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KINO DOMOWEAmplitunery AV  2200 - 2500 z³Amplitunery AV  2200 - 2500 z³Amplitunery AV  2200 - 2500 z³Amplitunery AV  2200 - 2500 z³Amplitunery AV  2200 - 2500 z³

Denon AVR-1908
Harman Kardon AVR-247

Marantz SR4002
Yamaha RX-V661

Amplituner AV
w cenie bliskiej
2500 z³ nie pochodzi
oczywiœcie z „wy¿-
szej pó³ki”, ale nie
jest te¿ produktem
niskobud¿etowym
i najskromniejszym
w swojej kategorii
– zwykle wcale nie
jest najtañszym
modelem w ofercie
danej firmy, czêsto
plasuje siê ju¿
w œrodku podstawo-
wej serii.

P oprzednie testy
 przyzwyczai³y nas do
 sytuacji, w której takie
urz¹dzenia z roku na rok

by³y coraz lepiej wyposa¿one, a¿
wreszcie osi¹ga³y pod wieloma
wzglêdami poziom znany
wczeœniej z konstrukcji
referencyjnych. St¹d te¿ p³ac¹c
dwa tysi¹ce, ju¿ obowi¹zkowo
otrzymujemy np. siedem
kana³ów, autokalibracjê, a w tym
roku tak¿e HDMI. Ale tym
zmianom nigdy chyba nie bêdzie
koñca, bo HDMI ma ju¿ ró¿ne,
mniej i bardziej zaawansowane
wersje, a w tle batalii miêdzy
formatami wysokiej rozdzielczoœ-
ci na popularyzacjê czekaj¹ ju¿
dekodery Dolby TrueHD i DTS
HD, które do naszego obszaru
cenowego jeszcze nie dotar³y.
W dziedzinie wideo mamy ca³¹
d¿unglê rozwi¹zañ zwi¹zanych
z przesy³aniem, konwertowaniem
(z cyfrowego na analogowy
lub odwrotnie) i  skalowaniem
obrazu. Tak¿e czêœæ starych
dylematów pozostaje aktualna
-  po pod³¹czeniu systemu nawet
wa¿niejsza od pocz¹tkowej
konfiguracji jest jego póŸniejsza
³atwa obs³uga, tego chyba mamy
prawo wymagaæ od ka¿dego
dobrze zaprojektowanego
urz¹dzenia. Wobec takich
problemów omal nie zapomina-
my, ¿e urz¹dzenie to ma równie¿
coœ wspólnego z brzmieniem...

CZWÓRKA
DO KINOWEGO BRYD¯A
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AVR-1908Denon

Denon ka¿dego roku wprowadza
seriê nowych amplitunerów

i natychmiast reaguje na wszyst-
kie nowinki, jakie pojawiaj¹ siê

w tej dziedzinie. Wraz z genera-
cj¹ 08 przyszed³ te¿ czas na

zmianê wzornictwa.

Przedni panel sta³ siê bardziej ob³y za
spraw¹ „wygiêcia” w górnej czêœci,
zwiêkszy³o siê okno wyœwietlacza, na

który przerzucono rz¹dek kilkunastu ma³ych
przycisków. W ten sposób uda³o siê oczyœciæ
doln¹ czêœæ frontu, chocia¿ s³abo widoczne
podpisy pod przyciskami nie u³atwiaj¹ orientacji,
który do czego s³u¿y.

Wœród sygna³ów wizyjnych Denon czuje siê
jak ryba w wodzie. Zestaw gniazd jest typowy,
dwa wejœcia HDMI i jedno wyjœcie, komponenty
w stosunku 3 do 1, nie licz¹c ju¿ kompozytów
i S-Video. Poprzez analogowe komponenty
mo¿emy doprowadziæ dowolny sygna³ a¿ do
1080i, w ramach wejœæ HDMI bez problemu
obs³u¿ymy nawet 1080p. Najwiêksz¹ zalet¹ tej
konstrukcji s¹ jednak wbudowane konwertery
analogowo-cyfrowe (dla obrazu), dziêki którym
sygna³y z wejœæ analogowych zostan¹ wys³ane do
monitora przewodem HDMI. Rozdzielczoœæ pozo-
staje jednak oryginalna (maksymalnie 1080i z kom-
ponentu), co oznacza, ¿e AVR-1908 nie posiada
skalera obrazu. HDMI to œwie¿utka wersja v1.3a,
cechuj¹ca siê wysok¹ przep³ywnoœci¹ oraz
teoretyczn¹ obs³ug¹ SACD i DVD-Audio,
w AVR-1908 uruchomiono tê drug¹ opcjê.

Pakiet dekoderów surround jest standardo-
wy, otrzymujemy wszystko, co ju¿ znamy, oprócz
najnowszych inkarnacji DTS HD i Dolby TrueHD,
przypisanych Ÿród³om Blu-ray i HD-DVD.

Buduj¹c system 5.1, wówczas nieu¿ywan¹
parê koñcówek mo¿na zaprz¹c do zasilania
kolumn przednich w bi-ampingu.

Do celów automatycznej kalibracji Denon od
lat stosuje modu³ marki Audyssey, tak¿e firmowy
system pod³¹czeñ obowi¹zuje w ramach stacji
dokuj¹cej dla iPoda. Nie przewidziano obs³ugi
drugiej strefy ani ¿adnych portów komunikacyj-
nych – redaktor instalator Rogó¿ by³by
niepocieszony.

Znakomicie wygl¹da nadajnik zdalnego
sterowania, w pierwszej chwili mo¿na nawet
pomyœleæ, ¿e zasz³a pomy³ka i do skomplikowa-
nego amplitunera dorzucono pilocik ze
wzmacniacza stereo. Dowcip polega na
ulokowaniu przycisków z obydwu stron (pod
spodem jest specjalna klapka) i na codziennym
widoku zostaj¹ tylko najpraktyczniejsze
klawisze. Takie rozwi¹zanie rzeczywiœcie
sprawdza siê znakomicie.

