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Primare  

o!na jeszcze niekiedy 
spotka" odtwarzacze CD 
z tego okresu, wygl#daj#-

ce jak statki kosmiczne. Do dzi$ uwa!a 
si%, !e w latach 90. Primare wyznacza& 
kierunki w dziedzinie wzornictwa hi-'. 
Z przesz&o$ci zosta& mi sentyment do 
marki i przekonanie, !e jej produkty za-
wsze s# ciekawe.

Kiedy w ko(cu lat 90. pojawi&y si%  
u nas ta(sze urz#dzenia z nowych linii, 
zawsze jako$ na pierwszy plan wybija&y 
si% odtwarzacze. By&y to bodaj najta(-
sze na naszym rynku )ród&a z XLR- 
-ami (poza s&ynnym Rotelem CD-991), 
a jednocze$nie autentycznie impono-
wa&y zarówno jako$ci# wykonania, jak 
i stonowanym, a zarazem luksusowym 
wzornictwem. Dodatkow# atrakcj% sta-
nowi&y dwa transformatory – rozwi#za-
nie w tej klasie cenowej równie wówczas 
rzadkie, co wyj$cia zbalansowane. 

Wypisywano o nich cuda. A to, !e hi- 
-end, a to, !e to taki ta(szy Copland… 
Min%&o kilka lat, i o ile wspomniany Cop- 
land jako$ mniej si% eksponuje, o tyle 
Primare trzyma si% mocno. Dowodem 
nowy odtwarzacz CD tego producenta.

Rozpoczynaj#c od wygl#du zewn%trz-
nego – CD32 to elegancki kawa&ek 
wzornictwa. Metal w kolorze tytano-
wym, po&#czony gustownie z czarnymi 
elementami. Do tego stonowany czytel-
ny wy$wietlacz na OLED-ach. Wszystko 
tworzy ca&o$", któr# trudno przeoczy". 
Typowe dla Primare’a oddzielenie fron-
tu od korpusu za pomoc# elementu 
dystansuj#cego równie! dobrze wy-
gl#da. Jako$" wyko(czenia przekracza 
poziom, do którego przyzwyczaja nas 
masówka z Chin, rze)biona pobie!nie 
w grubym metalu.

Ergonomia przedniej $cianki jest  
w porz#dku. Dwa przyciski wystarczaj#, 
!eby za&adowa" p&yt% oraz uruchomi"  
i zatrzyma" nap%d, a jednocze$nie do-
brze si% komponuj# z reszt# projektu. 

Z 'rmowego opisu wynika, !e trans-
port jest specjalistycznym mechaniz- 
mem CD Asatech z laserem Sanyo. Jako 
taki móg&by pracowa" szybciej, bo by-
&em przekonany, !e mam do czynienia  
z DVD-ROM-em. Ale to jedyne zastrze-
!enie do dzia&ania tego odtwarzacza.

Tylna $cianka chlubi si% par# wyj$" 
analogowych XLR. Znalaz&y si% tam 
te! gniazda niezbalansowane oraz cyf- 
rowe (AES/EBU, koaksjalne i Toslink), 
a tak!e wej$cie USB. Cz%stotliwo$" 
próbkowania mo!na prze&#cza" mi%dzy 
44,1; 48 i 96 kHz. Odtwarzacz pozwala 
s&ucha" plików MP3/WMA z dysku lub 
USB. Niestety, nie czyta formatów WAV  
i FLAC. Gniazda komunikacyjne s&u!# 
do pod&#czenia zewn%trznego sterowa-
nia (przydaj# si% we wspó&pracy z 'rmo-
wym wzmacniaczem). Ogólnie: tylna 
$cianka d)wiga sporo i kilka lat temu 
tylko na podstawie ogl%dzin zaliczono 
by ten odtwarzacz do hi-endu.

