Przedwzmacniacz/koñcówka mocy HI-FI

Naim NAC122x + NAP150x

WZMOCNIENIE
Rotel RC1082 + RB1072
Zestawy Naima i Rotela to nowe produkty, które s¹
kolejnym œwiadectwem tego, ¿e audiofilski duch nie ginie.
Pojawiaj¹ siê one w tym zakresie ceny, w którym nawet ludzie
zorientowani na stereo, a nie na kino domowe, wybieraj¹ raczej
wzmacniacze zintegrowane. Wzmacniacz dzielony by³, jest
i bêdzie czymœ jeszcze bardziej niszowym, ale jak widaæ,
nisza musi byæ dostatecznie du¿a, skoro firmom wcale
nie tak ma³ym op³aca siê o niej myœleæ.

P

rzedwzmacniacz i koñcówka mocy to
relikt czasów, kiedy studio nagraniowe
i scena nie by³y tak daleko od domowego audio jak dzisiaj. W sprzêcie
„pro” w³aœciwie nie spotyka siê wzmacniaczy
zintegrowanych, tam jednak niemal zawsze rolê
przedwzmacniacza pe³ni stó³ mikserski, wiêc
rozdzia³ ma charakter funkcjonalny, a nie jest

wyrazem jakiegoœ szczególnie bezkompromisowego podejœcia. W œwiecie audiofilskim tego typu
specjalizacja oparta jest na innych przes³ankach.
Celem jest rozdzielenie czu³ej na zak³ócenia
sekcji przedwzmacniacza i wydajnej pr¹dowo,
ale te¿ maj¹cej zupe³nie inne wymagania wobec
zasilania koñcówki mocy.
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PRZEZ
PODZIA£

Zasada ta nabiera dodatkowego znaczenia
w³aœnie teraz, gdy coraz wiêcej wzmacniaczy,
tak jak testowany Rotel, pracuje w klasie D,
która w swoim zestawie zalet i wad ma tendencjê do generowania powa¿nych zak³óceñ wysokoczêstotliwoœciowych. Ale najwiêkszym bohaterem
kompletu Rotela jest przedwzmacniacz – takiego
wypasu za takie pieni¹dze jeszcze nie by³o.
W przypadku Naima, pe³nego swoich
oryginalnych rozwi¹zañ firmowych, zasilanie do
przedwzmacniacza dostarczane jest z koñcówki,
co w sumie niczemu nie przeszkadza poza tym,
¿e takiego przedwzmacniacza nie u¿yjemy
osobno, chyba ¿e kupimy do niego separowany,
opcjonalny zasilacz... Naim wyraŸnie sk³ania nas
do tego, aby myœleæ nie o jego pojedynczych
urz¹dzeniach, ale o ca³ym systemie. Równie¿
z innych powodów, które poznamy dalej.
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Naim by³ przez wiele
lat, i do pewnego
stopnia jest dzisiaj,
swego rodzaju
„samotn¹ wysp¹”,
hermetycznym klubem
fanów, gdy¿ niektóre
oryginalne firmowe
rozwi¹zania by³y i s¹
na tyle kontrowersyjne
lub niewygodne, ¿e
wymaga³y od u¿ytkownika pe³nego zaufania,
a nieraz i poœwiêcenia.
W zamian zawsze
otrzymywa³ on równie
charakterystyczny,
i ju¿ w zasadzie tylko
chwalony dŸwiêk.

Naim

NAC122x+NAP150x

PRZED
WZMA
CNIA
CZ
PRZEDWZMA
WZMACNIA
CNIACZ
NA
C122
NAC122
C122xx
Przedwzmacniacz jest niski, zapakowany
w bardzo sztywn¹ obudowê z³o¿on¹ z grubych
aluminiowych p³yt. Front wykonano z grubego
odlewu, podzielonego optycznie na trzy sekcje.
Widok z ty³u jest doœæ egzotyczny, chocia¿
spodziewany po Naimie – pojawi³y siê tam tylko
trzy pary gniazd RCA, ale razem z nimi ca³e
rzêdy porz¹dnych, metalowych gniazd DIN. Ci,
którzy pamiêtaj¹ DIN-y z polskich urz¹dzeñ, nie
bêd¹ zaskoczeni tym, ¿e na jednym gnieŸdzie s¹
zarówno wejœcie, jak i wyjœcie. Takich
zestawów jest siedem, w tym jedno nieaktywne.
Mi³osiernie dodano dwa wejœcia RCA, wyjœcie
z przedwzmacniacza na RCA, oznaczone
„subwoofer” (sygna³ jest niefiltrowany), obok
dwa gniazda s³u¿¹ce do komunikacji z koñcówk¹
mocy oraz z opcjonalnym zasilaczem Flatcap-2x.
Podstawowy zasilacz, zgodnie z „patentem”
Naima, znajduje siê w koñcówce i stamt¹d
pobierane jest napiêcie dla preampu. Co wiêcej,
sygna³ muzyczny prowadzony jest tym samym
przewodem, co zasilanie. Wydawa³oby siê, ¿e
obni¿y to stosunek sygna³/szum, jednak brytyj-

