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System

2GWZDU]DF]�%OX�UD\��� Cambridge Audio Azur 752 BD 

*ïRĂQLNL�JïöZQH��� Monitor Audio Silver RX6 

*ïRĂQLN�FHQWUDOQ\��� Monitor Audio Silver RX Centre 

*ïRĂQLNL�HIHNWRZH��� Monitor Audio Silver RX2 

6XEZRRIHU��� Monitor Audio Silver RXW12 
.DEOH��� Audioquest, QED, Neel
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Budowa
Pod wzgl!dem wizualnym RX-V775 

wpisuje si! w kanon wielokana"owej 
maszyny. Ca"# górn# cz!$% zas"ania 
pas ciemnego akrylu, za którym ukry-
to du&y, czytelny wy$wietlacz. Pod nim 
dyskretnie pob"yskuje kilka guzików,  
a z boku znalaz" si! przycisk aktywuj#-
cy audiofilski tryb „pure direct”. Dol- 
n# cz!$% frontu, wykonan# z aluminiowej 
p"yty, ozdabia gar$% przycisków umo&li-
wiaj#cych najwa&niejsze regulacje oraz 
dost!p do najcz!$ciej u&ywanych 'róde". 
I wszystko by"oby pi!kne, 
gdyby nie niczym nieza-
s"oni!te podr!czne wej-
$cie AV. Przydatne b!dzie 
zw"aszcza z"#cze USB, ale 
uroku nie dodaje. 

Rzut oka na zaplecze nie 
przynosi rozczarowania. 
Wprawdzie trudno na tym 
poziomie cenowym ocze-
kiwa% z"oconych gniazd, 
a przytwierdzony na sta"e 
kabelek wygl#da nieszcze-
gólnie, ale ilo$% dost!pnych 
terminali zadowoli ka&-
dego posiadacza rozbu-
dowanego systemu hi-( 
i kina domowego. Mi"o$- 
ników winyli powin- 
no ucieszy% dedykowa-
ne gniazdo z solidnym 
zaciskiem masy, za$ 
na amatorów muzyki 
z telefonów komór-
kowych czeka gniazdo 
do opcjonalnej przystawki 
Bluetooth. W nowo-
czesnym amplitunerze 
nie mog"o, rzecz jasna, 
zabrakn#% z"#cza LAN – 
dzi!ki niemu spenetrujemy 
zawarto$% domowego komputera, przej- 
rzymy ofert! niezliczonych internetowych 
stacji radiowych oraz (uwaga, uwaga!) 
po"#czymy si! bezpo$rednio z serwisem 
Spotify. Nieoczekiwanym bonusem na 
tym poziomie cenowym s# dwa wyj$cia 
HDMI – g"ówne ze zwrotnym kana"em 
audio oraz dla drugiej strefy. RX-V775 
pozwala na prac! w kon(guracji 7.2. Je$li 
wybierzemy podstawow# – 5.1 – niewy-
korzystywane terminale mog# zasili% g"o$- 
niki g"ówne w trybie bi-ampingu.

Widok po zdj!ciu pokrywy mo&na 
skwitowa% krótko: sza"u nie ma. Prze-
ci!tnej wielko$ci transformator rdze-
niowy i para kondensatorów o "#cznej 
pojemno$ci 13600 µF nie robi# piorunu-

j#cego wra&enia. Podobnie aluminiowy 
radiator z siedmioma komplementar-
nymi parami Sankenów A1695/C4468. 
Wi!cej uwagi natomiast warto po$wi!-
ci% sekcji cyfrowej.

Za dekodowanie sygna"ów audio od-
powiada pot!&ny uk"ad scalony Texas 
Instruments, zawieraj#cy komplet de-
koderów Dolby Digital i dts. Pe"n# list! 
znajdziecie w tabelce z danymi technicz-
nymi. Zdekodowany sygna", nim trafi 
na ni&sze pi!tro do ko)cówek mocy, 
przechodzi przez pi!% konwerterów c/a 

Burr-Brown PCM5101, zdolnych praco-
wa% w trybie 32 bity/384 kHz.

