
Od kąd pa mię tam, urzą dze nia Ro te la mia ły za -
wsze do brą opi nię. Choć nie spo tka łem się
z mi ło śni ka mi, au dio fi la mi wier ny mi tyl ko tej

mar ce, ni gdy też nie sły sza łem, aby ktoś wy po wia dał
się o Ro te lu zde cy do wa nie ne ga tyw nie. Wy star czy po -
słu chać kil ku urzą dzeń tej fir my, aby zro zu mieć dla -
cze go się tak dzie je. W prze ci wień stwie do wie lu in -
nych ma rek, Ro tel nie pró bu je pro po no wać ja kiejś no -
wa tor skiej es te ty ki brzmie nio wej. Bliż szy jest sta ran -
ne mu po dej ściu do od twa rza nia mu zy ki w spo sób jak
naj bar dziej na tu ral ny. Bez wy wo ły wa nia skraj nych
emo cji, po są dzeń o wy na tu rza nie brzmie nia, bez wy -
wo ły wa nia mo dy na no wą es te ty kę dźwię ko wą. Wbrew

po zo rom, zwłasz cza w high -en dzie, nie wie lu wy twór -
ców mo że się po chwa lić ta kim wi ze run kiem.
Cen nik skła da się dziś z dwóch pod sta wo wych se rii.
W skład li nii 15 wcho dzą za rów no urzą dze nia ste reo fo -
nicz ne, jak i te prze zna czo ne do roz bu do wa nych in sta -
la cji wie lo ka na ło wych (wśród któ rych wy stę pu je kil ka
wzmac nia czy pra cu ją cych w kla sie D). Se ria 06 to
stan dar do wa pro po zy cja dla ama to rów pro stych urzą -
dzeń ste reo – ta kich, ja kie Ro tel pro du ku je od lat.
Ostat nio do cze ka li śmy się od świe że nia ofer ty – w naj -
now szym wcie le niu urzą dze nia ma ją do pi sek SE, in -
for mu ją cy, że do ko na no sub tel nych zmian w ukła dzie
elek tro nicz nym.

RCD-06SE
Mo dy fi ka cje dys ko fo nu opi sa li śmy sze rzej już w nu -
me rze kwiet nio wym przy oka zji gru po we go te stu od -
twa rza czy CD. Zmia ny w sto sun ku do star szej wer sji są
sub tel ne, do ty czą m.in. wy mia ny prze twor ni ka
na układ Wol fso na i po pra wy ukła dów ana lo go wych.
Wi dać jed nak, że głów ne za ło że nia kon struk cyj ne po -
zo sta ły nie zmie nio ne. Zresz tą Ro tel wy ko rzy stu je
od lat po dob ną ar chi tek tu rę we wnątrz swych urzą -
dzeń. Nie jest to zresz tą ja kiś za rzut, gdyż wie lu pro -
du cen tów tak po stę pu je, więc Ro tel nie jest w tym
wzglę dzie od osob nio ny. Z ze wnątrz urzą dze nie się nie
zmie ni ło. Do syć ha ła śli wą szu fla dę umiesz czo no po -
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środ ku ścian ki czo ło wej, a pod sta wo we przy ci ski
pod wy świe tla czem – ja snym i bar dzo czy tel nym. Z ty -
łu, oprócz gniazd ana lo go wych i wyj ścia cy fro we go
S/PDIF, zna la zły się gniaz da trig ger i wyj ście prze ka -
zu ją ce sy gna ły z pi lo ta zdal ne go ste ro wa nia do in nych
ele men tów sys te mu.

RA-06SE
W przy pad ku wzmac nia cza zmia ny mię dzy po przed -
nią wer sją a edy cją SE są jesz cze bar dziej sub tel ne.
Praw dę mó wiąc, po rów na nie zdję cia wnę trza wer sji
sprzed mo dy fi ka cji do te go, co zo ba czy łem tym ra -
zem, przy po mi na ło bar dziej za ba wę w znaj dy wa nie
drob nych róż nic mię dzy dwo ma nie mal iden tycz ny mi
ob raz ka mi – ty le, że róż nic się nie do szu ka łem (choć
fak tem jest, że ko rzy sta łem tyl ko z fo to gra fii sta re go
mo de lu). Do pie ro w ka ta lo gu pro du cen ta zna la złem
pod po wiedź: że po pra wio no za si la nie po przez za sto -
so wa nie lep szych kon den sa to rów, zmie nio no też nie -
co układ sprzę że nia zwrot ne go. Na to miast pod
wzglę dem funk cjo nal nym to na dal ten sam wzmac -
niacz – bar dzo uni wer sal ny, choć zupełnie klasyczny.
Ko rek to ry bar wy moż na ła two omi nąć dzię ki funk cji
di rect, a jed no z wejść ma pę tlę ma gne to fo no wą. Jest

też wej ście pho no dla wkład ki MM i wyj ście pre -out.
Nie ste ty, koń ców ki mo cy, ja kie by ły nie gdyś do stęp ne
w se rii 06, nie są już ofe ro wa ne. 

