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Hi-end odtwarzacz CD

W przysz!ym roku Audio Research 
b´dzie obchodzi! 40. urodziny. 
To jeden z najbardziej szacownych 
i najwi´kszych specjalistów w dziedzinie 
konstrukcji lampowych. Na rynku amerykaƒskim
porównywano go do motoryzacyjnego 
koncernu GM, ale przedstawiciele firmy 
woleli skojarzenie z Ferrari. 
PodkreÊlali, ˝e mimo kilku dekad tradycji 
w ich dzia!alnoÊç nie wkrad!a si´ rutyna. 
Nie pojawi!a si´ te˝ potrzeba flirtu 
z rynkiem masowym, kuszàca 
lukratywnymi zyskami, ale te˝ 
niosàca ryzyko utraty presti˝u 
i obni˝enia wyÊrubowanych 
standardów jakoÊci 
na rzecz zwi´kszenia 
skali produkcji.

CoÊ 
pi´knego!
Audio Research CD8

Jacek K!os

Konsultacja techniczna: 
Piotr Górzyƒski
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P rzez blisko 40 lat Audio Research
konsekwentnie wyrabia! sobie
mark´ wytwórcy sprz´tu, który

nie doÊç, ˝e Êwietnie gra, to jeszcze jest 
solidny i niezawodny. Zasypanie sklepów
tanimi produktami nigdy nie by!o ambi-
cjà jego twórców; za to satysfakcja u˝yt-
kowników, renoma i najwy˝szej klasy 
serwis – i owszem. Audio Research Com-
pany powsta!a w 1970 roku z inicjatywy
Williama Z. Johnsona w Minneapolis. Na
poczàtku lat 50. ojciec za!o˝yciel zajmo-
wa! si´ konstruowaniem sprz´tu elektro-
nicznego, a do po!owy lat 60. prowadzi!
równolegle sklep hi-fi. Po za!o˝eniu ARC
jego przygoda ze sprzeda˝à innych marek
bynajmniej si´ nie zakoƒczy!a. Nie wszys-
cy wiedzà, ale to w!aÊnie Audio Rese-
arch zosta! pierwszym dystrybutorem
Magnepana i przyczyni! si´ do spo-
pularyzowania grajàcych paneli.
DoÊç d!ugo urzàdzenia obu
marek by!y jak papu˝ki nie-
roz!àczki – sprzedawano je 
w tych samych sklepach i ze-
stawiano w rekomendowane
systemy. 

W fabryce
Od tamtego czasu obie fir-

my znacznie uros!y. DziÊ Au-
dio Research zatrudnia oko!o
50 osób i zajmuje budynek o po-
wierzchni 4500 metrów kwadratowych,
zlokalizowany na zachodnich przedmie-
Êciach Plymouth w stanie Minnesota
(wczeÊniej firma przeprowadza!a si´ trzy-
krotnie). Naoczni Êwiadkowie zgodnie
twierdzà, ˝e wewnàtrz panuje wr´cz nie-
ludzki porzàdek i laboratoryjna czystoÊç.
Miejsce bardziej przypomina wytwórni´
mikroprocesorów ni˝ urzàdzeƒ budowa-
nych w tradycyjnej technice lampowej.
SpecjaliÊci ARC sà przekonani, ˝e zacho-
wanie czystoÊci w hali produkcyjnej uza-
sadniajà wzgl´dy konstrukcyjne. P!ytki
drukowane myje si´ bardzo dok!adnie,
zanim zostanà obsadzone komponenta-
mi. Jakiekolwiek zanieczyszczenia lami-
natu, z!oconych kontaktów czy grubych
Êcie˝ek sà traktowane jak potencjalna
przyczyna póêniejszych problemów. Na-
wet rozpuszczalnik stosowany do czysz-
czenia laminatu nie jest przypadkowy.
Wed!ug firmowej filozofii na brzmienie
wp!ywa tak wiele czynników, ˝e niczego
nie wolno pozostawiaç przypadkowi.

Gdy p!ytki sà ju˝ czyste, obsadza si´ je
komponentami o minimalnym rozrzucie
parametrów. Cz´Êç z nich – jak lampy czy
tranzystory – poddaje si´ dodatkowym
pomiarom, których wyniki skrupulatnie
notuje. Ta procedura znacznie u!atwia
póêniejsze serwisowanie i przyspiesza 
dobór cz´Êci na wymian´. Podzespo!y 

zostajà przypisane konkretnemu egzem-
plarzowi, który mo˝na zidentyfikowaç po
numerze seryjnym. Dzi´ki dokumentacji
nawet bez pomiarów wiadomo, które
lampy b´dà pasowaç idealnie.

Wszystkie elementy montuje r´cznie
wykwalifikowany personel, ale w myÊl za-
sady, ˝e kontrola najwy˝szà formà zaufa-
nia, ka˝da p!ytka przechodzi szeÊcioeta-
powy sprawdzian jakoÊci, w!àczajàc w to
ogl´dziny przez szk!o powi´kszajàce. Do-
piero potem PCB mo˝na umieÊciç w obu-
dowie i pod!àczyç okablowanie. Audio
Research u˝ywa przewodów o konstrukcji

licowej – wiele przewodników, ka˝dy 
w osobnej izolacji.

