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Budowa
Norwegowie zapowiadali, !e nowy 

DAC b"dzie zdecydowanie lepszy od po-
przednika – HD10 – i zbli!y si" do topo-
wego HD20. Zazwyczaj takie deklaracje 
nale!y traktowa# z przymru!eniem oka, 
ale kiedy pojawi$y si" pierwsze zdj"cia, 
mo!na by$o zauwa!y#, !e z zewn%trz 
urz%dzenia ró!ni$y si" jedynie obecno-
&ci% wy&wietlacza. Ciekawo&# pobudza$a 
tak!e informacja o cenie. Je&li nowy mo-
del mia$ by# lepszy od HD10, nale!a$o si" 
spodziewa# in'acji. Ale nie – cena spad$a 
o 1000 z$.

HD11 wygl%da skromnie i elegancko. 
Pude$eczko o wymiarach 6/21/26 cm 
zdobi% jedynie bia$e napisy i cztery nie-
bieskie diody, informuj%ce o aktywnym 
wej&ciu cyfrowym. Idealne urz%dzenie 
dla ludzi, którzy nie lubi% ociekaj%cych 
z$otem bibelotów albo chc% ukry# wyda-
tek przed wspó$ma$!onkiem. Obudowa 
opiera si" na trzech gumowych nó!kach 
i wa!y 3,5 kg.

W tylnej &ciance wyci"to kilka otwo-
rów wentylacyjnych, dzi"ki czemu nasu-
wana pokrywa pozosta$a nienaruszona.  
Z prawej strony umieszczono trójbolcowe 
gniazdo zasilaj%ce, w$%cznik i bezpiecz-
nik. Dalej mamy cztery wej&cia cyfrowe: 
dwa koaksjalne, optyczne i USB typu B. 
Sygna$ analogowy mo!na wyprowadzi#  
z gniazd XLR (Neutrik) lub RCA. 

DAC powinien wspó$pracowa# z do-
wolnym komputerem, co potwierdzi-
$o si" w praktyce. Tym razem mog$em 
przetestowa# go z a! trzema systemami 
operacyjnymi: Windowsem 7, Ubuntu 
10.04 i Arch Linuxem. Zaawansowani 
u!ytkownicy mog% si" bawi# ustawienia-
mi systemu i programu do odtwarzania 
muzyki, ale wi"kszo&# pewnie wyjmie 
Hegla z pude$ka i po pod$%czeniu kabli 
pozostanie przy standardowym zestawie. 
Firma nie umieszcza na swojej stronie 
!adnego dodatkowego oprogramowa-
nia, twierdz%c !e HD11 jest urz%dzeniem 
plug&play, a u!ytkownik nie powinien 
zawraca# sobie g$owy sterownikami.

Do obs$ugi s$u!y cienki pilot z mem-
branowymi przyciskami. Jego mo!liwo-

&ci nie ograniczaj% si" do wyboru wej&cia. 
Po pod$%czeniu DAC-a do kompute- 
ra zyskujemy mo!liwo&# sterowania od-
twarzaczem tak, jakby&my siedzieli przy 
monitorze. Mo!na ustawi# g$o&no&#  
lub przeskakiwa# mi"dzy &cie!kami na 
playli&cie. Ja otrzyma$em jeszcze jeden 
prezent – okaza$o si", !e na polecenia 
z p$askiego pilota reaguje wzmacniacz, 
wi"c du!y pilot Creeka tym razem mia$ 
wolne. 

Po wy$%czeniu i ponownym w$%czeniu 
przetwornika automatycznie wybiera-
ne by$o ostatnio u!ywane (ród$o. Tym 
bardziej nie rozumiem, dlaczego testo-
wany niedawno wzmacniacz H70 tego 
nie potra)$. HD11 jest jednym z najwy-

godniejszych w obs$udze przetworników, 
z jakimi do tej pory si" spotka$em. Nie 
ma regulacji g$o&no&ci, zmiany stromo&ci 
)ltra cyfrowego ani !adnych tego typu 
zabawek.

Wewn%trz nie zobaczymy &wie!ego 
powietrza ani transformatora wielko&ci 
paczki zapa$ek. HD11 jest pierwszym 
32-bitowym uk$adem Hegla. Jego sercem 
jest ko&# AK4399 oferuj%ca 128-krotne 
nadpróbkowanie, jednak graniczne para-
metry sygna$u przesy$anego z kompute-
ra to 24 bity/96 kHz. Odbiornikiem jest 
tu bowiem popularny Tenor TR7022L.  
Sygna$ z pozosta$ych wej&# tra)a do ko&ci 
AKM AK4115, dzi"ki czemu otrzymuje-
my wy!sz% cz"stotliwo&# próbkowania 

– 192 kHz. Elektronik" upakowano na 
jednej p$ytce. Pozosta$% cz"&# zajmuje za-
silacz, w którym zastosowano spory trans-
formator toroidalny i dwa kondensatory 
o pojemno&ci 10000 µF ka!dy. Oprócz 
wysokiej jako&ci podzespo$ów, w HD11 
wykorzystano autorski system przetak-
towywania sygna$u, dzi"ki czemu mamy 
uzyska# zadowalaj%c% jako&# brzmienia 
nawet ze skompresowanych plików. Nor-
wegowie uwa!aj%, !e same elementy maj% 
mniejszy wp$yw na brzmienie ni! to, jak 
zostan% zaaplikowane. Brzmi, jakby wie-
dzieli, co robi%.

.RQğJXUDFMD

HD11 zagra$ ze wzmacniaczem Cre-
ek Destiny 2 i kolumnami Audio Physic 
Tempo VI ustawionymi w osiemnasto-
metrowym pokoju o przyjaznej akustyce.  

Trzypunktowe podparcie 
ogranicza przenoszenie  
ZLEUDFML�QD�REXGRZÚ�� 
DOH�SU]\�SRGïÈF]DQLX�NDEOL�
WU]HED�XZDĝDÊ�

&]WHU\�ZHMĂFLD�F\IURZH�
i dwa standardy  
Z\MĂÊ�DQDORJRZ\FK�
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W czasie krytycznych ods$uchów (ró-
d$em sygna$u by$ komputer z systemem 
Arch Linux i odtwarzaczem DeaDBeeF. 
Je!eli tylko kto& jest gotowy przebrn%# 
przez procedur" instalacji, polecam to 
rozwi%zanie. *ród$em odnie-
sienia by$ gramofon Pro-Ject 
Debut Esprit z wk$adk% Sumi-
ko Pearl, pod$%czony do wej-
&cia phono we wzmacniaczu 
(karta Sequel 40). System zasila-
$a listwa Gigawatt PF-2 z kom-
pletem sieciówek LC-2 mkII. 
W roli interkonektu pracowa$ 
Albedo Beginning, a jako g$o-
&nikowych u!y$em przewodów 
Sevenrods ROD3. Do tego Au-
dioquest Forrest z komputera 
do przetwornika. Dodatkowym 
(ród$em do porówna+ by$a kar-
ta ESI Juli@ zamontowana w pe-
cecie i po$%czona ze wzmacnia-
czem QED Qunex 1.

:UDĝHQLD��

RGVïXFKRZH

Opisywanie brzmienia prze-
tworników to niewdzi"czne za- 
j"cie. Zazwyczaj nie zdarza-
j% si" wi"ksze odst"pstwa od 
neutralno&ci. Ma$o jest te! cech 
szczególnych, które na pierw-
szy rzut ucha wyró!niaj% dane 
urz%dzenie na tle konkuren- 
cji. Testowa$em wiele prze-
tworników i prawie za ka!-
dym razem pierwsze sekun-
dy ods$uchu wygl%daj% tak, 
!e w skupieniu wpatruj" si" 
w przestrze+ mi"dzy ko-
lumnami i szukam czego&, 
na czym mo!na by oprze# 
opis brzmienia. Jest po-
prawnie, równo, neut- 
ralnie, ale jako& tak bez 
wyrazu. Odtwarzacze CD 
bardziej si" od siebie ró!ni%.

HD11 nie jest wyj%tkiem, je!eli 
chodzi o równowag" tonaln% i po-
prawno&# prezentacji. Proporcje 
mi"dzy zakresami pasma s% idealne,  
a temperatura barw ustawiona na 
zero. Pocz%tkowo trudno si" wi"c 
doszuka# w jego brzmieniu czego&, 

co natychmiast przyku$oby uwag". 
Uszy si" wysilaj%, !eby taki element wy-

chwyci#, ale im bardziej si" staraj%, tym 
bardziej im nie wychodzi. Prze-

$om nast"puje dopie-
ro, gdy zapomnimy 
o ws$uchiwaniu si" 
w detale i porówny-
waniu Hegla z inny-
mi przetwornikami.

Kiedy odpu&ci$em  
sobie standardowe pli- 
ki testowe i w$%czy$em 
ostatnio zmajstrowan% 

list" z nagraniami Lamba, Hia-
tusa czy Emancipatora, na pierwszy plan 
wybi$y si" perliste wysokie tony. Mówi"  
o wybiciu w sensie jako&ciowym, nie 
ilo&ciowym. Nareszcie co& zacz"$o l&ni#. 
HD11 dysponuje nie tylko wysok% roz-

dzielczo&ci%, ale potra) ukszta$to-
wa# gór" pasma tak, aby d(wi"ki zyska$y 
w$a&ciwe wyko+czenie. Przy odpowied-
niej jako&ci plikach mo!na si" nimi 
wr"cz rozkoszowa#. Ró!nego rodzaju 
blachy, dzwoneczki i inne perkusyjne 
przeszkadzajki potra)% zabrzmie# s$od-
ko i przyjemnie. Hegel zachowuje si" 
w tym wzgl"dzie jak wybredny koneser 
nagra+. Je!eli podamy mu d(wi"kowy 
odpowiednik suchego schaboszczaka,  
z grzeczno&ci go spo!yje, zrobi pokerow% 
min", ale i tak b"dziemy wiedzieli, !e mu 
nie smakuje. Je&li natomiast postaramy 
si" o odpowiednio przygotowan% prze-
k%sk", b"dzie si" ni% delektowa$. Ró!nica 

:]RUQLFWZR��MDN�]Z\NOH� 
X�1RUZHJöZ��G\VNUHWQH�

*ÚVWRĂÊ�XSDNRZDQLD� 
elementów przypomina  
NRPSXWHURZH�Sï\W\�JïöZQH�

Cieniutki pilot pozwala  
QD�]PLDQÚ�ZHMĂÊ� 
i sterowanie odtwarzaczem 
NRPSXWHUD�ļ�]PLDQÚ�XWZRUX��
UHJXODFMÚ�JïRĂQRĂFL�LWG�
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mi"dzy dobrze i (le nagranymi albumami 
jest tu wi"ksza, ni! w innych DAC-ach.

Wiele tego typu urz%dze+ ma problemy 
z rozdzielaniem warstw nagra+. Ca$a mu-
zyka jest wówczas zbijana w jedn% p$asz-
czyzn", a my, wpatruj%c si" w powietrze 
mi"dzy kolumnami, niby mamy wra!enie 
g$"bi, ale bez prawid$owej gradacji pla-
nów. Jakby ka!dy instrument by$ g$"boki 
na metr lub dwa, ale brakowa$o powietrza 
mi"dzy nimi. HD11 ustawia instrumenty 
jeden za drugim tak, !eby&my wyra(nie to 
s$yszeli. Szczególnie dobrze wypada to na 
samplerach (np. Naima), ale dobre efek-
ty przestrzenne zauwa!y$em równie! na 
p$ytach ma$o znanych zespo$ów (Zero 7,  
Aydio czy Elsiane). 

Przekonuj%ca okaza$a si" równie! 
klasyka. Tam, gdzie HD2 produkowa$ 
d(wi"k dobry, ale jeszcze ma$o przeko-
nuj%cy, HD11 pokaza$ wi"cej realizmu. 
Zamiast patrze# w miejsce, z którego do-
biega$ g$os Cecilii Bartoli ze &wiadomo-
&ci%, !e jest to tylko odtwarzany, sztucz-
ny obraz, powoli zacz%$em si" nabiera#, 
!e ona rzeczywi&cie tam jest. Jeszcze nie  
do tego stopnia, !ebym czu$ si" niekom-
fortowo, siedz%c przed ni% w nieupra- 

sowanym podkoszulku, ale wra!enie 
uczestnictwa w spektaklu by$o silniejsze 
ni! z HD2. Ró!nice mi"dzy tymi dwo-
ma urz%dzeniami mog% nie by# oczywi-
ste, je!eli patrzymy na ilo&# niskich czy 
wysokich tonów, ale trudno nie zauwa- 
!y# wy!szo&ci HD11 w dziedzinie stereo-
fonii, swobody dynamiki, przejrzysto&ci 
i realizmu brzmienia.

Pod koniec testu mia$em okazj" wy-
próbowa# ten przetwornik z hi-endow% 
$%czówk% Audioquest Niagara. Natych-
miast da$o si" zauwa!y#, !e Hegel doce-
nia takie towarzystwo. Pewnie niewielu 
audio)lów zdecyduje si" podci%gn%# 
brzmienie DAC-a kablem dro!szym od 
niego samego, ale na pewno inwestycja 
w dobry interkonekt ma sens. Podobnie 
z sieciówk%. HD11 nale!y traktowa# jak 
dobrej klasy odtwarzacz CD. Je&li lubi-
cie ulepsza# system kablami lub platfor- 
mami antywibracyjnymi, z Heglem b"-
dziecie mieli wiele zabawy. Nie mówi%c 
ju! o zabawie oprogramowaniem.

.RQNOX]MD

HD11 przekracza granic" nudy. To je-
den z niewielu DAC-ów za uczciwe pie-

ni%dze, którego d(wi"k jest przekonu- 
j%cy i obecny. Pliki mog% brzmie# jeszcze 
lepiej, ale drena! portfela b"dzie wów-
czas okrutny. HD11 prezentuje poziom, 
na którym rozs%dny audio)l (je!eli taki 
istnieje) mo!e si" zatrzyma#. Polecam.

Hegel HD11
'\VWU\EXFMD��� Hegel Polska

&HQD���� �����]ï

Dane techniczne:
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 32-bitowy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 0 Hz – 50 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,0007 %

6\JQDï�V]XP��� 140 dB

:HMĂFLD��� �USB, 2 x koaksjalne, 

optyczne

:\MĂFLD�F\IURZH��� -

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA, XLR

:\PLDU\��Z�V�J���� 6/21/26 cm

0DVD��� 3,5 kg 

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

14-17 Hegel HD11.indd   17 5/31/12   6:19:10 PM