scy in¿ynierowie twierdz¹, ¿e tym sposobem
wrêcz poprawiaj¹ ten parametr, poniewa¿
prowadz¹ wspóln¹ masê dla sygna³u i zasilania.
Wnêtrze NAC-a jest czytelnie rozplanowane.
G³ówne uk³ady znalaz³y siê na jednej du¿ej
p³ytce. Poza ni¹ jest jedynie uk³ad mikroprocesorowy steruj¹cy ca³oœci¹ oraz du¿y potencjometr
Alpsa, umieszczony daleko od p³ytki, st¹d doœæ
d³ugie kable ³¹cz¹ce. To jeden z niewielu
przypadków, kiedy firma wraca do klasycznego
potencjometru. W poprzedniku, modelu NAC112x,
stosowano drabinkê rezystorow¹, maj¹c¹
– przynajmniej w teorii – zapewniæ znacznie
mniejsze szumy oraz lepsz¹ równowagê
kana³ów.
Przedwzmacniacz jest w ca³oœci konstrukcj¹
tranzystorow¹, z klasycznym monta¿em
przewlekanym. Wejœcia prze³¹czane s¹ za
pomoc¹ wysokiej klasy przekaŸników. Sygna³
trafia nastêpnie do w³aœciwego uk³adu
przedwzmacniacza, zaœ potencjometr znajduje
siê niemal na wyjœciu, przed buforem wyjœciowym. Nie znajdziemy tutaj ¿adnych specjalnych
elementów, audiofilskich sztuczek, ale tradycyjn¹,
porz¹dn¹ in¿ynieriê. Na wysokiej jakoœci
laminacie wyraŸnie widaæ dba³oœæ o prowadzenie
Gdzie zasilacz?
Przeprowadzono do
partneruj¹cej
przedwzmacniaczowi
koñcówki.
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Regulacj¹ wzmocnienia zajmuje siê potencjometr Alpsa.

Ca³y uk³ad zbudowano w oparciu o niskoszumowe tranzystory. Oporniki s¹ metalizowane, kondensatory foliowe.
masy – mamy klasyczn¹ gwiazdê poœrodku,
miêdzy kana³ami preampu oraz lokalne gwiazdy
przy poszczególnych uk³adach. Urz¹dzenie stoi
na specjalnych nó¿kach z gumy i plastiku, które
choæ nie wygl¹daj¹ specjalnie okazale, s¹
wskazywane przez Naima jako istotny czynnik
eliminacji drgañ. P³ytka z wejœciami nie jest
przymocowana „na sztywno” do spodu,
a spoczywa na plastikowych wspornikach
i dopiero one s¹ przykrêcone do metalowych
elementów obudowy. Proszê wiêc nie martwiæ
siê tym, ¿e gniazda przedwzmacniacza nieco
„chodz¹” w otworach.

KOÑCÓWKA MOCY
NAP150
NAP150xx
Koñcówka jest niewielka, gabarytami
podobna do preampu, a jednak, co oczekiwane,
kilka razy ciê¿sza. Front zupe³nie pozbawiono
manipulatorów, poniewa¿ mechaniczny
wy³¹cznik sieciowy znalaz³ siê z ty³u, przy
gnieŸdzie IEC. Z przodu widaæ jedynie zielone
logo firmy. Z ty³u znowu firmowy klimat.
Wejœcie tylko na gnieŸdzie DIN, poza którym
widaæ jedynie dziury w œciance tylnej... które po
chwili identyfikujemy jako gniazda g³oœnikowe.
Teoretycznie mo¿na tu u¿yæ bananów (4 mm),
jednak napis na tylnej œciance przed tym
przestrzega! W komplecie dostajemy specjalne,
œmiesznie wygl¹daj¹ce wtyki g³oœnikowe, jednak
u mnie zwyk³e banany dzia³a³y jak nale¿y. Te
udziwnienia nie wynikaj¹ jednak ze sklerozy czy
innoœci na si³ê. To realizacja postulatu minimalizacji obecnoœci metalu wokó³ przewodników.
St¹d wziê³y siê wtyki Bullet Plug Eichmanna,
wtyki Nextgen WBT i inne podobne rozwi¹zania,
a tak¿e takie minimalistyczne gniazda g³oœnikowe. Do podobnych wniosków dosz³a np. firma
Marantz, która w najnowszej generacji modu³ów
HDAM ca³kowicie zrezygnowa³a z charakterystycznych, miedziowanych os³on, argumentuj¹c
to w³aœnie indukowaniem siê w nich pr¹dów
wirowych, zak³ócaj¹cych oryginalny sygna³.
Podobnie jak w NAC-u, tak i tutaj ca³y uk³ad
zmieszczono na jednej p³ytce, która ponownie
jest po³o¿ona na plastikowych „spejserach”,
a nie sztywno przykrêcona. Uk³ad jest prosty,
ale przyjemniej stwierdziæ: minimalistyczny.
Z wejœcia DIN sygna³ biegnie od razu do uk³adu,
opartego na tranzystorach, z potê¿nymi
Sankenami (pracuj¹ca w push-pullu para
2SA1216+2SC2922). Ciekawie przygotowano
ich ch³odzenie – nie mamy wielkiego radiatora
z piórami itp., tylko aluminiowy blok, do którego
s¹ przykrêcone. Ten z kolei przymocowano do
dna i poprzez pastê silikonow¹ do górnej œcianki,
dziêki czemu ca³a obudowa dzia³a jak jeden du¿y
radiator. Za wspomnianym blokiem umieszczono
kondensatory. Nie s¹ du¿e, ale naprawdê dobre
i drogie, elektrolityczne BHC, z dwoma

elementami doprowadzaj¹cymi napiêcie i dwoma
odprowadzaj¹cymi (takie same stosuje Rotel).
Napiêcie jest zaœ dostarczane przez du¿y,
produkowany dla Naima w Talemie transformator toroidalny z zalanym ¿ywic¹ œrodkiem.
Wyprowadzono z niego osobne uzwojenia dla
ka¿dego z kana³ów koñcówki, dla sekcji
steruj¹cej oraz oczywiœcie dla zewnêtrznego
przedwzmacniacza.
Przewody g³oœnikowe powinniœmy pod³¹czyæ
za pomoc¹ dostarczonych w komplecie
plastikowych wtyków. U¿ycie klasycznych
bananów te¿ jest mo¿liwe, chocia¿ odradzane
przez producenta.

