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MAP-407 to potê¿ne urz¹dzenie. Wa¿y 28 kg, a wygl¹da na jeszcze wiêcej.
Jak podaj¹ materia³y firmowe, wzmacniacz jest w stanie oddaæ 200 W do
obci¹¿enia 8 omowego i a¿ 380 W do 4 omów! Czy nasze pomiary to po-

twierdz¹? Taki wata¿ by³by wrêcz zjawiskowy na tym pu³apie ceny.

Aparycjê okreœlaj¹ dwie rzeczy: wysokoœæ
przedniej œcianki oraz bardzo du¿e
 radiatory. Rolê radiatora pe³ni

w zasadzie ca³a obudowa, st¹d bardzo gruby,
aluminiowy front oraz radiatoropodobne p³yty
w miejscu œcianki górnej. Na œciance przedniej
mamy du¿e, podœwietlane na niebiesko wskaŸniki
mocy, du¿e pokrêt³o wzmocnienia i szeœæ
sporych przycisków. Jeden z nich to mechanicz-
ny wy³¹cznik sieciowy, pozosta³e s³u¿¹ do
wyboru wejœæ – mo¿emy podpi¹æ cztery
urz¹dzenia o sygnale liniowym i gramofon (MM/
MC). Myœlê, ¿e wejœæ liniowych, bez szkody dla
globalnego ocieplenia, mog³oby byæ ciut wiêcej.

Wnêtrze zosta³o podzielone grubymi
blachami na komory, które tworz¹ usztywniaj¹c¹
kratownicê, a jednoczeœnie separuj¹ od siebie
poszczególne sekcje.

W uk³adzie przedwzmacniacza widaæ
rozbudowany zasilacz, osobno dla ka¿dego
kana³u. St¹d sygna³ biegnie do koñcówek mocy,
umieszczonych na p³ytkach przykrêconych do
radiatorów. Niestety, nie uda³o mi siê zobaczyæ,
jakie tranzystory tam pracuj¹, w ka¿dym razie to

cztery pary w push-pullu. Koñcówka jest
w ca³oœci tranzystorowa, jedynie w sprzê¿eniu
zwrotnym widaæ scalak. Sygna³ do gniazd
g³oœnikowych prowadzony jest grubymi
plecionkami z miedzi.

W jednej ze œrodkowych komór ulokowano
zasilacze dla tranzystorów koñcowych,
z oœmioma kondensatorami Rubycona po
10 000 µF ka¿dy. W kolejnej samotniczy tryb
¿ycia pêdzi bardzo du¿y transformator
toroidalny, szeroki i doœæ p³aski, umieszczony
pionowo. Oprócz dopasowania do wnêtrza, ma
to te¿ inne pozytywne skutki. Najwiêksze
promieniowanie elektromagnetyczne toroidu
wystêpuje na jego osi. Zazwyczaj promieniuje on
wiêc do góry i na dó³, wp³ywaj¹c na postawione
na innych pó³kach urz¹dzenia. A tak du¿y toroid
musi siaæ okrutnie. Blisko frontu mamy jeszcze,
równie¿ zaekranowan¹, przestrzeñ dla VU-
metrów i elektroniki steruj¹cej.

Dodatkowym atutem jest ³adny, aluminiowy
pilot zdalnego sterowania, na którym umieszczo-
no przyciski „normal” i „power amps”. Wygl¹da
na to, ¿e mo¿emy w ten sposób aktywowaæ
wejœcie na koñcówkê, a to z kolei oznacza, ¿e
wzmacniacz w prosty sposób mo¿e byæ wpiêty
w system kina domowego.

MAP-407
Moc bêdzie z Wami

Advance Acoustic

Znakiem rozpoznawczym wszystkich
wzmacniaczy Advance’a s¹ podœwietlane
na niebiesko VU-metry. Nale¿y je jednak
traktowaæ raczej jako ozdobê,
a nie dok³adny miernik.

Pilot jest
elegancki i wygodny.
Mo¿na nim m.in.
uaktywniæ wejœcie na
koñcówkê mocy.



