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Arcam FMJ AV9+P7

KINO
Z DOBRYMI REFERENCJAMI

W œwiecie audio nie praktykuje siê tego zbyt czêsto,
ale rozpoczynaj¹c ten test, chcia³bym powo³aæ siê na inne pismo
– brytyjski „Hi-Fi News”. Jego redaktorem naczelnym zosta³ ostatnio
Paul Miller, cz³owiek od lat zwi¹zany z miernictwem sygna³ów audio
i wideo, wiedz¹cy o tym piekielnie du¿o. To skonstruowany przez niego
pierwszy na œwiecie, komercyjny miernik jitter od lat pracuje w redakcji
amerykañskiego „Stereophile’a”. Mo¿emy wiêc byæ pewni, ¿e w dziedzi-
nie pomiarów jest to cz³owiek absolutnie wiarygodny, a do tego ma
niez³e ucho. Jest wiêc przedstawicielem „twardego” nurtu w œwiecie
audiofilskich ekspertów, w którym znajduje siê tak¿e „Audio”, jedyne
polskie pismo przeprowadzaj¹ce w ramach testów ods³uchy i pomiary.
I w³aœnie Paul Miller ma w swoim systemie sprzêt Arcama: procesor AV9
z monoblokami P1 (testowanymi ju¿ w „Audio”). Tym wyborem
wskaza³, ¿e sprzêt Arcama zarówno œwietnie  gra, jak i potwierdza to
mierzalnymi parametrami. Albo na odwrót – to naprawdê wszystko
jedno.

AAAAAV9V9V9V9V9
Przedwzmacniacz/procesor Arcama jest

wyj¹tkowo du¿ym urz¹dzeniem, podobnie jak
tego typu urz¹dzenia Anthema, Parasounda czy
Rotela, ju¿ w Audio przedstawiane. W przeci-
wieñstwie do tych dwóch ostatnich nie mamy do
dyspozycji ekskluzywnego ekranu ciek³okrysta-
licznego, ale bardziej standardowy wyœwietlacz
typu dot–matrix. Na szczêœcie jest on doœæ du¿y,
a np. wskazania si³y g³osu pokazywane s¹
w wyj¹tkowo czytelny sposób, ale ostatecznie
do pe³nej konfiguracji urz¹dzenia i tak trzeba
u¿yæ monitora. Front przypomina raczej
hi–endowy przedwzmacniacz stereofoniczny,
ni¿ tak skomplikowane urz¹dzenie jak procesor
AV. Du¿e pokrêt³o wzmocnienia s³u¿y tak¿e do
przeprowadzania zmian w menu, a pod
wyœwietlaczem umieszczono przyciski do
wybierania wejœæ, nad którymi zapalaj¹ siê diody,
oczywiœcie w firmowym kolorze zielonym. Do
dyspozycji mamy multum wszelkiego rodzaju
przy³¹czy, jest siedem wejœæ liniowych i wejœcie
gramofonowe dla opcjonalnej p³ytki przed-
wzmacniacza M/MC, które, jeœli nie decydujemy
siê na powrót do ma³ej czarnej, dzia³a jak kolejne
klasyczne wejœcie liniowe. Obok jest wielokana-
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³owe wejœcie analogowe w formacie 7.1. Wejœæ
cyfrowych jest mniej, ale powinno wystarczyæ:
piêæ elektrycznych i dwa optyczne. Wyjœcia
pojawiaj¹ siê w nastêpuj¹cym zestawie:
analogowe – wielokana³owe 7.1, dwa do
nagrywania, jedno dla drugiej strefy. Jest te¿
elektryczne wyjœcie cyfrowe. Sekcja wizyjna jest
jeszcze bardziej rozbudowana – takie czasy.
Mamy a¿ piêæ wejœæ S–Video i tyle samo
kompozytów, trzy wejœcia komponent oraz
– i to nowoœæ w stosunku do poprzednika AV8
– szeœæ wejœæ HDMI. Uwaga – wejœæ œciœle
wizyjnych. In¿ynierowie Arcama, ludzie zwi¹zani
z przemys³em muzycznym i filmowym, jakoby
przyjêli za³o¿enie, ¿e nie bêd¹ przesy³aæ ³¹czem
HDMI sygna³u audio. Zobaczymy, czy nie
zmieni¹ zdania wraz z rozprzestrzenianiem siê
Blu–ray lub HD–DVD. Tymczasem wejœcia
i wyjœcie HDMI s³u¿¹ jedynie do prze³¹czania
sygna³u wideo, bez mo¿liwoœci konwersji.
W sekcji instalacyjnej s¹ gniazda trigger (dla
dwóch stref) i gniazdo RS232 do sterowania
Arcamem w systemach AMX lub Crestron.

