HI-FI Systemy wzmacniacz/odtwarzacz

Przy okazji wielu publikacji opisuj¹cych nowe urz¹dzenia stereofoniczne Pioneera
czêsto pojawiaj¹ siê nawi¹zania do dawnych, legendarnych urz¹dzeñ tej firmy, w tym
obowi¹zkowo wspomnienia wzmacniacza A-400X. Ale Pioneer wraca do stereo nie
tylko nowymi urz¹dzeniami, ale i zupe³nie nowym ich stylem, nie nawi¹zuj¹cym ani
do dawnych klocków hi-fi, ani do swoich wspó³czesnych urz¹dzeñ AV. W modelach
Pioneera czuæ powiew œwie¿oœci i nowoczesnoœci , wcale nie s¹ to propozycje dla
sentymentalnych audiofilów starej daty.
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NajwyraŸniej nad A6/D6 popracowali i in¿ynierowie, i styliœci. Atrakcyjny wygl¹d, p³yn¹cy
z delikatnej, grafitowej barwy frontu, a zw³aszcza z jego kszta³tu, jest na pewno oryginalny na
tle pozosta³ych urz¹dzeñ tej klasy cenowej,
a pewne konotacje z niektórymi produktami hiendowymi nawet zaostrzaj¹ apetyt. Przedni¹
œciankê wykonano z dwóch kawa³ków metalu, ³¹czonych mniej wiêcej w po³owie, przechodz¹c
z fragmentów p³askich w krzywizny.
Tory sygna³u dla obydwu kana³ów prowadzone s¹ niezale¿nie, pocz¹wszy od dwóch
transformatorów zasilaj¹cych.

Na wyposa¿enie sk³ada siê najwiêksze pokrêt³o g³oœnoœci (wykonane z metalu), obrotowy
selektor Ÿróde³, w pobli¿u którego znajduje siê
jeszcze tylko przycisk Direct. Po przeciwnej
stronie, oprócz w³¹cznika sieciowego, jest gniazdo s³uchawkowe (z³ocone), sensor podczerwieni
oraz ma³a dioda stanu czuwania. Wyœwietlacz
(taki sam jak w odtwarzaczu) to mlecznobia³a,
ciek³okrystaliczna matryca, natê¿enie mo¿na regulowaæ b¹dŸ ca³oœæ wygasiæ. Urz¹dzenie posadowiono na wysokich nó¿kach z czarnego tworzywa.
Z przodu widnieje logo Air Studios, s³awnego
brytyjskiego studia nagrañ, co ma chyba oznaczaæ, ¿e w konstruowaniu brali udzia³ jego in¿ynierowie. Wzmacniacz ma swój w³asny sterownik, cienki jak listek, zasilany p³ask¹ bateryjk¹, ale
wci¹¿ z klasycznymi, gumowymi przyciskami.

Wœród nich odnajdziemy selektor wejœæ, regulacjê g³oœnoœci, ale tak¿e zrównowa¿enie kana³ów
i barwy dŸwiêku, które mo¿na pomin¹æ trybem
Direct.
Gniazda g³oœnikowe przysuniêto do bocznych
krawêdzi, pomiêdzy nimi umieszczono wejœcia trzy liniowe, pêtlê rejestratora oraz gramofonowe (dla wk³adek MM). Wszystkie gniazdka RCA
s¹ z³ocone. Równie¿ wnêtrze Pioneera wygl¹da
œwietnie. Ju¿ na podstawie u³o¿enia gniazdek
g³oœnikowych mo¿na by³o mieæ nadziejê – spe³nion¹ – ¿e jest to konstrukcja dual mono.
W przedniej czêœci obudowy znajduje siê odizolowany ekranami zasilacz, z dwoma transformatorami rdzeniowymi, pomiêdzy którymi umieszczono p³ytkê z filtrami, prostownikami i stabilizacj¹. W tylnej czêœci, po obydwu stronach
umieszczono koñcówki mocy, ka¿da ma swój
w³asny radiator, na którym znalaz³y siê tranzystory Sanken 2SC3519/2SA1386 – jedna para na
kana³. Do wyjœæ g³oœnikowych prowadz¹ bardzo
krótkie kable. Preamp znalaz³ siê na dolnej p³ytce, pomiêdzy koñcówkami, regulacja g³oœnoœci
odbywa siê w uk³adzie scalonym.

Wyjœcia g³oœnikowe umieszczono
po bokach obudowy, co jest konsekwencj¹
uk³adu dual-mono.
Ka¿da z koñcówek mocy ma w³asny
radiator, na którym pracuje para Sankenów.
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Systemy wzmacniacz/odtwarzacz HI-FI

Gniazda sieciowe
- ku wygodzie i eksperymentom
z przewodami.

