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P ochodz¹ca z Kanady
  marka Anthem jest
znana tym Czytelnikom,

którzy przygody z audio
(i Audio) nie zaczêli
w czasach kina za kilkaset
z³otych, ale nieco wczeœniej.
Zwi¹zana z hi-endow¹
manufaktur¹ Sonic Frontiers,
pomyœlana zosta³a jako
dostawca relatywnie nieco
tañszych, choæ w skali
bezwzglêdnej wci¹¿
luksusowych urz¹dzeñ
stereofonicznych. Ale
obecnie o wyczynach S.F.
nic nie s³yszymy, podczas
gdy Anthem wyp³yn¹³ z ofert¹
urz¹dzeñ wielokana³owych.

Ostatnie dwa lata wskazuj¹ na przesilenie w kinie domowym.
Jak wynika z danych o sprzeda¿y w Europie, rynek doœæ mocno siê

spolaryzowa³. Erozja cenowa, spowodowana przez wszechobecnoœæ tanich
chiñskich produktów, doprowadzi³a do tego, ¿e ju¿ za kilkaset z³otych mo¿na

kupiæ kompletne kino domowe - z kolumnami, elektronik¹ i jeszcze kilkoma
filmami na zachêtê. Rynek w lwiej czêœci opanowany jest przez urz¹dzenia

i systemy, których cena nie przekracza 2000 z³. Natomiast w segmencie
propozycji dro¿szych sprzeda¿ w roku 2005, w porównaniu do 2004,  spad³a

o 60 %! Dla firm produkuj¹cych nieco lepszy sprzêt to katastrofa. Ale na
pocieszenie mo¿na dodaæ, ¿e kto naprawdê potrafi robiæ urz¹dzenia

najwy¿szej klasy, ten nie straci – w sektorze najdro¿szych klocków AV
sprzeda¿ nie spad³a, a nawet wzros³a. Prym wiod¹ tu oczywiœcie Stany

Zjednoczone, jednak i Europa dzielnie im sekunduje.

HYMN
WIELOKANA£OWY

D2 + P5

HYMN
WIELOKANA£OWY
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PROCESOR D2PROCESOR D2PROCESOR D2PROCESOR D2PROCESOR D2
Nie wiedzia³em, za co siê bra³em. Gdybym

wiedzia³, to mo¿e poprosi³bym do testu o jak¹œ
miniwie¿ê, albo odtwarzacz DVD z powietrzem
w œrodku... Wnosz¹c koñcówkê P5 , wraz z
przedstawicielem dystrybutora, na trzecie piêtro
(bez windy), w duchu gani³em siê za to, ¿e nie
zaj¹³em siê zbieraniem znaczków. Ju¿ masa D2
daje wiele do myœlenia – wiêkszoœæ wzmacniaczy
zintegrowanych, mo¿e poza testowanym ostat-
nio Accuphasem E-550, by³a mniejsza i l¿ejsza.
A to przecie¿ tylko procesor.

Front D2 nie przypomina w niczym minima-
lizmu audiofilskich urz¹dzeñ z ga³k¹ i wy³¹czni-
kiem sieciowym, ani trochê nie podlizuje siê mi-
³oœnikom takiego stylu. Procesor Anthema po-
wsta³ bowiem z myœl¹ o ciê¿kiej pracy, aparycj¹
przypomina urz¹dzenia studyjne, a jakoœci¹ bu-
dowy nawet je przewy¿sza. Obudowa jest wy-
konana w ca³oœci z grubych blach aluminiowych
oraz stali (spód), z bardzo grubym panelem przed-
nim, na którym umieszczono nie mniej ni¿ 41
srebrnych przycisków, potencjometr wzmocnie-
nia oraz du¿y, niebieski wyœwietlacz. Jeszcze
bardziej zat³oczony jest panel tylny, mamy tam
wszystkie standardy wejœæ oraz wyjœæ, w³¹cznie
z HDMI, zbalansowanymi ³¹czami cyfrowymi
i analogowymi, a tak¿e gniazdami s³u¿¹cymi do
wprzêgniêcia Anthema do zaawansowanych in-
stalacji (trigger, RS-232, gniazda dla zewnêtr-
znych czujek IR).

D2 jest urz¹dzeniem oœmiokana³owym, deko-
duj¹cym wszystkie mo¿liwe formaty kina domo-
wego, w³¹cznie z DTS 24/96, DTS-ES, Dolby Di-
gital EX itp. Posiada tak¿e certyfikat THX2. Op-
rócz przycisków na panelu przednim wyekspo-
nowano tak¿e loga kluczowych ‘patentów’ firmy,
w tym upsampling do postaci 24/192 wszystkich
sygna³ów (PCM, DTS i Dolby Digital) oraz skaler
sygna³u wideo o jakoœci porównywalnej z urz¹dze-

niami studyjnymi, pracuj¹cymi w stacjach na-
dawczych.

