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Test przetwornik c/a 

:szystko wskazuje 
na to, !e zwyci"-
stwo odnios#y pliki 

– nie tylko empetrójki, ale te! formaty 
kompresji bezstratnej. W jaki sposób s#u-
cha$ ich na systemie hi-%? Amerykanie 
maj& na to ciekawy pomys#.

PS Audio jest znana g#ównie jako 
producent kondycjonerów, listew i ka-
bli zasilaj&cych. Ale to nie jedyna sfera 
dzia#alno'ci %rmy. Dzia#aj&ca od 1974 
roku wytwórnia do jako'ci brzmienia 
systemów hi-% podchodzi kompleksowo. 
Amerykanie oferuj& g#ównie ulepszenia  
i gad!ety elektryczne, ale s& to „du!e” 
urz&dzenia: przedwzmacniacze, trans-
porty, phono stage, wzmacniacz s#u-
chawkowy i kilka przetworników c/a. Te 
ostatnie zajmuj& pozycj" szczególn&. Fir-
ma szczyci si", !e ju! ponad 20 lat temu 
oferowa#a konwertery, których zadanie 
polega#o na poprawie jako'ci brzmienia 

jednych z pierwszych odtwarzaczy CD. 
Wtedy niewielu zapale(ców powa!y#o 
si" konkurowa$ z Philipsem czy Yamah&. 
Czy teraz historia si" powtórzy i DAC 
oka!e si" recept& na s#uchanie muzyki  
z plików?

Budowa
Digital Link III to przetwornik umo!li-

wiaj&cy s#uchanie muzyki z trzech )róde# 
cyfrowych. Amerykanie s#usznie zauwa-
!yli, !e nawet audio%le chc&cy si" prze-
stawi$ na )ród#a plikowe zd&!yli si" do-
robi$ poka)nych kolekcji p#yt CD. A je'li 
gromadz& te! muzyk" w postaci plików,  
zapewne trzymaj& j& na dysku kompute-
ra. Zrippowa$ wszystkie kr&!ki do blasza-
ka i wyrzuci$ je na strych w kartonowym 
pudle? Troch" szkoda. Przywi&zanie nie-
których ludzi do nierzadko pi"knie wy-
danych albumów, a nawet samej obs#ugi 
stacjonarnego odtwarzacza CD mo!e by$ 

zbyt silne. Kupno audio%lskiego serwera 
jest natomiast rozwi&zaniem kosztow-
nym. Poza tym, je'li mamy ju! spor& ko-
lekcj" CD i wysokiej klasy odtwarzacz, to 
czy jest sens kupowa$ serwer tylko po to, 
by s#ucha$ tej cz"'ci muzycznej bibliote-
ki, która spoczywa na HDD? Zagadnienie 
wcale nie jest proste i cho$ coraz wi"ksza 
liczba audio%lów decyduje si" na kupno 
odtwarzacza plików, proces ten przebiega 
spokojnie i nie sprawdzi#y si" proroctwa 
mówi&ce o znikni"ciu srebrnych kr&!-
ków z rynku.

A gdyby tak po#&czy$ oba 'wiaty? Di-
gital Link III pozwala odtwarza$ pliki  
z komputera, a jednocze'nie umo!liwia 
popraw" brzmienia p#yt kompaktowych. 
Mo!emy go u!ywa$ jak zwyk#ego kon-
wertera, traktuj&c odtwarzacz CD jako 

transport – wystarczy, !e ma koaksjalne 
lub optyczne wyj'cie cyfrowe. Producent 
twierdzi, !e Digital Link III powinien 
znacz&co poprawi$ d)wi"k wi"kszo'ci 
wspó#czesnych )róde# CD.

Z plikami sprawa wygl&da jeszcze pro-
'ciej. Do dyspozycji mamy wej'cie USB 
z wtykiem typu B. W pude#ku nie zna-
laz#em takiego przewodu, wi"c wykorzy-
sta#em kabel od drukarki. W instrukcji 
producent podkre'la znaczenie kabli, 
tak!e sieciówek, #&czówek (w tym USB) 
oraz dobrego zasilania. Rozumiem, !e %r-
ma nie mo!e dodawa$ do ka!dego urz&-
dzenia srebrnych przewodów, ale skoro 
jako'$ USB ma takie znaczenie, mo!na 
go by#o uwzgl"dni$ w zestawie.

Kon%guracja jest prosta jak budowa 
cepa. Po pod#&czeniu Digital Linka III do 
komputera musimy prze#&czy$ urz&dze-
nie audio w ustawieniach d)wi"ku i ju! 
mo!emy gra$. Nie potrzeba dodatkowych 

sterowników. PS Audio nie podaje nawet 
szczegó#owych instrukcji czy wymaga( 
sprz"towych dla ró!nych systemów ope-
racyjnych. Przetwornik ma dzia#a$ z do-
wolnym komputerem i kropka.

