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Test serwer muzyczny

Kolumny: Audio Physic Spark 5
Wzmacniacz: Electrocompaniet ECI-5
Odtwarzacz CD: Primare CD31
Interkonekt: Argentum SCG-6/4E Silver 
Kable g!oÊnikowe: Fadel Art The Stream
Listwa sieciowa: Fadel Art Hotline IEC
Kable sieciowe: Fadel Art PowerFlex Two, DIY
Stolik: Ostoja T4

System

Tomasz Karasiƒski

Czas na pliki
Blacknote DSS30 Tube

Na rynku nie brakuje znakomitych 
odtwarzaczy CD i gramofonów. 
Równolegle trwa jednak poszukiwanie 
nowego sposobu odtwarzania muzyki. 
Na pierwsze miejsce wysuwajà si´ pliki 
– odtwarzane z komputera, iPoda, dysku,
pendrive’a albo prosto z Internetu.
KonserwatyÊci okopujà si´ w swoich 
bastionach, obawiajàc si´, ˝e nowe wynalazki 
b´dà gra!y coraz gorzej i gorzej. 
Zupe!nie niepotrzebnie, bo tym razem 
jest nadzieja, ˝e wysokiej jakoÊci formaty,
odtwarzane z audiofilskich serwerów, 
zaoferujà audiofilskie brzmienie.

Jednym z pierwszych producentów
audiofilskiego sprz´tu, który wpro-
wadzi! serwer muzyczny, by! Naim.

Konserwatywna, zdawa!oby si´, firma po-
stanowi!a stanàç na czele plikowej rewo-
lucji. HDX ma jednak zasadniczà wad´:
cen´. Z kolei odtwarzacz T+A Media
Player nie odtwarza! plików najlepiej,
zdecydowanie wola! p!yty CD. Squeeze-
boxa te˝ trudno by!o uznaç za rewelacj´,
ale przynajmniej nie kosztowa! majàtku.

DziÊ czas na kolejnego kandydata, tym
razem z Italii.

Budowa
Mark´ Blacknote wyró˝niono spoÊród

urzàdzeƒ Bluenote. Jej w!aÊciciel, Mauri-
zio Aterini, nie chcia!, aby serwery zgin´-
!y w nat!oku innych urzàdzeƒ. Wierzy, 
˝e odtwarzacze plików to przysz!oÊç, 
a tworzàc dla nich oddzielnà mark´, do-
datkowo to podkreÊli!.
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Dlaczego warto si´ zainteresowaç mu-
zycznymi serwerami? Ich przeciwnicy
twierdzà, ˝e wszystko sprowadza si´ do
wygody obs!ugi. Kolekcj´ p!yt CD mo˝-
na zastàpiç pami´cià flash lub twardym
dyskiem, a dost´p do utworów jest b!y-
skawiczny. KonserwatyÊci mówià, ˝e wy-
goda zawsze by!a wrogiem jakoÊci
dêwi´ku. P!yty winylowe zosta!y wypar-
te przez CD, te zaÊ – przez MP3. Ale na
nich Êwiat si´ nie koƒczy. Mo˝na prze-
cie˝ odtwarzaç pliki wy˝szej jakoÊci i po-
!àczyç wygod´ z dobrym brzmieniem.
Teoretycznie serwer jest w stanie zagraç
nawet lepiej od odtwarzacza CD – nie
wyst´puje tu bowiem problem wibracji,
ruchomych elementów, odczytu i zu˝y-
wania si´ nap´du.

DSS to skrót od Digital Static Source.
Gabaryty serwera przypominajà du˝y
phono stage. Obudow´ w ca!oÊci wy-
konano z metalu i od ra-
zu czuç, ˝e wn´trze kryje
nie tylko Êwie˝e powie-
trze. Wzornictwo jest
stonowane, ˝eby nie po-
wiedzieç: gara˝owe. DSS
nie ma jednak proble-
mów z jakoÊcià wykona-
nia. Nie jest to mo˝e 
bibelot w rodzaju Uniso-
na czy Pathosa, ale dos-
tajemy normalne meta-
lowe pude!ko z czerwo-
nym wyÊwietlaczem. Bez
ekstrawagancji, ale i bez
wpadek.