Œwietnym pomys³em
konstrukcyjnym jest
zintegrowanie wszystkich
uk³adów cyfrowych w ramach
jednej p³ytki, tym razem jest
to druk, na którym znajduj¹ siê
gniazda HDMI. Sygna³y audio
dostarczane s¹ za pomoc¹
p³ytki-zwory, ulokowanej tu¿

obok. W górnej czêœci widoczne s¹ g³ównie
scalaki wideo, obwody wejœæ i wyjœæ marki
Silicon Image oraz procesor steruj¹cy Altera
MaxII, jak równie¿ równie¿ odpowiedzialny za
konwersjê audio (cyfrowo-analogow¹ i analogo-
wo-cyfrow¹) uk³ad Analog Devices ADAU1328
(24 bit/192 kHz). Dekoder surround, wlutowany
od spodu, to stosowany przez Denona procesor
Sharc, tak¿e firmy Analog Devices.

Radiator to ³adny, odlewany element
z grubymi ¿eberkami, na którym rozplanowano
czternaœcie tranzystorów (komplet Sanken
2SB1560/2SD2390 w ka¿dym kanale).

Zwarta budowa modu³ów
cyfrowych A/V, umieszczonych

z dala od zasilacza.

G³ówny druk cyfrowy skupia obwody audio
i wideo, co wraz z bezpoœrednim ³¹czeniem

p³ytek pozwoli³o ograniczyæ okablowanie.

Gniazda g³oœnikowe kluczowane przekaŸnika-
mi, ale przeniesione poza p³ytkê koñcówek

mocy i pod³¹czone przewodami.

Ciekawa aran¿acja
koñcówek - dwie na górze

(widoczne na zdjêciu),
piêæ na dole radiatora,

pozwalaj¹ca efektywniej
wykorzystaæ

jego powierzchniê.

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS ES,

DTS NEO:6, DTS 96/24
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2 x HDMI, 3 x komponent,

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

2x S−Video, 2x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 7 x  RCA/2 x  RCA
Wej. gramofonowe brak
Wyj. na subwoofer 1 x
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 2 x coax, 2 x opt
Wyj. cyfrowe 1 x opt.
Wyj. słuchawkowe tak
Pilot uniwersalny tak
iPOD stacja dokująca
Komunikacja brak
Obsługa dodatkowej strefy brak

WYPOSA¯ENIE
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Denon jest chyba najwiêkszym indywidualist¹

w zgromadzonej stawce, co jednak nie
przeszkodzi mu w zdobyciu wielbicieli.
W brzmieniu na pierwszy plan wysuwa siê
œrednica, wcale nie ulepiona z miêkkiej gliny,
lecz konkretna, a czasami pe³na ¿aru. Bez

nieœmia³ego g³askania, pe³n¹ par¹,
czasem ocieraj¹c siê o metalicznoœæ,
Denon ciosa kolejne mocne dŸwiêki.
Ekspresja,  wybuchowoœæ, ale do
tego te¿ dobra przejrzystoœæ.
W wersji wielokana³owej wszystko
wydaje siê bliskie, namacalne, przy
odpowiednim poziomie g³oœnoœci
tylko chwile i centymetry dziel¹ nas
od pêdz¹cej po ekranie lokomoty-
wy. Jednoczeœnie optymalnie
wywa¿ony balans przestrzeni
sprawia, ¿e kana³y efektowe nie
absorbuj¹ zbyt mocno uwagi.
Wysokie tony te¿ nie s¹ przesadzo-
ne; choæ ich charakter jest zbli¿ony
do œrednicy, ofensywny i raczej
jasny, to sam poziom jest
w naturalnych proporcjach do
pozosta³ej czêœci pasma.

Z æwiczeñ stereo AVR-1908 wyszed³ chyba
z jeszcze lepszymi rezultatami, zadziornoœæ
i chwilowa porywczoœæ œrednicy wypada
œwietnie w kontraœcie z lekko przygaszon¹
– ale tylko na jej tle – gór¹, prezentuj¹c szybkie,
konturowe, nasycone i do tego rozdzielcze
brzmienie. Nie brak w nim podkreœlonych
instrumentów prowadz¹cych, wokal nigdy nie
chowa siê w cieñ. Bas jest elementem uzupe³nia-
j¹cym, dzia³a szybko i sprawnie, jakby pod
dyktando œrednicy, a nie odwrotnie. Dominuje
wra¿enie du¿ej dynamiki, z kolei nie³atwo bêdzie
Denona sk³oniæ do okazania subtelnoœci, ciep³a
i miêkkoœci, dopiero wyraŸnie rozmem³ane
nagrania uspokoj¹ jego ruchy.

Coraz mniejszy udzia³ przy³¹czy
kompozytowych i S-Video, coraz wiêksze

znaczenie HDMI.

Znakomity, dwustronny pilot
u³atwia codzienn¹ obs³ugê.

AVR-1908
Cena [z³] 2400
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie
Atrakcyjny design, staranne rozplanowanie komponen-
tów cyfrowych, gruby radiator dla koñcówek opartych
na dobrych Sankenach.
Funkcjonalnoœæ
Œwie¿a specyfikacja HDMI 1.3a, konwertowanie wizyj-
nych sygna³ów analogowych na cyfrowe - ale bez ups-
kalingu, obs³uga iPoda, dobra autokalibracja, bardzo
wygodny pilot, brak drugiej strefy.
Parametry
Bardzo wysoka moc w stereo i bez jakichkolwiek
problemów.
Brzmienie
Dominuj¹ca, ale i dobrze uporz¹dkowana œrednica.
Du¿a dynamika, gêsta przestrzeñ.
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AVR-247Harman Kardon
Znany styl Harmana odró¿nia go od

wyrobów konkurencji i od wielu lat
 sprawdza siê znakomicie. Tylko wprawne

oko dostrze¿e drobny lifting, który mia³ miejsce
w ostatnim czasie - chodzi o pierœcieñ pokrêt³a
g³oœnoœci, który jest teraz czarny. Za czarn¹
p³ytk¹ pleksi ukryto punktow¹ matrycê, która
jest jednak znakomicie czytelna. Zredukowano
liczbê przycisków, ale poniewa¿ przybywa nam
sprzêtu podrêcznego, wiêc wykrojono miejsce
na kilka gniazdek: komplet analogowy audio
i wideo (z S-Video), a tak¿e cyfrowe wejœcia
elektryczne i optyczne.