Na koñcu pracuje jedna para (na kana³)
mocnych tranzystorów Sankena. Proœciej ju¿
nie mo¿na.
Solidne zasilanie
i oryginalny system
ch³odzenia – ciep³o
odprowadzane jest
z aluminiowego bloku
do ca³ej obudowy.
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mocy
HI-FI Amplitunery
Przedwzmacniacz/koñcówka
6000 z³
KINO DOMOWE

LABORATORIUM Naim NAP150x
Patrz¹c na specyfikacjê producenta, trudno o entuzjazm, 50 W przy
8 omach, relatywnie w¹skie pasmo przenoszenia (5 Hz – 40 kHz) to liczby,
którymi nie mo¿na siê chwaliæ. „Oczywiœcie” najwa¿niejsze jest brzmienie,
ale w laboratorium zajmujemy siê jednak parametrami.
Zmierzona przez nas rzeczywistoœæ jest jednak dla NAP150x bardziej
³askawa, dla 8 omów koñcówka oferuje 59 W (i 2 x 57 W w stereo), a dla
4 omów, o których producent w ogóle nie wspomina, ju¿ ca³kiem smaczne
91 W ( 2 x 89 W w stereo), a to wszystko przy 0,8 V czu³oœci.
Naim mo¿e pochwaliæ siê rewelacyjnie niskim poziomem szumów
- a¿ –96 dB, dziêki czemu dynamika wynosi 114 dB.
Charakterystyka przenoszenia (rys. 1) ujawnia spadki na skrajach
mierzonego pasma, ale wcale nie jest Ÿle. Przy 10 Hz mamy –0,8 dB, po
drugiej stronie punkt –3 dB przypada na 69 kHz - to dla 8 omów, dla
4 omów nie jest znacznie gorzej.
Niski szum pozwala zidentyfikowaæ ka¿d¹ z dodawanych przez wzmacniacz
harmonicznych (rys. 2), w tej grupie najsilniejsza jest druga przy –82 dB, tu¿
za ni¹ le¿y trzecia przy –84 dB, a dalsze na ju¿ du¿o ni¿szych poziomach.
Fantastyczn¹ spraw¹ na rys. 3 jest nie tyle bezwzglêdnie niski poziom
zniekszta³ceñ, ale umiejêtnoœæ utrzymywania ich w ryzach w bardzo
szerokich zakresach. Dla 8 omów THD+N utrzymuje siê w okolicach 0,01%
praktycznie dla ca³ego spektrum u¿ytecznej mocy, a dla 4 omów jest to
wartoœæ 0,02%. W ka¿dym punkcie wykresu (oczywiœcie nie licz¹c
przesterowania) utrzymujemy siê daleko poni¿ej granicy 0,1%.
R. £.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]
1x
8
59
4
91
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
57
89
0,8
96
114
0,015
40
Rys. 3. Moc

