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W nowoczesnych systemach audio rodzi się zapotrzebowanie
na niekonwencjonalne przedwzmacniacze o znacznie bogatszej
funkcjonalności niż ta, do której przywykli audiofile. Classé CP-800 jest
takim właśnie, bardzo interesującym urządzeniem

UNI KA TO WY 
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C
lassé – to ka na dyj ska fir ma, ist nie ją ca
od 1980 ro ku, kie dy to za pre zen to wa ła
swój pierw szy wzmac niacz zin te gro wa ny.
Jej sie dzi ba znaj du je się na przed mie -
ściach Mont re alu, we fran cu sko ję zycz nej

pro win cji Qu ebec, gdzie od by wa się pro duk cja. Sta li
Czy tel ni cy AV być mo że pa mię ta ją, że kil ka lat te mu
od wie dzi li śmy fa bry kę. 
Od 11 lat Classé ma wspól ne go wła ści cie la z Bo -
wers&Wil kins, któ rym jest fir ma B&W Gro up, bę dą ca
jed no cze śnie dys try bu to rem Ro te la. War to wspo -
mnieć, że elek tro ni ka Classé wraz z ko lum na mi
B&W sta no wi wy po sa że nie zna ne go lon dyń skie go
stu dia na gra nio we go przy Ab bey Ro ad. Ofer ta elek tro -
ni ki jest w mia rę kom plet na i po dzie lo na na trzy se rie.
Pre zen to wa ny przed wzmac niacz CP -800 na le ży do ga -
my Del ta. Mi mo że dro gi, to jed nak ca ła se ria nie jest
po zy cjo no wa na naj wy żej, po nie waż gór ną pół kę zaj -
mu je jesz cze droż sza Ome ga.
W se rii Del ta, oprócz CP -800, znaj dzie my: pro ce sor
wie lo ka na ło wy, ste reo fo nicz ną koń ców kę mo cy, 5-ka -
na ło wy wzmac niacz oraz dwa mo de le mo no blo ków
i wzmac niacz zin te gro wa ny. Jesz cze nie daw no by ły
w tej sa mej se rii do stęp ne od twa rza cze CD, lecz
– znak cza sów – znik nę ły z ofer ty. Rów nież przed -
wzmac nia czy by ło wię cej niż je den. Te raz CP -800 jest
je dy nym w oma wia nej se rii. Jak się za raz prze ko na my,
ma to swo je ra cjo nal ne uza sad nie nie.

BU DO WA
Od stro ny wi zu al nej, i nie tyl ko, to na praw dę im po nu -
ją ce urzą dze nie. Zna jo mi, któ rzy przy szli do mnie
z nie dziel ną wi zy tą, od ra zu zwró ci li na nie uwa gę, mi -
mo że nie są au dio fi la mi. Rze czy wi ście, CP -800 jest
ład ne i bar dzo efek tow ne, a w do dat ku bar dzo so lid -
nie, pre cy zyj nie, wręcz do sko na le wy koń czo ne. Alu -
mi nio wy pa nel przed nio -bocz ny – ja ko jed no li ta pod -
ko wa – ma znacz ną gru bość. Cie ka we z kształ tu, ale
przede wszyst kim sku tecz ne w wal ce z wi bra cja mi, są
nóż ki, któ rych nor mal nie nie wi docz ne wkła dy wy ko -
na no z bar dzo ela stycz ne go two rzy wa (sor bo ta nu?).
Wra że nie do sko na ło ści utrzy mu je się tak że po zdję ciu
gór nej po kry wy, po kry tej od we wnątrz na ca łej po -
wierzch ni sub stan cją tłu mią cą. Cho dzi oczy wi ście

o to, by du ży płat alu mi nium po bu dza ny fa la mi aku -
stycz ny mi nie „dzwo nił” pod czas gło śniej sze go gra -
nia. Nie wie lu pro du cen tów za da je so bie ta ki trud. Co
wię cej, wklej ki z sub stan cji tłu mią cych znaj du ją się
tak że na bocz nych ścian kach. 
Dba łość o ja kość wy ko na nia wi dać tak że na po zio mie
„mi kro sko po wym”, gdy przyj rzeć się płyt kom dru ko -
wa nym, czy sto ści mon ta żu. Fakt, że urzą dze nie jest
pro du ko wa ne w Ka na dzie, bu dzi za ufa nie i w cza sach,
gdy na wet dro gi high -end co raz czę ściej po wsta je
w Chi nach, two rzy do dat ko we uza sad nie nie dla ce ny
urzą dze nia, któ ra – pa trząc tyl ko przez pry zmat es te ty -
ki wy ko na nia – wy da je się bar dzo roz sąd na.
Tyl na ścian ka zo sta ła prze bo ga to wy po sa żo na. Gór ną
część oku pu ją wej ścia cy fro we (AES/EBU, trzy S/PDIF,
czte ry optycz ne, USB ty pu B) oraz gniaz da ste ro wa nia

