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Recepta 
na kryzys

System

2GWZDU]DF]�&'��� �Cambridge Audio Azur 
 651C, Denon DCD-825
� �]PRG\ğNRZDQ\�

.ROXPQ\�JïRĂQLNRZH��� �Duevel Planets,  
Xavian�;1�����

.DEOH�V\JQDïRZH��� �MIT Terminator 2,  
Fadel Art Digilitz 

.DEOH�JïRĂQLNRZH��� �QED Silver Spiral

.DEOH�]DVLODMÈFH��� �Neel N14E Gold
$NFHVRULD��� �StandArt
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 ci!gu 37 lat dzia"alno#ci $r-
ma zaznaczy"a sw! obec-
no#% tak&e w sektorze kina 

domowego, za# jej urz!dzenia zaatako-
wa"y wy&sze obszary cenowe. Zawsze 
jednak Arcam kojarzy" si' z niedrogim 
hi-$, a najnowszy wzmacniacz A19 pod-
trzymuje t' tradycj'.

Budowa
Osoby niezorientowane w temacie  

w pierwszej chwili mog! wzi!% A19 za… 
tuner. Osoby zorientowane nie pope"ni! 
tego b"'du, poniewa& pierwsze wy#wie-
tlacze we wzmacniaczach Arcama poja-
wi"y si' dekad' temu, wraz z seri! DiVA.

Przednia #cianka, wyr&ni'ta z 4-mm 
plastra aluminium, z niepoj'tym dla 
mnie uporem zosta"a pomalowana ma-
tow! farb!, przez co upodobni"a si' 
do plastiku. Nie twierdz', &e wygl!da 
brzydko, ale anodowany metal prezen-
towa"by si' zdecydowanie bardziej pre-
sti&owo. 

Kilkana#cie guziczków umo&liwia bez-
po#redni dost'p do ka&dego z o#miu 
(róde" oraz regulacj' balansu i wygasze-
nie wy#wietlacza. Display, cho% niema"y, 
informuje tylko o aktywnym (ródle i po-
ziomie g"o#no#ci. Z drugiej strony, co ma 
pokazywa%? Prognoz' pogody? Zgodnie 
z obowi!zuj!cymi trendami na froncie 
znalaz"y si' dwa ma"e gniazdka: jedno 
do pod"!czenia przeno#nego urz!dzenia 
graj!cego; drugie do s"uchawek.

Widok tylnej #cianki nie dostarcza 
mo&e wznios"ych dozna) artystycznych, 
ale te& nie rozczarowuje. Do dyspozycji 
mamy sze#% wej#% liniowych i phono 
(MM), wyj#cie z p'tli magnetofono- 
wej i przedwzmacniacza oraz pojedyn-

cze, do#% w!sko rozstawione termina-
le g"o#nikowe. Teoretycznie akceptuj! 
ka&dy rodzaj ko)cówek, ale sugeruj' 
wybra% banany. Wszystkie gniazdka s! 
z"ocone. 

Ju& w trakcie rozkr'cania obudowy 
Arcam zaostrzy" mój apetyt. Skoro tak 
banalna rzecz jak pokrywa wa&y blisko  
2 kg, to jakie atrakcj' czekaj! w #rodku?

Obudow', wraz z rzeczon! pokryw!, 
wygi'to z 2-mm stalowej blachy. Mimo 
&e A19 nie imponuje gabarytami, we-
wn!trz pozosta"o du&o wolnego miejsca. 
Nie mog"o by% inaczej, skoro ca"y mo-
du" z elektronik! wykonano w technice 
monta&u powierzchniowego.

Podstaw' zasilania tworz! poka(ny 
transformator toroidalny i cztery kon-
densatory Novera o "!cznej pojemno#ci 
18,8 tys. µF. Przy deklarowanej mocy  
50 W na kana" nie jest to warto#% impo-
nuj!ca, ale wzmacniacz Arcama w du&ej 
mierze wykonano w oparciu o uk"ady 
scalone. W sekcji preampu wykorzysta-

3RF]ÈWNL�$UFDPD�VLÚJDMÈ������URNX��:WHG\�WR�QLHMDNL�-RKQ�'DZVRQ�� 
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no, m.in. trzy ko#ci Texas Instruments 
HC4052M, a za regulacj' g"o#no#ci od-
powiada Burr-Brown PGA2311.

