HI-END

Odtwarzacze CD
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ektor podzielony zosta³ na trzy segmenty. Podobnie jak w innych hi-endowych
odtwarzaczach, tak i tutaj mamy transport oraz osobny przetwornik. Nowoœci¹ jest jednak to, ¿e przetwornik pojawia
siê w formie dwóch monobloków - dla ka¿dego
kana³u osobno. Poszczególne obudowy s¹ równie niekonwencjonalne. Czêœæ mechaniczna oraz
elektroniczna zosta³y bowiem “podwieszone”
pod granitowymi p³ytami, posadowionymi na du¿ych, z³oconych, regulowanych kolcach. Napêd
transportu to ostatnio najwy¿ej ceniona jednostka: CD Pro-2 Philipsa, z metalowym korpusem
i odlewanymi pozosta³ymi elementami, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach stacji radiowych. Napêd nie jest jednak przykrêcony do
podstawy, ale – za pomoc¹ sztywnych dystansów
– do platformy przygotowanej przez norwesk¹
Base Technology. Jej kszta³t oraz masa zosta³y
zoptymalizowane pod k¹tem redukcji wibracji
Lektor jest top-loaderem nietypowym
- bez klapy.

pochodz¹cych z transportu. Dopiero ten zespó³,
poprzez elastyczne zawieszenie, przymocowany
jest do podstawy. Z boku umieszczono niewielki
zasilacz z ³adnym toroidem z zalanym ¿ywic¹
œrodkiem oraz kondensatorami Elny. Z pozoru
nic wiêcej siê tutaj nie dzieje. Jest to jednak
z³udzenie, poniewa¿ na wyjœciu pracuje superstabilny zegar XO holenderskiej firmy Tent Labs.
Jest to uk³ad o znikomym jitterze, przygotowany
przez mieszkaj¹cego w Eindhoven Guido Tenta.
Holandia? Eindhoven? Oczywiœcie Philips. Mr
Tent pracowa³ przez lata w oddziale “Semiconductors” tego giganta, a póŸniej by³ jednym z ludzi, którzy przygotowali pierwszy rejestrator
DVD Philipsa DVDR 1000. Doœæ powiedzieæ, ¿e
jego doœwiadczenie oraz pasja zaowocowa³y zegarem o jitterze w³asnym rzêdu 3ps!
Monobloki przetworników zosta³y zbudowane wokó³ standardowych przetworników sigmadelta. Jak jednak mówi pan Waszczyszyn, na-
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Szczyt szczytów
Ancient Audio LEKTOR GRAND