Obok prze³¹czników wejœæ jest jeszcze
przycisk skracaj¹cy œcie¿kê sygna³u i wy³¹cznik
mute. Ten pierwszy wy³¹cza wszystkie cyfrowe
obwody urz¹dzenia, tak¿e przetworniki D/A,
przyda siê wiêc tylko wtedy, kiedy wejdziemy do
Arcama sygna³em analogowym – wielokana³o-
wym lub stereofonicznym. Przy naciskaniu mute
sygna³ nie jest odcinany od razu, a wycisza siê,
jakbyœmy krêcili ga³k¹; podobnie po przywróce-
niu g³osu.

AV9 dekoduje Dolby Digital a¿ do EX, DTS
do ES i Dolby ProLogic do IIx. Jest te¿
processing THX. Nie ma niestety dekodowania
HDCD, chocia¿ w koœciach Crystala w³aœciwy
algorytm jest zapisany.

Poszczególne sekcje maj¹ w³asne, poziomo
ustawione p³ytki. Czêœæ z nich pochodzi jeszcze
z AV8, przeprogramowano jednak kluczowe dla
obróbki dŸwiêku uk³ady DSP. S¹ to dwa
Crystale: CS49330 oraz CS46326 – jeden do
dekodowania dŸwiêku, a drugi do postprocessin-
gu, m.in. dla THX, tutaj w najwy¿szej specyfika-
cji Ultra2. No i dodano p³ytkê z ³¹czami HDMI.
Sekcja ta s³u¿y tak¿e jako tzw. repeater, tj.
element wzmocnienia sygna³u wizyjnego, np. jeœli
korzystamy z d³ugich kabli HDMI.

G³ówne uk³ady dekoduj¹ce znalaz³y siê na
najni¿szej p³ytce, a obok czêœæ z przetwornikami
i uk³adami wyjœciowymi. Znajdziemy w niej
cztery przetworniki Wolfsona WM8740, o mo¿e
niezbyt imponuj¹cej kartotece, bo s¹ to koœci
24/96, bêd¹ce jednak jednymi z lepszych
realizacji tej klasy DAC–ów. W konwersji I/U
i filtrach wyjœciowych zastosowano uk³ady Burr–
–Browna OPA2134. Chocia¿ oporniki nie s¹
najwy¿szych lotów, to pojemnoœci ju¿ tak
– polipropyleny EVOX–a i elektrolity Elna
Stargate. Tu¿ przy przetwornikach D/A widaæ
tak¿e przetwornik A/D – AKM AK5383,
ponownie o specyfikacji 24/96. Nie jest to uk³ad

wybitny, ale swoj¹ rolê powinien spe³niaæ co
najmniej dobrze; jest on potrzebny, jeœli chcemy
sygna³ z wejœæ stereofonicznych poddaæ obróbce,
np. w Dolby ProLogic IIx, czy DTS Neo:6.

G³oœnoœæ ustawiana jest w czterech
stereofonicznych uk³adach Burr–Browna
PGA2310. To bardzo dobre drabinki rezystoro-
we, sterowane cyfrowo, u¿ywane w wielu
urz¹dzeniach profesjonalnych.

Zasilanie jest oparte o uk³ad impulsowy.
Wbrew pozorom uk³ady cyfrowe potrzebuj¹
niesamowicie du¿o mocy, któr¹ w tak niewielkiej
przestrzeni jest w stanie dostarczyæ jedynie
zasilacz impulsowy. Ka¿da sekcja otrzyma³a
osobne ga³êzie, z prostownikami i stabilizacj¹
napiêcia.