Uk³ad gniazd na tylnej œciance odzwierciedla
budowê wewnêtrzn¹. Skrajnie z prawej strony
mamy bardzo powa¿ny zasilacz, z dwoma du¿y-
mi transformatorami toroidalnymi oraz jednym
rozbudowanym zasilaczem impulsowym. W su-
mie naliczy³em ok. 20 (a pewnie jest ich wiêcej)
uzwojeñ wtórnych, którym towarzysz¹ komplet-
ne zasilacze, z ultraszybkimi diodami o ³agodnym
prze³adowaniu. Trafa od uk³adu oddziela gruba
aluminiowa p³yta, która pe³ni tak¿e rolê radiatora
dla wielu stabilizatorów. Zasilacz impulsowy s³u¿y
do dostarczenia “po¿ywienia” dla sekcji cyfrowej
wideo. P³ytka ta jest zreszt¹ najwiêksza. Zastoso-
wano na niej wysokiej klasy prze³¹czniki oraz uk³ady
skaluj¹ce. Pasmo przenoszenia tej sekcji ma wykra-
czaæ z nawi¹zk¹ ponad standardowy sygna³,
1080p ma byæ dla D2 kaszk¹ z mleczkiem. Mo¿na
wiêc mówiæ o prawdziwym procesorze obrazu.

Symptomatyczne jednak, ¿e problemom wi-
deo poœwiêcono w materia³ach firmowych sto-
sunkowo niewiele miejsca, a g³ówny nacisk po³o-
¿ono na dŸwiêk. Najwa¿niejsza w urz¹dzeniach
kina domowego jest wszechstronnoœæ oraz wy-
goda. Najpierw wszechstronnoœæ: D2 potrafi nie-
mal wszystko. Mo¿emy ustawiæ czu³oœæ ka¿dego
z wejœæ. Ka¿dy kana³ mo¿e byæ osobno filtrowa-
ny (pod k¹tem subwoofera), a ca³oœæ mo¿na sko-
rygowaæ pod k¹tem akustyki wnêtrza - s³u¿y te-
mu przestrajany generator po³¹czony z uk³adem
equalizacyjnym. Jeœli tego by³oby komuœ za ma³o,
mo¿e sobie skorygowaæ barwê ka¿dego z wejœæ
z osobna. To oczywiœcie bêdzie wymaga³o prze-
jœcia z sygna³u analogowego na cyfrowy, co do-
konuje siê w bardzo dobrych uk³adach AKM
AK5394. Kiedy ju¿ jesteœmy w cyfrze, dziêki po-
dwójnemu procesorowi DSP Freescale, mo¿emy
ustawiæ Lip Sync (jeœli sygna³ wideo by³ obrabiany
i jest opóŸniony wzglêdem dŸwiêku), bass mana-
gement dla wszystkich wejœæ, tak¿e analogowych
DVD-A i SACD, oraz wspomniany upsampler. Ta
ostatnia funkcja jest o tyle unikalna, ¿e w D2
mo¿emy upsamplowaæ nie tylko Ÿród³a PCM, jak
np. CD, ale tak¿e wszystkie œcie¿ki filmowe. S³u-

D2 wyposa¿ono
w trzy niezale¿ne
zasilacze – dwa liniowe
z du¿ymi transformatorami
toroidalnymi i trzeci
impulsowy dla sekcji wideo.

Pilot jest podœwietlany, doœæ zat³oczony, jed-
nak wcale nie tak skomplikowany w obs³u-
dze, jakby siê mo¿na by³o spodziewaæ. I jesz-
cze nauczy siê nowych sztuczek.

Mnogoœæ przycisków, jednak
g³oœnoœci¹ steruje siê najwygodniej za

pomoc¹ du¿ej ga³ki.

Nie doœæ, ¿e D2 obs³uguje sygna³ 7.1,
to jeszcze posiada dwie dodatkowe strefy.

Anthem posiada unikaln¹ umiejêtnoœæ
upsamplowania wszystkich kana³ów ze
wszystkich Ÿróde³ (tak¿e Dolby Digital
i DTS) do postaci 24/192.