Zmontowane urzàdzenia ponownie
poddaje si´ testom i fabrycznemu wygrze-
waniu. Dopiero teraz mo˝na przymoco-
waç ozdobnà przednià Êciank´ i oczywi-
Êcie ponownie wszystko sprawdziç. Je˝eli
próba przebiegnie pomyÊlnie, produkt
jest gotowy do spakowania. I w wi´kszoÊci
fabryk na Êwiecie spoczà!by dostojnie 
w Êwie˝utkim kartonie, ale nie tutaj.

Audio Research najwyraêniej lubi do!o-
˝yç sobie pracy, poniewa˝ stosuje jeszcze
jednà procedur´ kontrolnà – test ods!u-
chowy. OczywiÊcie, nie jest to wielogo-
dzinny kontemplacyjny ods!uch, majàcy
ods!oniç najpilniej strze˝one tajemnice
szklanych baniek. Chodzi raczej o wy!a-
panie ewidentnych b!´dów –szumów, z!ej
charakterystyki tonalnej czy zamienio-
nych przewodów. Niemniej jednak robo-
ta jest ˝mudna i pracoch!onna. Ka˝de
urzàdzenie trzeba pod!àczyç, troch´ roz-
grzaç, a póêniej go pos!uchaç. ˚eby
usprawniç ostatni etap, ARC u˝ywa wy-
jàtkowo przejrzystych kolumn – g!ównie
Wilson Audio (obie firmy bardzo si´ lu-
bià), choç trafiajà si´ te˝ Avalony. Proce-

dur´ wykonuje jeden z najwa˝niejszych
techników – Warren Gehl. Dopiero uzy-
skawszy jego akceptacj´, urzàdzenie mo˝e
opuÊciç fabryk´. W przypadku wykrycia
usterki – wraca do poprawki, po czym
przechodzi kontrol´ od nowa. Taki sam
system testów jest stosowany do urzàdzeƒ
nowych, naprawianych i dostarczonych
do upgrade’u. To wàskie gard!o w pro-
cesie produkcji i naturalne ograniczenie
jej skali. Daje jednak pewnoÊç, ˝e nie doj-
dzie do sytuacji, w której zamiast produ-
kowaç, fabryka zamieni si´ w wielki punkt
serwisowy.

Amerykanie podkreÊlajà, ˝e utrzymujà
magazyn cz´Êci do wszystkich urzàdzeƒ
wyprodukowanych od poczàtku dzia!al-
noÊci. Wiele starszych modeli mo˝na
upgrade’owaç do nowszych specyfikacji 
i wszystko da si´ naprawiç. Troch´ z przy-
mru˝eniem oka moglibyÊmy stwierdziç,
˝e skoro sprz´t i tak rzadko si´  psuje, to 
i magazyn nie musi byç du˝y. Wiadomo
jednak, ˝e licho nie Êpi i nawet najbardziej
dopracowane konstrukcje potrafià odmó-
wiç pos!uszeƒstwa. W takich okoliczno-
Êciach dobrze wiedzieç, ˝e ARC nie zosta-
wi u˝ytkownika na lodzie.

Oferta
Aktualny katalog obejmuje kilka grup

produktów, wÊród których prym wio-
dà przedwzmacniacze i koƒcówki mocy. 
To w!aÊnie one zbudowa!y renom´ 
ARC i g!ównie z nimi firma jest kojarzo-
na do dziÊ. Poza konstrukcjami dzielo-
nymi oferuje zintegrowanà VSi60. Kieru-
je jà do osób, które chcà zasmakowaç 
w brzmieniu lamp, niekoniecznie od ra-
zu wydajàc fortun´. Poza tym do wyboru
sà: dwa odtwarzacze CD, trzy przed-
wzmacniacze korekcyjne do gramofo-
nów oraz zewn´trzny przetwornik c/a 
z wejÊciem USB. Razem 19 urzàdzeƒ 
w wi´kszoÊci wykorzystujàcych technik´
lampowà. 
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Szczególnà pozycj´ zajmuje seria Re-
ference ze s!ynnymi monoblokami 
Reference 210 i szczytowymi monstrami
Reference 610T, o mocy 600 W. W pres-
ti˝owej linii przez wiele lat brakowa!o
êród!a cyfrowego. Dopiero w 2006 roku
impas prze!ama! Reference CD7. W 2009 
zastàpi! go Reference CD8 i nale˝y oczeki-
waç, ˝e pozostanie w ofercie na d!u˝ej.

Budowa
Stylistykà obudowy najnowsze êród!o

nie odbiega od linii wzorniczej kontynu-
owanej przez Audio Researcha od lat –
prosty front, kilka niezb´dnych przycisków
i dwa uchwyty po bokach. Konserwatyzm
po!àczony z wzorcowà solidnoÊcià wyko-
nania i u˝yciem materia!ów wysokiej jako-
Êci. Wystarczy poczuç pod palcami skok
któregoÊ z przycisków, przyjrzeç si´ szczot-
kowanemu aluminium p!yty czo!owej i la-
kierowanej powierzchni górnej pokrywy,
by si´ przekonaç, ˝e w Reference CD8
wszystko jest dopi´te na ostatni guzik. Na-
wiàzujàca do estetyki studyjnej surowoÊç
designu stanowi czytelny komunikat, ˝e
zamiast finansowaç ekstrawagancj´ pro-
jektantów, p!acimy za bezdyskusyjnà klas´
wykonania i porzàdnà in˝ynierskà robot´.
Urzàdzenia takie jak flagowy ARC majà
dzia!aç d!ugo i bezawaryjnie. Ich zewn´trz-
na prostota nawiàzuje do firmowej trady-
cji. Nie ma jednak nic wspólnego uprosz-
czeniami albo próbà chodzenia na skróty. 

