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Test odtwarzacze CD

Wzmacniacz: McIntosh MA7000
Kolumny: Audio Physic Tempo VI
Kable (sygna!owe, 
g!oÊnikowe, Fadel Aphrodite,
sieciowe): Neel N14E Gold
Kondycjoner: PAL Powerbox III

Maciej Stryjecki

Stereofoniczne
êród!o

System

Stereofoniczne
êród!o

W supermarketach 
królujà obecnie 
odtwarzacze wieloformatowe, 
czytajàce wszystko, co si´ da. 
Obraz, dêwi´k, pliki z komputera 
i srebrne krà˝ki. Oczekiwanie 
na nowy standard 
przerywajà czasem wieÊci 
o coraz lepszych serwerach. 
Na razie jednak nic nie wskazuje, 
˝eby osoby ceniàce jakoÊç mia!y zyskaç wybór. 
Jedynym rozsàdnym medium pozostaje CD. 
Z jednej strony mo˝e martwiç, ˝e wybór urzàdzeƒ 
stale si´ kurczy, z drugiej jednak pozostaje satysfakcja, 
˝e sà one coraz lepsze i standard nadal ma si´ dobrze.

W supermarketach 
królujà obecnie 
odtwarzacze wieloformatowe, 
czytajàce wszystko, co si´ da. 
Obraz, dêwi´k, pliki z komputera 
i srebrne krà˝ki. Oczekiwanie 
na nowy standard 
przerywajà czasem wieÊci 
o coraz lepszych serwerach. 
Na razie jednak nic nie wskazuje, 
˝eby osoby ceniàce jakoÊç mia!y zyskaç wybór. 
Jedynym rozsàdnym medium pozostaje CD. 
Z jednej strony mo˝e martwiç, ˝e wybór urzàdzeƒ 
stale si´ kurczy, z drugiej jednak pozostaje satysfakcja, 
˝e sà one coraz lepsze i standard nadal ma si´ dobrze.
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Choç mo˝e lepiej b´dzie powie-
dzieç, ˝e sprowadzi!y go pod
strzechy. Arcam, NAD czy Cam-

bridge Audio zdobywa!y klientów „stu-
denckimi” cenami i wysokà jakoÊcià. Skà-
pi Anglicy przewracajà si´ w grobach albo
na zabytkowych kozetkach, bo obecnie
ich produkty sà zaliczane do klasy Êred-
niej. „Bud˝etówk´” obsadzili Chiƒczycy,
ale renoma zdobyta przez dziesi´ciolecia
pozwala patrzeç na nich z góry.

Budowa
CD 17 jest najtaƒszym êród!em z linii

Full Metal Jacket. Obudowy sà w ca!oÊci
metalowe i od lat takie same. Wzornictwo
„siedemnastki” niczym si´ nie ró˝ni od
tego z odtwarzaczy, jakie testowa!em 

w zesz!ym tysiàcleciu (jak to brzmi!).
Zmieniajà si´ tylko symbole. Wa˝ne, ˝e
kompakt ciàgle wyglàda Êwie˝o, a ergono-
mii trudno cokolwiek zarzuciç. 

Na froncie znalaz!y si´ tylko: szuflada,
wyÊwietlacz i osiem przycisków, sterujà-
cych podstawowymi funkcjami. Obok
nich umieszczono mechaniczny w!àcznik
sieciowy i diod´ sygnalizujàcà, ˝e urzà-
dzenie dzia!a. 

Z ty!u mamy dwa komplety wyjÊç ana-
logowych (nieg!upie rozwiàzanie: do jed-
nego podpinamy wzmacniacz, do drugie-
go rejestrator lub serwer), cyfrowe: koak-
sjalne i optyczne oraz gniazdo sieciowe,
do którego mo˝na pod!àczyç lepszy kabel.
Jest te˝ prze!àcznik napi´cia. Je˝eli ze-
chcecie si´ przeprowadziç do USA albo

Test odtwarzacze CD

Arcam 
FMJ CD 17

Arcam FMJ CD 17

Arcam 
FMJ CD 17 
Arcam istnieje od 1976 roku i zalicza si´ do wàskiej grupy brytyjskich
legend, które przewróci!y Êwiat hi-fi do góry nogami.
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Japonii, mo˝ecie Arcama spakowaç w ra-
mach mienia przesiedleƒczego. Szkoda je-
dynie, ˝e na zewnàtrz nie wyprowadzono
g!ównego bezpiecznika, ale to pewnie dla-
tego, ˝e… w ogóle go nie ma. Podobnie
jak gniazda s!uchawkowego.

Wewnàtrz znalaz! si´ mechanizm Sony,
który, co ciekawe, nie czyta CD-tekstu.
Opisy p!yt i tytu!y b´dà niedost´pne. Ale
dla mnie to nie przeszkoda, bo i tak lubi´
wyÊwietlacz zgasiç. 

Zasilacz oparto na niewielkim transfor-
matorze toroidalnym, przykr´conym do
dna Êrubà i wyt!umionym elastycznà pod-
k!adkà. Arcam podkreÊla, ˝e transport,
serwo i sekcja analogowa majà do dyspo-
zycji oddzielne linie. Podobnie jak trafo,
kondensatory i uk!ady scalone tak˝e okle-
jono materia!em t!umiàcym wibracje.
Elektronika zmieÊci!a si´ na jednej p!ytce
drukowanej. Konwerter oparto na uk!a-
dach Wolfsona (8741), pracujàcych 
w rozdzielczoÊci 24-bitowej. Pilot jest –
niestety – dosyç skomplikowany i niezbyt
intuicyjny w obs!udze.

Wra˝enia ods!uchowe
Po ods!uchu muzyki fortepianowej na

Creeku trudno mi by!o uwierzyç, ˝e znaj-
d´ w tej grupie odtwarzacz, który wywo!a
u mnie podobnà sympati´ i wiar´ w to, ˝e
ze standardu CD mo˝na jeszcze coÊ wyci-
snàç. Na poczàtku Arcam nie wzbudzi! 
takiego entuzjazmu, ale z ka˝dà minutà
docenia!em go coraz bardziej. A potem za-
czà!em si´ zastanawiaç nad powiàzaniem
muzykalnoÊci z neutralnoÊcià. Obie cechy
bez siebie nie istniejà, bo nawet najpi´k-
niejsza barwa nie przykuje naszej uwagi, je-
˝eli jest nieprawdziwa. Dlatego czu!em, ˝e
Creek gra! odrobin´ !adniej, eksponujàc
emocjonalny pierwiastek muzyki. Arcam
pozosta! ch!odniejszy, ale za to czu!em, ˝e
fortepian, który s!ysz´, jest bli˝szy orygina-
!owi. Jeszcze bardziej precyzyjny i wyrów-
nany w rejestrach. Nie otacza!a go a˝ tak
pi´knie zarysowana scena, ale analiza ko-
lejnych utworów z „Grand Piano” sprawi-
!a, ˝e gdybym mia! wybieraç, to stanà!bym
jak przys!owiowy osio!ek mi´dzy dwoma
˝!obami. Creek mia! bardziej noÊnà gór´, 
a Arcam prawdziwszà Êrednic´. Na szcz´-
Êcie dó! skali instrumentu by! porówny-
walny i przynajmniej tutaj nie ˝a!owa!bym
˝adnej decyzji.

Podobnie w muzyce symfonicznej. 
O ile w kategoriach precyzji szczegó!ów,
czystoÊci i przejrzystoÊci mo˝na by posta-

wiç mi´dzy tymi êród!ami znak równoÊci,
to sam charakter brzmienia nieco si´ ró˝-
ni!. FMJ mniej podkreÊla! gór´, co jednak
nie przeszkadza!o w zachowaniu tej samej
lotnoÊci i dêwi´cznoÊci. Ârednica, choç
troch´ bardziej sucha, pozostawa!a tak sa-
mo klarowna i doskonale przekazywa!a
informacje o barwie instrumentów. Ob-

serwujàc ka˝dy z osobna, trudno by!o
mieç zastrze˝enia do neutralnoÊci.
Podobny poziom jeszcze kilka lat te-
mu by! zarezerwowany dla urzàdzeƒ
ze znacznie wy˝szej pó!ki. To mnie
akurat specjalnie nie dziwi, bo Ar-
cam zawsze by! uznawany za spe-
cjalist´ w dziedzinie odtwarzaczy.
Jak widaç, nic si´ w tej kwestii nie
zmieni!o.

I na koniec jeszcze jedno –
g!´boki i kontrolowany bas. 
W akustycznym materiale
mocniejszy ni˝ u Creeka 
i równie zebrany. Na samym
skraju pasma bardziej spek-
takularny, nasycony ener-
già i niemal fizycznie od-
czuwalnà dynamikà. Czyli
znowu – klasa, a w dodat-
ku ni˝sza cena.

Co ciekawe, w muzyce rockowej
Arcam zagra! ostrzej od Creeka, dawkujàc
wysokie tony z obfitoÊcià, której si´ nie
spodziewa!em. Ale precyzja i dynamika
pozosta!y, jak na t´ cen´, imponujàce.