Ze wzgl'du na ogromne zainteresowa-
nie s"uchawkami A19 ma dla nich nieza-
le&ny wzmacniacz, zbudowany na dwóch 
uk"adach scalonych JRC4665AD.

W stopniu ko)cowym pracuj! dwie 
pary tranzystorów przykr'conych do 
odlewanego radiatora. Wyj#cie jest za"!-
czane przeka(nikiem Omrona. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Arcam jest bardzo wra&liwy na jako#% 

nagra). Nie pi'tnuje gorzej zrealizowanych 
p"yt, ale stara si' wydoby% z audio$lskich 
kr!&ków sam miód.  
Na szcz'#cie, nie rzuca 
lwom na po&arcie po-
#ledniejszych produk-
cji, a decyzj' o konty-
nuowaniu ods"uchów 
pozostawia u&ytkow-
nikowi.

W klasyce A19 
zachowa" prawid"o-
we proporcje mi'-
dzy instrumentami. 
Roz#wietlone wy-
sokie tony mo&na 
by"o doceni%, #le-
dz!c partie skrzy-
piec i klawesynu. 
Otwarta i napowie-
trzona #rednica 
by"a pe"na niu-
ansów towarzy-
sz!cych #piewaniu, 
a kontrolowany bas budowa" 
zaskakuj!co stabiln! podsta-
w'. Wprawdzie chwilami od-
nosi"em wra&enie niedostatku 
niskich tonów, lecz odtworzenie 
fragmentów „Planet” Holsta roz-
wia"o w!tpliwo#ci. 

Przejrzysty charakter brzmie-
nia pomaga" starszym nagraniom, 
obarczonym syndromem „koca na 
kolumnach”. Arcam zrywa" go zdecy-
dowanym ruchem, ku wielkiej uldze 
wykonawców.

Ulokowana za lini! g"o#ników sce-
na przybra"a kszta"t szerokiej elipsy  
i tylko w jednostkowych przypadkach 
wychodzi"a krok przed kolumny. Bar-
dzo dobrze zaznaczona zosta"a g"'bia  
i lokalizacja grup instrumentów. W kla-
syce mo&na si' by"o doszukiwa% analo-
gii z ameryka)skim stylem budowania 
przestrzeni, co troch' kontrastowa"o  
z niepozornymi rozmiarami A19. Kie- 

dy za# w odtwarzaczu wyl!dowa" aku-
styczny jazz, zrobi"o si' naprawd' cie-
kawie.

Wraz z pierwszymi d(wi'kami albumu 
„Acoustic Revenge” Antonia Forcione 
wyros"a przede mn! bardzo wiarygod-
na scena. Precyzyjna lokalizacja instru-
mentów, czysto#% i powietrze nasuwa"y 
skojarzenia z dro&szymi urz!dzeniami. 
Po zmianie p"yty na „Traveling Miles” 
Cassandry Wilson do"!czy"a do nich 
plastyczna #rednica. Wokalistka za#pie-
wa"a mi'kko, bez uwypuklenia prze"o-
mu wysokich tonów, czego mog"em si' 
spodziewa% na podstawie prezentacji 

klasyki.

Efekt zerwania koca  
z kolumn obowi!zywa" 
tak&e w jazzie, czego 
najlepszy przyk"ad 
stanowi"y starsze na-
grania Milesa Da-
visa. Nawet na p"y-

tach z lat 50. tr!bka 
Mistrza brzmia"a czysto 

i jasno, a ruchy miote"ek po membranie 
werbla pozosta"y czytelne.

Si'gaj!c po repertuar rockowy, tro- 
ch' si' obawia"em tej lekko#ci i przej-

rzysto#ci. Audio$le b'd! usi"owali poli-
czy% ko)skie w"osy na smyczku drugiego 
skrzypka i zapewne im si' to uda, ale  
w rocku obowi!zuj! inne regu"y. Nie  
namy#laj!c si' wiele, zmieni"em monito-
ry Xaviana na pod"ogowe Duevele i si' 
zacz'"o.

Na niemieckich zestawach Ramm-
stein zabrzmia" #wietnie. Obawy o nie-
dostatek basu okaza"y si' bezzasadne, 
a sekcja rytmiczna Schneider/Riedel 
sprawia"a wra&enie, jakby przed na-
graniem trenowa"a pod okiem samego 
Thora. Podobne efekty czeka"y mnie  
w czasie odtwarzania p"yt Petera Gabrie-
la, Joe Bonamassy i Pink Floyd, co dobrze 

#wiadczy o poten-
cjale urz!dzenia.

