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Sony STR-DA1200ES
Sony znowu jest producentem
amplitunerów wysokiej klasy.

Przetestowaliœmy ju¿ znakomity STR-
DA5200ES, który potrafi dokonywaæ

cudów z sygna³em wizyjnym. Upskalowaæ
potrafi te¿ tañszy STR-DA3200ES, ale do

naszego testu zakwalifikowa³ siê
najskromniejszy STR-DA1200ES.

Spodziewa³em siê wiêc urz¹dzenia lekkiego
i zgrabnego, jêkn¹³em jednak podnosz¹c
pud³o, a z niego wy³uska³em maszynê wiel-

k¹, ciê¿k¹ i kanciast¹. Obudowa jest ogromna
(szczególnie zwa¿ywszy cenê), a czarny panel
wygl¹da majestatycznie i elegancko. Dla tych,
którzy powiedz¹ ¿e ponuro, proponuje siê wers-
jê srebrn¹, ju¿ niemodn¹. Front urz¹dzenia ma
charakterystyczne za³amanie, tu¿ nad nim zna-
jduje siê kilka wa¿nych przycisków funkcyjnych,
oraz niewielki, niebieski, wyœwietlacz. Display
jest zreszt¹ wynalazkiem doœæ dziwnym, bo ³¹czy
w sobie elementy matrycy punktowej i zwyczaj-
nego LED. Pomys³ jest jednak dobry, bo dane s¹
doskonale widoczne. Podrêczne wejœcia audio-
wideo s¹ ukryte pod klapk¹.

Producent chwali siê na przednim panelu op-
cj¹, która pewnie jest pochodn¹ umiejêtnoœci
STR-DA5200ES i STR-DA3200ES – przepuszcza
i prze³¹cza sygna³y 1080p za poœrednictwem z³¹-
czy HDMI. Mówi¹c precyzyjnie, STR-DA1200ES
ma dwa wejœcia i jedno wyjœcie tego typu. Taka
sama liczba wejœæ i wyjœæ dotyczy z³¹czy kompo-
nent. Konwersja wizyjna dostêpna jest w obrêbie
formatów analogowych, i tylko w górê,  w prak-
tyce problemy z najgorszymi sygna³ami i absur-
daln¹ liczb¹ po³¹czeñ z monitorem udaje siê wy-

eliminowaæ. Producent nie podaje jednak, do ja-
kiej rozdzielczoœci podnoszone s¹ sygna³y opusz-
czaj¹ce amplituner jako komponentowe. Cyfro-
we audio (pomijaj¹c HDMI) wprowadzamy do
urz¹dzenia stosuj¹ dwa z³¹cza elektryczne i trzy
optyczne, wyjœcie jest tylko jedno, œwiat³owodo-
we. Analogowych liniowych pod³¹czeñ audio jest
wystarczaj¹ca liczba - szeœæ wejœæ i trzy wyjœcia.
Oprócz tego do urz¹dzenia mo¿emy pod³¹czyæ
gramofon z wk³adk¹ MM. Amplituner ma rów-
nie¿ wyjœcie z przedwzmacniacza na siedem koñ-
cówek mocy oraz wejœcie 7.1 dla zewnêtrznego
dekodera audio (nominalnie SACD).

Producent deklaruje, ¿e mo¿na pod³¹czyæ
komplet g³oœników 4-omowych – takie oficjalne
przyzwolenie to prawdziwa rzadkoœæ. Wi¹¿e siê
z tym dzia³anie prze³¹cznika trybu pracy koñcó-
wek mocy.

Menu pojawia siê na ekranie, ale
w sposób nieco zagadkowy; na pilo-
cie konieczne jest pos³u¿enie siê
sekwencj¹ trzech przycisków, z cze-
go jeden (“on screen”) w ogóle do-
puszcza wyœwietlanie czegokolwiek
na ekranie. Na szczêœcie póŸniej jest
ju¿ ³atwiej, informacje pokazywane s¹ w sposób
przejrzysty, a reakcja na komendy z pilota jest
bardzo ¿wawa. Automatyczna kalibracja dotyczy
ustawieñ poziomów, odleg³oœci od s³uchacza, fa-
zy, wielkoœci kolumn, a tak¿e equalizacji akustyki
pomieszczenia. Pilot jest wieloklawiszowy, w za-
sadzie nale¿y przyznaæ mu status uniwersalnego,
ale warto wiedzieæ, ¿e liczba zawartych w nim
kodów do obs³ugi urz¹dzeñ innych marek jest
ograniczona.

