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Budowa
Rozmiarów i wygl!du StreamMagica 6  

nie powstydzi"by si# solidny wzmacniacz. 
Obudowa jest w pe"ni metalowa i dost#p-
na w kolorze czarnym albo srebrnym. 
Przedni! $ciank# wykonano ze szczotko-
wanego aluminium. Oprócz odtwarzacza 
w pude"ku znajdziemy pilot do stero-
wania zarówno StreamMagikiem 6, jak  
i wzmacniaczami z serii Azur. Zadanie 
to mo%na tak%e powierzy& smartfono-
wi, o ile jest kontrolowany przez system  
Android lub iOS. Producent napisa" 
bezp"atn! aplikacj# StreamMagic Remo-
te, która umo%liwia sterowanie niemal 
wszystkimi funkcjami StreamMagica 6 
oraz regulacj# g"o$no$ci we wzmacnia-
czach Azur.

Z lewej strony frontu znajduje si# przy-
cisk Standby/On oraz z"!cze USB. Nale%y 

si# uzbroi& w cierpliwo$&, poniewa% pe"-
na procedura uruchamiania trwa oko"o 
30 sekund. Istnieje równie% mo%liwo$& 
pracy w trybie niskiego poboru ener-
gii, jednak nale%y odblokowa& t# opcj#  
w menu.

Charakterystyki 'ltra cyfrowego mo%-
na prze"!cza& z zewn!trz. Do wyboru s! 
trzy: liniowa (Lin), opó(niaj!ca o jedna-
kow! warto$& wszystkie cz#stotliwo$ci, 
co ma dawa& pe"n! spójno$& sygna"u na 
wyj$ciu; Min, w której odpowied( impul-
sowa praktycznie nie wykazuje oscylacji, 
oraz ostatni 'ltr o charakterystyce stro-
mej – Steep, odcinaj!cy szybko cz#stotli-
wo$ci powy%ej 22 kHz. Aktualny wybór 
sygnalizuj! diody. 

Wy$wietlacz jest du%y i czytelny. Po-
zosta"e przyciski umo%liwiaj! porusza-
nie si# po menu, programowanie stacji 
radiowych oraz obs"ug# funkcji interak-
tywnych.

Z prawej strony umieszczono du%e 
pokr#t"o nawigacji. Jako %e StreamMa-
gic mo%e pe"ni& równie% funkcj# przed-
wzmacniacza, ga"ka s"u%y tak%e do re-
gulacji g"o$no$ci. Do pe"ni szcz#$cia 
przyda"oby si# wyj$cie s"uchawkowe.

Tyln! $ciank# zabudowano gniazda- 
mi niemal do ostatniego centymetra. 
Obok gniazda IEC i wy"!cznika zasi-
lania znajduj! si# tu z"!cze Ethernetu 
oraz antena "!czno$ci bezprzewodo- 

wej. Dzi#ki niej streamer 
nawi!zuje "!czno$& z urz!-
dzeniami przy"!czonymi do 
sieci zgodnej ze standardem 
802.11b/g lub n. Do gniazda 
USB, oprócz urz!dze) przeno-

$nych, mo%na pod"!czy& adapter Blue- 
tooth Cambridge Audio BT100. Za-
pewnia on bezprzewodow! transmisj# 
d(wi#ku ze smartfona, tabletu, laptopa 
lub innego urz!dzenia wyposa%onego  
w t# technologi#.

StreamMagic 6 zawiera cyfrowe wej$cia 
S/PDIF i toslink oraz USB typu B. Za-
równo gniazdo koaksjalne, jak i optyczne 
odbieraj! sygna" o rozdzielczo$ci od 16 
do 24 bitów, ale b#d! si# ró%ni& graniczn! 

cz#stotliwo$ci! próbkowania – 192 kHz 
przepu$ci tylko wej$cie koaksjalne. USB 
obs"uguje zarówno standard 1.1 (24/96), 
jak i 2.0 (24/192). Z 3.0 te% zadzia"a,  
ale komputer rozpozna urz!dzenia jako 
USB 2.0 lub 1.1. Dost#pne s! ponadto 
dwa wyj$cia cyfrowe: koaksjalne oraz 
optyczne, do których sygna" jest prze-
sy"any w postaci nieprzetworzonej, tzn. 
bez sterowania poziomem g"o$no$ci ani 
zwi#kszania rozdzielczo$ci.

Z"!cza Control Bus umo%liwiaj! prze-
sy"anie polece) m.in. z systemów mul-
tiroom. Ground/li* od"!cza uziemienie 
z"!cza USB od obudowy. Sygna" analo-
gowy wyprowadzaj! wyj$cia XLR oraz 
RCA.