„Audio” nie jest pismem dla instalatorów
(choæ niektórzy by tego chcieli), ograniczê wiêc
opis ustawieñ do niezbêdnego minimum. Zreszt¹
i tak, p³ac¹c takie pieni¹dze, powinniœmy
wymagaæ od sprzedawcy, aby nam to wszystko
zainstalowa³ i wyregulowa³ wed³ug naszych
potrzeb. W ka¿dym razie mamy sporo
udogodnieñ zwi¹zanych z audiofilsk¹ orientacj¹
Arcama. Dla wejœæ analogowych mo¿emy zapisaæ
(dla ka¿dego wejœcia zestaw mo¿e byæ inny)
ró¿ne poziomy czu³oœci – 1, 2, 4 i a¿ 8 V, dziêki
czemu mo¿na uzyskaæ najmniejsze szumy
i optymalny margines przesterowania. Mo¿na
tak¿e wy³¹czyæ wszystkie sekcje cyfrowe
i wideo. Tej  sztuczki nie powtórzymy dla wejœæ
cyfrowych. Szkoda, bo tak¿e i tutaj mo¿na by
wy³¹czyæ wszystkie œmiec¹ce uk³ady poza
DAC–ami. Mo¿emy ustawiæ maksymalny poziom
si³y g³osu, poziom po w³¹czeniu itp. Ka¿de
wejœcie mo¿na opisaæ w dowolny sposób

Do sterowania urz¹dzeniem s³u¿y nowy
w ofercie Arcama, „ucz¹cy siê”, podœwietlany
pilot.

 Zasilanie AV9 oparto na wydajnej technice
impulsowej. Uk³ad p³ytek jest piêtrowy,
z oddzielnymi torami analogowymi
i cyfrowymi.

 Jak wszystkie dro¿sze klocki Arcama, tak
i AV9 mo¿e byæ wyposa¿ony w preamp
gramofonowy... opcjonalny, za dop³at¹. Ale
warto – jest znakomity.

Dekodowaniem w AV9 zajmuje siê para
uk³adów DSP Crystala. Arcam na czêœæ
uk³adów nakleja kr¹¿ki izoluj¹ce przed
zak³óceniami RF, mimo ¿e wœród wielu
in¿ynierów panuje przekonanie, ¿e tak nik³e
zak³ócenia nie mog¹ wp³ywaæ na dŸwiêk.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

wypróbowaæ inn¹ mo¿liwoœæ, a miano-
wicie system 5.1, w którym przednie
kolumny bêd¹ zasilane w bi-ampingu.
Wystarczy do tego krótki interkonekt,
którym ³¹czymy wyjœcie jednego
z modu³ów z wejœciem drugiego -
i gotowe. Z ty³u jest jeszcze gniazdo
trigger 12 V, którym koñcówka mo¿e byæ
zdalnie w³¹czona, np. przez procesor.

Wnêtrze jest zat³oczone po sam dach.
Gros miejsca zajmuj¹ oczywiœcie modu³y
koñcówek moc. Ka¿da sk³ada siê z pionowo
umieszczonej p³ytki i du¿ego radiatora, typu
„jode³ka”. Koñcówki zrealizowano na
piêcionó¿kowych uk³adach Darlingtona SAP15
firmy Sanken, po dwóch parach push-pull na
kana³. Pr¹d dostarczaj¹ dwa potê¿ne,
ulokowane przy przedniej œciance transformato-
ry toroidalne. Od góry przykryte s¹ bardzo
grub¹, wygiêt¹ blach¹ aluminiow¹, która s³u¿y
tak¿e do ich przykrêcenia i ³¹cz¹c siê
z radiatorami, do przeniesienia ciep³a.

LABORATORIUM Arcam P7
Tak jak w przypadku wzmacniaczy zintegrowanych, tak i przy potê¿nej

koñcówce P7 producent ze spor¹ ostro¿noœci¹ podszed³ do deklaracji mocy
wyjœciowej. Wzmacniacz spisuje siê w tej kwestii bardzo porz¹dnie, oferuj¹c
2 x 171 W przy 8 omach i 2 x 280 W przy 4 omach, moc wprawdzie powoli
spada po przy³¹czeniu kolejnych kana³ów (bo siedem koñcówek wspólnie
korzysta z dwóch transformatorów), ale przy piêciu wci¹¿ jest znakomicie
– 5 x 162 W i 5 x 250 W (odpowiednio 8 oraz 4 omy). Czu³oœæ jest na
spotykanym w wielu innych koñcówkach poziomie, wynosi 1,3 V. Szumy
w odniesieniu do 1 W to bardzo dobre 92 dB, a dynamika  osi¹ga 115 dB.

W zakresie niskotonowym (rys. 1) widaæ zbie¿ne i znakomite (–0,1 dB
przy 10 Hz) zachowanie dla obydwu obci¹¿eñ, w zakresie wysokotonowym
ujawnia siê lekka przewaga pracy na 8 omach, przy 100 kHz poziom wynosi
–1 dB podczas gdy dla 4 omów jest to ok. –1,9 dB.

