System HI-END
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to system, który chcia³bym mieæ
(lub móg³bym chcieæ mieæ): podstaw¹
jest wzmacniacz zintegrowany A32 z serii
FMJ (mo¿e to byæ jednak tak¿e wzmacniacz A90
DiVA). Dokupujemy do niego odtwarzacz CD...
i jest stereofoniczny komplecik. Mo¿na jednak ju¿
na pocz¹tku pomyœleæ o kupieniu, zamiast CD36,
odtwarzacza DVD-A FMJ DV29: to znakomite
urz¹dzenie, które odtwarza kr¹¿ki CD tylko o w³os
gorzej, a poza tym odtworzy stereofoniczne
i wielokana³owe p³yty DVD-A oraz filmy z wielokana³owym dŸwiêkiem Dolby Digital i DTS. Posiada
wyjœcie HDMI i progressive scan, wiêc nadaje siê do
naprawdê dobrego kina. Ale trochê wybiegam
w przysz³oœæ. Niezale¿nie bowiem od tego, jaki
odtwarzacz wybierzemy, nastêpnym krokiem mo¿e
byæ dokupienie przedwzmacniacza gramofonowego.
Mamy wiêc podstawowy system cyfrowo-analogowy
i po jakimœ czasie stwierdzamy, ¿e chocia¿ jest super
(wiêc o co mi chodzi?), to mo¿e byæ super-super.
Logicznym rozwiniêciem takiego systemu (a w³aœciwie
ka¿dego) jest dokupienie stereofonicznej koñcówki mocy
i zasilenie kolumn w bi-ampingu. Mo¿na wiêc do A32 dokupiæ
wzmacniacz P35. Myœlê jednak, ¿e warto od razu pójœæ na ca³oœæ
i kupiæ monobloki P1, potê¿ne, monofoniczne wzmacniacze bêd¹ce
szczytem wiedzy in¿ynierskiej Arcama. Najczêœciej tak¹ dodatkow¹,
znacznie mocniejsz¹ koñcówk¹ zasila siê sekcjê niskotonow¹, nie
tylko zwiêkszaj¹c zapas mocy w tym zakresie, ale i odci¹¿aj¹c w ten
sposób koñcówkê wbudowan¹ do integry, która teraz bêdzie
pracowa³a ju¿ tylko w wy¿szym zakresie pasma.

