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ACCUSTIC ARTS POWER I

Niemiecki styl grania chyba większośc
się z mocnym brzmieniem o dużej kon
dodatek błyszczącym. W tym przypad
inaczej. Panie i Panowie, spotkaliśmy
romantycznego Niemca - na szczęście
śladami Wertera i nie próbuje się zabi

W przeciwieństwie do tego potomnego dzieła, nie prób

%

DOSTARCZYŁ

SoundClub - dystrybucja
ul. Skrzetuskiego 42
02-726 Warszawa

odbiorcy, za co jestem mu niezwykle wdzięczny. Mówią
poważnie (bo sprzęt w końcu poważny), zintegrowany

Acoustic Arts nie brzmi ani trochę, jak bym się tego sp

Napiszę to na wstępie: to bardzo dobry wzmacniacz i d

może się stać końcem drogi. Tak, jest aż tak dobry. Ocz

sprzęty dające więcej, ale kosztują co najmniej "ileś tam
więcej.

Accustic Arts – Wszystko, co możesz us

Firma Acoustic Arts ma już blisko 20 lat. W 1996 powo

Schunk Audio Engineering, które początkowo zajmowa
profesjonalnym nagrywaniem muzyki. Współpraca ze

nagraniowymi zaowocowała opracowaniem i produkc

monitorów bliskiego pola. Kolejne 5 lat prac to czas gd
marki przygotowywali swoje pierwsze produkty.

Pomimo tego co i jak produkują Acoustic Arts jest nad

na naszym rynku marką. Szkoda, bo producent spod S

sporo do zaoferowania, co potwierdzają liczne nagrod

(dla mnie zbyt niemiecki), to wszystkie produkty tej firm

też pewną wizję i przekładający się na niego motyw pr

również jest dobrym znakiem. Prawie bym zapomniał.

Nazwa ACCUSTIC ARTS jest skróconą formą ACCUrat
uzyskiwania właściwego autentycznego dźwięku.

Accustic Arts w ofercie posiada zarówno elektronikę ja
akcesoria.

Budowa

Co otrzymujemy za 27.000 tysięcy? Dostajemy superin

przedwzmacniacza, wyjście słuchawkowe i pojedyncze

blisko wejścia zasilania, co powoduje pewien dyskomfo

nie jest recenzentem przełącza kable głośnikowe raz n

Potężny transformator toroidalny zapewnia niezły zap

10.000uF dba o stabilność zasilania. Producent pomyś
mostków za pomocą kondensatorów MKP. Godne to i

znajdziemy kilka wzmacniaczy operacyjnych OPA606 f

zarówno odsłuch, jak i przejrzenie karty katalogowej e

jakości. Regulacja głośności oparta jest na zmotoryzow
tor audio nie jest symetryczny.

Konstrukcja końcówki mocy oparta jest o komplement

jedne z lepszych MOSFET-ów do audio, niestety, są ma

Mamy tutaj po dwie pary na kanał, co moim zdaniem j

wypadków. Całość okraszono dobrej jakości gniazdam

udało mi się znaleźć nigdzie napisów to potwierdzając

Obudowa jest solidna - choć bez zbędnej przesady. Na

przednim, znajdujemy LED-owe kontrolki, wyjście słuc

głośności. Te dwa pokrętła dominują wielkością - to ba
najczęściej.

To co budzi moje zastrzeżenia, to fakt wykorzystania e

Na przykład kondensatory blokujące przy tranzystorac

sygnałowe wewnątrz wywołały u mnie nieprzyjemne w
ich z Unitrowskiego gramofonu mojego taty. Czepiam
prawo.

Ostatni niuans: na froncie po prawej stronie mamy gu

wykorzystać musimy zdjąć metalowy kapurek... pewni
wzmacniacza.

