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Rotel
Rotel był jednym z pierwszych audiofilskich producentów, którzy przenosili doświadczenia na grunt wielokanałowy.  
Lata pracy przyniosły różnorodne projekty oraz urządzenia. I chociaż Rotel nie bryluje na polu odtwarzaczy wideo, 
to wielokanałowe wzmacniacze, amplitunery i procesory są tematem doskonale opanowanym.

PROCESOR RSP-1570
W konstrukcji procesora producent wyko-

rzystał taką samą obudowę, w jakiej zmieściła 
się końcówka. Zgodnie ze zwyczajami Rotela, 
zadbano o to, by można było obsłużyć podsta-
wowe funkcje bez sięgania po pilota. Centralne 
miejsce zajmuje pokrętło wzmocnienia, zagłę-
bione w podświetlanym niebieskim pierścieniu; 
to element, który pojawia się także wokół 
wyłącznika sieciowego. Natomiast niespodzian-
ką jest wzbogacenie frontu o pokrętła barwy. 
Regulacje wyglądają jak mechaniczne potencjo-
metry, które spotyka się we wzmacniaczach 
zintegrowanych, jednak tutaj, z racji zakresu 
„obowiązków”, sprzężone są z cyfrowymi 
układami, a właściwa regulacja następuje w od-
dalonych układach elektronicznych. Wyświetlacz 
ma delikatny kolor niebieski, jest dość sporych 
rozmiarów, choć przekazuje jedynie podsta-
wowe informacje. Front zapełnia aż szesnaście 
jednakowych, niewielkich przycisków ustawio-
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nych w dwóch rzędach - taka ich 
liczba wynika z przygotowania 
selektora wejść na bazie niezależ-
nych dla każdego źródła klawiszy; 
pozostałe pozwalają obsłużyć 
podstawowe funkcje trybów 
dekodowania i zdalnych stref. 

W nowoczesnym urządze-
niu A/V poszukujemy najpierw 

gniazd HDMI. Rotel oddaje do dyspozycji cztery 
wejścia i jedno wyjście, o jedno wejście mniej 
pojawia się w formacie komponent, a kompozyt 
i S-Video występują w równych proporcjach 
3/3 (wejścia/wyjścia). Aż osiem analogowych 
wejść liniowych umożliwi swobodną rozbudo-
wę systemu o zewnętrzne źródła audio, które 
mogą także wysyłać sygnały cyfrowe przez 
złącza optyczne (cztery wejścia i jedno wyjście) 
oraz elektryczne (trzy wejścia i jedno wyjście). 

Strumień 7.1 zaakceptuje złącze wielokanało-
we, natomiast główne wyjście procesora ma aż 
dziesięć gniazd RCA – format 7.1 rozszerzono 
o dodatkowy subwoofer i, co nietypowe, także 
drugi głośnik centralny. 

Wszystko to jednak zaledwie gniazda 
dedykowane dla strefy głównej. Obok niej 
zbudujemy za pomocą Rotela systemy aż 
w trzech sąsiednich pomieszczeniach. Zdalne 
strefy ponumerowane 2, 3, 4 mogą ubiegać 
się zarówno o sygnały audio (stereofoniczne 
RCA), jak i wideo (S-Video i kompozyt). Do ich 
obsługi przydatne będą wyzwalacze (aż sześć) 
i komplet gniazd sterowania. Obok nich czai się 
sieciowe gniazdko opisane jako Computer I/O 
- specjalnym kablem można podłączyć procesor 
z komputerem, przejmując kontrolę nad konfi-
guracją Rotela.

Procesor dekoduje sygnały 7.1, końcówka 
mocy RMB-1575 jest 5-kanałowa, ale w tej 
samej serii producent proponuje bazującą na 
zbliżonych rozwiązaniach konstrukcyjnych 
(te same moduły impulsowe) 2-kanałową 
końcówkę RMB-1572, którą można uzupełnić 
zestaw.

Wszystkie popularne standardy wejść i wyjść, 
tak dla sygnałów audio, jak i wideo.

Wyjście z procesora to aż dziesięć gniazd 
- zdublowano złącza dla subwoofera oraz 
głośnika centralnego.
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foniczne przetworniki Burr Brown DSD1791 
(łącznie aż cztery), kompatybilne zarówno z 
przebiegami LPCM, jak i DSD.

Porty HDMI obsługiwane są przez układy 
Silicon Image, natomiast główny „silnik” obrazu 
to Genesis Faroudja.