CD8 jest !udzàco podobny do poprzed-
nika – Reference CD7. Dodano tylko
drobne udogodnienie funkcjonalne – wy-
Êwietlacz mo˝na w pi´ciu krokach przy-
ciemniç albo zupe!nie wygasiç. Obok di-
splayu znajduje si´ zielona diodka. Przez
oko!o 40 sekund od w!àczenia odtwarza-
cza pozostaje przyt!umiona. Dopiero po
tym czasie zapala si´ na dobre, oznajmia-
jàc, ˝e urzàdzenie jest gotowe do pracy. 

Rozegranie fabrycznie nowego egzem-
plarza zajmuje znacznie wi´cej czasu. Au-
dio Research sugeruje, by przeznaczyç na
to co najmniej 600 godzin, odradzajàc
jednoczeÊnie pozostawianie lamp w!àczo-
nych przez ca!à dob´. Proces wygrzewa-
nia przebiega optymalnie w trakcie nor-
malnego u˝ytkowania. SzeÊçset godzin 
w takim trybie to sporo, ale Amerykanie
zapewniajà, ˝e cierpliwoÊç zostanie wyna-
grodzona.

Reference CD8 jest dost´pny w kilku
wersjach kolorystycznych. Najbardziej 
ortodoksyjnà – jasny front z czarnymi
uchwytami – prezentujemy na zdj´ciach.
Oprócz niej mo˝na zamówiç przednià
Êciank´ jednolicie srebrnà albo czarnà.
Niewykluczone, ˝e na zamówienie firma
wykona tak˝e czarnà czo!ówk´ z jasnymi
uchwytami.

Tylna Êcianka zawiera wyjÊcia analogo-
we w standardzie symetrycznym i niezba-
lansowanym. Obsadzono je gniazdami
wysokiej jakoÊci – wykonywanymi na za-
mówienie z!oconymi RCA z teflonowà
izolacjà oraz studyjnymi Neutrikami ze
z!oconymi pinami. WyjÊcia cyfrowe to

profesjonalne AES/EBU i koaksjalne, ale
tym razem w postaci stabilniejszego pod
wzgl´dem impedancji interfejsu BNC.
ARC do!àcza w komplecie przejÊciówk´
BNC/RCA, umo˝liwiajàc tym samym
transmisj´ do konwerterów wyposa˝o-
nych tylko w najpopularniejsze z!àcze. Do
separacji wyjÊç zastosowano miniaturowe
transformatorki. Nie zwalnia to jednak
u˝ytkownika z przestrzegania „audiofil-
skiego BHP”. Lepiej nie prze!àczaç cyfro-
wych kabli „w locie”, poniewa˝ mo˝e to
spowodowaç uszkodzenie elementu sepa-
rujàcego, a w konsekwencji – uniemo˝-
liwiç transmisj´ danych na zewnàtrz od-
twarzacza. 

Gniazdo sieciowe to porzàdne IEC.
Dzi´ki niemu fabryczny przewód mo˝na
zastàpiç kablem ze specjalistycznej wy-
twórni. Niezale˝nie od tego, co wybierze-
my, warto pami´taç, ˝e prawid!owà pola-
ryzacj´ zasilania otrzymamy, pod!àczajàc
sieciówk´ tak, ˝eby ˝y!a „goràca” docho-
dzi!a do lewego styku w gnieêdzie zasilajà-
cym odtwarzacza (patrzàc od frontu). 

Obudow´ wykonano z grubej i sztywnej
blachy stalowej, pokrytej trwa!ym czar-
nym lakierem. Niby nic nadzwyczajnego,
ale trwa!oÊç materia!ów sprawia, ˝e nawet
na intensywnie u˝ytkowanym urzàdzeniu
d!ugo nie zauwa˝ymy Êladów zu˝ycia. 
Posiadacze Audio Researcha potwierdzajà,
˝e ta obudowa wytrzyma wiele i d!ugo b´-
dzie wyglàdaç Êwie˝o. Podobne skrzynki
stosuje BAT i po kilku latach wyraênie 
widaç ich przewag´ nad obudowami po-
Êledniejszego sortu. Up!yw czasu dla Refe-
rence CD8 powinien si´ okazaç !askawy, 
a je˝eli komuÊ zabrudzi si´ czo!ówka, mo-
˝e jà w przysz!oÊci wymieniç na nowà.

Boki i górnà p!yt´ pokrywa g´sta sieç
otworów, zapewniajàcych wentylacj´ roz-
budowanym obwodom lampowym. Ch!o-
dzenie jest w pe!ni pasywne – nigdzie nie
zamontowano wentylatora, który wymu-
sza!by obieg powietrza. Du˝a obj´toÊç
obudowy i jej a˝urowa konstrukcja wydajà
si´ wystarczajàce.

Górna pokrywa jest naciàgana, co znacz-
nie poprawia zwartoÊç skrzynki. Demon-
ta˝ przebiega !atwo, ale przy ponownym
sk!adaniu nie nale˝y od razu dokr´caç Êrub
do koƒca. Lepiej najpierw delikatnie
wszystkimi z!apaç gwint, a dopiero póêniej
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Reference CD8 jest 
top-loaderem. P!yt´ k!adziemy

bezpoÊrednio na nap´dzie
i mocujemy magnetycznym krà˝kiem.

Gniazda wysokiej klasy. 
XLR-ów nie zamontowano 
dla ozdoby – Reference CD8
jest uk!adem w pe!ni
symetrycznym.