ODTW
ARZA
CZ CD
ODTWARZA
ARZACZ
Odtwarzacz starannie dopasowano do
wzmacniacza. Lewa czêœæ frontu jest niemal
identyczna w obydwu urz¹dzeniach, jedynym
ró¿ni¹cym je detalem jest gniazdo s³uchawkowe
we wzmacniaczu, podczas gdy odtwarzacz ma
w tym miejscu ma³¹ diodê informuj¹c¹ o dzia³aniu uk³adów Pure Audio, od³¹czaj¹cych wyjœcie
cyfrowe i wygaszaj¹cych wyœwietlacz. Szufladê
przeniesiono na praw¹ stronê. Mechanizm jest
jednym z najpewniej pracuj¹cych, z jakimi w urz¹dzeniach tej klasy siê spotka³em; tacka wyje¿d¿a
szybko, cicho i z charakterystycznym dla najlepszych konstrukcji zwolnieniem na koñcu. Odczyt
jest natychmiastowy i bezszelestny, podobnie jak
przeskakiwanie miêdzy œcie¿kami, nawet na
trudniejszych do odczytu CD-R-ach.
Oprócz szuflady z przodu mamy tylko dwa
ma³e przyciski - do otwierania mechanizmu
i rozpoczêcia / zatrzymania odtwarzania. Wœród
wszelkiego rodzaju p³yt CD Pioneer odczytuje tak¿e SACD, choæ tylko w wersji dwukana³owej. Na CD-R/W mo¿emy podaæ mu pliki
MP3 i WMA.
Pilot jest podobny jak we wzmacniaczu, zawiera teoretycznie wszystkie potrzebne funkcje,
w³¹cznie z klawiszami szybkiego dostêpu, chocia¿ trochê szkoda, ¿e producent nie doda³ kilku
przycisków do obs³ugi podstawowych funkcji
wzmacniacza, musimy chodziæ z dwoma nadajnikami. Na pilocie odtwarzacza dostrze¿emy te¿
klawisz Legato Link – tak, to ten sam system,
który stosowany by³ dawniej w Ÿród³ach Pioneera, tutaj wystêpuje w wersji Pro, z dodatkiem
Hi-Bit. Uk³ad rekonstruuje sygna³y spoza pasma
akustycznego (powy¿ej 20kHz) i dzia³a oczywiœcie tylko dla p³yt CD, gdy¿ zapis SACD nie jest
z za³o¿enia ograniczony do tej czêstotliwoœci.

Mleczne wyœwietlacze s¹ oryginalne, ale
s³abo czytelne z dalszej odleg³oœci.
Na tylnej œciance mamy stereofoniczne, analogowe wyjœcie RCA, cyfrowe elektryczne oraz
optyczne (tylko dla sygna³ów CD) oraz miniaturowe porty sygna³ów sterowania. Przewody sieciowe s¹ od³¹czalne.
Wewn¹trz odtwarzacza mamy szeœæ p³ytek
drukowanych pospinanych taœmami, po lewej
stronie znajduje siê zasilacz, z³o¿ony z dwóch
transformatorów rdzeniowych. Jeden z nich zajmuje siê wy³¹cznie obwodami audio, drugi ca³¹
reszt¹ (sterowanie, napêd). Najwiêksza p³ytka
kryje dwa wyborne konwertery C/A Burr Brown
PCM1738 (24bit/192kHz), sygna³ analogowy obs³ugiwany jest nastêpnie przez scalaki NE5532.
T³umieniu wibracji obudowy s³u¿¹ ponaklejane
gumowe paski.
Wewn¹trz zosta³o sporo wolnego miejsca,
chocia¿ zasilacz zbudowano na dwóch
transformatorach.

Pilot jest cienki jak
listek – subtelnie, ale
trzeba siê przyzwyczaiæ.

P³ytkê audio przysuniêto
do tylnej œcianki.

Typowy komplet
wyjœciowy odtwarzacza. Na cyfrowym
wyjœciu tradycyjnie nie ma sygna³ów SACD.
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Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 3. Moc

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
61
61
4
86
86
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,23
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
86
Dynamika [dB]
103
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,063
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)
54

Pomiary przeprowadzono przy użyciu systemu NEUTRIK A2D

A6
Cena [z³]
Dystrybutor

D6
1700
DSV TRADING
www.dsv.com.pl

Wykonanie i komponenty
Piêknie zrealizowana koncepcja dual mono, nowoczesny uk³ad elementów, solidna konstrukcja mechaniczna, œwietny projekt plastyczny – wszystko jak
w du¿o dro¿szych wzmacniaczach.

Cena [z³]
Dystrybutor

1700
DSV TRADING
www.dsv.com.pl

Wykonanie i komponenty
Elegancki projekt obudowy, doskona³a mechanika,
œwietne konwertery.

