to tylko po³owa z zainstalowanych
uk³adów, nastêpna ósemka znajduje siê przy
dolnej œciance, kolejna szesnastka na drugim
radiatorze
Bazê kondensatorów filtruj¹cych ukryto na
dolnym poziomie, pod p³ytk¹ zasilacza,
a pomiêdzy modu³ami wzmocnienia, do
których prowadz¹ krótkie kable.

116

styczeñ 2007

przegl¹daj¹c witrynê internetow¹ producenta,
mo¿na znaleŸæ nowe kody steruj¹ce prac¹
koñcówki. W innym trybie gniazdo bêdzie tak¿e
po¿ywk¹ dla systemów automatyzacji typu
Crestron.
Wnêtrze wzmacniacza nie wygl¹da na
zat³oczone. Zasilacz zosta³ rozbity na kilka
ma³ych modu³ów, jednak przede wszystkim
tworzy go ogromny transformator toroidalny
zainstalowany w przedniej czêœci, w osobnym
ekranie. Obok oraz z ty³u znajduj¹ siê dwa
mniejsze transformatory obs³uguj¹ce sekcje
sterowania. Podstawowa bateria kondensatorów
filtruj¹cych jest na pierwszy rzut oka niewidoczna, a to dlatego, ¿e ukryto j¹ na dolnym
poziomie, tu¿ przy tylnej œciance. Na wysokoœci
radiatorów zainstalowano w³aœciwe uk³ady
wzmacniaj¹ce, stworzone z dwóch gotowych
modu³ów. Sygna³ wchodzi jednak na ma³¹,
dodatkow¹ p³ytkê, do której wlutowano gniazda,
a nastêpnie za pomoc¹ kabli przesy³any jest na
dwie strony. £¹cznie we wzmacniaczu pracuj¹ a¿
32 bipolarne tranzystory mocy (po 16 na
radiatorze), skonfigurowane w pary 2SA1294/
2SC3263. Ale na drodze sygna³u mamy trzy
stopnie wzmocnienia, pierwszy, wstêpny
zrealizowany na J-FET-ach, które zdaniem
konstruktorów najlepiej siê do tego nadaj¹, z kolei
w sekcji steruj¹cej znajduj¹ siê MOSFET-y.

Modu³ wejœciowy dla gniazd XLR oraz RCA,
pod³¹czony z g³ównymi p³ytkami za pomoc¹
solidnych kabli.

W niemal ka¿dym urz¹dzeniu Classe montuje
rozbudowan¹ sekcjê konektorów dla uk³adów
sterowania, w tym firmowego CAN BUS.

Dwa zestawy potê¿nych gniazd wyjœciowych oraz komplet wejœæ, z rekomendowanym XLR.
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Linn 6000 z³
HI-END System
Amplitunery
KINO DOMOWE

LABORATORIUM Classe CA-M400
Potê¿ny monoblok zagotowa³ nasze obci¹¿enie testowe, gdy¿ urz¹dzenie
potrafi wygenerowaæ a¿ 472 W przy 8 omach oraz 819 W przy 4 omach, czyli
w obydwu warunkach wiêcej ni¿ deklarowa³ producent. Czu³oœæ wynosi 2,2 V,
przy tej mocy wyjœciowej mo¿na teoretycznie pokusiæ siê o pod³¹czenie
koñcówki poprzez przedwzmacniacz pasywny lub nawet wprost z odtwarzacza z regulacj¹ g³oœnoœci.
Poziom szumów Classe le¿y bardzo nisko – na poziomie –96 dB wzglêdem
2,83 V, a dynamika to wspania³e 122 dB.
Pasmo przenoszenia jest znakomicie wyrównane w zakresie najni¿szych
czêstotliwoœci, charakterystyki delikatnie opadaj¹ powy¿ej 20 kHz, ale przy
100 kHz spadek wynosi tylko ok. –1,5 dB (rys. 1).
Powy¿ej –90 dB w spektrum zniekszta³ceñ (rys. 2) nie dzieje siê nic, chc¹c
przy³apaæ Classe na najdrobniejszych zmianach sygna³u, nale¿y spojrzeæ jeszcze
ni¿ej. Widaæ wówczas œladow¹ s³aboœæ do zniekszta³ceñ nieparzystych, trzecia
lokuje siê przy –95 dB, a pi¹ta przy –97 dB.
Zw³aszcza w przypadku 8 omów przebieg wykresu z rys. 3 jest znakomity,
Classe z ³atwoœci¹ schodzi poni¿ej 0,01 % i to w niemal ca³ym rozpatrywanym
zakresie, 0,4 W – 355 W, a w praktycznym przedziale 2,6 W – 86 W urz¹dzenie utrzymuje rewelacyjnie niskie zniekszta³cenia pomiêdzy 0,004% a 0,003%.
Praca z obci¹¿eniem 4 omowym jest równie¿ bardzo dobra.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]
1x
8
472
4
819
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V]
Stosunek sygnał/szum [dB]
Dynamika [dB]
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%]
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω)

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

2x
−
−
2,2
96
122
0,006
162

JAK REGULOWAÆ?