Urz&dzenie wygl&da skromnie, ale 
zarówno masa, jak i dba#o'$ o szczegó-
#y budz& zaufanie. Obudow" wykonan&  
z grubych blach zdobi plaster szczotko-
wanego aluminium, na którym znalaz#y 
si" dwa przyciski. Jeden do wyboru wej-
'cia, drugi – do zmiany cz"stotliwo'ci 
próbkowania. Mi"dzy trzema trybami 
mo!na przeskakiwa$ w trakcie ods#u-
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chu, przy czym PS Audio zaleca 192 kHz. 
U#atwieniem przy wyborze wej'cia jest 
%rmowy uk#ad Autoscan, automatycz-
nie ustawiaj&cy wej'cie na to, do którego  
w danej chwili p#ynie sygna#. Je'li z kilku 
pod#&czonych urz&dze( tylko jedno b"-
dzie u!ywane, odpowiadaj&ce mu wej'cie 
zostanie za#&czone.

Na tylnym panelu, oprócz gniazd  
cyfrowych, znajdziemy sze-
roko rozstawione wyj'cia 
analogowe RCA i XLR 
oraz trójbolcow& sie-
ciówk". W pude#ku zna-
laz#em a! trzy kable za-
silaj&ce: z wtyczkami do 
gniazd ameryka(skich, 
brytyjskich i europejskich.  
W obliczu takiej rozrzut-
no'ci jeszcze bardziej dziwi 
brak porz&dnego USB w ze-
stawie.

Najwi"ksze atrak-
cje czekaj& wewn&trz 
obudowy. Wi"kszo'$ 
miejsca zajmuje do-
rodny transformator 
toroidalny. Producent 
informuje, !e zasilacz 
jest celowo przewy-
miarowany, ponie-
wa! bez tego praca 
nad pozosta#ymi uk#a-
dami posz#aby na mar-
ne. Urz&dzenie opiera 
si" na czterech niewyso-
kich gumowych nó!kach. PS Audio pole-
ca eksperymenty z kolcami i platformami  
antywibracyjnymi.

Sercem konwertera jest 24-bitowy Te-
xas Instruments PCM1798DB. Wybrano 
go ze wzgl"du na dynamik" na poziomie 
123 dB i bardzo niskie zniekszta#cenia – 
0,0005 %. Jako bonus dostajemy o'mio-
krotne nadpróbkowanie. Amerykanie 
po'wi"cili du!o czasu wyborowi odbior-
nika. Ostatecznie zdecydowano si" na 
192-kHz uk#ad Crystal CS8416, który po-
zwoli# ograniczy$ jitter do 50 ps. Sygna# 
przechodzi przez asynchroniczny kon-
werter cz"stotliwo'ci próbkowania Texas 
Instruments SRC4192 i bez wzgl"du na 
wybrane wej'cie jest upsamplowany do 
192 kHz. Na tym jednak nie koniec. Po 
przej'ciu przez przetwornik sygna# musi 
zosta$ zamieniony z pr&dowego na na-
pi"ciowy. W uk#adach wyj'ciowych cz"-
sto stosuje si" wzmacniacze operacyjne. 
Najwi"ksze wady op-ampów to wysokie 
sprz"!enie zwrotne oraz zniekszta#ce-
nia SID (Slewing Induced Distortion). 

Dlatego u!yto dyskretnego stopnia wyj-
'ciowego, zbudowanego w oparciu o dwa 
rodzaje tranzystorów: FET-y (daj&ce po-
no$ s#odkie, niemal lampowe brzmienie) 
i bipolarne.

Podsumowuj&c: pomys# urz&dzenia, 
które jest serwerem plików, a jednocze-
'nie poprawia brzmienie odtwarzacza 
CD, wydaje si" tra%ony. Nie musimy  

rezygnowa$ ani z u!ywanego dotych- 
czas sprz"tu, ani z ulubionych ok#a- 
dek. Jedyny potencjalny wk#ad ze strony 
u!ytkownika to konieczno'$ wyciszenia  
peceta. 