D2 potrafi
upsamplowaæ sygna³y

wideo, st¹d rozbudowany
skaler obrazu umieszczony na

najwy¿ej po³o¿onej p³ytce.
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¿¹ temu cztery stereofoniczne, asynchroniczne
upsamplery Analog Devices AD1896 (24/192),
które wraz z wysokim oversamplingiem prze-
tworników AKM AK4395 (znakomite uk³ady!)
pozwalaj¹ na u¿ycie ³agodnych, mo¿na powie-
dzieæ “audiofilskich” filtrów 3. rzêdu Bessela.
Oznacza to, ¿e minimalizowane s¹ rozmycia cza-
sowe i unikamy przykrego dzwonienia sygna³u
impulsowego, który przek³ada siê na ostroœæ
i zapiaszczenie górnych czêœci pasma. Sekcja ta
jest na tyle dobra, ¿e zniekszta³cenia THD s¹ na
poziomie ni¿szym ni¿ z wielu bardzo dobrych
urz¹dzeñ stereofonicznych. Inaczej ni¿ w wiêk-
szoœci, nawet bardzo drogich urz¹dzeñ A/V, nie-
zwykle starannie wybrano tak¿e pozosta³e ele-
menty w torze, bo np. sygna³ analogowy wzmac-
niany i buforowany jest w koœciach Burr-Browna
OPA2132, a w torze zainstalowano znakomite
kondensatory Nichicon Muse z najwy¿szej serii
UK. Wyjœæ z D2 mo¿emy albo gniazdem niezbalan-
sowanym RCA (niez³ocone), albo zbalansowanym
XLR (z³ocone Neutriki). Obydwa mamy w formacie
7.2, tj. mo¿na zastosowaæ dwa subwoofery. Wa¿-
n¹ umiejêtnoœci¹ jest tak¿e mo¿liwoœæ wykony-
wania nagrañ cyfrowych ze wszystkich Ÿróde³.
Nie jest to jednak prosty uk³ad, poniewa¿ do
sygna³u dodawany jest dither (niskopoziomowy
cyfrowy szum), jak w dobrym studiu nagranio-
wym, zwiêkszaj¹cy realn¹ rozdzielczoœæ sygna³u.

Nie bêdê dalej zag³êbia³ siê w mo¿liwoœci
i umiejêtnoœci, bo Audio nie jest pismem dla in-
stalatorów, warto jednak jeszcze powiedzieæ, ¿e
urz¹dzenie mo¿e pracowaæ tak¿e po prostu jak

wysokiej klasy przedwzmacniacz analogowy, po-
niewa¿ mo¿na wy³¹czyæ uk³ady DSP i nie prze-
chodziæ przez konwersjê A/C. Tak wiêc wcho-
dz¹c sygna³em stereo z odtwarzacza CD lub
SACD (RCA lub XLR), przejdziemy tylko przez
bufory wejœciowe, analogowe, scalone drabinki
rezystorowe Crystal CS3310 (takie same we
wszystkich kana³ach) i uk³ady wyjœciowe na koœ-
ciach Burr-Browna. Ca³y tor od wejœcia do wy-
jœcia jest zbalansowany.

Pilot jest podœwietlany i doœæ zat³oczony. Po-
za tym – wzorcowy.

S³owo komentarza nale¿y odnieœæ do przy-
sz³oœci. Tu¿ za rogiem podskakuje z niecierpli-
woœci¹ HDTV w postaci Blu-Raya i HD-DVD.
Obydwa korzystaj¹, obok standardowych, tak¿e
z bezstratnych kodeków DTS-HD i True HD
Dolby Digital, w formatach 7.1. Stawia to w no-
wym œwietle wynurzenia o zaawansowanym to-
rze analogowym urz¹dzenia. Jeœli bêdziemy bo-
wiem chcieli korzystaæ ze œcie¿ek z bezstratnym
kodowaniem (a ró¿nica miêdzy stratnymi DD
i DTS i ich nowymi inkarnacjami jest, proszê mi
wierzyæ, olbrzymia), wówczas trzeba bêdzie
wyjœæ z odtwarzacza oœmioma kana³ami (7+1).
W D2 mamy wejœcie szeœciokana³owe 5.1, wiêc
dodatkowe kana³y odpadaj¹. Poza tym, wieloka-
na³owe wejœcie jest wy³¹cznie niezbalansowane,
wiêc tracimy czêœæ zalet wynikaj¹cych (przynaj-
mniej teoretycznie) z symetrycznej topologii
urz¹dzenia. Na rynku jest te¿ kilka genialnych
urz¹dzeñ DVD z wszystkimi wyjœciami w formie
zbalansowanej.

Centrum audio – na górze p³ytka z upsamp-
lerami (dla wszystkich kana³ów), poni¿ej
scalone drabinki rezystorowe i bufory, a po
prawej p³ytka z uk³adami DSP.