ARCAMA
A32+2xP1+P90

Niektóre firmy oferuj¹ nie tylko konkretne
urz¹dzenia, ale i mo¿liwoœæ ich dalszego
udoskonalania. Propozycjê tê opieraj¹ na za³o¿eniu,
w du¿ej czêœci s³usznym, ¿e w pogoni za dŸwiêkiem
“absolutnym” koñca nie widaæ i ka¿dy rasowy
audiofil bêdzie stara³ siê co jakiœ czas przejœæ na
nastêpny poziom. W rzeczywistoœci z “apgrejdami”
ró¿nie bywa. Najlepszym przyk³adem s¹ urz¹dzenia
do kina domowego, teoretycznie najbardziej
podatne na takie zabiegi, poniewa¿ ich “mózgi”
zawarte s¹ w programowalnych uk³adach DSP, st¹d
na tylnych œciankach ³¹cza RS232. W rzeczywistoœci
sprawa nie jest wcale taka prosta, a w praktyce
z tego typu usprawnieñ korzysta tylko kilka procent
u¿ytkowników. Same firmy tak naprawdê nie tym s¹
zainteresowane, a raczej sprzedawaniem nowych
urz¹dzeñ; opracowaæ dobry program “apgrejdów”
nie jest ³atwo, trzeba te¿ byæ konsekwentnym przy
wprowadzaniu nowych modeli. Dlatego taka
koncepcja projektowania i udoskonalania urz¹dzeñ
nie jest wœród producentów bardzo popularna, ale
kilka firm, przede wszystkim brytyjskich, idzie tym
tropem.
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SZKO£A APGREJDU
Tylko w bardzo rzadkich sytuacjach, gdy pozwala na to konstrukcja
kolumn, mo¿na zastosowaæ tri-amping, jednak dalsza rozbudowa
sekcji wzmacniaczy jest na pewno mo¿liwa – tyle ¿e w innym
kierunku. Do A32 mo¿na bowiem dokupiæ opcjonaln¹ p³ytkê
wielokana³owego przedwzmacniacza 7.1. Montujemy j¹ w miejsce
zaœlepki i otrzymujemy dodatkowe dwa wejœcia (7.1) oraz szeœciokana³owe wyjœcie (dwa kana³y mamy w integrze). Zamontowaliœmy ju¿
p³ytkê preampu wielokana³owego i teraz oczywiœcie potrzebujemy
kolejnych wzmacniaczy. Najprostszym wyborem by³aby trzykana³owa P35, któr¹ jednak znowu zignorujemy, ale tym razem nie na
rzecz mocniejszej, ale tañszej amplifikacji – wychodz¹c z ma³o
eleganckiego, ale praktycznego za³o¿enia, ¿e w kana³ach “dodatkowych” kina domowego nie potrzebujemy mocy kana³ów lewego
i prawego. Naprawdê wystarczaj¹ca bêdzie P90 z serii DiVA. Ten
wzmacniacz wystêpuje w wersji stereofonicznej, a trzeci kana³
montuje siê opcjonalnie.
Pod koniec system wygl¹da wiêc nastêpuj¹co: w centrum
pozostaje integra A32 z wielokana³owym przedwzmacniaczem.
Przednie kolumny napêdzamy w bi-ampingu (A32+P1), zaœ centralny
i surroundy za pomoc¹ P90. Aby graæ w pe³nym 7.1, trzeba dokupiæ
albo kolejn¹ stereofoniczn¹ koñcówkê, albo zrezygnowaæ
z bi-ampignu – ale nie tylko; poniewa¿ wszystkie wysokiej klasy
odtwarzacze DVD (w tym DVD-A/SACD) maj¹ wyjœcia 5.1, potrzebny
by³by jeszcze zewnêtrzny dekoder... Chyba ¿e trakujemy DVD jako
rozwi¹zanie tymczasowe. Kiedy zaczniemy wymieniaæ sprzêt na
HDTV (Blu-Ray i HD-DVD), istniej¹ce amplitunery nie bêd¹ z nimi
kompatybilne, natomiast Arcam – tylko czeka...
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FMJ A32
Chocia¿ nale¿¹cy do topowej linii FMJ (Full
Metal Jacket) A32 jest najdro¿szym wzmacniaczem zintegrowanym Arcama, to nie od razu
rzuca siê to w oczy. Jego spokojna linia œcianki
przedniej ró¿ni siê od prezentowanej przez tañsze urz¹dzenia (oprócz najtañszego A65) tylko
w kilku szczegó³ach. Poœrodku mamy zielony wyœwietlacz fluorescencyjny, pokazuj¹cy jednoczeœnie np. poziom si³y g³osu (bargraf lub alfanumerycznie) i wybrane wejœcie, a obok du¿¹ ga³kê si³y g³osu. Pod wyœwietlaczem umiejscowiono
przyciski wyboru wejœæ, wyjœæ g³oœnikowych (s¹
dwie pary) oraz gniazdo s³uchawkowe 6,3 mm.
Po lewej stronie ga³ki znajdziemy zaœ 6 przycisków steruj¹cych bardziej zaawansowanymi funkcjami. A32 sterowany jest bowiem mikroprocesorem. Mo¿emy wiêc np. ustawiæ czu³oœæ wskaŸnika si³y g³osu (na trzy sposoby, w trybie Reference otrzymujemy wskaŸnik w skali bezwzglêdnej co 0,5dB), sposób wyœwietlania tej informacji, czu³oœæ ka¿dego wejœcia, iloœæ basu i góry,
balans, a nawet tekst, jaki pojawi siê na wyœwietlaczu po w³¹czeniu A32 do sieci. Co wa¿ne,
wszystkie te funkcje dostêpne s¹ zarówno z pilota, jak i ze œcianki przedniej urz¹dzenia.
Jednak wiêkszoœæ z nich mamy i w innych
wzmacniaczach Arcama. O przewadze A32 przekonuje jego masa. Szeœæ nó¿ek pod urz¹dzeniem
(w tym jedna poœrodku dolnej œcianki) dŸwiga
kawa³ wzmacniacza ukryty w niewielkiej, zwartej
obudowie. Ty³ urz¹dzenia, nawet w wersji podstawowej, jest bogato wyposa¿ony. Do dyspozycji mamy siedem wejœæ liniowych, w tym dwie
pêtle, wejœcie na koñcówkê mocy i wyjœcie z
przedwzmacniacza, a tak¿e dwie pary wyjœæ g³oœnikowych aktywowanych za pomoc¹ przycisków
na przedniej œciance. Obok we/wy przedwzmacniacza i koñcówki mamy przycisk, którym wybieramy tryb pracy – zintegrowany lub osobno preamp i koñcówka. Dla instalatorów istotna bêdzie
informacja o dwóch gniazdach minijack – trigger
i wejœciu z zewnêtrznego czujnika podczerwieni. To w wersji standardowej.
Mamy wszak¿e mo¿liwoœæ
rozbudowy A32.

