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Aktualny katalog obejmje dwa 
!ród"a dzielone, jedno zitegro-
wane i, dodatkowo, prztwor-

nik c/a. S"owo „dzielone” w przypad-
ku dCS-a oznacza jednak co innego ni# 
w przypadku innych high-endowych 
wytwórców. Tutaj podzia" nast$puje  
nie tylko na transport i przetwornik. 
W osobnych obudowach umieszcza si$ 
tak#e upsampler i referencyjny zegar tak-
tuj%cy. W efekcie topowe odtwarzacze to 
zaawansowane machiny zamkni$te w czte-
rech blokach aluminium. Czyste szale&-
stwo. Szalone dla przeci$tnego u#ytkowni-
ka s% równie# ceny. Zsumowane elementy 
najdro#szego zestawu Scarlatti bez trudu 
przekraczaj% kwot$ 230 tysi$cy z"otych!

W 2008 roku prowadzona przez Da-
vida Stevena (syna za"o#yciela, równie# 
Davida) ' rma postanowi"a zrobi( uk"on 
w kierunku mniej zamo#nych odbiorców 
i zaproponowa"a przyst$pny cenowo od-
twarzacz zintegrowany. Jak "atwo si$ do-
my)li(, poj$cie przyst$pno)ci w tym przy-
padku nieco odbiega od powszechnego 
rozumienia. Bud#etowego dCS-a mo#na 
mie( „ju#” za 58800 z". Z drugiej strony – 
to cztery razy taniej od najwy#szej pozycji 
w cenniku, wi$c nie ma co narzeka(.

Budowa
Wygl%d Pucciniego wywo"uje #ywsze 

bicie serca… tylko u osób dobrze zorien-
towanych w bran#y hi-' . Postronny ob-
serwator przejdzie nad nim do porz%dku 
dziennego albo stwierdzi, #e „z t% szu-
* ad% mogli si$ bardziej postara(”. No bo 
faktycznie, mogli. Prawa cz$)( przedniej 
)cianki zosta"a wygi$ta i wygl%da bardzo 
efektownie, ale kraw$d! szu* ady nap$du 
nie powtarza tego kszta"tu. To lekki zgrzyt 
estetyczny, ale widocznie projektant wy-
szed" z za"o#enia, #e high-endowe !ród"o 
CD nie s"u#y do dekoracji wn$trz tylko do 
s"uchania muzyki. Ma zatem jako) wygl%-
da( i ten warunek Puccini spe"nia, chocia# 
przy porównywalnym cenowo Accupha-
sie DP-600 prezentuje si$ skromnie. Taka 
to ju# specy' ka wyspiarskiego sprz$tu. Od 
pocz%tku lat 70. XX wieku, kiedy to w oko-
licach Cambridge p%czkowa"y gara#owe 
manufaktury hi-' , skromny wygl%d mia" 
dawa( odbiorcy do zrozumienia, #e lwi% 
cz$)( funduszy przeznaczono na elementy 
istotne dla brzmienia. Z czasem uczyniono 
z tego etos, a polaryzacja sprz$tu na #arz%-
cy si$ diodami i ten dyskretnie elegancki, 
dla wtajemniczonych, zyska"a status au-
dio' lskiego dogmatu. Oczywi)cie mo#na 
dyskutowa(, czy ' lozo' $, która przy)wie-
ca"a urz%dzeniom bud#etowym powinno 

si$ przeszczepia( do sprz$tu z cenowego 
Olimpu, tylko co to zmieni? Puccini jaki 
jest, ka#dy widzi i nawet je#eli w czerni nie 
prezentuje si$ szczególnie atrakcyjnie (do-
st$pna jest równie# wersja srebrna, która 
rzeczywi)cie robi wra#enie), to na pewno 
nie b$dzie to czynnik, który wp"ynie na 
decyzj$ o zakupie. Tym bardziej, #e wy-
posa#enie i funkcjonalno)( brytyjskiego 
odtwarzacza znacznie wykraczaj% ponad 
standard, a materia"y u#yte do produkcji 
z pewno)ci% nie zmie)ci"yby si$ w kalku-
lacji urz%dze& z ni#szego segmentu.

Wystarczy spojrze( na obudow$. Wyko-
nano j% w ca"o)ci z aluminium, a gruby, 
precyzyjnie obrobiony front musia" kosz-
towa( krocie. Do obs"ugi przewidziano 

dziesi$( niewielkich przycisków urucha-
miaj%cych nie tylko podstawowe funkcje, 
ale te# umo#liwiaj%cych poruszanie si$ po 
menu. Reszt$ guzików przeniesiono na 
pilot. Niestety, nawet w przyp"ywie eufo-
rii nie sposób nazwa( go ekskluzywnym. 
Na domiar z"ego ergonomia szwankuje 
i jedyne, co pozostaje, to albo si$ przyzwy-
czai(, albo kupi( programowalny sterow-
nik z wy)wietlaczem ciek"okrystalicznym, 
a ' rmowy schowa( na dnie kartonu i wy-
nie)( na strych. Przyda si$ do ponownego 
wgrywania komend. 

