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ierwsze egzemplarze dysponowa!y 
moc" 130 koni wyciskanych z 2-li-
trowego silnika, natomiast wersja 

Turbo S z 2012 roku ma 3800 cm sze#cien-
nych pojemno#ci i 530 koni. Od swego pra-
szczura ró$ni si% niemal wszystkim, jednak 
posiadacze obu aut b%d" mieli racj% mówi"c, 
$e je$d$" „dziewi%&setjedenastk"”. W #wiecie 
amplitunerów AV takim Porsche 911 jest 
AVR600.

Pierwsza wersja wielokana!owego 'agow-
ca Arcama pojawi!a si% w drugiej po!owie 
2008 roku. Jak na standardy kina domo-
wego by!o to wieki temu. W chwili debiutu 
maszyna uchodzi!a za jedno z najnowocze-
#niejszych urz"dze( na rynku. Dysponowa-
!a kompletem dekoderów HD, skalerem ob-
razu do 1080p, mo$liwo#ci" pracy w trzech 
strefach i kilkoma innymi bajerami. Przez 
nast%pne lata dalekowschodnia konkuren-
cja zasypywa!a rynek dziesi"tkami modeli. 
Pojawia!y si% nowe funkcje oraz trójwymia-
rowa telewizja, a AVR600 trwa! w niezmie-
nionej formie. Przynajmniej na pierwszy 
rzut oka.

Pod koniec 2008 roku przez kilka dni mia-
!em u siebie „sze#&setk%”, a teraz – dok!adnie 
cztery lata od polskiego debiutu – tra)!a  
w moje r%ce na d!u$ej. „Lepiej pó*no, ni$ 
wcale” – pomy#la!em z przek"sem i zag!%bi-
!em si% w lektur% instrukcji obs!ugi. 

Dok!adne przejrzenie specy)kacji ujaw-
ni!o pierwszy sekret: jest to najnowsza wer-
sja 1.4. Na tym w!a#nie polega ca!y dowcip. 
Z zewn"trz AVR600 wygl"da identycznie 
jak modele z 2008 roku i nosi ten sam sym-
bol, ale pod wieloma wzgl%dami jest to inne 
urz"dzenie.

Budowa 
Arcama trudno pomyli& z amplitunera-

mi innych )rm. Gruby aluminiowy front 
pomalowano szarym matowym lakierem, 

przez co do z!udzenia przypomina plastik. 
To taka daleko posuni%ta angielska dyskre-
cja. Pod staromodnym, zaskakuj"co czy-
telnym wy#wietlaczem umieszczono tuzin 
guziczków do kompletnej obs!ugi urz"dze-
nia, zapewne na wypadek, gdyby pilot pad! 
o)ar" psich z%bów. W pe!ni zas!uguje na ten 
los, do czego jeszcze wróc%. 

Doln" cz%#& frontu przecina szeroka 
szczelina, u!atwiaj"ca zasysanie powietrza 
do wn%trza obudowy. Nad ni", mi%dzy kil-
koma symbolami dekoderów, schowa!o si% 
gniazdo s!uchawkowe oraz wej#cie mikrofo-
nu kalibracyjnego. 

AVR600 wa$y &wier& kwintala. Obudowa 
stoi na niskich nó$kach, a po bokach nie ma 
uchwytów u!atwiaj"cych przenoszenie. Dla-
tego w trakcie ustawiania nale$y uwa$a& na 
palce. Gdy ju$ uda si% odwróci& urz"dzenie 
bez nieplanowanego manicure’u, ujrzycie 
prawdziw" orgi% gniazd. Naliczy!em ich 
ponad setk%, ale rozmieszczono je z wzorco-
w" przejrzysto#ci". Co ciekawe, tablica roz-
dzielcza najnowszej wersji niczym nie ró$ni 
si% od tej sprzed czterech lat. +wiadczy to  

o wyj"tkowym zaawansowaniu technicz-
nym ówczesnej maszyny.

Zagl"daj"c do #rodka, ujrza!em „sze#&set-
k%” z 2008 roku. Na pierwszy rzut oka wn%-
trza obu wersji wygl"daj" identycznie. Gdzie 
wi%c tkwi haczyk? Jak zwykle: w szczegó-
!ach. Zacznijmy od zasilania.

W pierwszej wersji AVR600 pracowa! 
jeden kobylasty transformator toroidalny  
z osobnymi odczepami prowadz"cymi do 
poszczególnych sekcji. W najnowszym 
wcieleniu sprawy si% skomplikowa!y. Ow-
szem, tu te$ jest toroid wielko#ci s!oika po 
ogórkach, lecz obs!uguje on wy!"cznie ko(-
cówki mocy. Obok niego, pod p!ytk" z za-
silaczem, schowa! si% drugi, nieco mniejszy, 
dostarczaj"cy pr"d cyfrowym dekoderom 
d*wi%ku. Natomiast trzeci, wielko#ci kr"$ka 
hokejowego, odpowiada za uk!ady wideo.