Zestaw klasycznych konwerterów jest
w komplecie, dodatkowo mamy firmowy
i znakomity system Logic 7. ¯¹dni wielokana³o-
wych emocji nie wypatrz¹ wprawdzie hitów typu
Dolby TrueHD i DTS HD, to nie ten czas i nie
ten przedzia³ cenowy, ale poczekajmy rok, dwa,
a zawêdruj¹ pod strzechy.

Dwa wejœcia HDMI oraz jedno wyjœcie to te¿
standard, podobnie jak konfiguracja 3/1
w ramach gniazd komponentowych. AVR-247
potrafi skalowaæ sygna³ do rozdzielczoœci 720p,
dobre i to, mo¿na tak¿e konwertowaæ przebiegi
analogowe na cyfrowe, wysy³aj¹c wszystko
pojedynczym kablem do telewizora. Amplituner
nie boi siê przebiegów 1080i oraz 1080p (tylko
w ramach HDMI), ale dzia³a wówczas tylko jako
przekaŸnik.

Z³¹cza audio maj¹ rozbudowany zestaw
elektryczny cyfrowy (dwa wejœcia i jedno
wyjœcie) oraz dwa pe³ne zestawy 7.1. W nie-
skomplikowany sposób pod³¹czymy tak¿e iPoda,
z pomoc¹ przyjdzie port The Bridge, choæ sam¹
stacjê dokuj¹c¹ trzeba ju¿ dokupiæ oddzielnie.
Gramofonu nie pod³¹czymy, ale tê „sztukê”
opanowa³y tylko dro¿sze amplitunery.

Obs³uga stref to obszar, na którym widaæ
najwiêksz¹ przewagê dro¿szego modelu AVR-347
(z³¹cza A-BUS), chocia¿ AVR-247 nie nadaje siê
do multiroomowych szaleñstw, ale i tak radzi
sobie ca³kiem dziarsko. Wzmocniony sygna³
mo¿na przekierowaæ, rezygnuj¹c z dwóch
koñcówek lub skorzystaæ z wyjœæ
niskopoziomowych tylnych kana³ów
efektowych, do dyspozycji pozostaj¹
równie¿ z³¹cza podczerwieni.

Obecna jest kalibracja EzSet, mo¿na
te¿ spróbowaæ si³ w rêcznym dostrojeniu
systemu.

Mimo ¿e musia³o siê tu zmieœciæ wiele
uk³adów z ró¿nych dziedzin, to spore chassis
wraz z pomys³owoœci¹ projektantów zapewni³o
wzglêdny porz¹dek. Sporo po³¹czeñ wykonano
ekranowanymi taœmami. Ca³a sekcja wideo jest
taka sama jak w dro¿szym modelu AVR-347,
mamy wiêc chip Genesis FLI18125 (choæ ju¿ nie
najnowszy i zdolny do skalowania tylko do 720p)
oraz pakiet konwerterów Analog Devices.
Tranzystory wyjœciowe to dobre Sankeny
2SD2390/2SB1560. Tuner radiowy zosta³
zamontowany bez ekranu, co mo¿na jeszcze
przeboleæ, natomiast szkoda, ¿e puszki
ekranuj¹cej nie za³o¿ono na modu³ HDMI, który
umieszczony zosta³ w bezpoœrednim s¹siedztwie
transformatora zasilaj¹cego.

Widaæ starania o zachowa-
nie porz¹dku, co nie jest ³atwe

w urz¹dzeniu o tak skompliko-
wanej naturze.

Kilka miesiêcy temu przygl¹da-
liœmy siê dok³adnie modelowi

AVR-347, a na jego tle AVR-247,
który kosztuje niemal 1500 z³

mniej, wcale nie wygl¹da jak
ubogi krewny. Jeœli nie zale¿y

nam np. na rozbudowanych
opcjach sterowania i obs³ugi

drugiej strefy mo¿e okazaæ siê,
¿e to w³aœnie 247-ka jest praw-
dziwym strza³em w dziesi¹tkê.

Skaler Genesis z algorytmem DCDi potrafi
osi¹gn¹æ format 720p – ale nie wy¿szy.

W sekcji audio wykorzystano nowoczesny
dekoder surround Cirrus Logic z zaszytymi

algorytmami korekcji akustyki i THX Ultra2.

Do efektywnego
ch³odzenia

koñcówek mocy
potrzebne by³y a¿

dwa du¿e
wentylatory.

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS ES,

DTS NEO:6, DTS 96/24, Logic7
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2 x HDMI, 3 x komponent,

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

2x S−Video, 2x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 7 x  RCA/2 x  RCA
Wej. gramofonowe brak
Wyj. na subwoofer 1 x
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 3 x coax, 3 x opt
Wyj. cyfrowe 1 x coax,1 x opt.
Wyj. słuchawkowe tak
Pilot uniwersalny tak
iPOD stacja dokująca
Komunikacja we/wy IR, RS 232
Obsługa dodatkowej strefy końcówka mocy, RCA

WYPOSA¯ENIE
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Tak trzymaæ. Mimo najni¿szej deklarowanej

przez producenta mocy wyjœciowej (wœród
urz¹dzeñ tego testu), brzmienie Harmana
Kardona z pewnoœci¹ nie nale¿y do najs³abszych
– a wrêcz przeciwnie. AVR-247 nie zagra
bezwzglêdnie tak g³oœno w stereo jak np.
Yamaha, ale to AVR-247 móg³by wszystkich
uczyæ, jak prowadziæ rytm, zaskakiwaæ jego

zmianami i skokami dynamiki.
Œrednica jest jasna, energetyczna,
a przy tym ca³kiem naturalna,
sekunduje jej góra, w temperaturze
lekko ostudzona, co przy pewnej
sk³onnoœci do zamazywania detali
wychodzi jej nawet na dobre. Bas
z kolei jest zarówno obfity, jak
i napêdzany do kolejnych szar¿,
zagl¹da te¿ w najni¿sze rejony, ale
nie zabawia tam przesadnie d³ugo.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ jest równie¿
nienaganne zrównowa¿enie, bo po
d³u¿szym s³uchaniu trudno nie
przyznaæ, ¿e w zasadzie ¿aden
z podzakresów nie wychodzi na
pierwszy plan – co mia³o miejsce
w przypadku Denona i jego

