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osta!o to odebrane jako "mia!a 
teza, cho# nie by!o tez$, a relacj$ 
z ods!uchu. Teraz Amerykanie 

wprowadzili nowy DAC o nazwie  
NuWave. Czy b%dzie jeszcze lepszy?

Budowa
Obudowa jest p!aska, w$ska, za to 

g!%boka. Przedni$ i boczne "cianki wy- 

konano z jednego bloczka metalu. Gór-
na pokrywa to czarne lustro – prawdo- 
podobnie z pleksi. Razem wygl$da  
to bardzo !adnie, a jedynym zgrzytem 
s$ "ruby – 10 w pokrywie i po 4 na bo-
kach. 
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Nowa fala
PS Audio  
NuWave

Kilka lat temu  
stosunkowo  
niedrogi przetwornik  
PS Audio Digital Link III 
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Z przodu mamy tylko pod"wietlane 
na niebiesko logo, dwa przyciski i sze"# 
lampek – sterowanie s!u&y do wybo- 
ru wej"cia i cz%stotliwo"ci próbko-
wania. G!ówny w!$cznik znalaz! si%  
z ty!u, a obok niego trójbolcowe gniaz-
do IEC, wej"cia cyfrowe: USB, koak- 
sjalne i optyczne oraz dwa analogo-
we: XLR i RCA. Wszystko eleganckie 
i wygodne w u&yciu. Wej"cie USB jest 
asynchroniczne i podobno zosta!o 
wzi%te prosto z modelu PerfectWave 
DAC, kosztuj$cego 16300 z!. W porów-
naniu z nim, NuWave to taniocha, bo 
jego cena to tylko 3950 z!. USB odbie-
ra sygna! o granicznych parametrach  
24 bity/192 kHz.

Zdejmuj$c pokryw%, mo&na odnie"# 
wra&enie, &e konstruktorowi najbar-
dziej zale&a!o na zasilaniu. Wi%kszo"#  
obudowy zajmuj$ transformator toroi-

dalny i bateria kondensatorów, których 
nie powstydzi!by si% wzmacniacz ze  
"redniej pó!ki. Uk!ady cyfrowe i analo- 
gowe przytulono do tylnej "cianki. PS 
Audio chwali si% przetwornikiem Burr 
Browna o dynamice 123 dB i znieksz- 
ta!ceniach na poziomie 0,0005 % oraz 
zastosowaniem precyzyjnego zegara 
PerfecWave zapewniaj$cego niski jit-
ter. W urz$dzeniu wykorzystano tak&e 
procesor XMOS, nowy stopie' wej"cio-
wy oraz wyj"cie pracuj$ce w klasie A,  
zbudowane w ca!o"ci z elementów dys-
kretnych.

Z kwestii praktycznych, u&ytkowni-
cy systemu Windows musz$ si% liczy# 
z konieczno"ci$ zainstalowania sterow-
ników. Operacja trwa góra trzy minu-
ty. O innych systemach operacyjnych 
producent nie wspomina. Szkoda te&, 
&e NuWave nie ma pilota. Poza tym –  
w porz$dku.

Brzmienie
Digital Link III zaimponowa! mi 

neutralno"ci$, dynamik$ i przejrzysto-
"ci$. Wra&enia powtórzy!y si% równie& 

tym razem. Czy NuWave jest lepszy 
od tamtego modelu – tego nie 
podejmuj% si% oceni# – up!yn%-
!o zbyt du&o czasu. Mo&e tylko 
NuWave wydaje mi si% bardziej 
naturalny i spójny, przy zacho-
waniu wszystkich zalet ta'szego 
modelu. Ods!uch Digital Linka 
III wspominam pozytywnie, ale 
nie by!em pewny, czy chcia!bym 

go s!ucha# na co dzie'. Tutaj natomiast 
nie mam w$tpliwo"ci. Wysokie tony nie 
jazgota!y. Ba, by!y elegancko wyko'czo-
ne i szlachetne. NuWave nie gra! tak, 
jakby chcia! mnie wypchn$# z pokoju 
za pomoc$ kolumn. Mimo bardzo do-
brej dynamiki nie szala! ani nie stara! 
si% imponowa#. Oczywi"cie, od czasu 
tamtego testu troch% si% pozmienia!o  
w moim systemie odniesienia, ale fak-
tem pozostaje, &e nowy DAC PS Audio 
odbieram jako urz$dzenie równie dobre 
w aspektach dynamiki i przejrzysto"ci, 
ale bardziej dojrza!e i wyrafinowane.

Konkluzja
Bardzo dobry i uniwersalny przetwor-

nik. Do systemów, w których nie trzeba 
nic poprawia#.
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PS Audio NuWave
Cena:  �����]ï

Dane techniczne:

Rodzaj przetwornika:  24-bitowy
Pasmo przenoszenia:  b.d.
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0005 %
6\JQDï�V]XP��� b.d.
:HMĂFLD��� USB, koaksjalne, 
optyczne
:\MĂFLD�F\IURZH��� -
:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA, XLR
:\PLDU\��Z�V�J���� 6/21/35 cm
0DVD��� b.d.

Ocena:
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