,"czna pojemno#& kondensatorów w za- 
silaczu przekracza 67000 µF, wi%c to nie 
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przelewki. Maksymalny pobór mocy wynosi 
1,5 kW, lecz o dobry stan domowej instalacji 
elektrycznej dba uk!ad mi%kkiego startu, ak-
tywuj"cy po kolei poszczególne kana!y w za-
le$no#ci od ilo#ci pod!"czonych g!o#ników.

Architektura AVR600 w du$ym stopniu 
przypomina komputer. Na p!ytce monta$o-
wej, biegn"cej tu$ przy tylnej #ciance, piono-
wo osadzono kilka modu!ów zawieraj"cych 
analogowe uk!ady wideo, dekodery surro-
und, konwertery d*wi%ku, kart% sieciow" do 
!"czno#ci z komputerem oraz tuner radiowy 
AM/FM. Na $yczenie producent mo$e za-
montowa& DAB. Spora odleg!o#& pomi%dzy 

p!ytkami u!atwia ich ch!odzenie oraz ewen-
tualn" wymian%. Na samym dole znalaz! si% 
du$y modu! z cyfrow" sekcj" wideo i to nie 
byle jak". Analogowo-cyfrowy konwerter 
obrazu, skaler 1080p oraz uk!ady odpowie-
dzialne za obróbk% sygna!u trójwymiarowego  
dostarczy!a ameryka(ska )rma Pixelworks. 
Ponadto algorytmy obróbki zosta!y napisane 
zgodnie z wymaganiami Arcama. Pierwsza 
wersja AVR600 nie umo$liwia!a ogl"dania 
trójwymiarowych )lmów, ale posiadacze 
starszych egzemplarzy w ka$dej chwili mog" 
je wyposa$y& w modu! 3D.

W cyfrowej sekcji audio za dekodowanie 
d*wi%ku przestrzennego odpowiadaj" dwa 

32-bitowe procesory Analog Devices z se-
rii Sharc: ADSP-21366 oraz ADSP-21367. 
Przetworniki c/a pracuj"ce w trybie 24 bity/ 
/192 kHz wyprodukowa! Cirrus Logic. Goto-
wy sygna! jest kierowany do ko(cówek mocy 
zbudowanych w oparciu o uk!ady Darling-
tona. W stopniu wyj#ciowym zastosowano 
bipolarne tranzystory -ermalTrak )rmy  
On Semiconductor. Takie same znajdzie-
my w najlepszych high-endowych wzmac- 
niaczach stereo (Ayre, McIntosh, Mod- 
Wright, Audio Research). P!ytka z ko(ców-
kami mocy jest przytwierdzona do du$ego 
odlewanego radiatora, a ewentualnemu 

przegrzaniu zapobiegaj" umieszczone pod 
nim dwa okaza!e wentylatory. Zaopatrzo-
no je w termostaty, wi%c nie kr%c" si% bez  
potrzeby.

Ko(cówka mocy w AVR600 pracuje  
w rzadko spotykanej klasie G. W tranzy-
storowych wzmacniaczach stereo i ampli-
tunerach AV spotyka si% najcz%#ciej stopnie 
pracuj"ce w klasie AB, charakteryzuj"cej si% 
sprawno#ci" rz%du 50-70 %. Oferuj" spor" 
moc i niskie zniekszta!cenia, jednak do#& 
mocno si% grzej", nawet na biegu ja!owym. 
Natomiast do wzmacniaczy pracuj"cych  
w klasie G doprowadzane jest zmienne na-
pi%cie w zale$no#ci od zapotrzebowania na 
energi%. Przy niskich poziomach g!o#no#ci, 
w czasie normalnego ogl"dania )lmów i przy 
wykorzystywaniu przez ko(cówki mocy le-
dwie u!amka potencja!u do wzmacniaczy 
kierowane jest niskie napi%cie, a urz"dzenia 
grzej" si% znacznie mniej ni$ przy klasie 
AB. Kiedy postanowimy dorzuci& do pieca 
i gwa!townie zwi%kszymy poziom g!o#no#ci, 
p!ynnie wzro#nie ilo#& pr"du dostarczane-
go do wzmacniacza, a przed ewentualnym 
wzrostem temperatury ochroni" go wiatraki 
pod radiatorem. Namacalnym efektem za-
stosowania tej technologii w AVR600 by!a 
ledwie letnia obudowa po kilku godzinach 
pracy. Na konkurencyjnych maszynach nie-
rzadko nie da!o si% po!o$y& r%ki.