58-64 Audio Research CD8   9/3/09  5:55 PM  Page 60



Hi•Fi i Muzyka 9/09 61

dokr´ciç. Wskazówka o tyle istotna, ˝e na-
wet w przypadku lamp o d!ugiej ˝ywotno-
Êci w koƒcu nadejdzie czas ich wymiany.
Dobrze by!oby wtedy nie pozrywaç gwin-
tów ani nie pokiereszowaç pokrywy od-
twarzacza. 

Co w Êrodku
Gdyby roboczo podzieliç odtwarzacze

na te z supernowoczesnà obróbkà cyfro-
wà i przyzwoità sekcjà analogowà oraz 
na cyfrowo poprawne, a rozbudowane 
w cz´Êci analogowej, Audio Research nie-
wàtpliwie kwalifikowa!by si´
do drugiej grupy. Amerykaƒ-
skie êród!o w niczym nie przy-
pomina komputerów, dokonu-
jàcych dekonstrukcji sygna!u
na pojedyncze bity, a nast´pnie
poddajàcych je skomplikowa-
nej obróbce i odbudowujàcych
struktur´ muzyki od nowa.
Zamiast tej uk!adanki Amery-
kanie postanowili stworzyç
ka˝demu ogniwu w !aƒcuchu
odczytu i konwersji sygna!u
optymalne warunki pracy i do
maksimum wykorzystaç jego
potencja!. Na koniec zaÊ sko-
rzystaç z kilku dekad doÊwiad-
czeƒ w dziedzinie konstru-
owania przedwzmacniaczy 
i zbudowaç stopieƒ analogo-
wy godny miana elektro-
nicznego dzie!a sztuki.

Jak na cyfrowy, bàdê co
bàdê, odtwarzacz wn´trze Re-
ference CD8 prezentuje si´
nadzwyczaj analogowo. Rozbudowany za-
silacz, ˝arzàce si´ lampy i Êcie˝ka sygna!o-
wa obsadzona elementami dyskretnymi
sprawiajà, ˝e z miejsca wzbudza zaufanie.
Dwustronny laminat jest gruby i sztywny,
Êcie˝ki drukowane –wyjàtkowo szerokie, a
komponenty, których wibracje mog!yby
degradowaç brzmienie – wyt!umione. Wi-
daç, ˝e konstrukcj´ gruntownie przemyÊla-
no, unikajàc dzia!ania na !apu-capu.

Mimo stosunkowo du˝ych gabarytów,
obudowa nie zawiera zbyt wiele audiofil-
skiego powietrza. Podstaw´ monta˝owà
zagospodarowano w ca!oÊci, dbajàc jed-
noczeÊnie o zachowanie odpowiednich
odleg!oÊci mi´dzy komponentami. Dane
ze srebrnych krà˝ków odczytuje nap´d
Philips CD2 Pro – najsolidniejszy i najwy-
˝ej ceniony mechanizm z aktualnej oferty
dost´pnej komercyjnie. Profesjonalny
modu! zamocowano do du˝ej tacy, odle-
wanej z metali lekkich i wyt!umionej pa-
skami twardego tworzywa. Nawet przy
próbie mocnego szarpni´cia podstawa ani
drgnie. Powierzchni´ pokryto czarnym
lakierem, który poch!ania przypadkowe
odbicia Êwiat!a lasera. 

Philips CD2 Pro jest top loaderem, co
oznacza, ˝e p!yt´ k!adziemy bezpoÊrednio
na nap´dzie. Do mocowania s!u˝y nie-
wielki krà˝ek magnetyczny. Po jego po!o-
˝eniu nale˝y zasunàç pokryw´. Dopiero
wtedy odtwarzacz rozpocznie odczyt. Ins-
trukcje sterujàce pracà transportu stano-
wià autorskie opracowanie amerykaƒskiej
firmy. Âwiadczy o tym, umieszczona w sà-
siedztwie transportu, programowalna
koÊç pami´ci, noszàca stosowne oznacze-
nie. Równie˝ w pobli˝u nap´du znajduje
si´ stabilizowany kwarcem zegar taktujà-

cy, który czuwa nad  prawid!owà transmi-
sjà danych z mechanizmu odczytujàcego
do przetwornika. Jego dok!adnoÊç po-
zwala zminimalizowaç czasowe b!´dy,
okreÊlane jako jitter. Z transportu dane sà
przesy!ane do odbiornika cyfrowego, któ-
ry zamienia je na postaç PCM, zrozumia-
!à dla konwertera. Dane przetwarza wyso-
kiej klasy stereofoniczny Burr Brown
PCM 1792A. Litera „A” oznacza ostrà se-
lekcj´, a wi´c: dok!adnoÊç przetwarzania
w obu kana!ach, parametry lepsze ni˝ 
w wersji standardowej oraz powtarzal-
noÊç poszczególnych egzemplarzy tego
samego modelu. Selekcjonowane koÊci sà
dro˝sze od standardowych, ale w klasie
high-end nie sà to koszty, które mog!yby
zniech´ciç projektanta. 

Przetwornik pracuje w maksymalnym
trybie 24 bity/192 kHz. Roy Gregory w re-
cenzji Reference CD8 („Hi-Fi Plus”, wy-
danie 64.) pisa!, ˝e w CD7 u˝ywano kon-
wertera Crystal CS4396 o takich samych
wartoÊciach granicznych. Zdecydowano
si´ jednak na ni˝szy tryb rozdzielczoÊci, 
o czym prawdopodobnie przesàdzi! lep-
szy rezultat brzmieniowy. W ósemce
zmieniono dostawc´ koÊci, która tym ra-
zem pracuje pe!nà parà.