(IR, trig ger, RS -232, CAN OUT, Ether net). Dol na sku pia
wej ścia i wyj ścia ana lo go we. Trzy wej ścia (1-3) są asy -
me trycz ne (RCA), resz ta jest po dwój na, tzn. gniaz dom
RCA to wa rzy szą XLR -y. Do ty czy to na wet wyj ścia na
sub wo ofer ak tyw ny. Co istot ne, do stęp ne są dwa po -
dwój ne (RCA/XLR) kom ple ty wyjść dla wzmac nia czy
mo cy, ozna czo ne ja ko Ma in i Aux. Jak się za raz oka że,
nie są one swo imi do kład ny mi od po wied ni ka mi. 
Rów nież ob ły przód, któ ry w pierw szej chwi li wy da je
się za wie rać tyl ko wy świe tlacz i du żą gał kę gło śno ści,
udo stęp nia dwa gniaz da: za śle pio ny gum ką port USB
ty pu A do pod łą cze nia iPo da/iPa da (trans fer da nych
au dio jest cy fro wy i po zwa la uzy skać za ska ku ją co wy -
so ką ja kość brzmie nia) oraz wyj ście słu chaw ko we
6,3 mm. Jed nym sło wem – do CP -800 pod łą czy my
każ de źró dło sy gna łu cy fro we go lub ana lo go we go. 
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Absolutnie znakomite wykonanie – nie tylko z wierzchu, ale i w środku. Modułowa konstrukcja z pewnością
ułatwi ewentualny upgrade

Wszystkie wejścia cyfrowe są izolowane
mikrotransformatorami lub dedykowanymi
izolatorami scalonymi (Analog Devices ADUM 4160)

Procesor FPGA Xilinx zapewnia lepsze zarządzanie
mikrokontrolerem USB NXP (na zdjęciu po lewej) niż 
w sytuacji, gdy za taktowanie odpowiadają same zegary  

Classe twierdzi, że impulsowy zasilacz CP-800 jest
najcichszym, jakie dotąd zbudowano w tej firmie 



PROGRAMOWALNY KOREKTOR EQ 

Dotykowy ekran LCD to bardzo eleganckie i wygodne rozwiązanie. W szczególności warto zwrócić uwagę na
parametryczny 5-pasmowy korektor EQ (fot. 3-6). Można go regulować dla każdego kanału niezależnie, jak
również na wyjściach subwoofera – jednym (mono) lub dwóch (stereo). Częstotliwość dobieramy 
z dokładnością 1 Hz, maksymalna wartość Q wynosi 15, maksymalne wzmocnienie +6 dB (tłumienie -15 dB)

Nie prze wi dzia no je dy nie wejść HDMI... 
Do zdal nej ob słu gi słu ży alu mi nio wy, ma syw ny pi lot
z pod świe tla ny mi przy ci ska mi. Mi mo że cięż ki i zim ny,
jest wy god ny – bo er go no micz ny. Moż na też sko rzy -
stać z du że go ekra nu do ty ko we go, wy eks po no wa ne go
na przed nim pa ne lu urzą dze nia, któ ry umoż li wia do -
stęp do mnó stwa funk cji. Wej ścia da je się na zwać,
okre ślić ich czu łość, a tak że to, czy ma ją być w ogó le
ak tyw ne. Po nad to do wol ne z gniazd ana lo go wych za -
mie ni my w prze lot kę (Pass -Thru), usta li my gór ny li mit
po zio mu gło śno ści oraz po ziom gło śno ści usta wia ny
po uru cho mie niu przed wzmac nia cza czy głę bo kość
za dzia ła nia funk cji mu te. Wy re gu lu je my też ja sność
wy świe tla cza, czas je go wy ga sza nia itd. To jed nak za -
le d wie po czą tek moż li wo ści pre am pu Classé. 

ZARZĄDZANIE BASEM
I PARAMETRYCZNA KOREKCJA
PASMA 
Dzię ki funk cji za rzą dza nia ba sem, CP -800 umoż li wia
ła twą in te gra cję sys te mu z sub wo ofe rem ak tyw nym
– ana lo gicz nie jak w pro ce so rach A/V. W me nu kon fi -
gu ra cyj nym usta la my, któ re z wyjść ma ją być ak tyw ne.

Ak ty wa cja wyjść na sub wo ofer ozna cza włą cze nie
prze kie ro wa nia ni skich to nów do sub wo ofe ra lub sub -
wo ofe rów. Dzię ki te mu od cią ża my nie peł no pa smo we
ko lum ny z re pro duk cji ba su, zwięk sza jąc dy na mi kę
sys te mu. W dal szych usta wie niach okre śla my czę sto -
tli wość po dzia łu pa sma (z do kład no ścią do 10 Hz), na -
chy le nie zbo cza fil trów (12, 18, 24 dB/okt) oraz kon fi -
gu ra cję wyjść (2 x mo no, ste reo sub). Przy wy łą czo nym
za rzą dze niu ba sem dru gą pa rę wyjść Aux L/R moż na
wy ko rzy stać do pod łą cze nia dru giej koń ców ki mo cy
w ce lu bi -am pin gu. Naj lep sze jest to, że dla róż nych
wejść moż na za sto so wać in ne usta wie nia – na przy -
kład dla wej ścia, do któ re go pod łą czo ny jest od twa -
rzacz DVD/BD mo że my sub wo ofer włą czyć, zaś dla
wej ścia cy fro we go, na któ rym słu cha my od twa rza cza
stru mie nio we go lub CD, wyj ście sub wo ofe ra mo że być
wy łą czo ne lub czę sto tli wość po dzia łu mo że być niż -
sza. Tym sa mym po sia da cze CP -800 zy sku ją bar dzo
cen ne na rzę dzie opty ma li zu ją ce in te gra cję ko lumn
z sub wo ofe rem ak tyw nym, nie do stęp ne w żad nym
kla sycz nie zbu do wa nym sys te mie ste reo, tj. ta kim,
któ ry ba zu je na ana lo go wym przed wzmac nia czu lub
in te grze. 