D2 ma budowê modu³ow¹, z wyspecjalizo-
wanymi uk³adami: na górze p³ytka
procesora wideo, pod ni¹ wyjœcia wideo
analogowe, ni¿ej wyjœcia audio analogowe.



styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007

HI-END Procesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocy

44

L
  

  
  

  
A

  
  

  
  

B
  

  
  

  
O

  
  

  
  

R
  

  
  

 A
  

  
  

  
T

  
  

  
  

O
  

  
  

  
R

  
  

  
  

I 
  

  
  

 U
  

  
  

  
M

KKKKKOÑCÓWKAOÑCÓWKAOÑCÓWKAOÑCÓWKAOÑCÓWKA
MOCY P5MOCY P5MOCY P5MOCY P5MOCY P5

Na tle procesora D2, koñcówka mocy P5
wygl¹da wrêcz nudno, w dodatku jest do-
s³ownie bardzo mêcz¹ca. Wielkie, czarne
urz¹dzenie ciê¿ko podnieœæ w dwie osoby.
Czegoœ tak masywnego jeszcze u siebie nie
mia³em i po tych doœwiadczeniach pewnie
prêdko na coœ takiego siê nie zdecydujê.
Górna œcianka i przedni, bardzo gruby panel,
podobnie jak w D2, s¹ wykonane z alumi-
nium. Z przodu na czarnej, du¿ej p³aszczyŸ-
nie mamy tylko piêæ niebieskich diodek syg-
nalizuj¹cych dzia³anie poszczególnych kana-
³ów oraz szóst¹ – “power”. Z ty³u równie
spokojnie, choæ widaæ, jak zosta³o zaaran¿o-
wane  wnêtrze  urz¹dzenia.  NajwyraŸniej
p³ytki z poszczególnymi kana³ami zosta³y
ustawione pionowo, poniewa¿ na górze ka¿-
dego z piêciu “pasków” mamy gniazdo RCA
i XLR z t³umikiem 6 dB, a na dole z³ocone
gniazda g³oœnikowe.

Wewn¹trz mamy piêæ identycznych, nie-
zale¿nych uk³adów wzmacniaj¹cych, ka¿dy
z w³asnym zasilaniem. I to tych piêæ potê¿-
nych transformatorów wa¿y tyle, ¿e rêce
odpadaj¹. Konstrukcja jest naprawdê piêkna.
To s³owo rzadko u¿ywane do opisu urz¹-
dzeñ zwi¹zanych z kinem domowym, ale tu-
taj pasuje lepiej ni¿ gdziekolwiek indziej.
P³ytki s¹ wykonane z grubego laminatu, zaœ

Taka koñcówka mocy i nie ma bolca uziemia-
j¹cego w gnieŸdzie sieciowym? To brzmi jak nie-
porozumienie i nie chodzi tylko o wzglêdy bez-
pieczeñstwa, ale fakt, ¿e niemal wszystkie para-
metry elektryczne wzmacniacza s¹ bez uziemie-
nia znacznie gorsze. Warto wiêc od razu odszu-
kaæ umieszczon¹ z ty³u obudowy œrubê “ground”
i tam na sta³e przykrêciæ trzeci kabel z gniazda
sieciowego. Dopiero po takiej operacji rozpo-
cz¹³em pomiary.

Wtedy P5 pobi³ wszystko, z czym mia³em do-
tychczas do czynienia, w niemal ka¿dym aspek-
cie. Moc wyjœciowa nie jest wprawdzie bez-
wzglêdnie rekordowa, ale czego wiêcej trzeba
do szczêœcia – w jednym kanale 322 W na
8 omach i 529 W na 4 omach, a jakby tego by³o
ma³o, w tej kwestii nic siê nie zmienia przy pod-
³¹czeniu kolejnych kana³ów. Dwa razy biega³em
do pobliskiego sklepu po coraz wiêksze zestawy
bezpieczników, a gdy kolejna wymiana grozi³a
ju¿ popaleniem instalacji, musia³em skapitulowaæ,
podda³y siê te¿ dwa obci¹¿enia testowe. Wszyst-
kie te zabawy podnios³y bud¿et ca³ego przedsiê-
wziêcia, dopiero w przysz³ym okresie rozlicze-
niowym zobaczymy, jaki rachunek wystawi elek-
trownia. Ostatecznie uda³o siê zmierzyæ piêæ ka-
na³ów na 8 omach i cztery na 4 omach (co da³o
ju¿ sumaryczn¹ moc ponad 2000 W!). W prakty-
ce moc ograniczy nie sam wzmacniacz, ale wy-
dolnoœæ energetycznej linii zasilaj¹cej.