Wyœwietlacz A32 jest wyraŸny
i czytelny, wyj¹tkowa jest
mo¿liwoœæ ustawienia du¿ego,
alfanumerycznego odczytu
poziomu wzmocnienia.

Pierwszym mo¿e byæ dokupienie opcjonalnej
p³ytki przedwzmacniacza gramofonowego. Na
gniazda przygotowano ju¿ otwory, p³ytka wpinana jest równolegle z wejœciem liniowym Aux.
U¿ytkownik mo¿e nastêpnie wybieraæ w menu,
czy korzysta z wejœcia Aux, czy z gramofonowego. Drugim wyposa¿eniem opcjonalnym, z punktu widzenia tego testu bardziej istotnym, jest
mo¿liwoœæ zakupienia dodatkowej p³ytki przedwzmacniacza wielokana³owego 7.1. Normalnie
zaœlepiony aluminiowym panelem, na tylnej œciance znajduje siê otwór, w którym montujemy
wspomnian¹ p³ytkê. Rozszerzamy wówczas iloœæ
wejœæ o dwa wielokana³owe 7.1 i szeœciokana³owe wyjœcie (przednie kana³y obs³ugiwane s¹
wówczas przez wzmacniacze znajduj¹ce siê na
wyposa¿eniu A32). Kiedy p³ytka zostanie zainstalowana, urz¹dzenie natychmiast j¹ rozpoznaje
i dodaje w menu kilka istotnych elementów – np.
“widzi” dwa dodatkowe wejœcia, a tak¿e umo¿liwia regulacjê poziomu ka¿dego z kana³ów wyjœciowych. Wzmacniacz mo¿e zostaæ od razu zamówiony w wersji 7.1.
Po prawej stronie ulokowano bardzo du¿y
toroid. Przedwzmacniacz oparty jest na uk³adach
scalonych Burr-Browna OPA2134. Wœród elementów pasywnych znajdziemy bardzo dobre
kondensatory polipropylenowe WIMA oraz coraz rzadsze, ju¿ nieprodukowane bipolarne Elna
“Red” Cerafine. Wejœcia, na niedrogich, ale za to
z³oconych gniazdach RCA, wybierane s¹ za pomoc¹ uk³adów scalonych. W koñcówce pracuj¹
tranzystory, po dwie pary na kana³, a w³aœciwie
uk³ady Darlingtona SAP15 firmy Sanken; obok
znajdziemy cenione i drogie kondensatory brytyjskiej firmy BHC.
Na wielu elementach, w tym kondensatorach
i uk³adach scalonych, naklejono elastyczne elementy. Maj¹ one, wraz z aluminiow¹, t³umion¹
obudow¹, zapobiegaæ wibracjom. S³u¿y
temu te¿ zalanie ¿ywic¹ œrodka
toroidu oraz acusteel –

P³ytka MM/MC
to powa¿ne urz¹dzenie,
z dobrymi elementami
biernymi i konstrukcj¹
dyskretn¹.
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Jednym z “koników” konstruktorów
Arcama jest wygaszanie drgañ. Na scalone
potencjometry p³ytki 7.1 naklejono paski
materia³u t³umi¹cego.

Otrzymujemy dodatkowe dwa wejœcia (7.1)
oraz wyjœcia dla wszystkich kana³ów - poza
przednimi.

technologia polegaj¹ca na tym, ¿e od wewn¹trz
obudowy doklejono, za poœrednictwem specjalnej pianki, drug¹ warstwê aluminium, co wydatnie zwiêksza jej sztywnoœæ oraz t³umi rezonanse.
Z lewej potê¿ny transformator,
poœrodku radiatory z tranzystorami Sankena. Po prawej ju¿
zamontowana p³ytka 7.1,
a obok niej pionowa p³ytka
przedwzmacniacza
gramofonowego.