Brzmienie
Opinia 1

Wydaje mi się, że wiele recenzji, moich, jak i moich kol

pewnych kilku cechach urządzenia. Staramy się wydob

model takim a nie innym. Drugim aspektem oceny jes

Dziś będzie inaczej, ponieważ, ten wzmacniacz nie poz

to wysokiej klasy, uniwersalna superintegra, która nap

praktycznie każdego źródła i na dodatek jego cena nie

Zaczynając od ogółu: to jest, jak już mówiłem bardzo u

muszę przyznać, że razem z moim systemem stworzył

takiej barwy ze swobodą prezentacji. Dało to naprawd

zaprezentowana: zarówno horyzontalnie jak i pokazują

przy muzyce niż chęć zwrócenia uwagi przesadną szcz
nadmiarem mocy.

Nie znaczy, to jednak że zabrakło emocji. Wszystko był

pochodzenie wzmacniacza. Podczas gdy różni produce

wizją swego guru, tutaj bardzo widoczne jest podejście

miałem kłopotu. Dave Brubeck, Avenged Sevenfold, D

było podane w sposób przyjemny, zachowując różnico

sobie „Ten wzmacniacz jest naprawdę dobry, albo face

opcja. Gdybym mógł, to dałbym mu 5/5 i napisał, że po

“ Jack of all trades... but master of none.

Tak właśnie jest tutaj. Znajdzie się w podobnej cenie w

lepszym basie. Mówię tu o trzech różnych wzmacniacz

Arts Power I to jedna z najbardziej wypośrodkowanych

sposób, doskonale akcentuje rytm i nie zaciera szczegó

spodziewamy... albo i nie - czyli tak jak w tym haśle rek
absolutnie prawdziwym.

Wy się umawiajcie na testy, a ja postaram się go przetr
Opinia 2

Lubię proste rozwiązania sprzętowe. Przekonują mnie

pilot i niewielka ilość przycisków. Lubię urządzenia zró

na efektowne wejście od pierwszego naciśnięcia przyc

Accustic Arts jest wzmacniaczem, który od pierwszego

czaruje. Ta mocna integra posiada w zapasie możliwoś

one ukryte. Brzmienie szybko daje się polubić i jeśli kto
Arts natychmiast mu się to spodoba.

Nie będę powtarzał tego co napisał powyżej Michał, al

Siedząc pewnego wieczoru i słuchając muzyki postano

żartu, niby trochę eksperymentując. Rzadko zdarza się

brzmienia przewodów. Połowę zasług oddajemy oczyw
należy do wzmacniacza.

Świadomość tego, że tak można, jest zaproszeniem do

jakości połączenia lub nie do końca wierzy w to, że kab

grosze, może używać tego wzmacniacza jako swoisteg

czy gorszy, czy scena jest odpowiednio szeroka i głębo
słyszalne były po pierwszych kilkunastu sekundach.

Na wstępie napisałem o prostej obsłudze i powtórzę to

absolutnie wystarczającą funkcją, która jest mi niezbęd

preferencja. Nie lubię zbytniej przesady w ilości guzikó

latarkę, staje się często niezbędny aby cokolwiek przeł

robię to i przełączam to co jest niezbędne przyciskami

Stereotyp podpowiada, że muzyka odtwarzana przez r

niemiecki wzmacniacz powinien być dokładny, poukład

Arts Power I nie jest urządzeniem, które zadowoli każd

próbuje ukryć jego słabe strony. W utworach nastrojow

ukojenie. Tam gdzie potrzebna jest energia i mięsisty b

tonów średnich - tak samo jak z instrumentami akusty
alikwoty, ładnie nasycone i mięsiste.

Napełniona powietrzem muzyka Stephana Micusa z pł

pomieszczeniu, brzmi prawie dokładnie tak jak została

zachwyca dopiero przy urządzeniach, które potrafią st

skali 8-sekundowego, naturalnego dla tego wnętrza po

Doskonale Accustic Arts sprawdza się z jazzowymi wok

małych klubach (Jazz at The Pawn Shop), staranne rea

koncerty: cały ten stylistyczny tor przeszkód Accustic A

przeszkód. Bardzo dobrze radzi sobie także z orkiestrą

okablowania albowiem im większa orkiestra tym więce

skomplikowana faktura. Trudne frazy zespołu Bad Plus

urządzeniach, które sobie z tym nie radzą powodują b
nagrania.