dominuj¹cej œrednicy. Przy materiale wielokana-
³owym dostajemy efektowne przekazanie
dialogów, stabilnych na œrodku planu niezale¿nie
od tego, jaki kataklizm ma siê w³aœnie wydarzyæ
na ekranie, na skrajach sceny i dooko³a. Wysokie
rejestry tym razem przesuniêto o pó³ kroku
w ty³, jakby celowo nadaj¹c ca³oœci nieco
cieplejszy, filmowy charakter.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ocena mo¿liwoœci
basowych amplitunera w konfiguracji kina
domowego nie daje jednak pe³nego obrazu cech
urz¹dzenia - du¿¹ rolê gra w tym przypadku
subwoofer i jego w³asny wzmacniacz. To
prawda, choæ czêœæ niskich tonów p³ynie jednak
z kolumn g³ównych, a tutaj Harman Kardon daje
w³aœciw¹ masê, energiê i szybkoœæ.

AVR-247
Cena [z³] 2500
Dystrybutor RB

www.rb.com.pl

Wykonanie
Amplituner w firmowym stylu, dobre komponenty
w sekcji audio oraz wideo.
Funkcjonalnoœæ
Konwertery sygna³u wideo, skaler obrazu do 720p,
wygodny pilot, autokalibracja, podstawowa obs³uga
drugiej strefy.
Parametry
Moc w stereo poni¿ej 2 x 100 W, ale i tak wy¿ej ni¿
w bardzo ostro¿nych deklaracjach producenta. Poza
tym wszystko w porz¹dku.
Brzmienie
Rytm i spójnoœæ ca³ego pasma, mocny i szybki bas.
W kinie lekko przygaszona góra, ale ca³oœæ wci¹¿ dyna-
miczna.

Potê¿ny sterownik obs³u¿y ka¿d¹
funkcjê urz¹dzenia.

Typowe konfiguracje zrealizujemy bez
problemu, uruchomimy tak¿e drug¹ strefê.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM Denon AVR-1908

Chocia¿ AVR-1908 4 omów (oficjalnie) nie obs³uguje, to z 6 omami sobie
radzi, produkuj¹c w takich  warunkach wiêcej watów ni¿ na 8 omach.
W firmowej specyfikacji AVR-1908 powinien 120 W dostarczyæ w³aœnie przy
6 omach, a przy 8 omach „jedynie” 85 W. Jednak okazuje siê, ¿e Denon ju¿
przy 8 omach produkuje a¿ 128 W, oddaj¹c 2 x 110 W w konfiguracji
stereofonicznej, chocia¿ ju¿ oczywiœcie mniej, bo 5 x 60 W przy wysterowa-
niu piêciu kana³ów.

Poziom szumów nie zachwyca (S/N wynosi równe 83 dB), ale to wynik
typowy dla tej klasy urz¹dzeñ, a dziêki wysokiej mocy wyjœciowej dynamika
osi¹ga 104 dB.

Pasmo przenoszenia (rys. 1) siêga niemal bez spadku (-0,2 dB) do 10 Hz,
przy 100 kHz widaæ nieca³e –3 dB.

Dominuj¹cym czynnikiem w rozk³adzie harmonicznych z rys. 2 jest
trzecia przy -79 dB, druga le¿y przy -86 dB, nastêpne ju¿ poni¿ej –90 dB.

Z rys. 3 odczytujemy, ¿e przedzia³ mocy z THD+N poni¿ej 0,1%,
rozci¹ga siê od 1 W do ponad 100 W.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM Harman Kardon AVR-247
Znaj¹c ju¿ konserwatywne podejœcie Harmana Kardona do definiowania

mocy wyjœciowej swoich amplitunerów, nie by³em wcale zdziwiony ani
zaniepokojony, gdy w instrukcji przeczyta³em, i¿ AVR-247 dysponuje moc¹
jedynie 2 x 65 W w stereo i  5 x 50 W w trybie wielokana³owym. Ponownie
okaza³o siê, ¿e producent z³o¿y³ bardzo ostro¿ne deklaracje, wprawdzie
¿aden z kana³ów nie osi¹gn¹³ pu³apu 100 W, ale ka¿dy ma ich 85. Zw³aszcza
¿e w stereo amplituner dostarcza 2 x 83 W, a przy piêciu kana³ach zostaje
nieodbiegaj¹ce od mo¿liwoœci konkurencji 5 x 60 W. S/N to ponownie
skromne 83 dB. Nie mo¿na narzekaæ na pasmo przenoszenia (rys. 1), gdzie
Harman dowiód³ wysokiej klasy, nawet przy 100 kHz spadek wynosi tylko
ok. –1 dB.

Spektrum zniekszta³ceñ (rys. 2) pokazuje wyraŸn¹ przewag¹ nieparzys-
tych, jednak ich poziom nie jest wysoki. Trzecia osi¹ga -84 dB, pi¹ta le¿y
o 2 dB ni¿ej, kolejne s¹ ju¿ poni¿ej pu³apu -90 dB.

Moc, przy której mo¿emy liczyæ na zniekszta³cenia THD+N poni¿ej
0,1%, rozci¹ga siê od 0,4 W do 77 W, co pokazuje rys. 3.
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Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 85 83 77 74 60
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,26
Stosunek sygnał/szum [dB] 83
Dynamika [dB] 102
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,06
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 44

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 128 110 72 67 60
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,23
Stosunek sygnał/szum [dB] 83
Dynamika [dB] 104
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,1
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 35
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SR4002Marantz

Because Music Matters
- to has³o towarzysz¹ce

Marantzowi od dawna, ale
wobec amplitunera wielokana³o-

wego nabiera ono nowego
znaczenia. Kiedy Marantz

wystêpuje w teœcie amplitune-
rów, nie zawsze jest liderem

nowych funkcji i formatów, ale
najczêœciej odrabia te zaleg³oœci

w³aœnie na polu muzycznym.