Ca"a elektronika znajduje si# na du-
%ej, g#sto upakowanej p"ytce. Wi#k-
szo$& miejsca zajmuj! przetworniki 
oraz obwody cyfrowe. Z uk"adami 
steruj!cymi w pobli%u przedniej 
$cianki po"!czono j! pi#cioma sze-
rokimi ta$mami komputerowymi, 
co daje obraz tego, jak wiele in-
formacji jest tu wymienianych. 
Zamiast transformatorów wiel-

+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Jeszcze twardy dysk 
L�NDUWD�JUDğF]QD� 
L�ZQÚWU]H�QLHZLHOH� 
UöĝQLïRE\�VLÚ�
RG�NRPSXWHUD�

0LPR�NLONXQDVWX�SU]\FLVNöZ�
RGWZDU]DF]�QDMZ\JRGQLHM�
REVïXJLZDÊ�SLORWHP� 
DOER�VPDUWIRQHP�

6WHURZQLN�ļ�V]NRGD�� 
ĝH�QLH�PHWDORZ\�

:V]\VWNR��F]HJR� 
F\IURZD�GXV]D� 
SRWU]HEXMH�



Test odtwarzacz sieciowy

20 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

ko$ci du%ej kajzerki zastosowano zasilacz 
impulsowy.

StreamMagic 6 zawiera dwa przetwor-
niki Wolfson WM8740. Przyjmuj! one 
sygna" do 24 bitów/384 kHz. Takie same 
CA montuje w przetworniku DacMagic 
Plus. Kolejn! wspóln! technologi! jest 
ATF2 (Adaptive Time Filtering), opraco-
wana we wspó"pracy ze szwajcarsk! 'r-
m! Anagram Technologies. Uk"ad odpo- 
wiada za 'ltrowanie cyfrowe i upsam-
pling. Sygna" wej$ciowy jest zamieniany 
na 24 bity i 384 kHz w 32-bitowym pro-
cesorze DSP Analog Devices. Uk"ad ten 
buforuje dane oraz ponownie je taktuje 
w celu wyeliminowania szybkozmien-
nych +uktuacji fazy (jitter). S! one powo-
dowane opó(nieniem, z jakim odbierane 
s! pakiety danych i mog! powodowa& 
utrat# szczegó"owo$ci, dynamiki oraz 
sp"aszczenie d(wi#ku. Wypracowanie 
w"asnej metody walki z jitterem $wiad-
czy o powa%nym podej$ciu Cambridge’a 
do kwestii przetwarzania plików.

)XQNFMRQDOQRĂÊ
Odtwarzacz mo%e si# "!czy& z kom-

puterami i przy"!czonymi do sieci urz!-
dzeniami NAS, obs"uguj!cymi funkcj# 
serwera UPnP (Universal Plug and Play). 
Nie jest potrzebne %adne dodatkowe 

oprogramowanie. Lista formatów zawie-
ra m.in.: WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, 
AAC, HE AAC, AAC+ oraz OGG Vorbis. 
W przypadku UPnP producent zaznacza, 
%e do s"uchania nagra) 24 bity/48 kHz  
i 24 bity/96 kHz wymagane jest po"!-
czenie przewodowe, poniewa% Wi-Fi nie 
zapewni wystarczaj!co du%ej szybko$ci 
transferu.

Nawigacja po radiu internetowym jest 
prosta, co jest o tyle istotne, %e Stream-
Magic 6 daje dost#p do oko"o 20 tysi#-
cy rozg"o$ni. Znalezienie stacji u"atwia 
sortowanie wed"ug lokalizacji, j#zyka  
i gatunku. Z pewno$ci! wiele osób zain-
teresuje równie% kompatybilno$& z trans-
misj! strumieniow! w przypadku naj-
popularniejszych serwisów. S! to m.in. 
Aupeo!, BBC iPlayer Radio, Pandora, 
Rhapsody, Sirius/XM oraz MP3Tunes. 

Producent zapewnia, %e systematycznie 
pracuje nad nowymi us"ugami. Istnieje 
mo%liwo$& korzystania z ró%nego rodza-
ju podcastów.