Niski szum nie maskuje kilku harmonicznych widocznych na rys. 2, ale
ich poziom jest naprawdê niski – druga i trzecia le¿¹ odpowiednio przy ok. –95 dB.

W ca³ym zakresie mocy (rys. 3) THD+N nie przekracza 0,1%,
a wystarczy przebrn¹æ granicê 3 W/8 Ω oraz 6 W/4 Ω, by utrzymaæ siê
nawet w polu zniekszta³ceñ poni¿ej 0,01% a¿ do samego przesterowania.

W przeciwieñstwie do licznych koñcówek wielokana³owych Arcam
spisuje siê œwietnie tak¿e w kategorii wspó³czynnika t³umienia – który
osi¹gn¹³ 186.

Radek £abanowski

P7P7P7P7P7
Jak zwykle w przypadku takich systemów,

budowa koñcówki mocy na tle procesora jest
prozaiczna. Ale ¿e P7 to bardzo solidna
konstrukcja, wskazuje ju¿ na pocz¹tku gniazdo
sieciowe IEC na tylnej œciance – zamiast
klasycznego, tzw. komputerowego, mamy
wersjê 16 A, przystosowan¹ do wiêkszych
pr¹dów. Przednia œcianka, podobnie jak w AV9,
jest lekko wygiêta i przez to nabiera trochê
subtelnoœci, nie przyt³acza. Poœrodku umieszczo-
no rz¹d siedmiu diod, przyporz¹dkowanych
poszczególnym kana³om. Diody po w³¹czeniu
œwiec¹ na czerwono, po czym sekwencyjnie
przechodz¹ na pomarañczowy, symbolizuj¹cy
diagnostykê i wreszcie na zielony, informuj¹cy,
¿e wszystko jest w porz¹dku. W przypadku
problemów dioda odpowiadaj¹ca danej
koñcówce zapala siê na czerwono, a koñcówka
jest od³¹czana.

Z ty³u widaæ, ¿e poszczególne koñcówki s¹
w istocie modu³ami, które mo¿na wyj¹æ.
W ka¿dym module mamy ³adne, z³ocone gniazda
g³oœnikowe i dwa gniazda RCA – wejœciowe
i wyjœciowe. Po co? Chocia¿ procesor AV7 ma
wyjœcia 7.1 i mo¿na dekodowaæ filmy z DTS–ES,
a za chwilê i dŸwiêk 7.1 z p³yt Blu-ray albo
HD-DVD, to nie zawsze da siê albo nie zawsze
jest sens stosowania takiego uk³adu. Warto

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3 x 4 x 5x

8 171 171 165 164 162
4 280 280 258 255 250

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 1,3
Stosunek sygnał/szum [dB] 92
Dynamika [dB] 115
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,016
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 186

Ka¿dy kana³, oprócz wejœcia RCA,
ma te¿ wyjœcie. Mo¿emy wiêc ³atwo zrobiæ
bi-amping, a nawet tri-amping, oczywiœcie
redukuj¹c liczbê kana³ów.