26 AUDIO VIDEO

TESTY SPRZĘTU Przed wzmac niacz cy fro wo -ana lo go wy Classé CP -800

Jesz cze cie kaw szą funk cją jest pro gra mo wal ny ko rek -
tor pa ra me trycz ny (PEQ). Umoż li wia on se lek tyw ne
sko ry go wa nie (stłu mie nie lub pod bi cie) wy bra nych
frag men tów pa sma. Ma my tu 5 do stęp nych pasm ko -
rek cji w każ dym z ka na łów nie za leż nie. Do kład ność
re gu la cji czę sto tli wo ści środ ko wej fil tru wy no si 1 Hz.
Prócz niej, mo że my w dość swo bod ny spo sób mo de -
lo wać cha rak te ry sty kę fil trów, tj. za kres ich efek tyw -
ne go dzia ła nia. Wszyst ko śle dzi my na wbu do wa nym
ekra nie (patrz obok).
W tym kon tek ście ła two so bie wy obra zić PEQ w ro li
na rzę dzia ko ry gu ją ce go mo dy wła sne po miesz -
cze nia od słu cho we go. By re gu la cja by ła sku tecz na,
mu si my jed nak znać war to ści new ral gicz nych czę sto -
tli wo ści. Do te go ce lu po trze bu je my dys kret nie prze -
stra ja nych to nów te sto wych z za kre su 20–200 Hz (są
do stęp ne w in ter ne cie, naj wy god niej bę dzie je od two -
rzyć za po mo cą wej ścia USB)   – i choć by pro ste go
mier ni ka SPL kla sy po pu lar ne go Ra dio Shac ka (patrz
AV 10/11). Classé nie prze wi dzia ło bo wiem żad ne go
sys te mu po mia ro we go. Z jed nej stro ny by się przy dał,
lecz z dru giej – z pew no ścią zna czą co po dro żył by
urzą dze nie. Pro du cent wy szedł z za ło że nia, że w ra zie
po trze by z po mo cą przybędzie pro fe sjo nal ny in sta la -
tor. W na szych wa run kach mo że to być kło pot, lecz nie
jest ta jem ni cą, iż są na ryn ku fir my świad czą ce usłu gi
w za kre sie po mia rów aku stycz nych. 
W prak ty ce ko rek cja PEQ dzia ła zna ko mi cie i – o ile
ko rzy sta my z wejść cy fro wych – nie wią że się prak -
tycz nie z żad ną de gra da cją brzmie nia. W przy pad ku
wejść ana lo go wych opcja ta wy mu sza kon wer sję ana -
lo go wo -cy fro wą i cy fro wo -ana lo go wą, co si łą rze czy
mu si po wo do wać po gor sze nie roz dziel czo ści dźwię -
ku. Z te go wzglę du, uży wa jąc CP -800 w ro li pre am pu
ana lo go we go (dla wy bra nych wejść), war to uak tyw nić
opcję „Ana log By pass”, któ ra wy łą cza ob rób kę DSP
i zbęd ną kon wer sję a/c i c/a. 
Oczy wi ście PEQ moż na tak że za pro gra mo wać w ta ki
spo sób, by skom pen so wać nie do sko na ło ści ko lumn
za ży we brzmie nie lub in ne go ro dza ju ano ma lie. 

Wejścia ponumerowano, bo ich nazwy można ustalić we własnym zakresie, korzystając z menu. Wyjścia Aux mogą obsługiwać albo dodatkową końcówkę mocy 
(bi-amping), albo subwoofer aktywny (jedno z nich wraz z wyjściem sub do pary, jeśli korzystamy z dwóch subwooferów w konfiguracji stereo)
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Ge ne ral nie na rzę dzie ma sze ro ki wa chlarz za sto so -
wań, jed nak ze wzglę du na brak wspie ra ją ce go go
sys te mu po mia ro we go po win no być za pro gra mo wa ne
przez pro fe sjo na li stę lub oso bę, któ ra do kład nie wie,
co ro bi. 
Mi mo na tło ku moż li wo ści, ob słu ga sprzę tu jest bar -
dzo in tu icyj na i nie wy ma ga się ga nia do in struk cji ob -
słu gi, na wet wów czas, gdy do ko nu je się wstęp nych
usta wień w głę bo kich war stwach me nu. Je dy nym wa -
run kiem jest zna jo mość an giel skie go, gdyż tyl ko
w tym ję zy ku wy świe tla ne są ko mu ni ka ty. 
Mo że to ma ło istot ny szcze gół, ale zwró ci łem uwa gę
na fakt, że do łą czo na se ryj nie sie ciów ka (któ rej nie
uży łem) ma dwu krot nie więk szy prze krój prze wod ni -
ków, niż ka ble za si la ją ce do łą cza ne se ryj nie do in -
nych zna nych mi urzą dzeń. To tak że świad czy o po -
waż nym po dej ściu pro du cen ta do swo je go pro duk tu. 

