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Test miniwie˝e

Wi´cej ni˝ 
face-lifting
Yamaha Piano Craft 
Micro 330 i E730 
Piano Craft jest w segmencie minizestawów hi-fi tym, 
czym iPod wÊród przenoÊnych odtwarzaczy. Sprz´t bardzo popularny, 
lubiany, nadà˝ajàcy za rozwojem techniki, 
a jednoczeÊnie zachowujàcy oryginalny wizerunek.

Tomasz Karasiƒski
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K iedy us!ysza!em o pojawieniu si´
nowych modeli, pomyÊla!em:
pewnie kolejny face-lifting i jedno

nowe gniazdko. Yamaha stroni od  gwa!-
townych ruchów, a ju˝ na pewno nie 
b´dzie ich wykonywaç w przypadku mini-
wie˝y, która ma zagorza!ych zwolen-
ników, podobnie, jak Volkswagen Golf
czy Farenheit Diora.

Zastanawia!em si´, jak opisaç kolejne
wcielenie tego samego produktu, ˝eby nie
zostaç posàdzonym o kopiowanie w!asne-
go tekstu sprzed roku. Problem rozwiàza!
si´ sam, gdy otworzy!em pude!ka. Micro
330 zasadniczo ró˝ni si´ od wszystkich
poprzednich Piano Craftów, choç mo˝na
wskazaç kilka cech wspólnych. E730 przy-
pomina natomiast starsze wersje, ale nie
jest klasycznà wie˝à do muzyki, poniewa˝
czyta te˝ DVD.

Micro 330
Front mniejszego Piano Crafta jest p!a-

ski i tak minimalistyczny, jak to mo˝liwe.
Prócz szuflady, wyÊwietlacza, gniazda s!u-
chawkowego i pokr´t!a g!oÊnoÊci mieÊci
zaledwie pi´ç przycisków. Tylko tych nie-
zb´dnych? Ba, nawet mniej! Zabrak!o
mo˝liwoÊci przeskakiwania mi´dzy utwo-
rami. Trzeba si´gnàç po pilot – cienki,
lekki i por´czny. W takiej sytuacji mo˝na
by!o pójÊç na ca!oÊç i usunàç z frontu
wszystkie guziczki. W!aÊciciele „330” po-
winni dbaç o zdalny sterownik – jeÊli si´
zgubi, b´dà musieli w!àczyç p!yt´ i cierpli-
wie czekaç na rozpocz´cie ulubionego
utworu.

Posiadaczy przenoÊnych playerów ucie-
szà gniazda umieszczone na górze – z!àcze
iPoda i standardowy port USB. Dzi´ki 
temu drugiemu mo˝na s!uchaç nawet
empetrójek zgranych na zwyk!y pendrive.
By przypodobaç si´ zwolennikom odtwa-
rzacza z nadgryzionym jab!kiem w herbie,
Yamaha oferuje kolumny w kolorze bia-

!ym. Ale mo˝na te˝ wybraç czerƒ. Pole-
cam jà nawet nie tyle ze wzgl´dów este-
tycznych, co praktycznych. Bia!e fronty
szybko si´ brudzà.

Nie sposób nie zauwa˝yç nietypowych
proporcji kolumn. Producenci sprz´tu 
lubià t!umaczyç takie rozwiàzania obra-
zowymi przyk!adami z ˝ycia. Yamaha 
si´gn´!a po zdj´cie wyjàtkowo g!´bokiej
stopy perkusyjnej Daxdad. To instrument
cokolwiek oryginalny. Wszystkie stopy
perkusyjne, jakie w ˝yciu widzia!em, mia-
!y tradycyjne proporcje. Ta stanowi!a 
wyjàtek. Ale jeÊli si´ chce wydobyç sen-
sowny bas z kolumn, które z przodu sà
niewiele wi´ksze od kartki pocztowej (wy-
miary 12,3/19,2 cm), trzeba zwi´kszyç ich
g!´bokoÊç. 

Skuteczne t!umienie wibracji obudów
ma zapewniç system VCCS. Polega on na
umieszczeniu kawa!ków drewna w klu-
czowych miejscach. W tym przypadku
jest to profil w kszta!cie litery S, umiesz-
czony ukoÊnie pomi´dzy bocznymi Êcian-
kami. Tunele rezonansowe umieszczono
w naro˝nikach. Pojedyncze plastikowe
gniazda przyjmà dowolny rodzaj zakoƒ-
czeƒ. U˝ytkownik jest jednak skazany na
go!e kable, poniewa˝ w jednostce central-
nej zamontowano paskudne zaciski spr´-
˝ynkowe. Oprócz nich z ty!u znajdziemy
tylko gniazdo antenowe, wyjÊcie do sub-
woofera i kabel zasilajàcy. Przyda!oby si´
chocia˝ jedno wejÊcie liniowe.