35maj 2008maj 2008maj 2008maj 2008maj 2008

ODS£UCH
MAP-407 daje dŸwiêk pe³ny, koherentny,

który bardzo g³adko „wchodzi” w kolumny.
Tak¿e i teraz s¹ elementy, które mog³yby byæ
jeszcze lepsze, takie jak np. otwarcie góry czy
rysunek i barwa instrumentów, bezb³êdne
w Unisonie, lub precyzja i dynamika basu Cary.
Jednak w tym przypadku s¹ to ograniczenia
drugorzêdne – coœ, co siê zauwa¿a, co jednak
pozostaje na poziomie „zauwa¿alnoœci” , nie
przechodz¹c na etap „przeszkadzalnoœci”.

Szczególn¹ uwagê przyci¹gaj¹ g³osy – s¹
nasycone i g³adkie, maj¹ te¿ bardzo dobr¹
trójwymiarowoœæ. Na p³ycie Unarmed And Dazed
Efrat Aloy, której operowy g³os dobrze
rozpocz¹³ test, zaznaczony zosta³ tak¿e bas.
W³aœciwie powinno to byæ normalne, to
ostatecznie potê¿ny wzmacniacz, jednak wysoka
moc nie zawsze gwarantuje dobr¹ barwê
i sprê¿ystoœæ. Tutaj mamy obydwie tak po¿¹dane
cechy. Podobnie jak wokale, instrumenty basowe
podawane s¹ doœæ blisko, na linii g³oœników. Przy
cieplej nagranych p³ytach, jak bardzo udany
i muzycznie, i dŸwiêkowo sampler firmy
Stockfisch Records pt. Closer To The Music Vol.
2, pierwszy plan wyjdzie wiêc przed kolumny.
Mo¿na to lubiæ lub nie, w ka¿dym razie
otrzymamy wówczas namacalny obraz
dŸwiêkowy. Intymnoœæ, to chyba s³owo-klucz
dla takich prezentacji. Bas na tej p³ycie jest doœæ
mocny, w nieco „przypalony” sposób – MAP
tego nie ukrywa, wrêcz przeciwnie, s³ychaæ ¿e
wzmacniacz jest w stanie ruszyæ „bry³ê z posad
œwiata”, chocia¿ najni¿szy podzakres jest trochê
poluzowany. S³ychaæ to bêdzie jednak tylko na
naprawdê nisko schodz¹cych kolumnach, zaœ na
wiêkszoœci tego nie zauwa¿ymy, a jego wy¿sza
czêœæ bêdzie dynamiczna i zró¿nicowana.

Widz¹c du¿y wzmacniacz nie mog³em siê
powstrzymaæ siê, ¿eby nie pos³uchaæ – i to
g³oœno – trzech czarnych albumów: Metallica,
Back In Black oraz Perfect Strangers (dwa
ostatnie z najnowszych remasterów). Metalika
i AC/DC zabrzmia³y jak marzenie. Ten bas...
Deep Purple, zremasterowani w manierze,
której nie lubiê, tj. „g³oœniej, jeszcze g³oœniej,

Wejœcie gramofonowe znowu jest norm¹ we
wzmacniaczach zintegrowanych. Norm¹ jest

tak¿e niespecjalnie wysoka jakoœæ takich
dodatków. Jeœli jednak mamy doœæ prosty

gramofon, wystarczy.

bez sensu”, zabrzmieli trochê zbyt jasno. Zwykle
przy g³oœnym s³uchaniu pierwsze pal¹ siê g³oœniki
wysokotonowe, a to dlatego, ¿e przy przestero-
waniu wzrastaj¹ zniekszta³cenia g³ównie na
górze i to one, a nie nadmierna czysta moc,
niszcz¹ przetworniki. Francuski wzmacniacz a¿
po bardzo wysokie poziomy g³oœnoœci gra bardzo
czysto i s³ychaæ, ¿e wci¹¿ ma spore rezerwy, ¿e
wczeœniej wysi¹dzie nam instalacja elektryczna,
ni¿ dotrzemy do jego ograniczeñ. St¹d trzeba
uwa¿aæ na kolumny, poniewa¿ mocne dawki
basu, trzymane tak d³ugo, jak tego wymaga
partytura (czy serwetka z baru – w zale¿noœci od
typu muzyki), graj¹ce naprawdê nisko,
powoduj¹, ¿e g³oœniki niskotonowe skacz¹ do
przodu jak serce, kiedy ktoœ nas zaskoczy.

