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W 1887 roku Yamaha, wtedy jeszcze znana jako  
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Chyba ka!dy wielki koncern ma 
w swojej ofercie produkty szcze-
gólnie warto"ciowe. Takie, które 

dorobi#y si$ statusu legendy. Nierzadko s% 
to modele ze szczytu cennika. Wizytów-
k% Yamahy sta#a si$ natomiast miniwie!a. 
System z kolumnami wyko&czonymi czar-
nym lakierem fortepianowym wyl%dowa#  
w wielu domach, buduj%c wizerunek Yama-
hy lepiej ni! 'agowe amplitunery. Przez 
d#ugi czas sytuacja by#a prosta – do wyboru 
mieli"my dwie wersje Piano Cra(a: du!%  
i ma#%. Ich symbole si$ zmienia#y, ale ka!dy 
wiedzia#, o co chodzi. Wi$ksza sk#ada#a si$  
z oddzielnego amplitunera, odtwarzacza 
CD oraz ca#kiem sporych monitorów; 
mniejsza by#a jednocz$"ciowym CD-am-
plitunerem po#%czonym ze skromniejszymi 
g#o"nikami. Szefowie koncernu uznali, !e to 
stanowczo za ma#o. 

Katalog zape#nia# si$ coraz nowszymi 
modelami Piano Cra(ów. Dzi" ju! trudno 
si$ po#apa) w tym bogactwie. Naliczy#em 
a! 11 mikrozestawów. Ceny wahaj% si$ od 
949 do 4199 z#. W ofercie znajduj% si$ 
zarówno wie!yczki stereofoniczne, jak  
i wielofunkcyjne urz%dzenia ze zin-
tegrowanymi stacjami dokuj%cymi 
i odtwarzaczami DVD. Do testu 
tra*# model E840, plasuj%cy si$ 
mniej wi$cej w "rodku grupy, tak 
pod wzgl$dem ceny, jak i mo!li-
wo"ci.

Budowa
Modele E640, E840 i E940 ozna-

czono dopiskiem Anniversary 
Audiophile Edition. Pierwszy (opi-
sywany w „HFiM 12/2009”) zosta# 
wyposa!ony w odtwarzacz p#yt CD, 
drugi – DVD, natomiast trzeci dys-
ponuje czytnikiem Blu-ray. Ró!nica 
cen mi$dzy pierwszymi dwoma jest 
niewielka – za mo!liwo") odtwarza-
nia p#yt DVD dop#acimy jedynie 200 
z#. Natomiast E940 kosztuje ju! 3699, 
a wi$c pó#tora raza wi$cej od opisywanego 
modelu. E840 wydaje si$ rozs%dniejszym 
wyborem, no, chyba !e kto" bardzo chce i") 
z duchem czasu i nie wybaczy sobie, je"li nie 
b$dzie móg# ogl%da) *lmów na Blu-rayu.

Stylistyka E840 bardzo przypad#a mi do 
gustu. Yamaha postanowi#a zerwa) ze sty-
lem retro, stawiaj%c na nowoczesne, proste 
kszta#ty. Przednie "cianki to p#askie alumi-
niowe p#yty. W sekcji amplitunera mamy 
w#%cznik, gniazdo s#uchawkowe, trzy po-
kr$t#a do regulacji niskich i wysokich tonów 
oraz balansu, wy"wietlacz, dwa przyciski 
do zmiany stacji radiowych, „pure direct” 
(omini$cie regulacji w celu uzyskania jak 

najlepszego d+wi$ku) oraz dwa du!e pokr$-
t#a – g#o"no") i wybór +ród#a. 

Odtwarzacz jest równie skromny. Oprócz 
wy"wietlacza znajdziemy tu tylko w#%cznik, 
pi$) przycisków, szu'ad$ i gniazdo USB do 
pod#%czenia pendrive’u. Lista obs#ugiwa-
nych formatów jest, niestety, krótka. Z pli-
ków muzycznych odczytamy jedynie MP3 
i WMA. Szkoda, !e nie pomy"lano o bez-
stratnych FLAC-ach albo chocia! zwyk#ych 
WAV-ach. Przy rosn%cych pojemno"ciach 
no"ników staj% si$ one coraz popularniej-
sze, nawet w"ród u!ytkowników, którzy 
nie przywi%zuj% wielkiej wagi do jako"ci 
brzmienia. 