BRZMIE NIE
Opi nia I
Za cznę od kla sycz ne go wy ko rzy sta nia CP -800 – w ro li
pre am pu ana lo go we go. W tej kon fi gu ra cji Classé
spra wu je się ze wszech miar po praw nie. Rów no wa ga
to nal na na ska li czę sto tli wo ści nie od bie ga od nor my,
choć głów na ener gia sku pia się bar dziej na środ ku
pa sma, niż na je go skra jach. Brzmie nie jest ra czej
z ga tun ku ła god nych i dys kret nych, gdzie po sta wio no

przede wszyst kim na mu zy kal ność, a do pie ro w dru -
giej ko lej no ści na dy na mi kę. W efek cie CP -800
umoż li wia wie lo go dzin ne se sje od słu cho we bez
naj mniej szych oznak zmę cze nia. Na wet bar dzo
wy so kie po zio my gło śno ści nie mą cą spo ko ju
od słu chu, a bar wa ni gdy nie prze kra cza gra nic na tar -
czy wo ści, nie za leż nie od ro dza ju mu zy ki i re ali za cji.
Moż na przy jąć, że jest lek ko ocie plo na, a ocie ple nie
to wy ni ka ra czej z lek kie go za okrą gle nia kra wę dzi, niż
z wy mo de lo wa ne go ba lan su to nal ne go. Mi mo to bar -
wy są au ten tycz ne i cał kiem nie źle od da ją re alizm
brzmie nia in stru men tów, choć w sto sun ku do naj lep -
szych (i naj droż szych) przed wzmac nia czy, da się wy -
czuć pew ne ogra ni cze nia w po sta ci nie do koń ca
otwar te go kon tak tu z mu zy ka mi na sce nie. Nie jest to
ro dzaj szy by, czy wo al ki, ale ra czej efekt „psy cho lo -
gicz ny” – ro dzaj ażu ro wej ba rier ki, któ ra od dzie la słu -
cha cza od ar ty sty. Ina czej to uj mu jąc, moż na się po -
czuć jak widz w cyr ku, któ ry sie dzi w lo ży i oglą da dzi -
kie zwie rzę ta, ale are nę za bez pie czo no kra ta mi, da jąc
po czu cie, że ża den ty grys go nie do się gnie. Po dob nie
jest tu taj. Wra że nie ob co wa nia z mu zy ka mi jest z jed -
nej stro ny au ten tycz ne, a z dru giej – wia do mo, że nie
da się żad ne mu z nich po dać rę ki. Mi mo to brzmie nie
uwa żam za bar dzo wcią ga ją ce – bar dzo ła two prze -
oczyć, że wła śnie mi nę ły czte ry go dzi ny, zro bi ło się
bar dzo póź no, a my na dal słu cha my mu zy ki, nie czu -
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jąc prze sy tu. Faj na ce cha. 
W ka te go riach ab so lut nych roz dziel czość CP -800 ma
drob ne ogra ni cze nia, ale w ka te go rii ce no wej, któ rą
pre zen tu je ten przed wzmac niacz, jest ona zu peł nie
do za ak cep to wa nia. Czuć, że da się chy ba jesz cze tro -
chę le piej, lecz jed no cze śnie nie ma ta kiej po trze by,
bo sły chać wy star cza ją co wie le. Obiek tyw nie roz dziel -
czość jest zresz tą lep sza niż su biek tyw nie, co wy ni ka
ze wspo mnia ne go na po cząt ku spo so bu dys try bu cji
ener gii z lek kim fa wo ry zo wa niem śred ni cy. To oczy wi -
ście po gar sza su biek tyw ny od biór roz dziel czo ści. Po -
dob nie ze ste reo fo nią – jest zu peł nie po praw na, ale
nie efek tow na. Je śli tyl ko od po wied nio się sku pi my,
to usły szy my naj drob niej sze szcze gó ły lo ka li za cji, na -
to miast przy szyb kim po rów na niu moż na nie do ce nić
urzą dze nia pod tym wzglę dem.
Dy na mi ka wy da je się bar dzo do bra. Do pie ro na tle
bar dziej dy na micz nych przed wzmac nia czy sły chać, że
moż na jesz cze na tym po lu spo ro osią gnąć. Przy zwy -
czaj nym od słu chu, nie za leż nie od ga tun ku mu zycz ne -
go, zu peł nie jed nak nie za uwa ża się ogra ni czeń szyb -
ko ści czy osła bie nia ata ku na ba sie. Do po rów na nia
mia łem aku rat do dys po zy cji te sto wa ny mie siąc te mu
przed wzmac niacz Au dio net PRE1 G3, któ ry w ka te go rii
dy na mi ki i ba su pre zen to wał znacz nie wyż szy po -
ziom, a wspar ty do dat ko wym ze wnętrz nym za si la -
czem (wów czas je go ce na jest po rów ny wal na z Classé)