Gitary gra³y znakomicie, z zadziorem, ale
spójnie. Byæ mo¿e nie dostaniemy tak dok³adne-
go kolorytu gitarowego pieca, jak z Unisona
Research S2K (tak, tak, pomimo jego znacznie
ni¿szej mocy), jednak przy tego typu muzyce
chyba nie zawsze warto bawiæ siê w subtelnoœci,
wiêc potêga i moc Advance’a nie pozostawia³y
w¹tpliwoœci co do tego, kto tu jest królem
rocka.

Nawet na biegu ja³owym wzmacniacz mocno
siê grzeje (musi mieæ wysoko ustawiony bias
tranzystorów, pierwsze waty id¹ w klasie A).
Preamp gramofonowy jest taki sobie, a pod³¹-
czenie bezpoœrednio do koñcówki CD
z regulowanym wyjœciem znacz¹co polepsza
rozdzielczoœæ, jednak nieco osusza barwê.

Do ch³odzenia tranzystorów zaprzêgniêto
ca³¹ obudowê, a nie tylko specjalne radiatory.

Wszystkie gniazda RCA s¹ solidne
i maj¹ teflonow¹ izolacjê. Oprócz
wejœæ dla Ÿróde³ mamy te¿ wyjœcie do
nagrywania oraz wyjœcie z przed-
wzmacniacza i wejœcie na koñcówkê
mocy.

Gruba œcianka przednia, co ma te¿ inne zalety
– usztywnia konstrukcjê i piêknie wygl¹da.
Ka¿demu przyciskowi, a tak¿e du¿ej ga³ce

wzmocnienia, towarzysz¹ diody.

MAP-407
Cena [z³] 7600
Dystrybutor BEST AUDIO

www.bestaudio.pl

Wykonanie
Potê¿na konstrukcja robi wra¿enie i nie pozostawia
niedosytu ani z zewn¹trz, ani wewn¹trz.
Funkcjonalnoœæ
Cztery wejœcia liniowe plus MM/MC, specjalna funkcja
u³atwia zintegrowanie z systemem wielokana³owym.
Wygodny pilot.
Parametry
Wielka skrzynia nie tylko na pokaz: ponad 2 x 200
W na 8 omach, prawie 2 x 400 W na czterech. Umiar-
kowany odstêp sygna³-szum.

Brzmienie
Nasycone, swobodne, lekko ocieplone. Mocny, dyna-
miczny bas, plastyczna œrednica, góra pasma spokojna.
Rozdzielczoœæ na œrednim poziomie.
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3. System kina domowego pod³¹czamy tak,
jakby mia³ byæ jedynym systemem w pokoju.
4. Kupujemy wzmacniacz stereofoniczny
z wejœciem typu home theatre.
5. G³oœniki efektowe i centralny pod³¹czamy
do amplitunera. Odtwarzacz DVD ³¹czaymy
przewodem cyfrowym (najlepiej koaksjalnym)
z amplitunerem, a obraz przez HDMI z TV.
6. Wyjœcia przedwzmacniacza w amplitunerze,
oznaczone najczêœciej „pre-out R” i „pre-out L”,
³¹czymy par¹ interkonektów z wejœciami
wzmacniacza zintegrowanego, oznaczonymi
„home theatre”. Kolumny przednie – lew¹
i praw¹ – pod³¹czamy do zacisków g³oœnikowych
wzmacniacza zintegrowanego, a nie do
analogicznych wyjœæ amplitunera.
7. Wyjœcie analogowe (RCA lub XLR) odtwarza-
cza DVD pod³¹czamy do dowolnego wejœcia
liniowego wzmacniacza zintegrowanego.
Ogl¹daj¹c film, nale¿y w integrze w³¹czyæ
wejœcie „ht” – regulacja poziomu g³osu
i wszystkie inne regulacje bêd¹ siê odbywa³y
w amplitunerze, poniewa¿ wzmacniacz
zintegrowany bêdzie pracowa³ jedynie jako
koñcówka mocy. Kiedy zaœ bêdziemy chcieli
s³uchaæ w stereo, w ogóle nie w³¹czamy
amplitunera i korzystamy z integry i DVD jak
z typowego systemu stereo. Rozwiniêciem tej
konfiguracji mo¿e byæ dokupienie specjalnego
odtwarzacza CD; w takim przypadku:
8. Wypinamy interkonekty analogowe z wyjœæ
odtwarzacza DVD i wpinamy je do wyjœæ
odtwarzacza CD. S³uchaj¹c stereo korzystamy
z CD, a ogl¹daj¹c film – tak jak wczeœniej z DVD.