BRZMIE NIE
Na tle tań szych sys te mów pre zen to wa nych w tym nu -
me rze, Ro tel pre zen tu je się w zde cy do wa nie ko rzyst -
nym świe tle. To sys tem o znacz nie doj rzal szym
brzmie niu, o bar dziej fi ne zyj nej es te ty ce. Naj więk sze
róż ni ce da ją się za uwa żyć w roz dziel czo ści brzmie nia.
Dźwię ki zda ją się wy ła niać z cich sze go tła niż w przy -
pad ku Yama hy czy Cam brid ge Au dio. Brzmie nie nie -
sie w so bie więk szy ła du nek emo cjo nal ny, po pro stu
prze ka zu je wię cej in for ma cji o na gra niu.
Ro tel jest też sys te mem, w któ rym dość wy raź nie da
się usły szeć bo gac two barw ukry tych w śred nim za -
kre sie pa sma. O ile na tań szych sys te mach by ły one
ra czej skry wa ne, ze wzglę du na uka za nie brzmie nia
z jak naj ła god niej szej stro ny, o ty le w tym wy pad ku
ma my już cał kiem nie zły wgląd w bo gac two po szcze -
gól nych in stru men tów. Ro tel wy cią ga struk tu rę ich
brzmie nia jak by od nie chce nia, nie skła nia jąc wca le
do od słu chu ana li tycz ne go. To sys tem, w któ rym wie -
le rze czy dzie je się zu peł nie na tu ral nie, z bar dzo cie -
ka wym efek tem. Z jed nej stro ny brzmie nie wca le nie
jest mę czą ce, z dru giej – ma my moż li wość do kład nej
ana li zy je go po szcze gól nych aspek tów. 
Ro tel za cho wu je przy tym przy kład ną rów no wa gę
mię dzy re je stra mi. W po przed nich edy cjach da ło się
cza sem od czuć pew ne uprzy wi le jo wa nie wy so kich to -
nów. Bar dziej cho dzi o lek kie roz ja śnie nie wzmac nia -
ją ce po czu cie wy ra zi sto ści niż o prze ja skra wie nia
brzmie nia. Tym ra zem unik nię to wszel kiej na chal no -
ści, choć pod wzglę dem roz dziel czo ści na pew no za -
cho wa no po ziom przy naj mniej rów nie do bry. Wy so kie
to ny za cho wa ły swo ją tre ści wość, choć nie brzmią
mo że aż tak prze ni kli wie. Na pew no znacz nie cie ka -
wiej pre zen tu je się śred ni ca. Wo ka le po tra fią za chwy -
cić swo ją bar wą, są bar dzo mi łe dla ucha. Ro tel cał -
kiem nie źle ra dzi so bie z uka zy wa niem trze cio pla no -
wych de ta li, ja kie zwy kle od kry wa ne są do pie ro przez
znacz nie droż sze urzą dze nia. Bar dzo umie jęt nie wni -
ka w struk tu rę na gra nia i po tra fi da wać du żo ra do ści
z od słu chu.
Nie go rzej spraw dza się w pro wa dze niu li nii ba so wej.
Co praw da mia łem w nie któ rych mo men tach wra że -
nie, że Cam brid ge Au dio był nie co bar dziej spek ta ku -
lar ny, ale Ro tel na pew no po tra fił za cho wać nie złą
zwar tość i od po wied nią szyb kość. Mo że pod wzglę -
dem głę bi nie jest mi strzem, ale nie ro bił bym z te go
du że go pro ble mu.

NA SZYM ZDA NIEM
Ro tel zno wu po ka zał, że w dzie dzi nie pro stych i mu -
zy kal nych urzą dzeń po tra fi usta wić po ziom od nie sie -
nia dla wie lu kon ku ren tów. Sys tem 06 to po rząd ne
ste reo, po zwa la ją ce cie szyć się mu zy ką. Do brze wni -
ka w struk tu rę na grań, a co naj waż niej sze, ro bi to
bar dzo na tu ral nie i zu peł nie od nie chce nia. ■

Dystrybutor Au dio Klan, www.au dio klan.com.pl
Ceny RCD -06SE – 2499 zł

RA -06SE – 2999 zł

OCENA
Neutralność 9,5/10
� Brzmienie spójne i bardzo naturalne.

Precyzja 9,5/10
� Znakomita precyzja, choć nic nie odbywa się tu na siłę.

Muzykalność 10/10
� Brzmienie bardzo naturalne i niezwykle wciągające.

Stereofonia 9/10
� Precyzyjna scena, ale w tej dziedzinie droższe systemy mają znacznie

więcej do powiedzenia. 

Dynamika 9/10
� Brzmienie jest naturalne, dynamika go nie ogranicza.

Bas 8,5/10
� Niezłe podparcie w basie, choć są systemy bardziej spektakularne w tej

dziedzinie.

Ocena łączna 93%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Dane techniczne
Odtwarzacz CD Ro tel RCD 06SE
Pa smo prze no sze nia 2 Hz – 20 kHz 

Sto su nek sy gnał/szum >100 dB

Znie kształ ce nia har mo nicz ne 0,0045%

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

Ma sa 3,5 kg

Wzmac niacz Ro tel RA -06SE
Moc wyj ścio wa 2 x 70W

Znie kształ ce nia har mo nicz ne <0,03%

Czu łość wej ścio wa 170 mV

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 435 x 90 x 342 mm

Ma sa 7,7 kg