KON STRUK CJA ELEK TRO NICZ NA

Kon struk to rzy Classé sku pi li swe wy sił ki na dwóch
new ral gicz nych aspek tach kon struk cji urzą dze nia: za -
si la czu oraz apli ka cji wej ścia USB au dio. Zgod nie
z obo wią zu ją cy mi tren da mi, za sto so wa no wy daj ny,
ma ły i lek ki za si lacz im pul so wy (SMPS). Do ło żo no sta -
rań, by nie miał on cha rak te ry stycz nych wad ukła dów
te go ty pu: w szcze gól no ści wy so kie go po zio mu szu -
mów i za kłó ceń wy ni ka ją cych z du żej czę sto tli wo ści
pra cy ukła du oraz ar te fak tów, ja kie po wsta ją
przy wzmac nia niu sy gna łów o czę sto tli wo ściach aku -
stycz nych (ro dzaj in ter fe ren cji). Jak przy zna je pro du -
cent w „bia łej księ dze” do ty czą cej CP -800, za pro jek -
to wa nie ci che go za si la cza SMPS jest znacz nie trud -
niej sze niż do bre go za si la cza li nio we go. By zni we lo -
wać po ziom za kłó ceń, za sto so wa no tech ni kę Ze ro Volt
Swit ching (ZVS). Po le ga ona na „mięk kim” prze łą cza -
niu na pię cia za si la nia w tych mo men tach, gdy cykl si -
nu so idy przy pa da w oko li cach ze ra. Po nad to czę sto tli -
wość pra cy za si la cza nie jest sta ła – po to, by spek -
trum za kłó ceń by ło bar dziej rów no mier ne (za wie ra ło
mniej du żych pi ków). Za si lacz CP -800 ma 4 od cze py;
je den z nich do star cza na pię cie +5V dla ob słu gi ukła -
dów ob słu gu ją cych wej ście USB au dio. Dzię ki te mu
za kłó ce nia ge ne ro wa ne przez kom pu ter nie prze do -
sta ją się do resz ty ukła du au dio, a wy ma ga ny przez
iPa da prąd 2,1 A jest bez pro ble mo wo do star cza ny
do przed nie go por tu USB, umoż li wia jąc jed no cze sne
od twa rza nie mu zy ki i ła do wa nie. Ko lej nym krucz kiem
w za si la czu jest układ ni we lu ją cy prze su nię cie w fa zie
po mię dzy na pię ciem za si la ją cym (z gniazd ka) a po bie -
ra nym prą dem – tzw. Po wer Fac tor Cor rec tion. Zja wi -
sko to, tra pią ce tak że tra dy cyj ne za si la cze li nio we,
jest bez po śred nią kon se kwen cją te go, że za si la ne
urzą dze nia ma ją nie sta łe (im pul so we) za po trze bo wa -
nie na prąd, w efek cie cze go po bie ra na moc czyn na
jest mniej sza od mo cy po zor nej (ilo czy nu na pię cia
i prą du), co z ko lei jest źró dłem strat ener gii (grza nie
za si la cza). Co gor sza, wią że się to tak że z tym, że pod -
łą czo ne urzą dze nie za nie czysz cza lo kal ną li nię za si la -
ją cą, de gra du jąc tym sa mym brzmie nie po zo sta łych
urzą dzeń. Za sto so wa ny w CP -800 układ PFC za pew nia
współ czyn nik mo cy (po wer fac tor) na po zio mie 0,95
(ide ałem jest jed ność), pod czas gdy ty po wy PF wy no -
si 0,5–0,7. Dzię ki za sto so wa niu obu roz wią zań, za si -