Arcam ma budowê
modu³ow¹, wszystkie koñcówki zasilane s¹

z pary transformatorów. Czêœæ steruj¹ca
otrzyma³a kolejny, ju¿ mniejszy zasilacz.
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System Arcama jest wybitny w swojej
wszechstronnoœci – gra doskona³ym dŸwiêkiem
w stereo i w kinie. To podobna klasa co
referencyjnego systemu Anthema, który wci¹¿
dzier¿y prymat w dziedzinie mocy absolutnej
i dok³adnoœci, jednak Arcam nie pozostaje
daleko z ty³u, a jako danie firmowe oferuje
wyj¹tkowo przyjemn¹ koherencjê œrednicy
i góry. Czêsto firmy mówi¹ o tym, ¿e ich
systemy graj¹ równie dobrze stereo i w kinie.
To bardzo trudne, w zasadzie niemo¿liwe...
Arcam zmniejsza jednak ten dystans w wyj¹t-
kowo rozs¹dny sposób, lekko przeprofilowuj¹c
swój charakter brzmienia w³aœnie w zale¿noœci
od sytuacji. Mo¿e kosztem najwy¿szej precyzji,
Arcam pozwala na po³¹czenie tych dwóch
œwiatów. Wci¹¿ system stereo za zbli¿one
pieni¹dze zagra lepiej, jednak tym razem nie
bêdzie to przepaœæ. Ju¿ nieco odrêbn¹ od
brzmienia kwesti¹ jest audiowizualna
funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ procesora.
Problem dotyczy czêœci wizyjnej, która chocia¿
wyposa¿ona w zestaw przy³¹czy HDMI, nie
zawiera konwertera sygna³ów wideo.
Tymczasem takie uk³ady s¹ ju¿ obecne
w amplitunerach za kilka tysiêcy z³otych.
Mo¿na siê pocieszaæ, ¿e upskalery maj¹ na
swoich pok³adach równie¿ coraz tañsze
odtwarzacze DVD (bo odczytowi DVD przede
wszystkim one s³u¿¹), i jeden z nich mo¿emy
sobie do Arcama dokupiæ czy nawet pryncy-
pialnie twierdziæ, ¿e sprawa nie dotyczy
dŸwiêku, ale obrazu, którym w tym teœcie
w ogóle siê nie zajmowaliœmy... ale jest to
kolejny przyk³ad, ¿e od pewnego czasu nawet
firmy tak zacne jak Arcam, nawet w swoich
najnowszych urz¹dzeniach, nie nad¹¿aj¹
z wprowadzaniem wszystkich technologicz-
nych nowinek, spotkanych w znacznie tañszych
produktach firm „masowych”. Ograniczenie to
dotyczy praktycznie wszystkich specjalistycz-
nych firm audiofilskich (które np. do tej pory
nie wypuœci³y jeszcze ¿adnego odtwarzacza
Blu–ray czy HD–DVD) czekaj¹cych na dostêp
do technologii i d³u¿ej, choæ pewnie staranniej
aplikuj¹cych je do swoich urz¹dzeñ. Jednak
zawsze nale¿y spokojnie oceniæ, czy braki
dotycz¹ funkcji wa¿nych z punktu widzenia
konkretnego u¿ytkownika, a nie czy wyposa¿e-
nie, dopiête na najnowszy ostatni guzik,
dowodzi przynale¿noœci do ostatniej generacji,
co wcale mo¿e  nie mieæ du¿ego praktycznego
znaczenia.

Wojciech Pacu³a

Brzmienie wyrafinowane, z niezwyk³¹ gracj¹
traktuj¹ce materiê muzyczn¹, finezyjne
w zakresie œrednio–wysokotonowym nieco na
sposób dobrych wzmacniaczy lampowych,
jednak z prawdziwym basem. Muzyka Nino Roty
z przepiêknej p³yty La Strada, miejscami
niezwykle dynamiczna i ekspresywna, zagrana
zosta³a z rozmachem i noœnoœci¹, jakby bez
¿adnych ograniczeñ dynamicznych (które zawsze
jednak wystêpuj¹, pytanie tylko, gdzie i kiedy...).
Orkiestra mia³a skupiony, organiczny dŸwiêk,
z wyraŸnymi solistami, którzy nie byli jednak
wycinani z t³a, a raczej poddawani wypchniêciu
jak wyt³aczane litery na kartce. Bas ma
du¿y wolumen i jest ciut ocieplony. Nie na tyle,
¿eby sklejaæ frazy, zmulaæ je, ale na tyle, aby
dŸwiêk by³ przyjemny, organiczny. Jest to
podobna estetyka, co w integrze A–550
Accuphase’a, a wiêc stoj¹ca w kontrze do
bezkompromisowo twardego, konturowego
grania np. P5 Anthema. Jednak i z kontrol¹
Arcam radzi sobie bardzo dobrze, bo np.
dynamiczne, szybkie uderzenia w kot³y
w utworze Il Circo nie by³y przeci¹gane i tylko na
samym dole wybrzmiewa³y nieco d³u¿ej. Ich
objêtoœæ by³a ciut wiêksza ni¿ z Anthema, nie
mia³y tak idealnie przeprowadzonego ataku.

Œwietnie zagra³a nie tylko klasyka, ale
i muzyka klubowa – Novika z p³yty Tricks of Life,
w wiêkszoœci genialnie zarejestrowana, brzmia³a
tak, jakbyœmy w torze mieli mocarny wzmac-
niacz lampowy, z gêstym dŸwiêkiem. I choæ
klasyka, zw³aszcza z du¿¹ orkiestr¹ symfoniczn¹,
ma cieplejszy rysunek, ni¿ siê do tego przyzwy-
czai³em, to jednak odstêpstwo nie jest du¿e,
a daje w zamian sugestywne, wci¹gaj¹ce brzmie-
nie. Prze³om œrednicy i do³u jest doœæ mocny, nie
ma tej zwinnoœci co z P5 Anthema, jednak niskie
rejestry Arcama maj¹ bogatsz¹ barwê.