Wn%trze wype&niono do$" ob'cie. 
Znaczn# cz%$" przestrzeni zajmuje trans- 
formator z rdzeniem R. Stabilizacja na-
pi%cia odbywa si% z wykorzystaniem ele-
mentów dyskretnych. Nap%d po&o!ono 
centralnie (kiedy$ takie umiejscowie-
nie by&o nietypowe i dopatrywano si%  
w nim efektywnego t&umienia wibra-
cji). Zamiast jednej p&ytki zastosowano 
kilka, zale!nie od przeznaczenia. Od-
separowano w ten sposób np. zasilacz 
od przetwornika. Stopie( analogowy to 
oddzielny laminat, zamocowany z boku, 
nad p&yt# zasilacza.

Sygna& z transportu tra'a do kon-
wertera cz%stotliwo$ci próbkowania 
SRC4382. Przetwornik zbudowano na 
dwóch ko$ciach Burr-Brown PCM1704 
z 'ltrem cyfrowym DF1706. W $cie!ce 
sygna&owej nie zastosowano kondensa-
torów, a napi%cie sta&e na wyj$ciu redu-
kuje uk&ad DC-servo.

Wracaj#c do aparycji, mo!na jesz-
cze pogrymasi" na pilot, który zawie-

ra wszystkie niezb%dne funkcje, ale –  
w przeciwie(stwie do samego odtwa-
rzacza – wygl#da zwyczajnie.

Alek Rachwald

dy zabrzmia&y pierwsze tony, 
pomy$la&em: taki troch% 
Naim. D)wi%k niós& sporo 

energii; nawet wi%cej ni! zwykle. Zdol-
no$" oddania rytmu muzyki w CD32 stoi 
powy!ej przeci%tnej. Nagrania muzyki 
kameralnej, jazzowej, tam gdzie dawa&y  
o sobie zna" kontrabas lub gitara, za-
brzmia&y w ca&ym splendorze szarpanych 
strun. Przyjemnie si% tego s&ucha&o. Nie 
lubi%, kiedy d)wi%k lezie jak $limak, nieza-
le!nie od planów muzyków i kompozyto-
ra. Tutaj nie by&o mo!e Ferrari, ale Alfa Ro-
meo – czemu nie? Albo powiedzmy Volvo  
T5 R, !eby pozosta" przy szwedzkich pro-
duktach. By&o sporo uderzenia i impo-
nuj#ca szybko$", $cie!ki z p&yty testowej 
Mangera odtwarzacz przelatywa& jak Ku-
bica zakr%ty, tworz#c zajmuj#cy spektakl.

Primare jest detaliczny, ale nie pozwo-
l% go nazwa" klinicznym. Szczegó& jest 
d)wi%czny; s&ycha" blaszano$" blachy  
i drgania wybrzmie(, nie za$ szcz%k in-
strumentów chirurgicznych. W moim 
systemie, który ma raczej organiczn# 
barw% i nie jest wybitnie szczegó&owy, 
CD32 sprawdzi& si% znakomicie. Mo!li-
we, !e gdyby tra'& na tzw. typowy tran-
zystor, efekt okaza&by si% inny. Jednak czy 
samo poj%cie „typowego tranzystora” nie 
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jest dziedzictwem XX wieku? W ko(cu 
nawet dedykowany temu odtwarzaczowi 
wzmacniacz I32 zbudowano na modu-
&ach cyfrowych. Konstrukcje na uk&a-
dach takich jak ICE Power te! powinny 
si% z nim sprawdzi" $piewaj#co.

CD32 to bardzo dobre )ród&o do 
muzyki symfonicznej, 'lmowej i du-

!ych sk&adów instrumentalnych. Dzi%ki 
ponadprzeci%tnej szczegó&owo$ci i po- 
rz#dnej dynamice pokaza& w te$cie chy-
ba wszystkie niuanse koncertów Ba-
cha. *atwo poradzi& sobie z „Requiem” 
Mozarta i imponuj#co odda& Intrat% ze 
„Strasznego dworu” Moniuszki. To na-
granie EMI cz%sto s&u!y mi jako $cie!-
ka testowa i tutaj równie! nie zawiod&o, 
ukazuj#c CD32 jako )ród&o, które umie 
zaprezentowa" skoki dynamiczne na 
poziomie zarezerwowanym kiedy$ dla 
naprawd% drogich maszyn.