DIN i NAIM
Za³o¿ycielem Naima by³ Julian Valker
(1945-2000). Pierwsz¹ „ods³onê” firma mia³a
w roku 1969, kiedy to pod nazw¹ Naim Audio
Visual zaprezentowano urz¹dzenie s³u¿¹ce do...
koordynacji oœwietlenia i dŸwiêku podczas
realizacji filmów. Pierwszy wzmacniacz pojawi³
siê w roku 1971, ale by³ sprzedawany wœród
znajomych i przyjació³. Drog¹ pantoflow¹
informacje o talencie Juliana rozchodzi³y siê
jednak na tyle szybko, ¿e w roku 1973 zosta³ on
poproszony o skonstruowanie... zespo³ów
g³oœnikowych dla jednej z pierwszych prywatnych rozg³oœni w Wielkiej Brytanii - Capital
Radio. W tym samym roku powstaje Naim Audio
Ltd., a rok póŸniej firma przenios³a siê z gara¿u
w Salisbury do centrum miasta. Julian pozna³
Ivora Tiefenbruna z Linna, z którym, jak siê
okaza³o, ³¹czy³o go swoiste spojrzenie na audio.
W roku 1989 powstaje pierwszy CD Naima
– CDS. Partnerowa³ mu wzmacniacz NAC52
oraz kolumny DBL.
Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech
urz¹dzeñ tej firmy jest wielka dba³oœæ o prowadzenie masy. Jak mówi¹ jej in¿ynierowie,
pozwala to na istotne zmniejszenie szumów
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i poprawê dynamiki. St¹d obecnoœæ gniazd
DIN. DIN to skrót od Deutsches Institut fur
Normung, niemieckiej instytucji, za³o¿onej
w roku 1917 w Berlinie, maj¹cej na celu
standaryzacjê norm. Istnieje wiele odmian
wtyków DIN, jednak do przesy³u sygna³u stosowano najczêœciej DIN trzypinowy lub piêciopinowy (DIN 41524) – pierwszy monofoniczny, drugi
stereofoniczny. Za ich pomoc¹ mo¿na by³o
jednoczeœnie wys³aæ sygna³, jak i go odebraæ
(i np. zarejestrowaæ). W obydwu przypadkach
przewód posiada³ jedn¹ masê, wspóln¹ zarówno
dla sygna³u wychodz¹cego, jak i wchodz¹cego
(dla obydwu kana³ów). W latach 80. wtyki DIN
zosta³y wyparte przez RCA. Dzisiaj spotyka siê
je jeszcze przy interfejsie MIDI, w zmodyfikowanej formie przy przesyle obrazu S-Video,
w myszkach komputerowych oraz...
urz¹dzeniach Naima.
To niezwyk³e, ale w Naimie na
porz¹dku dziennym: rz¹d gniazd
DIN, obs³uguj¹cych wejœcia
i wyjœcia.
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Wejœcia prze³¹czane s¹ w solidnych,
hermetycznych przekaŸnikach.
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ODS£UCH
Nie lubiê powielaæ schematów i utrwalaæ
stereotypów. Jednym z piêkniejszych aspektów
audio jest bowiem nieprzewidywalnoœæ
i zmiennoœæ, zale¿noœæ koñcowego rezultatu od
wielu nie do koñca przewidywalnych czynników.
W przypadku Naima zmuszony jestem jednak
potwierdziæ wszystko, co o tej marce i z jej
produktów do tej pory s³yszeliœmy. Przede
wszystkim to, ¿e urz¹dzenia te najlepiej pracuj¹
w systemie. Poniewa¿ mia³em równolegle
wypo¿yczony odtwarzacz CD5x z Flatcapem-2x,
wiêc po³¹czy³em wszystko do³¹czanymi do
zestawu kablami DIN. By³o œwietnie. Kiedy
pod³¹cza³em inne, teoretycznie lepsze Ÿród³a,
kosztuj¹ce nawet kilka razy wiêcej, nie mog³em
ju¿ powtórzyæ tej samej koherencji i organicznoœci. Próba z interkonektami RCA pomiêdzy
urz¹dzeniami Naima równie¿ pokaza³a, ¿e jednak
optymalizowane s¹ one pod k¹tem DIN-ów.
Ró¿nice nie s¹ mo¿e powalaj¹ce, jednak nawet
ma³e kroki, które doprowadzaj¹ do ostatecznego
„zaskoczenia” ca³oœci, s¹ nie do przecenienia.
Mimo to da siê wyodrêbniæ zespó³ cech,
charakteryzuj¹cych przedwzmacniacz i koñcówkê mocy w odniesieniu do innych produktów.
Niestety znowu muszê ugruntowaæ pewien
obowi¹zuj¹cy pogl¹d, a mianowicie pochyliæ siê
z uznaniem przed umiejêtnoœci¹ trzymania
rytmu. Nie chodzi o coœ w rodzaju „³up-³up”,
a o zdolnoœæ nadania ka¿demu utworowi
dynamiki i naturalnej dramaturgii. Niezale¿nie od
rodzaju muzyki. WeŸmy dla przyk³adu
fantastyczn¹ p³ytê Larsa Danielssona i Leszka
Mo¿d¿era Pasodoble. To tylko kontrabas
i fortepian, a ile pasji, ile ¿aru. Graj¹c to na
Naimie, na pierwsze miejsce wychodzi
kontrabas. Nie przez podkreœlenie tego zakresu,
a przez utrzymanie twardego, w pozytywnym
tego s³owa znaczeniu, œredniego basu. Ka¿de
uderzenie w struny Danielssona jest prezentowane natychmiast, idealnie, muzyka idzie jak po
sznurku. I to dlatego przez jakiœ czas wydaje siê,
¿e fortepian, grany w pierwszym utworze
z pocz¹tku nieco z ty³u, jest s³abiej s³yszalny.
Jednak kiedy w 2:33 Mo¿d¿er wreszcie uderza,
nieco w stylu Yamamoto, od razu wychodzi na
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pierwszy plan, a mimo to
kontrabas przez ca³¹ p³ytê brzmi
mocno, wyraziœcie, jakby Naim
podkreœla³ jego bliskie omikrofonowanie.
W kategoriach absolutnych uderzenie fortepianu by³o
nieco zaokr¹glone i nie tak
dŸwiêczne jak w referencji.
W kontekœcie ceny urz¹dzeñ nie
by³o to jednak niedomaganiem,
a nawet pomaga³o u³adziæ nieco
bardziej „wyrywne” rejestracje.
Przede wszystkim jednak dostajemy
œwie¿y, dynamiczny przekaz,
w którym wiele siê dzieje. Bo chocia¿,
przynajmniej na papierze, NAP nie jest mocnym
wzmacniaczem (w danych technicznych czytamy,
¿e 50 W, co zweryfikuje nasze laboratorium), to
w praktyce bez problemu radzi sobie z kolumnami o nawet bardzo niskiej skutecznoœci.
Urz¹dzenie ma wyj¹tkowo dobre w³aœciwoœci
impulsowe, niezale¿nie od podawanych
zazwyczaj parametrów statycznych. Bas z Hotel
California, chocia¿ nie ekstremalnie g³êboki, by³
sprê¿ysty i klarowny, a blachy mocne, cho-

cia¿ bez specjalnej rozdzielczoœci.
Brzmienie tego zestawu jest
œwietnie zespolone, wype³nione,
harmonijne, z ¿yciem. Wbrew
pozorom nie powinno to oznaczaæ
zawê¿enia krêgu odbiorców tych
urz¹dzeñ do mi³oœników rocka czy
popu. Owszem, w tego typu muzyce
umiejêtnoœæ akcentowania rytmu
jest szczególnie efektowna,
poniewa¿ rzadko kiedy urz¹dzenia
innych marek radz¹ sobie z tym
równie sprawnie, jednak mówienie
o tym jedynie w kontekœcie
mocnego grania jest nieporozumieniem. Sens koherencji, rytmu i energii
wcale nie jest przypisany wy³¹cznie do rocka,
dynamika wystêpuje w nagraniach muzyki
klasycznej, jazzowej czy nawet wczesnych
nagrañ z lat 50. Naim to urz¹dzenia z wyraŸnym
charakterem, ale muzycznie bardzo wszechstronne. Nie dostaniemy specjalnej rozdzielczoœci ani g³êbokiej sceny, ale puls ka¿dego nagrania
bêdzie podany jak na d³oni. Ten aspekt zosta³
wywindowany na poziom, którego ¿aden inny
wzmacniacz w tym zakresie ceny nie osi¹ga.

