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B luenote, Blacknote, Goldenote –
wszystkie te marki sà dzieçmi
w!oskiego konstruktora Maurizio

Ateriniego. Zacz´!o si´ od Bluenote – fir-
my produkujàcej wzmacniacze, odtwa-
rzacze CD, gramofony i inne urzàdzenia.
Aterini zdecydowa! si´ jednak stopniowo
zmieniaç nazw´ na Goldenote, co wyni-
ka!o z umowy z wytwórnià Capital, w!a-
Êcicielem Blue Note Records. Mark´

Blacknote oddzielono od pozosta!ych.
Maurizio uzna!, ˝e audiofilski rynek czeka
rewolucja w dziedzinie êróde! i formatów
dêwi´ku, a wprowadzanie innowacyjnych
produktów powinno si´ odbywaç pod no-
wym szyldem.

Choç w katalogu Blacknote znajdziemy
wzmacniacze i êród!a CD, najwi´kszy 
nacisk po!o˝ono na odtwarzacze plików.
DSS czyli Digital Static Streamer powsta!
po to, aby odtwarzaç pliki muzyczne 
z dowolnego noÊnika, zapewniajàc przy
tym audiofilskà jakoÊç dêwi´ku. Brzmi
prosto, ale na razie niewiele urzàdzeƒ to
potrafi. Choç mnóstwo firm dostrzeg!o
potencja! odtwarzania plików w systemie
hi-fi (by wymieniç Krella, Manleya, Na-
ima, T+A, Audio Researcha czy Wadi´),
niewiele prezentuje równie bezkompro-
misowe i g!´boko przemyÊlane podejÊcie
do tematu. Dorobiç gniazdko USB do 
odtwarzacza CD lub przetwornika cyfro-
wo-analogowego to ˝aden cud techniki.
Zbudowaç od podstaw urzàdzenie s!u˝àce
jedynie do odtwarzania plików – to co in-
nego. Najpowa˝niej spraw´ potraktowa!
Naim, wprowadzajàc serwer HDX. Ale 
i on nie jest radykalnym produktem – za-
wiera przecie˝ transport CD, pozwalajàcy
zgrywaç p!yty na dysk i nie oferuje nic 

Profil Blacknote

Naprzód z ˝ywymi
W!oski sprz´t hi-fi kojarzy si´ przewa˝nie ze Êwietnym wzornictwem 
i poszanowaniem tradycji. To lata doÊwiadczeƒ, umiej´tnoÊci 
przekazywane z ojca na syna i zmys! estetyczny, który W!osi 
cz´Êciowo majà zapewniony genetycznie, a reszt´ ch!onà z otoczenia.
Jest jednak firma, która z premedytacjà wprowadza nowe rozwiàzania 
i rezygnuje z drewnianych bibelotów. Powsta!a w odpowiedzi
na zapotrzebowanie specjalistycznego rynku hi-fi, który domaga si´ 
innowacyjnych produktów cyfrowych. Tà firmà jest Blacknote.

CDP300 – coÊ dla zwolenników
tradycyjnych êróde! dêwi´ku.
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rewolucyjnego w formatach plików, 
z którymi sobie radzi. Empetrójki po pro-
stu nie pasujà do audiofilskiego Êwiata.
Na szcz´Êcie nie jesteÊmy na nie skazani.
Muzyk´ mo˝na zapisywaç we FLAC-u,
WMA, AAC czy WAV-ie. Kiedy dysk 
o pojemnoÊci 500 MB by! uznawany za
bur˝ujstwo, empetrójki by!y jedynym
rozwiàzaniem, ale dzisiaj album zajmujà-
cy 300 MB to ˝aden problem.

Konstruktor DSS-ów podjà! szereg od-
wa˝nych decyzji, które mo˝na zawrzeç 
w kilku punktach:

1. Najwa˝niejszà funkcjà urzàdzenia jest
odtwarzanie plików.
2. Najwa˝niejsze sà bezstratne formaty
wysokiej rozdzielczoÊci, czyli sygna! lep-
szy ni˝ z p!yt CD.
3. Odtwarzacze DSS sà pozbawione
transportu CD. Je˝eli ktoÊ posiada du˝à
kolekcj´ p!yt, zgrywanie ich do postaci
plików mo˝e przeprowadziç na kompute-
rze. A jeÊli chce mieç mo˝liwoÊç odtwa-
rzania p!yt bez dotykania komputera –
musi pod!àczyç zewn´trzny nap´d do
DSS-a.
4. DSS mo˝e wspó!pracowaç z kompute-
rem, a nawet nim sterowaç. Mo˝na go
jednak wykorzystywaç jako samodzielne
êród!o i nie w!àczaç w system peceta.
5. Urzàdzenie nie ma wbudowanego 
dysku. DSS pe!ni funkcj´ odtwarzacza, 
a wyboru noÊnika (dysk, przenoÊna pa-
mi´ç flash, komputer) dokonuje u˝yt-
kownik.
6. DSS-a mo˝na wykorzystywaç jak ka˝-
dy przetwornik C/A.