Konstruktorowi DSS-a
przyÊwieca!o proste za-
!o˝enie: opracowaç urzà-
dzenie zdolne odtwo-
rzyç ka˝dy plik muzyczny 
z dowolnego noÊnika, zapewniajàc przy
tym jak najlepsze brzmienie. Sam naj-
cz´Êciej s!ucham FLAC-ów i MP3 od 192
kbps wzwy˝, ale DSS30 Tube poradzi so-
bie tak˝e z WAV-em, Apple Lossless
(ALAC), AAC oraz (teoretycznie)
WMA. Na te ostatnie producent musi

jednak uzyskaç pozwolenie Microsoftu,
poniewa˝ serwer Blacknote bazuje na
platformie Linuxa. Warto nadmieniç, ˝e
Blacknote oferuje aktualizacje oprogra-
mowania DSS-a i je˝eli pojawi si´ mo˝li-
woÊç odtwarzania kolejnego formatu,
wystarczy Êciàgnàç upgrade z sieci i zain-
stalowaç przez gniazdo USB. Je˝eli mó-
wimy o rewolucji na rynku audiofilskich
êróde! dêwi´ku, najciekawsze sà pliki 
o jakoÊci studyjnej, na przyk!ad FLAC
24/192. Z p!yty CD sobie takich nie
zgramy, ale w sieci sà ju˝ dost´pne na-
grania w takiej jakoÊci i nic nie stoi na
przeszkodzie, aby z nich korzystaç. Mo-
gà nawet zajàç pozycj´ najlepszego z do-
st´pnych êróde! dêwi´ku.

W!aÊciciele pokaênej kolekcji p!yt 
CD mogà przerobiç je na pliki FLAC za
pomocà programów takich jak Exact 
Audio Copy.

Odtwarzacz zawiera wbudowanà pa-
mi´ç SD o pojemnoÊci 4 GB, ale po
pierwsze, to niewiele, a po drugie, mo˝-
na z niej odtwarzaç tylko MP3. Trzeba
wi´c pod!àczyç pami´ç USB albo ze-
wn´trzny dysk. Mo˝emy wówczas skata-
logowaç wszystkie dane tak, jak nam si´
podoba. Przecie˝ nie zawsze trzeba sto-
sowaç klucz „artysta-album-utwór”.
Sam mam na dysku rozmaità muzyk´ 
i niespecjalnie mi si´ podoba, kiedy
urzàdzenie (mam na myÊli przede
wszystkim iPoda) ka˝e mi zagrywaç
muzyk´ przez w!asny program, a na-
st´pnie jeszcze raz sortowaç pliki. Tutaj
jest elegancko – pod!àczamy pendrive
lub dysk i wchodzimy w poszczególne
foldery.

Dzi´ki gniazdom na przedniej Êcian-
ce mo˝na szybko zmieniaç noÊniki. Na
jednej pami´ci nagrywamy Sepultur´ 

i Drowning Pool, a na drugiej Grzecha
Piotrowskiego i soundtrack z „K-Paxa”,
po czym mo˝emy je przepinaç. Trzecia
zaleta zewn´trznych noÊników wydaje
si´ najwa˝niejsza w kontekÊcie jakoÊci
dêwi´ku. Mo˝emy nagraç pliki na dysk
zewn´trzny i postawiç go z dala od od-
twarzacza, tym samym eliminujàc
wp!yw wibracji.

Wyposa˝enie DSS-a nie powinno ni-
kogo rozczarowaç. Z ty!u mamy trzy z!à-
cza USB, w tym jedno kwadratowe,
przeznaczone do pod!àczenia kompute-
ra. Poniewa˝ serwer mo˝e pe!niç rol´
przetwornika, znajdziemy tu wejÊcie 
i wyjÊcie cyfrowe, z którego, uwaga,
mo˝na uzyskaç sygna! S/PDIF 24/192.
WyjÊcia analogowe sà dwa: zbalanso-
wane (XLR) i niezbalansowane (RCA).
Oprócz tego gniazdko ethernetu, RS232
i zasilajàce, trójbolcowe IEC.