NAC122x+NAP150x
Cena [z³]
Dystrybutor

Jedynie regulacja wzmocnienia i selektor
wejœæ. Okazuje siê jednak, ¿e dziêki sterowaniu mikroprocesorowemu, dostêpne s¹
bardziej zaawansowane funkcje, jak
ustawianie czu³oœci wejœciowej.
DIN na DIN-ie... Jedynie dwa wejœcia i jedno
wyjœcie na RCA.

styczeñ 2008

4800+4850
DECIBEL
www.decibel.com.pl

Wykonanie
Prosta, porz¹dna konstrukcja ze znakomit¹ obudow¹
i mocnym zasilaczem.
Funkcjonalnoœæ
Tylko dwa wejœcia RCA, pozosta³e w standardzie DIN,
nacisk po³o¿ony na uruchomienie kompletnego systemu Naima.
Laboratorium
Nie najwy¿sza moc i nie najszersze pasmo, ale pozosta³e parametry bardzo obiecuj¹ce – zw³aszcza wybitnie niski szum.
Brzmienie
Jak zwykle u Naima – rytm, szybkoœæ, energia, ale tak¿e plastycznoœæ. Bez rozjaœnieñ i wyostrzeñ, a jednak
z mocn¹ œrednic¹ i gór¹.
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Rotel, od 45 lat walcz¹cy
o lepszy dŸwiêk dla wszystkich,
znalaz³ sobie miejsce miêdzy
producentami masowymi
i jednoosobowymi manufakturami, których w kraju Kwitn¹cej Wiœni jest bez liku (a my
ma³o o nich wiemy). W ofercie
jest du¿o urz¹dzeñ, a jednoczeœnie Rotel zachowuje w³asny
charakter, zupe³nie inny ni¿
u japoñskich firm z audiowizualnego œwiecznika – do tego
stopnia, ¿e kojarzony jest raczej
z brytyjskim przemys³em audio.
Poniek¹d jednak s³usznie, bo
nale¿y do grupy B&W.

Rotel RC1082+RB1072

PRZED
WZMA
CNIA
CZ
PRZEDWZMA
WZMACNIA
CNIACZ
RC1082

Po raz pierwszy widzê coœ takiego przedwzmacniacz wiêkszy od koñcówki.
RC1082 ma gabaryty powa¿nego wzmacniacza
zintegrowanego. Urz¹dzenie sprawia wra¿enie
solidnego i zaawansowanego, profesjonalnego.
Aluminiowa rama swoimi bokami tworzy
skrzyd³a i stanowi podstawê monta¿ow¹ dla
pozosta³ych czêœci obudowy. Na œrodku
umieszczono potencjometr wzmocnienia,
po jego prawej stronie puszczono dwa rzêdy
przycisków wyboru wyjœæ i wyjœæ. Niby tr¹ci
to myszk¹, bo guzikomania œwiêci³a triumfy
w latach 80., jednak jakie¿ to wygodne,
a ostatnio odœwie¿y³ ten pomys³ nawet Krell.
Dwa mniejsze pokrêt³a to regulacja sopranów
i basów oraz balansu miêdzy kana³ami. Na
szczêœcie regulacja barwy mo¿e byæ poza torem
sygna³u, uaktywniamy j¹ ma³ym przyciskiem. S¹
dwa gniazda mini jack - jedno jest wejœciem dla
urz¹dzenia typu i.Pod, drugie to wyjœcie na
s³uchawki.

Z ty³u mamy a¿ siedem wejœæ liniowych,
w tym dwie pêtle magnetofonowe oraz wejœcie
dla gramofonu z wk³adk¹ MM/MC (prze³¹cznik
obok). Wyjœcia na koñcówkê wystêpuj¹ w dwóch
parach RCA, jest te¿ gniazdo CAT-5 (Ethernet)
oraz rz¹dek triggerów 12 V. Poniewa¿ systemy
instalacyjne s¹ wa¿ne dla projektantów Rotela,
znalaz³y siê te¿ dwa wyjœcia elektryczne
z sygna³em steruj¹cym oraz wejœcie dla
zewnêtrznej czujki podczerwieni.
RC1082 zawdziêcza swoj¹ imponuj¹c¹ jak na
preamp masê zarówno obudowie, jak i ekranowanemu transformatorowi toroidalnemu. Mostki
prostownicze s¹ oddzielne dla lewego i prawego
kana³u, wraz z nimi pracuj¹ cztery du¿e,
znakomite kondensatory T-Network. Sygna³ za
z³oconymi gniazdami RCA wybierany jest
w ma³ych, hermetycznych przekaŸnikach NEC-a.
Za nim jest zaœ, podzielony na kilka sekcji,
w³aœciwy preamp. Na wejœciu mamy po jednej
koœci Burr-Browna OPA277, sk¹d krótkimi
kabelkami trafiamy do sekcji opartej na
tranzystorach. St¹d œcie¿kami drukowanymi

RC-1082 wygl¹da
jak solidny
wzmacniacz
zintegrowany
– du¿y zasilacz,
rozbudowana
p³ytka
z uk³adami.
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Sekcja gramofonowa zosta³a wykonana
znakomicie. Tak porz¹dne uk³ady spotyka siê
niemal wy³¹cznie jako samodzielne
urz¹dzenia.
biegniemy do niebieskiego potencjometru Alpsa.
Za nim jest kolejny stopieñ na tranzystorach
i wyjœcia. Uwagê zwracaj¹ œwietne elementy
bierne, np. drogie oporniki Dale’a, kondensatory
BC (dawniej Philips) czy Sanyo. Tak dobrych
podzespo³ów nie spotyka siê na tych poziomach
cenowych, chyba ¿e... w Rotelach. Zupe³nym
odlotem jest przedwzmacniacz gramofonowy.
To nie jakaœ p³yteczka, a rozbudowany, œwietnie
wygl¹daj¹cy uk³ad z doskona³ymi elementami.
To jedno z najlepiej dopracowanych
urz¹dzeñ Rotela, w kategorii przedwzmacniaczy
w tym zakresie ceny nie ma sobie równych.