.RQNOX]MD
Bardzo dobry, uni- 

wersalny wzmac-
niacz. Niepozba-
wiony w"asnego 
charakteru, ale i tak 
pozostawia spor! 
swobod' w dobo-
rze kolumn.

:HZQÈWU]�VSRUD�GDZND�
DXGLRğOVNLHJR�SRZLHWU]D�

3LORW�PRĝQD�REVïXJLZDÊ� 
]�]DPNQLÚW\PL�RF]DPL� $UFDP�)0-�$�����

&HQ\��� �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

0RF��� 50 W/8 1 
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� ���+]�ļ����N+]��
6\JQDï�V]XP��� 105 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,003% 
:HMĂFLD�OLQLRZH��� 7
:HMĂFLH�SKRQR��� MM
:\MĂFLD��� 1 para, rec, pre,  
� VïXFKDZNL�

=GDOQH�VWHURZDQLH��� WDN

5HJXODFMD�EDUZ\��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 8,5/43,2/27,5 cm 
0DVD��� ����NJ�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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Budowa
Wykonany z alu-

minium panel fron-
towy pomalowano farb! w ko-
lorze antracytu, podobnie jak mia"o to 
miejsce u konkurentów. D"ugi szereg gu-
ziczków umo&liwia bezpo#redni dost'p do 
siedmiu (róde" oraz aktywacj' wybranej 
pary wyj#% g"o#nikowych. Trzy pokr't"a  
w pobli&u potencjometru to regulacja bar-
wy i balansu. Poza tym na froncie znalaz"o 
si' du&e gniazdo s"uchawkowe oraz ma"y 
jack do sprz'tu przeno#nego.

D"ugi rz!d z"oconych gniazd RCA na 
tylnej #ciance pozwoli pod"!czy% rozbudo-
wany system. Do dyspozycji mamy m.in. 
dwie p'tle magnetofonowe, dwa wyj#cia  
z przedwzmacniacza oraz wej#cie do ko)-
cówki mocy. Do zacisków g"o#nikowych 
mo&na pod"!czy% kable zako)czone ba-
nanami, w!skimi wide"kami albo obrane 
z izolacji. Pod nimi umieszczono w"!cznik 

uk"adu So* Clipping, przeciwdzia"a-
j!cego nag"emu narastaniu zniekszta"ce) 
w czasie bardzo g"o#nego s"uchania. Nie 
dostrzeg"em, by wp"ywa" na brzmienie, 
wi'c na wszelki wypadek mo&na go w"!-
czy% i zapomnie% o temacie.

Niezwykle, jak na NAD-a, wygl!da 
gniazdo RS-232. Nie s"u&y ono bynajmniej 
do uaktualniania oprogramowania ani 
funkcji serwisowych. Za jego po#rednic-

twem mo&na pod"!czy% wzmacniacz do 
dowolnego peceta z systemem Windows 
i z jego poziomu sterowa% prac! C356. 
Prawda, &e brzmi to sensacyjnie?

Zawarto#% obudowy wzmacniacza wy-
gl!da bardzo porz!dnie. Podstaw' zasi-
lania tworzy toroid Holmgrena oraz dwa 
elektrolity o "!cznej pojemno#ci 44 tys. µF. 
Modu" zasilaj!cy od elektroniki oddziela 
odlewany radiator z dwiema parami tran-
zystorów. Tu& za przedni! #ciank! zmie-
#ci" si' jeszcze osobny wzmacniacz s"u-
chawkowy. Przedwzmacniacz i ko)cówki 
mocy ulokowano na du&ej wspólnej p"yt-
ce monta&owej.

Wszystkie newralgiczne #cie&ki sygna-
"owe poprowadzono grubymi drutami 
i miedzianymi p"askownikami. Wej#cia 
oraz wyj#cia g"o#nikowe s! za"!czane 

NAD  
C356 BEE 

2GNÈG�Z������URNX�ĂZLDWïR�G]LHQQH�XMU]Dï�PRGHO�&����� 
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przeka(nikami JRC. Przeka(niki umo&li-
wiaj! równie& przej#cie sygna"u przez re-
gulatory barwy tonu.