Z DAC-a sygna! trafia do sekcji analo-
gowej. Tutaj w!aÊnie przebiega granica, za

którà rozpoczyna si´ lampowe
królestwo. Od samego poczàt-
ku tor analogowy jest syme-
tryczny. Widaç to wyraênie –
po!ówki sygna!u w ka˝dym
kanale stanowià swoje lu-
strzane odbicia. Konwersj´
pràdowo-napi´ciowà zreali-
zowano bardzo oldskulowo;
pasywnie – na opornikach.
Dalej mamy filtr analogowy 
i bufor wyjÊciowy, zbudowa-
ne w oparciu o podwójne
triody 6N30P-EW Sovteka.
Na ka˝dej baƒce flamastrem
namalowano oznaczenie.
Jest ono zgodne z numera-
cjà na p!ytce drukowanej.
Lampy nale˝y umieszczaç 
w odpowiednio oznaczo-

nych gniazdach, ponie-
wa˝ tak skalibrowano
je w fabryce. Choçby 

z tego wzgl´du na wymian´
warto u˝ywaç oryginalnych

kompletów. 6N30P nie stanowià ju˝ egzo-
tyki takiej jak przed 15 laty, wi´c koszty nie
powinny nikogo przyprawiç o stan podgo-
ràczkowy. Wydajàc ciut wi´cej ni˝ na ba-
zarku  zyskujemy pewnoÊç, ˝e parametry
dok!adnie odpowiadajà specyfikacji przy-
j´tej przez producenta odtwarzacza.

Na wszystkich triodach zamontowano
podwójne pierÊcienie t!umiàce. Eliminujà
one drgania baƒki, gaszàc niekorzystny
dla dêwi´ku efekt mikrofonowy. Chodzi 
o to, ˝eby lampa „nie zbiera!a” dêwi´ków 
z otoczenia i nie miesza!a go z oryginalnym
sygna!em. Prosty zabieg mechaniczny po-
zwala znaczàco ograniczyç to niekorzystne
zjawisko i uzyskaç brzmienie czyste i wol-
ne od zak!óceƒ.

WyjÊcia analogowe pod!àczono za po-
Êrednictwem foliowych kondensatorów
sprz´gajàcych. Sà to komponenty najwy˝-
szej klasy, a sàdzàc z ich wielkoÊci (ARC
nie podaje pojemnoÊci na obudowach)
wystarczà do zapewnienia pe!nego pasma
przenoszenia, nawet w sytuacji, gdy pod-
!àczymy odtwarzacz do przedwzmacnia-
cza bàdê integry o dramatycznie niskiej
impedancji wejÊciowej. Ujmujàc inaczej:

Hi-end odtwarzacz CD

Wybitna sekcja analogowa 
z lamp i komponentów
dyskretnych, zasilacz 
z rozbudowanà filtracjà 
i stabilizacjà napi´cia,
najlepszy komercyjnie dost´pny
nap´d i najwy˝sza jakoÊç
pozosta!ych elementów. 
Tak wyglàda wzorzec 
wg Audio Researcha.
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Reference CD8 powinien ofe-
rowaç nisko schodzàcy bas na-
wet jeÊli przyjdzie mu pracowaç
z trudnym do wysterowania pre-
ampem. Kondensatory dobrano
tak, aby oddziela!y napi´cie sta!e
od sygna!u u˝ytecznego, nie de-
gradujàc brzmienia. Stanowià one
drugi po przetworniku c/a istotny
element, który odró˝nia Reference
CD8 od starszego modelu. 

Trzecim jest pentoda 6550 w nie-
typowej roli stabilizatora napi´cia 
(w siódemce montowano tu jeszcze
jednà 6N30P). Zazwyczaj cieszymy si´
jej brzmieniem w push-pullowych
wzmacniaczach mocy, gdzie daje dêwi´k
przejrzysty i dynamiczny, z lekkà nutkà
romantyzmu. Audio Research powie-
rzy! jej inne zadanie – stabilizacj´ na-
pi´cia anodowego, uznajàc, ˝e jako
lampa o znacznie wy˝szej mocy (oko!o
30 W) b´dzie pracowaç z du˝o wi´k-
szym zapasem i dzi´ki temu wolniej si´
zu˝yje. Oprócz 6550 w zasilaczu widzimy
jeszcze wspomnianà 6N30P-EW. Praw-
dopodobnie stabilizuje ona napi´cie ˝a-
rzenia. Obok znajduje si´ wzmacniacz
operacyjny Burr Brown OPA134, mogàcy
stanowiç êród!o napi´cia odniesienia.

Zasilacz to wyjàtkowo rozbu-
dowany uk!ad, oparty na trzech
transformatorach, diodowych

prostownikach i licznych sta-
bilizatorach napi´cia. Nie ule-
ga wàtpliwoÊci, ˝e projektant
robi! wszystko, by zagwaran-
towaç komponentom elek-
tronicznym warunki pracy
bliskie idea!u.

G!ówne êród!o energii
dla sekcji analogowej sta-
nowi du˝y transformator
z rdzeniem R. Napi´cie
trafia z niego na diodowy
prostownik, a nast´pnie
jest wyg!adzane przez
kondensatory. Dla napi´-

cia anodowego przezna-
czono szeÊç elektrolitów Ni-

chicona o pojemnoÊci 470 µF/450 V. Nie-
co g!´biej umieszczono sekcj´ z diodami
prostowniczymi i stabilizatorami pó!-
przewodnikowymi. 

