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DOBRE 

ŹRÓDŁO
Odtwarzacz CD nadal stanowi

podstawowe źródło dźwięku
w większości systemów hi-fi,

choć w najbliższej
przyszłości może się to

zmienić. Sprawdzamy, który
z nowoczesnych odtwarzaczy

jest dziś najciekawszą
propozycją
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SUPERTEST ODTWARZACZY CD (2200-3200 ZŁ)

A r cam na le ży do gro na pro du cen tów, któ rzy przez
la ta za pra co wa li so bie na do sko na łą opi nię,

pro du ku jąc do bry i nie dro gi sprzęt hi -fi. To też jed na
z bry tyj skich le gend, któ ra obok NAD -a i Cam brid ge
Au dio przez la ta oku po wa ła sprzęt bu dże to wy, wal -
cząc o wzglę dy mniej za moż nych pa sjo na tów do bre go
dźwię ku. Nie któ rzy na wet uwa ża ją, że sprzęt bry tyj ski
tych ma rek sta no wi pierw szy krok w au dio fil skiej pa -
sji, choć moim zdaniem to nie co prze sa dzo na opi nia.
Są prze cież jesz cze Ro tel, Ma rantz i wie lu in nych pro -
du cen tów ofe ru ją cych coś wię cej niż brzmie nie pła -
skie i bez po lo tu. Ale hi -fi po cho dze nia bry tyj skie go
na dal moc no się trzy ma. 
CD17 to dziś tyl ko je den z dwóch dys ko fo nów w ofer cie
Ar ca ma. Ja kiś czas te mu znik nę ła li nia Di vA i dziś po -
zo sta ła na pla cu bo ju je dy nie se ria FMJ, z peł no wy mia -
ro wy mi urzą dze nia mi, i So lo, gru pu ją ca zin te gro wa ne
sys te my i ak ce so ria do nich.
FMJ do już do syć pod sta rza ła se ria, ale CD17 na pew no
nie jest wie ko wym urzą dze niem. Po szcze gól ne mo de -
le by ły na bie żą co wy mie nia ne na no we i choć wzor nic -
two nie ule ga ło zmia nie, ukła dy elek tro nicz ne od świe -
ża no tak, by na dą ża ły za naj now szy mi osią gnię cia mi

techniki cyfrowej. Nie mniej z nie cier pli wo ścią cze kam
na de biut ko lej nej se rii, bo przy da ło by się coś no we go
pod wzglę dem wzor nic twa.

BU DO WA
Z ze wnątrz CD17 wy glą da iden tycz nie jak droż szy CD37,
ale też do kład nie tak sa mo jak po przed nie od twa rza -
cze z se rii FMJ. Ar cam od lat sto su je ta ką sa mą stra te -
gię w za kre sie obu dów. W ra mach jed nej se rii wszyst -
kie od twa rza cze róż nią się je dy nie sym bo la mi na szu -
fla dzie (to ele ment, któ ry naj ła twiej wy mie nić). Ob słu -
ga jest w każ dym ra zie dość in tu icyj na, a wy świe tlacz
– ja skra wy i czy tel ny. Pi lot nie wy glą da zbyt atrak cyj -
nie, moż na nim też ste ro wać fir mo wy wzmac niacz, ale
naj waż niej sze funk cje, po odro bi nie przy zwy cza je nia,
od naj dzie my na wet po ciem ku.
Z ty łu, tra dy cyj nie dla Ar ca ma, wyj ście ana lo go we zo -
sta ło zdu blo wa ne (to mi ły ukłon w stro nę po sia da czy
wzmac nia czy słu chaw ko wych), a gdy by za szła po trze -
ba wy pro wa dze nia sy gna łu cy fro we go, mo że my po słu -
żyć się wyj ściem S/PDIF lub optycz nym.
Wnę trze jest sta ran nie wy ko na ne i spra wia ogól nie
naj lep sze wra że nie wśród te sto wa nych od twa rza czy.
Z tran for ma to ra to ro idal ne go wy cho dzą licz ne od cze -
py pro wa dzą ce na pię cia do po szcze gól nych sek cji.
Każ da ma wła sne sta bi li za to ry z se rii LM317 i LM337.
Czyt nik po cho dzi od So ny (KSS -213). W sek cji c/a pra -
cu je po je dyn czy prze twor nik Wol fso na WM8741,
umiesz czo ny w po bli żu oscy la to ra tak tu ją ce go. Tor
ana lo go wy jest dość pro sty. Na wyj ściach pra cu ją 
po pu lar ne sca la ki JRC 2114. 
Za wsze w urzą dze niach Ar ca ma za dzi wia ją mnie licz -
ne sza re gum ki przy kle jo ne na po szcze gól nych kon -
den sa to rach, pian ki na ze ga rze tak tu ją cym i krąż ki
ma gne tycz ne na nie któ rych ukła dach sca lo nych. 
Ar cam w rze czy wi sto ści przy po mi na urzą dze nie, któ re

wy szło spod rę ki sza lo ne go elek tro ni ka za zna jo mio -
ne go z tu nin giem sprzę tu au dio. Więc pa mię taj cie: nie
ma po co przy kle jać do obu do wy do dat ko wej płyt ki
ekra nu ją cej trans for ma tor – ona już tam jest!