Od preampu do ko)cówek mocy sygna" 
p"ynie oddzielnymi #cie&kami, podobnie 
jak ma to miejsce we wzmacniaczach z se-
rii Masters. Nie jest to pe"ne dual mono, 
ale taka architektura sprzyja separacji ka-
na"ów.

Do gniazda wielopinowego mo&na pod-
"!czy% opcjonalny przedwzmacniacz ko-
rekcyjny dla wk"adek MM i MC. Na rynku 
brytyjskim dost'pny jest te& DAC. Pewnie 
wkrótce b'dzie tak&e u nas.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Pami'tam ma"! sensacj', jak! przed laty 

wywo"a"o pojawienie si' modelu C320. 
Testuj!cy go recen-
zenci podkre#lali 
energi' i &ywio"o-
wo#%, podbudowa-
ne mocnym basem. 
Najwyra(niej C320 by" 
programowym urz!-
dzeniem serii, bowiem 
w najnowszym dziele 
Björna Erika Edvard-
sena odnalaz"em wiele 
elementów tamtego 
brzmienia.

C356 BEE w klasyce 
przypomina" Mozarta 
z $lmu Milosa For-
mana „Amadeusz”. 
Niemal od niechce-
nia odgrywa" wir-
tuozerskie partie 
klawesynu; naj-
mniejszego wysi"ku 
nie sprawia"y mu kar-
ko"omne arie operowe. Zamiast podej#% 
z szacunkiem do wiekopomnych dzie" 
mistrzów, jednym ruchem potarga" napu-
drowane peruki i porozpina" przyciasne 
krynoliny.

O energii NAD-a #wiadczy cho%by 
sposób zagrania „Muzyki na wodzie”. 
Zamiast dystyngowanej przeja&d&ki po 
leniwych nurtach Tamizy angielski pie-
cyk zafundowa" sp"yw kajakowy z kapel! 
góralsk! graj!c! dzie"o Haendla. Brako-
wa"o tylko gwizdów i dziarskich pokrzy-
kiwa).

Zaskakuj!co na tym tle wypad" potrój-
ny koncert na skrzypce, wiolonczel' i for-
tepian Beethovena, zarejestrowany przez 
von Karajana w 1969 roku. Zamiast zagra% 
go w rytmie marschparade, C356 BEE  
ods"oni" w pe"ni analogowe oblicze. Na-
granie zabrzmia"o zaskakuj!co mi'kko  

i ciep"o. S"odkie d(wi'ki 
skrzypiec w r'kach Da-
vida Ojstracha chwyta"y 
za serce. Dobrze wspó"-
brzmia"a z nimi g"'boka, 
lekko nosowa wiolonczela, 
za# obraz dope"nia" pastelo-
wy fortepian.

Po zmianie repertuaru na 
jazzowy C356 BEE pokaza", na 
czym polega renoma NAD-a. Za-
dziwiaj!co zburzy" barier' pomi'-
dzy wykonawcami a s"uchaczem. 
Bez wi'kszego problemu uda"o mu 
si' stworzy% nastrój intymno#ci to-
warzysz!cy kameralnym wyst'pom  
w niewielkich klubach. By" przy tym  
wyrozumia"y dla starszych nagra). Nie 

mam poj'cia, jakiej muzyki na co dzie) 
s"ucha B. E. Edvardsen, ale za"o&' si', &e 
w jego p"ytotece poczesne miejsce zajmuje 
klasyczny jazz. 

Jednak nie samym plumkaniem cz"o-
wiek &yje. Gdy przysz"a pora na nagrania 
rockowe, zacz!"em delikatnie, od blueso-
wych ballad Joe Bonamassy. I od razu do-
sta"em strza" mi'dzy oczy. Wzmacniacz a& 
kipia" energi! i w obawie o stan g"o#ników 
musia"em zast!pi% monitory pod"ogów-
kami. Tylko na to czeka".

Mocny, dobrze umi'#niony bas narzu-
ci" ostre tempo, na którego tle swobod-
nie snu"y si' solówki wygrywane przez 
ameryka)skiego gitarzyst'. Kilka nast'p-

nych kr!&ków Metalliki, Slasha, Perl Jam  
i Dream +eater potwierdzi"o wcze#niej-
sze spostrze&enia dotycz!ce przejrzy-
sto#ci. Najgorzej z tego zestawu wypad" 
zespó" z Seattle, pozbawiony szorstko#ci 
nierozerwalnie zwi!zanej z grunge’em. 