System HI-END
Najlepsze, co Arcam mo¿e
zaoferowaæ do bi-ampingu,
to monobloki P1.
Koñcówka P90 wystêpuje w wersji stereofonicznej, póŸniej mo¿na dodaæ do niej trzeci
kana³ albo od razu zamówiæ w takim
wariancie.

FMJ P1
Koñcówki mocy P1 to szczytowe osi¹gniêcie
Arcama w dziedzinie amplifikacji sygna³u w ca³ej,
trwaj¹cej ju¿ 30 lat historii firmy. Wzmacniacz
ma postaæ monobloku. Jego obudowa jest niemal
identyczna, jak w A32, ró¿ni¹c siê jedynie brakiem manipulatorów i innymi przy³¹czami na tylnej œciance. P1 jest równie ciê¿ki, co integra, poniewa¿ transformator jest jeszcze wiêkszy, a to
on stanowi lwi¹ czêœæ masy wzmacniacza. Wiêk-

p³ynie nastêpnie do uk³adu scalonego SSM2143
buforuj¹cego wyjœcie i pozwalaj¹cego na u¿ycie
d³ugich interkonektów. W³asne zasilacze ma ka¿da z po³ówek sygna³u – zarówno koñcówka, jak
i uk³ady steruj¹ce, a nawet uk³ady zabezpieczaj¹ce. Oprócz oporników dobrymi elementami s¹
tak¿e wszechobecne kondensatory polipropylenowe Wimy oraz bipolarne Elna “Red” Cerafine
na wejœciu. Wszêdzie, gdzie to tylko mo¿liwe,
nawet na cewce na wyjœciu g³oœnikowym, przyklejono tak¹ sam¹ substancjê t³umi¹c¹, jak w A32.
Wzmacniacz posiada podwójne wyjœcie g³oœnikowe (do bi-wiringu) oraz podwójne gniazda trigger – wejœcie i wyjœcie.

DiVA P90
Wzmacniacz P90 nale¿y do ni¿szej serii DiVA.
Nie ma wiêc obudowy acusteel, chocia¿ i tak jest
ona, oprócz przedniej œcianki, wykonana z aluminium. Urz¹dzenie wa¿y tyle samo, co P1, jednak

s¹ tu a¿ trzy koñcówki. Standardowo P90 kupuje
siê w wersji stereofonicznej, do której mo¿na
nastêpnie dokupiæ trzeci kana³. Wszystkie zasilane s¹ z tego samego, du¿ego transformatora toroidalnego, jednak ró¿ni¹ siê uk³adem. Przede
wszystkim dwa kana³y “standardowe” umieszczone s¹ na jednej p³ytce i dziel¹ dwa kondensatory BHC, podczas gdy dodatkowy kana³ centralny ma kolejne dwa kondensatory tylko dla siebie.
Uk³ad niemal w ca³oœci zmontowany jest w technice SMD, na elementach dyskretnych, jedynym
scalakiem jest TL072 w sprzê¿eniu zwrotnym.
Tranzystory koñcowe to te same SAP15, co poprzednio. Znowu uwagê zwraca wszechobecnoœæ ma³ych pasków t³umi¹cych wibracje. Poniewa¿ dodatkowa koñcówka zosta³a potraktowana
nieco inaczej i nieco lepiej, warto do niej pod³¹czyæ np. kana³ centralny. Tak¿e i tutaj mamy podwójne gniazda g³oœnikowe, aktywowane osobno
przyciskami na przedniej œciance, a tak¿e wejœcia
i wyjœcia RCA.