BRZMIE NIE
Za wsze ce ni łem so bie od twa rza cze Ar ca ma. Znacz nie
bar dziej niż wzmac nia cze, któ re czę sto wy da wa ły mi
się tro chę zbyt sztyw ne i za su ro we. Ana li tycz ne, ale
mó wiąc ko lo kwial nie, prze cią ga ją ce zbyt moc no stru -
nę. Od twa rza czom na to miast zwy kle nie bra ko wa ło
mu zy kal no ści, ale by ła ona po łą czo na ze zna ko mi tą
ana li tycz no ścią – a to zda rza się do syć rzad ko. 
CD17 kon ty nu uje zna ko mi tą pas sę swo ich przod ków.
To od twa rzacz na rzu ca ją cy na tych miast pew ną cha -
rak te ry stycz ną es te ty kę, któ rą da się bar dzo szyb ko
po lubić. Jest nie znacz nie roz ja śnio ny, ale wca le mi to
nie prze szka dza ło. To roz ja śnie nie ob ja wia się zwłasz -
cza, gdy słu cha my wo ka li. Nie ma ją ta kie go pod par cia
jak np. w Ro te lu. Ale ich bar wa z pew no ścią nie brzmi
w spo sób wy pło wia ły. Ar cam zna ko mi cie i bar dzo
umie jęt nie prze my ca gar ścia mi wszyst kie in for ma cje
od czy tywane ze srebr nych krąż ków. Jest w tym bar dzo
do kład ny, zna ko mi cie do zu je dy na mi kę i każ dy naj -
mniej szy de tal po ja wia się do kład nie w od po wied nim
mo men cie. Ob raz dźwię ko wy jest przez to bar dzo
ostry i w żad nym mo men cie nie powstaje wąt pli wo ść,
ja ka by ła in ten cja re ali za to rów na gra nia.
Zna ko mi cie za brzmia ły in stru men ty smycz ko we. 
Lek kość, z ja ką me lo dia wy do by wa ła się z in stru men -
tów, zna ko mi te fra zo wa nie, a do te go pięk na bar wa
i ener gia, ja kie po ja wia ły się w trak cie od twa rza nia
brzmie nia stra di va riu sa, wręcz za dzi wia ły. Sys tem,
w któ rym źró dło jest tak przej rzy ste jak Ar cam, mo że
na praw dę prze nieść nas na sa lę kon cer to wą, a po za -
mknię ciu oczu ilu zja jest bar dzo re ali stycz na. 
Z re per tu arem jaz zo wym Ar cam wy padł tyl ko tro chę
go rzej. Ko niecz ność ra dze nia so bie z ni ski mi okta wa -
mi ob na żyła nie co sła bo ści CD17, ale brzmie nie na dal
po zo sta wa ło bar dzo cie ka we i an ga żu ją ce. Zwłasz cza
brzmie nie ta le rzy po tra fi ło w bar dzo cie ka wy spo sób
umi lić od słuch, uka zu jąc co raz to no we po kła dy sub -
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Jak zwykle u Arcama dysponujemy dwoma parami
wyjść analogowych

CENA 2590 zł

�

CD17 to tańszy z dwóch odtwarzaczy Arcama. Jest
bardzo solidny i ma właściwie wszelkie zadatki 
na zwycięstwo w tym teście...

Ar cam FMJ CD17



tel nych od cie ni, któ re zwy kle gi ną zmie sza ne ra zem
z in ny mi mi kro in for ma cja mi. Tyl ko gi ta ra ba so wa
brzmia ła w spo sób jak by roz my ty, nie in te gro wa ła się
tak do brze z resz tą pa sma, choć aku rat spręż no ści
i dys cy pli ny ni skim to nom nie bra ko wa ło. 
Zna ko mi te oce ny na le żą się na to miast za prze strzen -
ność brzmie nia. CD17 ba wił się zna ko mi cie, kre śląc
sce nę cie niut ką kre ską i roz rzu ca jąc po szcze gól nych
mu zy ków po ca łym po miesz cze niu. To znów pod kreś -
la ło ilu zję ob co wa nia z brzmie niem jak na kon cer cie.
Umie jęt ność ko mu ni ko wa nia ener gii, trzy ma nia tem -
pa, do te go ta zna ko mi ta przej rzy stość – to wszyst ko
spra wia, że nie moż na zbyt kry tycz nie po dejść do
Ar ca ma. Bo atu ty na nie ba ga tel ne.

NA SZYM ZDA NIEM
CD17 to kolejne zna ko mi te źró dło Ar ca ma. Je go ja sna
es te ty ka mo że nie bę dzie ade kwat na do nie któ rych
ga tun ków mu zycz nych, ale je śli cho dzi o od twa rza nie
aku stycz nych in stru men tów, or kie stry sym fo nicz nej,
wo ka li, spraw dzi się zna ko mi cie. Jest przej rzy sty, bar -
dzo prze strzen ny, do kład ny, a do tego mu zy kal ny. �

Dane techniczne
Wej ścia cy fro we –

Wyj ścia cy fro we To slink, S/PDIF

Wyj ścia ana lo go we 2 x RCA

USB –

Na pię cie wyj ścio we 2,3 V

Sto su nek sy gnał/szum 109 dB

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 85 x 43 x 29 mm

Ma sa 5,1 kg

Dystrybutor Audio Center, www.audiocenter.pl
tel. 012 265 02 85

OCENA
Neutralność 9/10
� Nieznaczne rozjaśnienie równowagi tonalnej i pewna niespójność

między rejestrami to jedyna skaza.

Precyzja 10/10
� Znakomita przejrzystość. Łatwość, z jaką Arcam przedstawia najmniejsze

detale, jest zaskakująca.

Muzykalność 10/10
� Brzmienie bardzo wciągające, choć najlepiej sprawdza się

z repertuarem klasycznym.

Stereofonia 10/10
� Znakomita precyzja, szeroka i precyzyjna prezentacja. 

Dynamika 10/10
� Bardzo umiejętnie dozowana dynamika.

Bas 9/10
� Pewna niespójność między rejestrami każe mi odjąć punkcik, ale bas

jest raczej zwarty i szybki.

Ocena łączna 97%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Bardzo porządny układ z solidnym zasilaniem. Arcam
dobrze wie, jak zrobić naprawdę wartościowy cedek

Dbałość o zasilanie i pozornie nieznaczące detale, jak tłumienie pasożytniczych wibracji komponentów
– to znak rozpoznawczy Arcama



Mi cro me ga od pew ne go cza su prze ży wa re ne -
sans ku ucie sze wszyst kich ama to rów ory gi -

nal nych urzą dzeń wy cho dzą cych spod rę ki ni szo wych
pro du cen tów. Po la tach nie obec no ści na ryn ku i za -
strzy ku fi nan so wym za pew nio nym przez no we go in -
we sto ra, wpro wa dzo no trzy wzmac nia cze zin te gro wa -
ne i trzy od twa rza cze. Te sto wa ny mo del CD10 jest naj -
tań szym kompaktem w ofercie. Od cza su od ro dze nia
ofer ta zo sta ła uzu peł nio na o ko lej ne urzą dze nia i dziś
moż na po wie dzieć, że jest w peł ni doj rza ła. Dwie koń -
ców ki mo cy, przed wzmac niacz, tu ner, wzmac niacz
do ki na do mo we go, ale też gra mo fon i od twa rzacz sie -
cio wy ko rzy sta ją cy z bez prze wo do wej trans mi sji sy -
gna łu i po zwa la ją cy cie szyć się brzmie niem z pli ków
o wy so kiej roz dziel czo ści – to po ka zu je, że Mi cro me ga
na dą ża za naj now szy mi tren da mi i nie boi się no wych
wy zwań.