Accustic Arts Power I jest bezlitosny jeszcze w jednej k

często bolesną, zarówno w stosunku do nagrań jak i re

lubi starannie dobranych partnerów i w przypadkowym

Będzie bez trudu pokazywał, które urządzenie jest najs

Trzeba otwarcie napisać: to wzmacniacz dla cierpliwyc

ideału. Jeśli komuś skończy się skala dobrego brzmien

pożyczyć kilka nowych (czytaj lepszych) kabli lub innyc
ujawniani ich właściwości brzmieniowe.

PODSUMOWANIE

To co stracił w moich oczach wyglądem (postawion
biedniejszy krewny), nadrabia charakterem i możliw
poszukujących spokoju, ale lubiących mieć w zapas
chce się skorzystać.

Nie jest bezduszny, ale nie posiada tak bardzo wyr
w recenzjach konstrukcje. I to jest jego największa
kto szuka urządzenia które tylko wzmacnia sygnał
potencjometrem barwy z dodatkowymi funkcjami

Doskonale ujawnia właściwości brzmieniowe kabli,
muzyką, ale nie boi się monumentalnej symfonii cz
docelowe, które kochacie za ich charakter i szukaci
najlepsze? Dzwońcie do SoundClubu.

Parametry techniczne
Parametry
Moc 130 W (8 Ohm); 190 W (4 Ohm)
THD: 0,007%
Współczynnik tłumienia: >1000
Stosunek S/N: -95 dB

Impedancja wejściowa: 50 kOhm RCA, 2x20 kO
Wymiary: 48.2 x 14.5 x 45 cm
Waga: 22 kg

Sprzęt użyty w teście
Sprzęt
ACCUSTIC ARTS POWER I mk IV
Odtwarzacz CD T+A MP 3000 HV

Wzmacniacz mocy - Audia Flight Strumento No

Przedwzmacniacz - Audia Flight Strumento No
Kolumny: Audiovector SR6 Avantgarde Arreté,
Kable: Furutech, Yarbo, KBL, Cardas
Zasilanie - Gigawatt PC3 SE EVO

Nagrania

Gdzie kupić?

Dystrybucj

ACOUSTIC ARTS

Sklepy muzyczne > ACOUSTIC ARTS
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SENNHEISER: HDV 820 - więcej ni

HDV 820 będący bezpośrednim nas
słuchawkowego HDVD 800 poza bar
ze szczotkowanego, anodyzowaneg
ulepszone komponenty pozwalając
cyfrowo-analogowe rozdzielczości 3
próbkowania 384 kHz, oraz odtwarz

%

DOSTARCZYŁ

Jednym słowem ekstra klasa z zapa

Zacznijmy od tego, że jest to urządzenie za

współpracy z najnowszymi słuchawkami za

siebie więcej, niż każde z urządzeń osobno

Aplauz

tego wzmacniacza do współpracy tylko z jednym mode

tel: +48 22 751 42 39
www.aplauzaudio.pl

zasobów. Cóż więc potrafi ten wzmacniacz takiego nad

zł? Walorami akustycznymi zajmę się później, a na poc

Napisz Email

Szczególną uwagę warto zwrócić na uniwersalne lewe gnia

Jest to wzmacniacz dla prawdziwych fanów słuchawek

słuchawek dynamicznych. W tym aż 3 z 4 gniazd obsłu
jest to powszechnie spotykana cecha, nieprawdaż?

CZYTA J> Recenzja dedykowanych słuch

Zastosowano gniazda w najbardziej rozpowszechniony
obecnie standardach audiofilskich: jeden XLR-4, dwie
sztuki Pentaconn 4.4 mm i dla zachowania

kompatybilności ze starszymi modelami niezbalansow

kombi XLR-3 / jack 6.35 mm. Nie ma wyjść mini jack 3.
mm, gdyż jest to urządzenie zaprojektowane i
zoptymalizowane pod wymagające więcej energii

słuchawki wysokoomowe. Nie oznacza to oczywiście, ż

nie można poprzez przejściówkę podpiąć modeli nisko

czujność przy głośniejszym słuchaniu by ich nie „ugoto

Od tyłu (czyli od zaplecza) sporo możliwości przyłączan

Wejścia cyfrowe: koncentryczne COAX / optycz

Wejścia analogowe: symetryczne XLR-3 / niesy

Można więc bezpośrednio podłączyć 5 różnych
czołowej.
Wyjścia analogowe: symetryczne XLR-3

Szczególnie ostatnia pozycja wymaga rozwinięcia nieco

regulowalny, więc nasz wzmacniacz może występować

po podłączeniu do końcówki mocy i dalej na ko

bezpośrednio do kolumn aktywnych, np. Sveda

(jeśli chodzi o ilość elementów) i w pełni audiof
kolumnowy.