 Podrêczny
komplet

wejœciowy
w formie

podstawowej.

Sterownik STR-DA1200ES
jest du¿y, czarny i praktyczny.
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Pierwsze wra¿enie mówi, ¿e mamy do czynie-
nia z urz¹dzeniem graj¹cym dŸwiêkiem twar-

dym i ¿ylastym, dynamicznym i doœæ bezwzglêd-
nym. Jakkolwiek charakter taki ujawnia siê nieza-
le¿nie od trybu, to jednak ma nieco inny skutek
w ustawieniu stereofonicznym i wielokana³o-
wym. DŸwiêk otaczaj¹cy charakteryzuje siê wy-
bitn¹ zwartoœci¹ i jednorodnoœci¹ przedniego
planu. G³osy aktorów s¹ zdecydowane, i choæ
wcale nie potê¿ne, to jest w nich jakaœ zadzior-
noœæ, sprê¿ystoœæ. Góra pasma asystuje œrednicy
w jej twardoœci, chwilami przejmuje nawet pal-
mê pierwszeñstwa. Bas równie¿ dobrze przysta-
je do œrednicy, jest szybki i elastyczny.

W wersji dwukana³owej STR-DA1200ES bu-
cha energi¹ œrednich tonów, wspomaganych s¹¿-
nistym basem. Brzmienie jest muskularne, szyb-
kie i dynamiczne. Urz¹dzenie jakby spieszy z
przekazywaniem danych, wiêc mo¿e gubi pewne
niuanse, ale imponuje energetycznoœci¹.

Z racji koligacji z STR-DA5200ES, zwróci³em
te¿ uwagê na mo¿liwoœci wizyjne. Prze³¹czanie
sygna³ów o wysokiej rozdzielczoœci (blu-ray,
transmitowane przez HDMI) odbywa siê bez
uszczerbku, a konwersja s³abych S-Video i kom-
pozyt jest bardzo op³acalna.

Amplitunery Sony i Yamahy pozwalaj¹ pod³¹-
 czaæ kolumny 4-omowe, ale to co wydaje siê