Poszukuj#c nowych brzmie( do oce-
ny, przeszed&em do nagra( pi%knej Tori 
Amos. Sporo wymagaj# od szczegó&o-
wo$ci i zdolno$ci dynamicznych )ród&a. 
Potem przysz&a pora na Erika Serr% z ko-
smicznymi &omotami („Pi#ty element”), 
na przestrzenne abstrakcje Kitaro i Van-

gelisa, potem znów skok i odezwa&y si% 
gitary Pata Metheny. Nie darowa&em 
równie! p&yty Zespo&u Reprezentacyjne-
go, ale z interpretacjami muzyki sefardyj-
skiej (!eby nie by&o, !e tylko te, ehm, !ule 
z portowej speluny). Niedawno s&ucha-
&em tych utworów w interpretacji autor-
skiej na !ywo, st#d pokusa porównania. 
Primare znowu wyszed& z tarcz#. Gdyby 

tak jeszcze odrobin% wi%cej ciep&a… Bo  
o ile g&os Filipa *obodzi(skiego za-
brzmia& jak prawdziwy, o tyle w wokalu 
Jaros&awa Guga&y zabrak&o mi odrobiny 
w&a$ciwej dla niego temperatury.

Poniewa! przestrze( przeznaczona 
na t% recenzj% nagle zacz%&a si% kurczy", 
pozwol% sobie na zjazd kiksem i nag&e 
podsumowanie: bardzo dobry odtwa-
rzacz; w dodatku bardzo, ale to bardzo 
porz#dnie zrobiony. Koniecznie trzeba 
spróbowa".

Alek Rachwald

ajnowszy Primare to m&ot 
na malkontentów, którzy 
uwa!aj#, !e ka!de )ród&o 

cyfrowe gra tak samo, a brzmienie po-
szczególnych odtwarzaczy ró!ni# co 
najwy!ej niuanse. Po wpi%ciu CD32 do 
systemu zmiana jest zauwa!alna i kon-
kretna.

Od razu s&ycha" klas% tego urz#-
dzenia! Primare potra' tchn#" !ycie  
w niejeden system, a to za spraw# po-
nadprzeci%tnej dynamiki i zwartego, 
punktualnego basu. Nie wiem, czy 
to jaka$ ogólnoskandynawska szko&a 
brzmienia, ale te same cechy przyku&y 

moj# uwag% w recenzowanym par% lat 
temu Gamucie CD-3 oraz w niepro-
dukowanym ju! Gryphonie Adagio. 
Wszelkie granie z pr#dem brzmi na 
Primarze wyj#tkowo atrakcyjnie. 
Zawsze otrzymujemy $wietnie 
zaznaczon#, punktualn# sekcj% 
rytmiczn#, która sprawia, !e na-
wet muzyka ze )le nagranych 
p&yt nabiera rumie(ców.

Kolejnym atutem CD32 
jest kreowanie wra!e( prze-
strzennych. O ile rozci#-
gni%cie sceny wszerz po-
zostaje na przyzwoitym 
poziomie, jakiego ocze-
kiwaliby$my od sprz%tu 
za te pieni#dze, o tyle 

precyzyjne budowanie pla-
nów w g&#b to ju! klasa godna high-en-
du. S&uchanie g%sto nagranych p&yt przy-
pomina&o zabaw% ze stale zmieniaj#c# 
si% ogniskow# w zoomie optycznym:  
w „Koncertach drezde(skich” Heiniche-
na czy „+e Voice of Love” Julee Cruize 
odtwarzacz stale wydobywa& bli!sze  
i dalsze plany, pozwalaj#c odkrywa" co-
raz to nowe szczegó&y, które do tej pory 
jako$ umyka&y. Oprócz wiernego odda-
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nia przestrzeni, warto podkre$li" wzorcowe przekazywanie 
informacji o akustyce pomieszczenia. Na CD32 wyra)nie 
s&ycha", !e ka!dy instrument otacza drgaj#ce powietrze, 
dzi%ki czemu s&uchacz &atwiej mo!e sobie wyobrazi" jego 
rozmiar i kszta&t.