BU DO WA
Wy gląd fran cu skie go od twa rza cza po tra fi bar dzo mi le
za sko czyć. Alu mi nio wa szczot ko wa na pły ta czo ło wa
zo sta ła wy koń czo na bar dzo sta ran nie, a na pi sy są wy -
czu wal ne pod pal ca mi, co za wsze wzbu dza za ufa nie
i jest świa dec twem wy so kiej ja ko ści wy ko na nia. Cie -
niut ka szu fla da wy glą da zna ko mi cie, szko da tyl ko, że

tak ha ła su je pod czas wy su wa nia. Bar dzo przy jem nie
wy glą da błę kit ny wy świe tlacz. Mi cro me ga ma też kil ka
innych smacz ków, któ rych nie od naj dzie my w od twa -
rza czach kon ku ren cyj nych. Wyj ście cy fro we moż na wy -
łą czyć, je śli chce my sobie za pew nić naj lep szą ja kość
brzmie nia z wyjść ana lo go wych. Z te go sa me go po wo -
du war to wygasić wy świe tlacz. Usta wie nie pręd ko ści
wy su wa nia szu fla dy to już de tal, któ ry spo tka my wy -
łącz nie w nie któ rych za awan so wa nych hi ghen do wych
ma szy nach. Mi cro me ga po zwa la też na od czy ty wa nie
in for ma cji CD -Text do stęp nych na nie któ rych pły tach,
ale gdy by ktoś wo lał pro stą in for ma cję o nu me rze od -
twa rza nej ścież ki, nie ma spra wy – moż na tę funk cję
wy łą czyć.
Na tyl nej ścian ce zna la zło się tyl ko to, co absolutnie
nie zbęd ne. Pa ra wyjść ana lo go wych, jed no wyj ście 
cy fro we S/PDIF i gniazdo sie cio we IEC z włącz ni kiem
głów nym. Nic wię cej. Dość skrom nie wy glą da tak że
wnę trze. Ca ły układ elek tro nicz ny zna lazł się na płyt ce
zaj mu ją cej mniej wię cej 1/6 do stęp nej prze strze ni. 
Za si la nie opar to na trans for ma to rze R -Co re. Pro du cent
kie ro wał się w tym wy pad ku wła ści wo ścia mi fil tru ją cy -
mi te go ty pu trans for ma to rów. Od twa rzacz CD nie ma
du że go za po trze bo wa nia na prąd – w prze ci wień stwie
do wzmac nia cza po bór ten nie ule ga zna czą cym zmia -

nom w trak cie od twa rza nia pły ty. Według pro du cen ta
trans for ma tor to ro idal ny spi su je się le piej, gdy po bór
prą du jest zmien ny i gdy mo że dojść do prze ste ro wa -
nia. To ro idy z ko lei go rzej fil tru ją za nie czysz cze nia, ja -
kie po ja wia ją się w sie ci elek trycz nej. Aby za pew nić
elek tro ni ce jak naj lep sze wa run ki pra cy, trans for ma -
tor ma od dziel ne od cze py dla sek cji cy fro wej i ana lo -
go wej.
Me cha ni ka to Sony KHM-313, za zwy czaj sto so wa na
w od twa rza czach DVD. O ile jed nak trans port jest dość
ty po wy, o ty le kość ste ru ją ca pra cą ser wa, Phi lips 
SA A7824, wy ko rzy stu je opro gra mo wa nie ze spe cjal nie
do pra co wa ny mi al go ryt ma mi ko rek cji błę dów. Sek cję
prze twor ni ka c/a tworzy kość Ana log De vi ces AD 1853,
a w ukła dach wyj ścio wych sko rzy sta no ze wzmac nia -
czy ope ra cyj nych OPA-604UA od Burr-Brow na.

BRZMIE NIE
Pod pew ny mi wzglę da mi Mi cro me ga idzie ra mię w ra -
mię z Ar ca mem. W tym od twa rza czu też od naj dzie my
tę mi łą dla ucha przej rzy stość, tę pró bę wy cią gnię cia
z krąż ków mak sy mal nej ilo ści in for ma cji. To ta sa ma 
li ga i w grun cie rze czy nie je stem pe wien, czy w śle -
pym od słu chu był bym w sta nie od róż nić es te ty kę każ -
de go z tych od twa rza czy. Mi mo to, choć Mi cro me ga
zda je się grać nie mniej de ta licz nie, w gór nym skra ju
pa sma nie kry je się już tak wie le cie ka wych smacz -
ków. Wy brzmie nia ta le rzy są nie co mniej bły szczące,
nie ma ją w so bie te go pięk ne go szli fu, tej na miast ki
ma gii spra wia ją cej, że brzmie nie jest ta kie ulot ne, ta -
kie le ciut kie, a za ra zem bar dzo tre ści we. 
Mi cro me ga ma na to miast in ne atu ty. Jednym z nich
jest lepsza neu tral ność. Czuć to w brzmie niu or kie stry,
któ ra ma lep sze pod par cie w ba sie, a śred ni ca brzmi
masyw niej i bar dziej kon kret nie. In ny mi sło wy,
brzmie nie jest bar dziej prze zro czy ste, mniej za bar wio -
ne fir mo wą es te ty ką. W Ar ca mie ja koś spe cjal nie to
nie draż ni ło, ale moż na ocze ki wać, że Mi cro me gę ła -
twiej bę dzie do pa so wać do wie lu róż nych sys te mów.
Ta sa ma pły ta z jaz zem elek trycz nym za brzmia ła jak
na mój gust znacz nie cie ka wiej za pośrednictwem
CD10. Mi cro me ga bar dzo ład nie wy peł ni ła dol ne okta -
wy gę stym brzmie niem, sta bil ną war stwą, na któ rej
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Tylko dwa rodzaje wyjść i nic więcej
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Najtańszy odtwarzacz Micromegi jest minimalistyczny,
produkowany, o dziwo, we Francji, ma niemal 
w całości aluminiową obudowę. Co z tego wynika?

Mi cro me ga CD10

Bardzo zwarty układ audio na płytce SMD.
Przetwornik pochodzi od Analog Devices



mo gło się oprzeć brzmie nie in stru men tów. Moc niej -
sze ude rze nia w dol nych okta wach mia ły bar dzo mi łą
dla ucha fak tu rę, wy brzmie nia by ły wy star cza ją co dłu -
gie i bar dzo ład nie za koń czo ne. 
For te pian też za brzmiał bar dzo cie ka wie. W wy pad ku
Ar ca ma by ło jednak  odro bi nę le piej. Tam brzmie nie
by ło bar dziej wy cy ze lo wa ne, de li kat nie wy ha fto wa ne.
Tu es te ty ka jest jak by nor mal niej sza, tro chę bar dziej
gru bo skór na, ale że by się o tym do wie dzieć, trze ba
mieć moż li wość bez po śred nie go po rów na nia obu
odtwarzaczy i naj le piej prze łą czać ka ble na wet kil ka
ra zy. Mi cro me ga tak nie cza ru je, ale z ca łą pew no ścią
da je bar dziej neu tral ny ob raz te go, co zo sta ło za re je -
stro wa ne na pły tach.
Pod wzglę dem dy na micz nym i prze strzen nym CD10 to
dość do bry od twa rzacz, ale są od nie go lep sze. Im pul -
sy są kształ to wa ne z dość umiar ko wa ną ener gią,
brzmie nie nie ma tak moc ne go i zwar te go cha rak te ru.
Po dob nie pod wzglę dem prze strzen nym – pre cy zja
nie jest tak zna ko mi ta jak choć by w Ar ca mie. Z pew -
no ścią nie sta no wi to jed nak sła bo ści francuskiego
od twa rza cza i na pew no nie prze szka dza w od słu chu.
Pod wzglę dem ogól nie po ję tej mu zy kal no ści Mi cro -
me ga wy pa da zna ko mi cie.