Obs!uga nie wydaje si´ skomplikowa-
na. WyÊwietlacz móg!by byç wi´kszy, ale
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Dwa gniazda USB z przodu 
nie wyglàdajà pi´knie, 
ale si´ przydajà.

Na wyposa˝enie 
nie mo˝na narzekaç.
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i tak nie ma tragedii. Ju˝ za miesiàc 
powinien byç dost´pny ekran pod!àcza-
ny do portu RS232, z mo˝liwoÊcià wy-
Êwietlania playlisty i ok!adek albumów.
Z przodu mamy szeÊç najwa˝niejszych
przycisków. Wi´cej znajdziemy na cie-
niutkim pilocie.

Wn´trze wyglàda jak dobrej klasy od-
twarzacz CD, tyle ˝e bez nap´du. Je˝eli
ergonomia czy wyglàd obudowy nie
usprawiedliwiajà wysokiej ceny, to 
w Êrodku widaç solidne podejÊcie do te-
matu. Przetwornik to wielobitowy uk!ad
AKM 4396 z modulatorem delta-sigma.
Zamontowano te˝ uk!ady Analog Devi-
ces ADUM1401 i OPA2226 Burr-Brow-
na, a na wyjÊciu... dwie podwójne triody
ECC88. Wiele uwagi poÊwi´cono zasila-
niu. DSS30 Tube wykorzystuje trzy
transformatory, zasilajàce ró˝ne sekcje
urzàdzenia.

Cena powoduje, ˝e DSS30 Tube nie
jest êród!em dla ka˝dego. Co prawda,
Maurizio Aterini twierdzi, ˝e to urzà-
dzenie dla m!odych ludzi, ale bàdêmy
szczerzy: oni rzadko wydajà 10 kz! nawet
na ca!y sprz´t grajàcy, nie mówiàc ju˝ 
o pojedynczym komponencie. Ale jest 
i dobra wiadomoÊç. W najbli˝szym cza-

sie w katalogu pojawià si´ taƒsze urzà-
dzenia: DSS15 oraz DSS15 Tube. B´dà
mia!y tylko dwa gniazda USB, wyjÊcie
analogowe tylko RCA, brak ethernetu,
ale... ceny wyniosà, odpowiednio: 3980 
i 7580 z!.

Brzmienie
Zanim zasiàdziemy do ods!uchu, trzeba

daç lampom czas na osiàgni´cie w!aÊciwej
temperatury. Pó!godzinna rozgrzewka
powinna w zupe!noÊci wystarczyç.

Postanowi!em zaczàç od plików ni-
skiej jakoÊci i stopniowo wchodziç coraz
wy˝ej. Brzmienie za ka˝dym razem 
porównywa!em ze swoim plikowym êró-
d!em odniesienia – komputerem z kartà
Esi Juli@ – oraz odtwarzaczem Pri-
mare CD31.

Najpierw empetrójki. Mocno skom-
presowane sà zwyczajnie do niczego, ale
ju˝ od 192 kbps, na dobrym êródle, na-
prawd´ da si´ tego s!uchaç. Ró˝nice po-
mi´dzy serwerem Blacknote a kompute-
rem, zbudowanym tak, aby jak najlepiej
odtwarza! muzyk´ (zero szumu wentyla-
tora, bardzo dobra karta dêwi´kowa),
okaza!y si´ niewielkie. DSS30 Tube za-
oferowa! nieco g!´bszy, ale te˝ bardziej

