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Hi-end przetwornik c/a 

High-endowy przetwornik z wejÊciem USB? 
W zasadzie nie nale˝y si´ dziwiç. 
Skoro w znacznie dro˝szych wzmacniaczach 
znajdziemy p´tl´ magnetofonowà, 
to dodanie kolejnej opcji (niechby nawet 
mniej ortodoksyjnej) w przetworniku 
najnowszej generacji wydaje si´ naturalne. 
Kiedy jednak przeglàda!em materia!y informacyjne 
Audio Researcha, coÊ mi zazgrzyta!o. 
Czarno na bia!ym stoi, ˝e projektujàc DAC-a 7, 
Amerykanie skoncentrowali si´ na wejÊciu USB 
i ˝e sà z tego dodatku dumni. 
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Z aintrygowany, odrobi!em prac´
domowà i znalaz!em trzy recen-
zje DAC-a 7 w prasie angielskoj´-

zycznej. Wszyscy autorzy (w!àcznie z gu-
ru Kesslerem) traktujà urzàdzenie jak
z!ote jajo, dorabiajàc do jego genezy ca!à
filozofi´. O, USB! Super! Âwie˝y powiew
naszych czasów! I dalej w tym guÊcie.
Mimo wszystko czegoÊ tu nie rozumiem.
Przecie˝ ARC ma ugruntowanà pozycj´
na rynku i a˝ takiej wazeliny nie potrze-
buje. Odrobina konstruktywnej krytyki
te˝ zresztà nie powinna zaszkodziç. Bo

ktoÊ musi w koƒcu powiedzieç, ˝e mar-
ketingowa oprawa DAC-a 7 to pomy!ka.
I nie przeszkadza mi bynajmniej gniazdo
USB. Nie dra˝ni mnie te˝ mo˝liwoÊç od-
s!uchu iPoda, iPhona, pen drive’a, ser-
wera, laptopa, dyskietki czy innego wy-
nalazku. Ale czuj´, jak k!y mi 
rosnà, gdy czytam, ˝e gniazdo USB sta-
nowi powód do dumy, a jego aplikacja
by!a g!ównà przyczynà narodzin urzà-
dzenia za 16 tysi´cy z!. 

USB mo˝na, owszem, traktowaç jako
rozszerzenie mo˝liwoÊci, dodatkowy ga-
d˝et, idàcà z duchem czasu ciekawostk´,
ale ˝eby robiç z tego powodu tyle szumu?
Mo˝e Amerykanie mieli k!opot ze zdefi-
niowaniem grupy nabywców? Wszak do-
tychczas produkowane przetworniki
ARC (DAC 1, DAC 2, DAC 3 i DAC 5 –
oraz kilka ich modyfikowanych wersji)
zosta!y pomyÊlane jako upgrade zinte-
growanych odtwarzaczy. Tylko w ten
sposób mo˝na by!o umownie wejÊç na
poziom „Reference” – firma nie przewi-
dywa!a bowiem zintegrowanego êród!a,
godnego umieszczenia w serii wzorco-
wej. Zmieni!o si´ to dopiero przed kilku
laty, kiedy zaprezentowa!a odtwarzacz
Reference CD7 (niedawno zastàpiony

przez Reference CD8). Samodzielne-
go transportu jak nie by!o, tak nie ma. 
W tym kontekÊcie trudno uwierzyç, ˝e
DAC-a 7 nale˝y traktowaç jako upgrade
CD5. ¸àczny koszt obu urzàdzeƒ b´dzie
niemal taki sam, jak Reference CD8
(okolice 45 tys. z!), a przetwornik pomy-
Êlany jako urzàdzenie „MP3 friendly” na
ten poziom raczej si´ nie wzniesie.

Budowa
Ul˝y!em sobie, wi´c na spokojnie mo-

˝emy przejÊç do konkretów. Na przed-

nim panelu widzimy uchwyty do prze-
noszenia (DAC wa˝y skromne 5 kilo,
wiec raczej dla ozdoby) oraz dwa wyci´-
cia. W dolnym umieszczono przyciski 
do w!àczania, wyboru êród!a, odwraca-
nia fazy i wyciszenia. W górnym znajdu-
jà si´ odpowiadajàce przyciskom diody.
Oznaczenie „lock” zapala si´, gdy do wy-
branego wejÊcia jest pod!àczone êród!o
cyfrowe.

Z ty!u – bogato. Analogowe wyjÊcia
RCA i XLR i pi´ç rodzajów cyfrowych. Do
USB (w standardzie B) producent dorzu-
ci! gniazda RCA, BNC, XLR i optyczne.