lacz te sto wa ne go przed wzmac nia cza jest po noć naj -
cich szym, ja ki kie dy kol wiek za pro jek to wa li in ży nie ro -
wie Classé De sign Te am. 
Apli ka cja wej ścia USB tak że nie jest by le ja ka – nie
tyl ko wy ko rzy stu je mi kro kon tro ler USB ze zwa la ją cy
na asyn chro nicz ne tak to wa nie da nych z kom pu te ra,
lecz tak że pro gra mo wal ny układ FPGA (Xi linx Spar tan
XC3S100E) współ pra cu ją cy z ze ga ra mi 24,576 i 22,579
MHz, zlo ka li zo wa ny mi kil ka mi li me trów obok. Cho dzi
o to, że sam mi kro kon tro ler nie po zwa la na elek trycz -
ne od izo lo wa nie ze ga rów (któ re wza jem nie się za kłó -
ca ją), pod czas gdy układ FPGA po tra fi znacz nie le piej
za rzą dzać oby dwo ma kwar ca mi, spra wia jąc, że za -
wsze ak tyw ny jest tyl ko je den z nich. Po dob ne roz wią -
za nie za sto so wał Ed Me it ner – m.in. w swo im zna ko -
mi tym prze twor ni ku MA -1 (patrz str. 18). 
Ca ły układ zaj mu je 4 płyt ki, z cze go jed na przy pa da
na za si lacz SMPS, jed na na ste ro wa nie, zaś dwie ob -
słu gu ją sy gna ły ana lo go we i cy fro we au dio. Za ob słu -
gę in ter fej su USB od po wia da rzad ko im ple men to wa ny
w DAC -ach USB mi kro kon tro ler NXP LPC2388. Za sto -
so wa no tak że izo la to ry ADUM 4160 (Ana log De vi ces)
oraz wspo mnia ny pro ce sor FPGA mar ki Xi linx. Pro du -
cent ni gdzie nie po da je gór ne go li mi tu czę sto tli wo ści
prób ko wa nia sy gna łów au dio USB i wy da je się, że
chce za ta ić fakt, iż CP -800 nie jest kom pa ty bil ny z czę -
sto tli wo ścia mi 176,4 i 192 kHz. Wej ście ob słu gu je na -
to miast sy gna ły 24/96 i 24/88,2 oraz niż sze roz dziel -
czo ści. Szko da, bo do stęp ność al bu mów w obu naj -
wyż szych roz dziel czo ściach nie ustan nie ro śnie
(w szcze gól no ści do ty czy to sta rych ma ste rów wy ko -
na nych na ta śmach ana lo go wych) – by się o tym prze -
ko nać, wy star czy przej rzeć ka ta log HDtracks. 
Za od biór sy gna łów S/PDIF od po wia da do brze zna ny
układ CS8416. Za sto so wa no tak że po pu lar ny asyn -
chro nicz ny kon wer ter czę sto tli wo ści prób ko wa nia
SRC4192I. W ro li prze twor ni ków a/c (ADC), c/a i pro ce -
so rów DSP do ob rób ki ana lo go wych sy gna łów wej ścio -
wych zna la zły się dwa ukła dy ADAU 1701. Są to chi py
ra czej ogól ne go za sto so wa nia, nie spe cja li zo wa ne
do za sto so wań high -end. Z ko lei ja ko głów ne prze -
twor ni ki c/a pra cu ją ce nio ne Wol fso ny WM8741
– po jed nym na ka nał – w kon fi gu ra cji róż ni co wej.
(FK)
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zo sta wiał CP -800 da le ko w po lu. Nie mniej, do pó ki nie
ma my do po rów na nia ja kie goś wzor ca, trud no się zo -
rien to wać, że w za kre sie dy na micz nym cze goś Classé
bra ku je. Zo stał tak in te li gent nie ze stro jo ny, że po pro -
stu po zwa la cie szyć się mu zy ką za miast ana li zo wać
dźwięk. 
Ge ne ral nie rzecz bio rąc, sto su nek ja ko ści brzmie nia
CP -800 ja ko przed wzmac nia cza ana lo go we go do je go
ce ny uwa żam za bar dzo do bry. 
Do oce ny ja ko ści wbu do wa ne go prze twor ni ka c/a po -
słu żył od twa rzacz Au dio net ART G3, wy ko rzy sta ny tu
za rów no ja ko na pęd, jak i DAC. Po rów na łem też ja -
kość dźwię ku z tu ne ra cy fro we go, pod łą czo ne go ka -
blem optycz nym z uży ciem obu prze twor ni ków. 
Nie mia ło więk sze go zna cze nia, któ re wej ście w CP -
-800 zo sta ło wy ko rzy sta ne (po mi ja jąc USB). O ile, ja -
ko przed wzmac niacz ana lo go wy, Classé lek ko eks po -
nu je śro dek pa sma, o ty le je go prze twor nik dzia ła do -
kład nie na od wrót – pod kre śla skra je pa sma, roz ja -
śnia jąc nie co brzmie nie, na da jąc mu jed no cze śnie
nie co więk sze go roz ma chu po przez pod ra so wa nie ba -
su. Róż ni ce w ja ko ści mię dzy prze twor ni kiem Classé
a Au dio ne ta nie po zwa la ją na bar dzo szyb ką oce nę,
gdyż nie są tak bar dzo du że, nie mniej po kil ku pró -

Miękkie, elastyczne podkładki w stopkach to
niejedyny sposób walki z wibracjami pochodzenia
zewnętrznego. Widać olbrzymią staranność
producenta na każdym kroku



bach wy nik nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że ja kość
bar wy by ła lep sza w sy tu acji, gdy sy gnał był po da wa -
ny z Au dio ne ta do wyjść ana lo go wych. DAC w Classé,
mi mo że nie ustę pu je w zna czą cym stop niu roz dziel -
czo ścią, to jed nak w istot ny spo sób uprasz cza brzmie -
nie, czy niąc bar wę uboż szą i mniej au ten tycz ną, co
szcze gól nie moc no sły chać przy od twa rza niu in stru -
men tów aku stycz nych. Jed nak ta ki wy nik po rów nań
nas nie za sko czył. Zin te gro wa ny od twa rzacz CD tej
kla sy po wi nien mieć prze wa gę nad prze twor ni kiem
w przed wzmac nia czu w ce nie te goż od twa rza cza
– choć by z uwa gi na ogra ni cze nia in ter fej su S/PDIF.
Tak czy ina czej, w przy pad ku mu zy ki roz ryw ko wej, we -
wnętrz na kon wer sja c/a w Classé mo że zo stać uzna na
za bar dzo do brą, ja ko że brzmie nie jest bar dziej efek -
tow ne. 
To jed nak nie ko niec, po nie waż – zgod nie z prze wi dy -
wa nia mi – ja ko prze twor nik USB, CP -800 oka zał się
lep szy niż w po łą cze niu S/PDIF z Au dio ne tem. Zmie -
nia się wów czas de li kat nie rów no wa ga to nal na, osią -
ga jąc kształt bliż szy neu tral no ści. Na stę pu je zna czą -
ca po pra wa ja ko ści bar wy – na ty le istot na, że prze -
wyż sza pod tym wzglę dem od twa rzacz Au dio ne ta ja -
ko ca łość. Do pie ro do pię cie do od twa rza cza do dat ko -
we go za si la cza, po zwo li ło mu „wy bro nić się” przed
ze sta wem kom pu ter plus prze twor nik w Classé. Nie co
ina czej ma się spra wa z dy na mi ką, bo tu taj Classé,
któ re mu ser wu je się sy gnał z kom pu te ra, czu je się
znacz nie go rzej niż od twa rzacz czy ta ją cy te sa me 
pły ty. (ML)