rozko!ysany bas, natomiast PC gra! do-
!em bardziej zwartym i  rytmicznym. 
W pozosta!ych kategoriach mo˝na by!o
postawiç mi´dzy nimi znak równoÊci.
Brzmienie pozostawa!o wolne od ewi-
dentnych wad. Niekiedy dawa!y o sobie
znaç efektowna przestrzeƒ i dêwi´czna
góra, ale tylko w przypadku dobrze 
zrealizowanych nagraƒ, które zosta!y
zgrane do plików w jakoÊci 320 kbps.
Primare CD31 na tym samym materiale,
odtwarzanym z oryginalnych p!yt CD,
okaza! si´ lepszy, ale to akurat nikogo
nie zdziwi. Ciekawe jednak, ˝e nagra!em
te same empetrójki na p!yt´ (po konwer-
sji do CDDA w programie Nero) i rów-
nie˝ z takiego materia!u Primare CD31
zaprezentowa! brzmienie bardziej dy-
namiczne, czystsze, po prostu lepsze 
ni˝ serwer odtwarzajàcy pliki z pen-
drive’a.

Zupe!nie innà klas´ brzmienia osià-
gniemy z plikami FLAC. Te, zgrywane 
z p!yt CD za pomocà EAC (16/44,1),
okaza!y si´ niewiele gorsze od CD. Nie-
wykluczone, ˝e gdyby zamiast Primare’a
CD31 srebrne krà˝ki odczytywa!a ma-
szyna za 2-4 kz!, pliki by wygra!y. DSS30
Tube ma mnóstwo gniazd, du˝e mo˝-
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liwoÊci, zosta! zbudowany z bardzo 
dobrych komponentów i jest produ-
kowany przez firm´, która sporo ju˝ 
osiàgn´!a, ale nie jest Êwiatowym gigan-
tem. Dlatego sporo kosztuje. Gdyby 
w katalogu, powiedzmy Marantza lub
H/K, pojawi! si´ prostszy serwer, ale 
oferujàcy zbli˝ony poziom dêwi´ku, 
cena by!aby pewnie ni˝sza i moglibyÊmy
ju˝ Êmia!o porównywaç takie êród!o 
z taƒszym odtwarzaczem CD.

FLAC wygra! z empetrójkami pod
ka˝dym wzgl´dem. Przede wszystkim
poprawi!y si´ dynamika i rozdzielczoÊç
przekazu. Wysokie tony nie b!yszcza!y
ju˝ tylko okazjonalnie – by!y czyste 
i lÊniàce przez ca!y czas. Bas przyspieszy!
i zapuszcza! si´ g!´biej. Jedynie spójnoÊç
nie uleg!a specjalnej poprawie - nadal
brakowa!o wewn´trznego spokoju. Dru-
ga wa˝na obserwacja jest taka, ˝e teraz
ju˝ serwer Blacknote wygra! z kompu-
terem. Dawa! wi´cej ciep!a, gra! równie
przejrzyÊcie i dynamicznie, ale muzy-
kalniej.

I wreszcie przesiadka na FLAC wyso-
kiej rozdzielczoÊci. Umownie wrzucam
do tego worka wszystko, co jest lepsze
od plików zgrywanych z p!yt CD, czyli
FLAC 24/88,2 lub 24/192. Tutaj porów-
nanie okaza!o si´ o tyle trudne, ˝e nie
posiada!em p!yt kompaktowych z tym
samym materia!em. Mog!em jednak 
porównaç ró˝ne rodzaje plików. Prosty
wniosek: dynamika, rozdzielczoÊç i ste-
reofonia uleg!y dalszej poprawie, choç
nie tak znaczàcej, jak przy przeskoku 
z MP3 na FLAC 16/44,1. Dokona! 
si´ natomiast post´p w dziedzinie 
muzykalnoÊci, spójnoÊci i g!adko-
Êci. Brzmienie nabra!o og!ady 
i szlachetnego spokoju, którego
wczeÊniej brakowa!o. Sta!o si´
bardziej oczywiste. JeÊli po pli-
kach wysokiej rozdzielczoÊci
spodziewaliÊcie si´ dêwi´ku
precyzyjnego ale bezdusznego,
bardzo si´ zdziwicie. Idà one raczej
w stron´ analogowej p!ynnoÊci. Brzmià
bardziej organicznie i sà przyjemniejsze 
w odbiorze. W!aÊnie ta ró˝nica wydaje si´
kluczowa. Mo˝e dlatego, ˝e w s!abszych
FLAC-ach brakowa!o w!aÊnie tego pier-
wiastka namacalnoÊci. Wi´ksza energia 
i wyrazistoÊç to oczywiÊcie du˝y krok na-
przód, ale jeszcze wa˝niejszy wydaje si´
post´p w dziedzinie muzykalnoÊci.

