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Blu-ray  

dla zaawansowanych

Cambridge  

Audio Azur 751BD
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%XGRZD�L�Z\SRVDĝHQLH
Cambridge Audio Azur 751BD to kawa! 

solidnego sprz"tu. Obudow" wykonano ze 
sztywnej blachy stalowej, a front to 10-mm 
p!at szczotkowanego aluminium. Przed-
nia #cianka stanowi przyk!ad wzorniczego 
pragmatyzmu, maj$cego za nic wspó!czesne 
trendy „dizajnerskie”. Niebieski wy#wietlacz, 
szu%ada, kilka przycisków i za#lepione gum-
k$ gniazdo – to wszystko, co si" tutaj zmie-
#ci!o. Nie ma &adnych zb"dnych ozdóbek  
w postaci chromowanych wstawek czy opa-
daj$cych klapek.

Wn"trze Cambridge’a równie& budzi re-
spekt. Monta& uk!adów jest wzorowy, a ich 
topologia wygl$da na gruntownie przemy-
#lan$. Sekcja analogowa audio otrzyma!a 
oddzielne zasilanie. Reszta skomplikowanej 
maszynerii jest zasilana rozbudowanym 
uk!adem impulsowym, ukrytym w ekra-
nuj$cym pude!ku. W metalowej puszce 
zamkni"to tak&e specjalnie zaprojektowa-
ny nap"d. Musz" przyzna', &e jest to jeden  
z najsprawniejszych transportów BD, z jaki-
mi dotychczas mia!em do czynienia. P!yty 
wczytywa! b!yskawicznie, a #wietna 
korekcja b!"dów umo&liwi!a ogl$da-
nie pochodz$cych z wypo&yczalni, 
ju& nieco przechodzonych p!yt DVD 
i Blu-ray, bez irytuj$cych szarpni"'  
i zatrzyma(.

Tylna #cianka te& robi wra&enie, bo pra-
wie wszystkie gniazda s$ z!ocone i porz$dne.  
W dodatku jest ich nieco wi"cej ni& w wi"k-
szo#ci konkurencyjnych urz$dze(. Mamy 
chocia&by zainstalowane dwa niezale&ne ter-
minale HDMI.

Gniazdo HDMI 1 wyprowadza sygna! 
z zaawansowanego skalera i korektora wi-
zyjnego Marvel Qdeo. W tym przypadku 
otrzymujemy mo&liwo#' znacznej ingerencji 
w zdekodowany wcze#niej sygna!. Oprócz 
standardowych ustawie( jasno#ci, wyostrza-
nia, poziomu kontrastu i nasycenia barw, 
mo&emy tak&e u&y' funkcji wzbogacania ko-
loru i kontrastu (enhanced colour i enhan-
ced contrast). Dzi"ki takiemu „dopaleniu” 
obrazu nawet na kiepskim ekranie z matryc$ 
LCD TF mo&na zobaczy' szczegó!y nocnych 
scen )lmowych.

Wyj#cie HDMI 1 pozwala te& wybra' prze-
strze( kolorów. To wa&ne, gdy zamierzamy 
pod!$czy' odtwarzacz do urz$dzenia wypo-

sa&onego w gniazdo DVI (monitory kompu-
terowe, starsze projektory). Po wyborze usta-
wie( PC RGB kontrast i rozpi"to#' tonalna 
powinny zosta' rozszerzone. W przypadku 
wspó!pracy z telewizorami obs!uguj$cymi 
nowsze formaty HDMI wybieramy tryb 
auto albo Video RGB. Z kolei w przypadku 
niektórych projektorów dla poprawy jako#ci 
obrazu mo&na wymusi' na wyj#ciu dekodo-
wanie YCbCr 4:2:2 lub YCbCr 4:4:4.

Wyj#cie HDMI 2 omija skaler Marvela 
i jest po!$czone bezpo#rednio z g!ównym 
dekoderem wideo, dostarczonym przez )r-
m" Mediatek. Qdeo nie pracuje tak&e wte-
dy, gdy korzystamy z analogowego wyj#cia 
komponent.

Oba wyj#cia HDMI mo&na skon)gurowa' 
w ten sposób, by jednym przesy!a' sygna! wi-
zyjny, a drugim tylko d*wi"k lub pod!$czy' 
dwa niezale&ne systemy audiowizualne.

Cambridge Audio 751BD potra) tak-
&e wy#wietli' obraz ze zwi"kszon$ g!"bi$  
kolorów (30 lub 36 bitów) oraz obs!uguje 
p!yty Blu-ray 3D.

Jak przysta!o na urz$dzenie o audio)l-
skich aspiracjach, analogowa sekcja d*wi"-
kowa zosta!a wyj$tkowo dopieszczona. Wy-
korzystano pi"' przetworników c/a Wolfson 
24/192 kHz oraz uk!ad upsamplingu Ana-
gram Technologies Q5 192 kHz. Trzy )ltry 
cyfrowe (faza liniowa, faza minimalna i )ltr 
stromy typu „brick wall”) s$ aktywowane 
przyciskiem na przednim panelu.