Po prawej stronie znajduje siê p³ytka
trzeciego, dodatkowego wzmacniacza,
która ró¿ni siê nieco od dwóch
standardowych.
W konstrukcji P1 nie zapomniano o podstawie wszystkich wzmacniaczy – dobrym
zasilaniu.
szy jest tak¿e radiator (o 1/3), chocia¿ mamy
tyle samo elementów wzmacniaj¹cych –
dwie pary pracuj¹cych w push-pullu
uk³adów Darlingtona SAP15 (Sankena). NajwyraŸniej jednak pobierana z
nich moc ma byæ znacznie wy¿sza,
poniewa¿ s¹ od siebie doœæ znacznie
oddalone. P1 jest urz¹dzeniem w pe³ni
zbalansowanym, mamy wiêc obok gniazd RCA
tak¿e wejœcie XLR (oraz wyjœcie, mo¿na pod³¹czyæ równolegle wiêcej wzmacniaczy). Sygna³
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aczynamy od A32 graj¹cego jak klasyczny
wzmacniacz stereo. Jego dŸwiêk mo¿na
okreœliæ jako spokojny i “uwa¿ny”. Nie ma w nim
poœpiechu i nerwowoœci, ale jest napiêcie wynikaj¹ce z samej muzyki. Pasmo jest bardzo ³adnie
rozci¹gniête i do góry, i do do³u. Pochód kontrabasu z cudownej p³yty Blue Monk Eric Reed Trio
(M&I Jazz, MYCJ-30386, CD) w tytu³owej kompozycji by³ mocny, równy i mia³ przy tym bardzo
³adn¹, nasycon¹ barwê. Wy¿szy bas podawany
by³ nieco mocniej i bardziej zamaszyœcie. W zakresie wysokich tonów atak zosta³ nieco z³agodzony, ale blachy, tak fenomenalne na p³ycie Eric
Reed Trio, by³y wyraŸne, mia³y substancjaln¹
pewnoœæ siebie.
Na pochwa³ê zas³uguj¹ tak¿e w³aœciwoœci rytmiczne, zbli¿aj¹ce Arcama w tej mierze do Naima. To mo¿na by wywnioskowaæ ju¿ z opisu basu, jednak w grê wchodzi tak¿e dobra spójnoœæ
miêdzy podzakresami powoduj¹ca, ¿e wydarzenie na scenie przychodzi do nas jako jedna ca³oœæ, a nie zbiór osobnych elementów. Idealnie
przyda³o siê to przy nagraniach pop i rock. Piêkna p³yta Eye in The Sky The Alan Parsons Project,
skopiowana do domeny cyfrowej z taœmy-matki
przez Classic Records (HDAD 2011, DVD-A 24/
192), mia³a bowiem zachowany wewnêtrzny
puls, co jest podstaw¹ dla jej wiernego przekazania. Tu te¿ s³ychaæ by³o to, co da³o siê odczuæ
przy innych p³ytach DVD-A, a mianowicie momentaln¹ poprawê definicji wysokich tonów, ich
lepsze zró¿nicowanie. Zarówno wczeœniej fortepian, jak i teraz wokale by³y pe³ne i miêsiste,
a przy tym dok³adne. Œrednica jednak nie szaleje
i nie wyrywa siê, nawet jeœli sybilanty w g³osie
wokalisty zabrzmia³y ciut mocniej, to nie by³o
mowy o wyostrzeniach.
Wrzucenie do odtwarzacza wybuchowego,
piêknego (dla mnie to polska p³yta 2006 roku)
Tak bêdzie wygl¹da³a “wie¿a” Arcama. Od
góry – A32, P1, P1, P90. Mo¿na j¹ jeszcze
rozbudowaæ o kolejne wzmacniacze,
a trzeba oczywiœcie o... Ÿród³o.

Po dodaniu do A-32 p³ytki 7.1 na tylnej
œciance robi siê wyj¹tkowo t³oczno...
kr¹¿ka grupy Coma Zaprzepaszczone Si³y Wielkiej Armii Œwiêtych Znaków (Sony&BMG 52982,
CCD?) dobrze pokaza³o styl wzmacniacza: bez
wysi³ku kreowa³ du¿¹ scenê, pokazywa³ raczej
wewnêtrzne relacje miêdzy muzykami ni¿ potêgê zespo³u. Nie chodzi³o jednak o duszenie dynamiki, ale o dok³adnoœæ.
Pod³¹czenie do A32 monobloków P1 otwiera
nowe perspektywy. Ich g³ównymi cechami s¹
czystoœæ góry i œrodka oraz bardzo dobry puls.
Ale trochê wbrew oczekiwaniom (ostatecznie to
du¿o wy¿sza moc ni¿ A32) nie dostajemy gigantycznego kopa i mechanicznego m³ota w pude³ku.
Arcam wci¹¿ gra “po ludzku”, nie schodzi te¿ tak
nisko i z tak¹ swobod¹, jak np. koñcówka Monstera Power MPA2250. Faktem jest wiêc, ¿e dodanie P1 do obs³ugi sekcji niskotonowej nie przyniesie nam takiej potêgi, jakiej Ÿród³em mog³yby
byæ inne koñcówki. Poza programem pos³ucha³em monobloków w kilku innych konfiguracjach
z odtwarzaczami o regulowanym wyjœciu... i mo¿e
w³aœnie nie bi-amping Arcama, ale to jest to coœ,
w czym P1 czuj¹ siê najlepiej, poniewa¿ brzmi¹ rewelacyjnie czysto i plastycznie w ca³ym pasmie –
po prostu trochê szkoda ich do samego basowania.
Dodanie do systemu p³ytki 7.1 i koñcówki
P90 rozszerza mo¿liwoœci o nagrania wielokana³owe i kino. Charakter dŸwiêku P90 jest nieco
inny ni¿ A32 i P1. Ogólne ramy zostaj¹ zachowane, pozwalaj¹c bez problemu wpasowaæ siê trzykana³owej koñcówce w zastany uk³ad, jednak