Chwilami mo˝na si´ by!o poczuç jak na
koncercie. W przypadku Prince’a to rzad-
kie uczucie, dost´pne tylko wybraƒcom.
Od jakiegoÊ czasu artysta wyst´puje pu-
blicznie tylko w swojej prywatnej sali kon-
certowej. Z tego, co wiem, bilety na taki
spektakl sà dro˝sze od opisywanego od-
twarzacza.

Konkluzja
Wzornictwo serii FMJ niektórym

pewnie si´ ju˝ opatrzy!o. Je˝eli jednak
chodzi o brzmienie, jest zdecydowanie

Êwie˝e. Takie, jakiego mo˝na by ocze-
kiwaç od specjalistycznej wytwórni 

u szczytu mo˝liwoÊci technologii. W ru-
bryce jakoÊç/cena do piàtki dostawcie 
sobie plusik.
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Test odtwarzacze CD

Dwa wyjÊcia analogowe
mogà si´ czasem przydaç.

Arcam FMJ CD 17
Dystrybucja: Audio Center
Cena: 2590 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: 0,3 Hz – 20 kHz
Zniekszta!cenia: 0,002%
Sygna!/szum: 109 dB
WyjÊcie analogowe: 2,3 V RCA
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne, optyczne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 8,5/43/29 cm
Masa: 5,1 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Wiele uwagi poÊwi´cono
zasilaniu.

Kolejny plastikowy potworek.
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Hm… powiedzia!o mi si´ jak w ma-
teria!ach reklamowych, ale sporo
w tym prawdy. Dla elektroniczne-

go molocha zmierzenie si´ z audiofilskà
lub profesjonalnà spuÊciznà nie jest pro-
ste. Trzeba utrzymywaç dawnà jakoÊç
przy masowej skali produkcji, bo je˝eli si´
to nie uda, starzy klienci odejdà, a o no-
wych !atwo nie b´dzie. Najpierw trzeba
ich wyedukowaç. Inaczej nie si´gnà po ta-
kie „dziwactwa” i pozostanà w kr´gu ma-
rek, które znajà, wzorem in˝yniera Ma-
monia. Z drugiej strony, mam AKG K701 
i jestem z nich zadowolony, wi´c mo˝e
warto. Fakt, ˝e ca!y czas czekam na na-
st´pc´ K1000 nie oznacza, ˝e odwróc´ si´
od ulubionej marki. Chyba ˝e uroÊnie mi

siwa broda i zapomn´, jak ma na imi´ mój
siostrzeniec.

Budowa
Odtwarzacz Azur 650C do z!udzenia

przypomina poprzednika – Azura 550. Zo-
sta! jednak udoskonalony, choç cena nie
poszybowa!a w kosmos. Nadal mamy do
czynienia ze wzornictwem, które przypo-
mina urzàdzenia skierowane do wàskiej

grupy pasjonatów. Chwa!a Harmanowi za
to, ˝e nie zdecydowa! si´ wrzuciç CA do
jednego worka ze swoimi firmowymi pro-
duktami, naklejajàc nowe logo na froncie. 

W teÊcie znalaz!y si´ produkty z obu
biegunów. Wystarczy rzut oka, by wska-
zaç ró˝nice. Azur ma obudow´ z metalu, 
a przednia p!yta ze szlifowanego alumi-

Test odtwarzacze CD

Cambridge Audio
Azur 650C
Cambridge Audio
Azur 650C 
Cambridge Audio jest dzisiaj cz´Êcià koncernu Harmana. Podobnie jak
s!uchawki AKG, stanowi wyzwanie dla in˝ynierów i linii monta˝owych,
które muszà zapewniç odpowiednià jakoÊç.

Cambridge Audio Azur 650C
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nium wyglàda solidnie i elegancko. Szla-
chetna faktura naturalnego surowca bro-
ni si´ sama, a jakoÊç rzemios!a zdecydo-
wanie przekracza to, co prezentowa!o CA
za czasów s!ynnych „pi´çsetek” i kapita!u
skoncentrowanego pod rzàdami Korony. 

Obs!uga z p!yty czo!owej jest intuicyjna.
Widaç te˝ dba!oÊç o szczegó!y. Nawet front
szuflady wykonano z aluminium, chocia˝
akurat tutaj plastik da!oby si´ prze˝yç.

Z ty!u te˝ bogato: oprócz pary standar-
dowych gniazd analogowych mamy oba
standardy cyfrowe, IEC i wy!àcznik sie-
ciowy. W Êrodku widzimy porzàdne zasi-
lanie, oparte na transformatorze toroidal-
nym i czterech kondensatorach elektroli-
tycznych o pojemnoÊci 2200 µF ka˝dy.
Transport ma oznaczenie CD1 i czyta tyl-
ko p!yty „dêwi´kowe”. Uwag´ zwraca roz-
budowane serwo, os!oni´te plastikowà
puszkà oraz porzàdek i logika uk!adu. Za-
stosowano dwustronny monta˝ po-
wierzchniowy. Przetwornik oparto na
uk!adach Wolfsona WM 8740. 

Pilot to nie kawa!ek taniego plastiku,
tylko elegancki aluminiowy przedmiot,
jak u Creeka. Tylko po co tyle przycisków?

Wra˝enia ods!uchowe
Tak sobie siedz´ i s!ucham. Najpierw

Prince’a, potem Stinga i innych d˝entel-
menów spod znaku najlepszego popu pod
s!oƒcem. Nie chce mi si´ braç za pisanie,
ale ju˝ wiem, ˝e mi si´ podoba. Z ka˝dà
chwilà coraz bardziej i czuj´, ˝e odtwarzacz
jest mocniejszà cz´Êcià systemu Azur.
Wzmacniaczowi mia!em do zarzucenia to,
˝e troch´ za bardzo ha!asowa! na górze. Do
odtwarzacza mam podobne uwagi, ale 
w rejonach bud˝etowych nie poszukuje si´
doskona!oÊci, a ka˝da cecha wyrastajàca
ponad Êrednià wymaga podkreÊlenia. 

Cambridge doskonale kontroluje bas 
i impulsy dynamiczne. Jest w tym wzgl´-
dzie nies!ychanie dok!adny, a energia,
która do nas dociera, przywodzi na myÊl
dwukrotnie dro˝sze êród!a. Przez to s!u-
chanie rozbudowanego w aran˝ach popu
daje wra˝enie obcowania z precyzyjnym
narz´dziem i realizacjà. Wprawdzie Azur
brzmi sucho, ale jest w tym metoda. Prze-
jawia si´ ona w czystoÊci i klarownoÊci
dêwi´ku. Nie musimy si´ wysilaç, by Êle-
dziç linie melodyczne i plany instrumen-
talne. One po prostu sà i docierajà do
uszu w sposób oczywisty. Owszem, bas
móg!by byç jeszcze bardziej kontrolowa-
ny, ale chyba ju˝ nie w tej grupie cenowej. 

CA nie tworzy takiej Êciany dêwi´ku, jak
Harman czy NAD, ale w muzyce panuje po-
rzàdek i czuç, ˝e czas te˝ jest wymiarem,
który nie wymyka si´ spod kontroli. Dlate-
go nagraƒ mo˝emy nie tylko s!uchaç, ale
tak˝e je analizowaç. Zanim przejd´ do „de-
likatniejszego” materia!u, powiem: „brawo,
Êwietny odtwarzacz do rocka”.

W symfonice korzystamy z tych samych
dobrodziejstw. A˝ mi!o pos!uchaç, jak
równo i rzetelnie wykonujà swoje partie
instrumenty w „Taƒcach z oper” (RR).
Tu nie ma miejsca na domys!y. Jest za
to prawda, przekazana przez dobrych
realizatorów. W dziedzinie czasu 
i kszta!towania dynamiki. Je˝eli cho-
dzi o barw´, te˝ nie mam wi´kszych
zastrze˝eƒ, mo˝e poza tym, ˝e
dêwi´k pozostaje sterylny i obiek-
tywny. Ale ta akuratnoÊç i szyb-
koÊç impulsów dynamicznych
podkreÊla wra˝enie porzàdku.
Podobnie bas, którego Cam-
bridge nie ˝a!uje – ma wyraêny
rysunek i ostre kontury. Szyb-
ko te˝ zauwa˝amy brak znie-
kszta!ceƒ i otaczajàcà muzy-
ków krystalicznà czystoÊç
powietrza.

Pomaga to tak˝e realizacji „Grand Pia-
no” Pawlika. Na tym odtwarzaczu wresz-
cie us!ysza!em nie tylko wszystkie dêwi´ki
osobno, ale te˝ prac´ mechaniki instru-
mentu. Jest tego na p!ycie sporo i dopiero

dobry sprz´t potrafi pokazaç te atrakcje.
Jednak po d!u˝szych sesjach nocnych po-
czu!em, ˝e w Êrednicy jest coÊ jednostajne-
go, czego dro˝szy NAD nie mia!. CA by! za
to na pewno bardziej muzykalny i przeka-
zywa! wi´cej emocji. CoÊ za coÊ. Po!àcze-
nia tych cech mo˝na si´ spodziewaç do-
piero za znacznie wi´ksze pieniàdze. 