Obróbka obrazu odbywa si! w uk"a-
dzie scalonym Altera Cyclone IV. Yama-
ha przyjmuje sygna" 3D. Mo&e te& skon-
wertowa% obraz z dowolnego 'ród"a 
analogowego do postaci cyfrowej oraz 
przeskalowa% go do rozdzielczo$ci 4K. 
Co prawda, format Ultra HD to pie$) 
przysz"o$ci, a ceny nielicznych jeszcze 
telewizorów przyprawiaj# o zawrót g"o-
wy, ale Japo)czycy pokazali, &e zawsze 
s# zwarci, silni i gotowi.

:\SRVDĝHQLH��
L�REVïXJD

Amplituner Yamahy jest 
bogato wyposa&ony, ale bez 
zb!dnych wodotrysków. Na 
tym poziomie cenowym ra-
czej nikt nie u&ywa zewn!trz-

nych przedwzmacniaczy AV, dla-
tego pró&no szuka% w RX-V775 
stosownych gniazdek. Ampli-
tuner wyposa&ono oczywi$cie  
w system automatycznej kon-
(guracji g"o$ników, a na pod-
kre$lenie zas"uguje wyj#tkowo 
przejrzysty setup. Minusem jest 
brak modu"u Wi-Fi (za 400 z"o-
tych mo&na dokupi% stosown# 
przystawk!), natomiast du&y 
plus stanowi zaawansowany  
i zaskakuj#co wygodny pilot. 
Tym jednak, co powinno prze-
chyli% szal! na korzy$% RX-V775, 
jest mo&liwo$% odtwarzania pli-

ków FLAC w rozdzielczo$ci 
24 bity/192 kHz, o ile nie jest 
to tylko gad&et. Wisienk# na 
torcie jest wyj#tkowo ergono-

miczny inerfejs, mog#cy przy-
prawi% o rumieniec wstydu wie-
lu dro&szych konkurentów.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Przed rozpocz!ciem sesji ods"u- 

chowej zastanawia"em si!, czy $wiatu 

+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Rozmieszczenie gniazd  
PRĝQD�X]QDÊ�]D�Z]RUFRZH�

1DMZLÚFHM�PLHMVFD�]DMPXMH� 
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naprawd! potrzebny jest jeszcze je- 
den amplituner za 3000 z"? Có& ma w so-
bie tak wyj#tkowego, by sk"oni% klienta 
do wybrania w"a$nie jego, a nie maszy-
ny której$ z konkurencyjnych firm, ofe-
ruj#cych niemal identyczne mo&liwo$- 
ci (przynajmniej na papierze)? Czy&by 

mia"y to by% owe pliki muzyczne Hi-Res?  
Nie zastanawiaj#c si! d"ugo, pod"#-
czy"em do amplitunera twardy dysk  
z kilkunastoma albumami zapisanymi 
w wysokiej rozdzielczo$ci. Bez wi!k-
szego przekonania w"#czy"em p"yt! 
„Gaucho” Steely Dan i… skamienia"em. 
Pierwsze wra&enie to mocny, rytmicz- 
ny i wzorcowo prowadzony bas, abso-
lutnie niepasuj#cy do wyobra&e) o ki-
nie domowym. W otwieraj#cym album 
„Babylon Sisters” dos"ownie powarki-
wa" jak w$ciek"y brytan i w tej kwestii 
skojarzenia z audiofilskim sprz!tem  
stereo nasuwa"y si! same. A to nie ko-
niec atrakcji. Drugim atutem by"o wy-
borne, jak na wielokana"owy amplituner 
AV, rozplanowanie sceny. Prawdziwym 
poligonem w dziedzinie lokalizacji 'ró- 
de" pozornych s# nagrania ameryka)-
skiego zespo"u The Persuasions (wy-
dane przez Chesky Records covery U2 
i Beatlesów) i prób! t! maszyna Yamahy 
przesz"a celuj#co. Wokali$ci byli do-
s"ownie na wyci#gni!cie r!ki, a nama-
calno$% ich g"osów wydawa"a si! bliska 
temu, co mog# zaoferowa% porz#dne 