Menu dCS-a robi w pierwszej chwili 
wra#enie nieprzyst$pnego, ale kiedy opa-
nujemy podstawy nawigacji, b$dziemy 
ch$tnie do niego zagl%da(. Jedyne, co 
pozostaje zagadk%, to opcja uruchamia-
nia procedury testowej wy)wietlacza. Po 
co komu ona potrzebna, trudno dociec, 
ale jako #e nieszkodliwa, nie ma si$ czym 
przejmowa(. Wa#ne, #e display mo#na 
przyciemni( albo nawet wygasi(, dzi$ki 
czemu nie przeszkadza w czasie wieczor-
nych ods"uchów. Mo#na tak#e ustawi( 
jego kontrast albo od razu przej)( do po-
wa#niejszych opcji.

Jedn% z nich b$dzie decyzja, czy p"y-
ty maj% by( upsamplowane do DSD, czy 

te# pozostawione w trybie PCM przed 
poddaniem oversamplingowi do formatu 
akceptowanego przez ' rmowy konwerter 
Ring DAC. Fabrycznie odtwarzacz jest 
ustawiony na upsamplowanie i spokojnie 
mo#na przy nim pozosta(. Mo#na tak#e 
upsampling wy"%czy( i sprawdzi(, czy gra 
lepiej. Ró#nice nie b$d% diametralne, ale 
warto wybra( tryb, który bardziej wpad-
nie nam w ucho. Je#eli wy"%czymy upsam-
pling, nie b$dziemy mogli korzysta( 

z wyboru charakterystyk ' ltrów cyfro-
wych. Tutaj przewidziano cztery warian-
ty. Najbardziej szerokopasmowy – pozycja 
nr 1 – blokuje dopiero cz$stotliwo)ci po-
wy#ej 70 kHz, ale te# przepuszcza najwi$-
cej szumu powy#ej cz$stotliwo)ci aku-
stycznych. Producent fabrycznie ustawia 
Pucciniego w tej pozycji, jednocze)nie 
sugeruj%c zmian$, je#eli system b$dzie 
brzmia" zbyt szorstko. Dwie kolejne pozy-
cje – 2 i 3 – zaw$#aj% pasmo przenoszenia 
wysokich cz$stotliwo)ci i blokuj% coraz 
wi$cej szumu. Filtr nr 4 tnie pasmo naj-
wcze)niej i wed"ug dCS-a powinien by( 
wykorzystywany tylko w razie powa#nych 
problemów, a nie do normalnego s"ucha-
nia. Po sprawdzeniu wszystkich opcji dal-
sze ods"uchy przeprowadzi"em z ' ltrem 
w pozycji trzeciej, niekiedy wracaj%c do 
drugiej. Pierwsza by"a przejaskrawiona, 
czwarta – po prostu dziwna.

Wyposa#enie tylnej )cianki obejmuje 
dwa typy wyj)( analogowych: XLR i RCA, 
przy czym producent nie podpowiada, 
którego lepiej u#y(. Wa#niejszy jest do-
bór napi$cia wyj)ciowego, o czym wi$cej 
w rozdziale „Kon' guracja”. Oprócz dwóch 
wyj)( cyfrowych – oba w formacie koak-
sjalnym na z"%czach RCA – dost$pne s% 

estetyczny, ale widocznie projektant wy-
szed" z za"o#enia, #e high-endowe !ród"o 
CD nie s"u#y do dekoracji wn$trz tylko do 
s"uchania muzyki. Ma zatem jako) wygl%-
da( i ten warunek Puccini spe"nia, chocia# 
przy porównywalnym cenowo Accupha-
sie DP-600 prezentuje si$ skromnie. Taka 
to ju# specy' ka wyspiarskiego sprz$tu. Od 
pocz%tku lat 70. XX wieku, kiedy to w oko-
licach Cambridge p%czkowa"y gara#owe 
manufaktury hi-' , skromny wygl%d mia" 
dawa( odbiorcy do zrozumienia, #e lwi% 
cz$)( funduszy przeznaczono na elementy 
istotne dla brzmienia. Z czasem uczyniono 
z tego etos, a polaryzacja sprz$tu na #arz%-
cy si$ diodami i ten dyskretnie elegancki, 
dla wtajemniczonych, zyska"a status au-
dio' lskiego dogmatu. Oczywi)cie mo#na 
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dwa wej)cia, równie# RCA. Puccini mo#e 
dzia"a( jako zewn$trzny przetwornik c/a  
i konwertowa( sygna" z cz$stotliwo)ciami 
taktowania 32, 44,1, 48, 88,2 i 96 kHz  
i o d"ugo)ci s"owa do 24 bitów. Mo#na tu 
pod"%czy( np. tuner DAB albo odtwarzacz 
DVD i podda( sygna" konwersji w wyra'-
nowanym Ring DAC-u. Je#eli korzystamy 
z zewn$trznego !ród"a cyfrowego, opcja 
wyboru 'ltra nie jest dost$pna. Sygna" od 
razu zostanie poddany nadpróbkowaniu.