Konkluzja
Je˝eli jednak mia!bym porówny-

waç oba odtwarzacze, bez wahania
wybra!bym ten. Nie tylko ze wzgl´du

na uniwersalnoÊç i oboj´tnoÊç na reper-
tuar, ale przede wszystkim z szacunku

dla solidnej roboty, braku oszcz´dnoÊci
na materia!ach i dba!oÊci o wzornictwo. 
A ˝e gra odrobin´ lepiej i kosztuje mniej?
W tej bran˝y to normalne.

Test odtwarzacze CD

Wy!àcznik sieciowy z ty!u,
˝eby nie kusi!o.

Cambridge Audio
Azur 650C
Dystrybucja: Audio Center
Cena: 2590 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz  
Zniekszta!cenia: 0,001 %
Sygna!/szum: >104 dB
WyjÊcie analogowe: 2 V RCA
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne, optyczne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 8,5/43/30,5 cm
Masa: 4,8 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Pot´˝ny transformator 
i serwo pod plastikowà os!onà.

Aluminium 
i znowu mnóstwo przycisków.
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C reek w tej grupie do tanich nie
nale˝y. Kwota przekraczajàca
3000 z! rodzi ju˝ wysokie oczeki-

wania, ale brytyjski odtwarzacz spe!nia je
z nawiàzkà.

Budowa
Po pierwsze wyglàd. Evo w tej grupie

prezentuje si´ najbardziej elegancko. Idzie
za tym jakoÊç wykonania i zastosowanych
materia!ów. Przednia p!yta to centyme-
trowy p!at szlifowanego aluminium.
Choçby dlatego przy pierwszym kontak-
cie urzàdzenie wyglàda na dro˝sze, ni˝ jest
w rzeczywistoÊci. Oprócz wygrawerowa-
nego logo, na froncie znajduje si´ tylko
szuflada i szeÊç b!yszczàcych, metalowych
przycisków do obs!ugi najwa˝niejszych

funkcji. Wy!àcznik sieciowy to tradycyjny
mechaniczny prztyczek. 

Z ty!u zainstalowano par´ gniazd ana-
logowych, dwa cyfrowe (koaksjalne 
i optyczne), sieciowe IEC i prze!àcznik
napi´cia 115/230 V. Urzàdzenie opiera
si´ na czterech solidnych nó˝kach. Niby
szczegó!, ale te˝ dodaje uroku. Obudo-
wa jest w ca!oÊci metalowa. Plastik znaj-
dziecie tylko w postaci szybki wyÊwiet-
lacza. 

Pilot tak˝e jest z metalu. Choç dosyç
skomplikowany, to wykonany tak, jakby
mia! obs!ugiwaç flagowego Marantza. 
Z zewnàtrz Creek wyglàda luksusowo 
i nie odbiega jakoÊcià od dro˝szej serii
Destiny. A kosztuje trzy razy mniej.

Front, razem z ca!ym sterowaniem, za-
mkni´to w metalowej puszce, oddzielajà-
cej uk!ady kontrolne od elektroniki 

Test odtwarzacze CD

Creek 
Evolution 2 

Creek Evolution 2

Creek 
Evolution 2 
Niedawno prezentowaliÊmy Êwietny wzmacniacz Creek Evolution 2. 
Teraz pora na odtwarzacz, który tworzy z nim zgrabny duet.
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w Êrodku. Ekranowanie jest niemal kom-
pletne, wi´c trudno mówiç o wp!ywie wy-
Êwietlacza na inne komponenty. Spraw´
za!atwiono raz, a dobrze.

Elektronika mieÊci si´ na dwóch p!ytkach
drukowanych. Pierwszà widaç od razu –
zajmuje po!ow´ wn´trza. Zasilanie bazuje
na transformatorze z rdzeniem C. Osobne
odczepy dostarczajà pràd do sekcji analo-
gowej i cyfrowej. Za filtracj´ odpowiadajà
kondensatory Elny o pojemnoÊci 8200 µF
ka˝dy. Przetwornik oparto na uk!adach
Burr-Brown PCM 1796 (24 bity/192 kHz).
W stopniu wyjÊciowym pracujà wzmacnia-
cze operacyjne OPA 2134 tej samej firmy.
Zanim sygna! trafi do wyjÊcia, przechodzi
przez przekaêniki Takamisawy.

Transport pochodzi od chiƒskiej firmy
Asatech. Pod porzàdnym mechanizmem
znalaz!a si´ druga p!ytka, z uk!adem NXP-
-CD10. Uk!ad optyczny zamontowano na
aluminiowych szynach. Wewn´trznego
okablowania w zasadzie nie ma. Jedyne
druciki, jakie pozosta!y, dostarczajà obwo-
dom napi´cie. Do oceny konstrukcji tego
urzàdzenia wystarczy jedno s!owo: brawo!

Wra˝enia ods!uchowe
W nagraniach rockowych Creek przypo-

mina mi Rotela. Na p!ycie Prince’a us!y-
sza!em ten sam rodzaj ekspresji – nasyco-
ny, mi´sisty dêwi´k z soczystà górà 
i mocnym do!em. Jednak bas by! tutaj le-
piej kontrolowany. Odtwarzacz trzyma! go
w ryzach i nie pozwala! rozwlekaç wy-
brzmieƒ, chocia˝ akurat na tym albumie 
o to nietrudno. Przy skomplikowanych
aran˝acjach nie odnosi!o si´ wra˝enia ba-
!aganu. Brytyjska maszyna stara!a si´ za-
wsze utrzymaç porzàdek, precyzyjnie do-
zujàc sygna!y w planach. Evo zachowywa!
si´ troch´ jak Gamut CD-3. To oczywiÊcie
jeszcze nie ta klasa, bo i cena szeÊciokrotnie
ni˝sza, ale s!ychaç by!o t´ czystoÊç, która
sprawia, ˝e nawet nagrania koncertowe nie
traci!y przejrzystoÊci, zachowujàc jedno-
czeÊnie energi´ i dynamik´. 

W piosence „Beautiful, Loved and Bles-
sed” (album „3121”) pojawiajà si´ bar-
dzo g!´bokie, energiczne tàpni´cia, wyge-
nerowane elektronicznie. Z przekazaniem
ich pot´gi w zasadzie ˝aden odtwarzacz 
z tego testu nie mia! problemu. Gorzej by-
!o z utrzymaniem ich w ryzach. Srebrny
Creek pokaza! tutaj klas´ wykraczajàcà po-
nad swój segment cenowy. Z g!oÊników
przesta!a si´ wylewaç magma, a pomruki
zacz´!y wspó!graç z sekcjà rytmicznà, two-

rzàc ju˝ nie koloryt, ale w pewnym sensie
bioràc na siebie rol´ stopy. Wydaje si´ 
jasne, ˝e takie w!aÊnie by!o zamierzenie
producenta.

Precyzja i kontrola wybrzmieƒ pasowa-
!y do muzyki symfonicznej. Kot!y, b´ben
wielki i sola kontrabasów nabra!y energii 
i nie zamazywa!y proporcji pomi´dzy

grupami instrumentalnymi, chocia˝ basu
nie brakowa!o. Najbardziej podoba!o mi
si´ jednak to, ˝e brzmienie smyczków 
i drzewa zachowa!o mi´kkoÊç i kràg!oÊç.
A wszystko to odbywa!o si´ w atmosferze
spokoju. Nie spodziewa!em si´, ˝e od-
twarzacz za 3000 z! da mi tyle satysfakcji
ze s!uchania baletów Prokofiewa 
i Musorgskiego. Pomimo pot´gi tutti
nadal mo˝na by!o Êledziç partie fletów
i obojów.

No i chyba najwa˝niejsze – Creek
buduje obszernà i uporzàdkowanà
scen´. Zapewnia to muzyce nie-
zb´dny oddech i swobod´, które
dodatkowo podkreÊla lotnoÊç gó-
ry i uwolnienie alikwotów. Pre-
zentacj´ symfoniki podsumuj´
krótko: klasa.

Na koniec zostawi!em sobie
„Grand Piano”. Evo 2 pokaza!
naturalnoÊç brzmienia fortepianu 
i Êwietnie przekaza! informacje o akustyce
pomieszczenia, w którym dokonano na-
grania. Ka˝dy zakres pasma zosta! oddany
bez zarzutu, je˝eli weêmiemy pod uwag´

cen´. Szczególnie do gustu przypad!y mi
wysokie tony. Mimo ˝e partia prawej r´ki 
pozostawa!a przejrzysta i dêwi´czna, nie
by!o mowy o rozjaÊnieniu, metalicznym
nalocie ani piasku. S!ychaç by!o prac´
mechanizmu instrumentu, a przede
wszystkim to, ˝e gra! na nim wra˝liwy
cz!owiek.