Ârednimi i niskimi tonami zajmujà si´
g!oÊniki z 7,5-cm membranami,  wykona-
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Test miniwie˝e

G!´bokie kolumny 
– du˝y bas? 
W tym przypadku to prawda.

Klasyczny Piano Craft 
w klasycznej czerni.
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nymi prawdopodobnie z polipropylenu
(producent nic nie pisze na ten temat).
Gór´ obs!ugujà 2,5-cm kopu!ki, które 
w biuletynie informacyjnym okreÊla si´ ja-
ko „zbalansowane”, cokolwiek mia!oby to
znaczyç. Ciekawie wyglàdajà dane tech-
niczne monitorków: skutecznoÊç: 84 dB,
pasmo przenoszenia: 60 Hz – 50 kHz, cz´-

stotliwoÊç podzia!u: 8 kHz, impedancja:
6 !. Moc wyjÊciowa wzmacniacza: 20 W
RMS. Z!oÊliwcy stwierdzà, ˝e taka wie˝a
b´dzie w stanie nag!oÊniç co najwy˝ej
budk´ z kebabem. I to zamkni´tà.

E730
E730 to klasyczny Piano Craft ze Êci´ty-

mi kraw´dziami obudowy, tradycyjnym
uk!adem przycisków i pokr´te! oraz 
kolumnami wykoƒczonymi lakierem for-
tepianowym. Czyta p!yty DVD, ale mimo
wymalowanych na górnej pokrywie „ki-
nowych” symboli (HDMI, DTS, Dolby
Digital, DivX), wydaje si´ klasycznà 
wie˝à do muzyki.

Przednia Êcianka to w zasadzie klasyka.
Jedynà nowink´ stanowi gniazdo USB, do
którego mo˝emy pod!àczyç przenoÊny od-
twarzacz lub zwyk!à pami´ç flash. Odtwo-
rzymy z nich nie tylko muzyk´, ale tak˝e
filmy (WMA, MPEG-4) i zdj´cia (JPEG).
W modelu Micro 330 interfejs USB dzia!a!
sprawniej. E730 d!u˝ej szuka plików, a kie-

dy ju˝ je odtwarzamy, potrafi robiç krótkie
przerwy na ponowne przeszukanie.

Tylnà Êciank´ wyposa˝ono bogato. Ma-
my tu gniazdo HDMI, wspó!pracujàce ze
skalerem 1080p, komponent, poczciwego
scarta i wyjÊcie optyczne. JeÊli zechcemy
pod!àczyç do wie˝y dodatkowe êród!o sy-
gna!u, przyda si´ p´tla magnetofonowa
(aux in/out), a tak˝e Dock, dla opcjonalnej
stacji dokujàcej iPoda. Sà te˝: wyjÊcie do
subwoofera w postaci pojedynczego gniaz-
da RCA, gniazda antenowe i kiepskie
gniazdka g!oÊnikowe, do których wetknie-
my tylko go!e kable, na dodatek niezbyt
grube. A szkoda, bo w kolumnach sà nor-
malne, cywilizowane terminale, do których
mo˝na by pod!àczyç przewody zakoƒczone
bananami lub wide!kami.

Dwudro˝ny uk!ad jest wentylowany 
z ty!u, wi´c lepiej nie przysuwaç monito-
rów do samej Êciany. Niskie i Êrednie to-
ny odtwarza g!oÊnik z 8-cm membranà,
a gór´ obs!uguje 25-mm mi´kka kopu!-
ka. Kolumny sà dost´pne równie˝ w ko-
lorze bia!ym, a jednostka centralna – 
w srebrnym.

Brzmienie
Micro 330

Japoƒczykom musia!o bardzo zale˝eç
na osiàgni´ciu mocnego basu i pot´gi
brzmienia. Maleƒkie kolumny radzà 
sobie dzielnie, choç pewnie doÊwiadczo-
nych s!uchaczy nie oszukajà. Na iloÊç 
niskich tonów nikt nie powinien na-
rzekaç, nawet w pomieszczeniu rz´du 
15-18 m2. Pracuje jednak g!ównie Êredni
bas, a naprawd´ niskich cz´stotliwoÊci,
jakie otrzymalibyÊmy z kolumn pod!ogo-
wych lub du˝ych monitorów – nie s!y-
chaç. By!oby to wbrew prawom fizyki,
wi´c nie ma sensu rozpaczaç. Brak naj-
ni˝szej podstawy jest zresztà tak dobrze
rekompensowany przez Êredni i wy˝szy
podzakres, ˝e wielu s!uchaczy mo˝e go
nawet nie odczuç.