Aby pomieścić wszystkie przyciski a jed-
nocześnie nie zagracać powierzchni w samo-
uczącym sterowniku, zastosowano prosty 
ciekłokrystaliczny wyświetlacz oraz odchylaną 
klapkę, która kryje dodatkowe klawisze.
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Dekoder surround to procesor DSP firmy 
Cirrus Logic…

…który dostarcza cyfrowe sygnały do baterii 
ośmiu cyfrowo-analogowych przetworników 
wybranych z oferty Burr Browna.

Na wejściach HDMI pracują układy  
Silicon Image. 

Poziomo ułożone drukowane 
płytki wymusiły prowadzenie 

wielu kabli - ułożono je 
jednak w eleganckie 

wiązki, zachowu-
jąc porządek.

Nie da się ukryć, że na tle fajerwerków, 
jakie spotykamy w najnowszych odtwarzaczach 
BD, menu ekranowe Rotela przypomina ekran 
starego komputera. Do sprawy wypada jednak 
podejść użytkowo, a przejrzystości Rotelowi 
odmówić nie wypada. W menu odnajdziemy 
wszystkie niezbędne funkcje z rozbudowanym 
działem dotyczącym zdalnych stref. Dla każdego 
wejścia ustawimy szereg parametrów, pozwa-
lających na elastyczne sterowanie konfiguracją 
i zewnętrznymi urządzeniami (wyzwalacze). 
Podstawowe funkcje dotyczące dźwięku 
zgrupowane są w widocznych zakładkach, tym 
razem nie ma jednak automatu, który odwali 
za nas całą robotę. Trzeba będzie zapoznać się 
ze znaczeniem opóźnień i poziomów, pomoże 
tu chyba tylko generator sygnałów testowych... 
w połączeniu z dobrym słuchem.

Procesor może przyjąć w zasadzie wszystkie 
typy sygnałów z płyt DVD oraz Blu-ray, w tym 
oczywiście najważniejsze strumienie HD (Dolby 
TrueHD i DTS HD Master Audio). W zakresie 
obróbki sygnałów wideo jedyną rzeczą, jakiej Ro-
tel nie potrafi, jest chyba tylko przejście z HDMI 
na analog. Wbudowane procesory umożliwiają 
oczywiście najbardziej pożądaną odwrotną opera-
cję - z każdego sygnału analogowego uzyskamy 
przebiegi cyfrowe. Układy skalujące działają 
w ramach wszystkich standardów aż po 1080p.

Rotel stawia na układy Cirrus Logic, do 
dekodowania formatów audio zaprzęgnięto 32-
bitowy procesor HD CS497004 - stosunkowo 
nowy układ, który poradzi sobie ze wszystkimi 
formatami, przygotowując niezależnie 
dodatkowe sygnały, np. dla zdalnych stref. 
Na wyjściu procesora pojawią się sygnały 
cyfrowe, konwersji dokonują stereo-
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Wśród pięciu końcówek wykonanych w tech-
nologii ICEPower można wyróżnić dwa mode-
le: kanały przednie obsługują dwa moduły ze 
zintegrowanymi zasilaczami...

Końcówka 
RMB-1575 jest 
5-kanałowa. Aby 
zbudować system 
7.1, trzeba doku-
pić 2-kanałową, 
choć ze znalezie-
niem odpowied-
niej w ofercie 
Rotela nie będzie 
kłopotu. 

Podłączenie końcówki nie wymaga zastano-
wienia – każdemu wyjściu odpowiada tylko 
jedno wejście RCA.

...z pomocy których korzystają trzy kolejne 
(kanał centralny oraz efektowe), już bez 
własnego zasilania.

Rotel posłużył się 
amplifikacją w 

klasie D, któ-
rej zaletą 
są m.in. 
bardzo 
kom-
paktowe 
rozmiary.

KOŃCÓWKA MOCY 
RMB-1575

Chcąc uzyskać wysoką moc z pięciu (a tym 
bardziej z siedmiu kanałów) i zachować jedno-
cześnie w miarę rozsądne gabaryty, od pewnego 
czasu Rotel stosuje klasę D. Korzyści płynące 
z cech wzmacniaczy impulsowych widać jak na 
dłoni w końcówce RMB-1575.

Urządzenie ma pięć kanałów, waży tylko 
nieco ponad 11 kg, a według deklaracji produ-
centa produkuje w każdym kanale moc 250 W 
przy 8 omach i aż 500 W przy 4 omach! Mimo 
swoich umiarkowanych wymiarów, RMB-1575 
wygląda też groźnie za sprawą „poszatkowane-
go” frontu - centralną część pokrywają pionowe 
wyfrezowania.