Krakowska firma Ancient Audio
swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczyna³a od budowy
wzmacniaczy – lampowych i hybrydowych. Ale na tym nie poprzesta³a.
Zdoby³a siê na wysi³ek, który wœród polskich producentów jest wyj¹tkowy.
Od kilku lat jest bowiem w audiofilskich krêgach g³oœno o odtwarzaczach CD
Ancienta – a w tej sprawie inne polskie firmy praktycznie nie zabieraj¹
g³osu... Lektor Grand jest zaœ najnowsz¹, referencyjn¹ konstrukcj¹ firmy.
Czyli “topow¹” – i to pod ka¿dym wzglêdem –
pod wzglêdem ceny i konstrukcji. £aduje
bowiem p³ytê od góry, jak na “top-loader”
przysta³o...
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Odtwarzacze CD HI-END
prawdê wa¿ne jest to, co dzieje siê po nich,
a wiêc filtracja, konwersja I/U i wzmocnienie.
W tym przypadku g³ówn¹ rolê gra potê¿na podwójna rosyjska trioda 6N30-EB Sovteka, do niedawna ekskluzywna “w³asnoœæ” amerykañskiego
BAT-a, osadzona w ceramicznej podstawce ze
z³oconymi stykami. Ca³y uk³ad wyjœciowy jest
w pe³ni zbalansowany i polutowany punkt-punkt.
Lektor Grand posiada wyjœcie regulowane, pozwalaj¹ce omin¹æ przedwzmacniacz. Regulacja
poziomu zosta³a wykonana na najnowszych analogowych drabinkach rezystorowych Burr-Browna. Wskazania wyœwietlane s¹ przez podwójne
wyœwietlacze LED z przodu obudowy (osobno
dla ka¿dego kana³u).
Kilka s³ów o po³¹czeniach: pomimo, ¿e transport posiada wyjœcia S/PDIF na gniazdach RCA
i BNC (równolegle – lepiej nie testowaæ na nich
jednoczeœnie dwóch przewodów cyfrowych!), to
przetworniki akceptuj¹ wy³¹cznie sygna³ I 2 S.
W ³¹czu S/PDIF wszystkie sygna³y przesy³ane s¹
szeregowo tym samym przewodem – nadajnik
musi je odpowiednio zakodowaæ, zaœ odbiornik
zdekodowaæ. Oznacza to, ¿e nawet w najlepszych rozwi¹zaniach jitter nie spada poni¿ej
200ps. Przy 3ps zegara transmitowanego oddzielnie przez I 2 S jest to dramatyczna strata.
Standard I 2S, z kolei, jest wewnêtrznym “jêzykiem” odtwarzacza i pozwala na przes³anie
osobnymi przewodami wszystkich sygna³ów –
sygna³u, zegara, synchronizacji itp. W przypadku
Lektora Grand jego twórca poszed³ “po bandzie”
i przygotowa³ w³asne ³¹cze oparte o cztery przewody o impedancji falowej 50 omów i specjalne
wtyki SMB. Zarówno nadajnik jak i odbiornik pozwalaj¹ nimi przes³aæ sygna³ o szybkoœci 4000
MHz, czyli 1000 razy szybciej ni¿ standardowym
³¹czem S/PDIF.

ny” jest przez klapê. Tutaj jej nie ma, trzeba wiêc
na pocz¹tku przycisn¹æ dodatkowy guziczek,
który pozwala wykonaæ tê operacjê. Nie raz zdarzy³o mi siê, ¿e o tym zapomnia³em i musia³em
spacerowaæ do pó³ki z odtwarzaczem. Trzeba
siê te¿ przyzwyczaiæ do obs³ugi komend - chc¹c
np. powróciæ do pocz¹tku utworu, który w³aœnie
jest odtwarzany, naciskamy guziczek “skip”...
B³¹d! W ten sposób powrócimy do pocz¹tku, ale
utworu wczeœniejszego. Pocz¹tek utworu o który nam chodzi osi¹gniemy po przyciœniêciu guziczka “play”... Jest to zreszt¹ “kwiatek” wiêkszoœci odtwarzaczy w technologii Philipsa.
I na koniec najwa¿niejsze: sposób ³adowania
p³yty. Lektor jest odmian¹ top-loadera, gdzie p³ytê k³adzie siê bezpoœrednio na osi silnika i dociska mosiê¿nym kr¹¿kiem (z magnesem). Wariacja
tego rozwi¹zania zastosowana przez Ancient Audio wykluczy³a zastosowanie klapy. Inne firmy robi¹ wszystko, ¿eby zminimalizowaæ wp³yw œwiat³a
zewnêtrznego na soczewkê czytaj¹c¹. Jedyn¹
firm¹, poza Ancientem, stosuj¹c¹ rozwi¹zanie
“otwarte”, jest niewielka japoñska manufaktura
47 Labs.

We wnêtrzu transportu napêd Philipsa
PRO-2, zamontowany na platformie
antywibracyjnej Base Technology.