Konkluzja
Ten odtwarzacz oferuje wszystko,

czego mo˝na oczekiwaç: Êwietny wy-
glàd, dobre wykonanie, logiczny pro-

jekt uk!adu elektronicznego i dêwi´k,
za który mo˝na by zap!aciç wi´cej. 

Je˝eli stereo ma powracaç do !ask, to
niech wraca w takim stylu.

Test odtwarzacze CD

Pilot solidny, 
ale skomplikowany.

Absolutne minimum. 
Ale sieciówka porzàdna.

Niewiele tego, 
a efekt spektakularny.
WyÊwietlacz ukryty 
za ekranujàcà puszkà.

Creek Evolution 2
Dystrybucja: Audio System
Cena: 3090 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 20 kHz   
Zniekszta!cenia: 0,0008%
Sygna!/szum: 110 dB
WyjÊcie analogowe: 2 V RCA
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne, optyczne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 7/43/34 cm
Masa: 6 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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Na placu boju pozostali jeszcze 
tacy, jak Yamaha czy Denon. Ry-
suje si´ za to ciekawa sytuacja:

odtwarzacz CD staje si´ przedmiotem
drogim, a patrzàc na ceny DVD - nawet
luksusowym. Na razie Blu-ray jest jeszcze
stosunkowo kosztownà zabawkà (Har-
man BDP 10 – 2999 z!), ale z biegiem 
czasu albo zajmie pozycj´ DVD, albo
odejdzie w niepami´ç. Wtedy rynek zdo-
minujà pliki, co zresztà wydaje si´ bar-
dziej prawdopodobne, kiedy spojrzy-
my na ceny „niebieskich” p!yt i ofert´ 
tytu!ów.

Jednak nawet koncerny zauwa˝ajà, ˝e
coraz wi´cej ludzi wraca do tradycyjnego
sprz´tu stereo i nie wszyscy pragnà w do-

mu multimedialnych kombajnów.
Oprócz HD 990 Harman proponuje taƒ-
szy HD 980 (1399 z!) oraz wzmacniacze
stereofoniczne i tuner. Jest nawet dwuka-
na!owy amplituner, a to ju˝ w dzisiejszych
czasach prawdziwa rzadkoÊç.

Budowa
Nie jestem zwolennikiem takiego

wzornictwa. Z klasykà smaku ma ono
niewiele wspólnego. Podobnie jak 

w przypadku wzmacniaczy, Ameryka-
nie stawiajà na nowoczesnoÊç, która 
objawia si´ b!yszczàcym plastikiem, bie-
gnàcym przez ca!à szerokoÊç p!yty czo!o-
wej, ukrytym pod nim wyÊwietlaczem
oraz rzàdkiem wàziutkich przycisków.
Urzàdzenie przypomina przez to tani 
odtwarzacz DVD lub tuner telewizji sate-
litarnej.

Test odtwarzacze CD

Harman/Kardon 
HD 990
Harman/Kardon 
HD 990 
HD 990 to jedyne w tym teÊcie urzàdzenie pochodzàce 
z wielkiego koncernu. Trudno si´ dziwiç, bo wi´kszoÊç z nich 
ju˝ zarzuci!a ten „archaiczny” standard.

Harman/Kardon HD 990
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Pilot te˝ najpi´kniejszy nie jest, ale tyle
dobrego, ˝e mo˝na nim wygasiç wyÊwie-
tlacz i nie zwracaç uwagi na klocek le˝àcy
na pó!ce. Sà to oczywiÊcie moje prywatne
odczucia, a jak powiedzia! pewien màdry
cz!owiek: „pi´kno jest wzgl´dne”.

Za to, kiedy obróci!em kota, to znaczy:
klamota ogonem, zatka!o mnie. Musia!em
przetrzeç oczy ze zdumienia i uszczypnàç
si´ dla pewnoÊci, bo gniazd XLR w urzà-
dzeniu za 2000 z! jeszcze w swojej karierze
recenzenta nie widzia!em. Za samà ich
obecnoÊç ch´tnie postawi!bym piàtk´ 
w kategorii jakoÊç/cena, chocia˝ sam
uk!ad nie jest w pe!ni zbalansowany.

Zasilacz oparto na transformatorku
mniejszym od pude!ka zapa!ek. Oprócz
niego mamy tak˝e kilka miniaturowych
kondensatorów. Rozbudowana sekcja cy-
frowa bazuje na uk!adach Analog Devices
AD1955. Upsampling podwy˝sza cz´sto-
tliwoÊç próbkowania a˝ do 384 kHz. 
W celu zminimalizowania zniekszta!ceƒ
zastosowano 32-bitowy DSP. Nap´d za-
montowano w plastikowej puszce. Z góry
os!ania go stalowa blacha. Transport,
przypuszczam, jest w!asnym opracowa-
niem Harmana. Oprócz p!yt CD czyta
CD-R-y i pliki MP3. Sà tak˝e wejÊcia cy-
frowe, do przetwornika.

Wra˝enia ods!uchowe
Harmana mia!em okazj´ pos!uchaç po

dro˝szym NAD-zie. Zaczà!em od „Grand
Piano”. Pomimo ró˝nicy w cenie odtwa-
rzacz wyprodukowany przez koncern bro-
ni! si´ dzielnie. Pod wzgl´dem barwy 
i wyrównania rejestrów specjalnie nie ust´-
powa! brytyjskiej konstrukcji. Dêwi´k po-
zosta! poprawny i naturalny. Nosi! zna-
miona sporej kultury i dba!oÊci o komfort
s!uchania. Kiedy by!o trzeba, pojawia! si´
g!´boki i mi´sisty bas. Góra tak˝e nie pozo-
stawia!a niedosytu, przez st!umienie i brak
lotnoÊci. Muzyki s!ucha!o si´ bez wi´k-
szych zastrze˝eƒ. Kolor instrumentu pozo-
stawa! w naturalnej palecie.

W porównaniu do wyrafinowanych kon-
strukcji audiofilskich zabrak!o przestrzeni 
i niewymuszonej przejrzystoÊci. Przekro-
czenia granicy, za którà si´ zaczyna kontakt
z artystà bez wra˝enia poÊrednictwa elek-
troniki. Mimo braku uwag do pasma i dy-
namiki czegoÊ jednak brakowa!o. Z!oÊliwi
powiedzà: mo˝e tysiàca z!otych w cenniku?
To dobra uwaga, bo w kontekÊcie ceny for-
tepian uznaj´ za wi´cej ni˝ poprawny. Ale
chyba wszyscy zdajemy sobie spraw´ z tego,
˝e hi-fi nie jest tanim hobby.

W symfonice Harman pokazuje dobrà
dynamik´ i kontrol´ basu. Mo˝e góra jest
troch´ ostra, ale wol´ to ni˝ brak równo-
wagi mi´dzy skrajami pasma. „Taƒce 
z oper” (Reference Recordings) zabrzmia-
!y z rozmachem, pokazujàc warstw´ emo-
cjonalnà, dobrze podkreÊlonà przez dyry-
genta. Mo˝e znów troch´ mi brakowa!o
klarownoÊci w Êrednicy, ale za to dynami-

ka, jak na t´ cen´, by!a wr´cz zjawisko-
wa. Dziwi mnie to bardzo, bo zwykle
w takich przypadkach przyczynà za-
chwytów okazuje si´ rozbudowany
zasilacz. Ten w HD 990 jest wyjàt-
kowo nikczemnej postury, wi´c
efekt nale˝y zapewne przypisaç
elektronice. W ka˝dym razie nie
dostrzeg!em wi´kszych odst´pstw
od neutralnoÊci, typowych dla
urzàdzeƒ bud˝etowych. A do ta-
kich si´ przecie˝ Harman zali-
cza. OczywiÊcie, o muzyce na
˝ywo nie mo˝na mówiç; tej at-
mosfery HD 990 nawet nie
stara si´ naÊladowaç. To nie
ta pó!ka i nie te priorytety.

W rocku amerykaƒski
odtwarzacz wypada efek-
townie. Potrafi wyciàgnàç 
z nagraƒ to, co najwa˝niejsze – dy-
namik´, koncertowà atmosfer´ i tempo.
Mo˝e byç interesujàco, choç góra pasma
jest zapiaszczona i typowa dla urzàdzeƒ 
z tego przedzia!u cenowego. Przypomina
bardziej starà japoƒskà szko!´ ni˝ audio-

filskie wynalazki. Zwolenników tej pierw-
szej jest na pewno wi´cej. 