Primare jest bez w#tpienia urz#dzeniem mocno anali-
tycznym i zwolennicy g&adkiego, analogowego grania mog# 
narzeka", !e zbyt du!o tu dzielenia w&osa na czworo. Moim 
zdaniem takie jest w&a$nie zadanie odtwarzacza, który nie 
powinien uroni" !adnego szczegó&u z p&yt i jak najwierniej 
oddawa" zawarte na nich informacje. A CD32 przekazuje je 
bardzo wiernie i – cho" nie jest to jeszcze poziom analitycz-
nego do bólu Gryphona CD-1 – nie wyobra!am sobie, !e 
pozostawi u kogo$ niedosyt w tym wzgl%dzie.

Mo!e si% on natomiast pojawi" w kwestii barwy i p&ynno-
$ci d)wi%ku. Fenomenalnie nagrane g&osy a capella w utwo-
rach Wac&awa z Szamotu& (A,abre Concinni, Collegium 
Vocale) by&y wprawdzie pi%knie rozrysowane w przestrzeni  
i rozseparowane, a jednak chwilami – zw&aszcza na prze&o-
mie tonów $rednich i wysokich – pojawia&a si% nieprzyjem-
na ziarnisto$", która k&u&a w uszy. Odtwarzacz odniesienia 
przekazywa& ten zakres znacznie p&ynniej i &agodniej, cho" 
ju! bez tak spektakularnych wra!e( przestrzennych. Podob-
nie z nagraniami fortepianowymi. Komplet sonat fortepia-
nowych Mozarta w wykonaniu Claudia Arrau zabrzmia& 
mocno i d)wi%cznie, ale nieco kanciasto i momentami za 
ostro. Znów zabrak&o odrobiny g&adko$ci i mi%kko$ci. Ciep&o 
brzmi#ce nokturny Fielda (Naxos), które sk&aniaj# zwykle do 
ckliwej re-eksji,  za po$rednictwem Primare’a wypad&y do$" 
ch&odno i beznami%tnie, cho" warto przy okazji wspomnie" 
o mi%sistych, wyra)nie zaznaczonych dolnych rejestrach.

Czytaj#c powy!sze uwagi, nale!y pami%ta" o reszcie toru od-
s&uchowego, który w tym przypadku móg& si% przyczyni" do 
takiego, a nie innego odbioru muzyki. Mo!liwe, !e zestawienie 
beznami%tnego Gryphona, neutralnych Nordostów i  przejrzy-
stego Primare’a to po prostu „za du!o cukru w cukrze”. Zbyt 
du!o analizy, a za ma&o muzyki i przyjemno$ci z jej s&uchania. 
Warto o tym pami%ta", kiedy kto$ chce wpasowa" szwedzki 
odtwarzacz w skon'gurowany ju! wcze$niej system.

Z wielk# przyjemno$ci# powróci&em natomiast do wi%k-
szych i mniejszych sk&adów graj#cych na instrumentach  
z epoki. Tu, gdzie liczy&y si% neutralno$", wierny przekaz  
i oddanie akustyki pomieszczenia, która „wspó&gra” z instru-
mentami, Primare okaza& si% niezast#piony. Porównuj#c ten 
sam materia& na odtwarzaczu odniesienia, musia&em z przy-
kro$ci# stwierdzi", !e mój stary Meridian radzi sobie od-
czuwalnie gorzej: rysunek szczegó&ów jest bardziej rozmyty,  
a przestrze( nieco mniej obszerna.

Primare to niew#tpliwie udany sprz%t. Za cen% nieca&ych 
10 000 z& otrzymujemy praktycznie wszystkie cechy, jakie  
w moim mniemaniu powinien mie" dobry odtwarzacz CD: 
$wietn# przestrze(, dynamik%, punktualny bas, neutralno$" 
i szczegó&owo$". Czy mo!na chcie" wi%cej? Oczywi$cie, ale 
ju! nie za t% cen%. 

Bartosz Lubo(

Inne testy produktów Primare:
Primare CD31 – „MHF 2/2009“
Primare PRE30 – „MHF 2/2009“
Primare A33.2 – „MHF 2/2009“
Primare I32 – „MHF 3/2011”
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