Jednak choæby dŸwiêk by³ najwa¿niejszy,
to konstruuj¹c urz¹dzenie AV, nie mo¿na
zapomnieæ o sekcji wideo, która w dzisiej-
szych czasach HD wychodzi nawet na

pierwszy plan. SR4002 ma to, co najwa¿niejsze
w tej dziedzinie - HDMI i komponent w ogólnie
przyjêtych na tym pozio-mie ceny kompletach 2/1
oraz 3/1 (wejœcia/wyjœcia). Jest tak¿e „drobnica”
kompozyt i S-Video. Samodzielny uk³ad HDMI
nie wspó³pracuje z sekcj¹ analogow¹, ograniczo-
no siê do stworzenia prze³¹cznika wejœæ HDMI,
z których pobierany jest jednak tak¿e sygna³
audio. Poniewa¿ HDMI ma tu (nie najnowsz¹)
postaæ v1.1, nie przeœlemy DVD-Audio ani SACD.

W sekcji audio otrzymujemy po dwa wejœcia
i wyjœcia dla ka¿dego z cyfrowych formatów,
a tak¿e pe³ne komplety 7.1. Pakiet sterowania
obejmuje jedynie firmowe gniazda Control,
SR4002 jest modelem pozbawionym funkcji
multiroom, wyprowadzenie i obs³uga sygna³ów
w drugim pomieszczeniu to domena wiêkszego
i nieco dro¿szego SR5002. Jednak nasz SR4002
potrafi zasiliæ parê kolumn przednich za pomoc¹
czterech koñcówek mocy, jeœli tylko zrezygnuje-
my z systemu 7.1 na rzecz 5.1 (a to przecie¿
w praktyce doœæ czêsta sytuacja).

Umiarkowan¹ liczbê przycisków rozmiesz-
czono ergonomicznie, zgodnie z tradycj¹ s¹
równie¿ dwie du¿e ga³ki i wyeksponowana
w centrum niebieska, wyraŸna matryca.
Klasyczne, piêtrowe menu nie jest zbyt zawi³e,
ale trzeba spêdziæ nad nim trochê czasu, potem
przyporz¹dkowanie gniazd komórkom
systemowych odwdziêczy siê ³atw¹ obs³ug¹. Dla
twardzieli przygotowano oczywiœcie rêczne
ustawienia wszystkich parametrów zwi¹zanych
z g³oœnikami, ale wiêkszoœæ u¿ytkowników
siêgnie po automatyczn¹ kalibracjê w firmowym
systemie, nosz¹cym tutaj nazwê MRAC.

Samoucz¹cy pilot zosta³ przygotowany do
obs³ugi szeregu urz¹dzeñ ró¿nych producentów,
kody zawarto w za³¹czonej instrukcji.

W sekcji audio spotkamy konwertery Crystal
Semiconductors 24 bitów/192 kHz. Z tej
samej firmy pochodzi równie¿ dekoder
surround CS494003, którego
umiejêtnoœci siêgaj¹ formatu
DTS 96/24, THX Select oraz
kilku w³asnych trybów
przestrzennych DSP. W setkach
algorytmów zaszyty zosta³
równie¿ ten odpowiedzialny za
kalibracjê akustyczn¹ - autorstwa
Cirrus Logic.

Do radiatora przykrêcono ³¹cznie czternaœcie
tranzystorów wyjœciowych sparowanych
w zestawy 2SB1560/2SD2390, s¹ to wiêc takie
same uk³ady, z jakich korzysta amplituner
Harmana Kardona. Modu³ HDMI nie zosta³
zaekranowany, zamontowano na nim bardzo
dobre uk³ady wejœcia i wyjœcia firmy Silicon
Image. Okablowanie wewnêtrzne ma w wielu
miejscach za³o¿one pierœcienie ferrytowe.

Uk³ady pogrupowane
s¹ na bardzo du¿ych,

poziomych p³ytkach, co
pozwoli³o skróciæ po³¹czenia

przewodami.

Modu³ cyfrowej obróbki dŸwiêku opiera siê
na uk³adach Cirrus Logic.

Gniazda HDMI zainstalowano w ostatnim
kawa³ku wolnej przestrzeni, niestety tu¿ obok

transformatora zasilaj¹cego.

Na radiatorze znowu
znajdziemy tranzystory
Sankena, a nieco wy¿ej

solidne u¿ebrowania
mocuj¹ce p³ytki

drukowane.

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS ES,

DTS NEO:6, DTS 96/24
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2 x HDMI, 3 x komponent,

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

2x S−Video, 2x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 7 x  RCA/2 x  RCA
Wej. gramofonowe brak
Wyj. na subwoofer 1 x
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 2 x coax, 2 x opt
Wyj. cyfrowe 1 x opt.
Wyj. słuchawkowe tak
Pilot uniwersalny tak
iPOD stacja dokująca
Komunikacja brak
Obsługa dodatkowej strefy brak

WYPOSA¯ENIE
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Zanim napiszê o basie czy tonach wysokich,

bo od tego nie ucieknê, z wiêksz¹ chêci¹
stwierdzê, ¿e SR4002 gra po prostu ³adnie,

niezale¿nie od tego, czy bêdziemy
s³uchali CD, czy DVD. DŸwiêk nie
dra¿ni, jest bardzo naturalny
i spójny, z g³oœników p³ynie
muzyka, która raczej pozwala nam
siê zrelaksowaæ, ni¿ podnosi
adrenalinê. Wiadomo ju¿ na pewno,
¿e to zupe³nie innych styl ni¿
Denona czy Harmana. Tutaj ¿aden
podzakres nie jest podkrêcony,
¿aden wymiar dŸwiêku nie
przesadzony. DŸwiêk jest dok³adny,
miarowy, ale bez narzucaj¹cej siê
szczegó³owoœci i konturów, pojawia
siê z bardziej zaznaczonym
wype³nieniem i bogatszymi
barwami. Czy nie zabraknie
szybkoœci i dynamiki? Choæ nie jest
to urz¹dzenie wyraŸnie ukierunko-
wane na uzyskanie najlepszych
rezultatów pod tym wzglêdem,  to

nie mo¿na odmówiæ mu przynajmniej ocen
dobrych w tych dziedzinach i zasadniczej
uniwersalnoœci. Bas nie jest szalony w niskich
zejœciach ani morderczo potê¿ny, wykonuje
swoj¹ pracê dok³adnie i bez emocji.

