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Kino i muzyka w jednym sta³y domu
Atencjê do muzyki i przekazu dwukana³owego wyra¿a siê albo budowaniem niezale¿nych systemów stereofonicznych, albo
przynajmniej poprzez dba³oœæ o jakoœæ brzmienia w ramach systemów wielokana³owych. To jednak trudna sprawa, przy
umiarkowanym bud¿ecie nie mo¿na zdobyæ jednoczeœnie znakomitego kina i œwietnego stereo. Aby osi¹gn¹æ choæby
niez³e rezultaty, trzeba przemyœleæ konfiguracjê systemu. Co jest sercem ka¿dego systemu A/V? Procesor -  przedwzmacniacz.
W systemach popularnych najczêœciej ukryty w amplitunerze, wychodzi na wierzch w bardziej zaawansowanych uk³adach. To
element uk³adanki, którego nie da siê omin¹æ, a który jest zazwyczaj piêt¹ achillesow¹ systemów kina domowego. Musi on
bowiem sprawdziæ siê zarówno w dziedzinie cyfrowej, wraz z dekodowaniem wielokana³owym, a tak¿e jako klasyczny
przedwzmacniacz analogowy.

Audiolab 8000AV
Marka Audiolaba, s³ynnego brytyjskiego
producenta z lat 80. i 90., na prze³omie
XX i XXI wieku pozostawa³a we w³adaniu
firmy TAG-McLaren. Potê¿ny patron
wprawdzie niemal wymaza³ j¹ z mapy
audio, jednak wreszcie z bran¿y siê
wycofa³, a co wiêcej – pozostawi³ po
sobie wartoœciowy spadek.

Prawie wszystkie uk³ady zmieszczono
na jednej, du¿ej p³ytce.

Poniewa¿ przetworniki C/A na g³ównej
p³ytce obs³uguj¹ tylko szeœæ kana³ów,

trzeba by³o dodaæ ekstra p³ytkê... z takim
samym, szeœciokana³owym przetwornikiem?

Trochê dziwi, ¿e nie jest to wysokiej klasy
uk³ad stereofoniczny.Wejœcia analogowe

i wyjœcia obs³ugiwane s¹
przez uk³ady scalone

Burr-Browna.

Zmartwychwsta³y Audiolab nale¿y teraz do
IAG. Oprócz urz¹dzeñ stereofonicznych
 zaprezentowano tak¿e urz¹dzenia do ki-

na domowego, w ca³oœci wziête wprost z pro-
jektów TAG-a. I jeœli dawniej stereofoniczne Au-
diolaby, przepakowane i sygnowane przez TAG-
McLarena, proponowane by³y za dwu, trzykrot-
nie wy¿sz¹ cenê od orygina³ów, tak teraz,
w przypadku A/V,  jest dok³adnie odwrotnie.

Kino kinem, ale obudowa przedwzmacniacza/
procesora A/V o symbolu 8000AV jest taka sama
jak w przedwzmacniaczu 8000Q – niewielka,
p³aska, zgrabna. Inna jest oczywiœcie œcianka
przednia. Po prawej stronie mamy klasyczne po-

krêt³o wzmocnienia, a obok niego spory, blado-
niebieski wyœwietlacz. Dalej rz¹dek czerwonych
diod sygnalizuj¹cych status urz¹dzenia. Jednym
z niewielu znaków, ¿e mamy do czynienia nie
z preampem stereo, a wielokana³owym, s¹ u³o-
¿one w okrêgu diody, wskazuj¹ce, który kana³
jest aktywny; kana³ów jest osiem – siedem wo-
ko³o, a poœrodku ósmy, subwoofera. Po lewej
mamy jeszcze kilka niewielkich przycisków, dziê-
ki jednemu z nich mo¿na zamieniæ sygna³ stereo
na wielokana³owy – a¿ do 7.1, zarówno dziêki
Dolby ProLogic II, jak i w³asnemu algorytmowi
Audiolaba (TAG-McLarena), zarówno z subwoo-
ferem, jak i bez. Wszelkie manipulacje wymagaj¹
jednak zaanga¿owania uk³adów cyfrowych DSP
i zamiany sygna³u z analogowego na cyfrowy.
A tego zwykle nie chcemy robiæ. Mo¿na wiêc
przyciskiem “Direct” wy³¹czyæ wszelkie manipu-
lacje i pozostawiæ sygna³ w domenie analogowej.