Czu³oœæ koñcówki to 1,8 V - tyle potrzeba,
aby osi¹gn¹æ pe³n¹ moc, firmowy procesor nie
bêdzie mia³ jednak problemów z dostarczeniem
takiego sygna³u. Odstêp sygna³u od szumu to re-
kordowe 100 dB, a dynamika siêgnê³a tak¿e wy-
¿yn - a¿ 127 dB.

Pasmo przenoszenia (rys. 1.) pokazuje spa-
dek -0,2 dB przy 10 Hz, natomiast przy 100 kHz
mamy spadek rzêdu 1 – 2 dB (w zale¿noœci od
obci¹¿enia).

Na wykresie przedstawiaj¹cym zniekszta³ce-
nia harmoniczne (rys. 2.) nie dzieje siê nic niepoko-
j¹cego, najsilniejsza trzecia harmoniczna ma bardzo
niski poziom -90 dB, druga le¿y o 6 dB ni¿ej, a jakieœ
dalsze niedobitki znacznie poni¿ej -100 dB.

Wykres mocy na rys. 3. wygl¹da bajecznie,
nawet nie ma co wspominaæ o zniekszta³ceniach
poni¿ej 0,1%, bo w ca³ym zakresie zbadanej mo-
cy utrzymujemy siê w tych (nie licz¹c obszaru
przesterowania). THD+N ni¿sze od 0,01%
otrzymujemy od 1,5 W do 290 W dla 8 omów
oraz od 4 W do 428 W dla 4 omów. Jeszcze le-
piej wygl¹daj¹ punkty zniekszta³ceñ minimalnych,
które otar³y siê o zdolnoœci rozdzielcze naszego
systemu pomiarowego. W przedziale 65 W – 250
W i na obci¹¿eniu 8 omów THD+N jest sta³e
i wynosi 0,002%, a minimum dla 4 omów le¿y
jeszcze ni¿ej, przy 0,0018% i mocy 348 W.
Kropk¹ nad i jest wspó³czynnik t³umienia o war-
toœci 400 (w odniesieniu do 8 omów). Amen.

Takiego wzmacniacza wielokana³owego labo-
ratorium Audio jeszcze nie widzia³o.

Radek £abanowski

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Obciążenie [Ω]                 Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3 K 4 K 5K
8 332 332 332 332 332
4 529 529 529 529 −

Czułość (dla maks. mocy) [V]        1,8
Stosunek sygnał/szum
(filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 100
Dynamika [dB] 127
Zniekształcenia THD+N  (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,012
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4Ω) 400

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Jak zwykle
w urz¹dzeniach A/V,

w D2 otrzymujemy
prawdziwe centrum

lotów kosmicznych...
Brakuje jedynie

wejœcia 7.1, najlepiej
zbalansowanego.

Jeœli mamy odtwarzacz
stereofoniczny (CD/SACD), najlepiej

bêdzie go pod³¹czyæ wejœciem
analogowym zbalansowanym.
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w materia³ach firmowych, mo¿na by³o zastoso-
waæ mniej tranzystorów (i zmniejszyæ koszty),
jednak wówczas ka¿dy z nich musia³by dostar-
czyæ wy¿sz¹ sta³¹ moc, a co za tym idzie mia³by
mniejszy zapas mocy dla witalnej czêœci sygna³u mu-
zycznego, tj. dla transjentów i skoków dynamiki.

Transformatory maj¹ osobne uzwojenia wtór-
ne dla koñcówki i sekcji steruj¹cej, która otrzy-
muje napiêcie stabilizowane. St¹d w uk³adzie
mnogoœæ kondensatorów i stabilizatorów. I na
koniec sprawa ultra-audiofilska: w torze sygna³u
nie ma ¿adnych bezpieczników! Do zabezpiecze-
nia u¿yto elementów PTC (Positive Temperature
Coefficient) – termistorów, które po ustaniu nie-
prawid³owego poboru mocy automatycznie przy-
wracaj¹ zasilanie. NajwyraŸniej przy pewnym po-
ziomie wszystko trzeba multiplikowaæ, poniewa¿
urz¹dzenie stoi na szeœciu nó¿kach (dwie dodat-
kowe blisko œrodka) i zasilane jest przez DWA (!)
kable zasilaj¹ce AC, poniewa¿ pojedynczy mia³by
zbyt ma³¹ wytrzyma³oœæ pr¹dow¹.

œcie¿ki maj¹ podwójn¹ gru-
boœæ. Wejœcie wykonano jako

aktywny, kaskadowy bufor z lo-
kalnym zbalansowanym sprzê¿eniem zwrotnym.
Wszêdzie, gdzie to tylko mo¿liwe tranzystory
po³¹czono parami i obleczono silikonowymi obej-
mami,  tak  aby  wyrównaæ  ich  temperaturê.
W stopniu koñcowym zastosowano po siedem
par  tranzystorów  bipolarnych.  Jak  napisane

P5 sk³ada siê z piêciu
identycznych, potê¿nych kana³ów mocy.