Piloty ARC nie budzà wi´kszych emo-
cji, ale nie dajmy si´ uÊpiç – zdalne stero-
wanie w przypadku przetwornika c/a jest
czymÊ niezwyk!ym. Czym tu sterowaç?

Okazuje si´, ˝e z fotela ods!uchowego
mo˝emy wydawaç komendy tak˝e noÊni-
kowi danych (w tym przypadku nie prze-
chodzi mi przez gard!o termin: „êród!o
dêwi´ku”), pod!àczonemu przez USB.
Audio Research jednak uprzedza, ˝e nie
ze wszystkimi urzàdzeniami pilot b´dzie
dzia!aç. 

Obudow´ wykonano z aluminium.
Przód, spód i ty! wygi´to z jednego 
kawa!ka. Drugim jest góra z boczkami.
Do frontu dokr´cono dodatkowy srebr-
ny p!at. Urzàdzenie doÊç szczodrze ob-
darowano otworami wentylacyjnymi, 
a obudow´ wyklejono paskami maty t!u-
miàcej, podobnie jak wierzcho!ki trans-
formatorów i wi´kszoÊci elektrolitów.

Uk!ad elektroniczny rozdzielono na
dwie p!ytki. Skromniejsza mieÊci elektro-
nik´ obs!ugujàcà sterowanie. G!ówny
uk!ad znalaz! si´ na du˝ym druku, zajmu-
jàcym praktycznie ca!y spód urzàdzenia.

Gniazdo sieciowe zintegrowano z fil-
trem chiƒskiej firmy CORCOM. Za nim
umieszczono dwa ekranowane transfor-
matory rdzeniowe Êredniej wielkoÊci.
Mniejszy, wraz ze wsparciem skromnego
filtra, tworzy zasilacz uk!adu cyfrowego
oraz wyÊwietlacza. Zasilacz cz´Êci analo-
gowej jest o wiele bardziej rozbudowany.
Zasadniczà cz´Êç uk!adu z siedmiostop-
niowà stabilizacjà napi´cia umieszczono
po drugiej stronie urzàdzenia (w bezpo-
Êrednim sàsiedztwie transformatora po
prostu by si´ nie zmieÊci!a). Widaç tam
rzàd szeÊciu elektrolitów, kondensatory
Wimy, polipropyleny Rel-Capa i wzmac-
niacze operacyjne BB 134PA.

Analogowy stopieƒ wyjÊciowy to w pe!-
ni symetryczny uk!ad z grubymi Êcie˝ka-
mi, niskoszumowymi wzmacniaczami
operacyjnymi JFET Texas Instruments
(TL072PC), kondensatorami Wimy oraz
przekaênikami SRC Devices.

Fragment p!ytki z uk!adem cyfrowym
zabarwiono na zielono. Uwag´ zwraca
zastosowanie czterech miniaturowych
transformatorów impulsowych, zapro-
jektowanych specjalnie do modu!ów
transmisji cyfrowej. Ich podstawowà
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Wiele wi´cej przetwornik
zaoferowaç nie mo˝e.
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funkcjà jest wyeliminowanie zak!óceƒ
pomi´dzy transportem i przetwornikiem
oraz zapewnienie komfortu pracy cyfro-
wemu interkonektowi. Aby osiàgnàç 
po˝àdany efekt, transformatory powinny
si´ znaleêç równie˝ na wyjÊciu transpor-
tu. Skoro jednak ARC takowego nie ofe-
ruje, to nale˝y przyjàç, ˝e zastosowanie
separacji wejÊç konwertera przynosi wy-
mierne korzyÊci mimo wszystko. Trzy 
z tych traf sprz´gni´to bezpoÊrednio 
z gniazdami XLR, RCA i BNC. Toslink 
i USB ich nie majà, z tego prostego
wzgl´du, ˝e transformatory dzia!ajà je-
dynie z dwoma najwa˝niejszymi standar-

dami przesy!u: S/PDIF oraz

AES/EBU. Do czego ma jednak s!u˝yç
czwarty? Prawdopodobnie stanowi bu-
for pomi´dzy odbiornikiem-dekoderem
i koÊcià przetwornika.

Zastosowany model transformatorów
holenderskiej firmy Pulse (PE-65612)
zosta! opracowany do wspó!pracy z od-
biornikami Cirrus Logic 8401 i 8402. 
W tym urzàdzeniu mamy jednak do czy-
nienia z wersjà 8416 – mo˝e wi´c Ame-
rykanie we w!asnym zakresie uzyskali 
z takiej w!aÊnie konfiguracji lepszy efekt.
Serce cz´Êci cyfrowej stanowi znany
przetwornik Burr Brown PCM1792. 