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD
Wbrew oczekiwaniom 'agowej maszyny 

Arcama nie wyposa$ono we wszystkie wo-
dotryski, jakich mo$na oczekiwa& od ampli-
tunerów AV. Ale nie znaczy to tak$e, $e tra)! 
nam si% asceta.
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Na pok!adzie AVR600 zgromadzono naj-
nowsze dekodery d*wi%ku przestrzennego. 
Znajdziemy tak$e uk!ad Dolby Volume, któ-
ry optymalizuje poziom g!o#no#ci pomi%dzy 
*ród!ami. W przypadku nag!a#niania przez 
amplituner programów telewizyjnych dopa-
sowuje on nat%$enie d*wi%ku reklam do po-
ziomu ogl"danej audycji. I chwa!a mu za to!

Wyj"tkowo przejrzyste menu sprawia, $e 
nie sposób si% pogubi& w ustawieniach. Gdy-
by jednak operacja ta kogo# przeros!a, mo$e 
skorzysta& z automatycznej kalibracji.

Cho& AVR600 s!u$y do nag!a#niania pro-
jekcji )lmowych, mo$liwo#ci korekcji obrazu 
pozazdro#ci mu niejeden telewizor. Wpraw-
dzie gotowo#& do obróbki sygna!u 3D przy 
dzisiejszej ofercie trójwymiarowych )lmów 
jest mocno na wyrost, ale od przybytku g!o-
wa nie boli. U$yteczne oka$" si% za to funk-
cje sieciowe. Dzi%ki z!"czu ethernetowemu 
mo$na pod!"czy& amplituner do domowej 
sieci komputerowej i za jej po#rednictwem 
s!ucha& internetowych stacji radiowych. Nic 
te$ nie stoi na przeszkodzie, by skorzysta&  
z zasobów zgromadzonych na twardym 
dysku peceta, a je#li nie macie ochoty na ci"-
gni%cie kabli z drugiego pokoju, mo$na do-
kupi& kart% wi-). Jeszcze bardziej przydatne 
b%dzie gniazdo USB, do którego pod!"czy-
my zewn%trzny HDD, odtwarzacz MP3 lub 
po prostu pendrive z plikami muzycznymi. 
Dzi%ki wbudowanemu odtwarzaczowi 
bezstratnych plików FLAC pomys! de-
materializacji domowej p!ytoteki mo$e 
nabra& realnych kszta!tów. I $ycie by!oby 
rajem, gdyby nie pilot.

Upstrzony guziczkami sterownik pasuje 
do „sze#&setki”, jak ko(ski zaprz%g do fer-
rari. W zasadzie mo$e obs!u$y& ca!y system 
AV, ale bezsensowny uk!ad przycisków, 
brak wyró$nienia tych najcz%#ciej u$ywa-
nych oraz ledwie szcz"tkowe pod#wietlenie 
powoduj", $e mia!em ochot% spakowa& go  
w pude!ko i odes!a& ze stosownym li#cikiem 
do Anglii. Skoro Panasonic do odtwarzacza 
za kilkaset z!otych do!"cza sterownik z to-
uchpadem, to taki przedpotopowy grzmot  
w 30-krotnie dro$szym amplitunerze jest 
rzecz" niewybaczaln".

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
S!uchaj"c AVR600, mia!em wra$e-

nie obcowania z dzielonym systemem 
z!o$onym z procesora d*wi%ku 
przestrzennego i wielokana!owego 
wzmacniacza mocy. Astronomiczna 
cena amplitunera stwarza ogromne 
oczekiwania wzgl%dem brzmienia, 
ale 'agowiec Arcama sprosta! im bez 
trudu. AVR600 jest jednym z najlep-
szych wielokana!owych urz"dze(, 

jakie w $yciu s!ysza!em. Jego brzmienie 
bez cienia przesady mo$na nazwa& high- 
-endowym, rozumianym jako nieograni-
czona swoboda, neutralno#& i kultura. To 
nie jest urz"dzenie, które od pierwszego 
kopa ma osaczy& przypadkowego s!ucha-
cza. Brzmienie Arcama lepiej smakowa&, 
jak zacny trunek. Szcz%#liwy posiadacz 
AVR600, czyli d$entelmen brzydz"cy si% 
ostentacyjnym zachowaniem, powinien 
powoli odkrywa& barwy i niuanse, pozna-
wa& kolejne oblicza amplitunera w zale$-
no#ci od odtwarzanego materia!u.

Brzmienie Arcama jest otwarte, prze-
strzenne i detaliczne. .ród!a pozorne dok!ad-
nie wype!niaj" przestrze( pomi%dzy kolum- 

nami. Ich zró$nicowane po!o-
$enie wzgl%dem siebie spra-
wia!o, $e zadzia!a!a „magia 
kina”. Z!udzenie uczestnicze-
nia w akcji rozgrywanej na 
ekranie by!o bardzo realne. 