O ile œcianka przednia jest czysta i prosta
w obs³udze, o tyle ty³ momentalnie zdradza prze-
znaczenie i mo¿liwoœci urz¹dzenia. Obok kla-
sycznych, analogowych wejœæ stereo (6 par) jest
te¿ wielokana³owe wejœcie 5.1 i siedem wejœæ
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Ty³ Audiolaba jest doœæ zat³oczony – przy
ma³ej wysokoœci trzeba by³o zmieœciæ nie

tylko ³¹cza audio, ale tak¿e wideo.

cyfrowych (piêæ elektrycznych i dwa optyczne).
Obok mamy zaœ sekcjê wideo. Ju¿ po obecnoœci
wejœcia LD (Laser Disc) mo¿na by³o domniemy-
waæ o sporym wieku koncepcji, jaka stanê³a za
8000AV, zaœ brak ³¹czy DVI czy HDMI mocno to
potwierdza. Mo¿emy bowiem skorzystaæ tylko
z wejœæ kompozyt lub S-Video. Doœæ rozbudo-
wane jest natomiast po³¹czenie z zewnêtrznymi
urz¹dzeniami, bo jest gniazdo, na którym zreali-
zowano funkcjê trigger (do trzech urz¹dzeñ)
oraz gniazda CAT.5 do komunikacji z innymi
urz¹dzeniami. Nie ma natomiast gniazda kompu-
terowego z RS-232 - standardu dla sterowni-
ków komputerowych. Obok jednak niespodzian-
ka – gniazdo wzmacniacza s³uchawkowego.

Odkrêcaj¹c górn¹ œciankê zdziwimy siê jej
pokaŸn¹ mas¹. Jak w najlepszych urz¹dzeniach
stereofonicznych zosta³a wyklejona ciê¿kimi
matami t³umi¹cymi wibracje i chroni¹cymi przed
RFI.  Podobnie  potraktowano  doln¹  œciankê.
A bêd¹c we wnêtrzu nie da siê nie odnieœæ go do
przedwzmacniacza stereo 8000Q – w odró¿nie-
niu do przepychu tego ostatniego, a tak¿e do
wielop³ytkowej konstrukcji Rotela RSP-1068,
w 8000AV mamy do czynienia z umiarem i funk-
cjonalizmem. Ca³oœæ zmieœci³a siê na du¿ej p³yt-
ce drukowanej (z dodatkow¹ ma³¹ p³ytk¹ dla do-

datkowego przetwornika D/A), a to dziêki mon-
ta¿owi powierzchniowemu i zwaleniu ca³ej “ro-
boty” na uk³ady scalone. Z wejœæ RCA (niez³oco-
nych) trafiamy do scalonych prze³¹czników, a na-
stêpnie do buforów na scalakach JRC2114 –
osobno dla sekcji wielokana³owej i osobno dla
wejœæ stereo. Dalej sygna³ wpada do cyfrowego
potencjometru Cyrus CS3310, a po wejœciu wie-
lokana³owym do multiplexera Philipsa. Na wy-
jœciu tej sekcji mamy dwa klasycznie lutowane,
³adne scalaki Burr-Browna OPA2134 w otocze-
niu kondensatorów polipropylenowych Wima.
Jeœli chcemy skorzystaæ z algorytmów uprze-
strzenniaj¹cych dŸwiêk lub z systemu kontroli
basu, wówczas zamieniamy sygna³ analogowy na
cyfrowy w przetworniku AK5353 AKM. To jed-
nak niezbyt wyrafinowana koœæ, wiêc lepiej po-
zostaæ przy zwyk³ym sygnale.