Gwiazd! wieczoru okazali si' Niem-
cy spod znaku tanzmetalu. Wraz  

z pierwszymi d(wi'kami „Reise,  

Reise” sekcja rytmiczna i nisko 
nastrojone gitary przypu#ci-
"y szturm z furi! batalionu 
czo"gów PzKpfw VI „Tiger”. 

Mroczny wokal Lindemanna 
wywo"ywa" ciar-
ki na grzbiecie 
i nawet w akus- 

tycznym „Los” "at- 
wo by"o wyczu% 

energi' bij!c! z ko-
lumn. Ten numer 
nale&y do &elaznego 
repertuaru w cza-
sie prezentacji tub 
Avantgarde Acou-
stic. Nie bez po-
wodu. 

.RQNOX]MD
Energia i rado#% 

grania. Z NAD-em  
nie sposób si' nu-

dzi%. 

=D�UHJXODFMÚ�JïRĂQRĂFL� 
RGSRZLDGD�F]DUQ\�$OSV� 
]�VLOQLF]NLHP�

3LORW�1$'�D�REVïXĝ\�V\VWHP�
VWHUHR�L�ZLGHR��

NAD�&����%((��
&HQ\��� �����]ï�

'DQH�WHFKQLF]QH�

0RF��� ���:���RPöZ�

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� ���+]�ļ����N+]���������G%�
6\JQDï�V]XP��� 110 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,009 % 
:HMĂFLD�OLQLRZH��� 8, main in 
:HMĂFLH�SKRQR��� -
:\MĂFLD��� �2 pary, 2 x rec, 2 x pre, 

VïXFKDZNL�

=GDOQH�VWHURZDQLH��� WDN

5HJXODFMD�EDUZ\��� WDN

:\PLDU\��Z�V�J���� 13,9/43,5/33,7 cm 
0DVD��� ����NJ�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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 po"owie ubieg- 
"ego roku ukaza"a si' seria 
12, sk"adaj!ca si' z sze#ciu 

urz!dze), w tym trzech wzmacniaczy. Te-
stowany RA-11 zajmuje w#ród nich #rod-
kow! pozycj' i od najdro&szego RA-12 ró&-
ni si' mniejsz! moc!.

Budowa
RA-11 jest najbardziej niepozorny z ca-

"ej trójki, jednak oferuje najwi'ksze mo&-
liwo#ci u&ytkowe. Podobnie jak Arcam, 
Rotel do z"udzenia przypomina tuner. No 
bo czym&e mo&e by% urz!dzenie, które na 
froncie ma spory wy#wietlacz, dwa pokr'-
t"a, tuzin guziczków, gniazdo USB… Zaraz, 
zaraz, gniazdo USB?! Zgadza si'.

Aluminiowa przednia #cianka zosta"a 
pomalowana matow! gra$tow! farb!. Su-
geruj' zaprzyja(ni% si' z pilotem, poniewa& 
przy kr'ceniu ga"kami "atwo zarysowa% 
front paznokciem.

Liczne przyciski umo&liwiaj! dost'p do 
o#miu (róde", wybór wyj#% g"o#nikowych  
i odci'cie wyj#%, kiedy korzystamy ze s"u- 
chawek. Po wgryzieniu si' w menu dodat-
kowo mamy regulacje barwy d(wi'ku, ba-
lansu i wybór trybu „bypass”.

Rzut oka na zaplecze przynosi kolejne 
niespodzianki, ale o nich za chwil'. Ze 
wzgl'du na niewielkie rozmiary, na tablicy 
rozdzielczej panuje niemi"osierna ciasnota. 
Ze standardowej grubo#ci "!czówkami nie 

powinno by% proble-
mów, ale wybijcie sobie z g"owy au-
dio$lskie w'&e stra&ackie. Do pozytywów 
nale&y z kolei zaliczy% wej#cie gramofo-
nowe oraz, na tyle, na ile by"o to mo&liwe, 
szeroki rozstaw zacisków g"o#nikowych.  
A teraz obiecane niespodzianki: w#ród g'-
sto upchni'tych z"!cz dostrzeg"em dwa ko-
aksjalne i dwa optyczne wej#cia cyfrowe. 