KOÑCÓWKA MOCY
RB
-1072
RB-1072
Wraz z najnowszym systemem Rotel rozwija
to, co po raz pierwszy zobaczyliœmy w siedmiokana³owej koñcówce RB-1077, a mianowicie
wzmacniacze oparte o modu³y pracuj¹ce
w klasie D. Z jednej strony znacz¹co poprawi³a
siê jakoœæ wzmacniaczy tego typu, a z drugiej
spad³y ich ceny. Sprawdza siê tym samym
scenariusz, jaki nakreœli³ kiedyœ szef Audioneta,
a mianowicie, ¿e wzmacniacze tego typu opanuj¹
œrednie przedzia³y cenowe. W dodatku w takim
przypadku rozdzielenie urz¹dzeñ na przedwzmacniacz i koñcówkê ma wyj¹tkowe poparcie
w teorii, jako ¿e wzmacniacze klasy D mocno
„szumi¹” naoko³o i odseparowanie ich od
delikatnego sygna³u w preampie to dobry ruch.
Wzmacniacz mocy RB-1072 wygl¹da przy
przedwzmacniaczu RC-1082 jak m³odszy brat
– nie tylko ze wzglêdu na niemal ca³kowity brak
manipulatorów, ale g³ównie przez swoje

niewielkie rozmiary. To ostatecznie klasa D...
Obudowa jest jednak tak samo solidna, ze
sztywn¹ ram¹. Z przodu mamy jedynie przycisk
sieciowy z niebiesk¹ diod¹, czerwona dioda
wskazuje na zadzia³anie zabezpieczenia.
Z ty³u mamy po jednym wejœciu RCA na kana³
oraz zdublowane, z³ocone, du¿e zaciski
g³oœnikowe. A obok kolejny element przypominaj¹cy, ¿e w dzisiejszych czasach najlepszym
interesem s¹ instalacje - gniazda triggerów.
Po rozbuchaniu przedwzmacniacza wnêtrze
koñcówki wydaje siê wrêcz ascetyczne. Ca³y
uk³ad mieœci siê na dwóch p³ytkach zawieraj¹cych po jednym kanale wzmocnienia wraz
z zasilaczem impulsowym. Pod perforowanymi
klatkami Faradaya umieszczono modu³y firmy
Bang&Olufsen ICEPower ICE200 ver F. Jak

Solidne, z³ocone zaciski g³oœnikowe
zosta³y zdublowane.

Obraz klasy D - ani radiatorów, ani te¿
klasycznych zasilaczy. Koñcówki zosta³y
otoczone metalow¹ siatk¹,
aby zatrzymaæ
zak³ócenia RF.

Osobn¹ p³ytkê otrzyma³y elementy przy³¹czeniowe, sygna³ do koñcówek prowadzony jest
ekranowanymi przewodami.
podaj¹ materia³y firmowe, zosta³y one
opracowane wspólnie przez in¿ynierów B&O
i Rotela. Tranzystory koñcowe (po dwa na kana³)
nie s¹ ch³odzone radiatorami, za nimi znajduje
siê element indukcyjny, który dzia³a jak filtr
rekonstrukcyjny, od niego w du¿ym stopniu
zale¿y koñcowa jakoœæ wzmacniacza oraz to,
czy bêdzie on odporny na zmianê okablowania
– rzecz w klasie D kluczowa. Tutaj mamy do
czynienia z bud¿etow¹ wersj¹, jest wiêc jedynie
kilka zwojów na rdzeniu.
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mocy
HI-END Amplitunery
Przedwzmacniacz/koñcówka
6000 z³
KINO DOMOWE

LABORATORIUM Rotel RB1072
Przedstawiciele amplifikacji cyfrowej maj¹ szczêœcie do wysokich mocy,
a coraz czêœciej równie¿ i innych parametrów na co najmniej dobrym
poziomie, co wczeœnie zdarza³o siê rzadko. Z niewielkiej i lekkiej skrzynki
wyci¹gniêto tym razem ponad 110 W przy 8 omach. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby pod³¹czyæ do Rotela kolumny 4-omowe, a taka konfiguracja zapewni wspania³e 190 W mocy. Czu³oœæ wynosi 1,3V, napêdzenie
koñcówki bêdzie wiêc zadaniem np. dla firmowego przedwzmacniacza.
Poziom szumów to 85 dB, w bezpoœrednim porównaniu to znacznie s³abszy
wynik od osi¹gniêtego przez Naima, jednak Rotel jest konstrukcj¹ w klasie D,
która ze swojej natury wyprowadza na wyjœcie sporo wysokoczêstotliwoœciowego szumu. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, mo¿emy ³askawszym okiem
spojrzeæ na ten wynik i stwierdziæ, ¿e jest zupe³nie dobry.
Pasmo przenoszenia (rys. 1) to dla wzmacniacza impulsowego zawsze
test nie naj³atwiejszy, za co odpowiedzialne s¹ filtry wyjœciowe. W tym
przypadku idealn¹ liniowoœæ, a¿ do 22 kHz, zachowuje krzywa 4-omowa,
podczas gdy obci¹¿enie 8-omowe, mimo lekkiego os³abienia w tym zakresie,
oferuje nieco wy¿sz¹ czêstotliwoœæ graniczn¹ (61 kHz vs 42 kHz). W obszarze niskich czêstotliwoœci w ka¿dym przypadku wzmacniacz spisuje siê
œwietnie, ze spadkiem zaledwie –0,6 dB przy 10 Hz.
Zniekszta³cenia parzyste s¹ w RB1072 najsilniejsze (rys. 2), widoczne na
poziomie ok. –85 dB od drugiej a¿ do dziesi¹tej harmonicznej. Powy¿ej –90 dB
wœród nieparzystych pojawia siê tylko trzecia.
Minimalne zniekszta³cenia (rys. 3) przypadaj¹ na 10 W i 21 W (8 i 4 omy),
powy¿ej których wzrost wartoœci nie jest jednak lawinowy. THD+N jest ni¿szy
od 0,1 % w zakresach: 5 W - 24 W dla 8 omów i 15 W - 40 W dla 4 omów.
R. £.
Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]
1x
8
113
4
190
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
110
186
1,3
85
106
0,17
96
Rys. 3. Moc