Oprócz najpopularniejszych formatów 
zapisu d*wi"ku Cambridge Audio dekodu-
je tak&e p!yty SACD oraz DVD-Audio HD. 
Do dyspozycji mamy komplet wyj#' 7.1. 
Zatem nawet je#li amplituner nie ma gniazd 
HDMI, mo&emy si" cieszy' dobrodziej-

stwem g"stych formatów oraz bezstratnych 
standardów wielokana!owych, korzystaj$c  
z wyj#' analogowych. Dla !atwiejszego pod-
!$czenia wzmacniacza stereo przewidziano 
tak&e oddzielne wyj#cia stereo. Wa&nym udo-
godnieniem jest ponadto funkcja Pure Di-
rect – od!$czaj$ca uk!ady wizyjne i skracaj$ca 
#cie&k" sygna!ow$ w czasie s!uchania muzyki.

Cambridge Audio 751BD ma tak&e spore 
mo&liwo#ci multimedialne. By skorzysta'  
z us!ug BD Live i Bonus View, musimy 
go pod!$czy' do Internetu. Jest to mo&li-
we poprzez kabel LAN lub komunikacj" 
bezprzewodow$ Wi-FI za po#rednictwem 
znajduj$cego si" w komplecie modemu 
USB. Modem ów trzeba wetkn$' w tylne 
gniazdo USB lub – je&eli chcemy, by znaj-
dowa! w bardziej eksponowanym miejscu 
– u&y' znajduj$cego si" w pude!ku z akce-
soriami specjalnego przed!u&acza.

Na tylnej #ciance wida' jeszcze gniazda 
cyfrowe: optyczne i koaksjalne, z!$cze kom-

pozyt wideo oraz 
dwa niety-

powe ter-
minale. Pierwszy to gniazdo 

serwisowe RS-232, a drugi – komputerowe 
E-Sata. Umo&liwia ono pod!$czenie ze-
wn"trznego dysku twardego o du&ej pojem-
no#ci i zapewnia znacznie wi"kszy transfer 
ni& popularne USB. To #wietna wiadomo#' 
dla wszystkich, którzy zaopatruj$ si" w kul-
tur" audiowizualn$ za pomoc$ Internetu. 

Na du&ym stacjonarnym dysku mo&-
na zmie#ci' nieprawdopodobn$ kolekcj" 
FLAC-ów, MP3, DivX-ów HD, MKV itp., 
a Cambridge odtworzy je wszystkie bez za-
j$kni"cia. Pliki z popularnych pendrive’ów 
i dysków przeno#nych najlepiej odtwarza', 
korzystaj$c ze z!$cza USB na froncie.

Menu ekranowe jest wprawdzie ma!o 
efektowne, ale za to #wietnie zorganizowane 
i przejrzyste. My#l", &e przy jego pomocy, po-
si!kuj$c si" zrozumiale napisan$ instrukcj$ 
obs!ugi, wszystkim u&ytkownikom uda si" 
prawid!owo skon)gurowa' to do#' skompli-
kowane urz$dzenie. Pocz$tkuj$cy lub wyj$t-
kowo leniwi mog$ skorzysta' z funkcji Easy 
Setup, zdaj$c si" na automatyczne ustawienia 
parametrów.

Pilot Azur Navigator to du&y i brzydki pla-
stikowy ko!ek z kilkudziesi"cioma przyciska-
mi. Na szcz"#cie spe!nia swoj$ rol". Poza tym 

Na pancernym froncie zero klapek 
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mo&na spotka' znacznie gorzej zaprojekto-
wane sterowniki.

Obraz
Po#wi"ci!em sporo czasu, aby z nowym 

Azurem uzyska' satysfakcjonuj$cy efekt wi-
deo. Do#' szybko doszed!em do wniosku, 
&e 751BD nie lubi urz$dze( kiepskich lub 
przestarza!ych. Obraz prezentowany przez 
wys!u&on$ Optom" H30A, bez wzgl"du na 
kon)guracj" wej#' w odtwarzaczu, wygl$da! 
po prostu &a!o#nie. S!aby kontrast, wyprane 
kolory, jednym s!owem – katastrofa. Podob-
nie by!o w przypadku trzyletniego bud&eto-
wego telewizora JVC. 

Sytuacja zmieni!a si", gdy pod!$czy!em 
projektor Panasonic PT-3000AE. Nie jest to 
jeszcze high-endowy wy#wietlacz w cenie 
niemieckiej limuzyny, ale przyznaj", &e uda-
!o mi si" wykr"ci' na nim efekt wr"cz powa-
laj$cy. Obraz by! mi"kki, ciep!y i nieprzeja-
skrawiony w &adnym stopniu. Zadziwia!a te& 
p!ynno#' ruchu. Trudno mi by!o uwierzy', 
&e ogl$dam w pe!ni cyfrow$ prezentacj", 
a nie analogowy seans z wykorzystaniem 
ta#my celuloidowej. Niestety, taki efekt by! 
mo&liwy tylko w przypadku p!yt Blu-ray. 
Poczciwe DVD nie by!y ju& tak efektowne. 
Tylko naprawd" dobre wydania wypada!y 
korzystnie. S!absze wydawnictwa, szczegól-
nie popularne gazetówki, generowa!y spory 
szum t!a i nieprzyjemne falowanie kraw"dzi, 
z którymi nie móg! sobie poradzi' nawet tak 
zaawansowany uk!ad skaluj$cy jak Marvel 
QDEO. Znacznie lepiej wypad!y pliki MKV 
i DivX HD, które by!y odtwarzane pewniej  
i z mniej widocznymi cyfrowymi artefakta-
mi. Wniosek nasuwa si" jeden: dobry projek-
tor, dobre p!yty i wtedy Cambridge poka&e, 
na co naprawd" go sta'.