Cho) mo!liwo") odtwarzania plików  
z zewn$trznych +róde# potraktowano tro- 
ch$ po macoszemu, nie zapomniano  
o w#a"cicielach iPodów. W pokrywie am-
plitunera zamontowano stacj$ dokuj%c% 
dla tych odtwarzaczy. Umieszczenie jej  
w tym elemencie wie!y na pierwszy rzut 
oka mo!e si$ wydawa) ma#o logiczne, ale 
zgodnie z audio*lskim BHP to w#a"nie 

wzmacniacz powinien by) ustawiony na 
górze. We wszystkich materia#ach praso-
wych Yamaha pokazuje tak% w#a"nie kon-
*guracj$.

W obudowie amplitunera wykonano sze-
reg otworów wentylacyjnych. W tylnej cz$-
"ci górnej pokrywy znajduje si$ plastikowa 
kratownica. W materia#ach informacyjnych 
nie ma na ten temat !adnej wzmianki, ale 
prawdopodobnie jest to swego rodzaju za-
bezpieczenie dla klientów, którzy zechc% 
wcisn%) system w w%sk% meblo"ciank$. 
Wygl%da na to, !e plastikow% p#ytk$ mo!-
na zdemontowa), poprawiaj%c ch#odzenie 
wzmacniacza.

Dzi$ki niewielkiej ilo"ci manipulatorów 
obs#uga zestawu jest intuicyjna. E840 w#a-
"ciwie nie wygl%da jak stereotypowa mini-
wie!a. Przypomina klasyczny system stereo. 
Jako") wykonania zas#uguje na same super-
latywy. Zestaw powinien s#u!y) swojemu 
nabywcy przynajmniej tak d#ugo, jak star-
sze, kultowe modele, które w wielu domach 
pracuj% bez zarzutu do dzi". Zadbano nawet 
o antywibracyjne nó!ki.

Wyposa!enie tylnych "cianek jest stan-
dardowe. Odtwarzacz oferuje wyj"cie ana- 
logowe i optyczne, trzy rodzaje wyj")  
wizyjnych (w tym HDMI) oraz systemo-
we z#%cze przypominaj%ce komputerowe 
gniazda PS/2. Takie samo znajdziemy  
w amplitunerze. Oprócz tego mamy dwa 
wej"cia liniowe, RCA do subwoofera, z#%cze 
antenowe i pojedyncze terminale g#o"niko-
we. Nie przewidziano gniazd zasilaj%cych. 
Trzeba si$ zadowoli) zamontowanymi na 
sta#e cienkimi przewodami.

Kolumny wyko&czono czarnym lakie-
rem fortepianowym. Zastosowano w nich 

rozwi%zanie o nazwie VCCS (Vibration 
Control Cabinet Structure), polegaj%ce na 
umieszczeniu w obudowie wzmocnie&,  
w miejscach maj%cych najwi$kszy wp#yw na 
ich w#a"ciwo"ci rezonansowe. Monitory wy-
posa!ono w gumowe nó!ki antywibracyjne 
i ciekawie ukszta#towane maskownice. 

Niskie tony przetwarza g#o"nik z 10-cm 
membran%, prawdopodobnie z polipropy-
lenu. Gór% zajmuje si$ klasyczna mi$kka 
kopu#ka.

.RQğJXUDFMD
Wie!a Yamahy zagra#a w 18-metro- 

wym pomieszczeniu o przyjaznej akusty-

Piano Craft E840  
w modnej czerni.
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ce. G#o"niki stan$#y na stendach Ostoja K6,  
a amplituner i odtwarzacz zmie"ci#y si$ na 
górnym blacie stolika Base. Kolumny ze 
wzmacniaczem by#y po#%czone zwyk#ymi 
miedzianymi przewodami bez konfekcji, 
a jako #%czówk$ wykorzysta#em Tar$ Labs 
Prism 300a.

%U]PLHQLH
Kilka lat temu wszystkie Piano 

Cra(y brzmia#y podobnie. Ciep#o, 
przyjemnie, bez wielkiego basu, za 
to z kulturaln% gór% i ogólnym spo-
kojem zach$caj%cym do d#u!szych 
ods#uchów. E840 prezentuje ju! inne 
podej"cie. Jego brzmienie jest od-
wa!niejsze i bardziej dynamiczne. 
Czy to za spraw% wi$kszych g#o"ni-
ków czy zmiany *rmowej *lozo*i 
kszta#towania d+wi$ku – nie wiem. 
Wa!ne, !e co" drgn$#o, a nowy Piano 
Cra( pod wzgl$dem d+wi$ku ró!ni si$ od 
poprzednich.