Âredni transformator obs!uguje trans-
port, elementy cyfrowe, w tym serwo, oraz
wyÊwietlacz. Jako ˝e odtwarzacza nie wy-
posa˝ono w mechaniczny w!àcznik siecio-
wy, najmniejszy transformatorek umo˝li-
wia wybudzenie z trybu czuwania. Reszt´
zasilacza za!àcza 10-amperowy przekaênik
Zettlera. To w!aÊnie on odpowiada za 
40-sekundowe opóênienie.

Konstrukcja wspiera si´ na czterech
specjalnych nó˝kach wykonanych z gu-
my. Jako ˝e zosta!y dobrane do urzàdze-
nia o okreÊlonej masie, Audio Research
nie zaleca ustawiania na odtwarzaczu in-
nych komponentów. Przestrzega tak˝e
przed pozostawianiem w!àczonego od-
twarzacza z otwartà pokrywà nap´du. B´-
dzie ona zas!aniaç otwory wentylacyjne,
blokujàc cyrkulacj´ powietrza. 

Bez cienia egzaltacji wykonanie nale˝y
uznaç za perfekcyjne. Reference CD8 zo-
sta! zbudowany tak, jakby mia! s!u˝yç nie
tylko swojemu w!aÊcicielowi, ale równie˝
jego potomstwu i wnukom. To urzàdze-
nie wprost emanuje solidnoÊcià i klasà.
Prostota, umiar i elegancja godna arysto-
kracji. 

I tylko pilot zupe!nie nie licuje z tym wi-
zerunkiem. Pospolity plastikowy sterownik
z gumowymi przyciskami i folià imitujàcà

Hi-end odtwarzacz CD

Estetyka pilota nijak si´ ma
do solidnoÊci odtwarzacza,
ale grunt, ˝e nie trzeba si´
ruszaç z fotela.

! KATOWICE, AUDIOSTYL, Al. Roêdzieƒskiego 91, tel. (32) 258 95 76 ! KIELCE, VIMED SAT, 
ul. Winnicka 42, tel. (41) 343 24 66 ! KRAKÓW, AUDIO TRENDT, al. Pokoju 82 tel. 0(12) 686 10 15; 

CHILLOUT STUDIO, ul. Na Ustroniu 3/2, tel. (12) 266 26 63 ! POZNA¡, Hi Fi CORNER, 
ul. Szewska 18 A, tel. (61) 855 10 80 ! LUBIN, SALON FUSIC, ul. Sportowa 29, tel. (76) 724 88 24 

! PABIANICE, TECHNOTRONIK, ul. Waryƒskiego 1, tel. (42) 213 01 66 
! WARSZAWA, AUDIO COLOR, ul. E. Cio!ka 35 paw. 40, tel. (22) 836 60 15; 

AUDIOFIL, ul. Boya 6, tel. (22) 825 97 65; AUDIO DESIGN, ul. Bielaƒska 6. tel. (22) 828 56 71; 
MINISTERSTWO DèWI¢KU, ul Tamka 47, tel. (22) 827 38 27

Wy!àczny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Na!´czowska 31, 

tel. (022) 642 46 29,  tel./fax (022) 842 80 10
www.trimex.pl   e-mail: biuro@trimex.com.pl
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szczotkowane aluminium. Dzia!a i urucha-
mia funkcje niedost´pne z przedniej Êcian-
ki urzàdzenia, ale o jakiejkolwiek estetyce
mówiç nie sposób.

Konfiguracja
W czasie przygotowywania testu Refe-

rence CD8 pracowa! w dwóch systemach.
Pierwszy sk!ada! si´ ze wzmacniacza 
Accuphase E550 i monitorów Harbeth
Super HL5. Sygna! przesy!a!a !àczówka
Acoustic Zen Silver Reference II oraz g!o-
Ênikowy Fadel Aphrodite. Zasilanie za-
pewnia! kondycjoner Gigawatt PC3 oraz
sieciówki Harmonix Studio Master i Fa-
del Power Flex II. Elektronika sta!a na
stoliku Sroka, a g!oÊniki na dedykowa-
nych podstawkach StandArt SHL5. Drugi
system tworzy!y monitory Harbeth Mo-
nitor 40.1 ze wzmacniaczem Gryphon
Callisto 2200. Okablowanie to Tara Labs
Air 1 jako sygna!owe i The Two do g!oÊni-
ków. Pràd filtrowa!a Shunyata Hydra 
V-Ray, a do urzàdzeƒ przesy!a!y go sie-
ciówki Shunyata Anaconda Helix Alpha.
Meble ponownie pochodzi!y od StandArta
i Sroki. Jako êród!o do porównaƒ wyko-
rzystany zosta! gramofon Clearaudio
Champion Level II z wk!adkà Sumiko 
Pearwood Celebration i preampem ko-
rekcyjnym Manley Steelhead. 

Dostarczonego do recenzji egzemplarza
dystrybutor u˝ywa! do demonstracji.
Urzàdzenie mia!o ju˝ za sobà zalecany
okres rozgrzewania. Dla pewnoÊci pozo-
stawi!em je w!àczone 24 godziny przed
pierwszym ods!uchem, a póêniej ju˝ u˝yt-
kowa!em jak ka˝dy inny odtwarzacz.