Opi nia II
CP -800 to do bry przed wzmac niacz ana lo go wy, któ ry
wy bro nił by się w po je dyn ku z nie jed nym kla sycz nym
stop niem li nio wym. Trze ba przy znać, że jest to zna -
czą ce osią gnię cie ka na dyj skiej fir my. Więk szość urzą -
dzeń in te gru ją cych funk cję pre am pu ana lo go we go
i kil ka in nych, ma ją za apli ko wa ną w nie szcze gól ny
spo sób. Tym cza sem z CP -800 pod łą czo ne go do zna -
ko mi te go źró dła i do brej koń ców ki mo cy otrzy mu je my
ra so we brzmie nie high -end. Mo że nie to tal nie trans -
pa rent ne, mo że lek ko przy ga szo ne i nie tak na ma cal -
ne, jak uzy sku je się z naj wyż szej kla sy stop ni li nio -
wych, lecz obiek tyw nie pa trząc – na praw dę wy so kiej
kla sy. Ob sta wiam, że nie je den przed wzmac niacz ana -
lo go wy w ce nie do 20 ty się cy miał by spo ry kło pot
z po ko na niem CP -800, choć nie twier dzę, że nie ist -
nie ją lep sze. Ale nie w tym rzecz, bo osiem set ka nie
jest prze cież tyl ko przed wzmac nia czem...
Nie ja ko dla od mia ny, wbu do wa ny DAC, ko rzy sta ją cy
z wejść S/PDIF, ra czej nie jest do me ną te go urzą dze -
nia. Ina czej: je śli by ze chcieć sztucz nie wy izo lo wać tę
funk cję CP -800, pod łą cza jąc do nie go (ana lo go wo) 
in ny DAC, oka za ło by się, że moż na uzy skać nie gor sze
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brzmie nie za sto sun ko wo nie du żą kwo tę. W sto sun ku
do pod łą czo ne go rów no le gle ka bla mi XLR prze twor ni -
ka Cam brid ge Au dio Dac Ma gic Plus uzy ska łem tyl ko
nie wiel ką i w su mie nie zbyt zna czą cą po pra wę
brzmie nia, po le ga ją cą na zwięk sze niu pre cy zji obu
skra jów pa sma. Brzmie nie wy da wa ło się rów niej sze
i ogól nie bar dziej gład kie, lecz nie an ga żo wa ło bar -
dziej niż w sy tu acji, gdy kon wer sji c/a do ko ny wał 
Cam brid ge.
Praw dzi wy sens te go urzą dze nia ujaw nia pod łą cze -
nie USB do do brze przy go to wa ne go do od twa rza nia
mu zy ki kom pu te ra. Wów czas CP -800 za mie nia się
w war to ścio wy DAC 24/96 i pre amp, sta no wiąc wiel ce
atrak cyj ny łącz nik po mię dzy kom pu te rem (lub iPa -
dem!) a koń ców ką mo cy. Tak, wiem: kil ka lat te mu by ło
to nie do po my śle nia, ale tech no lo gia idzie szyb ko na -
przód i dziś ta ka „per wer syj na” kon fi gu ra cja sys te mu
wy da je się wię cej niż ra cjo nal na. 
Ja ko USB DAC zin te gro wa ny z przed wzmac nia czem CP -
-800 ra dzi so bie świet nie, pre zen tu jąc bar dzo gład kie,
prze strzen ne i nie wy mu szo ne brzmie nie o ze ro wej
agre sji i du żej pre cy zji. Po stęp w sto sun ku do wejść
S/PDIF jest nie za prze czal ny. So pra ny są ła god niej sze,
a za ra zem kla row niej sze, to sa mo do ty czy ba su, z któ -
re go zni ka nie wiel kie wcze śniej otłusz cze nie, zmięk -
cze nie kon tu rów. Co wię cej, bar wy są bar dziej czy ste
i le piej na sy co ne. W su mie wy raź nej po pra wie ule ga
kul tu ra brzmie nia przy jed no cze snym – fakt, że nie -
wiel kim, ale jed nak – zy sku w mi kro dy na mi ce. 
Jak tyl ko Classé za apli ku je ob słu gę wyż szych czę sto tli -
wo ści prób ko wa nia (176,4 i 192 kHz), CP -800 ma szan -
sę stać się praw dzi wym po grom cą od twa rza czy stru -
mie nio wych i prze twor ni ków USB w sys te mach ba zu ją -
cych na jed nej lub więk szej licz bie koń có wek mo cy.
Jed nak w na wet w obec nej for mie jest to urzą dze nie
za słu gu ją ce na wiel ki sza cu nek. 
I jesz cze jed no: po łą cze nie z iPa dem 64 GB, w któ rym
mam za ła do wa ną ulu bio ną mu zy kę w for ma tach AIFF
i Ap ple Los sless, za dzia ła ło po rów ny wal nie do Lin na
DS pod łą czo ne go do wej ścia kon cen trycz ne go. Wów -
czas pi lot Clas se zdal nie ste ru je iPa dem. Re we la cja. 