Prosty, przejrzysty układ tylnej ścianki nie 
pozostawia wątpliwości, co z czym podłączyć, 
pojedyncze wejścia i wyjścia to wszystko, co 
wzmacniacz ma do zaoferowania. Cała górna 
pokrywa obudowy jest ażurowa, w końcu ciepło 
(nawet wzmacniacze impulsowe nie gwarantują 
100 % sprawności) musi być jakoś odprowa-
dzane - na zewnątrz nie ma przecież żadnych 
radiatorów. Ich rolę przejmuje w pewnym 
zakresie dolna ścianka, do której przykręcono 
wzmacniacze.

W jaki sposób udało się do tak małej 
obudowy wepchnąć pięć końcówek po 500 W? 
Wszystko widać po odkręceniu obudowy, ale 
układ kryje tu kilka niespodzianek.

Podejrzenia, jak się okazuje słuszne, wska-
zują na moduły cyfrowe firmy Bang&Olufsen, 
którymi Rotel posługiwał się już w przeszłości. 
Na pokładzie RMB-1575 gości technologia ICE-
Power, wewnątrz nie widać jednak wcale pięciu 
gotowych modułów. B&O proponuje wiele roz-
wiązań ICEPower, różniących się 

zarówno mocą wyjściową, jak i konfi-
guracją, podział przebiega także na 
linii układów z własnym zasilaniem 
oraz bez niego. Okazuje się, że wnę-
trze Rotela jest mieszanką dwóch 
typów końcówek. Większą część 

obudowy zajmują dwie duże płytki, każ-
da z nich zawiera zmodyfikowany zasilacz i zin-
tegrowany z nim moduł mocy - model ICE500A. 
Nie licząc układów wejściowych i wyjściowych, 
są to kompletne wzmacniacze, specyfikowane 
na 250 W przy 8 omach i 500 W przy 4 omach. 
Układy te odpowiadają jednak wyłącznie za 
kanały przednie - lewy i prawy. Kanał centralny 
oraz efektowe to już trzy dodatkowe końcówki 
ICE500A Mk2 (ich konstrukcja jest nieco inna, 
jednak bazowe parametry identyczne). To 
obwody bez własnego zasilania, wymagające 
napędu z zewnątrz. W tym celu posłużono się 
zasilaczami z kanałów przednich, w tylnej części 
obudowy zamontowano szynę dystrybucji napię-

cia, która rozdziela jednocześnie sygnał z wejść 
RCA. Tuż pod nią znajduje się moduł wyjściowy 
z kompletem filtrów dolnoprzepustowych dla 
wyjść głośnikowych.

Zrealizowana koncepcja to na pewno kom-
promis względem układu pięciu identycznych 
końcówek z pięcioma identycznymi zasilaczami, 
ale jest on rozsądny i paradoksalnie bardzo audio-
filski, bo zapewnia priorytet kanałom tradycyjnej 
stereofonii, co logicznie wiąże się z trybem 
„direct” dostępnym w procesorze. 

Wzmacniacze cyfrowe miały trudny start – 
na początku były uznawane za coś dziwacznego, 
wymysł i eksperyment, sposób na taniochę 
producentów masówki lub przejawu geniuszu 
w ekstremalnie drogim wydaniu. Obecnie coraz 
więcej firm oferuje takie rozwiązanie z coraz 
lepszym skutkiem. 
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                             LABORATORIUM Rotel RMB-1575

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Potencjał Rotela jest imponujący, urządzenie oddaje 300 W przy 
8 omach i niemal dwa razy tyle przy 4 omach. W tandemie z wydajnym 
zasilaczem owocuje to mieszanką wręcz piorunującą, w stereo spadek... 
nie występuje, w trybie wielokanałowym jest już zauważalny, chociaż 
wynik 5 x 262 W przy 8 omach oraz 5 x 498 W przy 4 omach to nokaut 
dla większości konkurencji (o amplitunerach nawet nie ma co tutaj 
wspominać). Wyniki niemal idealnie zbiegają się z deklaracjami producenta, 
który obiecuje 250 W przy 8 omach oraz 500 W przy 4 omach (wszystkie 
kanały wysterowane).

Poziom szumów, jak na konstrukcję impulsową, jest całkiem niezły 
(-81 dB), a dzięki monstrualnej mocy dynamika sięga 109 dB.