NA SZYM ZDA NIEM
Do bry, na tu ral ny i szcze gó ło wy od twa rzacz. Spraw -
dzi się w nie jed nym sys te mie ja ko zna ko mi te źró dło,
spój ne, har mo nij ne i bar dzo mu zy kal ne. �

Dane techniczne
Wej ścia cy fro we –

Wyj ścia cy fro we S/PDIF

Wyj ścia ana lo go we RCA

USB –

Na pię cie wyj ścio we 2 V

Sto su nek sy gnał/szum >100 dB

Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 430 x 69 x 265 mm

Ma sa 3,5 kg

Dystrybutor Na uti lus, www.na uti lus.net.pl
tel. 012 425 51 20

OCENA
Neutralność 10/10
� Neutralna i spójna estetyka, ładna barwa.

Precyzja 9/10
� Brzmienie jest raczej łagodne, nie atakuje nadgorliwą precyzją.

Muzykalność 10/10
� Naturalna estetyka sprawia, że brzmienie jest całkiem wciągające.

Stereofonia 8/10
� Dość szeroka scena, ładne rozłożenie planów, ale precyzja mogłaby być

lepsza. 

Dynamika 8/10
� Naturalna gradacja dynamiki, inne odtwarzacze potrafią być bardziej

spektakularne.

Bas 9/10
� Przyjemny, ładnie zaokrąglony i spójny z resztą pasma.

Ocena łączna 90%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Odtwarzacze serii Stage (pamiętacie je jeszcze?) też
były prawie puste w środku. Micromega sięgnęła za to
po dobre komponenty



C zy jest ja kiś au dio fil, któ ry nie zna fir my NAD?
Ten bry tyj ski pro du cent już od po nad 30 lat ofe -

ru je zna ko mi te urzą dze nia kla sy bu dże to wej i do dziś
chwa li się ty tu łem pro du cen ta, któ ry wy two rzył naj le -
piej sprze da ją cy się wzmac niacz wszech  cza sów.
Do dziś wi ze ru nek NAD-a zbyt nio się nie zmie nił – na -
dal jest uzna wa ny za spe cja li stę do brych i nie dro gich
wzmac nia czy, choć przed la ty fir ma pró bo wa ła po pra -
wić spo sób po strze ga nia przez klien tów. Mia ła te mu
słu żyć se ria Si lver, póź niej za stą pio na przez Ma ster.
Urzą dze nia ze znacz nie wyż szej pół ki, nie tyl ko ja ko -
ścio wej, ale i ce no wej, choć przy jaź nie przy ję te przez
ry nek, nie zmie ni ły jed nak NAD-a, któ ry na dal po zo sta -
je w świa do mo ści au dio fi lów pro du cen tem dobrej 
bu dże to wej elek tro ni ki.

BU DO WA
Od twa rzacz C565BEE to naj droż szy mo del z kla sycz nej
se rii bry tyj skie go pro du cen ta i z tej ra cji otrzy mał tro -
chę bar dziej luk su so we wy koń cze nie od tań szych ku -
zy nów. Przed nia ścian ka, choć wciąż srebr na, zo sta ła
tym ra zem wy ko na na z me ta lu. Mo że to nie istot ny de -
tal, ale po zy tyw nie wpły wa na sa mo po czu cie wła ści -
cie la. Cie ka wost ką er go no micz ną jest po krę tło uła -

twia ją ce prze ska ki wa nie mię dzy utwo ra mi. Je go wci -
śnię cie uru cha mia od czyt pły ty, a w trak cie od twa rza -
nia włą cza pau zę. Po ni żej umiesz czo no gniaz do USB,
po zwa la ją ce pod łą czyć prze no śny od twa rzacz MP3.
Wpro wa dza jąc sy gnał w po sta ci cy fro wej przez to
gniaz do, mo że my wy ko rzy stać sek cję c/a sta cjo nar ne -
go od twa rza cza, co znacz nie po pra wia brzmie nie em -
pe tró jek. To nieje dy ny spo sób wy ko rzy sta nia od twa -
rza cza ja ko prze twor ni ka cy fro wo -ana lo go we go. Sy -
gnał moż na jesz cze wpro wa dzić wej ściem optycz nym,
któ re zna la zło się na tyl nej ścian ce. W rze czy wi sto ści
C565BEE upo dab nia się do za awan so wa nych dys ko fo -
nów ma ją cych funk cjo nal ność po dob ną do od twa rza -
czy dzie lo nych. I choć więk szość użyt kow ni ków bę dzie
po pro stu ko rzy stać z wyjść ana lo go wych, gdy by za szła
po trze ba, sy gnał moż na też wy pro wa dzić w po sta ci 
cy fro wej – gniaz dem optycz nym lub kon cen trycz nym. 
Cie ka wost ką jest moż li wość usta wia nia trybu pracy
upsamplera. Do ko nu je my te go za po mo cą przy ci sku
SRC na przed niej ścian ce lub na pi lo cie. Dostępne
ustawienia to SRC off (44,1 kHz), 96 lub 192 kHz. 
Wnę trze od twa rza cza zdra dza je go spo rą war tość ma -
te ria ło wą. Uwa gę zwra ca spo ry, moc no roz bu do wa ny
za si lacz. Na pię cie do star cza re la tyw nie du ży trans for -

ma tor to ro idal ny. Za sto so wa no co najm m niej sześć
sta bi li za to rów JRC róż nych ty pów. W sek cji cy fro wej
zna lazł się prze twor nik czę sto tli wo ści prób ko wa nia
Burr -Brown SRC43921 oraz no wej ge ne ra cji prze twor -
ni ki c/a Wol f so na (po jed nym WM8741 na ka nał). Me -
cha ni ka to zna ny i po wszech nie sto so wa ny Asa tech. 