Na koniec przeprowadzi!em porów-
nanie trzech ró˝nych noÊników: dysku
twardego i dwóch pami´ci flash. Ró˝nic
w!aÊciwie nie stwierdzi!em. Je˝eli w ogó-
le by!y, to raczej nie nale˝y sobie nimi
zawracaç g!owy.

Warto wspomnieç, ˝e DSS bardzo 
dobrze si´ sprawdza w roli przetwor-

nika. Nie jestem w stanie stwierdziç, 
jak by wypad! w porównaniu do kon-

werterów z tego zakresu cenowe-
go, poniewa˝ akurat nie

mia!em ˝adnego
pod r´kà. Kiedy
jednak wykorzy-

sta!em Primare’a CD31 
w roli transportu i pod!à-

czy!em go do DSS-a, dêwi´k
by! naturalny, klarowny, 

a jednoczeÊnie przyjemnie
g!adki i spokojny. To dobra

wiadomoÊç dla tych, którzy
szukajà audiofilskiego serwera, ale

nie chcà si´ pozbywaç odtwarzacza CD.
Wielce prawdopodobne, ˝e !àczàc od-
twarzacz z DSS-em, uda si´ osiàgnàç
lepsze brzmienie z p!yt kompaktowych.

Konkluzja
Czy DSS30 Tube jest tym êród!em pli-

ków, na które czekali audiofile? W du˝ej
mierze tak. Pod wzgl´dem brzmienia
Blacknote przebija bowiem wszystkie
podobne urzàdzenia, jakie dotàd s!y-
sza!em. Jedyny minus to ma!y wyÊwie-
tlacz, ale jeÊli b´dzie go mo˝na zastàpiç
du˝ym ekranem – i to zastrze˝enie 
stanie si´ nieaktualne.

Je˝eli serwerów b´dzie przybywaç 
(i b´dà równie dobre albo lepsze od
DSS30 Tube), to w ciàgu kilku lat
wszystkie fizyczne noÊniki osiàgnà status
p!yty winylowej – b´dà traktowane jak
niegroêne dziwactwo dla ludzi, którzy
zamiast grzejników majà w domu piec
kaflowy, a po mieÊcie lubià jeêdziç 
rowerem odziedziczonym po dziadku.
JeÊli wielkie koncerny zdecydujà si´ na
wprowadzenie takich serwerów, a z sieci
za relatywnie niewielkie pieniàdze da 
si´ Êciàgnàç zró˝nicowany repertuar 
w formie plików FLAC 24/96, b´dzie
mo˝na odgwizdaç koniec spotkania.
Tym razem jednak audiofile nie muszà
si´ martwiç, poniewa˝ jakoÊç brzmienia
z takich plików mo˝e byç naprawd´ 
znakomita.
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Blacknote 
DSS30 Tube
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 11980 z!

Dane techniczne

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 
(+/- 0,3 dB)

Zniekszta!cenia: 0,05 %
Sygna!/szum: 90 dB
WyjÊcia analogowe: RCA, XLR
WejÊcie cyfrowe: koaksjalne
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne
Gniazda USB: 2 (przód), 3 (ty!)
Obs!ugiwane formaty: MP3, AAC, M4A, WAV,

FLAC, AIF, Apple
Lossless (ALAC)

Wymiary (w/s/g): 24/12/39 cm

Rozbudowany zasilacz, 
a na wyjÊciu lampy.

Pilot cieniutki 
i lekki jak piórko.
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