Ostatnia para gniazd to BNC, opisane 
tajemniczo jako W/CLK. dCS przewidzia" 
upgrade odtwarzacza poprzez do"%cze- 
nie zewn$trznego zegara taktuj%cego, ge-
neruj%cego referencyjn% cz$stotliwo)( 
44,1 kHz. Opcj% najbli#sz% Pucciniemu, 
równie# cenowo, jest Puccini U-Clock 
(16100 z"). Mo#na tak#e si$gn%( po Pa-
ganiniego, ale to ju# wydatek 23900 z". 
Firma zapewnia, #e brzmieniowe korzy)ci 
z zastosowania stabilnego zewn$trznego 
zegara powinny by( spektakularne.

Gniazda sieciowe to typowe IEC, chro-
nione bezpiecznikiem zw"ocznym 500 mA. 
Obok umieszczono g"ówny w"%cznik, ale 
w czasie codziennej eksploatacji raczej si$ 
nie przyda. Wygodniej korzysta( z przy-
cisku Power na przedniej )ciance. Szybkie 
naci)ni$cie przestawia urz%dzenie w tryb 
u)pienia. Odtwarzacz pozostaje pod pr%-
dem, o czym przypomina b"$kitna dioda. 
+wieci tak intensywnie, #e prawdopodob-
nie b$dziecie chcieli j% wy"%czy(. Sposób 
jest prosty – przytrzyma( Power nieco 
d"u#ej. Odtwarzacz zostanie wtedy wy-
"%czony, a dioda zga)nie. Wad% tego roz-

wi%zania jest d"u#sza rozgrzewka przed 
powa#niejszym ods"uchem. Zimny dCS 
gra nieszczególnie zach$caj%co. Dochodzi 
do siebie oko"o pó" godziny, chocia# po 
d"u#szym czasie nadal s"ycha( subteln% 
popraw$ spójno)ci brzmienia.

&R�Z�ĂURGNX

Obudowa zachowuje wysok% sztywno)( 
dzi$ki do)( skomplikowanej konstrukcji. 
Zarówno solidny panel przedni, jak i ele-
menty )cianek bocznych s% skr$cane z alu-
miniowymi kszta"tkami. Dodatkowo we 
wn$trzu zamontowano do)( du#y alumi-
niowy element, oddzielaj%cy zasilacz bry-
tyjskiej wytwórni Amethyst Designs od 
pozosta"ych sekcji. P"yta wzmacnia kon-
strukcj$, ale w tym przypadku prawdo-
podobnie bardziej chodzi"o o to, #e pe"ni 
funkcj$ ekranu, chroni%c pozosta"e obwo-
dy przed zak"óceniami. Nieprzypadkowe 
wydaje si$ tak#e odsuni$cie zasilacza od 
transportu. Obecno)( gniazda sieciowe-
go sugeruje, #e modu" znajduje si$ gdzie)  
w pobli#u, gdy tymczasem zamontowano 
go po drugiej stronie. Wynika to zapewne 
z faktu, #e bezpo)rednio pod transportem 
ulokowano uk"ady steruj%ce jego prac%. 
Gdyby zasilacz pozostawiono przy gnie!-
dzie, móg"by negatywnie wp"ywa( na ich 
dzia"anie. 

Dane z p"yt odczytuje transport Esote-
ric (Teac) UMK-5. To jeden z prostszych 
modeli japo&skiej 'rmy, nie nale#%cy do 
serii VRDS. Za wyj%tkiem aluminiowej 
szu*ady, ca"a konstrukcja jest plastikowa, 
co jednak nie obni#a jej funkcjonalno)ci. 

Transport wyposa#ono w dwie g"owice, 
osobno dla p"yt CD i SACD. Nap$d pracu-
je pewnie, szybko wyszukuje )cie#ki i si$ 
nie zawiesza. Jest tak#e do)( cichy, cho( 
"adowaniu p"yty i wczytywaniu tablicy za-
warto)ci towarzysz% s"yszalne odg"osy. Nie 
to jest jednak w dCS-ie najwa#niejsze. 