Taki charakter dotyczy g³ównie przekazu
stereo, z kolei kino domowe wydaje siê bardziej
sprê¿one, wyraziste, ale wci¹¿ w naturalny
sposób skupione wokó³ pierwszego planu.
Œwietne pod¹¿anie za tempem akcji, odwa¿na
góra - w dalszym ci¹gu bez szklistych, niepokoj¹-
cych dŸwiêków. Pojawia siê tak¿e znana ju¿ ze
stereo plastycznoœæ œrednicy, wci¹gaj¹ca
w klimat filmów.

Marantz udostêpnia podstawowy zestaw
przy³¹czeniowy, instalatorzy multiroom bêd¹

znowu szukali gdzie indziej.

Uniwersalny pilot potrafi uczyæ
siê komend z innych sterowników.

SR4002
Cena[z³] 2200
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.pl

Wykonanie
Znajoma facjata Marantza, ³adne u³o¿enie modu³ów,
uwaga skupiona na sekcji audio.
Funkcjonalnoœæ
HDMI w roli prze³¹cznika, bez upskalera, bez drugiej
strefy oraz stacji dla iPoda. Mo¿liwoœæ uruchomienia
bi-ampingu dla kana³ów przednich. Uniwersalny
sterownik.
Parametry
Wysoka moc wyjœciowa, doœæ wysoki szum, ale ³adny
kszta³t charakterystyki THD+N w funkcji mocy.

Brzmienie
Plastyczne, spójne, harmonijne, bardziej relaksuj¹ce ni¿
anga¿uj¹ce. W kinie wiêcej blasku i wyrazistoœci.
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RX-V661Yamaha

Gwiazd¹ tegorocznego sezonu
w wielokana³owej konstelacji

Yamahy jest mocarny DSP-Z11.
ZejdŸmy jednak na ziemiê do

podstawowej serii amplitunerów.
Jak co roku wymieniono wszyst-
kie modele. RX-V661 jest propo-

zycj¹ trzeci¹ od do³u.

G³ównym punktem nowego  programu s¹
cztery jednakowe przyciski Scene,
wyprowadzaj¹ce na pierwszy plan nowe

podejœcie funkcjonalne do obs³ugi ca³ego
systemu. Sam pomys³ nie jest wprawdzie
specjalnie odkrywczy, ale jego realizacja ju¿ jak
najbardziej, mo¿na z czystym sumieniem
powiedzieæ - czegoœ takiego brakowa³o
(przynajmniej tym wszystkim, którzy nie
posiadali rozbudowanego sterownika uniwersal-
nego). Rozwi¹zanie Scene pozwala, poprzez
naciœniêcie tylko jednego specjalnie przygotowa-
nego przycisku, na zainicjowanie szeregu
komend wykonywanych nie tylko przez
amplituner, ale i urz¹dzenia towarzysz¹ce. Scene
jest systemem w pe³ni programowalnym, ka¿dy
z czterech klawiszy Scene pe³ni funkcje (lub
raczej ich zestaw), jakie mu powierzymy.

Dwa wejœcia i jedno wyjœcie HDMI to zestaw
typowy, specyfikacja prze³¹cznika HDMI to v1.2a
z obs³ug¹ 1080p. Mamy te¿ a¿ trzy wejœcia kompo-
nentowe, którym towarzyszy jedno wyjœcie, w³aœ-
nie w ramach formatów analogowych dzia³a konwer-
ter wideo pracuj¹cy „w dó³” oraz „w górê”.

W sekcji audio zawarto wszystkie popularne
systemy wraz z dodatkiem Cinema DSP (tryby
wirtualne Yamahy), a tak¿e automatyczn¹
kalibracjê YPAO. Obs³uga drugiej strefy jest
w pe³ni kompletna w ramach transmisji
sygna³ów audio (z dedykowanym wyjœciem
RCA). Konfiguracja wzmacniaczy, których
Yamaha ma siedem, umo¿liwia przekierowanie
g³oœników tylnych efektowych w³aœnie do drugiej
strefy lub uruchomienie bi-ampingu dla
g³oœników g³ównych. Rezygnuj¹c z systemu 7.1
na rzecz 5.1, bêdziemy równie¿ mogli
wypróbowaæ system Presence, dodaj¹c dwie
kolumny przednie w oryginalnym systemie
proponowanym przez Yamahê. Cennym
dodatkiem jest selektor impedancji, uk³ad tym
razem pozwala na pod³¹czenie wszystkich
g³oœników 8-omowych, lub 4-omowych
przednich - pozosta³e musz¹ byæ ju¿ 8-omowe.

Posiadacze iPODów mog¹ zintegrowaæ swoje
grajki z ca³ym systemem, nie tylko w ramach
dŸwiêku, ale tak¿e sterowania RX-V661.
Bêd¹ musieli jednak kupiæ firmow¹
stacjê dokuj¹c¹.

Sporo modu³ów to niestety
tak¿e ca³a masa potrzebnych
do ich po³¹czenia kabli,
których rolê przejmuj¹ tutaj
taœmy, a w kluczowych
miejscach przewody ekranowa-
ne. Koñcówki mocy zajmuj¹

centralne miejsce. Siedem par tranzystorów
wyjœciowych to Sankeny 2SA1695/2SC4468.
Dekoder surround to ciekawy, zdobywaj¹cy
coraz wiêksz¹ popularnoœæ z uwagi na
elastycznoœæ konfiguracji Texas Instruments
rodziny Cinema DSP. Konwertery cyfrowo-
analogowe to Burr-Browny 24 bity/192 kHz.
Wejœcia i wyjœcia HDMI obs³uguj¹ uk³ady Silicon
Image. W sekcji analogowej spotkamy œwietne
dekodery i konwertery formatów dostarczone
przez Analog Devices.

Sporo p³ytek i jeszcze wiêcej
po³¹czeñ miêdzy nimi, taka ju¿ uroda

wiêkszoœci urz¹dzeñ A/V.