'ěZLÚN
Specjali#ci od marketingu )rmy Cam-

bridge Audio okre#laj$ 751BD „najlepiej 
brzmi$cym odtwarzaczem Blu-ray”. I nie s$ 
to czcze przechwa!ki. Ten sprz"t brzmi na-
prawd" nie*le. W stereo – &ywio!owo i orga-
nicznie, a jednocze#nie nie upi"ksza na si!" 
muzyki. Nie jest to mo&e prezentacja s!u&$-
ca relaksowi i, niestety, niedostatki s!abych  

realizacji oraz mocno skompresowanych pli-
ków muzycznych zostaj$ bole#nie obna&one. 
Natomiast materia! nale&ycie zarejestrowany 
jawi si" w pe!nej krasie i z pewno#ci$ potra-
) wywo!a' b!ogi u#miech na twarzy nawet 
wymagaj$cego melomana. Oczywi#cie ca!y 
czas pami"tamy, &e jest to sprz"t wieloza- 
daniowy, przeznaczony przede wszystkim 
do kina domowego, wi"c audio)lskich cu-
dów nie mo&na si" spodziewa'. Bas jest 
nieco zbyt punktowy i suchy, a wysokie tony 

mog!yby by' d*wi"czniejsze. Mimo to mu-
zyki s!ucha si" naprawd" przyjemnie i !a-
two zapomnie', &e w #wiecie techniki hi-) 
istniej$ lepiej brzmi$ce urz$dzenia tylko do 
stereo.

W przypadku prezentacji wielokana-
!owej jest jeszcze lepiej. I nie mówi" tutaj  
o pracy Cambridge’a jako nap"du HDMI, 
ale o wykorzystaniu wyj#' analogowych  
i skorzystaniu z pok!adowych procesorów. 
Bardzo dobra dynamika, rozleg!a, precy-
zyjna przestrze( oraz naturalno#' barwy 
to cechy, którymi 751BD mo&e wp"dzi'  
w kompleksy wiele nawet do#' kosztownych 
amplitunerów. Naprawd". Po zakupie tego 
odtwarzacza warto sprawdzi', czy aby nie 
nale&a!oby zainwestowa' w wielokana!owy 
komplet kabli analogowych, a przez HDMI 
przesy!a' jedynie wizj" bezpo#rednio do 
wy#wietlacza.

.RQNOX]MD
Trzeba si" nagimnastykowa', &eby skon-

)gurowa' Azura 751BD tak, by wycisn$'  
z niego wszystko, co potra). Warto jednak 
ponie#' trud. Z wysokiej klasy systemem  
CA zabrzmi prawdziwie audio)lskim d*wi"-
kiem i wy#wietli obraz o kinowym, niemal 
analogowym charakterze. Jest to napraw-
d" uniwersalne multimedialne *ród!o A/V  
i w tej klasie, przynajmniej na razie, trudno 
b"dzie znale*' godnych konkurentów.

Cambridge  
Audio Azur 751BD
Dystrybucja:  Audio Center
Cena:   �����]ï

Dane techniczne:
Odtwarzane formaty:  BD, BD-3D, DVD-Video, 
  DVD-Audio AVCHD, SACD, 

CD, HDCD, Kodak Picture 
CD, CD-R/RW, DVD±R/
RW, DVD±R DL, BD-R/
RE, PEG2, MPEG2 HD, 
MPEG4, MPEG4 AVC, 
VC-1, XviD, VCD, AVCHD, 
MPEG ISO, AVI, VOB, 
MKV, JPEG, JPEG HD, 
7.1ch high resolution 
PCM, 5.1ch DSD, Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus, 
Dolby TrueHD,  
DTS, DTS-HD High 
Resolution Audio,  
DTS-HD MasterAudio.

5RG]DMH�SU]HWZRUQLNöZ��� �192/24 audio,  
bd/bd wideo

:\ĂZLHWO��EH]�SU]HSORWX���+
Pasmo przenoszenia:  20 Hz- 20 kHz
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,003
6\JQDï�V]XP��� 108 dB
:\MĂFLD�ZLGHR���  kompozyt (RCA),  

komponent (3 RCA),  
2 x HDMI

:\MĂFLD�DXGLR��� stereo (RCA), 7.1 (RCA)
:\MĂFLD�F\IURZH��� �koaksjalne, optyczne, 

HDMI
:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -
:\PLDU\�Z�V�J���� 8,5/43/31,2 cm

Ocena:
Obraz:   
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