Sercem Pucciniego, elementem, który 
przes%dza o jego wyj%tkowo)ci, jest 5-bi-
towy przetwornik Ring DAC, zbudowany 
wed"ug autorskiej koncepcji. Zamiast go-
towego modu"u Burr Browna czy Analog 
Devices zastosowano tutaj programowal-
ne uk"ady FPGA (Field Programmable 
Gate Array). Pomys" nie jest mo#e unikal-
ny, poniewa# podobne rozwi%zanie wy-
st$puje u Chorda, ale jako #e oprogramo-
wanie bramek jest ca"kowicie oryginalne 
i w"a)ciwe tylko konkretnemu producen-
towi i modelowi, przetwornik b$dzie gra" 
jak nic innego na )wiecie. Jego parametry  
i brzmienie zale#% g"ównie od inwencji 
programisty. Co ciekawe, w przeciwie&-
stwie do popularnych ko)ci, oprogramo-
wanie FPGA mo#na mody'kowa( po 
monta#u modu"u w urz%dzeniu docelo-
wym. W takim przypadku nale#y pobra( 
now% wersj$ so,ware’u, wypali( j% na p"y-
cie i wgra( do odtwarzacza, który po tej 
operacji zacznie gra( inaczej albo b$dzie 
obs"ugiwa( nowy format, który zyska" po-
pularno)(. To na razie opcja teoretyczna, 
ale mo#liwa. Wa#ne, #e potencja" istnieje 
i je#eli kto) w dCS-ie wpadnie na genial-
ny pomys", 'rma mo#e go udost$pni( 
posiadaczom dotychczasowych wersji 
odtwarzacza. Je#eli nie wiemy, jakie opro-
gramowanie mamy wgrane fabrycznie, in-
formacj$ mo#na wywo"a( w menu.

Tor analogowy wygl%da ju# bardziej 
standardowo, chocia# i tutaj wida(, #e 
urz%dzenie powsta"o w oparciu o bez-
kompromisowe za"o#enia. Zastosowano 
elementy montowane powierzchniowo 
i technik% przewlekan%. Konwertowany 
sygna" tra'a najpierw do wzmacniaczy 
operacyjnych Burr Brown OPA2277,  
a nast$pnie do Analog Devices AD797  
i OP275. Sygna" wyj)ciowy jest za"%cza-
ny przeka!nikami. P"ytka sygna"owa 
znajduje si$ równie daleko od gniazd co 
transformator od IEC. Pó" metra dziel%ce 
przeka!niki wyj)ciowe od gniazd trudno 
uzna( za wymarzone rozwi%zanie. Do 
przesy"u u#yto ta)my komputerowej, co 
nie jest mo#e specjalnie audio'lskie, ale 
nie robi"bym z tego zagadnienia (chocia# 
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dane z transportu przesy"aj% dwa ekra-
nowane kabelki wspó"osiowe). Sygna" 
z wej)( cyfrowych równie# jest przekazy-
wany ta)m%. Z ma"ej p"ytki tra' a na g"ów-
n%, na której wida( m.in. procesor Xilinxa 
(jeden z wiod%cych wytwórców FPGA), 
a nast$pnie wi%zk% cienkich drucików jest 
przesy"any do Ring DAC-a.

I co by wi$cej na temat budowy Puc-
ciniego nie napisa(, o co tak naprawd$ 
w nim chodzi, wiedz% tylko pracownicy 
dCS-a, i to pewnie nie wszyscy. Urz%-
dzenie bardziej przypomina komputer 
z wyra' nowan% kart% d!wi$kow% ni# od-
twarzacz CD. Jest to w pe"ni autorski, uni-
kalny projekt. Zawarto)( my)li technicz-
nej i inwencji intelektualnej z pewno)ci% 
wystarczy"aby na cykl referatów nauko-
wych. Szacunek.

2EVïXJD

Z obs"ug% Pucciniego poradzi sobie 
ka#dy prawdziwy m$#czyzna, czyli u#yt-
kownik, który za punkt honoru stawia 
sobie korzystanie z urz%dzenia bez lektury 
instrukcji obs"ugi. Co prawda dCS pró-
buje nas postraszy( menu, którego opis 
zajmuje osobn% kart$ w folderze informa-
cyjnym, ale budzi ona respekt tylko wtedy, 
kiedy usi"ujemy rozgry!( nawigacj$ na 
sucho. Kiedy usi%dziemy przy odtwarza-
czu i próbujemy go skon' gurowa( me-
tod% prób i b"$dów, okazuje si$ to proste 
i zajmuje kilka minut. Opcji do wyboru 

nie ma znów tak wiele, a wi$kszo)( si$ 
przydaje. Gdyby kto) si$ pomyli", mo#e 
w dowolnym momencie wróci( do usta-
wie& fabrycznych.