BALANS ROTELA
Firma zosta³a za³o¿ona w roku 1961
w Tokio, przez ojca obecnego w³aœciciela, Boba
Tachikawê. Pocz¹tkowo nastawiona wy³¹cznie
na rynek OEM, zwi¹zany z radiem, w roku 1979
pojawi³a siê na arenie hi-fi. Do dzisiaj pozostaje
w prywatnych rêkach, chocia¿ jest zwi¹zana
kapita³owo z B&W Group. I chocia¿ biuro firmy
i jego w³aœciciel pozostaj¹ w Japonii, jest to
w istocie przedsiêwziêcie miêdzynarodowe.
Dzia³ rozwoju i laboratorium znajduje siê
w Wielkiej Brytanii, a produkcja ulokowana jest
w 200-osobowej fabryce na pó³noc od Hong-Kongu. S³abym z geografii wyjaœniam ten
eufemizm – na pó³noc od Hong-Kongu s¹ Chiny.
Najwa¿niejszym „patentem” firmy jest
Balanced Design Concept. Chocia¿ z nazwy
mo¿na by wnioskowaæ, ¿e chodzi o prowadzenie
sygna³u w formie zbalansowanej, tak naprawdê
nie chodzi o to, ani o ¿adne inne konkretne
rozwi¹zanie konstrukcyjne. To raczej opatentowana nazwa filozofii. Pierwsze urz¹dzenie oparte
o ni¹, czyli wzmacniacz zintegrowany R-820B,
powsta³ w wyniku wspó³pracy Boba Tachikawy
i Michaella Barletta, obecnie wiceszefa Rotel
America.
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Firmowa koncepcja Balanced Design opiera
siê na inwestowaniu w wysokiej klasy elementy
- tam, gdzie przynosi to efekty. W zasilaczu
przedwzmacniacza pojawi³y siê du¿e, drogie
kondensatory T-Network.
Balanced Design Concept to, jak napisano
w materia³ach firmowych: „zdyscyplinowana
synteza fizyki, elektroniki oraz in¿ynierii
materia³owej i mechanicznej”. Rzecz wiêc
w tym, aby na urz¹dzenie spojrzeæ ca³oœciowo,
aby zrównowa¿yæ jakoœæ wszystkich uk³adów
i elementów w taki sposób, aby przy okreœlonych nak³adach, uzyskaæ jak najlepsze rezultaty.
Aby nie przeinwestowaæ w jednym miejscu,
zaniedbuj¹c inne. St¹d nie nale¿y stosowaæ
drogich elementów bez zastanowienia
i sprawdzenia, czy to rzeczywiœcie potrzebne.
Ale tam, gdzie s³ychaæ p³yn¹ce z tego profity,
i s¹ one warte koniecznych wydatków i owszem.
W koñcu i tak za wszystko musi zap³aciæ
audiofil...
Przedwzmacniacz stoi
na masywnych nó¿kach.
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ODS£UCH
Elementy systemu Rotela s¹ do siebie
dobrze przykrojone. Rozdzielone prezentuj¹
lekkie przechy³y w pewnych miejscach, zaœ
wspólnie daj¹ zrównowa¿ony, spójny i do tego
bardzo przyjemny dŸwiêk. Ciep³y, ale i dynamiczny, plastyczny i ¿ywy. W du¿ym stopniu jest
to brzmienie, które mo¿na by przypisaæ fajnej
lampie, gdyby nie to, ¿e bas jest tutaj szybszy
i lepiej kontrolowany. Cech¹ charakterystyczn¹
jest mocna, gêsta œrednica. Dlatego spokojne
granie i niewielkie sk³ady wychodz¹ znakomicie.
Ni¿sza œrednica jest nieco podbajerowana, co
obni¿a punkt ciê¿koœci, jednak skutkuje to nie
zmuleniem dŸwiêku, a podawaniem du¿ych
Ÿróde³ dŸwiêku. To szczególna umiejêtnoœæ,
któr¹ ludziska kochaj¹, a któr¹ we wzmacniaczach tranzystorowych bardzo trudno osi¹gn¹æ.
Czêsto mamy szkielet – nawet du¿y – ale bez
wype³nienia, albo na odwrót – nasycone, ale
ma³e Ÿród³a, a przy nagraniach mono punkt
wielkoœci g³ówki od szpilki. Wraz z Rotelem
g³osy s¹ du¿e, instrumenty s¹ du¿e i pog³osy im
towarzysz¹ce te¿ s¹ du¿e. Rotel robi tym samym
coœ nies³ychanie wa¿nego, zbli¿aj¹c nas do
realizmu wydarzenia.
Dynamika jest naprawdê niez³a, ka¿dy rodzaj
muzyki, od wspomnianej Norah Jones po grany
z japoñskiej reedycji Hotel California, zabrzmi
z rozmachem. Minimum-Maximum Kraftwerku
to fantastyczna rejestracja, z niesamowicie
g³êbokim basem. Z Rotelem by³a te¿ potê¿na
przestrzeñ i g³êboka barwa. WyraŸnie s³ychaæ
by³o, z którego miasta nagranie by³o lepiej,
a z którego gorzej zarejestrowanie. A najlepsze
by³y... z Warszawy. Szkoda, ¿e nie z Krakowa.
Przy mikrodynamice, w obrêbie danego
instrumentu czy g³osu, dŸwiêk jest raczej
zrelaksowany, nieco uspokojony. To sygnatura
koñcówki, preamp potrafi³by bowiem pokazaæ
dramaturgiê w ka¿dym momencie. W systemie
daje to doœæ szczególny dŸwiêk, bo z jednej
strony mocny, wyrywny, nieskompresowany,
a z drugiej strony bez dok³adnych przepisów na
faktury instrumentów. Prezentacja góry pasma
przez koñcówkê jest nieco z³agodzona, bez
mocnego i dok³adnego uderzenia, raczej s³odka
i w sumie ³adna, ale nie do koñca neutralna – jak
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brzmienie wzmacniaczy lampowych na
EL34. To chyba komplement? Tutaj
w sukurs przychodzi przedwzmacniacz,
graj¹cy intensywnie i klarownie. To
odejœcie od tradycyjnego dla Rotela
ciep³ego, ale nie do koñca rozdzielczego dŸwiêku starszych modeli z wy¿szej
pó³ki. Dok³adnoœæ RC1082 dostajemy
wraz z dobrodziejstwem inwentarza,
czyli razem z nieco podkreœlonym
wy¿szym œrodkiem. Próbowany
z referencyjn¹ koñcówk¹ nieco
podkreœla³ wiêc wy¿sze sk³adowe
wokali z p³yt zabezpieczonych przed
kopiowaniem (Copy Control Disc), np.
On An Island Davida Gilmoura. Po
wpiêciu do systemu tañszego i obiektywnie
s³abszego RB1072 ten w¹tek momentalnie siê
prostowa³. St¹d znacznie lepiej wypadaj¹ ma³e
sk³ady, niewymagaj¹ce rozdzielczoœci, ale
pewnego klimatu, ni¿ du¿e, oczekuj¹ce na pe³ny
potencja³ mocy i precyzji.
To w du¿ej mierze takie mo¿liwoœci i taki
dŸwiêk, o jakim myœl¹ ludzie teoretycznie chc¹cy