Ci&gle jednak chodzi mi po g#owie  
pytanie: dlaczego nie wyposa!ono Digi-
tal Linka III w mo!liwo'$ bezprzewodo-
wej transmisji sygna#u? Pod wzgl"dem 
wygody chyba najlepszym urz&dzeniem 
tego rodzaju, z jakim si" dot&d zetkn&-
#em, by#a stacja Bose SoundLink. Wy- 
starczy#o pod#&czy$ do komputera na- 
dajnik wielko'ci pendrive’a i wybra$  
urz&dzenie w systemowych opcjach d)wi"-
ku. Do przetwornika PS Audio chcia#em 
pod#&czy$ pierwszego Squeezeboxa, ale 
nie uda#o mi si" uruchomi$ oryginal- 
nego programu SlimServer. Producent 
nie umie'ci# w pude#ku odpowiedniej 
p#yty. Szkoda, !e nie mo!na s#ucha$  

plików bezpo'rednio z laptopa pod#&czo- 
nego bezprzewodowo do sieci. Ale to  
ma#y i chyba jedyny minus Digital  
Linka III.

.RQğJXUDFMD
System odniesienia sk#ada# si" ze 

wzmacniacza McIntosh MA6600, odtwa-
rzacza CD Accuphase DP-500 i kolumn 

Audio Physic Tempo VI. 
Elektronika stan"#a na 
stoliku Base. Pr&d do-
starcza#a listwa Fadel 
Art Hotline IEC oraz 

kable Ansae Muluc Su-
preme i Gigawatt LS-1. 
Jako przewody g#o'ni-
kowe pracowa#y Nordo-
sty Red Dawn na zmian" 
z Argentum GCG-10/4. 
*&czówki pochodzi#y od 
Transparenta i Tary Labs.

%U]PLHQLH
Ods#uchy rozpocz&#em  

od porównania PS Audio 
z komputerem wypo- 
sa!onym w kart" d)wi"-
kow& ESI Juli@ na pli-
kach FLAC i WAV.  
Od pierwszych sekund 
ameryka(ski konwer- 
ter wykaza# swo-
j& wy!szo'$. Jako'$ 
brzmienia poprawi#a 
si" dramatycznie. Ze 

wszystkich ods#uchiwanych przeze mnie 
dotychczas )róde# plikowych tak dobre 
wra!enie zrobi# tylko Blacknote DSS30 
Tube. W#oska maszyna jest jednak od 
Digital Linka blisko cztery razy dro!sza. 
Owszem, ma lepsze wyposa!enie i jest 
bardziej funkcjonalna, ale nie wiem, czy 
pod wzgl"dem brzmienia pokona#aby PS 
Audio. Jeszcze nie przes#ucha#em wszyst-
kich albumów b"d&cych obowi&zkowym 
repertuarem ka!dego testu, a ju! by#o 
jasne, !e Amerykanie opracowali jedno  
z lepszych urz&dze( do s#uchania plików 
dost"pnych na naszym rynku, i to za bar-
dzo rozs&dne pieni&dze.

W materia#ach informacyjnych produ-
cent zachwala brzmienie przetwornika 
jako os#odzone, ciep#e i niemal lampo-
we. Do porównywania Digital Linka III 
z brzmieniem pró!niowych baniek bym 
si" nie posuwa#, ale je'li kto' spodziewa 
si" technicznego i kanciastego grania, 
b"dzie mile zaskoczony. W d)wi"ku jest 
wystarczaj&co du!o mi"kko'ci i przy-
jemnej barwy, !eby nawet d#ugie ods#u-
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chy nie m"czy#y. Mimo to, w pierwszych  
minutach ods#uchu uwag" zwraca#y zu-
pe#nie inne cechy prezentacji.

Dzi"ki bardzo dobrej dynamice mu-
zyka nie s&czy#a si" leniwie, lecz p#yn"#a 
wartkim strumieniem. Mo!na by#o to 
odczu$ nawet w spokojnym repertuarze, 
a kiedy miejsce Nory Jones zaj&# Royk-
sopp, pojedyncze impulsy pojawia#y si" 

i znika#y w mgnieniu oka. PS Audio  
pokazuje efektowne t&pni"cia bez wyg#a-
dzania, a mnóstwo drobnych kontrastów 
zapewnia przyjemne wra!enie, !e sprz"t 
a! rwie si" do grania.

Z dynamik& cz"sto wi&!e si" bardzo 
dobra rozdzielczo'$. Digital Link III po-
tra% zaprezentowa$ bogactwo informacji 
nawet w niedoskona#ych nagraniach, i to 
nie tylko w zakresie wysokich, ale tak!e 

'rednich i niskich tonów. Jego brzmienie 
jest zwarte. Bas – g#"boki, ale wa!niejsza 
wydaje si" szybko'$ reakcji i umiej"tno'$ 
trzymania wybrzmie( w ryzach. Nie jest 
to jeszcze rekord 'wiata, ale wystarczy, 
!eby soczyste d)wi"ki gitary basowej si" 
nie zamazywa#y. 