BRZMIE NIE
NAD to bar dzo cie ka wy od twa rzacz – choć by dzięki
moż li wo ści za ba wy upsamplerem. Im wyższa czę sto -
tli wość próbkowania, tym brzmie nie jest bar dziej
płyn ne i ana lo go we. W po zy cji „SCR off” wy da wa ło mi
się, że od twa rzacz gra jak by bar dziej dy na micz nie.
Zmia ny nie by ły ra dy kal ne, ale na pew no więk sze niż
po włą cze niu funk cji Di rect, w nie któ rych od twa rza -
czach po wo du ją cej wy łą cze nie wyj ścia cy fro we go 
i wy świe tla cza. 
Ko lej na za ba wa po le ga na za mia nie usta wień fil tru cy -
fro we go. To jest już wyż sza szko ła jaz dy, tym bar dziej
że pod czas zmian usta wień (moż li wość wy bo ru jed nej
z aż 5 po zy cji) mu zy ka nie jest prze ry wa na ani na
chwi lę. Zmia ny są trud niej sze do wy chwy ce nia niż
w wy pad ku zmia ny ka bli i tak naprawdę na gra ni cy
per cep cji. Opis te go, jak dzia ła każ de z usta wień, moż -
na zna leźć w in struk cji ob słu gi. Zmia na usta wień fil tra
mo że być cie ka wym do świad cze niem i z pew no ścią
nie złym ćwi cze niem na wy ostrza nie na szej per cep cji
słu cho wej. Gwa ran tu ję, że po kil ku mi nu tach za ba wy
będzie się nam wy da wać, że nasze uszy uro sły o kil ka
mi li me trów. Dla for mal no ści dodam, że w trak cie od -
słu chu usta wi łem filtr w po zy cji 1, a czę sto tli wość
prób ko wa nia na 96 kHz.
A za tem jak gra naj bar dziej za awan so wa ny z od twa -
rza czy NAD -a z pod sta wo wej se rii? Już od pierw szych
chwil sły chać, że ma my do czy nie nia z ma szy ną bar dzo
po waż nie pod cho dzą cą do swo je go za da nia. Ar cam
pró bo wał cza ro wać pięk nym fra zo wa niem w gór nym
skra ju czę sto tli wo ści, Ro tel po ka zy wał zna ko mi te wy -
wa że nie, ale był przy tym luź ny i swo bod ny. NAD za -
cho wu je sie jak spię ty pry mus na eg za mi nie. Zna od -
po wie dzi na wszyst kie py ta nia i cy tu je pod ręcz nik
z pa mię ci. Ale bra ku je mu po lo tu, nie ma w nim tej
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iskier ki ge niu szu. Tej, któ ra spra wia, że słu cha nie Ro te la
szyb ko sta je się wcią ga ją ce, z ko lei Ar ca ma po tra fi cza ro -
wać jak ma ło kto. Z NAD -em jest rów no, pod li nij kę, ale tro -
chę nudno. To dość trud no opi sać, bo bar dziej niż w wy -
pad ku in nych od twa rza czy mo wa o czy sto su biek tyw nych
od czuciach. 
NAD gra bar dzo pre cy zyj nie i szcze gó ło wo. Czuć, że każ da
in for ma cja po da na jest na ta cy, że każ dy naj mniej szy de tal
umiej sco wio ny jest pre cy zyj nie w prze strze ni (a ta jest nie -
zła). Ale co z te go, sko ro mu zy ka zda je się od twa rza na ja koś
tak me cha nicz nie. W brzmie niu NAD -a bra ku je ży cia, bra -
ku je te go ży we go pier wiast ka, któ ry spra wia, że każ da od -
słu cha na pły ta za chę ca do się gnię cia po ko lej ny krą żek. Nie
ma w nim też ma gii ani lek ko ści, ja ką cha rak te ry zo wał się
Ar cam. Choć NAD zda je się kre ować es te ty kę nie znacz nie
roz ja śnio ną, brzmie nie ta le rzy nie jest tak błysz czą ce. Nie
za chwy ca róż no rod no ścią od cie ni, ra czej sta ra się być do -
kład ne i po ukła da ne. Bas tak że brzmi czy sto, rów no i pręż -
nie, ale nie mie ni się wie lo ma bar wa mi. Ude rze nia są czy -
ste i bez po śred nie. Ale nic po nad to.

NA SZYM ZDA NIEM
NAD jest jak prymus. Ma piąt ki ze wszyst kich przed mio tów,
ale nikt go nie lu bi. Ta cy ni gdy nie sta ją się ge niu sza mi,
choć z pew no ścią mo gą być wzo ro wy mi wy rob ni ka mi. 
Ni gdy nie spóź nią się do pra cy i su mien nie wy ko na ją każ dy
obo wią zek. NAD to zna ko mi ty od twa rzacz, rów ny, po ukła -
da ny. Ale za ser ce nie chwy ta. ■

Dane techniczne
Wej ścia cy fro we Opt., USB

Wyj ścia cy fro we Opt. S/PDIF

Wyj ścia ana lo go we RCA

USB +

Na pię cie wyj ścio we 2 V

Sto su nek sy gnał/szum 110 dB

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 70 x 435 x 285 mm

Ma sa 5,2 kg

Dystrybutor Trimex, www.nad.com.pl
tel.: 022 642 46 29

OCENA
Neutralność 10/10
� Brzmienie czyste i dokładne.

Precyzja 10/10
� Bardzo poukładany odtwarzacz. Czysty i precyzyjny.

Muzykalność 7/10
� Tego u NAD-a brakowało mi najbardziej.

Stereofonia 9/10
� Scena precyzyjnie rozplanowana. 

Dynamika 10/10
� Znakomita dynamika zarówno pod względem mikro, jak i makro.

Bas 9/10
� Czysty i ładnie wykończony.

Ocena łączna 92%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Najbardziej złożony układ elektroniczny w teście należy
właśnie do NAD-a C565BEE