Konkluzja
Odtwarzacz Harmana wyglàda wed!ug

mnie niezbyt ciekawie. Ma jednak wiele
zalet, z których nale˝y wymieniç atrakcyj-
nà cen´ i bogate wyposa˝enie. Wiele osób
uzna obecnoÊç XLR-ów za równie zaska-

kujàcà, jak trufl´ w zupce z to-
rebki. Jest w tym sporo racji, co

nie zmienia faktu, ˝e za 2000 z!
Harman proponuje przyzwoite êró-

d!o. Powodów do radoÊci jest wi´cej
– Êmierç CD jest dalej, ni˝ myÊlicie,

skoro w standard nadal inwestujà naj-
wi´ksi gracze na rynku.

Test odtwarzacze CD

Zasilacz widoczny pod
szk!em powi´kszajàcym.

Dawno nie widzia!em
brzydszego pilota.

To nie fatamorgana. 
Gniazda XLR w CD za 2000 z!.

Harman/Kardon 
HD 990
Dystrybucja: RBC
Cena: 2099 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24 bity/384 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz     
Zniekszta!cenia: 0,0006%
Sygna!/szum: >120 dB
WyjÊcie analogowe: 2 V RCA/ 4 V XLR
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne, optyczne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 6,3/44/33,2 cm
Masa: 3,8 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!"""
PrzejrzystoÊç: !!!""
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"
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Mo˝na powiedzieç, ˝e w ten spo-
sób firma zdobywa!a klientów
od zawsze. Na samym poczàtku

dorzuca!a niespotykanie atrakcyjne ceny.
To w!aÊnie nimi zachwyca!a si´ fachowa
prasa, a audiofile biegli do sklepów. Za 80
funciaków trudno by!o bowiem znaleêç
cokolwiek porównywalnego.

Dzisiaj sytuacja troch´ si´ zmieni!a.
Wprawdzie je˝eli odniesiemy to, co si´
znalaz!o w Êrodku szarego pude!ka do su-
my w tabelce, trudno b´dzie znaleêç po-
wód do narzekania, ale konkurencja rów-
nie˝ potrafi si´ dostosowaç do realiów. Na
przyk!ad Cambridge Audio – jest niewie-
le dro˝szy, ale jakoÊç wykonania obudowy
z nawiàzkà uzasadnia t´ ró˝nic´. Dzisiaj
ceny NAD-ów mo˝na nadal okreÊliç jako

atrakcyjne, ale ju˝ nie tak sensacyjne, jak
dawniej. I w sumie trudno si´ dziwiç. Fir-
ma zdoby!a renom´ i przysz!a pora, by 
z tego korzystaç.

Budowa
C 545 to nowoÊç w ofercie firmy. Z ze-

wnàtrz do z!udzenia przypomina wczeÊ-
niejsze modele. Na p!ycie czo!owej widzi-

my takie same zaokràglenia w wyÊwietla-
czu i wàskiej szufladzie. Oprócz tego –
osiem przycisków, sterujàcych nie tylko
podstawowymi funkcjami, ale tak˝e rza-
dziej u˝ywanymi, jak losowe odtwarzanie
czy wygaszanie wyÊwietlacza. Mimo to
obs!uga jest prosta. Do jednego musz´ si´
jednak przyczepiç – front wykonano 
z plastiku, a to ju˝ oszcz´dnoÊç, której
niekoniecznie musimy si´ spodziewaç 
w cenie przekraczajàcej 2000 z!.

Test odtwarzacze CD

NAD 
C 545 BEE
NAD 
C 545 BEE
Seria Classic bazuje na sprawdzonych rozwiàzaniach NAD-a: 
proste wzornictwo, uczciwa cena i solidna elektronika.

NAD C 545 Bee
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Z ty!u mamy standardowy zestaw
gniazd, rozszerzony o wyzwalacz i syste-
mowe zdalne sterowanie. Sieciówka, nie-
stety, znów przypomina najbardziej bu-
d˝etowe rozwiàzania. Ale i tak wypada si´
cieszyç, ˝e jest gniazdo, a nie zwisajàcy
sm´tnie kabelek.

Po zdj´ciu pokrywy widaç, ˝e dla kon-
struktorów wa˝niejsza by!a elektronika.
Odtwarzacz ma solidne zasilanie w postaci
transformatora toroidalnego 60 W, zlokali-
zowanego tu˝ za gniazdem. Uk!ady zmon-
towano w technice SMD i mieszczà si´ one
na trzech p!ytkach. Transport pochodzi od
Asatecha. Na wyjÊciu zastosowano uk!ady
OPA2134. Przetwornik cyfrowo-analogo-
wy jest uk!adem 24-bitowym z cz´stotliwo-
Êcià próbkowania 192 kHz. To obecnie
standard.

Pilot jest raczej skomplikowany i przy-
pomina te do obs!ugi odtwarzaczy DVD.
Jest na nim mnóstwo przycisków, z któ-
rych raczej nie b´dziemy korzystaç.

Wra˝enia ods!uchowe
W nagraniach Stinga taƒszy NAD za-

prezentowa! si´ plastycznie i relaksujàco.
Muzyka brzmia!a mi´kko i ciep!o. Uwag´
zwraca! bas, wypchni´ty na pierwszy plan.
Dodawa!o to brzmieniu pot´gi i masy, ale
po jakimÊ czasie mo˝na by!o odczuç lek-
kie zaburzenie równowagi rejestrów. 
W pierwszej chwili dêwi´k wydaje si´
efektowny, ale ka˝da ekspozycja sprawia,
˝e reszt´ odbieramy jako wycofanà i l˝ej-
szà. Nic w przyrodzie nie ginie, a rów-
nowaga w paÊmie przypomina naczynia
po!àczone. Osoby przyzwyczajone do li-
niowych êróde! zawsze b´dà czu!y, ˝e po-
wrót do wyrównanego poziomu luster
wody jest rzeczà naturalnà i ucho poszu-
kuje go podÊwiadomie. Bas NAD-a spe-
cjalnie mnie nie zachwyci!. Czuç w nim
by!o rozleniwienie i nie doÊç dobrà kon-
trol´. W muzyce symfonicznej linia kon-
trabasów zosta!a lekko rozmyta, a uderze-
nia w membrany kot!ów i b´bna wielkiego
ciàgn´!y si´ zbyt d!ugo.

Dominacja do!u nie pomaga!a tak˝e 
w osiàgni´ciu krystalicznej przejrzystoÊci.
C 545 nie zamula! faktury wspó!brzmieƒ,
ale na pewno znajdà si´ niewiele dro˝sze
odtwarzacze, które bardziej dos!ownie
przeka˝à szczegó!y nie tylko na górze, ale

i w Êrednicy pasma. Smyczki zosta!y lekko
cofni´te, trójkàt i kastaniety – z!agodzone
i troch´ brakowa!o otwarcia na górze; 
alikwotów nadajàcych brzmieniu fletów 
i obojów blasku i powietrza.

Za to w kwestii muzykalnoÊci trudno
szaremu klockowi cokolwiek zarzuciç.
Zawsze gra! tak, by nie kaleczyç uszu i za-

chowywa! stoicki spokój. Dla niektórych
ten dêwi´k mo˝e byç ma!o wciàgajàcy,
ale warto zauwa˝yç ca!kiem dobrà 
dynamik´. Mo˝e w skali mikro nie
jest to mistrzostwo Êwiata, ale za to
ze stworzeniem Êciany dêwi´ku
NAD nie ma problemów. Zw!asz-
cza je˝eli oparto jà na fundamen-
tach sklejonych z pot´˝nego,
choç kluchowatego basu. 

Fortepian Pawlika tak˝e zosta!
osadzony w niskich rejestrach.
Nabiera! przez to jeszcze wi´k-
szego ci´˝aru i okràg!oÊci.
Troch´ jednak brakowa!o 
lekkoÊci góry i informacji 
o akustyce sali. Te sà prze-
noszone g!ównie przez wy-
sokie tony i je˝eli b´dzie
ich mniej ni˝ w rzeczywi-
stoÊci, odbierzemy to cz´sto
jako ograniczenie rozmiarów
sceny. Nie jest ono na tyle wyraêne, abyÊmy
nie mogli doceniç zalet, p!ynàcych z takiej
prezentacji, a wi´c: mi´kkoÊci, spokoju 
i nieinwazyjnej góry. Czuç jednak, ˝e
dêwi´k fortepianu zosta! przyciemniony.

W dynamicznym rocku NAD podkre-
Êla! znowu pot´g´ podstawy harmonicz-

nej, wydatnie powi´kszajàc wolumen
brzmienia. Na wielu osobach zrobi to do-
bre wra˝enie i wszystko by!oby w najlep-
szym porzàdku, gdyby nie brak tempa 
i pazura. W starciu ze skomplikowanym 
i wymagajàcym materia!em, takim jak
choçby „Fury” Prince’a, C 545 jest równie
bezsilny, jak Nejman wobec Pudziana.

Konkluzja
Odtwarzacz dla osób ceniàcych 

w muzyce spokój i ciep!o, ale nieko-
niecznie zwracajàcych uwag´ na przej-

rzystoÊç i drive. Na szcz´Êcie liczne nie-
dostatki t!umaczy niewygórowana cena.