Na pytanie, czy odtwarzanie plików wy-
sokiej rozdzielczoÊci to przysz!oÊç sprz´tu
hi-fi, Maurizio Aterini odpowiada – nie,

to teraêniejszoÊç! Przecie˝ ju˝ teraz mo˝-
na Êciàgnàç z sieci mnóstwo utworów 
w formie bezstratnej, a jakoÊç dêwi´ku
nagraƒ 24-bitowych bije na g!ow´ p!yty
CD – mówi. OczywiÊcie, wiele zale˝y 
od odtwarzacza. èród!a klasy hi-end po-
trafià wiele wydobyç ze srebrnych krà˝-
ków, ale 16 bitów a 24 to istotna ró˝nica.
Dodatkowo, w odtwarzaczu plików odpa-
dajà problemy mechaniczne, wp!ywajàce
na precyzj´ odczytu danych. Nie ma 
elementów ruchomych, drgaƒ transportu
czy odbiç Êwiat!a lasera.

Choç konstruktor jest przekonany 
o s!usznoÊci wprowadzania êróde! pliko-
wych, ma równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e zmiany
nie nastàpià natychmiast. Dlatego DSS-y
mogà byç wykorzystywane jak przetwor-
niki C/A; czasem sà nawet reklamowane
wy!àcznie pod tym kàtem.

W katalogu znajdziemy tak˝e odtwa-
rzacze CD i pan Aterini nie zamierza 
z nich rezygnowaç. Twierdzi, ˝e dziÊ majà
ten sam status co gramofony przed 20 la-
ty. Jedni pospiesznie przesiadali si´ wtedy
na p!yty kompaktowe, inni zaÊ zostawali
przy winylu i u˝ywajà go do dziÊ.

W katalogu Blacknote’a znajdziemy
!àcznie cztery êród!a plikowe: DSS30 oraz
DSS15, oba z wyjÊciem tranzystorowym
albo lampowym. Producent utrzymuje, 
˝e wiele uk!adów w taƒszej „pi´tnastce”
(zasilacz, przetwornik C/A, a w wersji
„Tube” równie˝ lampowe wyjÊcie) zapo-
˝yczono bezpoÊrednio z dro˝szego DSS30
Tube, a ró˝nice sprowadzajà si´ g!ównie
do iloÊci gniazd. DSS15 ma dwa gniazda
USB na przedniej Êciance i nie mo˝e si´
!àczyç z komputerem ani siecià Ethernet.
Zostaje nam wi´c odtwarzanie plików 
z pendrive’a lub dysku na USB. Bardzo
dobrà wiadomoÊcià jest natomiast poja-
wienie si´ du˝ych ekranów pod!àczanych
do DSS-ów za poÊrednictwem z!àcza
RS232. Powinny znacznie podwy˝szyç
komfort obs!ugi. Audiofilski system hi-fi
z w!asnym monitorem – to dopiero bajer!

Ci, którzy cenià systemy o jednolitej
stylistyce, powinni si´ zainteresowaç zin-
tegrowanym wzmacniaczem DSA100.
Wyglàda niemal identycznie, jak DSS30.
Niezale˝nie od obcià˝enia, oferuje 100 W
na kana!. JeÊli to za ma!o, w katalogu
znajdziemy jeszcze 150-watowà integr´
DSA-150. Natomiast dla tych, których
pliki nie interesujà, przewidziano odtwa-
rzacze CDP 300 i SACD 300.

Ze swoimi urzàdzeniami i filozofià
Blacknote chce dotrzeç do audiofilów go-
towych na nowy sposób odczytu muzyki.

Ciekawe, kiedy do plików przekonajà
si´ konserwatyÊci i ilu wytwórców sprz´tu
hi-fi pójdzie tà drogà. Je˝eli doczekamy
si´ plikowej rewolucji, Maurizio Aterini,
przeglàdajàc stare katalogi Blacknote’a,
stwierdzi: by!em jednym z pierwszych.

Profil Blacknote

Ceny:

DSS15: 3980 z! 
DSS15 Tube: 7580 z!  
DSS30: 7980 z! 
DSS30 Tube: 11980 z! 
DSA100: 7980 z!
DSA150: 15980 z!
CDP300: 11980 z!
CDP300 SACD: 15980 z!
Dodatkowy monitor 
do DSS30 i DSS30 Tube: 3180 z!

Odtwarzacz plików DSS15 
– wyposa˝ony skromniej 
od DSS30, ale te˝ sporo taƒszy.

Wzmacniacz DSA100 idealnie
pasuje do DSS-ów.
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