Rys. 1. sygnalizuje jedynie drobne efekty powodowane interakcją fil-
trów wyjściowych wzmacniacza z 4-omowym obciążeniem, objawiające się 
delikatnym zafalowaniem charakterystyki w okolicach 25 kHz. Punkt -3 dB 
osiągany jest przy 68 kHz dla 8 omów i 49 kHz dla 4 omów.

Spektrum zniekształceń (rys. 2) nie ujawnia większych problemów, 
druga harmoniczna położona jest przy -88 dB, trzecia 4 dB niżej, kilka 
dalszych nieparzystych to już okolice -100 dB.

Wykres z rys. 3. ma nietypowy kształt „wanny” bez gwałtownych 
punktów przesterowania. Minima zniekształceń przypadają w związku 
z tym wcześniej niż zazwyczaj, zakresy THD+N niższych od 0,1 % to  
10-104 W dla 8 omów oraz 24-206 W dla 4 omów.

RSP-1570
+RMB-1575

Cena [zł] 9000 +9000
Dystrybutor AUDIO KLAN
 www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Kompaktowe wymiary końcówki mocy dzięki 
impulsowym wzmacniaczom ICEPower. Procesor 
na układach Faroudja (Genesis), DSP Cirrus Logic 
i rozbudowanym konwerterze cyfrowo-analogo-
wym w sekcji audio. 
Funkcjonalność
Końcówka 5-kanałowa, procesor w pełnym 7.1 
z procesorami HD. Skaler 1080p, konwerter 
wizyjny, bogaty zestaw wejść i wyjść, bardzo roz-
budowana obsługa drugiej strefy, kalibracja ręczna, 
audiofilski analogowy tryb stereo.
Parametry
Piekielna moc wyjściowa niezależnie od obciążenia 
i konfiguracji, niskie zniekształcenia. Dobre pasmo. 
Unika problemów znanych wcześniej ze wzmac-
niaczy w klasie D. 
Brzmienie
Potęga i dynamika basu połączona z plastycznością 
środka i łagodnością góry. Przestrzeń z mocnym 
pierwszym planem. 

ODSŁUCH 
Sprzęt wielokanałowy obarczany jest często 

wadami dźwięku cyfrowego, co ma związek 
zarówno ze stratnym sposobem kompresji na 
płytach DVD-Video, jak i trudnościami w osią-
gnięciu poziomu urządzeń dwukanałowych 
(za podobne pieniądze) w sytuacjach czysto 
muzycznych, gdy wystarczy – najczęściej – ste-
reo. Wydawałoby się, że sytuacja z Rotelem jest 
chyba najgorsza z możliwych; nie dość tego, że 
kanałów ma więcej niż dwa, to jeszcze wzmoc-
nienie odbywa się w „układach cyfrowych”... 

Opinię tę powinno zmienić już choćby kilka 
testów, jakie przeprowadziliśmy w przeszłości, 
poddając badaniu wzmacniacze w klasie D. 
A z biegiem czasu jest coraz lepiej. Brzmienie 
Rotela, w ślepym porównaniu, nie mogłoby zo-
stać namierzone jako „cyfrowe” (chyba że ktoś 
odważyłby się badać jego niezwykłe możliwości 
mocowe i na tej podstawie zaczął podejrze-
wać, z czym ma do czynienia). Góra pasma - 
selektywna, ale gładka, łagodna, trochę słodka, 
bez szorstkości i sterylności. Średnica podobnie 
wyważona, plastyczna, „welurowa”, chętniej 
tworząca klimat niż emanująca wielką energią, 
a tym bardziej stroniąca od krzykliwości. Mięk-
kość i zaokrąglenie jest zwyczajnie miłe i służy 
„muzykalności”, jednak pojmowanej trochę 
jednostronnie, więc może zaburzyć neutralność, 
a tym bardziej dokładność. W przypadku Rotela 
kompromis jest naprawdę niewielki. W porów-
naniu z ponad dwa razy droższym Arcamem nie 
mamy tak wysokiego poziomu rozdzielczości 