Wra˝enia ods!uchowe
W!àczenie w system szczytowego Audio

Researcha wywo!uje same przyjemne 
odczucia. Nie ma znaczenia, czy zacho-
wujemy w pami´ci brzmienie kompo-
nentów wy˝szej klasy Êredniej, czy pe!-
nokrwistego hi-endu. Z Reference CD8 
s!yszymy wszystko, s!yszymy dobrze 
i chcemy wi´cej. 

Za wra˝enia tylko w niewielkim stop-
niu odpowiada fakt, ˝e dotychczas koja-
rzyliÊmy ARC ze wzmacniaczami. Ujmu-
jàco p!ynny i muzykalny dêwi´k jest tak
dobry, ˝e nie powstydzi!aby si´ go ˝adna
ze specjalistycznych ekskluzywnych wy-
twórni, która na przetwarzaniu cyfrowo-
-analogowym z´by zjad!a. Powiem wi´-
cej: wiele z nich uzna!oby go za powód do
dumy.

Ósemka nie proponuje poprawnego ze-
stawu cech, w czasie opisu którego recen-
zent musi sobie uciàç drzemk´. Popraw-
noÊç jest tak oczywista i nieciekawa, ˝e nie
ma si´ nad czym rozwodziç. Jej zamierze-
nia sà znacznie ambitniejsze i co najlepsze
– udaje si´ je zrealizowaç. 

Audio Research wprost obsypuje nas
atrakcjami. Nale˝y do grona high-endo-
wych êróde!, których… wcale nie musimy
doceniaç. Nie trzeba byç koneserem ani
os!uchanym melomanem, ˝eby si´ na nim
poznaç. Owszem, doÊwiadczenie pozwala
doceniç nieprzeci´tnà klas´ i perfekcyjnie
zestrojone brzmienie, ale nawet bez tego
wiadomo, ˝e CD8 gra po prostu Êwietnie. 

Naj!atwiej to zauwa˝yç w balansie 
tonalnym. Dowolny repertuar jest pre-
zentowany spójnie i muzykalnie, nie wy-
rzàdzajàc przy tym krzywdy któremuÊ 
z podzakresów pasma. Góra pozostaje

wyraêna nawet w rejestrach ocierajàcych
si´ o granic´ s!yszalnoÊci, a jej pozycji 
w paÊmie nic nie zagra˝a. Czy b´dzie to
s!odka Astrud Gilberto czy melancholijna
Helen Merrill – docenimy wokal za
otwartoÊç, nasycenie i p!ynne dope!nienie
alikwotami. Nawet Êpiewajàca surowym,
niemal bia!ym g!osem Betty Carter nabie-
ra naturalnej ÊwietlistoÊci, pozostajàcej 
w idealnym kontrapunkcie z matowoÊcià
jej barwy. Podobnie w przypadku forte-
pianu – szerokie pasmo steinwaya pod
palcami Krystiana Zimermana zdaje si´
nieograniczone i nawet najwy˝sze rejestry
nie tracà blasku. 

Je˝eli dotàd komuÊ lampa kojarzy!a si´
z filtrowaniem wysokich tonów i ograni-
czaniem iloÊci informacji, Audio Rese-
arch… nie zachwieje tym stereotypem.
On go kilkoma taktami obróci w py! i raz
na zawsze wyleczy nas z g!upich myÊli.
Góra pasma !àczy p!ynnoÊç z selektyw-
noÊcià, a energi´ z dêwi´cznym wy-
brzmieniem. Niczego nie wyg!adza, bo te˝

niczego g!adziç nie trzeba. Stojàc blisko
perkusji na koncercie jazzowym nie za-
krywamy przecie˝ uszu, kiedy perkusista
mocno uderzy w talerz. Audio Research
nie zachowuje si´ jak nadopiekuƒcza
niaƒka. Je˝eli uk!ucie pojawia si´ na p!y-
cie, z ca!à pewnoÊcià do nas dotrze.

Ârednica to tradycyjna domena urzà-
dzeƒ lampowych i w CD8 s!ychaç to 
wyraênie. Dope!niona dêwi´cznà i swo-
bodnà górà, mo˝e pozostaç tak kremowa
i namacalna, jak tylko mo˝liwe. Co warte
podkreÊlenia, nagranie nie musi byç
wspó!czesnym audiofilskim t!oczeniem,

wybranym spoÊród setki „zwyk!ych p!yt”.
OczywiÊcie, im materia! b´dzie lepszy,
tym ARC poka˝e wi´cej zalet, ale mo˝emy
byç spokojni równie˝ o s!abiej zrealizowa-
nà, a przecie˝ nierzadko bardzo warto-
Êciowà cz´Êç naszej kolekcji. Odtwarzacz
obejdzie si´ z nià !askawie, bez wytykania
b!´dów. Choç referencyjny i z racji swej
pozycji uprawniony do ferowania suro-
wych wyroków, nie zniech´ci nas do s!u-
chania muzyki, którà lubimy. 

Ârednica pasma jest pi´knie nasycona 
i wyrazista. Wokal – namacalny i pe!en
niuansów. Kiedy si´gniemy po wyczyno-
wà realizacj´ w rodzaju „Best Audiophile
Voices” albo dobre nagranie na ˝ywo (Nir-
vana, „MTV Unplugged”), wra˝enia oka-
zujà si´ niemal magiczne. Wywo!uje je nie
tylko g!os, ale te˝ akompaniament – aku-
styczne instrumenty brzmià czysto, jednak
bez grama sterylnoÊci. Je˝eli pod!àczymy
g!oÊniki o naturalnej barwie, jak np. Har-
bethy Super HL5, uzyskamy spektakular-
ny efekt. Nad tak wyrafinowanà, a jedno-
czeÊnie wolnà od efekciarstwa prezentacjà
nie!atwo przejÊç do porzàdku dziennego.
Jak to ujà! jeden z uczestniczàcych w od-
s!uchach goÊci: „w porównaniu z Referen-
ce CD8 mój odtwarzacz gra jak zepsuty”.