Po stronie potencjalnych źródeł możemy podłączyć ws

wyposażonych w gniazda XLR (o najmniejszych z możl

optyku. W przypadku korzystania z komputerów optym

Od frontu, przyjemnie działający potencjometr i selekt

działający bez żadnych zbędnych (trzasków, klików) od

słuchawkach. Niestety rzuca się w oczy brak wyświetla
mógłby informować nas chociażby o parametrach
odtwarzanego materiału. W tej cenie to żaden extras,

tego możemy na PC wyświetlić okienko (wyglądające ja

pamiętało czasy Windows XP) – to najbardziej rozczaro

element, a właściwie brak elementu w tym zacnym urz

Białe diody informują jedynie o aktywnym wejściu i czy

do czynienia z sygnałem DSD. No niewiele tych inform

zmiana koloru LED mogła by informować o próbkowan

Cały tor audio jest symetryczny (kanały lewy i prawy pr

na siebie nie wpływać) – mamy więc dwa wzmacniacze

Ponadto postarano się skrócić długość ścieżek do abso

Automatyczne dopasowanie się do próbkowania w zak
sygnały audio do 382 kHz i do DSD256.

Na naukę nigdy nie jest za późno...

Korzystając z okazji drobna podpowiedź eksploatacy

odtwarzacza JRiver (bo może nie wszyscy wiedzą). Om

DAC nie wspiera natywnego odtwarzania plików DSD

CTRL+O > Audio > Ustawienia >DSP i format wyjścia...

Format DSD (Direct Stream Digital) ma inną struktur

używanych w komputerach i na płytach CD. Odtwarz

1-bitowy DSD do 64-bitowego PCM. Wynikowy plik m

DSD128 aż 64bit/705.6 kHz. A że nie każdy sprzęt jes

ruch idzie down sampling – jest to działanie standard

najlepsza jakość słuchając plików ISO zrobionych z p

ustawieniach JRiver: Player > DSP Studio > Output Fo

wspiera nasz sprzęt. Pliki wyższe niż typowy DSD (tzw
Hz”.

Przypadek drugi gdy mamy potrzebne sterowniki ASIO (kliknij żeby

Omawiany tu przypadek (HDV 820) jest jednak inny,

strumieniowanie DSD (bitstreaming) pozwalając na u
skorzystać z tej możliwości musimy w komputerze z
wymaga drivera) i:

- w zakładce Audio Device wybrać HDV 820 ASIO Driv
- w zakładce Bitstreaming wybrać DSD

Dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, że w instrukcji ob

dociekliwy użytkownik słuchający z komputera nie zg
podczas słuchania plików nigdy mu się nie zapala.

W przypadku podłączenia bezpośrednio do odtwarz
gdyż sygnał jest rozpoznawany automatycznie.

Na dołączonym do kompletu pendrivie instrukcja obsł
po Polsku oraz program Sennheiser HDV 820 Control

Panel. Sugeruję jednak pobrać go bezpośrednio ze str

producenta, gdyż będzie bardziej aktualny – u mnie ta

różnica wynosiła już 3 wersje. Przy okazji również wart
od razu sprawdzić czy mamy wgrany do wzmacniacza

najnowszy firmware. Niezbędne pliki są dostępne tu.
Jeżeli miałbym mieć jakieś uwagi eksploatacyjne to
chciałbym mieć większą swobodę w operowaniu

pokrętłem głośności. To co widać na zdjęciu poniżej to

max dla komfortowego słuchania, więc użyteczny zakr

obrotu jest niewielki - w zakresie kilku stopni i osiągam

duże wzmocnienie. Trzeba więc uważać. Trudno przez
ustawić muzykę bardzo cicho, to jak operacja
chirurgiczna.