LABORATORIUM Advance Acoustic MAP-407
Nie interesuje nas w tym miejscu uroda ogromnych wskaŸników

wychy³owych, jednak precyzji ich wskazañ mo¿emy siê przyjrzeæ. S¹ one
raczej dla ozdoby - przy realnym 1 W ujrzymy ponad dwa razy mniej, co
jednak nie przeszkadza MAP-407 w osi¹gniêciu fenomenalnej mocy 220 W
przy 8 omach i prawie 400 W przy 4 omach.  Pod³¹czenie dwóch kana³ów
nie sprawia zasilaczowi wielkiego k³opotu.

Konstruktorzy optymalnie dobrali przy tym czu³oœæ urz¹dzenia, która
siêga 0,26 V. Tego samego nie mo¿na powiedzieæ o poziomie szumów, S/N
wynosi 76 dB, dynamika wprawdzie przebija 100 dB, ale tylko dziêki
wyœrubowanej mocy wyjœciowej.

Wzmacniacz dobrze radzi sobie z przenoszeniem czêstotliwoœci
w zakresie niskotonowym (rys.1), przy 10 Hz mamy spadek -0,3 dB,
wyraŸny spadek w sekcji wysokotonowej rozpoczyna siê jednak wczeœnie,
od 10 kHz, a –3 dB pojawia siê przy ok. 80 kHz.

Analiza zniekszta³ceñ z rys. 2 nie ujawnia szczególnych s³aboœci,
najsilniejsza jest trzecia harmoniczna przy –84 dB, druga le¿y przy –87 dB,
a widoczna jeszcze pi¹ta ju¿ poni¿ej –90 dB.

Ocena kszta³tu wykresów z rys. 3 jest pozytywna, choæ ¿yczylibyœmy
sobie i u¿ytkownikom, aby poziom szumów by³ ni¿szy. THD+N ni¿sze od
0,1% to przedzia³ 1 W-192 W dla 8 omów oraz 1,5 W-318 W dla 4 omów.

R.£.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

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

8 220 203
4 394 382

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,26
Stosunek sygnał/szum [dB] 76
Dynamika [dB] 101
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,1
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 4 Ω) 75

Wnêtrze potwierdza, ¿e
w tym urz¹dzeniu drzemie

wielki potencja³. Zasilacz
oparto na bardzo du¿ym

transformatorze toro-
idalnym i baterii kon-
densatorów o du¿ej
pojemnoœci. Wszystkie

sekcje oddzielono
metalowymi ekranami:

z przodu trafo, nastêpnie
zasilacz i przedwzmacniacz.

Po bokach – koñcówki.

P ropagatorzy kina domowego wmówili wielu
ludziom, ¿e rozwi¹¿e ono ich wszystkie

problemy – zagra muzykê, film, MP3, radio,
upierze, uprasuje i bêdzie kosztowa³o dwa z³ote.
O tym, ¿e nawet najlepsze kino odtwarza stereo
tylko na umownie œrednim poziomie, a przeciêt-
ne kino na ¿a³osnym, mówiliœmy czêsto i g³oœno.
Na fali entuzjazmu i negowania wszystkiego, co
ma tylko dwa g³oœniki, by³o to jednak traktowane
jako próba obrony osobistych
korzyœci...

Wœród wielu pytañ, które przychodz¹ do
„Audio”, lajtmotywem jest proœba o „poprawie-
nie” dŸwiêku stereo w kinie. Producenci sprzêtu
stereo te¿ to zauwa¿yli i chc¹c w jakiœ sposób
zwi¹zaæ ze sob¹ u¿ytkowników systemów kina
domowego, zaczêli wyposa¿aæ wzmacniacze
stereo w tajemnicze wejœcia oznaczone jako
„home theatre”. Jeœli zaœ urz¹dzenie sterowane
by³o mikroprocesorem, to umo¿liwiono

ustawienie tego trybu w menu.
Wyjaœnijmy sprawê w kilku krokach:

1. W amplitunerze wielokana³owym musimy
mieæ wyjœcia na zewnêtrzne koñcówki

mocy.
2. Kolumny w systemie 5.1 dobieramy

tak, ¿eby jak najlepiej sprawowa³y siê
w trybie stereo; musz¹ to byæ po

prostu godziwe kolumny.

KINO DLA STEREOFILA