Na czarnej, du¿ej
p³aszczyŸnie P5

mamy tylko piêæ
niebieskich diodek

sygnalizuj¹cych
dzia³anie

poszczególnych
kana³ów



styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007

HI-END Procesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocyProcesor AV + wzmacniacz mocy

46

O   D   S   £   U   C   H

Korzystaj¹c z takich Ÿróde³, jak CD, SACD
czy LP, najlepiej wy³¹czyæ wszystkie uk³ady
DSP i puœciæ sygna³ najkrótsz¹ œcie¿k¹.

Maj¹c do czynienia z tak skomplikowa
nym systemem, du¿¹ czêœæ przeznaczo-
n¹ na test trzeba poœwiêciæ na naukê

obs³ugi i optymalne ustawienie wszystkich para-
metrów. Wszechstronnoœæ i zarazem z³o¿onoœæ
topowych systemów przeznaczonych do kina
domowego jest zreszt¹ tak du¿a, ¿e p³ynnie po-
ruszaj¹ siê wœród nich jedynie doœwiadczeni in-
stalatorzy. B¹dŸmy szczerzy: za takie pieni¹dze
i przy tak zaawansowanym technologicznie pro-
dukcie, musi on zostaæ zainstalowany przez dys-
trybutora. Tak to sobie przynajmniej wyobra-
¿am, jako potencjalny klient: siedzê na sofie, pa-
nowie wnosz¹ pud³a, rozpakowuj¹ je, pod³¹-
czaj¹ zawartoœæ i pytaj¹ mnie o moje preferen-
cje, przyzwyczajenia, gdzie mnie podrapaæ, itp.
Test obj¹³ g³ównie nastêpuj¹ce dzia³y: muzyka ste-
reofoniczna, wielokana³owa oraz filmy. W pierw-
szym przypadku osobno testowane by³y wejœcia
wielokana³owe (pamiêtajmy, ¿e zaraz bêdziemy
mieli na karku Blu-Raya/HD-DVD i reszta dekode-
rów bêdzie zbêdna) oraz osobno wejœcia cyfrowe.

Nie przypadkiem wci¹¿ powracam do wejœæ
multichannel: D2 jest fantastycznym, analogowym
przedwzmacniaczem wielokana³owym. Bardzo,
ale to bardzo rzadko zdarza siê, aby urz¹dzenie
do kina domowego przyzwoicie radzi³o sobie ja-
ko zwyk³y preamp. Myœlê, ¿e nie przesadzê, jeœli
powiem, ¿e wyspecjalizowane przedwzmacnia-
cze stereofoniczne w granicach 20 000 z³ bêd¹
siê musia³y mocno napociæ, ¿eby czymœ nas po-
tem zaskoczyæ. Pod³¹czamy wiêc odtwarzacz
CD do wejœæ zbalansowanych i SACD/DVD-A do
niezbalansowanych i s³yszymy... przyciemnion¹
barwê. Ale pierwsze takty wibrafonu z fantas-
tycznej p³yty Jazz at the Pawnshop (Proprius,
PRSACD 7778, SACD 4.0/CD) pokazuj¹, ¿e góra
pasma jest i to znakomita – pe³na, dŸwiêczna,
tyle ¿e bez cienia wyostrzenia. D2 zachowuje siê
bowiem jak rasowe hi-endowe urz¹dzenie, gdzie
t³o jest maksymalnie czarne. DŸwiêki pojawiaj¹
siê nagle, swobodne i naturalne. Wspomniana
p³yta zosta³a oryginalnie zmiksowana w stereo
i dopiero póŸniej zosta³y wyodrêbnione tylne ka-
na³y, podobnie jak to siê robi w firmie Opus3,
przez ekstrakcjê z przednich. Daje to naturaln¹
perspektywê i gêst¹, namacaln¹ przestrzeñ wo-
kó³ nas. Podobnie zachowuj¹ siê nagrania stereo-
foniczne, z tym ¿e nowa przestrzeñ otwiera siê
za oknem g³oœników. Tylko kilka razy w ¿yciu
s³ysza³em na urz¹dzeniach A/V tak brzmi¹cego
Stinga z Sacred Love (A&M Records, 86061, Li-
mited Edition SACD/CD). A w³aœciwie tak dob-
rze nigdy. P³yta nagrana oryginalnie na wieloœ-
cie¿kowym cyfrowym rejestratorze PCM, zosta-
³a nastêpnie skonwertowana do DSD i wyemito-
wana jako p³yta SACD. Na ka¿dym etapie obrób-
ki coœ musiano spapraæ, poniewa¿ normalnie p³y-
ty s³uchaæ siê nie da. W³¹czaj¹c j¹ wydaje siê, ¿e
s³uchamy ma³ego radyjka, bez dynamiki i bez
œcie¿ki z basem, któr¹ in¿ynier dŸwiêku zapo-
mnia³ wkleiæ do miksu. System Anthema pokaza³