Rys. 3. Moc
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pór o przydatnoœæ przedwzmacniacza nie
przypomina mo¿e dyskusji o wy¿szoœci
lamp nad tranzystorami, ale jest czasami
podnoszonym tematem. Zacznijmy od sprawy
prozaicznej, przecie¿ jak¹œ regulacj¹ g³oœnoœci
dysponowaæ trzeba. Sam odtwarzacz nie napêdzi
wzmacniacza mocy, wiêkszoœæ odtwarzaczy
dysponuje sta³ym, 2-woltowym (dla gniazd RCA)
poziomem napiêcia na wyjœciu. Wiêkszoœæ, ale
nie wszystkie, gdy¿ mo¿na znaleŸæ modele,
które oferuj¹ jednak regulacjê poziomu
wyjœciowego i st¹d s¹ obiektem poszukiwañ
w³aœcicieli koñcówek mocy. Czy jednak jest to
rozwi¹zanie dla brzmienia najlepsze? Przywo³ajmy np. Krella, Mark Levinsona czy choæby
Classe. Firmy te proponuj¹ Ÿród³a z regulacj¹
g³oœnoœci, ale produkuj¹ tak¿e horrendalnie
drogie przedwzmacniacze i przekonuj¹, ¿e
najlepszy dŸwiêk mo¿e pop³yn¹æ tylko za ich
poœrednictwem. Ale jest te¿ drugi obóz,
któremu od lat przewodzi Wadia, tutaj siê
przekonuje, ¿e dobrze przygotowana regulacja
g³oœnoœci w odtwarzaczu przyniesie lepsze
rezultaty ni¿ najdro¿szy preamp. Czy da siê dojœæ
do jakiegoœ porozumienia?
Trzeba rozró¿niæ sposoby regulacji g³oœnoœci
w odtwarzaczach; generalnie spotykane s¹ dwa
rozwi¹zania: cyfrowe i analogowe. To pierwsze,
znacznie czêstsze, opiera siê w wiêkszoœci
przypadków o funkcjê wbudowan¹ w sam
przetwornik. Wystarczy wykorzystaæ gotowy

algorytm, stworzyæ do niego sterownik i dodaæ
dwa klawisze. Regulacja taka jest jednak,
z punktu widzenia jakoœci, niekorzystna, gdy¿
wraz ze wzrostem t³umienia spada rozdzielczoœæ. Wadia godzi siê w³aœnie na takie cyfrowe
rozwi¹zanie, jednak amerykañski producent
opracowa³ bardzo zaawansowany algorytm,
którego dzia³anie polega, mówi¹c w skrócie, na
wstêpnym „podbiciu” rozdzielczoœci, wiêc straty
spowodowane przez dalsz¹ regulacjê dotykaj¹
wykreowanej chwilê wczeœniej czêœci sygna³u.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest uk³ad
zgrubnej regulacji i dopasowania referencyjnego
poziomu do wymagañ pod³¹czonej koñcówki, tak
aby u¿yteczny zakres t³umienia oscylowa³ wokó³
najwy¿szych, niezagro¿onych utrat¹ rozdzielczoœci poziomów. Korzyœæ rozwi¹zania Wadii
polega na ca³kowitym wyeliminowaniu z toru
sygna³owego rezystancyjnych elementów
t³umi¹cych sygna³ analogowy. Trzeba jednak
wspomnieæ, ¿e czêœæ cyfrowa jest tu bardzo
z³o¿ona... i droga.
Inni producenci, jak np. T+A, uwa¿aj¹ jednak
konsekwentnie, ¿e jakakolwiek strata rozdzielczoœci jest niekorzystna. W zamian oferuj¹
rozbudowan¹ regulacjê analogow¹, polegaj¹c¹ na
wszczepieniu scalonej drabinki rezystorowej
i sterowania mikroprocesorowego (jest ju¿
obecne w ka¿dym odtwarzaczu), jeœli tego typu
pomys³ bêdzie wykonany z nale¿yt¹ starannoœci¹,
ma szansê byæ prawie tak dobry jak zewnêtrzny
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przedwzmacniacz. Prawie, gdy¿ typ regulacji jest
ten sam, ale uk³ady, które do niego s³u¿¹, pracuj¹
w obudowie odtwarzacza, a wiêc w pobli¿u
napêdu, „œmieci” od sekcji cyfrowej itp.
W ka¿dym przypadku odtwarzacza
z regulacj¹ wa¿ne jest jeszcze to, i¿ standardowy
poziom wyjœciowy to 2V, co jest wystarczaj¹ce
dla integry i przedwzmacniacza, ale niewystarczaj¹ce dla wiêkszoœci koñcówek mocy (do
maksymalnego wysterowania). Dlatego te¿
uk³ady wyjœciowe regulowanego Ÿród³a powinny
dostarczaæ wy¿sze napiêcie wyjœciowe. Jest
jeszcze druga kwestia. Integra lub przedwzmacniacz stanowi¹ na ogó³ znacznie korzystniejsze
i ³atwiejsze obci¹¿enie dla wyjœcia odtwarzacza.
Sprawa inaczej przedstawia siê, gdy zechcemy
bezpoœrednio napêdziæ koñcówkê, i to te¿ jest
powodem, dlaczego kombinacje z przedwzmacniaczem pasywnym, czy wrêcz samym
potencjometrem miêdzy Ÿród³em a koñcówk¹,
nie brzmi¹ zazwyczaj najlepiej.
Jak widaæ, konstrukcja odtwarzacza
z regulowanym wyjœciem jest wbrew pozorom
skomplikowanym, trudnym i drogim rozwi¹zaniem, tego typu Ÿróde³ nie ma wiêc zbyt wiele na
rynku, a tylko nieliczne pere³ki mog¹ konkurowaæ (lub przeœcign¹æ) klasyczny przedwzmacniacz. Pytanie zasadnicze: co brzmi lepiej
w kontekœcie ceny (za dobry przedwzmacniacz
trzeba przecie¿ s³ono zap³aciæ), pozostaje jednak
kwesti¹ otwart¹.
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HI-END Odtwarzacz CD/koñcówka mocy