W sekcji wideo sporo ³adnych uk³adów
odpowiadaj¹cych za konwersjê sygna³ów, dla

gniazd komponentowych z formatem 1080i
w³¹cznie.

Radiator nie jest bardzo
okaza³y, ale ma gruby

rdzeñ, który wraz
z a¿urow¹ p³yt¹ pod

spodem przyczyni³
siê do efektywnego

ch³odzenia.

Pomiêdzy p³ytkami analogowymi i cyfrowymi
kluczowe po³¹czenia wykonano przewodami

z ekranem.

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS ES,

DTS NEO:6, DTS 96/24
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2 x HDMI, 3 x komponent,

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

3x S−Video, 3 x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 8 x  RCA/3 x  RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 1 x
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 2 x coax, 4 x opt
Wyj. cyfrowe 1 x opt.
Wyj. słuchawkowe tak
Pilot uniwersalny tak
iPOD stacja dokująca
Komunikacja we/wy IR, 1x Trigger 12V
Obsługa dodatkowej strefy końcówka mocy,

wyjście liniowe

WYPOSA¯ENIE
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Pocz¹tkowe dŸwiêki Yamahy brzmi¹ doœæ

jednoznacznie, ofensywnie i momentami ostro.
Nie wiem, czy to kwestia rozgrzania, czy
przyzwyczajenia, ale zmuszona do ciê¿szej
i d³u¿szej pracy Yamaha nieco ³agodnieje. Mo¿na
to us³yszeæ zw³aszcza w konfiguracji stereofo-
nicznej i g³ównie w zakresie wysokich tonów.

Nie nastêpuje wprawdzie odwrót
o 180 stopni, jednak wszystko
brzmi jakby rozs¹dniej, z poszano-
waniem dla zamiarów muzyka
i realizatora, jak te¿ dla s³uchu
odbiorcy. Œrednica jest bardziej
przewidywalna, jednak nie
odpuszcza dynamiki – i bardzo
dobrze. Jak przysta³o na silny
amplituner, któremu w dwóch
kana³ach niedobory mocy zasilacza
nie gro¿¹, RX-V661 potrafi
zaprezentowaæ ca³kiem szybki
i jednoczeœnie mocny bas.
Przekazuje nie tylko masê, nie
tylko uderzenie, ale tak¿e doœæ

dok³adn¹ informacjê o charakterze instrumentu.
Mimo to w kinie domowym udzia³ subwoofe-

ra jest zasadniczo konieczny. Dynamiki, energii,
ale tak¿e niez³ych konturów i szybkoœci nie
brakuje w pozosta³ych podzakresach, gdzie
czasami pojawia siê nawet trochê iskier, dymu
i ognia. Góra stara siê przekazaæ wszystkie
informacje, a te najdrobniejsze nawet lekko
podrasowaæ. Ze œrodka sceny p³yn¹ mocne
dialogi, precyzyjne, wyraŸne i stabilne.
Uderzenie, zrywy dynamiki, tak jak nag³e wyci-
szenie nie sprawiaj¹ amplitunerowi k³opotu.
Trochê mniej swobodnie czuje siê w romantycz-
nych nastrojach, zawsze próbuj¹c zdetonowaæ
jakiœ ³adunek trotylu.

Bogactwo gniazd przy³¹czeniowych jest
naprawdê du¿e, znalaz³ siê tu nawet

przedwzmacniacz gramofonowy

Sterownik, choæ uniwersalny
i z du¿ym potencja³em,
w obs³udze nie jest zbyt
przyjazny.

RX-V661
Cena [z³] 2300
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Œwietne elementy cyfrowe i analogowe, doœæ obfite
okablowanie.
Funkcjonalnoœæ
Wiele alternatywnych mo¿liwoœci wykorzystania koñ-
cówek mocy, HDMI w nowoczesnej specyfikacji, kon-
wertery wideo w górê oraz w dó³, ale tylko w ramach
sygna³ów analogowych. Obs³uga kolumn 4-omowych
(z przodu) i rozbudowana druga strefa.
Parametry
Piekielnie mocny, zw³aszcza w stereo, bardzo niskie
zniekszta³cenia.
Brzmienie
W kinie z wielkim impetem i wybuchowoœci¹, w ste-
reo trochê rozwa¿niej, ale wci¹¿ dynamicznie. Dosko-
na³y bas.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM Marantz SR4002

Materia³y firmowe okreœlaj¹ moc SR4002 jako 80 W na kana³ przy
8 omach. Potencja³ 4002-ki jest jednak w rzeczywistoœci znacznie wy¿szy
– a¿ 128 W potrafi wytworzyæ ka¿da z zainstalowanych koñcówek,
w uk³adzie stereofonicznym mamy 2 x  113 W, a w konfiguracji piêciokana³o-
wej 5 x 71 W przewodzi testowanej stawce, na pochwa³y zas³uguje te¿
zasilacz. Wspó³czynnik S/N to tylko 80dB, a przez to dynamika, choæ moc
wyjœciowa jest wysoka, z trudem przekroczy³a 100 dB.

Pasmo przenoszenia (rys. 1) ukazuje nieca³y decybel spadku przy 10 Hz
i nieca³e dwa przy 100 kHz – tu jest wiêc dobrze.

Punktem charakterystycznym na analizie z rys. 2 jest doœæ silna druga
harmoniczna (–76 dB), dalej pojawiaj¹ siê i nawet dominuj¹ ju¿ nieparzyste,
ale oprócz po³o¿onej przy –81 dB trzeciej nie s¹ obecne powy¿ej –90 dB.