JakoÊç basu to nie tylko g!´bokie po-
mruki, ale tak˝e barwa, szybkoÊç i czytel-
noÊç, a w tych dziedzinach ma!e kolu-
mienki radzà sobie Êwietnie. Po ods!uchu
rozmaitych p!yt stwierdzi!em, ˝e nie
umkn´!y mi ˝adne szczegó!y. Czy to solo
basisty, czy elektroniczne efekty w zakre-
sie niskich tonów; wszystko zosta!o zapre-
zentowane wiernie, a brakowa!o jedynie
poczucia prawdziwej g!´bi, jakà dajà do-
bre pod!ogówki.

W górze pasma Yamaha stawia na czy-
telnoÊç i realizm. Nie obawia si´ zapisz-
czeç ani uk!uç w ucho, gdy nagranie tego
wymaga. Nie wyg!adza ani nie nak!ada za-
s!ony na nieprzyjemne detale, tylko wali
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Test miniwie˝e

Skromne wyposa˝enie 
Micro 330.

PrzenoÊne odtwarzacze 
mile widziane.

W E730 na gniazdach 
nie oszcz´dzano.
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prosto z mostu. Mamy wi´c konkretne
skraje pasma, pomi´dzy którymi Êrednicy
chyba troch´ niewygodnie. W starszych
Piano Craftach to w!aÊnie ona by!a gwiaz-
dà. Wokale brzmia!y ciep!o i romantycz-
nie. Tu natomiast odnios!em wra˝enie
lekkiego sch!odzenia dêwi´ku.

Jeden z najwi´kszych plusów Micro 330
stanowi przestrzeƒ. Ma!e kolumny z !a-
twoÊcià znikajà z pomieszczenia, zosta-
wiajàc po sobie tylko scen´ wype!nionà
dêwi´kiem. Na pochwa!´ zas!ugujà jej
rozmiary i czytelna lokalizacja instrumen-
tów. Dynamika jest lepsza, ni˝ by si´ mo˝-
na spodziewaç po tak niewielkich kolum-
nach.

E730
E730 nie tylko wyglàda, jak klasyczne

Piano Crafty, ale te˝ prezentuje podobne
brzmienie. Fani japoƒskiej miniwie˝y
mogà odetchnàç z ulgà. Najwa˝niejszy 
zakres stanowi Êrednica, a towarzyszà jej
lekko wyg!adzone wysokie tony i mocny,
kontrolowany bas. Jest w tym dêwi´ku
element przyjaznego ciep!a, który nie 
zak!óca ogólnej neutralnoÊci. Dêwi´k jest
bardziej spójny i zrównowa˝ony ni˝ 
w przypadku Micro 330. Bas nie stara si´
naÊladowaç subwooferów; po prostu mie-
rzy si!y na zamiary. 

Ujà!bym to nast´pujàco: na nastolat-
kach, szukajàcych sobie wie˝y w du˝ym
sklepie elektronicznym, wi´ksze wra˝enie
zrobi Micro 330. Natomiast dla osób 
o bardziej wyrobionym guÊcie oczywi-
stym wyborem b´dzie E730.

JeÊli chodzi o obraz, wie˝a nie ma si´
czego wstydziç w porównaniu z odtwa-
rzaczami z niskiej lub nawet Êredniej pó!-
ki. Malkontenci pewnie b´dà marudziç 
na nasycenie barw i czytelnoÊç dalszych
planów, ale ogólna jakoÊç obrazu pozo-
staje dobra. Gdyby ktoÊ da! klientom wy-
bór: 100 z! za rezygnacj´ z odtwarzacza
DVD (tak jak w przypadku modeli E410 
i E810), chyba nikt by na to nie poszed!.

Konkluzja
Je˝eli potrzebujecie niedrogiego zesta-

wu do przyjemnego s!uchania muzyki, 
na którym mo˝na od czasu do czasu obej-
rzeç film, E730 b´dzie trafnym wyborem.
JeÊli nie oglàdacie filmów, ale lubicie 
iPoda, zainteresujcie si´ Piano Craftem
Micro 330.

Na górnej pokrywie 
kilka „kinowych” symboli, 
ale wie˝a 
jak najbardziej stereo.

Yamaha Piano Craft E730 Micro 330
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 1899 z! 1349 z!

Dane techniczne

Moc wyjÊciowa: 2 x 30 W 2 x 20 W
Odtwarzane formaty: CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, MP3

JPEG, MP3, MPEG-4, WMA, DiVX Ultra
Zdalne sterowanie: + +
Wymiary jedn. cent. (w/s/g): 11,3/21,5/30 cm 11,7/18/28 cm
Wymiary kolumn (w/s/g): 25,5/16,5/18,3 cm 19,2/12,3/29,6 cm
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