Austriacki Pro -Ject jest po ten ta tem na ryn ku nie -
dro gich gra mo fo nów. Ry nek, któ ry wy da wał się

ni szą w ni szy i któ re mu wró żo no kil ka na ście lat te mu
zu peł ne wy mar cie, oka zał się znacz nie więk szy, niż
my śle li naj od waż niej si opty mi ści. Lu dzie na dal lu bią
słu chać czar nej pły ty, ma ją spo re ko lek cje wi ny lo wych
krąż ków w do mach, a po za tym dzi siej sze au dio fil skie
180-gra mo we re edy cje są lep szej ja ko ści niż kie dy kol -
wiek. Wi nyl sta nowi dla wie lu au dio fi lów pod sta wo we
źró dło dźwię ku, a Pro -Ject zna ko mi cie wpi sał się
w ros ną ce za po trze bo wa nie. Z cza sem ofer ta Pro -Jec ta
roz ro sła się o elek tro ni kę – w koń cu każ dy ko rzy sta ją -
cy z gra mo fo nu bę dzie po trze bo wał przy zwo ite go
stop nia ko rek cyj ne go, a nie wszyst kie wzmac nia cze są
w nie wy po sa żo ne. Wy star czy ło zro bić ko lej ny krok
i roz sze rzyć ofer tę o ko lej ne urzą dze nia. Zde cy do wa no
się na ra dy kal ne rozwiązanie – peł ną ga mę mi nia tu ro -
wych urzą dzeń, z któ rych moż na zbu do wać kompletny
sys tem. Ma my m.in. cztery koń ców ki mo cy, prze twor -
nik c/a, dwie przy staw ki do iPo da, dwa wzmac nia cze

słu chaw ko we, dwa przed wzmac nia cze, dwa tu ne ry
i ca łą se rię przed wzmac nia czy pho no. Bar dzo przy po -
mi na to ofer tę „pro siacz ków”, ja ki mi wie le lat te mu
Mu si cal Fi de li ty za dzi wi ał skost nia ły ry nek hi -fi. 

BU DO WA
CD Box SE ma nie wie le po nad 20 cm sze ro ko ści, ale
wy glą da cał kiem ma syw nie. Przed nią ścian kę wy ko na -
no z alu mi nio wej pły ty, a obu do wa jest ni czym mo no -
lit – sztyw na i cięż ka. Za wdzię cza to sta lo we mu zamk -
nię te mu pro fi lo wi, któ ry sta no wi głów ną jej część. Pły -
tę wkła da my ni czym kar tę do ban ko ma tu. Nie prze pa -
dam za ta kim roz wią za niem, ale jest ono sto so wa ne
przez wie lu pro du cen tów – ostat nio ko rzy stał z nie go
Ro tel w swej droż szej se rii 15. Bar dzo mi le za sko czył
mnie na to miast wy świe tlacz. Jest ja skra wy i bar dzo
czy tel ny. Na wet sie dząc w du żej od le gło ści od od twa -
rza cza, nie bę dzie my mie li pro ble mów z od czy ta niem
nu me ru od twa rza nej ścież ki. Szko da tyl ko, że nie
moż na go wy łą czyć. Pod sta wo we przy ci ski ste ro wa nia

umiesz czo no na fron cie, ale w kom ple cie zna lazł się
tak że mi nia tu ro wy su per pła ski pi lot. Tyl na ścian ka za -
wie ra wy łącz nie to, co nie zbęd ne – pa ra gniazd ana lo -
go wych są sia du je z wyj ściem cy fro wym S/PDIF. Kon -
cen trycz ne gniaz do sie cio we wy ma ga pod łą cze nia
do za si la cza wtycz ko we go (16 V) – ta kie go sa me go,
z ja kie go ko rzy sta więk szość gra mo fo nów te go pro du -
cen ta. Umiesz cze nie trans for ma to ra z da la od ukła -
dów prze twa rza ją cych sy gnał przy no si oczy wi ste ko -
rzy ści, choć wy da je się, że za si lacz przy twier dzo ny
do wtycz ki ni czym w ła do war ce do te le fo nu ko mór ko -
we go wy glą da śmiesz nie. Z dru giej stro ny, bar dzo
skrom niut kie ukła dy fil tra cji i sta bi li za cji na pię cia
wewnątrz odtwarzacza bu dzą oba wy, czy tej czę ści
urządzenia za nad to nie uprosz czo no. 
Nie mal ca łą prze strzeń skromnego wnętrza zaj mu je
me cha ni ka od twa rza cza produkowana przez mało
znaną fir mę Stre am Unli mi ted. Spe cjal ne mo co wa nie
w czterech punk tach, z któ rych je den jest sztyw ny,
a trzy ko lej ne ela stycz ne, po zwa la po chła niać wi bra -
cje. Konwerter cyfrowo-analogowy to Burr-Brow n
PCM1796, na to miast sto pień ana lo go wy zre ali zo wa no
za po mo cą wzmac nia czy ope ra cyj nych.

BRZMIE NIE
Pro -Ject jest od twa rza czem o dość ła god nym uspo so -
bie niu. Nie sta ra się być hi per ana li tycz ny, nie eks po -
nu je zbyt nio gór ne go pod za kre su, nie sta wia spra w
na ostrzu no ża. Nie ma więc obaw, że za brzmi zbyt na -
chal nie. Je go cha rak ter jest ra czej ła god ny i bli żej mu
do ocie pla nia brzmie nia niż do wy ostrza nia. Od słuch
war to za cząć od na gra nia z for te pia nem. Pod czas od -
twa rza nia te go in stru men tu na tych miast sły chać, czy
bar wa od two rzo na jest po praw nie, czy też któ ryś z ele -
men tów sys te mu sta ra się wpro wa dzić zbyt ostre ry sy.
For te pian w wy ko na niu Pro -Jec ta brzmiał dość do stoj -
nie i ma je sta tycz nie. Kon tu ry dźwię ków mia ły ak sa -
mit ną otocz kę, bar wa in stru men tu by ła ład nie od two -
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Od czasów rozszerzenia oferty o minielektronikę
Pro-Ject przestał być producentem tylko gramofonów.
Wprowadzony niedawno odtwarzacz to, podobnie jak
reszta „boksów”, dość dziwna konstrukcja

Najciekawszym elementem Pro-Jecta jest pilot. Tak mały, że jak się zgubi, to na pewno się nie odnajdzie...
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rzo na, wszyst ko by ło zna ko mi cie, do pó ki nie
skon fron to wa łem moż li wo ści CDBo ksa z od twa -
rza czem Ro te la. CD06 brzmiał tro chę bar dziej na -
tu ral nie. Brzmie nie wy pły wa ło z gło śni ków swo -
bod niej, mia ło w so bie odro bi nę wię cej spon ta -
nicz no ści. Ale Pro -Ject bar dzo zbli żał się do tej es -
te ty ki.
Na tu ral ną bar wę do ce ni my też, słu cha jąc wo ka lu.
Bar wy gło sów by ły od two rzo ne z du żą do zą wia ry -
god no ści. Brzmie nie by ło ko mu ni ka tyw ne, bo
Pro -Ject w żad nej chwi li nie brzmiał sztucz nie.
Ska la dy na micz na, choć nie prze sad nie roz dmu -
cha na, po zwa la ła w peł ni do ce nić ży wot ność mu -
zy ki. Bar dzo ład nie pre zen to wał się też bas, z od -
po wied nim na ci skiem i ład nym wy koń cze niem.
Nie bra ko wa ło mu si ły, był ład nie ze bra ny, nie
spo wol niał brzmie nia.
Istot nym atu tem te go od twa rza cza jest też spój -
ność po szcze gól nych re je strów. Brzmie nie nie wy da ło
mi się me cha nicz ne, jak to by wa ło w wy pad ku NAD -a.
Nie mia łem wra że nia zbyt niej eks po zy cji wy so kich to -
nów, ja kie nie kie dy pre zen to wał Ar cam. Pro-Ject
brzmiał przy jaź nie i nie za da wa łem so bie zbyt wie le
py tań w trak cie słu cha nia te go od twa rza cza. Grał
po pro stu wy star cza ją co przej rzy ście i spój nie, na ty le,
że by do ce nić sa mą mu zy kę, a nie sku piać się na tech -
nicz nych aspek tach jej re pro duk cji.
W koń cu cał kiem przy jem na by ła sa ma prze strzen -
ność brzmie nia. Nie było ho lo gra ficz nej pre zen ta cji,