LEKTOR GRAND
Cena [z³]
Dystrybutor

Czêœæ elementów obudowy jest klejona, co
oznacza znacznie mniejsze naprê¿enia ni¿ przy
elementach skrêcanych. Po³¹czenia wewnêtrzne
wykonano ze srebra. Widaæ wyraŸnie, ¿e jest to
rêczna robota, jednak trzeba powiedzieæ, ¿e –
jak w Rolls-Royce’ach – daje ona posmak luksusu. Bardzo spodoba³ mi siê pilot, wykonany
z p³ata mosi¹dzu z metalowymi guziczkami - takimi samymi jak te w transporcie. Czego mi brakuje? Zmiany fazy absolutnej oraz przycisku na
pilocie pozwalaj¹cego na za³adowanie TOC p³yty. W innych top-loaderach ruch ten “za³atwia-

48000
ANCIENT AUDIO

Wykonanie i komponenty
Znakomity projekt plastyczny, rozdzielenie
napêdu i przetworników. Najlepsze elementy
i podzespo³y.
Funkcjonalnoœæ
Brak zmiany fazy absolutnej. Regulowane
wyjœcie (analogowe) pozwala omin¹æ przedwzmacniacz.
Brzmienie
G³adkie, dok³adne, z fenomenaln¹ stereofoni¹.
Lektor jest mi³osierny dla s³abych p³yt, ale klasê
poka¿e g³ównie przy nagraniach wysokiej
próby. Nieco poluzowany bas.
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Wszystkie segmenty wspieraj¹ siê na
regulowanych, z³oconych kolcach.

19

HI-END Odtwarzacze CD

O D S £ U C H

O

D

S

£

U

C

H

L

ektor jest bardzo “przyjaznym” urz¹dzeniem: nigdy nie zniechêci do ods³uchiwanej
p³yty, niezale¿nie od tego, jak Ÿle zosta³a
nagrana. Jakoœæ realizacji i t³oczenia jest ujawniana, ale dzieje siê to inaczej ni¿ w dCS-ie i Gryphonie Mikado, które to Ÿród³a nie maj¹ wiele
litoœci. Lektor stara siê wci¹gn¹æ s³uchacza w
kreowany spektakl pomimo wyraŸnie artyku³owanych usterek w dŸwiêku. Mog³em wiêc z przyjemnoœci¹ wys³uchaæ tragicznie pogruchotanych
– od strony dŸwiêku – singlowych remiksów
utworu Home Depeche Mode (Mute Records
5 01702). Martin Gore mia³ zniekszta³cony g³os
dok³adnie tak, jak to by³o prawdopodobnie zamierzone (tak mi siê przynajmniej wydaje),
a bardzo dobrze oddane efekty stereofoniczne
odci¹ga³y uwagê od tego, ¿e zupe³nie nie mia³ on
g³êbi i by³ cienki jak ostatnia powieœæ Pilcha.
Dobrze nagrane p³yty zabrzmi¹ jednak, rzecz
jasna, znacznie lepiej. Wtedy w dŸwiêku Lektora
tym bardziej zwraca uwagê organiczna “pe³nia”
dŸwiêku, tak jakby zarówno obrys ka¿dego uderzenia w blachy, jak i jego wype³nienie sz³y rêka
w rêkê, umo¿liwiaj¹c przedarcie siê przez tak niedoskona³e medium, jakim jest CD. Bardzo dobrze
budowane by³y relacje przestrzenne pomiêdzy
instrumentami – nie by³y one p³askorzeŸbami, jak
w wielu, nawet bardzo dobrych urz¹dzeniach,
a przypomina³y raczej wolnostoj¹ce instalacje.
Prawdê o przestrzeni potrafi¹ jednak powiedzieæ tylko nagrania monofoniczne (tak tak...).
Louis Armstrong z p³yty L.A. plays W.C. Handy
(Sony Records [Japan] SRCS 9206, Master Sound)
wraz z towarzysz¹c¹ mu wokalistk¹ Velm¹ Middleton stanowili wyodrêbnion¹ parê, z wyraŸnym miejscem na scenie ka¿dego z nich, bez zachodzenia na siebie. Jest to o tyle trudne, ¿e chocia¿ s³ychaæ ich z tego samego miejsca, to w czasie nagrania musieli staæ obok siebie. Lektor potrafi³ jednak odró¿niæ obydwa te sygna³y, a ponadto podaæ puzony nieco bardziej z ty³u, a perkusjê w g³êbi sceny, na jakimœ podwy¿szeniu.
Grand nigdy nie by³ rozjaœniony, ani ostry.
Mo¿e maj¹ na to wp³yw inne zmys³y... Wiruj¹ca
p³yta od razu przywodzi na myœl LP. Referencyj-

