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!a"nie ukaza! si# jej nast#pca, 
który po cz#"ci wykorzys- 
ta! rozwi$zania zastosowane  

w 751 BD, ale pod kilkoma wzgl#dami 
zrobi! zdecydowany krok naprzód.

Budowa 
Azur 752 BD wygl$da jak porz$dny od-

twarzacz CD ze "redniej pó!ki cenowej. 
Na przedniej "ciance z grubego plastra 
aluminium pró%no szuka& ostentacyjnych 
napisów maj$cych za zadanie zmi#kczenie 
potencjalnego klienta, a nieliczne symbo-
le dekoderów naniesiono czarn$ farb$. 
W zasadzie mogli je sobie darowa&; s$ 
widoczne dopiero pod "wiat!o. Jedynymi 
elementami "wiadcz$cymi o ponadprze-
ci#tnych mo%liwo"ciach urz$dzenia s$ 
z!$cza USB i HDMI, zreszt$ zas!oni#te gu-
mowymi za"lepkami. 

Drug$ cech$ "wiadcz$c$ o wyj$tkowej 
dyskrecji s$ niewielkie gabaryty. Prze-
ci#tny zjadacz chleba, wydaj$c 5400 z! na 
odtwarzacz chcia!by, %eby przynajmniej  
z zewn$trz by!o wida& te pieni$dze, a tu – 
'ga z makiem. 

Rzut oka na zaplecze rozwiewa wszelkie 
w$tpliwo"ci dotycz$ce charakteru urz$-
dzenia. Do dyspozycji mamy trzy kolej- 
ne gniazda HDMI, w tym jedno wej"cio-
we, dwa z!$cza USB i jedno ethernetowe. 
Poza nimi znajduje si# tam kilkana"- 
cie analogowych i cyfrowych gniazd au-
dio, w tym wej"cie i wyj"cie koaksjalne 
oraz optyczne. Osobno umieszczone  
wyj"cie stereo podkre"la audio'lski cha-
rakter urz$dzenia. Dzi#ki szerokiemu 
rozstawieniu terminali mo%na pod!$-
czy& kable dowolnej grubo"ci. Naturalnie 
wszystkie gniazdka powleczono warstew-
k$ z!ota. 

To nie koniec atrakcji. Do Cambridge’a 
pod!$czymy zewn#trzne (ród!o d(wi#ku  
i wykorzystamy go jako DAC. Wzorem 
poprzedniego modelu, Azur 752 BD ofe-
ruje trzy 'ltry cyfrowe: z liniow$, mini-
maln$ oraz strom$ charakterystyk$ fazo-
w$. Prze!$czaj$c je, mo%na wybra& taki, 
którego wp!yw na brzmienie b#dzie naj-
bli%szy oczekiwaniom.

Po zdj#ciu pokrywy potencjalny na-
bywca odtwarzacza wreszcie zobaczy, na 
co posz!y jego ci#%ko zarobione pieni$dze. 
Centralnie umieszczony transport zosta! 
zamkni#ty w puszcie ekranuj$cej, a du%y 
napis z logo producenta winduje samopo-
czucie u%ytkownika pod sam su't. Dobrze 
wygl$da równie% kawa!ek plastiku z bry-
tyjsk$ )ag$ przykrywaj$cy zasilacz, cho& 

jego rola jako ekranu jest iluzoryczna. Po 
odkr#ceniu kilku "rubek mo%na ujrze& 
rozbudowany zasilacz impulsowy z wi$z-
kami przewodów odchodz$cymi do po-
szczególnych sekcji oraz transportu.

Po przeciwleg!ej stronie obudowy zna-
laz!a si# du%a p!ytka zawieraj$ca modu!y 

obs!uguj$ce terminale USB oraz wej"cia 
i wyj"cia HDMI. Wbrew pozorom, te 
ostatnie znacznie si# od siebie ró%ni$.  
W torze wyj"cia oznaczonego jedynk$ 
pracuje procesor Marvell DE2750 QDEO 
mog$cy skalowa& sygna! wideo a% do  
rozdzielczo"ci 4K oraz konwertowa& 2D 
na 3D. Drugie wyj"cie HDMI, obs!u-
giwane przez ko"& Mediateka, podno-
si rozdzielczo"& obrazu do 1080p, wi#c  
dla przyt!aczaj$cej wi#kszo"ci u%ytkow-
ników dysponuj$cych ekranami Full HD 
nie b#dzie pomi#dzy nimi widocznej 
ró%nicy.

Gniazda USB umo%liwiaj$ pod!$czenie 
zewn#trznych no"ników pami#ci i wyko-
rzystanie wbudowanego w 752 BD od-
twarzacza plików. Poza empetrójkami CA 

radzi sobie z plikami  FLAC i WAV, tak%e 
w rozdzielczo"ci 24/192.