Przejrzyste wysokie tony 
ods!ania!y przed s!uchaczem 

drobne detale ukryte na dal-
szych planach, lecz oby!o si% bez 
taniego efekciarstwa.

Ch!odna, neutralna #rednica 
w pierwszej chwili nie zachwyci-
!a, ale wystarczy!o przejrze& kilka 

)lmów, by w pe!ni doceni& czy-
sto#&, naturalno#& i zró$nicowanie g!osów 
aktorów. Niema!" przyjemno#ci" okaza!o si% 
odtworzenie kilku koncertów klasycznych  
i jazzowych („Mesjasz” Haendla, „Requiem” 
Mozarta, wyst%p Diany Krall), gdzie g!osy 
artystów zosta!y odwzorowane z rzadko spo-
tykan" wiarygodno#ci".

Myli!by si% jednak ten, kto by s"dzi!, $e 
Arcam powsta! wy!"cznie do wznios!ych 
zastosowa(. 120 watów na kana! na papie-
rze mo$e i nie wygl"da osza!amiaj"co, ale 
AVR600 dysponuje i#cie tytaniczn" si!". 

Prawdziwy d$entelmen nie powinien tra-
ci& g!owy nawet w najbardziej stresuj"cych 

okoliczno#ciach, ale gdyby raz na jaki# czas 
zapragn"! zaszale& i sprawdzi& mo$liwo#ci 
Arcama w kinie akcji, to nawet najwi%kszy 
malkontent b%dzie usatysfakcjonowany. 
Swoboda, wr%cz nonszalancja, z jak" ampli-
tuner przyjmowa! najbardziej kontrastowe 
skoki dynamiki, przywodzi!a na my#l bardzo 
dobre wzmacniacze stereo. Towarzysz"cy im 
mocny, konturowy bas nie zdradza! oznak 
ospa!o#ci. W okamgnieniu reagowa! na 
impulsy, a brak „kinowej” maniery, przeja-
wiaj"cej si% podkre#leniem wy$szych cz%sto-
tliwo#ci, lokowa! go w rejonach zarezerwo-
wanych dla urz"dze( stricte audio)lskich. 
W gruncie rzeczy, nie ma si% czemu dziwi&. 
W ko(cu Arcam zawdzi%cza swoj" renom% 
#wietnie brzmi"cym wzmacniaczom stereo, 
a to zobowi"zuje.

.RQNOX]MD
Porsche 911 Turbo S osi"ga setk%  

w 3,3 sekundy. Dwie sekundy zajmu-
je mu przyspieszenie od 80 do 120, czyli 
wyprzedzenie TIR-a. Prawdziwy d$en-
telmen a$ tak si% nie spieszy. Za to gdy 
przyjdzie mu ochota na prywatny wys- 
t%p Filharmoników Berli(skich, z pewno-
#ci" b%dzie chcia! wys!ucha& ich w mo$liwie 
najlepszych warunkach. Niewykluczone, 
$e wybierze do tego celu Arcama AVR600. 
Z jednej strony, jest ta(szy ni$ bilety lot- 
nicze, hotele i honoraria dla kilkudziesi%-
ciu osób, z drugiej… ale przecie$ d$entel-
meni o pieni"dzach nie rozmawiaj".

Arcam AVR600 
Cena:   ������]ï

Dane techniczne:
0RF��� 7 x 120 W/8 omów 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 100 kHz 

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� 100 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD�� 0,2 % 

'HNRGHU\��� �Dolby TrueHD, Dolby 

Digital+, Dolby Volume, 

Dolby Pro Logic IIx 

(Movie Music),  

Dolby Digital EX,  

dts-HD Master Audio,  

dts High Resolution,  

dts-ES (Discrete, Matrix), 

dts 96/24, dts Neo:6 

:HMĂFLD�F\IURZH��� �5 x HDMI 1.5a, 3 x koaks., 

4 x opt., Ethernet, USB, 

Rock (iPod)

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �7 x stereo, Phono (MM),  

5 x wideo kompozyt  

i s-video, 4 x wideo 

komponent, MCH 7.1, 

mikrofon

:\MĂFLD�F\IURZH��� �2 x HDMI 1.4a,  

koaks., opt.

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �VïXFKDZNL����[�VWHUHR�� 
3 x kompozyt i S-video,  

2 x komponent, MCH 7.3, 

Zone 2 (stereo, kompozyt, 

S-video), Zone 3 (stereo)

3LORW�VDPRXF]ÈF\� 
�SURJUDPRZDOQ\��� +/+ 

0DNV��SREöU�PRF\��� 1500 W 

:\PLDU\��Z�V�J���� 18/43,2/45 cm 

0DVD��� 25 kg
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