ODS£UCH
W przypadku systemu Classe do s³uchania
by³o wyj¹tkowo du¿o, gdy¿ ocenie podlega³y a¿
trzy komponenty w ró¿nych konfiguracjach,
zestawieniach i po³¹czeniach. Trudno wyobraziæ
sobie, by ktoœ kupowa³ przedwzmacniacz CP-700
i zestawia³ go z niefirmowym odtwarzaczem, ale
sprawdziliœmy dzia³anie systemu bez przedwzmacniacza – skuszeni regulacj¹ poziomu
wyjœciowego z odtwarzacza. Z funkcjonalnego
punktu widzenia, jeœli CDP-502 ma byæ jedynym
Ÿród³em, to po co kupowaæ przedwzmacniacz?
Zacznijmy wiêc od zestawienia minimalistycznego. System taki, z³o¿ony z odtwarzacza
pod³¹czonego bezpoœrednio do monobloków,
oferuje brzmienie potê¿ne, masywne i bardzo
obfite, z którego mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski
o ogromnym potencjale dynamicznym. Bez trudu
przychodzi bowiem Classe wspinanie siê na
kolejne poziomy g³oœnoœci i zachowywanie przy
tym pe³nej swobody ruchów. Bas jest znacznym
udzia³owcem w tej kombinacji, zajmuje
w brzmieniu du¿o miejsca, ale wykazuje siê te¿
szybkoœci¹ i niezachwian¹ zdolnoœci¹ utrzymania
rytmu, w czym wcale nie przeszkadzaj¹ mu
lekko zaokr¹glane kontury. Œrednica jest raczej
miêkka, nie sposób siê przy niej zmêczyæ, ale te¿
nie upycha nam du¿ej iloœci informacji. Pod tym
wzglêdem dobrze komponuje siê z wysokimi
rejestrami, bez natrêctwa i agresji. Gdyby nie si³a
i dynamika basu, mo¿na by nawet próbowaæ
podci¹gn¹æ to pod lampowe granie.
Wpiêcie dodatkowych kilku kabli i przede
wszystkim przedwzmacniacza przynosi
diametraln¹ zmianê sytuacji. Od strony
technicznej taka zmiana konfiguracji poci¹ga za
sob¹ równie¿ inaczej skonfigurowane wyjœcie
w odtwarzaczu; nie jest to zwyk³e ustawienie
g³oœnoœci na maksimum, ale prze³¹czenie trybu
pracy. W charakterze brzmienie jest wówczas
znacznie bardziej otwarte, co odnosi siê do
zakresu œrednio-wysokotonowego, klimat,
bliskoœæ, klarownoœæ dŸwiêku wznosi siê na
zupe³nie inny poziom. To co pozostaje znane
z poprzedniej próby, to wci¹¿ pewna doza
aksamitnoœci, ale teraz rozumiana jako
ostateczny szlif. Przestrzeñ jest wybitna
i osi¹gniêta bez sztucznoœci objawiaj¹cej siê
wypchniêciem dŸwiêku przed kolumny. Bas
zyskuje na obecnoœci przedwzmacniacza chyba
najmocniej, nielimitowane uderzenie ju¿
mieliœmy, ale dochodzi do tego tak¿e fascynuj¹ca
konturowoœæ i zró¿nicowanie. Za znacznie
lepszy dŸwiêk systemu z przedwzmacniaczem
sporo dodatkowo p³acimy, wiêc wszystko
wydaje siê byæ na swoim miejscu, choæ
rozumiem jêk zawodu tych, którzy przez chwilê
myœleli, ¿e oszczêdzaj¹c i podpinaj¹c bezpoœrednio odtwarzacz, mo¿na bêdzie zyskaæ podwójnie, brzmieniowo i finansowo. Doœwiadczenie to z jednej strony dowodzi wybitnej jakoœci
preampu Classe, z drugiej ograniczenia jakoœci
wprowadzanego przez regulacjê odtwarzacza –
o czym zreszt¹ producent uprzedza. Rekomenduj¹c CP-700 do bezkompromisowych
systemów, nie wprowadza nas w b³¹d.
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Metalowe sterowniki odtwarzacza
i przedwzmacniacza rywalizuj¹
z panelami dotykowymi o bliski kontakt
z u¿ytkownikiem.