ale sce na by ła dość gę sta, a brzmie nie z du żą ła two -
ścią od ry wa ło się od ko lumn. Czuć by ło, że wy brzmie -
nia ma ją przy jem ne wy peł nie nie.

NA SZYM ZDA NIEM
Pro -Ject cał kiem do brze bro ni się na tle peł no wy mia -
ro wych ry wa li. Je go na tu ral na es te ty ka, nie wy mu szo -
ny cha rak ter brzmie nia, cał kiem ład nie eks po no wa ne
bar wy czy nią z nie go od twa rzacz, któ ry nikogo nie
urazi. Spodo ba się być może na wet or to dok syj nym
mi ło śni kom wi ny lu. I chyba o to chodziło. ■

Dane techniczne
Wej ścia cy fro we –

Wyj ścia cy fro we S/PDIF

Wyj ścia ana lo go we RCA

USB –

Na pię cie wyj ścio we 2 V

Sto su nek sy gnał/szum 100 dB

Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 206 x 72 x 194 mm

Ma sa 2,67 kg

Dystrybutor Vo ice, www.vo ice.com.pl
tel. 033 851 26 91

OCENA
Neutralność 10/10
� Pro-Ject jest odtwarzaczem o naturalnej prezentacji.

Precyzja 9/10
� Jego brzmienie jest delikatne i całkiem precyzyjne.

Muzykalność 9/10
� To też odtwarzacz, którego słucha się z dużą przyjemnością.

Stereofonia 9/10
� Niezłe rozplanowanie na scenie to jeden z wielu atutów Pro-Jecta. 

Dynamika 9/10
� Nie jest bardzo spektakularny, ale energii mu nie brakuje.

Bas 9/10
� Przyjemnie prowadzona linia basowa nie spowalniała rytmu.

Ocena łączna 92%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Wnętrze Pro-Jecta jest kompletnie nieciekawe.
Składa się z napędu i skromnego układu audio.
Zasilacz jest zewnętrzny (wtyczkowy)!



W tym wy pad ku ma my do czy nie nia z li ftin giem
ukła du elek tro nicz ne go, któ remu zo sta ły pod -

da ne od twa rzacz, trzy wzmac nia cze zin te gro wa ne i tu -
ner. Koń ców ka mo cy i pre amp 06 po zo sta ją ta kie jak
daw niej, ale moż na przy pusz czać, że to mar gi nes ofer -
ty i że są sto sun ko wo rzad ko wy bie ra ne przez klien -
tów. W odniesieniu do urzą dzeń z do pi skiem „SE”
każ dy pro du cent ma in ną stra te gię. Nie któ rzy, jak Ma -
rantz, sprze da ją je rów no le gle z wer sja mi stan dar do -
wy mi. Są jed nak droż sze, ponieważ układ elek tro nicz -
ny jest tu nin go wa ny tak, by za pew nić jesz cze lep sze
brzmie nie. Mo de le SE mo gą też być spo so bem na od -
świe że nie ofer ty. Za cho wu je się ta ką sa mą obu do wę
i funk cjo nal ność, ale ukła dy elek tro nicz ne wy ko rzy stu -
ją in ne pod ze spo ły. W ten spo sób moż na sko rzy stać
z naj now szych roz wią zań ofe ro wa nych przez pod do -
staw ców i ni skim kosz tem za pro po no wać urzą dze nie,
któ re bę dzie w sta nie kon ku ro wać z du żo śwież szy mi
mo de la mi ofe ro wa ny mi przez kon ku ren cję. Z ta kim
właśnie pomysłem ma my do czy nie nia w naj now szych
Ro te lach.

BU DO WA
Wzor nic two Ro te la po twier dza, że to co pro ste i kla -
sycz ne sta rze je się wol niej. Bo choć wy gląd od twa rza -

cza zdą żył się już opa trzeć, Ro tel na dal wy glą da cał -
kiem atrak cyj nie. Cen tral ne umiesz cze nie szu fla dy
bar dzo mi się po do ba, tym bar dziej że wią żą się z tym
pew ne ko rzy ści. Me cha ni ka umiesz czo na po środ ku
przed niej ścian ki po win na mieć lep sze wa run ki do od -
pro wa dza nia wi bra cji do pod ło ża niż w sy tu acji, gdy
umiesz czo na jest przy jed nej z kra wę dzi. Włącz nik sie -
cio wy na przed niej ścian ce, przy ci ski do ob słu gi me -
cha ni ki pod wy świe tla czem – ten od twa rzacz to wzór
pro sto ty i er go no mii. Je dy ne, cze go moż na ża ło wać, to
że wy świe tlacz nie da je się wy łą czyć ani na wet przy ga -
sić. Do ob słu gi bar dziej za awan so wa nych funk cji, jak
pro gra mo wa nie ko lej no ści od twa rza nia, lub do bez -
po śred nie go do stę pu do ście żek bę dzie my zmu sze ni
się gnąć po pi lo ta. Ma syw ny ste row nik nie grze szy uro -
dą, ale jest wy god ny w uży ciu. Z ty łu też nie znaj dzie -
my ja kich kol wiek eks tra wa gan cji. Pa ra zło co nych
wyjść ana lo go wych, po je dyn cze gniaz do S/PDIF i dwu -
bol co we gniaz do IEC. Tra dy cyj nie dla Ro te la nie za po -
mnia no o gniaz dach „Trig ger”, po zwa la ją cych spiąć
in ne fir mo we urzą dze nia, po to by móc wy bu dzać
wszyst kie jed nym przy ci skiem. 
Wnę trze wy peł nia du ża płyt ka dru ko wa na. Od twa -
rzacz w du żej czę ści swo je go ukła du przy po mi na roz -
wią za nia sto so wa ne w po przed nim RCD06, ale róż ni -
ce od naj dzie my w szcze gó łach. W sek cji prze twor ni ka
c/a za miast ukła du Burr -Brow na od naj dzie my kość
Wol fso na. Ukła dy wspo ma ga ją ce pra cę prze twor ni ka
też zo sta ły po pra wio ne, włą cza jąc w to ele men ty w fil -
trze i w bu fo rze wy ko na nym na ba zie wzmac nia czy
ope ra cyj nych OPA 2604AP. Me cha ni ka i głów na sek cja
za si la nia po zo sta ły bez zmian.