wzmacniacze stereo w podobnej ce- 
nie. Kilka nast!pnych nagra) g!stofor-
matowych tylko ugruntowa"o dotych-
czasowe wra&enia i powoli zacz#"em 
rozgl#da% si! za czapk#, któr# móg"bym 
uchyli% przed japo)skimi konstruk- 
torami.

Standardowe pliki FLAC, 
zgrane z p"yt CD, zagra"y 
s"abiej, ale i tak znacznie 
powy&ej oczekiwa). W tej 
cz!$ci najbardziej zapad"y 
mi w pami!% fragmen-
ty albumu „Amused to  
Death” Watersa, gdzie 
gadaj#cy w lewym kana-
le telewizor faktycznie 
odzywa" si! dobre pó"-
tora metra na zewn#trz 
kolumny. Prawie jak w instalacji 
wielokana"owej, co jest dobr# okazj# do 
poznania mo&liwo$ci urz#dzenia w jego 
naturalnym $rodowisku.

W kinie domowym RX-V775 w pe"ni 
potwierdzi" dotychczasowe obserwacje  
w dziedzinie budowy sceny. Pewnie nie 
jest to ostatnie s"owo w tej kategorii, 
ale na razie nie widz! godnego kon-

kurenta w zbli&onej cenie. W scenach 
batalistycznych dosz"a do tego ponad-
przeci!tna dynamika, a audiofilski bas 
w"#czy" tryb turbo. Okre$lenie go mia-
nem majestatycznego oddaje mo&li- 
wo$ci maszyny Yamahy. Nadlatuj#ce 
bombowce wywo"ywa"y dr&enie szyb,  
a ich potencja" w tej dziedzinie mo-
g"em porówna% z fizycznymi aeroplana-
mi umilaj#cymi mi wakacje z powodu  

remontu pasa startowego na 
Ok!ciu. 

.RQNOX]MD
Odpowiadaj#c na zadane na 

pocz#tku pytanie, stwierdzam, 
&e Yamaha modelem RX-V775 
najwyra'niej zrobi"a prze"om 
pod wzgl!dem jako$ci brzmienia 
stereo. Jest to pierwszy niedrogi 
wielokana"owy amplituner, który 
warto kupi% do s"uchania mu- 
zyki zapisanej w plikach wysokiej 

rozdzielczo$ci. Wychodzi na 
to, &e ca"e stado dekoderów 
surround i funkcje wideo 

dostajemy gratis.
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'DQH�WHFKQLF]QH�

0RF��� 7 x 95 W/8 omów 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz-100 kHz 

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� 100 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,06 % 

'HNRGHU\��� �DD, Dolby Digital EX, 

Dolby TrueHD, DD Plus, 

DPL IIx, Dolby Volume, 

dts, dts-ES, dts 96/24, 

dts-HD Master Audio, 

dts-HD High Resolution 

Audio, dts Express, 

Cinema DSP,  

Silent Cinema 

:HMĂFLD�F\IURZH���  6 x HDMI (1.4a),  

2 x koaks., 2 x opt.,  

USB (wav, mp3, WMA, 

AAC, FLAC 24/192), 

Dock (Bluetooth), 

Ethernet

:HMĂFLD�DQDORJRZH���  2 x AV (kompozyt),  

3 x kompozyt,  

2 x komponent,  

2 x stereo, phono (MM), 

setup micr.

:\MĂFLD�F\IURZH��� 2 x HDMI (1.4a)

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �AV (kompozyt), monitor 

(kompozyt, komponent), 

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

0DNV��SREöU�PRF\��� 590 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 17,1/43,5/36,8 cm 

0DVD��� 10,5 kg

Ocena:
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