Doœæ nietypowy kszta³t ma tym razem rys. 3, na którym zaobserwujemy
szeroki obszar zniekszta³ceñ o zbli¿onej, minimalnej wartoœci, bezpoœrednio
przed przesterowaniem. Jest to sytuacja korzystna, a poziom poni¿ej 0,1%
mo¿emy utrzymaæ dla mocy z przedzia³u 1,4 W – 108 W.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

LABORATORIUM Yamaha RX-V661
Selektor impedancji to rozwi¹zanie wci¹¿ unikatowe – nawet w bardzo

drogich amplitunerach. Dzia³anie uk³adu RX-V661 zosta³o skomponowane
tak, aby mo¿na by³o stosowaæ kolumny 8-omowe, lub 4-omowe – ale tylko
w kana³ach przednich. Moc Yamahy na 8 omach (przy takiej te¿ pozycji
prze³¹cznika) to przy jednym wysterowanych kanale mia¿d¿¹ce 153 W!
W stereo RX-V661 równie¿ ³atwo pokona³ konkurencjê, oferuj¹c 2 x 126 W.
Piêæ obci¹¿eñ to ju¿ wyraŸny spadek, do 5 x 62 W. Selektor impedancji
w pozycji 4-omowej pozwala wycisn¹æ z przodu 2 x 93 W.

Pasmo przenoszenia (rys. 1) to znakomite zrównowa¿enie miêdzy
impedancjami, œwietna praca w zakresie niskotonowym (praktycznie bez
spadku przy 10Hz) oraz tylko pó³toradecybelowy spadek przy 100 kHz.

Poziom szumów to powtarzaj¹ce siê w tym teœcie 83 dB.
Na rozk³adzie harmonicznych (rys. 2) widaæ drug¹, która delikatnie

przebija siê przez granicê –90 dB, pozosta³e le¿¹ ju¿ poni¿ej tego poziomu.
Najni¿sze wartoœci zniekszta³ceñ na wykresie z rys. 3 w typowy sposób

poprzedzaj¹ zakres przesterowania. THD+N w szerokim przedziale
0,6 W – 138 W dla 8 omów oraz 1,4 W – 98 W dla 4 omów mieœci siê
poni¿ej wartoœci 0,1%.

28

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 128 113 80 78 71
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,23
Stosunek sygnał/szum [dB] 80
Dynamika [dB] 101
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,12
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 38

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 153 126 96 70 62
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,25
Stosunek sygnał/szum [dB] 83
Dynamika [dB] 105
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,08
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 37
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PODSUMOWANIE
Ró¿nice 200 czy 300 z³ nie bêd¹ chyba czynnikiem wa¿¹cym o decyzji,

który amplituner wybraæ, tym razem nie musimy wiêc indywidualnie
wa¿yæ relacji jakoœci do ceny, mo¿emy je po prostu bezproblemowo
porównaæ.

Karty wydawa³y siê rozdane jeszcze przed rozpoczêciem testu,
a podzia³ ról czytelny: Denon i Yamaha – mistrzowie  kinowych instalacji,
funkcji, procesorów i dekoderów, a naprzeciwko nich Harman Kardon
i Marantz – renomowani bardziej brzmieniem ni¿ obróbk¹ sygna³ów
wideo. Dosz³o jednak do sporych przetasowañ. Nie ma ju¿ sensu siliæ siê
na argumenty o oryginalnej formie, elegancji czy estetycznej finezji
Harmana – i tak bêdzie siê podoba³... albo nie, a wtedy kolejne fakty nic
w tej sprawie nie zmieni¹. Harman jako jeden z ostatnich producentów
amplitunerów wprowadzi³ z³¹cza HDMI, podczas gdy konkurencja
æwiczy³a ju¿ prze³¹czanie i upskalowanie cyfrowych sygna³ów wizyjnych,
ale tym razem ani trochê nie zosta³ w tyle. Podobnie jak najlepsi obs³uguje
sygna³y 1080p, konwertuje analog na HDMI, a przy okazji jako jedyny
w teœcie skaluje obraz w górê (co prawda tylko do 720p, ale zawsze!). Do
tego posiada niez³¹ obs³ugê drugiej strefy, port dla iPoda – gdybym tego
na w³asne oczy nie zobaczy³, to bym chyba nie uwierzy³. HK jak zwykle
ustêpuje pod wzglêdem mocy wyjœciowej w trybie dwukana³owym, co
jednak nie wp³ywa deprymuj¹co na jego brzmienie, swobodne i dynamicz-
ne, z ca³kiem dobrym basem. Ale pod wzglêdem mocy zarówno
zmierzonej, jak i us³yszanej, na pierwszy plan wysuwa siê Yamaha. Jej
wyposa¿enie te¿ jest wybitne – jako jedyna zdoby³a siê na taki audiofilski
akcent, jak przedwzmacniacz gramofonowy (a Marantz nie...), oficjalnie
pozwala pod³¹czaæ z przodu kolumny 4-omowe, oferuje kompleksow¹
obs³ugê drugiej strefy i bogactwo gniazd przy³¹czeniowych z portem dla
iPoda w³¹cznie. RX-V661 jest uzbrojony po zêby, i jakby wierz¹c w swoje
si³y, gra bezpardonowo, dominuj¹co.

Swoje czary na sygnale wideo potrafi odprawiaæ równie¿ Denon,
nieobca mu konwersja z analogu na cyfrê (potrafi to jako jedyny oprócz
AVR-247), prze³¹czanie 1080p, wyró¿nia siê znakomitym, oryginalnym
sterownikiem, wysok¹ moc¹, przy³¹cza siê te¿ do szko³y szybkiego,
energicznego dŸwiêku, w którym w jego wydaniu szczególnie wa¿n¹ rolê
pe³ni  œrodek pasma.

O ile Harman Kardon okaza³ siê bardzo podobny do Denona i Yamahy
– pod wzglêdem brzmieniowym i funkcjonalnym - to z definicji najbardziej
audiofilski Marantz idzie ju¿ jednak swoj¹ w³asn¹ drog¹. SR4002 nie
podchodzi do tematu multiroom i chocia¿ ma wejœcia i wyjœcia HDMI, to
nie podejmuje starañ o konwersjê z wejœæ analogowych, o upskalowaniu
nie wspominaj¹c. Marantz jednak zna swój fach i swoje atuty, i chocia¿ nie
licytuje siê z pozosta³¹ trójk¹ ani pod wzglêdem wyposa¿enia, ani nawet
dynamicznego brzmienia, to przedstawia w tym raczej porywczym
towarzystwie ciekaw¹ i kusz¹c¹ opcjê – dŸwiêku spokojniejszego,
plastycznego, zdolnego do oddania subtelnych klimatów, zarówno
w trybie stereo, jak i w kinie.

Radek £abanowski