oczywistoœci¹, w naturze jest rzadkoœci¹. Wci¹¿
nieprzemijaj¹c¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z amplitunerami
wielokana³owymi, której ¿ywotnoœæ jest naprawdê
irytuj¹ca, s¹ restrykcje dotycz¹ce minimalnej im-
pedancji pod³¹czanych do nich zespo³ów g³oœniko-
wych. W wiêkszoœci instrukcji dotycz¹cych tego ty-
pu urz¹dzeñ, i na ich tylnych œciankach, w s¹siedz-
twie terminali g³oœnikowych, znajdziemy ostrze¿e-
nie, i¿ dozwolone jest pod³¹czanie tylko 8 omowych
zespo³ów g³oœnikowych, a wykluczone 4-omowych
(gdy¿ “min. 8 ohm” to w³aœnie oznacza, jako ¿e nie
ma na rynku kolumn o impedancji wy¿szej ni¿
8 omów). Gdyby jednak w rzeczywistoœci te wszyst-
kie amplitunery, do których nie powinniœmy pod³¹-
czaæ kolumn 4-omowych, “pada³y” pod takim ob-
ci¹¿eniem, czy to w³¹czaj¹c zabezpieczenia, czy
puszczaj¹c dym ze swoich koñcówek mocy, wów-
czas w wiêkszoœci domowych kin zapad³aby b³oga
dla s¹siadów cisza. Bowiem wiêkszoœæ obecnie pro-
dukowanych zespo³ów g³oœnikowych jest w rzeczy-
wistoœci 4-omowa, a zostaje bez wahania pod³¹-
czona do amplitunerów, gdy¿ w katalogach jest
przedstawiana jako 8-omowa (nieustann¹ rozbie¿-
noœæ miêdzy danymi katalogowymi a faktycznymi
dokumentuje nasze laboratorium podczas pomia-
rów zespo³ów g³oœnikowych). Okazuje siê wiêc, ¿e
wiêkszoœæ amplitunerów faktycznie jednak mo¿e
wspó³pracowaæ z kolumnami 4-omowymi, a za-
strze¿enia co do tego formu³owane przez ich pro-
ducentów wynikaj¹ byæ mo¿e (to nieoficjalne wy-
t³umaczenie kompetentnego przedstawiciela jednej
z “amplitunerowych” firm) z regulacji UE, które
nie pozwalaj¹ urz¹dzeniom (ich obudowom) prze-
kraczaæ pewnej temperatury, która to granica jest
zagro¿ona przy pe³nym wysterowaniu przy obci¹¿e-
niu 4-omowym – st¹d nie jest ono “oficjalnie” do-
zwolone. To z kolei wymusza na producentach ko-
lumn podawanie nieprawdziwych danych o impe-
dancji ich produktów, aby nie wystraszyæ klientów
i nie traciæ ich na rzecz konkurencji. St¹d te¿ na-
jdziwniejsze akrobacje z danymi (“8ohm compatib-
le”, “4-8 ohm”, “8ohm nominal, 4ohm minimal”,
itp.), A to, ¿e w ogóle firmy wol¹ produkowaæ ko-
lumny 4-omowe a nie 8-omowe, wynika z tego, ¿e
te pierwsze “z natury” graj¹ g³oœniej w bezpoœred-
nich porównaniach (przy ustalonym po³o¿eniu po-
tencjometru wzmocnienia), co przek³ada siê na
pierwsze wra¿enie, zw³aszcza niedoœwiadczonych
klientów, ¿e graj¹ lepiej. Graj¹ g³oœniej nawet
z wieloma amplitunerami, które w ogóle z nimi
graæ nie powinny. Mimo to na szczególn¹ pochwa³ê
zas³uguj¹ ci producenci amplitunerów, którzy jak
najbardziej oficjalnie pozwalaj¹ pod³¹czaæ kolumny
4-omowe. Aby jednoczeœnie spe³niæ wymogi norm
UE, musz¹ w tym celu komplikowaæ swoje kon-
strukcje, czêsto wprowadzaj¹c odrêbne, prze³¹-
czalne tryby pracy dla ró¿nych obci¹¿eñ (podobnie
jak we wzmacniaczach lampowych!).

A.K.

STR-DA1200ES
Cena [z³] 2200
Dystrybutor SONY POLAND

www.

Wykonanie, komponenty i laboratorium
Œwietne elementy koncówek mocy, wyrafinowane
uk³ady cyfrowe, sporo porozrzucanych po³¹czeñ kab-
lowych. Poziom zniekszta³ceñ bardzo niski, ograniczo-
ne (od góry) pasmo przenoszenia.
Funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ
Prze³¹czanie 1080p w standardzie HDMI, konwerter
wizyjny, znakomite menu, automatyczna kalibracja,
bardzo ³atwa obs³uga.

Brzmienie
Energetyczne, dynamiczne, prowadzone mocn¹,
tward¹ œrednic¹. ¯ywy pierwszy plan, ¿ylasty bas.

ZAKAZANE
CZTERY OMY

Wszystkich ucieszy obecnoœæ
pod³¹czeñ HDMI, ale wtajemniczeni
w arkana audio odetchn¹ te¿ z ulg¹,
mog¹c bez zmru¿enia okiem
pod³¹czyæ do STR-DA1200ES kolumny
4-omowe.
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W zakresie analogowych standardów
STR-DA1200ES potrafi konwertowaæ wzwy¿.
Obecnoœæ tylko dwóch wejœæ komponent nie
powinna wiêc martwiæ.