w detalach jest ona nieco inna. Przede wszystkim jej przekaz jest nieco l¿ejszy. Tego mo¿na by
siê spodziewaæ, ostatecznie to ni¿sza seria i ni¿sze moce. Nie ma wiêc mocnego basu, ale jest
w zamian coœ, czego nawet w A32 nie uda³o siê
tak piêknie zrealizowaæ: to nies³ychana naturalnoœæ wysokich tonów. Œrodek nie mia³ nasyconego ni¿szego zakresu, jednak by³ równie g³adki
i przyjemny. Podpinamy wiêc P90 w roli wzmacniacza kana³ów efektowych oraz centralnych i jesteœmy w domu. Brak niskiego basu nie przeszkadza³, bo ostatecznie g³oœniki centralne i surroundy niemal zawsze gorzej przenosz¹ bas, o ile
w ogóle to robi¹. No, ale jeœli komuœ to przeszkadza, zawsze mo¿e kupiæ FMJ-ota P35...
Test “apgrejdów” systemu wzmacniaj¹cego
Arcama nie by³ pisany pod z góry za³o¿on¹ tezê
g³osz¹c¹, ¿e ka¿dy kolejny krok jest wart swojej
ceny i bêdzie rekomendowany. Z rêk¹ na sercu –
najwiêksz¹ przyjemnoœæ przynios³o dodanie preampu gramofonowego – naprawdê znakomity,
oczywiœcie polecam tylko posiadaczom winyli,
a w nastêpnej kolejnoœci p³ytki wielokana³owej
i wzmacniacza P90 - nie naruszaj¹c w najmniejszej mierze priorytetów dŸwiêku stereo, mamy
bardzo przyzwoite wzmocnienie wielokana³owe.
Natomiast próby bi-ampingu z pomoc¹ sk¹din¹d
doskona³ych P1 prowadz¹ do pewnej konfuzji –
to nie s¹ koñcówki stworzone do pracy tylko “na
basie”.
Wojciech Pacu³a

A32/7.1/P1/P90
Cena [z³]
Dystrybutor

6790/2200/13 880/3390
AUDIO CENTER
www.audiocenter.pl

Wykonanie, komponenty i funkcjonalnoœæ
Nowoczesnoœæ i wygoda, ergonomiczny styl wszystkich urz¹dzeñ, a rozbudowywanie systemu nie sprawia k³opotów. W konstrukcjach widaæ wiêcej audiofilskiej starannoœci ni¿ luksusu na pokaz.
Laboratorium
A32 to kombinacja doœæ wysokiego szumu, bardzo niskich harmonicznych i wysokiej mocy. P1 to oczywiœcie
jeszcze wiêcej mocy i ju¿ satysfakcjonuj¹co niski szum.
Ale pod tym wzglêdem wcale nie gorszy okazuje siê
najskromniejszy P90, który wszystkie parametry ma
bardzo dobre.
Brzmienie
A32 to spokojne, lekko ocieplone brzmienie, P1 - miêsisty bas, ale te¿ doskona³a, przejrzysta œrednica, a P90
to dŸwiêk g³adki i przyjemny.
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P1

A32

R

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
8
181
4
306
Czułość (dla maks. mocy) [V]
1,0
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
89
Dynamika [dB]
114
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,056
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)
86