+rednica jest jeszcze lepiej wype#niona 
informacjami. Na niektórych nagraniach 
by#a mo!e troch" twarda, ale je'li to jest 
cena, jak& trzeba zap#aci$ za wyrazisto'$ 
wokali, warto pój'$ na taki kompro-
mis. Ów pierwiastek twardo'ci nie by# 
na tyle silny, !eby odebra$ d)wi"czno'$ 
Cecilii Bartoli, a wyrazisto'$ sprawi#a, !e 
skomplikowane partie wokalne mo!na 
by#o ch#on&$ bez wysi#ku. Je'li kto' si" 
obawia, !e na d#u!sz& met" brzmienie 
oka!e si" nieprzyjemne – b#&d. Lepsza 
przejrzysto'$ oznacza, !e mózg nie musi 
si" doszukiwa$ d)wi"ków i drobiazgów. 
Przestajemy si" „ws#uchiwa$”, a zaczyna-
my s#ucha$. Digital Link III nie wyostrza 
wysokich tonów i nie próbuje stworzy$ 
wra!enia lepszej rozdzielczo'ci. Nie jest 
to zreszt& konieczne. Góra pasma po 
prostu jest, a urz&dzenie nie narzuca jej 
swojego charakteru.

Najwi"kszy post"p w porównaniu  
z komputerow& kart& dokona# si" w ste-
reofonii. Przestrze( troszk" si" zaw"zi#a, 
ale mimo mniejszych rozmiarów sceny 
umieszczone na niej instrumenty by#y 
wyra)niejsze. Drobna korekta ustawie-
nia kolumn i zmniejszenie k&ta dogi"-
cia pozwoli#y rozci&gn&$ panoram" bez 
wp#ywu na precyzj" lokalizacji )róde#. 
Scena zaczyna#a si" na linii kolumn  
i ko(czy#a jakie' dwa metry za ni&, co 
nie jest spektakularnym osi&gni"ciem  
w przypadku wspó#pracy z AP Tempo VI, 
ale jest najlepszym rezultatem, jaki uda-
#o mi si" dot&d uzyska$ ze )ród#a pliko-
wego. Natomiast w wymiarze szeroko'ci  
DL III radzi sobie 'wietnie.

Pora przetestowa$ drugie zastosowa- 
nie – ulepszenie odtwarzacza CD. Ze- 
)ród#ami ze 'redniej i ni!szej pó#ki 
przetwornik PS Audio powinien da$ 
zadowalaj&ce rezultaty. Dlatego posta-
nowi#em od razu ustawi$ poprzeczk" 
wysoko, wybieraj&c do ods#uchu Accu-
phase’a DP-500. Uzna#em, !e najlepiej 
b"dzie najpierw sprawdzi$ przetwor-
nik z high-endowym odtwarzaczem,  
a pó)niej wypo!yczy$ ta(szy i spróbo- 
wa$ ustali$, gdzie le!y granica, do któ- 
rej kupno Digital Linka III si" op#a-
ca. Tyle !e… pod#&czy#em przetwornik 
do DP-500 i... gra#o lepiej! Odtwarzacz 
Accuphase’a gra spójnym i neutral-
nym d)wi"kiem. Jest jak mistrzowsko 
skomponowane danie, w którym nie 
ma ani jednego sk#adnika odwracaj&-
cego uwag" od reszty. Ameryka(ski 
DAC doda# do niego odrobin" przy-
praw. D)wi"k sta# si" bardziej dyna-
miczny i kontrastowy. Scena znów de-
likatnie si" zw"zi#a, ale instrumenty 
sta#y si" wyra)niejsze i stabilniej uloko-
wane. Prezentacja by#a bardziej wyrazista  
i konkretna, cho$ mo!e straci#a na zró!-
nicowaniu barwy i s#odyczy wysokich 
tonów. Mimo to wola#em kon%guracj"  
z Digital Linkiem. 

Dlatego nie testowa#em go ju! z ta(-
szymi )ród#ami. Skoro mo!e poprawi$ 
d)wi"k drogiego odtwarzacza, to nie 
ma si" nad czym rozwodzi$. Mo!na si" 
ewentualnie pokusi$ o porównanie kilku 
urz&dze( wy#&cznie w roli transportu. 
Zainteresowanych gor&co zach"cam.

.RQNOX]MD
Digital Link III to jedno z najlepszych 

)róde# plikowych, jakie mia#em oka-
zj" sprawdzi$. Przy okazji mo!na nim 
poprawi$ brzmienie odtwarzacza CD, 
nawet tak znakomitego, jak Accuphase  
DP-500. Rekomendacja.
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Dane techniczne:
3U]HWZRUQLN��� 24 bit/192 kHz

:HMĂFLD�F\IURZH��� USB, koaksjalne, optyczne

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA, XLR

7+'��� 0,0005 %

:\PLDU\��Z�V�J���� 7/22/35,5 cm

0DVD��� 3 kg
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