Na pierwszy rzut oka dCS wygl%da na 
skomplikowane urz%dzenie, ale okazuje 
si$ w miar$ przyjazny i nie wymaga posze-
rzonej wiedzy z zakresu automatyki i ro-
botyki. Tylko pilot nie przystaje do klasy 
urz%dzenia. Ani on "adny, ani intuicyjny, 
ani nawet drogi.

.RQğ�JXUDFMD

Prawdziwe schody zaczn% si$ dopiero, 
kiedy przejdziemy do kon' guracji syste-
mu. Je#eli szukacie samograja, urz%dzenia 
plug and play, które kosztuje gór$ pieni$-

dzy, ale jak za dotkni$ciem czarodziejskiej 
ró#d#ki wyniesie system na jako)ciowe 
wy#yny – szukajcie dalej. dCS jest najbar-
dziej niewdzi$cznym, kapry)nym i wred-
nym odtwarzaczem, z jakim si$ zetkn%"em 
w ostatnich latach. Poleca( go w ciemno 
ka#demu to jak namawia( przeci$tnego 
kierowc$ do zakupu Lancera EVO. Nawet 
je)li nie zrobi sobie krzywdy, to na pewno 
nie wykorzysta zalet samochodu.

Nawet recenzowany w wakacyjnym wy-
daniu „Hi-Fi i Muzyki” („HFiM 7-8/2010”) 
Abbingdon Music Research wygl%da przy 
dCS-ie jak potulny baranek. Ma w"asny 
charakter, wcale si$ z tym nie kryje, ale 
podpowiada, co z tym dalej robi(. A Puc-
cini? -adnych wskazówek. Przygotowania 
do sesji ods"uchowej trwa"y d"ugo. Dwa 
tygodnie po)wi$cone rozgrzewaniu u#y-
wanego ju# wcze)niej odtwarzacza i pró-
bom jego wpasowania w system to czas 
zdecydowanie frustruj%cy. Zdarza si$, #e 
wysokiej klasy kolumny otwieraj% si$ do-
piero po pó" roku, ale #eby !ród"o w ogóle 
nie chcia"o gra( w przyzwoitej kon' gura-
cji – to przypadek niecz$sty. Najlepszym 
podsumowaniem przygotowa& wydaje 
si$ stwierdzenie, #e przez wi$kszo)( cza-
su Puccini gra" jak du#y Arcam. Z ca"ym 
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nie ma znów tak wiele, a wi$kszo)( si$ 
przydaje. Gdyby kto) si$ pomyli", mo#e 
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szacunkiem dla tego ostatniego – jego to-
powe !ród"o kosztuje 10 % ceny dCS-a. 
W swoim segmencie b#dzie dobre, ale kie-
dy decydujemy si# wyda$ znacznie wi#-
cej, znacznie wi#cej si# te% spodziewamy. 
Z dCS-em te oczekiwania d"ugo nie by"y 
spe"nione. Gra", bo gra", ale od pytania: „za 
co oni chc& 58800 z"?” nie sposób si# by"o 
uwolni$. Ju% mia"em rzuci$ r#cznik i znie-
ch#cony dotychczasowymi próbami zro-
bi$ sobie par# dni wolnego, gdy dos"ownie 
rzutem na ta'm# wypróbowa"em ostatni& 
kon( guracj# – dzielony wzmacniacz Mod 
Wrighta i wysokiej klasy XLR-y Tary Labs 
i Fadela. Zmiana, jaka nast&pi"a, by"a tak 
du%a, %e gdyby kto' mi o niej opowiedzia", 
uzna"bym, %e przesadza. Dopiero to zesta-
wienie okaza"o si# w"a'ciwe. 

Ten przyd"ugi wst#p s"u%y wyartyku"o-
waniu fundamentalnej obserwacji: dCS 
wymaga obudowania optymalnie dobra-
nym systemem. Wstawiony gdzie' przy-
padkowo – wi#cej zepsuje ni% pomo%e. 
Wymaga cierpliwo'ci, do'wiadczenia 
i du%ych pieni#dzy. Wola"bym napisa$, %e 
uda"o mi si# go przechytrzy$ i dobra$ pi#k-
nie brzmi&cy system za rozs&dn& cen#. Nic 
z tych rzeczy. Je%eli chcecie dCS-a – liczcie 
si# z wydatkami. 

Puccini okazuje si# czu"y na wszyst-
kie elementy otoczenia. Jasno okre'la, 
w jakim towarzystwie wyst&pi. To posta-
wa gwiazdorska. Finalna kon( guracja 
obejmowa"a dzielony wzmacniacz Mod 
Wright, z"o%ony z przedwzmacniacza 36.5 
i ko)cówki mocy KWA 150, kolumny 
Harbeth Super HL-5 na podstawkach 
Stand Art SHL-5 i okablowanie – "&czów-
ki Tara Labs * e Zero Edge XLR i Fadel 
Coherence II XLR oraz przewody g"o'ni-
kowe Fadel Coherence II i Tara Labs * e 
Omega Edge. I czego' na tym poziomie 
sugeruj# si# trzyma$. 