BRZMIE NIE
Nie spo dzie wa łem się, że to wła śnie Ro tel za skar bi so -
bie mo ją sym pa tię, ale praw dę mó wiąc, jest to od twa -

rzacz, któ ry naj bar dziej mi się po do bał z ca łej gru py.
Co ważne, wca le nie ro bi te go, epa tu jąc wy jąt ko wą de -
ta licz no ścią. Wręcz prze ciw nie – w bez po śred nim po -
rów na niu z Ar ca mem wy da je się znacz nie mniej szcze -
gó ło wy. Ro tel po tra fi za uro czyć czym in nym. To nie zwy -
kła na tu ral ność, z ja ką przy cho dzi mu od twa rza nie
ma te ria łu dźwię ko we go. Co cie ka we, zu peł nie ina czej
pamiętam po przed nie wer sje te go od twa rza cza (nie
SE). Brzmie nie by ło wów czas neu tral ne, czy ste, ale
bar dzo rów ne i ta kie ja kieś kwa dra to we. Mu zy ka
brzmia ła na Ro te lu bar dzo neu tral nie, ale ja koś bez
po lo tu. Te raz jest znacz nie le piej. Brzmie nie na bra ło
swo bo dy i lu zu. Choć nie moż na mu za rzu cić zbyt nich
od stępstw od neu tral no ści, RCD-06SE ma w so bie ta ki
mi ły pier wia stek, któ ry spra wia, że mu zy ka brzmi
spon ta nicz nie i bar dzo na tu ral nie. Jest w tym od twa -
rza czu na miast ka ma gii spo ty ka na w od twa rza -
czach hi ghen do wych. Coś, co spra wia, że de ta licz -
ność nie ob ja wia się więk szym zmę cze niem pod czas
od słu chu, wręcz prze ciw nie. Ma się wra że nie, że mu -
zy ka ła twiej wpa da do ucha, że brzmie nie jest peł niej -
sze i w su mie bar dziej syn te tycz ne, ale jak by chcieć je
ro ze brać na czyn ni ki pierw sze, to nie bę dzie z tym żad -
ne go pro ble mu. 
W do dat ku Ro tel ma bar dzo ład ne bar wy, je go brzmie -
nie jest peł ne i bar dzo spój ne. Słu cha jąc sta rej pły ty
Di re Stra its, zdzi wi łem się, jak bo ga te bar wy kry ją sie
w do brze zna nych na gra niach. Per ku sja mia ła zna ko -
mi te i pre cy zyj ne wy brzmie nia, brzmia ła du żo peł niej
i bar dziej okrą gło niż z Ar ca mem czy na wet z Mi cro me -
gą. Interesujące jest to, że Ro tel nie wy mu sza od słu -
chu ana li tycz ne go, ale mi mo wol nie za czy na my wsłu -
chi wać się w brzmie nie każ de go in stru men tu z osob -
na. Jest jak bar dzo roz dziel czy ob raz uka zu ją cy wspa -
nia łą ca łość, a przy tym po zwa la ją cy sku pić się na każ -
dej li nii i każ dym de ta lu. Tak na tu ral nie i mi mo wol nie. 
Dy na mi ka nie jest ja koś spe cjal nie pod kre ślo na, ale
Ro te lo wi z pew no ścią nie bra ku je po lo tu. Gra da cja im -
pul sów jest zna ko mi ta, wszyst ko jest bar dzo do brze
wy wa żo ne. Bas z ko lei – ład nie ze bra ny, brzmi bar dzo
spój nie. Co cie ka we, nie wy da je się brzmieć tak dy na -
micz nie jak w Ar ca mie, ale i tak bar dziej mi się po do -
bał. Mo że dla te go, że szedł rę ka w rę kę z resz tą pa -
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sma. Brzmiał przez to znacz nie spój niej i bar dziej
har mo nij nie. 
Tyl ko z re per tu arem kla sycz nym Ro tel oka zał pew ne
sła bo ści. Gó ra pa sma nie by ła tak de ta licz na jak u Ar -
ca ma, co spra wia ło, że smycz ki brzmia ły mniej bły -
sko tli wie, mniej eks pre syj nie. Jak wi dać, nie moż na
mieć wszyst kie go naraz.
Ro tel go rzej so bie też ra dził z prze strzen no ścią. Sce na
nie by ła rów nie sze ro ka jak z nie któ ry mi in ny mi od -
twa rza cza mi, ale praw dę mó wiąc, za bar dzo mi to nie
prze szka dza ło.

NA SZYM ZDA NIEM
Ro te la za wsze bar dziej ce ni łem za wzmac nia cze niż
za od twa rza cze. A tu proszę, taka niespodzianka.
RCD06 to dys ko fon, któ ry spraw dzi się na wet w sys te -
mie z du żo droż szy mi to wa rzy sza mi. Jest bar dzo spój -
ny, har mo nij ny, nie zwy kle mu zy kal ny. Je go de ta licz -
ność jest nie wy mu szo na i bar dzo atrak cyj na. ■

Dane techniczne
Wej ścia cy fro we –

Wyj ścia cy fro we S/PDIF

Wyj ścia ana lo go we RCA

USB –

Na pię cie wyj ścio we 2 V

Sto su nek sy gnał/szum >100 dB

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 73 x 437 x 313

Ma sa 2,7 kg

Dystrybutor Audio Klan, www.audioklan.com.pl
tel. 022 777 99 00

OCENA
Neutralność 10/10
� Brzmienie czyste i bardzo neutralne.

Precyzja 10/10
� Dokładne i precyzyjne brzmienie, choć analityczność wcale nie jest

wymuszona.

Muzykalność 10/10
� Po prostu gra!

Stereofonia 9/10
� Scena jest ładnie wyrysowana, ale są lepsze odtwarzacze w tej materii. 

Dynamika 9/10
� Ładna gradacja, ale brzmienie jest raczej stonowane.

Bas 9/10
� Przyjemne podparcie, bas zaskakuje spójnością z resztą pasma.

Ocena łączna 95%
KATEGORIA SPRZĘTU C

W RCD06SE dość solidnie rozwiązano zasilanie. Nie
skorzystano, jak u konkurentów, z montażu SMD

Od razu widać, że to Rotel. Czysto i schludnie