Najnowszy ARC dramatycznie zawy˝a
poziom wÊród êróde! cyfrowych i znajàc
jego mo˝liwoÊci, nie odwa˝y!bym si´ 

Hi-end odtwarzacz CD

Cztery rosyjskie 6N30 
w torze analogowym. 
Piàta w zasilaczu. Dodatkowa
6550 stabilizuje napi´cie.
Pot´˝ne kondensatory
sprz´gajàce zwiastujà 
pi´kny bas.
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wydaç powa˝nej sumy bez przeprowadzenia choçby krótkiego
porównania z jego udzia!em. Amerykanom uda!o si´ coÊ wy-
jàtkowego, a wyjàtkowych urzàdzeƒ nie mo˝na lekcewa˝yç. 
Na pewno nie jest tani (szczególnie w Europie), ale warto go
skonfrontowaç z jeszcze dro˝szymi. Wynik wcale nie jest prze-
sàdzony.

O ile kremowa, nasycona Êrednica wpisuje si´ w charakter
lampowego brzmienia, o tyle bas ponownie mu zaprzecza.
Pewnie prowadzony i mocny, nie zdradza wahania, gdy ma 
zanurkowaç naprawd´ g!´boko. Porusza si´ zwinnie, nie zapo-
minajàc o charakterystycznym majestacie, cechujàcym udane
urzàdzenia zza oceanu. Dzi´ki niemu i okazywanej we w!aÊci-
wych chwilach pot´dze odbieramy dêwi´k jako obszerny, 
wype!niajàcy pokój. Nawet z brytyjskimi monitorami i 30-wa-
towym wzmacniaczem Accuphase’a czu!o si´ s!ynnà „amery-
kaƒskà” swobod´ i rozmach. Wyobraênia podpowiada!a, ˝e 
z 200-watowymi monoblokami zagra!oby jeszcze lepiej, ale 
nawet teraz nie sposób by!o mówiç o niedosycie.

Zakres niskotonowy cechowa!a odpowiednia masa i musku-
latura. Zdecydowanie nie by! nieapetycznie ˝ylasty, czy jak to
si´ eufemistycznie okreÊla: lekki. Lekki bas – te˝ mi coÊ!

Przestrzeƒ stanowi!a pochodnà niskiego skraju pasma. Au-
dio Research buduje scen´ obszernà, chocia˝ nie rozdmucha-
nà. Je˝eli ktoÊ chce oglàdaç Johna Lee Hookera rozmiarów 
katedry w Kolonii, niech raczej poszuka gdzie indziej. Dobre
maniery i wyczucie estetyki nie pozwalajà ósemce na podobne
ekscesy. Co innego wielka orkiestra symfoniczna – tutaj mo˝-
na zagraç szeroko i zbudowaç g!´bi´, która bez problemu po-
mieÊci wykonawców na dalekich planach. CD8 stroni przy tym
od przesady, stawiajàc przede wszystkim na naturalnoÊç i pra-
wid!owe proporcje. Z jednej strony - nie odnosimy wra˝enia,
˝e instrumenty zosta!y rozd´te; z drugiej - stereofonii nie bra-
kuje ani rozmachu, ani powietrza. Akustyka zostaje okreÊlona
szczegó!owo, a energia dêwi´ków zró˝nicowana zale˝nie od
odleg!oÊci od s!uchacza i wagi przypisanej instrumentowi 
w danej cz´Êci utworu. 

Odtwarzacz panuje nad ca!oÊcià wykonania, a nam pozos-
taje jedynie usiàÊç wygodnie i zanurzyç si´ w Êwiat wiernie 
odwzorowanej muzyki. Wolnej od manieryzmów, z idealnie
zaznaczonà równowagà tonalnà i pulsujàcà energià impulsów.
CoÊ pi´knego!

Konkluzja
Kiedy dystrybutor zadzwoni! z pytaniem, czy Reference CD8

mi si´ podoba!, odpowiedzia!em bez zastanowienia: „Nie po-
doba! si´. Ja jestem nim zachwycony”. I czego wi´cej bym na
temat ARC nie napisa!, to zdanie najlepiej oddaje moje wra˝e-
nia z tamtego spotkania.

PPSS..  Mówià, ˝e mi!oÊç jest Êlepa i chyba rzeczywiÊcie coÊ w tym
jest. Ju˝ nawet pilot zaczyna mi si´ podobaç…

Hi-end odtwarzacz CD

Audio Research CD8
Dystrybucja: Fast Audio
Cena: 45900 z!
Ocena brzmienia: hi-end

Dane techniczne

Rodzaj przetwornika: 24-bity/192 kHz 
(BB PCM1792A)

Pasmo przenoszenia: 0,5 Hz – 20 kHz 
(-0,5 dB)

Zniekszta!cenia: 0,03 %
Sygna!/szum: 108 dB
WyjÊcie analogowe: RCA 1,8 V, XLR 3,6 V
Impedancja wyjÊciowa: 660 !! (bal), 

330 !! (SE)
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary (w/s/g): 13,4/48/39 cm
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