Laboratorium
Pod ka¿dym wzglêdem w porz¹dku.

Funkcjonalnoœæ
CD, SACD, a tak¿e komputerowe MP3 oraz WMA,
³atwa obs³uga skoncentrowana na podstawowych
opcjach.

Brzmienie
Temperamentny bas, dobry rytm i dobra równowaga
pasma.

Brzmienie
Bogata, detaliczna, czasami porywcza góra pasma,
dobra przejrzystoœæ.
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rofil brzmieniowy Pioneera jest jasno zdefiniowany - na pierwszym planie harcuj¹ skraje pasma. Bas przypomina trochê ma³ego, skacz¹cego
koguta, który stara siê udowodniæ swoj¹ muskulaturê. Pioneer chcia³by pokazaæ, ¿e jest wiêkszy
i mocniejszy ni¿ w rzeczywistoœci. Ale oddajmy
mu sprawiedliwoœæ, przyznaj¹c ¿e nie d³awi siê
i nawet przy wysokich poziomach g³oœnoœci zachowuje swobodê. W utworach motorycznych
bardzo ³adnie prowadzony jest rytm i artyku³owana dynamika. W górnych rejestrach system poczyna sobie z jednej strony odwa¿nie, akustyka i pog³osy pokazane s¹ z emfaz¹, sybilanty rysowane s¹
œmia³o, z drugiej pojawia siê g³adkoœæ i aksamitnoœæ. Mimo temperamentu, Pioneer sprawdza siê
znakomicie równie¿ w cichych fragmentach, i tam
gdzie mo¿e ukazaæ bogactwo detali.
Staraj¹c siê poznaæ oddzielnie dŸwiêk wzmacniacza i odtwarzacza stwierdzamy, ¿e obydwa
graj¹ z werw¹, tyle ¿e A6 czerpie najwiêcej energii
z zakresu niskotonowego, a D6 ma ogromn¹
ochotê na wycieczki wysokotonowe. Solidnoœæ
i si³a do³u a zarazem wyrazistoœæ w ca³ym pasmie
s¹ wiêc cechami wypracowanymi w duecie. Zreszt¹ i z powodu samego wygl¹du s¹ to urz¹dzenia
stworzone dla siebie. Na koniec wróæmy jeszcze
na chwilê w³aœnie do brzmienia systemu. Komplet
Pioneera gra trochê tak, jakby ktoœ lekko podkrêci³ obroty w odtwarzaczu, rytm rwie do przodu
i czasem ulegamy z³udzeniu, ¿e jest nawet jakoœ
tak za szybko... Inna sprawa to bardzo obszerna
scena dŸwiêkowa, jednak nie cofaj¹ca siê ku ty³owi, ale wysuniêta w kierunku s³uchacza. Fenomenalnie zabrzmia³a wiêc p³yta Amused To Death
Rogera Watersa, kr¹¿ek zrealizowany w systemie
Qsound.

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

A

U

C

H

P

Pioneer stworzy³
pe³nowartoœciow¹, wydajn¹
konstrukcjê dual mono,
czego efekty widaæ od razu
w laboratoryjnych
pomiarach mocy - obydwa
kana³y dostarczaj¹ 61W przy
8 omach i 86W przy
4 omach. Nie jest to wynik
osza³amiaj¹cy, ale trudno
by³o spodziewaæ siê czegoœ
wiêcej widz¹c p³ask¹
obudowê, wewn¹trz której
pracuj¹ klasyczne
wzmacniacze analogowe,
a nie cyfrowe substytuty.
Poziom szumów
ukszta³towa³ siê na
poziomie 86dB, a wiêc
poprawnie, dynamika te¿
jest przyzwoita - 103dB.
Pasmo przenoszenia
(rys. 1) dla obci¹¿enia
8 omów jest znakomite,
przy 10Hz spadek wynosi
-0.2dB, a przy 100kHz
-0.7dB, przy 4 omach spadki
s¹ nieco wiêksze, ale wci¹¿
bezproblemowe.
W spektrum zniekszta³ceñ (rys. 2) widaæ kilka
harmonicznych, ale ich
poziom nie jest wysoki.
Najsilniej prezentuje siê
druga przy -89dB, dalsze
le¿¹ ju¿ poni¿ej -90dB.
Wykres zniekszta³ceñ
z rys. 3 pokazuje, ¿e
THD+N ni¿sze od 0.1%
pokrywaj¹ zakres od 0.4W
do 56W dla 8 omów oraz
0.6W-77W dla 4 omów.
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Niezale¿ne zasilanie obydwu kana³ów
pozwala uzyskaæ maksymaln¹ moc przy
wysterowaniu obydwu koñcówek.
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