
Y ama ha wła śnie za koń czy ła od świe ża nie se rii
urzą dzeń ste reo. Po en tu zja stycz nie przy ję tej
ga mie 2000 swo je pre mie ry mia ły ko lej ne gru py

urzą dzeń – 1000, 700, a pod czas ostat nich tar gów IFA
– naj now sze 500 i 300. Co cie ka we, nie każ da se ria
ofe ru je ten sam asor ty ment. W każ dej jest wzmac -
niacz zin te gro wa ny, ale np. w se rii 500 bra ku je od twa -
rza cza – moż na zde cy do wać się na tań szy CD -S300,
CD -S700 lub zmie niar kę CD -C600. Tak, zmie niar kę
– to ta ki od twa rzacz, do któ re go moż na wło żyć kil ka
płyt. Rów nie mi łym ak cen tem jest po wrót do am pli tu -
ne rów ste reo. Yama ha ofe ru je aż trzy. Te stu je my naj -
tań szy z nich, ra zem z de dy ko wa nym od twa rza -
czem CD. Kom plet w ce nie do brej mi ni wie ży. 

CD -S300
Pierw szym ele men tem, z któ re go zre zy gno wa no w tań -
szych Yama hach, by ły drew nia ne bocz ki. To kosz tow na
eks tra wa gan cja, któ ra przy ogra ni czo nym bu dże cie

nie mie ści się w kosz to ry sie. Mi mo to Yama ha na dal
pre zen tu je się ele ganc ko. Przed nia pły ta z dra pa ne go
alu mi nium wy glą da zna ko mi cie. Cien ka szu fla da nie
skry wa co praw da me cha ni ki high -end, ale czyt nik
pra cu je cał kiem spraw nie, a szu fla da cho dzi ci szej niż
w wie lu znacz nie droż szych od twa rza czach. CD -S300
wy róż nia tak że gniaz do USB ze wspar ciem dla iPo da
(cy fro wy trans fer sy gna łu) oraz funk cja Pu re Di rect. Wy -
łą cza ona wy świe tlacz i wyj ścia cy fro we, co – na wet je -
śli trud no usły szeć – spra wia do bre wra że nie. Z ty łu
gniaz da ana lo go we są sia du ją z dwo ma ro dza ja mi
wyjść cy fro wych – optycz nym i ko ak sjal nym.

R -S300 
Naj ład niej sze są z pew no ścią re gu la to ry bar wy, ba lan -
su i kon tu ru, na wią zu ją ce do sty li sty ki urzą dzeń
sprzed 30 lat. Mi łym ak cen tem jest po wrót do płyn ne -
go lo ud nes su. Funk cja ta po zwa la wy ci szyć sy gnał o 30
dB, ak cen tu jąc skra je pa sma. Dzię ki te mu na wet pod -

czas ci che go słu cha nia brzmie nie bę dzie wy raź ne
i mniej za uwa żal ne sta ną się na tu ral ne dla ludz kie go
ucha osła bie nia wraż li wo ści w ba sie i wy so kich to -
nach. Po dob nie jak w przy pad ku od twa rza cza, moż na
sko rzy stać z funk cji Pu re Di rect, skra ca ją cej ścież kę
sy gna łu (omi nię cie ko rek to rów) i wy łą cza ją cej wy świe -
tlacz. To nie je dy na ozna ka, że urzą dze nie po cho dzi
jed nak z XXI wie ku. Am pli tu ner nie ma kla sycz ne go
po ten cjo me tru. Ruch gał ki ste ru je mi kro pro ce so rem,
któ ry po ka zu je cy fro we wska za nie gło śno ści w ujem -
nej ska li de cy be lo wej (do kład ność 0,5 dB). 
R -S300 ma dwie pa ry wyjść gło śni ko wych, któ re za łą -
cza my przy ci ska mi na czo łów ce. War to pa mię tać
o prze łącz ni ku im pe dan cji ko lumn, znaj du ją cym się
z ty łu. Gło śni ki 4-omo we nie sta no wią dzię ki te mu
żad ne go pro ble mu. 

BRZMIE NIE
Naj więk szą za le tą Yama hy wy da je mi się jej ła god ne
uspo so bie nie. Nie jest to sys tem, któ ry sta ra się za im -
po no wać słu cha czo wi. Ra czej w ła god ny spo sób uka -
zu je brzmie nie płyt, uni ka jąc prze ja skra wień i wy -
ostrzeń. To bar dzo po zy tyw na ce cha, bo nie gdyś wie le
ta nich sys te mów ste reo brzmia ło po pro stu ka ry ka tu -
ral nie. Pod krę ce nie wy so kich to nów da wa ło wra że nie
brzmie nia prze sy co ne go szcze gó ła mi, a w prak ty ce już
po chwi li sta wa ło się po pro stu me czą ce. I choć nie
przy po mi nam so bie, że by aku rat ten man ka ment do -
ty czył urzą dzeń Yama hy, to cie szę się, że naj now sze
edy cje sta ra ją za cho wać tę po żą da ną dys kre cję. 
Jed nym sło wem, brzmie nie Yama hy ni czym nie draż ni.
Za cho wa na jest rów no wa ga to nal na, ża den z za kre -
sów nie do mi nu je nad po zo sta ły mi. Wy so kie to ny,
choć cał kiem dźwięcz ne, po zo sta ją ła god ne i nie zwy -
kle przy ja zne. Mo że w nie któ rych frag men tach bra ko -
wa ło im odro bi ny bla sku, mo że skrzyp ce mo gły by za -
grać z więk szą za dzior no ścią, ale te nie wiel kie od stęp -
stwa od pre cy zji są zu peł nie do za ak cep to wa nia. To
nie wy so ka ce na za brzmie nie uni wer sal ne i mi łe w od -
bio rze. Po do bał mi się tak że bas. Choć nie miał tej głę -
bo ko ści i po tę gi, ja ką od naj dzie my w droż szych
wzmac nia czach, to jed nak był cał kiem dy na micz ny.
Z ca łą pew no ścią ze staw Yama hy ra dził so bie pod tym
wzglę dem le piej niż AMC. Brzmie nie ła two na bie ra ło
roz pę du i bar dzo umie jęt nie ma sko wa ło nie do stat ki
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TEST GRUPOWY Ekonomiczne zestawy stereo (2000-3400 zł)