CDP-502
Cena [z³]
Dystrybutor

37 800
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Po³¹czenie najlepszych rozwi¹zañ audio i wideo, œwietne uk³ady cyfrowe i analogowe w towarzystwie jednego z najlepszych czytników DVD-ROM.
Funkcjonalnoœæ
Otwieraj¹cy ogromne mo¿liwoœci panel dotykowy.
Sygna³ wideo upskalowany do 1080p.
Brzmienie
Najbardziej delikatne w ca³ym zestawie, wybitne po³¹czenie ciep³a i detalicznoœci.

CP-700
Cena [z³]
Dystrybutor

32 000
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Awangardowy projekt z ekranem dotykowym, piêkny
porz¹dek wewn¹trz i najwy¿sza jakoœæ komponentów.
Funkcjonalnoœæ
Czego to nie wymyœl¹... g¹szcz funkcji, opcji, g³êboka
personalizacja urz¹dzenia.
Brzmienie
Wzór neutralnoœci, bezkompromisowo bezosobowy.

CA-M400
Cena (za parê)[z³]
Dystrybutor

50 000
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Ciê¿ki, ale i piêkny byczek napakowany bateri¹ tranzystorów i mocnym zasilaczem.
Laboratorium
Œwietny zestaw pomiarów, a na impedancji poni¿ej
4 omów moc z pewnoœci¹ przekroczy 1 kW.
Brzmienie
Piekielnie mocne i dok³adne. Fantastyczne kontury
w zakresie niskotonowym.
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W trakcie testów przeprowadzi³em jeszcze
kilka innych porównañ, najlepszy balans tonalny
i synergiê wszystkich sk³adników daje bezsprzecznie po³¹czenie XLR z odtwarzacza do
przedwzmacniacza oraz dalej do koñcówek
mocy. O ile mo¿na jeszcze dyskutowaæ nad
kablami RCA na linii Ÿród³o-preamp (co przynosi
lekkie ug³adzenie, energetyczne wyciszenie), to
ostatnie ogniwo ³añcucha, a wiêc zasilenie
monobloków, powinno ju¿ bezwzglêdnie odbyæ
siê kablem symetrycznym. Œwiadome poœwiêcenie szybkoœci i analitycznoœæ zestawu to uciêcie
czêœci jego najlepszych cech.
Dziêki tym w³aœnie koñcówkom ca³y system
otrzymuje takiego kopa, ¿e im dynamiczniejsze
i szybsze nagranie, tym lepiej i g³oœniej siê tego
s³ucha. Przy okazji wzmacniacz nie traci
wymaganej finezji i delikatnoœci, nie zachowuje
siê jak s³oñ w sk³adzie porcelany, co czêsto ma
miejsce w przypadku du¿ych tranzystorów.
Odtwarzacz ma swój charakter, lubi dodaæ
nieco romantyzmu, stroni od sterylnoœci, buduje
jednak dŸwiêk w zgodzie z dobrze pojêt¹,
nieprzesadn¹ detalicznoœci¹.
System kosztuje ma³¹ fortunê, ale nic mu nie
mo¿na zarzuciæ, ani pod wzglêdem brzmieniowym, ani funkcjonalnym, ani estetycznym. Bajka.
S¹dzê, ¿e Classe postawi³oby kropkê nad i,
gdyby zrobi³o do tego jeszcze w³asne równie
klassowe kolumny. Tak, wiem, specjaliœci od hi-endowej elektroniki tym siê nie zajmuj¹, a firma
Classe jest partnerem B&W. Ale pomarzyæ
mo¿na...
Radek £abanowski