RA-11 powa&nie mnie zaintrygowa". 
Pora na zdj'cie pokrywy. 

Zamiast spodziewanego nat"oku elektro-
niki, we wn'trzu zasta"em porz!dek. Pod-
staw' zasilania tworzy „konkretny” toroid 
Rotela i dwa kondensatory Rubycona o "!cz-
nej pojemno#ci 13600 µF. Sza"u nie ma, ale  
RA-11 oferuje zaledwie 40 watów na kana".

Dno obudowy wy#cie"a p"ytka drukowana 
z pozosta"ymi elementami zasilania, przed-
wzmacniaczem i ko)cówkami mocy. Do 
centralnego radiatora przymocowano dwie 
pary tranzystorów Sankena. Obie #cie&ki 
sygna"owe z preampu do ko)cówek odsepa-
rowano, co wpisuje si' w $lozo$' Balanced 
Design Concept, obowi!zuj!c! u Rotela od 
1979 roku. W sekcji analogowej dominuje 
monta& przewlekany, a newralgiczne po"!-
czenia poprowadzono grubymi drutami.

Sekcja cyfrowa znalaz"a si' na osobnym 
module wykonanym w technice SMD. Naj-
wa&niejszym elementem jest tu du&y scalak 
Wolfsona WM8740. I jest to najw"a#ciwszy 
moment na ujawnienie sekretu wzmac-
niacza Rotela: RA-11 ma wbudowany 
DAC, przystosowany do pracy z sygna"ami  
24 bity/192 kHz. Zewn'trzne (ród"a nale&y 
pod"!czy% do wej#% koaksjalnych i optycz-
nych, natomiast gniazdo USB na froncie 
s"u&y do wpi'cia do"!czonego modu"u  
Bluetooth. Za jego po#rednictwem mo&na 
s"ucha% muzyki z urz!dze) przeno#nych, 
np. telefonów komórkowych. 

,wietne posuni'cie! Z jednej strony  
dostajemy pe"nowarto#ciowy wzmacniacz.  
Z drugiej, Rotel wykonuje uk"on w stron' 
mi"o#ników nowych technologii. Ale nie tyl-
ko. Nietrudno sobie wyobrazi% sytuacj', gdy 
b'dziemy chcieli poprawi% brzmienie np. le-
ciwego odtwarzacza CD albo pod"!czy% do 
systemu stereo konsol' gier.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Na pocz!tek z"e wie#ci. 
Je#li funkcja przesy"ania danych za po#red-

nictwem modu"u Bluetooth rozpali"a Wasz! 
wyobra(ni', to proponuj' napi% si' zimnej 
wody. To fajny gad&et, ale tylko gad&et.

Próba odtwarzania muzyki ze smartfo-
nu zako)czy"a si' po"owiczym sukcesem. 
Owszem, wszystko zadzia"a"o, lecz jako#% 
brzmienia empetrójek (320 kb/s) by"a &a-
"osna. Nie mam pretensji do wzmacniacza; 

Rotel RA-11
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po prostu obna&y" malizn' tego formatu. 
By% mo&e w daj!cej si' przewidzie% przy-
sz"o#ci pojawi! si' urz!dzenia 
przeno#ne oferuj!ce akcepto-
walny poziom brzmienia, ale 
na razie RA-11 ma ciekawsze 
rzeczy do roboty.

Do porównania brzmienia  
z wej#% cyfrowych i analogowych 
u&y"em leciwego odtwarzacza De-
nona DCD-825. Zosta"o w nim 
wymienione zasilanie i analogo-
we uk"ady wyj#ciowe, a obudow' 
wyt"umiono matami bitumicznymi  
i zaopatrzono w nowe stopy antywi-
bracyjne. Poczynione zmiany nie po-
zosta"y bez wp"ywu na brzmienie, ale 

to inny temat. Ze starego urz!dzenia osta" 
si' jedynie transport oraz sekcja c/a z dwo-
ma 20-bitowymi konwerterami Lambda 
S.L.C. Kiedy# by"y to bardzo nowoczesne 
uk"ady, ale w porównaniu ze wspó"czesny-
mi, 24-bitowymi, zalatuj! na*alin!. Czyli… 
by" to odtwarzacz idealny do moich celów.