Pod wzgl#dem wygody u%ytkowa-
nia StreamMagic 6 plasuje si# pomi#-
dzy smartfonem a odtwarzaczem CD.  
Z jednej strony mamy bogactwo funkcji; 
z drugiej – klasyczn! obudow# i przy- 
ciski zamiast wieloosiowych manipula-
torów. Metoda wpisywania has"a sieci 
bezprzewodowej okazuje si# zabawna 
(a tak%e irytuj!ca, je$li w cho& jednym 
znaku si# pomylimy), ale ostatecznie 
zawsze udaje si# uruchomi&, co trzeba. 
Najwygodniej jednak skorzysta& z pi-
lota, którego centralnym elementem s! 
cztery strza"ki i przycisk zatwierdzaj!-
cy w $rodku. Sterownik jest plastikowy, 
ale por#czny. Nie tak dawno Cambrid-
ge dodawa" podobne piloty z metalow! 
powierzchni! nawet do wzmacniaczy 
za 990 z", ale najwyra(niej teraz nawet  
w odtwarzaczu za 3990 z" trzeba by"o za-
oszcz#dzi&.

.RQğJXUDFMD
Cambridge gra" ze wzmacniaczem Creek  

Destiny 2 i kolumnami Audio Physic 
Tempo VI. Jako (ród"o odniesienia praco-

wa" Naim CD 5X. Okablowanie: Gigawatt 
LC-2 mkII (komplet), "!czówki Audio- 
quest Niagara i Albedo Geo oraz g"o$ni-
kowe Sevenrods ROD3. Pr!d 'ltrowa"a 
listwa Gigawatt PF-2.

%U]PLHQLH
Skoro StreamMagic 6 to kombinacja 

streamera NP30 i przetwornika Dac-
Magic Plus, nie powinno dziwi&, %e wy-
mienione urz!dzenia oferuj! podobny 
charakter d(wi#ku. Sprz#t z logo Cam-
bridge Audio ma gra& zdecydowanie  
i przejrzy$cie. StreamMagic 6 niczego nie 
ukrywa ani nie zostawia na pó(niej. Jest 
dynamika, rozdzielczo$& i energia – od 
pierwszych d(wi#ków a% do momentu,  

w którym postanowimy zako)czy& s"u-
chanie. Niektórzy pewnie stwierdz!, %e to 
%adna frajda i %e nie ma czego odkrywa&, 
ale wi#kszo$& doceni rzetelno$& brytyj-
skiego strumieniowca.

Szczegó"y nie s! wyg"adzane, co cza-
sami prowadzi do bolesnych wniosków. 
Kilka gorzej nagranych albumów lub  
s"abej jako$ci plików mo%e sprawi&, %e  
zaczniemy si# zastanawia&, za co nie-
którzy realizatorzy bior! pieni!dze. Je-
%eli natomiast okoliczno$ci oka%! si# 
sprzyjaj!ce, dynamika i rozdzielczo$& 
b#d! bardzo po%!dane. Pochwali& na-
le%y czyteln! i neutraln! pod wzgl#dem 
barwy $rednic# oraz mocny, rytmiczny 
bas. Stereofonia tak%e nie rozczarowuje, 
szczególnie je$li si# we(mie pod uwag# 
cen# urz!dzenia i to, %e p"acimy nie tylko 
za d(wi#k, ale te% za wszystkie gniazda 
i udogodnienia.

Minusy? Troch# rozja$niona i wy-
ostrzona góra. Gdyby cofn#"a si# o pó" 
kroku, zachowuj!c rozdzielczo$& i tem-
perament, by"oby znakomicie. Niektórzy 
audio'le mog! te% uzna& to brzmienie za 
nieco techniczne albo tranzystorowe.

CA stawia na rockowy pazur i selek-
tywno$&, co automatycznie (przynaj-
mniej w sprz#cie z tej pó"ki) powoduje, 
%e otrzymujemy mniej mi#sisto$ci i wy-
pe"nienia. Dobrze, %e konstruktor nie 

próbowa" na si"# "!czy& jednego 
z drugim, bo d(wi#k móg"by si# 
sta& nudny i pozbawiony cech 
wyró%niaj!cych go na tle konku-
rencji. A tak uda"o si# zbudowa& 
odtwarzacz, który dla ludzi szu-

kaj!cych dynamiki i przejrzysto$ci 
b#dzie strza"em w dziesi!tk#.

.RQNOX]MD
Bogactwo mo%liwo$ci i dynamiczny, 

przejrzysty d(wi#k. StreamMagic 6 ma 
zadatki na hit.
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5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� �2 przetworniki 
 24-bitowe
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz
=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,001%
6\JQDï�V]XP��� 112 dB 
:HMĂFLD�F\IURZH��� �koaksjalne,  

optyczne, USB
:\MĂFLD�F\IURZH��� koaksjalne, optyczne
:\MĂFLD�DQDORJRZH��� XLR, RCA
)RUPDW\�SOLNöZ��� �WAV, FLAC, AIFF, WMA, 

MP3, AAC, HE AAC, 
AAC+, OGG Vorbis

Wymiary:  85 x 430 x 305 mm
0DVD��� 4 kg
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