Test odtwarzacze CD

Uk!ad podobny do 545,
dêwi´k, niestety, nie.

Pilot dosyç skomplikowany 
i b!yszczàcy 
jak odpustowy klejnot.

Zestaw obowiàzkowy.
Gniazdo sieciowe rodem 
z bud˝etówki.

NAD C 545 Bee
Dystrybucja: Trimex
Cena: 2090 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 20 kHz       
Zniekszta!cenia: 0,01%
Sygna!/szum: 118 dB
WyjÊcie analogowe: 2 V RCA
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne, optyczne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 8,5/43/30,5 cm
Masa: 4,9 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!""
Stereofonia: !!!""
PrzejrzystoÊç: !!!""
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!""
Brzmienie: !!!""
JakoÊç/cena: !!!!"
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Z awsze jednak warto przyjrzeç si´ 
z bliska czemuÊ, co chcemy kupiç,
bo cz´sto kontakt „na ˝ywo” pro-

wadzi do rozczarowania. Bywa, ˝e jest 
odwrotnie i dopiero bli˝sze ogl´dziny po-
wodujà, ˝e urzàdzenie zyskuje naszà sym-
pati´. Tak jest w przypadku najdro˝szego
odtwarzacza z serii Classic.

Budowa
Podobieƒstwa sà oczywiste: niemal

identyczna linia wzornicza, wzbogacona
jedynie dwoma szczegó!ami – wielofunk-
cyjnym pokr´t!em do startu, pauzowania
i zmiany Êcie˝ek, oraz gniazdem USB dla
przenoÊnych odtwarzaczy. Uk!ad przyci-
sków pozosta! taki sam. Zmieniajà si´ je-
dynie obs!ugiwane funkcje. Najciekawszy

jest selektor êród!a – nim wybieramy tryb
pracy (CD albo przetwornik, bioràcy sy-
gna! ze wspomnianego portu USB bàdê 
z optycznego wejÊcia z ty!u).

Najwa˝niejsza ró˝nica w porównaniu
do taƒszego modelu: p!yt´ czo!owà wyko-
nano z metalu. Nie jest to mo˝e szlifo-
wane aluminium, jak u Cambridge Audio 
i Creeka, ale nie b´d´ narzekaç, bo spoj-
rzenie z bliska daje zadowolenie z precyzji
wykonania. Nawet obramowania przy-

cisków wyglàdajà znacznie lepiej ni˝ 
w C 545. Mo˝e przesadzam, ale mam
awersj´ do plastikowych frontów.

Z ty!u zamontowano porzàdne gniazdo
sieciowe, do którego mo˝na podpiàç lepszy
kabel. Zawsze mi!o mieç takà mo˝liwoÊç.

Wewnàtrz tak˝e widaç ró˝nice. P!ytki
drukowane szczelnie wype!niajà obudo-
w´, a elementów elektronicznych jest pra-

Test odtwarzacze CD

NAD 
C 565 BEE 
NAD 
C 565 BEE 
Z zewnàtrz C 565 wyglàda identycznie jak taƒszy C 545. GdybyÊmy
porównywali ze sobà zdj´cia, znaleêlibyÊmy kilka ma!o istotnych ró˝nic.

NAD C 565 Bee
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wie dwa razy wi´cej. Sekcj´ cyfrowà
oparto na 24-bitowych Burr-Brownach.
Transport jest ten sam – Asatech, ale
wspó!pracuje z nim rozbudowany uk!ad
kontrolny. Je˝eli chodzi o zasilanie, po-
st´p widaç od razu. Transformator za-
mkni´to w ekranujàcej puszce, aby nie 
zak!óca! pracy elektroniki. Zasilanie uk!a-
dów analogowych i cyfrowych zrealizo-
wano oddzielnie, z osobnych odczepów.
Przydatna mo˝e si´ okazaç zdolnoÊç kon-
wertowania plików z cz´stotliwoÊciami
próbkowania 44,1, 48, 96 i 192 kHz. 
W po!àczeniu z kompletem wejÊç cyfro-
wych czyni to z NAD-a coÊ wi´cej ni˝ od-
twarzacz CD – wszechstronne urzàdzenie,
które mo˝e si´ przydaç nawet w czasach,
kiedy ludzie zapomnà o srebrnych krà˝-
kach. B´dziemy wtedy mogli skorzystaç 
z innych êróde!. Na razie jednak niech
wystarczy informacja, ˝e MP3 do NAD-a
te˝ si´ nada.

Pilot jest taki sam, jak w taƒszym mo-
delu. Jedynà ró˝nicà sà trzy przyciski, s!u-
˝àce w!aÊnie owej „wszechstronnoÊci”.

Wra˝enia ods!uchowe
W porównaniu z C 545 ró˝nica w brzmie-

niu jest odczuwalna natychmiast. To na-
wet nie „poprawa w ka˝dym aspekcie”, 
jakiej nale˝a!oby oczekiwaç, ale inny cha-
rakter dêwi´ku. Zdrowy i poprawny. Taƒ-
szy NAD wydaje si´ po prostu pozbawio-
ny góry i, nazwijmy rzeczy po imieniu:
przymulony. Oparcie w basie, po!àczone 
z brakiem kontroli sprawia!o, ˝e jego
dêwi´k odebra!em jako powolny i niezbyt
wciàgajàcy. Tak leniwy relaks zafunduj´
sobie, kiedy przekrocz´ szeÊçdziesiàtk´.

C 565 muzyk´ o˝ywia. Wystarczy!o wy-
równaç charakterystyk´ w paÊmie przeno-
szenia, by brzmienie sta!o si´ strawne dla
ucha. W nagraniach Prince’a góry ju˝ nie
brakuje. S!yszymy prac´ sekcji rytmicznej
i pojawia si´ groove, przyspieszajàcy pra-
c´ serca. Wynika to tak˝e z charakteru 
basu. Jest go mo˝e odrobin´ mniej, za to
rysunek linii, tempo ataku i wygaszania
wybrzmieƒ pozostaje w zasadzie poza po-
równaniami. Tam s!ychaç by!o misiowate
plumkanie na granicy buczenia. Tutaj
wreszcie czuç energi´ oraz to, ˝e instru-
menty tworzàce podstaw´ nie muszà byç
powolne jak brontozaur. Majà swoich
wirtuozów, którzy mogà zadziwiç bieg!o-
Êcià. Wprawdzie nadal wyst´puje ma!e
zmi´kczenie, ale to ju˝ realizacja pewnej
koncepcji brzmienia, a nie brak umiej´t-

noÊci jej przekazania. Nietrudno prze-
widzieç, ˝e dynamik´ odczuwamy przez
to w inny sposób. Bli˝szy temu, do czego
przyzwyczaili si´ audiofile u˝ywajàcy
dro˝szych urzàdzeƒ.

Symfoniki s!ucha si´ znacznie lepiej. In-
strumenty mo˝na odseparowaç, a w grze
kwintetu dostrzec takie „drobiazgi”, jak
artykulacja. Do brzmienia orkiestry nie

mo˝na mieç wi´kszych zastrze˝eƒ. Po-
szczególne grupy grajà w swoich pasmach,
dynamika tutti nie przypomina ju˝ ude-
rzenia balona wype!nionego wodà, ale
energiczny impuls, b´dàcy wynikiem wie-
lomiesi´cznej pracy dyrygenta z zespo!em.
Skoro ju˝ tylu muzyków nauczy!o si´ graç
razem, to nie powinniÊmy im psuç efektu.
S!ysza!em wprawdzie lepszà przestrzeƒ,
choçby ze starych kompaktów Microme-
gi (podobna cena), ale i tutaj spokojnie
postawi´ mocnà czwórk´.

„Grand Piano” Pawlika pokaza!o
zupe!nie inny dêwi´k ni˝ w przypadku
C 545. Góra si´ otworzy!a, pojawi!a
si´ akustyka sali, a Êrednica instru-
mentu nabra!a lekkoÊci i dêwi´cz-
noÊci. Prowadzenie g!osów w poli-
fonicznych fakturach pozwala!o
wyodr´bniç je z masy dêwi´ku.
Pomimo lekkiego ocieplenia ta
estetyka przypada!a mi do gu-
stu, bo mog!em us!yszeç muzy-
k´ i emocje zapisane pomi´dzy

pi´cioliniami. Ten album jest nimi przesy-
cony, a NAD potrafi! je oddaç.

Konkluzja
C 545 kosztuje 2000 z!, C 565 – 3000 z!.

Skàd wi´c takie oceny w kategorii ja-
koÊç/cena? Byç mo˝e uznacie mnie za
oderwanego od rzeczywistoÊci, ale uwa-
˝am, ˝e dobrze wydane trzy tysiàce to

wi´kszy zysk ni˝ êle zaoszcz´dzony tysiàc.
Chytry dwa razy traci, a sknery ˝erujà

zwykle na Êmietniku cywiliza-
cji. Dro˝szy NAD to udane
êród!o. W dodatku wyposa˝o-

ne tak, ˝e mucha nie siada.