Ciekawe wnioski p³yn¹ z porównania wejœæ
cyfrowych i analogowych z tym samym
materia³em muzycznym. Wejœcie analogowe ma
bowiem dŸwiêk znacznie ¿ywszy, a jednoczeœnie
bardziej czysty, o wy¿szej rozdzielczoœci.
Sprawdzi³em to zarówno z drogim odtwarza-
czem CD, jak i z naturalnym partnerem Arcama,
odtwarzaczem wieloformatowym FMJ DV139
tej¿e firmy. W trybie „Direct” znacznemu
utwardzeniu, co skutkuje lepsz¹ definicj¹,
podlega bas. W trybie „Digital” ma on za to
wiêkszy wolumen. I nie wiem, czy to œwiadome
dzia³anie, czy samo tak wysz³o, ale to sytuacja
idealna w uniwersalnym systemie wielokana³o-
wym, maj¹cym graæ zarówno w kinie, jak
i w stereo. S³uchaj¹c nagrañ z CD („Direct”),
otrzymujemy bowiem audiofilsk¹ neutralnoœæ

i precyzjê, kiedy z kolei do odtwarzacza trafi
p³yta z filmem, dostaniemy znakomicie
wype³niony, nasycony, czasami intymny przekaz
jak z filmu Impostor, w którym podk³ad
muzyczny prowadzony jest w intensywny sposób
przez ca³y film i to on buduje napiêcie.

Tak zagra³o w klasycznym trybie 7.1, gdzie
ka¿da kolumna mia³a przyporz¹dkowan¹ jedn¹
kolumnê. Poniewa¿ jednak siedem kana³ów
prowokuje tak¿e do innych konfiguracji, nie
mog³em siê oprzeæ, ¿eby nie pod³¹czyæ
mniejszego uk³adu – 5.1 – a dwie wolne
koñcówki po¿eniæ w bi–ampingu z przednimi
kolumnami. W pierwszym momencie po takim
zabiegu wydaje siê, ¿e bas siê zbyt pogrubia. To
jednak chwila potrzebna na przeorientowanie.
Jeœli porównamy go bowiem ze wzmacniaczem
stereo, to oka¿e siê, ¿e dopiero teraz dostaliœmy
to, czego najczêœciej brakuje, niezale¿nie czy
w stereo, czy w kinie: piêkny, miêsisty bas
o dobrym konturze. Poprawi³a siê tak¿e góra,
jeœli wczeœniej blachy mo¿na by³ okreœliæ jako
czyste, o srebrnym poblasku, to teraz ich barwa
by³a z³ota. Cen¹ za ten postêp, wynikaj¹c¹
z przejœcia na system 5.1, by³a s³absza koheren-
cja tylnej czêœci sceny, jednak uwa¿am, ¿e warto
tak¹ cenê zap³aciæ.

AV9
Cena (razem)[z³] 20 900
Dystrybutor AUDIO CENTER

www.audiocenter.pl

Wykonanie
Dobre uk³ady audio i wideo, bardzo staranny monta¿
i zabiegi t³umi¹co–ekranuj¹ce.
Funkcjonalnoœæ
Czytelny wyœwietlacz, wygodna obs³uga, szereg przy-
³¹czy HDMI, ale bez konwertera wizji.
Brzmienie
Najlepsze z wejœæ analogowych. Neutralne w stereo,
mocniej nasycone w kinie.

Procesor to skomplikowa-
ne, wielozadaniowe

urz¹dzenie. W sekcji wideo
s¹ gniazda HDMI, nie ma
jednak konwertera wizji,

ponadto Arcam zaleca
przesy³anie sygna³u audio

klasycznym przewodem
koaksjalnym S/PDIF.

P7
Cena (razem)[z³] 16 900
Dystrybutor AUDIO CENTER
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Wykonanie
Elegancka kontrukcja modu³owa. Bardzo dobre uk³ady.
Laboratorium
Wysoka moc, tylko nieznacznie spadaj¹ca ze wzrostem
liczby obci¹¿anych kana³ów, bardzo niskie zniekszta³-
cenia i szum, szerokie pasmo, wysoki wspó³czynnik
t³umienia – po prostu bardzo dobrze.

Brzmienie
Pe³ny, mocny bas, bogata, lekko ocieplona œrednica,
finezyjna góra. Du¿a dynamika.