Zast&pienie high-endowych kabli przy-
zwoitymi sk&din&d "&czówkami Albedo 
Versus i Monolith spowodowa"o pogor-
szenie jako'ci brzmienia. Wypi#cie pre-
ampu mia"o dwa etapy – oba jednoznacz-
nie gorsze od wersji z nim. Odtwarzacz 
steruj&cy ko)cówk& bezpo'rednio w try-
bie 2 V gra" niemrawo, jakby si# 'lizga" po 
d!wi#ku, zamiast tra( $ w sedno. Prze"&-
czenie go na 6 V pog"#bi"o brzmienie, ale 

nie scen#. Tutaj odczuwa"o si# zubo%enie 
w porównaniu do wersji z przedwzmac-
niaczem. D!wi#k straci" troch# precyzji 
i wype"nienia. Przestrze) przybli%y"a si# 
do s"uchacza i sp"aszczy"a. Bas, cho$ za-
znaczony wyra!niej ni% w trybie 2 V, ust#-
powa" zasi#giem i energi& kon( guracji 
z preampem. Dopiero ta ostatnia dawa"a 
pe"n& satysfakcj# ze s"uchania. Bez przed-
wzmacniacza, w trybie 6 V, by"o to umow-
ne 75-80 % poziomu odniesienia. W try-
bie 2 V – nie wi#cej ni% 50 %.

Optymalne ustawienie wynios"o 2 V 
z przedwzmacniaczem. 6 V da"o efekt zbyt 
ofensywny, jednowymiarowy, ze scen& 
podan& na twarz. Z wyj'ciem ustawionym 
na 2 V paradoksalnie poprawia"a si# dy-
namika. Ciche impulsy zyskiwa"y na wy-
razisto'ci, a g"o'ne – na sile. Odnosi"o si# 
wra%enie, %e d!wi#k jest lepiej pouk"adany, 
swobodniejszy i prawdziwszy, z wyra!niej 
zaznaczonymi planami. Puccini nareszcie 
pokaza", na co go sta$.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Na tle konkurencji dCS-a wyró%nia 
detaliczno'$. Pierwsze zetkni#cie z bry-
tyjskim odtwarzaczem wymaga kilkumi-
nutowej adaptacji. W niefortunnym ze-
stawieniu mo%e si# pojawi$ nadprodukcja 
wysokich tonów, ale wywa%one dostarczy 
nam wiele satysfakcji z odkrywania no-
wych informacji. Szczegó"ów jest bardzo 
du%o, ale nie powoduj& ba"aganu. Brzmie-
nie czaruje, ukazuje niuanse, które dot&d 
nam umyka"y, a wszystko staje si# "atwe 
w odbiorze, bo podparte solidnym basem. 
D!wi#kowy plankton wype"nia scen#, 
a barwa nie ulega rozja'nieniu. Nie mu-
simy robi$ nic wi#cej. D!wi#k sam do 
nas przyp"ynie – pi#knie skompono-
wany, g"adki i pe"ny. Wystarczy rozsi&'$ 
si# wygodnie w fotelu, nacisn&$ „play”
i s"ucha$.

W skal# metamorfozy pocz&tkowo 
trudno uwierzy$. Z rozja'nionego, zbyt 
lekkiego d!wi#k Pucciniego zmienia si# 
w g"#boki i harmonijny. Pojawia si# du%o 
energii, dzi#ki której buzuje niczym woda 
w kotle. Najlepsze, %e nie traci przy tym 
szybko'ci. Faza ataku potra(  si# zaznaczy$ 
b"yskawicznie, a wybrzmienie uci&$ jak 
samurajskim mieczem. Ju% z lampowym 
preampem efekt okaza" si# spektakularny. 
Strach pomy'le$, co by si# dzia"o, gdyby 
Pucciniego zestawi$ z Avalonami i Spec-
tralem. Chocia% mo%e wtedy szcz#'cia by-
"oby ju% zbyt du%o? Trudno prognozowa$. 
Kompania z pewno'ci& zacna, wi#c nie 
zawadzi spróbowa$.