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
8
120
120
4
182
181
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,74
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
77/73*
Dynamika [dB]
99/94*
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,08/0,92*
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω)
72

Zadeklarowane przez Arcama 175 W/8 omach i 250 W/4 omach wcale
nie by³y szczytem mo¿liwoœci dostarczonego egzemplarza P1. Ten niewinnie wygl¹daj¹cy wzmacniacz dysponuje moc¹ a¿ 181 W przy 8 omach i 306
W przy 4 omach, potrzebuj¹c do tego sygna³u steruj¹cego o napiêciu dok³adnie 1 V. Poziom szumów jest niski (choæ jak na monofoniczn¹ koñcówkê nie rekordowy), S/N wynosi 89 dB, ale wysoka moc pomog³a dynamice
poszybowaæ na œwietne 114 dB. Wspó³czynnik t³umienia to wysokie 86.
Pasmo przenoszenia P1 (rys. 1.) jest bez zarzutu, przy 100 kHz, dla
8 omów spadek wynosi -0,6 dB, dla 4 omów -1,6 dB, w zakresie niskich
tonów wzmacniacz daje sobie doskonale radê niezale¿nie od impedancji.
Analiza zniekszta³ceñ (rys. 2) ujawnia przede wszystkim obecnoœæ trzeciej harmonicznej przy niskich -90 dB. Poni¿ej tej granicy widaæ jeszcze
pi¹t¹ i siódm¹ oraz dwie parzyste, drug¹ i szóst¹.
Przedstawione na rys. 3 zniekszta³cenia s¹ bardzo niskie. Poziom poni¿ej 0,1% uzyskujemy ju¿ od 0,3 W dla 8 omów i od 0,6 W dla 4 omów,
utrzymuje siê w tym zakresie do 161 W dla 8 omów i 285 W dla 4 omów.
Co wiêcej, mo¿na pokusiæ siê nawet o zdefiniowanie szerokich przedzia³ów
mocy ze zniekszta³ceniami ni¿szymi od 0,01%, bêd¹ to 37 W – 152 W oraz
58 W – 272 W odpowiednio dla 8 i 4 omów.
R.£.

* - Opcjonalne wejœcie wielokana³owe

Przekazana przez dystrybutora wersja Arcama A32 nie by³a ju¿ zwyk³¹
integr¹ - wbudowane dwie koñcówki mocy mo¿na w niej zasiliæ ze zintegrowanego, podstawowego uk³adu wzmacniacza lub za pomoc¹ wejœæ wielokana³owych. Poniewa¿ te ostatnie wystêpuj¹ jako opcjonalny, wpinany w tor
sygna³u modu³, postanowi³em sprawdziæ tak¿e i jego dzia³anie, a w tabelce
pojawi³y siê dodatkowe pomiary oznaczone jako * i wskazuj¹ce na u¿ycie
wejœcia wielokana³owego.
Moc urz¹dzenia jest wiêcej ni¿ przyzwoita, 120 W na 8Ω i a¿ 182 W na
4Ω - przy czym nie sprawia Arcamowi ró¿nicy, czy zasilimy jeden czy dwa
kana³y jednoczeœnie. Wzmocnienie napiêciowe przy sta³ej pozycji regulatora
jest identyczne dla wejœcia dwu- i wielokana³owego, wynosi 40,28 V/V (dla
8Ω). Jednak ju¿ pozosta³e parametry przemawiaj¹ na korzyœæ podstawowych gniazd integry. Odstêp sygna³u od szumu to 77 dB dla wejœæ stereo
i 73 dB dla wejœæ wielokana³owych, dynamika to odpowiednio 99 dB oraz 94
dB. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e nawet dla gniazd stereo powy¿sze parametry nie s¹ powodem do dumy...
W zakresie wysokich czêstotliwoœci wzmacniacz nieco lepiej radzi sobie
na obci¹¿eniu 8Ω, które gwarantuje osi¹gniêcie punktu 100 kHz przy -2dB.
Ale równie¿ na 4Ω A32 “mieœci siê” w granicy -3dB (rys. 1).
Zniekszta³cenia harmoniczne (rys. 2) maj¹ bardzo niski poziom, w zasadzie mo¿na ograniczyæ siê do wskazania drugiej i trzeciej przy -93 dB. Kilka
dalszych szpilek le¿y ju¿ poni¿ej -100 dB na tle widocznego szumu.
Na wykresie z rys. 3. przedstawiono tym razem a¿ trzy charakterystyki.
Dla 8 omów najkorzystniejszy (THD+N poni¿ej 0,1%) jest zakres 0,8 W –
104 W, dla 4 omów ten zakres to 1 W – 168 W. Trzecia charakterystyka,
oznaczona kolorem czarnym, przedstawia pomiar dla obci¹¿enia 8 omów,
w przypadku gdy sygna³ podawany jest wejœciem wielokana³owym. Ju¿
wczeœniej nieco gorsze parametry modu³u multichannel sygnalizowa³ wskaŸnik S/N, który znalaz³ teraz potwierdzenie w kszta³cie wykresu THD+N
(zawieraj¹cego tak¿e szum) le¿¹cego powy¿ej “czerwonego” pomiaru dla
wejœcia stereo.
Czu³oœæ urz¹dzenia jest, jak na wzmacniacz zintegrowany, doœæ niska, do
pe³nego wysterowania potrzebny by³ sygna³ o napiêciu 0,74 V.
R.£.
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System HI-END