Jednym
z sekretów
przetwornika
Lektora jest
znakomita
podwójna
trioda
6N30-EB,
dotychczas
wykorzystywana jedynie
przez BAT-a
i Audio
Research.
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ny charakter urz¹dzenia Ancient Audio sam
zreszt¹ sk³ania³ do porównañ, jak ma siê CD XXI
wieku do medium analogowego. Trzeba powiedzieæ, ¿e w wielu dziedzinach gramofon wci¹¿
jest “panem na w³oœciach”. Jego przewagi ujawni³y siê g³ównie w perlistoœci i otwarciu góry,
plastycznoœci œrodka i specjalnym “oddechu” ca³ego przekazu. Taki by³ obraz ogólny. Kiedy jednak przysz³o do analizowania szczegó³ów, takich
jak: precyzja w rysowaniu obrysu dŸwiêków, g³êbia sceny (chocia¿ gramofon generuje, nieco artefaktow¹, przestrzeñ) i wreszcie – dynamikê, to
Grand by³... powiem tak: nie by³ wiele gorszy,
a nawet... Co jakiœ czas s³ychaæ by³o, ¿e blachy
z p³yty Getza i Gilberto (Getz/Gilberto, LP: Verve
V6-8545, CD: 523414-2) lepiej zosta³y oddane
przez Lektora – na LP przeszkadza³a pewna “sypkoœæ” tego zakresu, mo¿e i efektowna, ale z precyzj¹ maj¹ca niewiele wspólnego. Ale kiedy na
talerz powêdrowa³a znakomita reedycja p³yty gitarowego tria Friday Night in San Francisco, LP:
Philips/Hi-Q Records/Pro-Ject 6302137, 180g),
to nawet fantastyczna wersja CD (Columbia CK
64410, Collectors Edition, gold) nie do koñca
mog³a dorównaæ winylowi w oddaniu prawdziwej barwy strun gitar. Có¿, do niedawna jakiekolwiek porównanie tych dwóch formatów by³o
dla CD pora¿k¹. Najczêœciej wielk¹.
W porównaniu z innymi “wielkimi” cyfry, Lektor plasuje siê w tej samej lidze – jest to, moim
zdaniem, jeden z trzech, mo¿e czterech najlepszych odtwarzaczy CD jakie s³ysza³em. I to wszystko bez upsamplingu... Jego jedyn¹ dostrzegaln¹
s³aboœci¹ jest nieco l¿ejszy i zarazem poluzowany
bas. Tutaj zarówno Gryphon Mikado, jak i dCS
potrafi³y zejœæ ni¿ej, daæ pe³niejszy i dok³adniejszy
obraz. I dobrze, ¿e nie jest to idea³, inaczej móg³bym zostaæ pos¹dzony o lokalny patriotyzm.
Wojciech Pacu³a

W obudowach
przetworników nie ma
za wiele miejsca, wszystko jest doœæ ciasno
upakowane. A to przecie¿ tylko jeden kana³...
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Ty³ przetwornika oferuje ca³¹ gamê
przy³¹czy cyfrowych z najwa¿niejszym
– I 2S, osobno dla ka¿dego przetwornika.

Nie ma dobrej transmisji cyfrowej bez
w³aœciwego dopasowania impedancji
falowej – na zdjêciu wojskowe
miniaturowe ³¹cza SMB.