Prze³¹czanie na portach HDMI mo¿e siê
odbywaæ nawet dla sygna³u 1080p.
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Amplitunery wielokana³owe 3000-5000 z³Amplitunery wielokana³owe 3000-5000 z³Amplitunery wielokana³owe 3000-5000 z³Amplitunery wielokana³owe 3000-5000 z³Amplitunery wielokana³owe 3000-5000 z³

Amplitunery Sony zawsze b³yszcza³y moc¹
wzmacniaczy. Dla modelu STR-DA1200ES pro-
ducent zadeklarowa³ 100W, w rzeczywistoœci
mamy jeszcze wiêcej, bo 120W na kana³, pod
warunkiem, ¿e bêdzie on wystêpowa³ solo lub
w duecie. W stereo jest wiêc wci¹¿ œwietnie -
2x113W, ale moc przy piêciu kana³ach spada ju¿
do 5x59W. Wszystko to dla trybu 8 omów i ta-
kiej impedancji obci¹¿enia. W drugim trybie, mi-
nimum 4 omy i dla takiego te¿ obci¹¿enia, mamy
110W w mono, 2x102W w stereo i  5x55W
w trybie piêciokana³owym.

Poziom szumów wynosi 83dB, dynamika
104dB – wyniki przyzwoite.

W spektrum szumów i zniekszta³ceñ (rys.2)
widaæ, ¿e najsilniejsza trzecia harmoniczna ma
poziom zaledwie -91dB, druga le¿y przy -97dB,
kolejne nie przekraczaj¹ ju¿ -100dB.

Charakterystyka przenoszenia (rys.1) od-
zwierciedla znakomit¹ pracê w zakresie najni¿-
szych czêstotliwoœci (przy 10Hz poziom 0dB),
ale powy¿ej 10kHz jest ju¿ gorzej. Punkt -3dB
odnotujemy ju¿ przy 40kHz, na pocieszenie po-
zostaje fakt, ¿e urz¹dzenie radzi sobie równie
(nie)dobrze 8 i 4 omach.

Najni¿sze zniekszta³cenia THD+N uzyskamy
dla mocy 85W (0.014%), przy obci¹¿eniu i trybie
8 omów. W takich warunkach przedzia³ mocy
z THD+N poni¿ej 0.1% to 4.8W-100W. Wy¿sze
zniekszta³cenia towarzysz¹ impedancji 4 omy
(rys. 3).

Zasilacz amplitunera oparty jest na umiesz-
czonym z lewej strony transformatorze rdzenio-
wym, z którym wspó³pracuj¹ zainstalowane
w tylnej czêœci kondensatory filtruj¹ce. Wartym
odnotowania dodatkiem s¹ rdzenie ferrytowe na
przewodach. Gniazdka g³oœnikowe przeniesiono
na oddzielne p³ytki i pod³¹czono kablami, gene-
ralnie po³¹czeñ jest doœæ sporo. “Cyfra” znajduje
siê w prawym tylnym rogu, oprócz dobrych kon-
werterów Burr-Browna g³ównym punktem pro-
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Tryb I − min. 8 [Ω]       Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
    8 120 113 92 71 59

 4 − − − − −
Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Tryb II − min. 4 [Ω]      Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
    8 78 75 70 57 49

 4 110 102 84 68 55
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R centralny
    kanałów
1 120
2 113/113
3 92/92 92
4 71/71 71/71
5 59/59 59/59 59
Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,26
Stosunek sygnał/szum [dB]** 83
Dynamika [dB] 104
Zniekszt. THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,21
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 33

ROZDZIELCZOŒÆ

Przeciêtnego wideofila zewsz¹d atakuj¹ informacje
o rozdzielczoœci: 576p, 720i, 1080p. Szybko nale-