NA SZYM ZDA NIEM
CP -800 to bar dzo do bry, prze my śla ny i atrak cyj ny pro -
dukt high-end, któ ry prze cie ra ścież kę wie lu in nym
pro du cen tom przed wzmac nia czy. Jest świet nym łącz -
ni kiem po mię dzy kom pu te rem od twa rza ją cym pli ki
bez strat ne, tu dzież iPa dem, oraz wy so kiej kla sy dwu -
ka na ło wą koń ców ką mo cy. Szcze gól nie w sys te mie,
w któ rym ko eg zy stu ją jesz cze in ne źró dła – za rów no
ana lo go we (choć by gra mo fon!), jak i cy fro we (Blu -ray,
DVD). Pa ra me trycz na ko rek cja pa sma mo że oka zać się
wy ba wie niem w wie lu nie zbyt do pra co wa nych aku -
stycz nie po miesz cze niach, a za rzą dza nie ba sem po -
zwa la na eks pe ry men ty z dwo ma sub wo ofe ra mi. Błę -
dem by ło by nie do ce nia nie tych moż li wo ści – zwłasz -
cza że po rów ny wal nych pro duk tów jest na ryn ku bar -
dzo nie wie le. A tych rów nie pięk nych, mar ko wych i do -
sko na le wy koń czo nych – wła ści wie bra ku je! �

DANE TECHNICZNE

Wej ścia cy fro we USB au dio (B), AES/EBU,
3 x S/PDIF (RCA), 4 x To slink, USB ty pu A (z przo du) 

kom pa ty bil ne z iPo dem/iPa dem
Wej ścia ana lo go we 3 x RCA, 2 x XLR
Wyj ścia 2 x XLR (ana lo go we), 2 x RCA (ana lo go we), 

sub, słu chaw ko we 6,3 mm, 
Pa smo prze no sze nia 

8 Hz – 100 kHz (-1 dB) – ana log by pass 
8 Hz – 20 kHz (-0,5 dB) – wej ścia cy fro we

Znie kształ ce nia THD 
0,0005% (wej ścia cy fro we, ana log by pass)

0,002% (ana lo go we, z ob rób ką a/c, c/a)
Mak sy mal ne na pię cie wej ścio we

RCA: 4,5 V RMS (ana log by pass) 
XLR: 9,0 V (ana log by pass)

Mak sy mal ne na pię cie wyj ścio we
9 V RMS (RCA) / 18 V (XLR) 

Im pe dan cja wej ścio wa RCA: 100 kΩ / XLR: 50 kΩ
Od stęp od szu mu 104 dB (ana log by pass) 

/ 101 dB (we. ana lo go we, sy gnał prze two rzo ny a/c) 
/ 105 dB (we. cy fro we) 

Se pa ra cja ka na łów > 100 dB
Za si la nie 90-264 V, po bór mo cy 28 W (stand -by: 1 W) * 
Wy mia ry 445 x 121 x 445 mm
Ma sa 10,4 kg

* – war to ści zmie rzo ne

Dystrybutor  Au dio Klan, www.au dio klan.com.pl
Cena  25 000 zł
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SPRZĘT TOWARZYSZĄCY

System 1 (ML)
■ Kolumny: Equilibrium Atmosphere 2012
■ Odtwarzacz: Audionet ART G3 + EPS G2
■ Przedwzmacniacz: Audionet PRE I G3
■ Wzmacniacz mocy: Audionet AMP I V2
■ Tuner cyfrowy: Vectra HDDR 8051CD
■ Kable głośnikowe: Equilibrium Equilight
■ Interkonekty: Equilibrium Turbine, Anthem
■ Kable cyfrowe: Alphard (RCA), 

Bridge (optyczny), TereQ (USB)
■ Kable zasilające: Enerr Holograph, 

Furutech FP-314 Ag, Ollflex 100 CY 
■ Demagnetyzer płyt: Hi-Fi Tuning HT-2

System 2 (FK) 
■ Źródło cyfrowe S/PDIF: Linn Sneaky DS
■ Komputer (transfer USB) / oprogramowanie:

Apple iMac 27” (OS 10.6.8, Intel Core i5
3,1 GHz, 1 TB, 4 GB RAM/ Audirvana Plus)

■ Kable cyfrowe: AudioQuest Carbon 0,75 m
(USB), Alphard HF8 (S/PDIF), WireWorld
Supernova (Toslink)

■ Przedwzmacniacze: Mark Levinson No. 326,
Conrad-Johnson ET2 

■ Końcówka mocy: Audionet AMPI V2
■ Kolumny głośnikowe: Zoller Tempttion 2000

(upgrade)
■ Kable sygnałowe: Equilibrium Turbine

(RCA/XLR), Stereovox hdse
■ Kable głośnikowe: AudioQuest

Bedrock/Equilibrium Sun Ray
■ Zasilanie: listwa Furutech f-TP615E, kable

sieciowe Furutech FP-614Ag/G, Oyaide
■ Akcesoria: platforma PAB B&H, 

stolik Stand Art STO