Dzi#ki wspomnianym cechom obserwa-
cja znanych p"yt staje si# jeszcze bardziej 
interesuj&ca. I to nawet je'li przesiadamy 
si# z wysokiej klasy !ród"a za, powiedzmy, 
po"ow# ceny dCS-a. Accuphase DP-500 
dostarcza wielu informacji o nagraniach, 
ale kiedy w"&czymy Pucciniego, okazuje 
si#, %e mo%na pój'$ znacznie dalej. Inte-
lektualna przyjemno'$, jakiej dostarcza 
wy"awianie coraz to nowych odg"osów t"a 
czy szczegó"ów artykulacji, wci&ga w s"u-
chanie na d"u%ej, ni% by to wynika"o z te-
stowej procedury. Dzieje si# du%o i zawsze 
ze smakiem. Puccini stroni od efekciar-
stwa i przy ca"ej swej otwarto'ci stara si# 
precyzyjnie odwzorowa$ sygna"y zapisane 
na p"ytach. Nie pompuje d!wi#ku ani go 
nie pogrubia. Scena te% nie musi pod byle 
pretekstem przybiera$ rozmiarów stadio-
nu. Oczywi'cie, kiedy w szu+ adzie wy-
l&duje realizacja Stock( scha, membrany 
niemal wyskakuj& z g"o'ników, ale z wi#k-
szo'ci& dobrze nagranych p"yt efekt po-
zostaje… europejski. D!wi#k jest energe-
tyczny, wewn#trznie pulsuje, ale wszystko 
dzieje si# bez przesady. Ta na d"u%sz& met# 
mog"aby nu%y$, a dCS na swój ekstremal-
ny sposób stara si# pozosta$ wierny idei 
hi-( . Wyra!nie s"ycha$, %e projektantom 
bardziej ni% o sterydy i zwalaj&ce z nóg ba-
siszcze chodzi"o o czysto'$ i neutralno'$. 
Brytyjski odtwarzacz potra(  si# w muzyk# 
zaanga%owa$, ale nigdy si# nie zapomina. 
Zachowuje analityczny dystans, panuje 
nad sytuacj& i nie oszukuje. Zwolennikom 
grania transowego czy romantycznego nie 
musi si# to podoba$, ale ci, którzy poszu-
kuj& obiektywizmu i konkretów, b#d& za-
chwyceni.

Bas jest mocny i, mimo %e konturowy, 
potra(  b"yskawicznie zej'$ w g"#bin#. 
Brakuje mu mo%e spr#%ysto'ci Levinsona 
i pot#gi Krella, ale naprawd# nie ma na 
co narzeka$. Czy b#dzie to niepokoj&cy 
„Heligoland” Massive Attack, czy 'wiet-

Zdecydowanie ponad 
standard: analogowe 
Z\MĂFLD�;/5�L�5&$��
GZD�ZHMĂFLD�L�GZD�F\IURZH�
Z\MĂFLD�NRDNVMDOQH�5&$��
D�QD�GRNïDGNÚ�%1&�GR�
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kuj& obiektywizmu i konkretów, b#d& za-
chwyceni.

Bas jest mocny i, mimo %e konturowy, 
potra(  b"yskawicznie zej'$ w g"#bin#. 
Brakuje mu mo%e spr#%ysto'ci Levinsona 
i pot#gi Krella, ale naprawd# nie ma na 
co narzeka$. Czy b#dzie to niepokoj&cy 
„Heligoland” Massive Attack, czy 'wiet-
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nie zarejestrowane trio Garcii-Fonsa na 
„Arcoluz” – us"yszymy niskie tony o od-
powiednim zasi#gu, kontroli, ale przede 
wszystkim – zró%nicowanej barwie. Na 
podkre'lenie zas"uguje równie% fakt, %e 
w brzmienie nigdy nie wkrada si# niepo-
kój wywo"any niedoborem fundamen-
tu niskotonowego. Owszem, dCS 
nie pozostawi w&tpliwo'ci co 
do faktu, %e dwa odtwarzane 
po sobie albumy ró%ni& 
si# klas& realizacji, ale 
nie b#dzie to wywo"y-
wa$ naszego dyskom-
fortu. Nie b#dziemy mieli 
w&tpliwo'ci, które nagranie 
zosta"o skopane, ale odtwarzacz 
nie b#dzie nas do niego zniech#ca". 
Zapewne du%a w tym zas"uga muzy-
kalnego wzmacniacza Mod Wrighta 
i monitorów Harbetha, ale wa%ne %e nawet 
marnego d!wi#ku daje si# na tym systemie 
s"ucha$ d"u%ej ni% pi#$ minut. Dowiaduje-
my si#, co jest !le, ale da si# wytrzyma$.