Sygna³ z wejœcia cyfrowego ma krótsz¹ drogê
do pokonania, bo z wejœæ cyfrowych trafia niemal
od razu do du¿ej koœci DSP Analog Devices.
Obok niej znajdziemy wiele innych czarnych
kwadratów i prostok¹tów z nó¿kami, najwyraŸ-
niej ka¿da z czynnoœci, jak postprocessing, OSD
ekranowe itp. s¹ realizowane osobno.

Niedaleko wyjœæ analogowych mamy szeœcio-
kana³owe przetworniki AKM AK4527 – jeden na
p³ycie g³ównej i drugi na dodatkowej, mniejszej.
Nie s¹ to uk³ady najwy¿szych lotów, bo choæ
teoretycznie osi¹gi to 24/96, to jednak doœæ nis-
ka dynamika mówi o realnej rozdzielczoœci na
poziomie nieca³ych 18 bitów. W ka¿dym razie
dodatkowy przetwornik obs³uguje dwa kana³y –
nie zapominajmy, ¿e jest to urz¹dzenie oœmioka-
na³owe, a z 8000AV mo¿na wypuœciæ sygna³ 7.1.
Przy ka¿dej sekcji cyfrowej widaæ w³asny zegar,
mo¿e niespecjalnie urodziwy, ale nie trzeba dziê-
ki temu tworzyæ czêstotliwoœci taktuj¹cej w pêtli
PLL. Rozbudowany jest uk³ad zasilania, z wyod-
rêbnionymi sekcjami dla ró¿nych czêœci cyfro-
wych i analogowych. Nieobsadzone pozosta³o
wyjœcie antenowe – a w œrodku jest miejsce na
modu³ tunera FM/DAB.

Zarówno w Audiolabie, jak i w Rotelu nie ma
cienia automatycznego trybu ustawiania urz¹dze-
nia, o korekcji akustyki pomieszczenia nie wspo-
minaj¹c. Pilot jest doœæ rozbudowany, ucz¹cy siê,
obs³uguj¹cy kilka urz¹dzeñ.
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Audiolab 8000AV testowany by³ w towarzyst-
 wie przedwzmacniacza 8000Q, a tak¿e pro-

cesora (w³aœciwie to obydwa urz¹dzenia s¹ funk-
cjonalnie przedwzmacniaczami/procesorami) Ro-
tela, i przede wszystkim do tego ostatniego bêd¹
siê odnosi³y porównania. Ods³uch podzielony zo-
sta³ na kilka etapów, przy tak skomplikowanych
urz¹dzeniach nieodzownych. Pierwszoplano-
we by³y ods³uchy w trybie stereofonicznym,
najpierw przez wejœcie analogowe, a potem cyf-
rowe – bo test mia³ odpowiedzieæ na pytanie
o przydatnoœæ procesorów przy s³uchaniu nagrañ
stereo. To dwie czêœci pierwszej fazy. Faza dru-
ga zak³ada³a ods³uchy materia³u wielokana³owe-
go – najpierw przez wejœcie wielokana³owe (ana-
logowe), a potem przez S/PDIF.

Przez wejœcia analogowe Audiolab gra dŸwiê-
kiem g³adkim, nie ma tu miejsca na specjaln¹ roz-
dzielczoœæ, imponuje jednak dynamika, niewymu-
szona swoboda. Kiedy Jacintha w utworze Danny
Boy (Five Songbirds) przechodzi z piano do forte
i z powrotem do piano, Audiolab œledzi te zmia-
ny tak, jakby mia³ w procesorze zamontowane
serwo, przyklejone do obwiedni dŸwiêku. Roz-
piêtoœæ dynamiki zosta³a oddana naprawdê zna-
komicie. Na pochwa³ê zas³uguj¹ blachy – potra-
fi³y zabrzmieæ w dok³adny, klarowny sposób,
z ³adn¹ barw¹. Pierwszy plan jest wzmocniony,
na szczêœcie dŸwiêk nie jest rzucany na twarz.
Efekt spiêtrzania wydarzeñ doœæ blisko jest potê-
gowany przy p³ytach, na których u¿yto sporej
kompresji, jak na kr¹¿ku Smolika Smolik. Bas jest
zwarty, nie pozwala sobie na najmniejsze nawet
“odjazdy”, co u Rotela co jakiœ czas siê zdarza.
W Audiolabie pewnemu wyszczupleniu uleg³ nato-
miast jego wy¿szy zakres i byæ mo¿e dlatego wy-
daje siê, ¿e dŸwiêk jest generalnie nieco “lekki”.