Podsumowanie

To co mi się w tym urządzeniu spodobało najbardz

to aspekt ekonomiczny zakupu – za jedne pieniądz

nabywamy audiofilskie urządzenie pozwalające na
podłączenie do 4 par słuchawek, gdzie
wszystkie mogą grać jednocześnie
tor audio jest w pełni symetryczny, co ma

niebagatelny wpływ na jakość detali w muz

świetny DAC o bardzo wysokich parametrac
próbkowania

możliwość bezpośredniego odtwarzania plik
DSD i płyt SACD w pełnej jakości
mnogość wejść by podłączyć co się chce
a gdy najdzie nas ochota na rozbudowanie

systemu o kolumny to wystarczy podłączyć
modele aktywne (co kończy listę zakupów)

lub pasywne poprzez zewnętrzny wzmacnia
mocy (HDV 820 pełni funkcję
przedwzmacniacza sterującego głośnością)
niewiarygodne pasmo przenoszenia

HDV 820 może obsługiwać słuchawki dowolnych fir

(tak głosi instrukcja), czyli nie takie dedykowane d
ani jednego wyjścia słuchawkowego 3.5 mm.

Nie najlepiej, a chwilami wręcz źle brzmią na tande

albumy dla tzw. odbiorcy masowego - ordynarne d

mobilnego ze średniej / niskiej półki, gdzie wszystk

uspokajający takie realizacje, ale póki co na sprzęc

Z etyk

Natomiast słuchanie realizacji z SACD / DSD, to czy

takie albumy (lub ich wersje zgrane do plików) zac

oznacza m.in. to że grają „ciszej” i można sobie poz

używania gałki volume we wzmacniaczu – w moim

„godzina 9”, a dla SACD „godzina 11”. No i trzeba je
920 obsługuje natywnie DSD256.

DSD jako format słynie z lepszego brzmienia od PM

SACD wytwórnie nie wrzucają przypadkowego mat

odbiorcami tych płyt są głównie audiofile. Z plikam

że jest, ale bywa) ten kłopot, że część z dostępnych

pochodzi od niepoczytalnych inżynierów, którzy do

konsolety remasteringu na max. Poza przypadkam

wysokiej rozdzielczości grają zdecydowanie pełniej

szczegółowym dźwiękiem od swoich odpowiednikó

Od strony dźwiękowej HDV 820, to perfekcyjne dop
(szczególnie w połączeniu z słuchawkami HD 820),
Przyjemny w wielogodzinnym słuchaniu.

Plusy dodatnie
Dynamiczny, wyrafinowany, bardzo
precyzyjny dźwięk pełen detali
Symetryczny tor audio i obsługa
zbalansowanych i niezbalansowanych
słuchawek
Wydajny i sprawdzony chip DAC – Sabre
32 firmy ESS z górnym limitem DSD 256
i 32 bit/384 kHz PCM
3 w 1 – wzmacniacz słuchawkowy / DAC
/ przedwzmacniacz (z wejściami
analogowymi)
Eleganckie wykonanie
Obsługa 4 typów wtyków – XLR-4 / XLR-3
/ 6.35 mm / 4.4 mm
Może być przedwzmacniaczem dla

kolumn aktywnych lub końcówki mocy
Rozmiary i zastosowanie biurkowe
(idealny do współpracy z PC)

W skrócie: wzmacniacz słuchawkowy / wyjścia audio:

przenoszenia <10 Hz - >100 kHz / czułość wejściowa pr

16 dB (wejście niesymetryczne) / przetwornik ESS SAB

próbkowania 384 kHz / całkowite zniekształcenia harm

dB przy 600 Ω / napięcie wyjściowe ok. 480 mW (1 kHz
224x44x306 mm / kolor czarny / waga ok. 2,25 kg

Gdzie kupić?

Dystrybucj
Aplauz

www.aplauzaud

tel.: +48 22 751
tel.: +48 22 205

SENNHEISER
www.sennheiser.pl
Email
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