wszystkie s³aboœci bez oci¹gania, jednak nie ze-
psu³ przyjemnoœci ze s³uchania p³yty. Nagle oka-
zuje siê, ¿e przecie¿ s¹ tam genialne melodie,
wysmakowane aran¿acje, harmonie, dla których
warto siê czasem poœwiêciæ. D2/P5 niczego bo-
wiem nie wyostrzy³, nie zeszkli³, a bas wreszcie
zacz¹³ graæ.

Ods³uch obejmowa³ tak¿e porównanie prze-
lotki analogowej z wewnêtrznymi dekoderami
przy pod³¹czaniu Ÿród³a stereofonicznego. Trze-
ba powiedzieæ, ¿e w tym przypadku D2 radzi so-
bie równie dobrze, chocia¿ wewnêtrzny deko-
ding powoduje, ¿e w porównaniu z dobrymi od-
twarzaczami DVD-Audio/SACD z okolic 15 000 z³
akcent kontrabasu jest ³agodzony, w efekcie ryt-
micznoœæ uœredniana. Z kolei na œrednicy dzieje
siê coœ innego. Jestem pewien, ¿e gêsta, ciep³a,
niemal lampowa (jak to dziwnie brzmi w kontek-
œcie A/V) barwa tego przedzia³u niejednego po-
stawi przed trudnym wyborem: precyzja (cyfra)
czy pe³nia (analog). Wewnêtrzne dekodery wraz
z upsamplerem z ka¿dego nagrania potrafi³y wy-
dobyæ jego mocne strony, skupiaj¹c siê na œred-
nicy i ³adnej górze, dodawa³y te¿ nieco uderzenia
na dole, rzeczy nie do koñca purystycznie akcep-
towalnej, jednak w tym œwiecie po¿¹danej.

Jeœli bowiem dekodowaæ bêdziemy œcie¿ki
dŸwiêkowe z p³yt DVD, a pomimo przejœcia na
HDTV bêdziemy przecie¿ chcieli ogl¹daæ posia-
dane filmy (ja sam niepostrze¿enie sta³em siê
w³aœcicielem kilkuset), wówczas to w³aœnie moc-
ny bas oraz pe³na œrednica ustawi¹ dŸwiêk syste-
mu. Potêga koñcówek przek³ada to bez cienia
wahania na grzmot, strza³, ale tak¿e na uderzenie
kot³ów w orkiestrze czy stopy w big-bandzie, jak
z filmu The Rat Pack (Propaganda 113, Dolby Di-
gital 5.1), gdzie dostawaliœmy fizyczne uderzenie
w klatê, jakbyœmy siedzieli blisko kolumn estra-
dowych. Przy okazji filmu da³ siê Anthem poznaæ
tak¿e jako urz¹dzenie, które z powodzeniem
mog³oby staæ w re¿yserkach wytwórni filmo-
wych. A ¿e nie stoi, przekonuje co druga sknoco-
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STATEMENT P5
Cena [z³] 28 000
Dystrybutor POLPAK POLAND

www.koda.pl

Wykonanie i komponenty
Piêæ wydajnych koñcówek mocy, ka¿da z w³asnym po-
tê¿nym zasilaczem.
Laboratorium
Wzorzec - monstrualna moc, niebotyczna dynamika
i wspó³czynnik t³umienia, zniekszta³cenia na granicy
mierzalnoœci.
Brzmienie
Ca³kowita neutralnoœæ z niesamowitym potencja³em
dynamiki i basu.

STATEMENT D2
Cena [z³] 32 000
Dystrybutor POLPAK POLAND

www.koda.pl

Wykonanie i komponenty
Mocna, profesjonalna konstrukcja z najnowoczeœniej-
szymi uk³adami.

Funkcjonalnoœæ
Wszystko i jeszcze wiêcej... tylko brak wejœcia 7.1 na
XLR. Skomplikowanie ustawieñ wymaga pomocy in-
stalatora.