I tak w³aœnie gra Audiolab – w delikatny,
przyjemny sposób. O tym, ¿e mamy jednak do
czynienia z urz¹dzeniem A/V informuje gorsza
ni¿ w preampie 8000Q rozdzielczoœæ oraz brak
dalszych planów w scenie dŸwiêkowej. Nie nale-
¿y te¿ liczyæ na nasycenie barwami, dziêki któ-
rym model Q jest tak atrakcyjnym urz¹dzeniem.

DŸwiêk przez S/PDIF jest lepszy, ni¿ z wejœæ
analogowych, i ró¿nica jest daleko bardziej odczu-
walna ni¿ w Rotelu. Przede wszystkim oczyszcza
siê i wype³nia zakres basowy. WyraŸnej poprawie
ulega te¿ rozdzielczoœæ. Saksofon Jona Coltra-
ne’a z p³yty Blue Train (Blue Note/Classic Re-
cords, HDAD 2010, DVD-A 24/192; 24/96) by³
klarowny, bez podbarwieñ, ale i bez “dziur”.
O ile przy Rotelu zastosowanie dodatkowego od-
twarzacza CD mo¿e przynieœæ poprawê w stosun-
ku do DVD, o tyle w Audiolabie lepiej skupiæ siê
na innych elementach toru, a DVD potraktowaæ

8000AV
Cena [z³] 6 000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Zwarta konstrukcja, z bardzo dobrymi elementami
analogowymi i niez³ym zasilaczem. Strannie t³umiona
obudowa.
Funkcjonalnoœæ
£atwa obs³uga, jednak... wyœwietlacz ma³o czytelny,
nie ma procedur automatycznej kalibracji, ani HDMI...

Brzmienie
Dynamiczne, ale ani trochê nie agresywne, lecz g³ad-
kie i przyjemne; lepsze z wejœæ cyfrowych ni¿ z analo-
gowych, i wtedy bardzo dobrze radzi sobie w stereo.

przede wszystkim jako transport – cyfra bêdzie
bowiem w trybie stereo bardzo dobra.

Przy muzyce wielokana³owej tak¿e wy¿szoœ-
ci¹ wykaza³y siê wejœcia cyfrowe. Wprawdzie
muzyka z p³yt SACD i DVD-Audio mia³a ³adn¹
separacjê planów, to jednak œcie¿ki dŸwiêkowe
z filmów pokazywa³y znacznie bardziej koheren-
tn¹, ci¹g³¹ “czaszê” sceny dŸwiêkowej.

Podsumowuj¹c: Audiolab preferuje wejœcia
cyfrowe i trzeba mu zapewniæ jak najlepszy tran-
sport. DŸwiêk stereo po wejœciach koaksjalnych
jest naprawdê bardzo dobry.

Wyœwietlacz nie jest zbyt dobrze widoczny, ale nie ma na nim za wiele do wyœwietlania...

O tym, ¿e mamy do czynienia z urz¹dze-
niem wielokana³owym informuj¹ przede
wszystkim czerwone diody sygnalizuj¹ce

u¿ywane kana³y.

Audiolab mo¿e pracowaæ
w systemie 7.2,

tj. ze wszystkimi œcie¿kami
i dwoma subwooferami. Niestety,
wielokana³owe wejœcie analogowe

jest jedynie w formie 5.1,
a wiêc nie ma mowy o wspó³pracy

z formatami 7.1 na Blu-Rayu
i HD-DVD.