To dobrze czy +le? Charakterystyczne 
ciep#o japo&skich wie!yczek bardzo mi si$ 
podoba#o, wi$c pierwszych minut ods#uchu 
nie sp$dzi#em na analizie brzmienia, lecz 
przyzwyczajaniu si$ do nowej estetyki. Po-

cz%tkowo t$skni#em za przyjaznym zag$sz-
czeniem "rednicy pasma i aksamitn% gór%, 
ale z up#ywem czasu dostrzega#em coraz 
wi$cej zalet nowego Piano Cra(a. Pod ko-
niec testu doszed#em do wniosku, !e zmia-
ny in plus z nawi%zk% rekompensuj% utrat$ 
ciep#a. Powiedzmy, !e dostajemy go dwa 
razy mniej. Za to dynamika jest na ucho 
trzykrotnie lepsza, a zej"cie i kontrola basu 
to inna liga. Podobnie z umiej$tno"ci% wy-
pe#nienia pomieszczenia d+wi$kiem. Star-
sze modele dawa#y sobie rad$ z nag#o"nie-
niem 18-metrowego pokoju, ale trzeba je 
by#o do tego zmusi). Tutaj nie trzeba nawet 
przekr$ca) potencjometru mocno w prawo, 
aby poczu) zapas dynamiki. W tej dziedzi-
nie dokona# si$ najwi$kszy post$p. Nawet 
w czasie relaksuj%cych ods#uchów mo!na 
do"wiadczy) przyjemnego uczucia braku 
wi$kszych barier mi$dzy nami a muzyk%.  
W porównaniu ze starszymi modelmi ten  
gra przejrzy"ciej i !ywiej. Jest bli!ej muzycz- 
nej prawdy, a kreowany przez niego d+wi$k  
jest bardziej wiarygodny. Owszem, na kiep- 

skich nagraniach bywa nieprzyjemny, 
co w starszych wersjach si$ nie zda-
rza#o, ale taka jest cena realizmu. 

E840 nie !yje w swoim pluszowym 
"wiecie. Stawia na neutralno") i dyna-
mik$. A skoro ju! mówimy o zaletach, 
to nie sposób nie wspomnie) o stereo-
fonii. Yamaha nie gra wypchni$tym  
w kierunku s#uchacza pierwszym pla-
nem. Zamiast tego buduje zdrow% sce-
n$ z sugestywnie zaznaczon% g#$bi%.

Poniewa! nie mia#em mo!liwo-
"ci dok#adnego porównania budowy 
zestawu z jego poprzednikami, nie 

wiem, na ile zmieni#a si$ sama elektro-
nika. Podobno nowe Piano Cra(y maj% 
ulepszone zasilanie i nap$dy wzi$te prosto 
z odtwarzacza DVD BDS 1900. Zmiana 
kolumn by#a jednak dobrym posuni$ciem. 
Wydaje si$, !e to one odpowiadaj% za po-

praw$ brzmienia. S#uchaj%c starszych 
wersji, nie mo!na si$ by#o uwolni) 
od my"li, !e przy najbli!szym przy-
p#ywie gotówki wielu klientów po-
wa!nie zastanowi si$ nad kupnem 
audio*lskich monitorów z prawdzi-
wego zdarzenia. Testowali"my ju! 
takie kombinacje („HFiM 1/2004”)  
i wniosek by# taki, !e nawet do#%cze-
nie do Piano Cra(a bud!etowych 
zestawów w rodzaju Eltaxów Liberty 
1+ (kto" je jeszcze pami$ta?) popra-
wia#o brzmienie. W przypadku E840 
raczej nie b$dzie takiej potrzeby. Je-
"li kto" zechce wymieni) fabryczne 
monitory, b$dzie musia# g#$biej si$-

gn%) do portfela, aby zmiana w ogóle si$ 
op#aci#a.

.RQNOX]MD
Wprowadzanie zmian w najbardziej ce-

nionych modelach zawsze by#o ryzykowne. 
Mo!na jednym ruchem zabi) kur$ znosz%-
c% z#ote jaja. Yamaha do niedawna gra#a 
ostro!nie i stosowa#a w Piano Cra(ach je-
dynie kosmetyczne poprawki. E840 to co 
innego. Tym razem producent grubo za-
gra# i wygra#. Polecam.
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