Na pierwszy ogie) posz"a klasyka. Przy 
ods"uchu przez wej#cie analogowe rów-
nowaga tonalna zosta"a lekko przesuni'ta  
w dó". Na uwag' zas"ugiwa" bas – wype"-
niony, obecny, jednak bez pokusy zdomino-
wania wy&szych zakresów. Tworzy" stabiln! 
podstaw', na której opar"a si' g"adka #red-
nica, bez ostro#ci i przejaskrawie) na prze-
"omie wysokich tonów. Charakterem raczej 
nawi!zywa"a ona do stereotypowo postrze-
ganej lampy. Równie& górze pasma, zw"asz-
cza klawesynowi, zabrak"o odrobiny blasku. 
Scena ulokowa"a si' na linii g"o#ników, nie 
zachwyca"a g"'boko#ci!, za to zaprezentowa-
"a bardzo dobr! szeroko#%.

Po zmianie wej#cia na cyfrowe zyska"y 
wszystkie aspekty brzmienia. Poprawi"a 
si' plastyczno#% #rednicy i de$nicja wy-
sokich tonów. Scena nabra"a powietrza 
 i g"'bi. Wiarygodniej zosta"a odwzorowa-
na akustyka studia nagraniowego. Zmiany 
nie by"y rewolucyjne, ale wyra(ne. Pomys" 
umieszczenia we wzmacniaczu przetwor-
nika c/a okaza" si' dobry.

Gnany ciekawo#ci!, odtworzy"em w ten 
sposób kilka nast'pnych p"yt, ale zaobserwo-
wane na wst'pie ró&nice za ka&dym razem 
by"y podobne. 

W pozosta"ej cz'#ci ods"uchów wzi!" 
udzia" odtwarzacz Cambridge Audio 
Azur 651C. W tym przypadku istotniej-
szych ró&nic w brzmieniu nie by"o i po-
ni&sze wra&enia s! wspólne dla obu typów 
po"!cze).

W akustycznym jazzie Rotel zachowa" 
ocieplony charakter. Jego celem by"o do-
starczenie muzyki przede wszystkim re-
laksuj!cej. Przed swobodnym b"!dzeniem 
my#li powstrzymywa"a mnie budowa 
ceny. W tej dziedzinie mo&liwo#ci RA-11 
s! imponuj!ce. ,wietna w tym segmencie 
okaza"a si' stabilno#% (róde" pozornych.  
W ka&dej chwili mo&na si' by"o skupi% na 
dowolnym instrumencie i zajrze% w dowol-
ny zakamarek sceny, nie trac!c obrazu ca-
"ego nagrania. Je#li posiadacie w p"ytotece 
albumy wydane przez Naima, z rozrysowa-
nym ustawieniem wykonawców, mo&ecie 
porówna% wysi"ki realizatorów d(wi'ku 
z efektami prezentowanymi przez Rotela. 
Dobra zabawa gwarantowana.

Natomiast po w"o&eniu kr!&ka „Amused 
to Death” Watersa nast!pi"a nieoczekiwa-
na zmiana. Scena wysz"a przed g"o#niki,  
a jej boczne kraw'dzie wykroczy"y poza ob-
szar wyznaczony rozstawieniem kolumn. 
Pierwsze plany znalaz"y si' w zasi'gu r'ki. 
Przy odrobinie dobrej woli efekt ten mo&na 
potraktowa% jako namiastk' instalacji wie-
lokana"owej. 

.RQNOX]MD
Nie zawsze rozmiar ma znaczenie, a ju& 

na pewno nie w bran&y hi-$.
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W kategorii relacji jako#ci do ceny zwyci'zc! jest Rotel. Pomys" montowania prze-

tworników c/a we wzmacniaczach okazuje si' dobry i by% mo&e podchwyc! go tak&e 
inne $rmy. Gra jest warta #wieczki.

Pod wzgl'dem jako#ci d(wi'ku trudno mi wy"oni% obiektywnego lidera. Opisy-
wane wzmacniacze pochodz! z renomowanych wytwórni, z których &adna nie da"a 
plamy. Subiektywnie najbardziej lubi' granie, które zaproponowa" NAD. Dziarskie, 
energiczne i z pazurem. -adnego pitu-pitu. Ale to moja prywatna opinia i wcale si' 
nie zdziwi', je#li bardziej spodoba Wam si' Arcam albo Rotel. Po prostu pos"uchajcie. 
Czego by#cie nie wybrali, nie powinni#cie &a"owa%.
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