Amplitunerywielokana³owe
wielokana³owe1400
5000-5500
- 1900 z³z³ KINO DOMOWE
Amplitunery
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R
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P90 to koñcówka trzykana³owa, w której, jak wykaza³a analiza budowy,
kana³y 1 oraz 2 s¹ identyczne, ale kana³ 3 nieco siê od nich ró¿ni. St¹d te¿
dodatkowe sprawdzenie, na jakie parametry te ró¿nice konstrukcyjne siê
przek³adaj¹. Zacznijmy jednak od g³ównych torów 1 i 2. Moc dla 8 omów
to 113 W, a dla 4 omów a¿ 165 W, przy czym zasilacz jest na tyle wydajny,
aby utrzymaæ ten wynik tak¿e w trybie stereofonicznym. Trzeci kana³ dysponuje minimalnie ni¿sz¹ moc¹, 106 W przy 8 omach oraz 151 W przy
4 omach. Ró¿nice s¹ jeszcze mniejsze w przypadku pozosta³ych parametrów, czu³oœæ to 0,8 V (kana³ nr 3 potrzebuje minimalnie mniej, bo 0,77
V do pe³nego wysterowania), odstêp sygna³u od szumu we wszystkich kana³ach wynosi 89 dB. Z kolei dynamika wynosi 109 dB dla koñcówek 1,
2 i o jeden decybel mniej dla koñcówki nr 3.
Uk³ad charakterystyk przedstawiony na dalszych wykresach dotyczy
kana³u nr 1, pozosta³e pracowa³y bardzo podobnie.
Na wykresie pasma przenoszenia (rys. 1.) widaæ dobre zachowanie
dla obydwu obci¹¿eñ, spadki przy 10 Hz i 100 kHz s¹ znacznie mniejsze
od –3 dB.
Rozk³ad zniekszta³ceñ (rys. 2.) jest akustycznie bardzo korzystny, druga i trzecia harmoniczne le¿¹ odpowiednio przy -92 dB i -93 dB, kolejne
trzy, choæ widoczne dziêki niskiemu poziomowi szumów, s¹ ju¿ daleko
poni¿ej -100 dB.
Na rys. 3. widaæ, ¿e obie charakterystyki “id¹” na bardzo zbli¿onym
poziomie, co wskazuje na niewielk¹ ró¿nicê w poziomie zniekszta³ceñ.
W THD+N poni¿ej 0,1% zmieœcimy siê praktycznie w ca³ym u¿ytecznym pasmie mocy.
Na koniec informacja o wspó³czynniku t³umienia - jego wartoœæ w wykonaniu P90 to wspania³e 208 (w odniesieniu do 4 omów).
R.£.

P90

T
O

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]
Wysterowanie (K −kanały)
1K
2K
3K
8
113
113
106
4
165
165
151
Czułość (dla maks. mocy) [V]
0,8/077*
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]
89/89*
Dynamika [dB]
109/108*
Zniekształcenia THD+N
(1W, 8Ω, 1kHz) [%]
0,062
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 208

* - Kana³ nr 3
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P1 – czyli prawie 200 watów na
8 omach i ponad 300 na 4 omach przy bardzo niskich zniekszta³ceniach.
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