Test odtwarzacze CD

Sterownik prawie 
identyczny, jak w 545.

Transformator ukryty 
w ekranujàcej puszce. 
Ca!y uk!ad na jednej p!ytce.

NAD C 565 Bee
Dystrybucja: Trimex
Cena: 3195 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 20 kHz       
Zniekszta!cenia: 0,01%
Sygna!/szum: 110 dB
WyjÊcie analogowe: 2 V RCA
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne, optyczne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 8,5/43/30,5 cm
Masa: 5,2 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!

Wy˝szy model – lepsze
gniazdo sieciowe. Tak jakby
to mia!o coÊ kosztowaç…
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D ziÊ ju˝ nie pami´tamy, ˝e dawna
Czechos!owacja by!a takim sa-
mym potentatem w produkcji

„adapterów”, jak Polska g!oÊników. Po
tamtych czasach pozosta! potencja!, który
Czesi wykorzystali. Z niego wyrós! najwi´k-
szy producent szlifierek do czarnych p!yt na
Êwiecie. Niestety, w Polsce pot´ga Tonsilu
zosta!a zmarnowana przez zarzàdzanie 
z politycznego nadania. Kto nie by! w fa-
bryce we WrzeÊni, nigdy nie zrozumie, jak
wielkiej machinie pozwoliliÊmy zardzewieç
i rozsypaç si´ w proch. Nasi po!udniowi 
sàsiedzi okazali si´ màdrzejsi i dzia!ajà nie
tylko pod w!asnà markà, ale sà podwyko-
nawcà legend Êwiata hi-fi, które nie muszà
przenosiç produkcji do Chin, bo bli˝ej ma-
jà lepiej i niekoniecznie dro˝ej.

Ale nie tylko gramofonami Pro-Ject stoi.
Ostatnim pomys!em sà miniaturowe urzà-
dzenia „box design”. Potrzebujecie ze-
wn´trznego phono-stage’a? Czeska firma
rozwiàzuje Wasz problem ju˝ za 300 z!.

Jednym z najnowszych produktów z linii
„boxów” jest odtwarzacz CD.

Budowa
OczywiÊcie miniaturowy. Ma zaledwie

20 cm szerokoÊci, ale wyglàda solidnie.
G!ównie dzi´ki temu, ˝e obudow´ wyko-
nano z metalu. Front to plaster alumi-
nium z szeÊcioma przyciskami, obs!ugu-
jàcymi niezb´dne funkcje. Tradycyjna

szuflada si´ na nim po prostu nie zmieÊci-
!a, wi´c do dyspozycji mamy szczelin´
(slot-loader), jak w odtwarzaczach samo-
chodowych. Reszta obudowy to jednocz´-
Êciowy odlew. Bardzo ci´˝ki, wa˝àcy wi´-
cej ni˝ elektronika, transport i Êcianki
przednia i tylna. Na tej ostatniej znalaz!y
si´: para gniazd analogowych i koaksjalne
wyjÊcie cyfrowe.

Urzàdzenie powsta!o przy udziale wiedeƒ-
skiej firmy Stream Unlimited. Transport jest
jej projektem i mo˝e wspó!pracowaç z g!owi-

Test odtwarzacze CD

Pro-Ject 
CD Box SE 

Pro-Jecta znamy g!ównie z gramofonów.
Niezwykle popularnych, ze wzgl´du 
na przyst´pnà cen´ i… skal´ dzia!alnoÊci
firmy, której nawet 
sam Heinz Lichtenegger 
nie przewidzia!.

Pro-Ject CD Box SE

Pro-Ject 
CD Box SE
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cami odczytujàcymi Sanyo lub Sony. Prze-
tworniki PCM 1796 (24 bity/192 kHz) 
pochodzà od Burr-Browna. Po!àczono je 
z analogowym stopniem wyjÊciowym, zbu-
dowanym z porzàdnych wzmacniaczy ope-
racyjnych. Zasilacz nie zmieÊci! si´ w Êrodku.
Przypomina te od g!oÊników komputero-

wych i zosta! wyprodukowany w Chinach.
Malkontenci powinni wiedzieç, ˝e wyrzuce-
nie transformatora na zewnàtrz daje wymier-
ne korzyÊci. Pole magnetyczne nie zak!óca
pracy elektroniki.

Pilocik to zabawka zasilana z baterii zegar-
kowej. Tak˝e w rozmiarze mikro. Za to liter-
ki na wyÊwietlaczu – krowiasto wielkie 
i toporne jak w kalkulatorze z lat 80.

Wra˝enia s!uchowe
W dynamicznej muzyce rozrywkowej li-

liput Pro-Jecta zachowuje si´ jak wi´kszoÊç
„doros!ych” odtwarzaczy i na pewno nie
odbiega od Êredniej z tego testu. Mo˝e nie
jest to poziom Arcama czy Creeka, ale prze-
rasta mo˝liwoÊci taƒszego NAD-a. Dlatego
muzyki s!ucha si´ przyjemnie i przy wyso-
kich poziomach g!oÊnoÊci mo˝na poczuç
namiastk´ koncertowej atmosfery. Pomi-
mo du˝ej iloÊci góry dêwi´k pozostaje spo-
kojny i wywa˝ony. 

Nie obrazi!bym si´ natomiast, gdyby bas
mia! ostrzej zarysowane kontury, a w ni-
skiej Êrednicy panowa! wi´kszy porzàdek. 

G!osy solistów zosta!y wyeksponowane,
co wspó!gra!o z lekkim ociepleniem. Przez
to dobrze si´ s!ucha!o tak˝e solówek gitar
elektrycznych, saksofonów i klawiszy. Sek-
cja rytmiczna pracowa!a solidnie, ale przy-
da!oby si´ tutaj troch´ szybsze tempo i bar-
dziej odczuwalny drive.

W muzyce symfonicznej tak˝e
nie nale˝y oczekiwaç spektakular-
nych efektów i tutti kruszàcych Êcia-
ny, ale instrumenty brzmià ca!kiem
naturalnie, a d!ugie s!uchanie nie
m´czy. Dó! jest mocny i g!´boki,
choç troch´ poluzowany. Podobne

zastrze˝enia mia!em do wi´kszoÊci odtwa-
rzaczy w tym teÊcie. Jak si´ okazuje, odda-
nie g!´bokich i mocnych pomruków nie
jest problemem. Znacznie wi´kszà trud-
noÊç sprawia zapanowanie nad tym poten-
cja!em. 

Im bardziej w gór´ pasma, tym robi si´ le-
piej. Ocieplona Êrednica nadaje smyczkom 
i obojom okràg!oÊç. W pianissimo i rzad-
kich instrumentacjach mo˝na nawet przez
chwil´ pomyÊleç, ˝e na wyjÊciu pracuje lam-
pa. Flety i skrzypce majà czytelnà i aksamit-
nà gór´. Wprawdzie nie znajdziecie tutaj ta-
kiej noÊnoÊci i lekkoÊci jak u Creeka, ale za to
nigdy nie mo˝na odtwarzaczowi czeskiej fir-
my odmówiç muzykalnoÊci ani kultury.
Przestrzeƒ jest zaskakujàco obszerna. Pod
tym wzgl´dem Pro-Ject niewiele odsta-
wa! od faworytów z opisywanej grupy.
Wszystko to pozwala!o si´ zrelakso-
waç przy symfoniach Mozarta i rosyj-
skich neoklasyków.

Zalety warte podkreÊlenia to pla-
stycznoÊç i muzykalnoÊç. To one
sprawi!y, ˝e s!uchanie muzyki
fortepianowej by!o przyjem-
noÊcià. W niej znowu najwi´k-
szy nacisk po!o˝ono na Êred-
nic´. Instrument mia! przez
to odrobin´ powi´kszone roz-
miary, a ci´˝ar spoczywa! na
samym Êrodku klawiatury. Jedyne, czego

mi brakowa!o, to wi´ksza przejrzystoÊç wy-
sokich tonów. To dosyç niespodziewane,
bo w bardziej wymagajàcej symfonice nie
mia!em do nich zastrze˝eƒ. Bardziej jednak
dotyczy!o to prze!omu centrum pasma 
i góry, bo najwy˝sze skraje zawiera!y wy-
starczajàcà iloÊç alikwotów. Zapewne dla-
tego uda!o si´ sugestywnie przekazaç aku-
styk´ studia S1.

Konkluzja
Czeskie pude!eczko na tle pe!nowymiaro-

wych êróde! wypada zaskakujàco dobrze.
Gra naprawd´ intrygujàco i wciàgajàco. 
I wszystko by by!o w najlepszym porzàdku,
gdyby nie wyÊwietlacz, którego nie zawaham
si´ nazwaç najpaskudniejszym, jaki widzia-
!em od lat. Niestety, nie mo˝na go wy!àczyç,
a szkoda, bo przy zgaszonym Êwietle prze-
szkadza bardziej, ni˝ dziecko grajàce na

cymba!kach i b´benku naraz.