Choç lamp tutaj nie ma, urzàdzenie
po w!àczeniu potrzebuje kilkudziesi´-
ciu sekund, by przygotowaç si´ do 
pracy. Gdy dioda „power” rozb!yÊnie
pe!nym blaskiem, mo˝emy rozpoczàç
ods!uch.

Wra˝enia ods!uchowe
Jak !atwo si´ domyÊliç, przed ods!u-

chem by!em ˝àdny krwi. Krà˝y!y mi po
g!owie przewrotne konkluzje w rodzaju:
„Idealny do iPoda”, ale ostatecznie zwy-
ci´˝y! zdrowy rozsàdek – empetrójek te-
stowaç nie b´d´. Choçby dlatego, ˝e dzia!
„hi-end” zobowiàzuje. Poza tym wspo-
minani wczeÊniej recenzenci g!ówny od-
s!uch i tak w koƒcu wykonali w oparciu
o powa˝ne êród!a, a nie jakieÊ ˝arty po
300 z!otych, wystajàce z kieszeni co dru-

giego rowerzysty. Dla czystoÊci sumienia
pod!àczy!em na chwil´ przenoÊny od-
twarzacz, gdy wpad! znajomy (w mo-
im gospodarstwie domowym owo

ustrojstwo nie wyst´puje). W porów-
naniu ze s!uchaweczkami gra!o pi´knie.
Koniec testu USB. Czas na powa˝ne 
zadania.

Ods!uch przetwornika c/a mo˝na prze-
prowadziç na dwa sposoby. W pierwszym
za punkt odniesienia s!u˝y odtwarzacz
zintegrowany z porównywalnego seg-
mentu. Ten sposób nie uwzgl´dnia jed-
nak faktu, ˝e ka˝dy wysokiej klasy od-
twarzacz, w zamyÊle producenta, jest
produktem skoƒczonym. Pod!àczajàc ze-
wn´trzny konwerter, zdajemy si´ na
przypadek; dobry efekt wcale nie jest
gwarantowany. Po drugie, w przypadku
zewn´trznego przetwornika na ostatecz-
ny rezultat brzmieniowy wp!ywa dodat-
kowy element w postaci kabla cyfrowego. 

Lepsze wydaje si´ porównanie z innym
przetwornikiem. S!aby punkt tej metody
stanowi ograniczony wybór odtwarzaczy
dzielonych, co utrudnia poszukiwania 
w interesujàcej nas klasie cenowej.

W teÊcie DAC-a 7 wybra!em drugie
rozwiàzanie. Wykorzysta!em, testowany
w tym samym czasie, wspania!y dzielony
odtwarzacz MBL 1521/1511F. ARC-a
czeka!o bardzo trudne zadanie, ponie-
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Aby pos!uchaç muzyki, 
musimy wy!àczyç „mute” 
i poszukaç wejÊcia, 
przy którym zapali si´ 
dioda „lock”.

Symetryczny 
stopieƒ 

wyjÊciowy.

W centrum sekcja 
analogowa, z lewej – cyfrowa 
z rozbudowanà filtracjà 
i stabilizacjà zasilania.
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wa˝ przetwornik MBL-a kosztowa! 
blisko dwukrotnie wi´cej. Zwyk!e po-
równanie by!oby dla amerykanina
krzywdzàce. Ods!uch polega! wi´c na 
poszukiwaniu cech w!asnych DAC-a 7, 
a nie na wartoÊciowaniu ró˝nic. Reszt´
toru stanowi! przedwzmacniacz lampo-
wy BAT VK3iX SE, dwie koƒcówki mocy
(tranzystorowa Conrad-Johnson MF2250
i lampowa Audio Research VS115) oraz
monitory Dynaudio Contour 1.3 mkII. 
I jeszcze „drobiazg”: przewód cyfrowy
Tara Labs The Zero Digital za jedyne 
31 tys. z!.

Do najwi´kszych atutów przetwor-
nika ARC nale˝y dynamika. To s!y-
chaç od razu. ¸atwoÊç odtwarzania
wysokich amplitud dêwi´ku, b!ys-
kawiczne przejÊcia mi´dzy nimi, wy-
czucie rytmu i timing – te elementy
mogà stanowiç wzór dla êróde! 
w cenie do 20 tysi´cy z!. Doskona!à
dynamik´ powiàzano z jakoÊcià ba-
su. Jego kontrola i konturowoÊç
nie ograniczajà g!´bokiego zasi´gu
ani wype!nienia. Jedynie ma-
rzyciele mogà poczuç lekki nie-
dosyt – zdecydowane, twarde
pulsowanie nie pozwala uznaç
brzmienia za relaksacyjne.