Puccini 'wietnie sobie radzi z prezen-
tacj& przestrzeni. To ju% poziom, który 
dla wi#kszo'ci !róde" na naszej planecie 
pozostaje abstrakcj&. Fakt, %e lokaliza-
cja jest niez"a nawet na zaba"aganionych 
p"ytach, da si# przyj&$ w miar# spokoj-
nie. To, %e dCS bez problemu wygania 
d!wi#ki poza boczne kraw#dzie kolumn, 
te% jeszcze specjalnie nie dziwi; w ko)cu 
co' nam si# za te 59 tysi#cy nale%y. Ale to, 
w jaki sposób brytyjskie !ród"o podkre'la 
w przestrzeni zdarzenia dynamiczne, jest 
ju% wydarzeniem wykraczaj&cym daleko 
poza zwyk"e audio( lskie do'wiadczenie. 
Kiedy jaki' impuls czy wybrzmienie ma 
by$ zaakcentowane ze wzgl#du na jego 
udzia" w dramaturgii muzyki – dCS po-
tra(  na u"amek sekundy skoncentrowa$ 
na nim ca"& nasz& uwag#. Tak jakby prze-
strze) i dynamika si# przenika"y, %eby 
podkre'li$ realizm przedstawienia. Scena 
dos"ownie pulsuje, wype"niona naener-
getyzowanymi drobinkami akustycznych 
odg"osów, a to, %e zawsze mo%e liczy$ na 
wsparcie basu, uwiarygodnia jej rozmach 
i swobod#. To bardzo ciekawe i niezwykle 
rzadkie zjawisko. Przestrze) nie ma sta-
dionowych rozmiarów, ale kto powiedzia", 
%e musi? Du%y sk"ad swobodnie si# na niej 
mie'ci, a kameralny nie potrzebuje kilku 
hektarów. Wa%ne, %e d!wi#k by" "udz&co 
realistyczny i istnia" zupe"nie niezale%nie 
od ( zycznych rozmiarów kolumn. ,ród"a 
pozorne dos"ownie zawis"y w powietrzu 
pomi#dzy nimi, w ró%nej odleg"o'ci od 
bazy, a niekiedy nawet na ró%nej wyso-
ko'ci. Uda"o si# przy tym unikn&$ nieco 

sztucznego efektu punktowo'ci, w której 
!ród"o zostaje, owszem, precyzyjnie zde( -
niowane, ale nie otacza go pog"os. D!wi#k 
odbieramy w takim przypadku jako suchy 
i podskórnie czujemy, %e czego' brakuje. 
Z dCS-em podobnego efektu nie do'wiad-
czamy. Tutaj mamy i lokalizacj#, i pi#knie 
rozproszon& akustyczn& mgie"k#. Wygl&-
da to naprawd# znakomicie.

W czasie ods"uchów niejednokrotnie 
powraca"y porównania z AMR-em. dCS 
i Abbingdon to urz&dzenia tak skrajnie 
ró%ne, %e jedyne, co je "&czy, to przezna-
czenie do odczytu p"yt CD. Poza tym 
– brak punktów wspólnych. Jedno od-
chodzi od obróbki cyfrowej, drugie de-
konstruuje sygna", by odbudowa$ z niego 
now& kreacj#. Tamto ciep"e, strojone na 
wzór klasycznego gramofonu, to anga%uje 
do obróbki d!wi#ku najnowsze zdobycze 
techniki. Ró%ni je wszystko poza tym, %e 
oba prezentuj& sprecyzowane podej'cie 
do muzyki. Wymagaj& odmiennego na-
stawienia, aplikacji i… s"uchacza, ale oba 
konsekwentnie realizuj& wizj# projektanta. 
Bo przecie% z faktu, %e dCS jest po brzegi 
wypchany zaawansowan& technologi&, 
nie wynika, %e za jego konstrukcj& nie sta" 
cz"owiek. Na szcz#'cie w d!wi#ku rów-
nie% ten element pozostaje zauwa%alny. 
Puccini w swej aptekarskiej dok"adno'ci 
i rozbijaniu strumienia danych na bity nie 
rozbija harmonii muzyki. Po skompliko-
wanych zabiegach potra(  zaprezentowa$ 
d!wi#k atrakcyjny i p"ynny. Taki, w któ-

rym wszystko do siebie pasuje. Taki, który 
sprawia przyjemno'$ nawet wtedy, kiedy 
nie mamy bladego poj#cia, co tam jest 
w 'rodku i jak, u licha, to dzia"a.

.RQNOX]MD

dCS Puccini to wyj&tkowo skompli-
kowana maszyna. Oparta na autorskiej 
koncepcji, zaawansowana i bezkompro-
misowa. Takiego te% podej'cia wymaga od 
u%ytkownika. Potraktowana jak ka%dy inny 
kompakt mo%e zniech#ci$, ale kiedy po-
'wi#cimy jej czas i nie b#dziemy szcz#dzi$ 
wydatków, którego' dnia si# odwdzi#czy. 

Dopiero wtedy zrozumiemy, o co w tym 
dCS-ie tak naprawd# chodzi.

dCS Puccini
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