Yamaha CD -S300 / R -S300
Powrót do stylistyki retro, także w najtańszych
urządzeniach Yamahy, wydaje się doskonałym
posunięciem. Co więcej, trzysetki naprawdę ładnie grają

Płytka obudowa
odtwarzacza kryje
zupełnie „rozsądny”
układ z porządnym
transformatorem
po lewej, czytnikiem
Asatech pośrodku oraz
sekcją audio i zasilaniem
po prawej. W układach
wyjściowych, skorzystano
z popularnych
wzmacniaczy
operacyjnych 2068DD

Zasilacz
amplitunera nie
jest okazały, ale
użycie
elektrolitów
Nichicon Gold
Tune 6800 μF to
miły akcent.
Końcówka mocy
bazuje
na tranzystorach
A1695 / C4468



w roz pię to ści oma wia nej czę ści spek trum. O to nach
śred nich moż na po wie dzieć tyl ko ty le, że brzmia ły
neu tral nie, nor mal nie. Yama ha nie cza ru je cie pły mi
wy brzmie nia mi, nie sta ra się eks po no wać uro kli wym
uka za niem bar wy. Na to po zwa la ją so bie droż sze sys -
te my tej fir my. 
Mi mo ła god ne go uspo so bie nia, Yama ha po tra fi po ka -
zać, że cał kiem nie źle ra dzi so bie z dy na micz ną mu zy -
ką. Brzmie nie by ło przez więk szość cza su lek kie,
przej rzy ste, ale cał kiem pręż ne i do brze trzy ma ją ce
rytm. Zna ko mi cie spraw dza ło się na elek trycz nym jaz -
zie, kie dy bar wy scho dzą na dal szy plan, ustę pu jąc
miej sca ży wio ło wo ści mu zy ki. W ta kim re per tu arze
Yama ha czu je się jak ry ba w wo dzie.

NA SZYM ZDA NIEM
Nie mam wąt pli wo ści, że jest to ze staw god ny oceny
maksymalnej. Brzmi ła god nie, świe żo, lek ko i przy tul -
nie, ale gdy trze ba, po tra fi po ka zać pa zur. Co wię cej,
na praw dę zna ko mi cie wy glą da i ma naj lep szą w gru -
pie funk cjo nal ność. Przy ce nie 2400 zł nie spo sób
przejść obok tej pro po zy cji obo jęt nie. ■

Dane techniczne
Od twa rzacz CD -S300
Pa smo prze no sze nia 2 Hz – 20 kHz (±0,3 dB)

Sto su nek sy gnał/szum 105 dB

Znie kształ ce nia har mo nicz ne 0,003%

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 435 x 86 x 260 mm

Ma sa 3,5 kg

Am pli tu ner R -S300
Moc wyj ścio wa 2 x 55W

Znie kształ ce nia har mo nicz ne 0,015%

Sto su nek sy gnał/szum 100 dB

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 435 x 151 x 387 mm

Ma sa 8,8 kg

Dystrybutor Au dio Klan, www.au dio klan.com.pl
Ceny CD -S300 – 1199 zł

R -S300 – 1199 zł

OCENA
Neutralność 9/10
� Yamaha zawsze brzmiała naturalnie i to się nie zmieniło.

Precyzja 8/10
� Całkiem łagodne usposobienie Yamahy nie sprawia wrażenia przesadnie

precyzyjnego.

Muzykalność 9/10
� Pod tym względem trudno temu systemowi cokolwiek zarzucić.

Stereofonia 9/10
� Ładne rozplanowanie sceny, niezła precyzja. 

Dynamika 9/10
� Brzmienie ma spory potencjał dynamiczny, jest lekkie i spontaniczne.

Bas 9/10
� Całkiem nieźle, choć Cambridge sprawiał jeszcze lepsze wrażenie.

Ocena łączna 88%
KATEGORIA SPRZĘTU D

Tylna ścianka zapewnia
dostęp do 4 wejść
liniowych i jednego
gramofonowego (MM).
Jest też gniazdo dla stacji
dokującej dla iPoda. Dwie
pary wyjść głośnikowych
(przystosowane
do gołego kabla lub
wtyków bananowych)
uzupełnia gniazdo RCA
do subwoofera