Brzmienie
Gêsta, pe³na œrednica, dok³adna, nieprzejaskrawiona
góra. Fantastyczny analogowy przedwzmacniacz, do
tego wielokana³owy.

na œcie¿ka dŸwiêkowa. WeŸmy dla przyk³adu
wspomniany film opisuj¹cy historiê Sinatry i jego
kompanów z Rat Pack. Kiedy w czwartej scenie
Frank przechadza siê z jednym z nich wieczorem
po parku, nad basenem, genialnie s³ychaæ ¿ycie
nocne z dala od miasta – cykaj¹ce œwierszcze,
wietrzyk itp. A przy tym g³osy aktorów wprost
ze studia, z debilnym pog³osem jak z ³azienki.
I w dodatku mo¿na palcem wskazaæ, gdzie któ-
re wejœcie zosta³o wklejone i zaraz wyciszone
(wszystkie g³osy w amerykañskich filmach s¹ do-
grywane w postprodukcji). Anthem nie pozosta-
wi³ w¹tpliwoœci, ¿e wszystko to zosta³o sprepa-
rowane i “zrobione”. A przecie¿, kiedy wchodz¹
sceny z wystêpami muzyków, wszystko siê zmie-
nia, jakby ca³kiem kto inny zajmowa³ siê tutaj
dŸwiêkiem: mamy w³aœciwie dobrany pog³os,
znakomite barwy, uderzenie. Przez d³ugi czas
wydawa³o mi siê, ¿e ³atwiej wykonaæ poprawny
pod tym wzglêdem film SF. Dlatego szokiem by³o
dla mnie obejrzenie i wys³uchanie mojej ulubio-
nej historii tego typu, filmu Equilibrum (Miramax/
SPI 970, DTS-ES). Tutaj g³osy by³y jeszcze gor-
sze, jeœli to mo¿liwe, bez dynamiki, z ograniczo-
nym pasmem. Sporo pomog³o ustawienie equali-
zacji kana³u centralnego (unikalna w³aœciwoœæ
D2), ale niesmak pozosta³.

Centralnym zagadnieniem, przynajmniej z pun-
ktu widzenia tej recenzji, jest jednak wspó³udzia³
w tym procederze samego Anthema. Po raz dru-
gi, po równie znakomitym systemie Parasounda
C2+A52 testowanym dwa lata temu w Audio
i zupe³nie nie z tej ziemi (tak¿e cenowo) syste-
mie JBL Synthesis, s³ysza³em prawdziwe kino –
bez oszukiwania, bez tricków i mrugania okiem.
Anthem gra przy tym nieco inaczej ni¿ pozo-
sta³e dwa systemy. Nie tak przejrzyœcie jak Para-
sound, ani tak dynamicznie jak JBL, jednak piêkna
œrednica i genialna sekcja przedwzmacniacza
analogowego stawiaj¹ kanadyjski system w miejs-
cu, gdzie pozosta³e urz¹dzenia A/V jeszcze nie
dotar³y. A potêga drzemi¹ca we wzmacniaczach
P5 budzi niepokój i obawy, czy aby nie czas na
zmianê kolumn na dwa razy wiêksze i mocniej-
sze. Na pewno trzeba dokrêciæ klamki w ca³ym
domu, bo zaczynaj¹ dzwoniæ. Warto i namawiam
do tego, aby zakupiæ odtwarzacz CD wysokiej
klasy, z wyjœciem zbalansowanym, albo DVD uni-
wersalne z takim samym wyjœciem i wkroczyæ
w œwiat wielokana³owej muzyki. Jeœli ktoœ s³ucha
muzyki klasycznej, to raz us³yszawszy p³yty Mer-
cury Living Presence oraz RCA Living Stereo wy-
dawane w³aœnie na wielokana³owych SACD,
z materia³em zarejestrowanym na trzech œcie¿-
kach, z kana³em centralnym, czyli tak, jak to
w swoim patencie opisuj¹cym ods³uch stereofo-
niczny zawar³ Blumlein, nie bêdzie chcia³ ich ju¿
s³uchaæ potem w stereo. Anthem zmienia siê
wówczas w audiofilski, hi-endowy system wielo-
kana³owy, z takimi samymi aspiracjami do abso-
lutu jak wypieczone systemy stereo.

Wojciech Pacu³a

D2 jest urz¹dzeniem oœmiokana³owym,
dekoduj¹cym wszystkie mo¿liwe formaty
kina domowego, w³¹cznie zDTS 24/96,
DTS-ES, Dolby Digital EX itp. Posiada tak¿e
certyfikat THX2. Oprócz przycisków na
panelu przednim wyeksponowano tak¿e
loga kluczowych ‘patentów’ firmy, w tym
upsampling do postaci 24/192 wszystkich
sygna³ów (PCM, DTS iDolby Digital) oraz
skaler sygna³u wideo o jakoœci porówny-
walnej z urz¹dzeniami studyjnymi,
pracuj¹cymi w stacjach nadawczych.