DAC 7 tworzy interesujàcà
przestrzeƒ. Muzycy bez trudu
mieszczà si´ na du˝ej scenie,
a szczodrze generowane
efekty stereofoniczne spra-
wiajà, ˝e ods!uch ekscytuje.
Co wa˝ne, przestrzenne
ozdobniki nie stanowià
sztuki dla sztuki. Pozorne
êród!a uzupe!niajà muzycz-
ny przekaz, ale nie skupiajà na
siebie ca!ej uwagi s!uchacza. Szczegól-
nie imponuje szerokoÊç sceny – swobod-
nie wykraczajàca poza granice mo˝liwo-
Êci niejednego klasowego odtwarzacza.
JeÊli chodzi o g!´bi´ – to w kameralistyce
jazzowej trudno wymagaç wi´cej.

Porzàdek w przestrzeni to niewàtpli-
wie pochodna wysokiej analitycznoÊci.
Drobnica góry i szczegó!y Êrednicy sà
odwzorowane precyzyjnie i bez owijania
w bawe!n´. Wprawdzie zatrzymujà si´ 
o krok od granicy, za którà rozpoczyna
si´ otch!aƒ wypranego z emocji zbioru
dêwi´ków, ale i tak na wczeÊniejszych
komplementach cieniem k!adzie si´ re-
fleksja, ˝e obiektywizm tego urzàdzenia
ociera si´ o beznami´tnoÊç. To pewne
zaskoczenie – wszak produktom ARC
trudno by!o odmówiç muzykalnoÊci.
Trzy urzàdzenia, które dotàd testowa!em
(odtwarzacz, przedwzmacniacz i koƒ-
cówka mocy) potrafi!y zaczarowaç s!u-
chacza. Byç mo˝e w DAC-u ARC chcia!
uniknàç kokietowania, wychodzàc z za-

!o˝enia, ˝e ewentualne dogrzanie przeka-
zu weêmie na siebie wzmacniacz. Taka
filozofia nie zawsze musi si´ sprawdzaç.
Mimo ˝e dysponowa!em muzykalnym
systemem, surowoÊç przetwornika od-
czuwa!em wyraênie.

Najch´tniej si´ga!em po klasyk´. Wy-
daje si´, ˝e nagrania barokowe, symfoni-
ka czy nawet fortepian solo zyskujà dzi´-
ki odtwarzaniu przez system konkretny 
i zdecydowany. Zarówno sonaty forte-
pianowe Mozarta w wykonaniu Glenna
Goulda, jak symfonia „Tytan” Mahlera

(Rafael Kubelik z Bawarczykami,
DGG), koncerty klawesy-

nowe Bacha (Trevor
Pinnock, Archiv) czy

gitary akustyczne w „Micro
piezas” Nagy’ego i Siat-
kowskiego (nasza produkcja
sprzed lat, pami´tacie?) – za-
brzmia!y przejrzyÊcie i z bla-
skiem. Okaza!o si´ jednak, 
˝e DAC 7 jest kapryÊny. Gdy 
w transporcie MBL-a wylàdo-
wa!a symfonia „Patetyczna”
Czajkowskiego (Karajan z Ber-
liƒczykami, DGG), góra za-
brzmia!a zbyt twardo. Sugeruj´
zabraç na ods!uch du˝o p!yt. Po-
zwoli to gruntownie poznaç urzà-
dzenie i uniknàç ewentualnych
niespodzianek w domu. 

Konkluzja
Czy DAC 7 odniesie sukces rynkowy?

Dla u˝ytkowników MP3 mo˝e si´ okazaç
zbyt drogi. Wymagajàcy klienci b´dà
szukaç czegoÊ z jeszcze wy˝szej pó!ki. Po-
za tym zestrojenie urzàdzenia z syste-
mem wymaga uwagi. Walory brzmienio-
we czynià jednak konwerter !akomym
kàskiem dla audiofilów o sprecyzowa-
nych potrzebach.
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Audio Research DAC 7
Dystrybucja: Audio Fast
Cena: 16000 z!

Dane techniczne

Przetwornik: 24 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 0,5-20000 Hz
Sygna!/szum: 114 dB(A)
Zniekszta!cenia: 0,03 %
WyjÊcia: XLR, RCA
WejÊcia: USB, RCA, BNC, 

XLR, opt.
Wymiary (w/s/g): 13,4/48/25,4 cm

W ramce bonus 
dla „empetrójkowców”.
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