Test odtwarzacze CD

Zabawka na bateryjk´ 
do zegarka. WielkoÊç 
karty kredytowej.

Dalej ograniczaç 
si´ ju˝ nie da!o.

Pi´trowa architektura. 
W pe!ni europejska robota.

Pro-Ject CD Box SE
Dystrybucja: Voice
Cena: 2190 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz  

(+/- 0,15 dB)       
Zniekszta!cenia: 0,007%
Sygna!/szum: 100 dB
WyjÊcie analogowe: 2 V RCA
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 7,2/20,6/19,4 cm
Masa: 2,7 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!""
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"
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K iedy brakuje kasy, a ma si´ wy-
sokie wymagania, niewiele firm
b´dzie je w stanie spe!niç. Sprz´-

tem hi-fi interesowa!em si´ chyba za-
wsze, a w czasach m!odoÊci durnej 
i chmurnej specjalnie groszem nie Êmier-
dzia!em. Pierwszym moim „powa˝nym”
wzmacniaczem by! w!aÊnie Rotel i do
dziÊ pami´tam, ˝e wybra!em go po wielu
ods!uchach. 

Od tamtej pory sytuacja specjalnie si´
nie zmieni!a, bo firma nadal proponuje
solidne wykonanie i dobrà jakoÊç dêwi´-
ku. O ile w przypadku najdro˝szych mo-
deli mo˝na szukaç bardziej „audiofil-
skich” rozwiàzaƒ, to tani Rotel pozostaje
jednà z najlepszych opcji na rynku.

Odtwarzacz RCD-06 jest produkowany
od dawna. Teraz zast´puje go wersja SE.

Budowa
Z zewnàtrz oba modele nie ró˝nià si´

niczym prócz literek w symbolu. Nadal
mamy do czynienia z surowym wzornic-
twem. P!yta czo!owa jest wr´cz go!a. Poza
szufladà i punktowym wyÊwietlaczem,
którego nie mo˝na ani przyciemniç, ani

zgasiç, do dyspozycji mamy tylko szeÊç
przycisków uruchamiajàcych podstawo-
we funkcje. To jednak w zupe!noÊci wy-
starczy i czyni obs!ug´ bardziej intuicyjnà.
RCD-06 na pewno nie jest sprz´tem dla
osób, które lubià mnóstwo Êwiate!ek i gu-
ziczków. Inne docenià jednak oszcz´d-

Test odtwarzacze CD

Rotel RCD-06 SE

Rotel 
RCD-06 SE
Rotel 
RCD-06 SE
Rotel nale˝y do firm, które darz´ szczególnà sympatià. 
Zw!aszcza za jej najtaƒsze urzàdzenia, 
których u˝ywa!em jeszcze za studenckich czasów.
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noÊç projektu, która zawsze okazuje si´
ponadczasowa. Ja zaliczam si´ do drugiej
grupy i zawsze patrz´ z sympatià na „spar-
taƒskie wyposa˝enie”. Zw!aszcza je˝eli
idzie w parze z jakoÊcià wykonania.

Tej nie sposób nic zarzuciç, bo obudo-
w´ wykonano w ca!oÊci z metalu, równie
dok!adnie jak u Creeka. Komplet wyjÊç to
tak˝e minimum: cyfrowe koaksjalne i pa-
ra analogowych (z!ocone, szeroko rozsta-
wione RCA). Oprócz nich mamy jeszcze
wyzwalacz i sterowanie systemowe oraz
dwubolcowà sieciówk´.

Wn´trze wyglàda identycznie jak w mo-
delu 06. Porównujàc zdj´cia, mo˝na si´
pobawiç w „wyt´˝ wzrok i znajdê 10
szczegó!ów”. Widzimy taki sam zasilacz –
transformator z rdzeniem C, przykryty
plastikowym profilem i dwa spore elek-
trolity Rubycona. Elektronika mieÊci si´
na du˝ej p!ytce. Ró˝nice w stosunku do
starszego modelu sà jednak dosyç istotne.
Przetwornik to, zamiast Burr-Browna,
Wolfson. Zmieniono tak˝e elementy 
w filtrze i buforze na niskoszumowe
oporniki i lepsze kondensatory sprz´gajà-
ce na wyjÊciu.

Pilot jest wielki i brzydki, ale funkcjo-
nalny oraz prosty w obs!udze.

Wra˝enia ods!uchowe
S!uchanie fortepianu na RCD-06 SE

sprawia przyjemnoÊç. Mo˝na mieç za-
strze˝enia do przestrzennoÊci i rozmiarów
sceny, ale do barwy? Bioràc pod uwag´ 
cen´: nie. Wyrównanie charakterystyki 
w paÊmie wydaje si´ na ucho wzorcowe.
Jest sucho czy mokro? Nic z tych rzeczy.
Instrument brzmieniem przypomina ten
na ˝ywo, a jednoczeÊnie s!ychaç, ˝e gra na
nim ˝ywy cz!owiek. Artykulacja, frazowa-
nie – te pozycje nareszcie dochodzà do
g!osu i sprawiajà, ˝e dêwi´ki stajà si´ mu-
zykà. Rotel nie funduje nam spektakular-
nych przedstawieƒ, tylko pozwala si´ sku-
piç, zas!uchaç i zapomnieç. Czy to magia?
W ˝adnym wypadku. MyÊl´, ˝e to w!aÊnie
poprawnoÊç wy˝szego stopnia, która daje
mi mo˝liwoÊç postawienia piàtki za neu-
tralnoÊç. Bo muzyki nie trzeba poprawiaç.
Wystarczy pokazaç, jaka jest w rzeczywi-
stoÊci. OczywiÊcie, to jeszcze nie pora na
zachwyty rodem z high-endowych opi-
sów, ale Rotel wykracza poza swój seg-
ment cenowy.

W symfonice s!ychaç rozmach i, no-
woÊç w tej grupie, oddech. „Taƒce z oper”
dajà troch´ innà perspektyw´ ni˝ w przy-

padku CA czy NAD-a. Nie ma tutaj zbli-
˝enia do muzyków, a jednak wszystko
brzmi realniej. JesteÊmy bli˝ej sceny w Te-
atrze Wielkim. Dos!ownie i w przenoÊni.
Czujemy, ˝e orkiestra pozostaje w pew-
nym oddaleniu od s!uchacza, ale dynami-
ka i tak jest odczuwalna. Brzmienie in-

strumentów – bardziej kontrolowane,
uporzàdkowane i czyste. Skupienie si´ na
d´tych drewnianych prowadzi do wnio-
sku, ˝e muzykalnoÊç w tym przypadku
pokrywa si´ z neutralnoÊcià.

I góra – czysta, dêwi´czna, wolna od me-
talicznego nalotu. Orkiestra, pomimo tej
przejrzystoÊci, stanowi ca!oÊç, tak jak ˝y-
czyli sobie kompozytorzy. Jasne, ˝e nie ma
takiej dynamiki, jak z drogich êróde!, ale
czuç ju˝ przedsmak tego, co otrzymamy,
wydajàc nieprzyzwoite pieniàdze.

W popowych nagraniach dociera do
nas wra˝enie czystoÊci. Koncentruje-
my si´ na Êrednicy lub górze i te nie
pozostawiajà pola do krytyki. Tak
jak w muzyce akustycznej mo˝emy
analizowaç aran˝acje i przypatry-
waç si´ liniom melodycznym.
„Fury” zabrzmia!o Êwietnie, cho-
cia˝ troch´ zbyt grzecznie. Po
kilkunastu minutach uÊwiado-
mi!em sobie, ˝e to wina basu.
Móg!by byç troch´ szybszy, bar-
dziej punktualny i mniej jednostajny.

Konkluzja
Je˝eli ju˝ mamy iÊç na kompromis, to

niech b´dzie zdrowy. Przynajmniej taki,
jaki oferuje odtwarzacz Rotela. Bardziej
sprawdza si´ w muzyce powa˝nej, jazzo-
wych sk!adach i kameralistyce wokalnej.
W ci´˝szych nagraniach pozostaje precy-

zyjny, muzykalny i neutralny. 
Co nie przeszkadza, ˝eby Sting 

i Prince zaÊpiewali lepiej ni˝ 
z udzia!em takich „specjalistów”

jak CA. A ile czadu poleci z g!oÊni-
ków, to ju˝ b´dzie zale˝a!o tylko od

wzmacniacza.

Test odtwarzacze CD

Pilot wyglàda 
mo˝e obciachowo, 
ale jest wygodny w obs!udze.

Te gniazda przyjmà
najgrubsze !àczówki.

Ca!oÊç elektroniki na jednej
p!ytce. Standardowe
zasilanie i przejrzysty uk!ad.

Rotel RCD-06 SE 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 2699 z!

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24-bitowy
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz       
Zniekszta!cenia: 0,0045%
Sygna!/szum: >100 dB
WyjÊcie analogowe: 2 V RCA
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 7,3/43,7/31,3 cm
Masa: 2,7 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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