i detaliczności, jednak w porównaniu z  nawet 
najlepszymi amplitunerami nie tracimy nic, a 
osiągamy większą swobodę, soczystość i dyna-
mikę na miarę dużego, hi-endowego systemu – 
czy to muzycznego, czy kinowego. Z wyjątkową 
charyzmą i darem przekonywania wychodzą 
głosy, zarówno wokale w stereo, jak i kinowe 
dialogi, osiągając szczególną siłę i jędrność. 
Prezentowane są blisko i stabilnie, a do tego 
z dużym wolumenem. Takie zdecydowanie nie 
przeszkadza w zachowaniu płynności i subtel-
ności, a także wydobyciu dobrej artykulacji. 
Wpisują się w ten charakter także instrumenty 
akustyczne, podkreślana jest ich wielkość, 
nasycenie. Z kolei szeroko pojęta elektronika, 
nawet nagrana przeciętnie, traci nadmierną 
agresywność, lepiej układa się do ucha, trochę 
jak po przejściu przez… lampowy preamp. Rotel 
potrafi zaciekawić bogactwem wybrzmień, nie 
robiąc przykrości wyciąganiem brudów. 

A co do basu... żadnych ograniczeń, może 
tylko wtedy, gdy podłączymy jakieś szczególnie 
trudne obciążenie, czego nie próbowałem. 
Potencjał na 4 omach jest tak niesamowity, że 
wydaje się, że i z 2 omami Rotel dałby sobie 
radę. W całym zakresie niskich częstotliwości 
Rotel porusza się zwinnie, bez wysiłku, emitując 
mocne, nasycone dźwięki. Kiedy przychodzi czas 
na mocniejsze uderzenie, pojawia się ono jakby 
o ułamek sekundy wcześniej, po prostu atak 
jest błyskawiczny. Cały czas czuć zapas energii 
gotowej do wyzwolenia. 

ODSŁUCH d l

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 
 8 300 300 298 298 262  
 4 589 589 537 537 498
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  2,2
Sto su nek syg nał/szum [dB]  81
Dy na mi ka [dB]  109
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 8 Ω) 64

Możliwości Rotela pozwoliłyby wyelimino-
wać nawet subwoofer z kina, o ile tylko same 
głośniki dałyby temu radę… W kinie przestrzeń 
jest kompletna i w naturalny sposób skoncentro-
wana z przodu, dzięki szczególnej roli dialogów, 
a mniejszej - efektów. 
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Korzystając z jakiegokolwiek urządzenia wie-
lokanałowego do słuchania muzyki w stereo, 

pojawia się problem transmisji sygnału. Ponieważ 
wszystkie urządzenia dekodują formaty surround, 
muszą mieć automatycznie cały szereg proce-
sorów cyfrowych do obróbki dźwięku. Te same 
układy często pracują nawet wtedy, gdy słuchamy 
muzyki, czy nam się to podoba, czy nie, gdyż 
zdecydowanie łatwiej jest tylko wyłączyć dekodo-
wanie, przepuszczając sygnał tą samą drogą. Co 
gorsza, nigdy tak do końca nie wiadomo, co się 
dzieje z analogowymi wejściami, czy docierający 
sygnał jest konwertowany na cyfrowy, czy nie...

Rotel postanowił wyjść naprzeciw audiofilskim 
wymaganiom, dokładając do swojego procesora 
specjalny tryb Direct, zaprojektowany właśnie dla 
analogowych źródeł stereo. Uaktywniając stosow-
ną opcję (Analog Bypass) mamy pewność, że urzą-
dzenie wyłączy wszystkie systemy cyfrowe i ich 
funkcje, takie jak kontrola i przekierowanie basu, 
ustawienia dotyczące poziomu dla poszczególnych 
kanałów czy czasów opóźnień. W praktyce sygnał 
z analogowych wejść trafi wówczas przez regu-
lator głośności i bufory wyjściowe (analogowe) 
wprost na gniazda dla końcówek mocy. Jest to 
więc tryb równoważny działaniu wysokiej klasy 
stereofonicznego przedwzmacniacza.

Procesor oferuje jednak również i inny, 
bardziej typowy sposób obróbki sygnału, 
który z wejść RCA może trafić poprzez prze-
tworniki do procesorów DSP, tam np. może 
zostać uprzestrzenniony w algorytmach 

Dolby ProLogic II, IIx, czy DTS Neo:6 
lub wzbogacony o dodatkowe 

efekty DSP.

KANAŁY MUZYCZNE

Gniazdo Compu-
ter I/O pozwoli na 
komunikację z PC, 

jednak tylko do 
przeprowadzenia 

procedury konfigu-
racyjnej.

Rotel umożliwia 
uruchomie-

nie aż trzech 
dodatkowych 

stref, do każdej 
doprowadzimy 

zarówno dźwięk, 
jak i obraz.

Część przyci-
sków schowano 

pod klapką, 
obsługę ułatwia 

także mały 
wyświetlacz.