graæ na wzmacniaczu lampowym,
a z ró¿nych praktycznych wzglêdów
niemog¹cy (czy jednak ostatecznie niechc¹cy...) tego zamiaru zrealizowaæ.
DŸwiêk jest nasycony, mocny, z du¿ym
wolumenem i ³agodnymi, s³odkimi
blachami. To, co ró¿ni ten system
od lampy to znacznie lepszy bas
– dynamiczny, pe³ny i g³êboki. Koñcówka
dobrze radzi sobie z ró¿nymi kolumnami,
przedwzmacniacz to bardzo dok³adne,
dynamiczne urz¹dzenie.
Kilka s³ów nale¿y siê dodatkom
– wzmacniaczowi s³uchawkowemu
i preampowi gramofonowemu. Pierwszy
ma rzetelny dŸwiêk, bez wyskoków.
Sekcja gramofonowa jest, tak jak mo¿na siê by³o
spodziewaæ po jej konstrukcji, fantastyczna.
Klasa nawet drogich gramofonów by³a w pe³ni
ukazana i doceniona. Myœlê, ¿e proponowane
przez tego samego dystrybutora gramofony
Clearaudio ze swoim szybkim, dok³adnym
dŸwiêkiem bêd¹ w sam raz. Warto tak¿e
spróbowaæ wk³adki Denona DL-103. To genialna,
supertania – jak na swoje mo¿liwoœci – wk³adka
MC, która z Rotelem pokaza³a siê z najlepszej
strony.
Wojciech Pacu³a

RC1082+RB1072
Cena [z³]
Dystrybutor

Przedwzmacniacz Rotela zosta³ bogato
i nowoczeœnie wyposa¿ony, m.in. w wejœcie
dla odtwarzacza MP3, gniazdo s³uchawkowe
i regulacjê barwy dŸwiêku.
Niecodzienny widok - przedwzmacniacz
wyraŸnie wiêkszy od wzmacniacza.
Ty³ urz¹dzeñ wskazuje na wyj¹tkowo bogate
wyposa¿enie. Rozbudowane s¹ tak¿e systemy
zdalnego sterowania, to coœ dla instalatorów,
których coraz wiêcej.
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4000+4000
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Rewelacyjny przedwzmacniacz – obudowa, zasilacz,
elementy, nawet nó¿ki... i œwietny preamp gramofonowy. Koñcówka nie imponuje, ale to „uroda” klasy D.
Funkcjonalnoœæ
Okreœlona przez wszechstronnoœæ przedwzmacniacza
– bardzo wysoka.
Laboratorium
Wysoka moc, wœród harmonicznych mi³a dla ucha
przewaga parzystych.
Brzmienie
Nasycone i dynamiczne, prowadzone przez bardzo
dobry bas. Koñcówka nieco ociepla, przedwzmacniacz
lekko rozjaœnia, w sumie firmowa mieszanka jest dobrze zrównowa¿ona.