¿y wyjaœniæ, ¿e pierwsza czêœæ symbolu oznacza liczbê
poziomych linii, a znaj¹c format obrazu – np. 16:9 –
 ³atwo wyliczyæ, ile jest ich w pionie. Druga, literowa,
mówi czy sygna³ jest z progresywnym skanowaniem,
czy z przeplotem – progressive b¹dŸ interlaced, st¹d
“p” lub “i”. W jednym zdaniu progressive, czyli “p”, to
jakoœæ wy¿sza ni¿ interlaced, czyli “i”, st¹d “1080p”
to lepiej ni¿ “1080i”. Producenci chwal¹ siê wysokimi
rozdzielczoœciami swoich telewizorów (np. full HD),
jednak Ÿród³a rzadko potrafi¹ takie sygna³y dostarczyæ.
Standardowa rozdzielczoœæ odtwarzacza DVD wynosi
576i, typowe tunery kilku operatorów telewizji sateli-
tarnych daj¹ 480i. W zaawansowanych urz¹dzeniach
deklaruje siê, do jakiej rozdzielczoœci mo¿e ono “pod-
nieœæ” docieraj¹cy sygna³. Bywa, ¿e przerobienie zwy-
czajnego 480i na 1080i daje doskonale uchwytne efekty.

Amplitunery tañsze, takie jak sprawdzone w tym
teœcie, zwykle potrafi¹ przekazywaæ dalej sygna³y
w takim formacie, w jakim je otrzymuj¹. Czyli np.
“przerzuc¹” 1080i, a nawet 1080p ze Ÿród³a (np. od-
twarzacza Blu-Ray) do telewizora poprzez HDMI  lub
komponent. Potrafi¹ równie¿ przekszta³ciæ docieraj¹-
cy, bardzo s³aby, sygna³, do lepszej postaci. Robi¹ to
wiêc w tym samym stylu co urz¹dzenia dro¿sze, jed-
nak najczêœciej producenci nie podaj¹, do jakich war-
toœci wy¿y³owali wizyjne procesory. Byæ mo¿e wiêc po
podaniu 480i z kamery na wejœcie amplitunera na wy-
jœciu dostaniemy 720i... no w³aœnie – byæ mo¿e. Nie
zawsze wiadomo, jak daleko siêga zaawansowanie
techniczne uk³adów wizyjnych wiêkszoœci z nisko-i
œredniobud¿etowych amplitunerów. Najlepszym spo-
sobem do sprawdzenia tych mo¿liwoœci (o ile nie zde-
finiowa³ ich producent) jest pos³u¿enie siê projekto-
rem o odpowiednio wysokiej rozdzielczoœci, który na
jednym z wejœæ bêdzie potrafi³ “wyczuæ” standard do-
cieraj¹cego sygna³u.
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Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES, DTS96/24
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2x HDMI, 2x komponent,

4x S−Video, 5x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

2x S−Video, 3x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 7x RCA/3x RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 1 (mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 2x koax, 3x opt.
Wyj. cyfrowe 1x opt.
Zaciski głośnikowe zakręcane
Pilot uniwersalny tak
Obsługa stacji dokującej iPod tak
Obsługa dodatkowej strefy −
Komunikacja −
Dostępne kolory  czarny, srebrny
Minimalna impedancja kolumn [Ω] 4
Moc znamionowa
(20Hz−20kHz, THD 0,09%, 8Ω) [W] 7x100
Pobór mocy [W] 440
Wymiary (S/W/G)[cm] 43/17,5/43
Masa [kg] 15 gramu jest  procesor Analog Devices Sharc

ADSP21266. Wydajne, elastyczne i dysponuj¹ce
ogromnymi mo¿liwoœciami uk³ady Sharc schodz¹ na
coraz ni¿sze poziomy cenowe. Obwody obs³uguj¹ce
z³¹cza HDMI przeniesiono na oddzielny druk. Koñ-
cówki mocy zainstalowano z przodu, na du¿ym ra-
diatorze znalaz³o siê miejsce dla tranzystorów, choæ
pary Sankena 2SB1647/2SD2560 trzeba by³o mocno
œcisn¹æ.

R.£.

W Sony zastosowano
wydajne i dysponuj¹ce
ogromnymi mo¿liwoœcia-
mi koœci Analog Devices
Sharc ADSP21266,
które schodz¹ na coraz
ni¿sze poziomy cenowe.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia


