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ogat! przesz"o#ci! chwal! si$ 
producenci sprz$tu, którym nie-
dawno stukn$"o 30 albo 40 lat. 

Yamaha dzia"a od… 1889 roku! Powsta"a 
dwa lata po wynalezieniu gramofo- 
nu przez Emila Berlinera. Zajmowa"a si$ 
wówczas napraw!, a pó%niej tak&e pro-
dukcj! organów piszcza"kowych. Jej  
za"o&yciel – Torakusu Yamaha – od naj-

m"odszych lat interesowa" si$ nowoczes- 
nymi rozwi!zaniami. Z wykszta"cenia 
by" zegarmistrzem, ale trudni" si$ tak&e 
naprawianiem aparatury medycznej, 
jednocze#nie ucz!c si$ w pierwszej ja-
po'skiej szkole zachodniej medycyny. 

Pewnego dnia poproszono go o napra-
wienie organów w mie#cie Hamamat-
su. Cho( nigdy si$ tym nie zajmowa", 

sprosta" wyzwaniu, co zach$ci"o go do 
dalszych prac w tej dziedzinie. Nie ma 
si$ co dziwi(, &e )rma za"o&ona przez 
cz"owieka o tak wszechstronnych za-
interesowaniach odnosi teraz sukcesy  
w wielu, nieraz zupe"nie ró&nych dzie-
dzinach – od fortepianów i saksofonów, 
przez amplitunery AV, a& do skuterów  
i wyczynowych #cigaczy.

Wyczucie
Jednak nawet )rmy dysponuj!ce 

ogromnym zapleczem i wieloletnim 
do#wiadczeniem mog! mie( problemy  
z odnalezieniem si$ w nowych realiach. 
Japo'czycy na szcz$#cie uwa&nie ob-
serwuj! trendy i szybko reaguj! na 
potrzeby klientów. Taka sytuacja mia-
"a miejsce, kiedy wybuch"a moda na 
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kino domowe. Yamaha poradzi"a sobie  
z nowym wyzwaniem tak dobrze, &e dzi# 
plasuje si$ w #cis"ej czo"ówce producen-
tów wielokana"owych amplitunerów i od-

twarzaczy DVD/Blu-ray. Po raz kolejny 
Japo'czycy wykazali si$ #wietnym  wy-
czuciem, wprowadzaj!c przed kilkoma 
laty klasyczny odtwarzacz i wzmacniacz 

S2000. System wzorowany na urz!dze-
niach z lat 70. znalaz" wielu nabywców, 
a na jego bazie powsta"y kolejne, ta'sze 
modele, dzi$ki którym klasyczne wie&e 
znów tra)"y pod strzechy.

Dylematy
Prawdziwych dylematów nie przy-

sporzy"a jednak klientom ilo#( ka-
na"ów, ale inwazja plików i nowych 
sposobów s"uchania muzyki. Kiedy  
w odtwarzaczach CD i wzmacniaczach 
zacz$"y si$ pojawia( wej#cia USB, nie-
którzy audio)le bagatelizowali je twier-
dz!c, &e to tylko zb$dny gad&et. W ci!gu 
kilku lat pojawi"y si$ jednak setki serwe-
rów, przetworników C/A i odtwarzaczy 
strumieniowych, a melomani zacz$li 
si$ zastanawia(, czy )zyczne no#niki s! 
im jeszcze potrzebne. Zostawi( dotych- 
czasowy odtwarzacz CD i dokupi( do 
niego drugi klocek do s"uchania plików 
i radia internetowego? A co z lud%mi, 
którzy nie maj! odtwarzacza CD i s! 
zawieszeni mi$dzy jednym a drugim? 
Nie wspominaj!c ju& o tym, &e s"ucha-
nie plików z sieci ma dla wielu meloma-
nów zupe"nie inny, mniej emocjonalny 
wymiar, ni& celebrowanie ods"uchów ze 
srebrnych kr!&ków.

Obserwuj!c to zamieszanie z boku, 
mo&na doj#( do wniosku, &e wraz ze 
wprowadzeniem ka&dego nowego urz!-
dzenia problemy si$ mno&!, zamiast roz- 
wi!zywa(. Kupno odtwarzacza z gniaz-

dem USB umieszczonym z przodu daje 
nam komfort s"uchania plików z pen-
drive’a, ale wtedy trzeba raz na jaki# czas 
przej#( si$ do komputera, aby zmieni(  

repertuar. USB typu B na 
tylnej #ciance pozwala 
wykorzystywa( urz!dze-
nie jako zewn$trzn! kar-
t$ d%wi$kow!, ale wtedy 
sprz$t musi by( na sta"e 
pod"!czony do komputera. 
Je#li ten ostatni nie zosta" 

dobrze wyciszony, b$dzie przeszkadza"  
w ods"uchu. Wybór jednej z opcji zazwy-
czaj wyklucza wiele innych. P"yty czy pli-
ki, przetwornik czy streamer, laptop czy 
pami$(? Chyba niejeden klient w takiej 
sytuacji straci" rozeznanie i zamiast do-
brego sprz$tu kupi" elegancki zegarek.

3RP\Vï
Japo'czycy doszli do wniosku, &e 

zmuszanie odbiorców do wyboru jed-
nego z dwóch #wiatów do niczego nie 
prowadzi. Mo&na przecie& umie#ci( ko-
lekcj$ muzyki na dysku sieciowym, ale 
zachowa( le&!ce na pó"ce p"yty CD. Zys- 
kuje si$ dzi$ki temu dowolno#( wybo-
ru formatu, nie wspominaj!c o tym, &e  
w formie plików mo&na gromadzi( jedne 
albumy, a na srebrnych kr!&kach – inne. 
Niejeden meloman przekona" si$, &e nie 
zawsze "atwo zdoby( p"yt$ ulubionego 
wykonawcy. Je&eli nie jest to Pink Floyd, 
U2, Madonna, Lady Gaga czy Adele – 
mo&e by( problem. Idea projektantów 
Yamahy by"a wi$c prosta – we%my trady-
cyjny kompakt, odtwarzacz strumienio-
wy i obudow$ wzorowan! na serii S2000. 
Wrzu(my to wszystko do miksera i na- 
ci#nijmy przycisk „start”. 

Ju& na pierwszy rzut oka wida(, &e wy-
sz"o nie najgorzej.

0RĝOLZRĂFL
Japo'czycy nazywaj! CD-N500 od-

twarzaczem CD z funkcjami sieciowy-
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mi. Sugerowa"oby to, &e owe funkcje  
s! jedynie dodatkiem, ale lektura  
broszurki i tabeli danych technicznych 
prowadzi do wniosku, &e urz!dzenie 
mo&na traktowa( jako pe"nowarto#- 
ciowe %ród"o plikowe. Znajdziemy tu 
w"a#ciwie wszystko, czego szukaj! au-
diofile – mo&liwo#( odczytu Apple 
Lossless i FLAC do 24 bitów/192 kHz, 
odtwarzanie w trybie gapless i 24-bito- 
wy przetwornik Burr-Browna. Dzi$-
ki temu CD-N500 nie b$dzie 
postrzegany jak zabawka, 
nawet przez mi"o#ników 
hi-fi wysokiej klasy.

Yamaha zadba"a tak&e  
o wygod$ u&ytkowania. 
Odtwarzacz mo&na obs"u-
&y( zarówno przyciskami 
na przedniej #ciance, jak 
i eleganckim pilotem. Jest 
jednak jeszcze inna, coraz 
popularniejsza opcja – ste-
rowanie za pomoc! aplikacji 
na urz!dzenia z Androidem 
i iOS-em. NP Controller po-
zwala m.in. wybra( %ród"o  
i utwór oraz wy#wietli( infor-
macje o piosence i albumie. 
Co wi$cej, mo&na odtwarza( 
muzyk$ bezpo#rednio z tele-
fonu lub tabletu, co oznacza, 
&e nie trzeba kopiowa( plików 
na komputer lub dysk. Aby sko-
rzysta( z tego dobrodziejstwa, 
trzeba mie( telefon lub tablet  
z systemem iOS (4.2 lub wy&szy) 
lub Android (2.1 lub wy&szy)  
i pod"!czy( CD-N500 do domo-
wej sieci LAN.

Kolejn! korzy#ci! p"yn!c! z ta- 
kiego rozwi!zania b$dzie mo&liwo#( 
s"uchania internetowych rozg"o#ni ra-
diowych. A je&eli kto# nie lubi mie(  
w domu pl!taniny kabli, b$dzie móg" do-
kupi( opcjonalny adapter YWA-10, dzi$-
ki któremu CD-N500 b$dzie si$ "!czy"  
z sieci! przez Wi-Fi.

Mog"oby si$ wydawa(, &e w porówna-
niu z urz!dzeniami zaprojektowanymi 
od pocz!tku jako odtwarzacze strumie-
niowe wielofunkcyjna Yamaha b$dzie 
mia"a ograniczone mo&liwo#ci. O po-
wa&nym podej#ciu konstruktorów do 
ods"uchu plików #wiadczy jednak cho-
cia&by tryb Gapless Playback, którego 
pró&no szuka( w wielu tego typu urz!-
dzeniach, bez wzgl$du na cen$. Cho-
dzi o brak przerw mi$dzy utworami, 
które w przypadku albumów koncerto- 
wych bywaj! irytuj!ce. Je#li wydawa"o 

Wam si$, &e z ka&dego odtwa-
rzacza muzyka b$dzie p"yn$"a 
bez pauz, byli#cie w b"$dzie. Na 
szcz$#cie dla Yamahy nie sta-
nowi"o to problemu. Oprócz 
najbardziej audiofilskich for-
matów, mo&na s"ucha( plików 
MP3, WMA i AAC. Bezkom-
promisowi audiofile, którym 
nie szkoda miejsca na dysku, 
mog! u&ywa( starych, dobrych 
WAV-ów.

Konserwatystów ucieszy 
wiadomo#(, &e da si$ omin!( 
ca"e to nowoczesne dobro-

dziejstwo i po prostu u&ywa( 
CD-N500 jak tradycyjnego od-

twarzacza CD. Poradzi sobie zarówno 
z oryginalnymi kr!&kami, jak i p"ytami 
CD-R i CD-RW. Co ciekawe, tutaj tak-
&e mog! nas zaatakowa( pliki, chocia&  
o wiele mniej audiofilskie – MP3 i WMA. 
O wiele lepiej pod"!czy( zewn$trzn! pa-
mi$( do umieszczonego z przodu USB 
(typ A).

Na tylnej #ciance znajdziemy na-
tomiast gniazdo zasilaj!ce i sieciowe  
RJ-45, dwa wyj#cia cyfrowe (koaksjal-
ne i optyczne) oraz analogowe wyj#cie 
RCA. Mo&na wi$c pod"!czy( odtwa-
rzacz bezpo#rednio do wzmacniacza  
lub próbowa( podci!gn!( jako#( 
brzmienia za pomoc! zewn$trznego 
przetwornika. Wa&ne, &e wyposa&enie 
CD-N500 daje mo&liwo#( rozbudowy  
w przysz"o#ci.
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CD-N500 jest dost$pny w kolorze 
srebrnym i czarnym. B$dzie pasowa" do 
pozosta"ych urz!dze' z serii Yamaha Hi-
Fi. Zwa&ywszy jednak na jego mo&liwo-
#ci, wi$kszo#( u&ytkowników b$dzie po-
trzebowa"a ju& tylko wzmacniacza. Dwa 
urz!dzenia utrzymane w stylistyce retro, 
a „pod mask!” radio internetowe, od-
twarzacz CD i pe"nowarto#ciowy strea- 
mer z funkcj! sterowania smartfonem 
– to dopiero ciekawy system. Wystarczy 
pod"!czy( g"o#niki i s"ucha(. Yamaha 
najwyra%niej znakomicie si$ odnajduje 
w nowych rozwi!zaniach. Po 123 latach 
w bran&y Japo'czycy nadal maj! nosa  
i dobrze wiedz!, co robi!.
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Dane techniczne:
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