Ca!$ tyln$ cz#"& obudowy zajmuje 
sekcja audio. W cz#"ci c/a pracuje pi#& 
przetworników Wolfsona WM8740, 
po jednym na dwa kana!y (7.1 plus ste-
reo). Zanim jednak sygna! tra' do nich, 
przechodzi przez 32-bitowy procesor 
DSP Analog Devices ADSP-21261 Sharc  
z upsamplerem Anagram Technologies Q5.  
Ten ostatni podnosi parametry sygna!u 
do 24 bitów/192 kHz. Dekodowaniem 
zajmuje si# Mediatek MTK8580. W ka%-
dym kanale pracuj$ wzmacniacze opera-
cyjne NE5532, a sygna! jest ostatecznie 
'ltrowany przez kondensatory Wimy.

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD�

Poza mo%liwo"ci$ odtwarzania wszel-
kich multimediów z zewn#trznych no"ni-
ków danych najwi#ksz$ atrakcj$ wydaje 
si# do!$czenie do odtwarzacza modu!u 
Wi-Fi. Po w!o%eniu go w jedno z gniazd 
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W sekcji audio pracuje  
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USB przed u%ytkownikiem otwiera si# 
mo%liwo"& korzystania z serwi-
sów YouTube oraz Pi-
cassa. Wprawdzie bez-
przewodowa !$czno"& 
z Internetem nie nale-
%y do najszybszych, ale 
mam wra%enie, %e zde-
cydowanie wa%niejsza 
jest tu wygoda.

Pilot niczym szczególnym by si# 
nie wyró%nia!, gdyby nie nowy uk!ad 
przycisków steruj$cych transportem. 
U!o%ono je wokó! okr$g!ego guzika  
z kursorami, co wymaga zmiany do-
tychczasowych przyzwyczaje*. Po kilku 
dniach nie mia!em z nimi problemów 
i nawet spodoba! mi si# ten pomys!.  
W stanie spoczynku sterownik mo%na 
odstawi& na gustown$ podstawk#. 

2EUD]�L�GěZLÚN�

Na pocz$tku z!a wiadomo"&. Albo do-
bra, w zale%no"ci od zasobno"ci portfe-
la. Odtwarzacz Cambridge’a nale%y do 
urz$dze* wra%liwych na jako"& nagra*. 
Decyduj$c si# na maszyn# za oko!o  
5,5 kz!, trzeba dysponowa& p!ytotek$ na 
pewnym poziomie. Gazetowe wrzutki  
i nagrywane kr$%ki z 'lmami zassanymi  
z sieci mo%na rozda& rodzinie i znajo-
mym. W ich przypadku 752 BD zacho-
wa si# gorzej od popularnych maszyn 
zape!niaj$cych pó!ki w supermarketach 
RTV. Z kolei starsze oryginalne p!yty 
DVD daj$ si# ogl$da& bez zgrzytania 
z#bami, ale Azur nie b#dzie mia! skru-
pu!ów przed obna%aniem wad realizacji.  
W takiej sytuacji nale%y po"wi#ci& kilka 
minut na ustawienie optymalnego po- 
ziomu redukcji szumów w menu odtwa-
rzacza. 

Natomiast wspó!czesne porz$dnie zre-
alizowane p!yty DVD prezentowa!y si# 
bardzo dobrze. Obraz przeskalowany 
do 1080p by! bez zarzutu, zarówno pod 
wzgl#dem gradacji detali, jak i nasycenia 
kolorów. I w!a"ciwie mo%na by na tym 
zako*czy& opis wra%e* wizualnych, gdy-
by nie p!yty Blu-ray. Ró%nica pomi#dzy 

nimi a DVD nie by!a szokuj$ca, jednak  
na tyle wyra(na, %e warto do!o%y& kil- 
kadziesi$t z!otych do „g#stego” wyda- 
nia. Detale zosta!y dopieszczone w pe!-
nym tego s!owa znaczeniu  
i pod tym wzgl#dem ma-
szyna Cambridge’a zas!u-
guje na najwy%sze noty.

Analizuj$c brzmienie, 
szybko spostrzeg!em, %e 
nie odbiega ono od oczeki-
wa* wywo!anych obrazem. 
O ile w przypadku nagra* 
wielokana!owych ci#%ar ob-

róbki d(wi#ku spoczywa g!ów-
nie na amplitunerach, 
to w materiale stereo 
752 BD ma na ten 
temat zdecydowanie 
wi#cej do powiedzenia.  
I podobnie jak mia!o to miej-
sce w przypadku obrazu, odtwarzacz  
z wyra(n$ niech#ci$ traktowa! s!abiej 
zrealizowane p!yty. Kiedy jednak na 
jego tacce l$dowa! kr$%ek z audio'lskiej 
wytwórni, 752 BD zachowywa! si# nie 
jak wielozadaniowa maszyna masowego 
ra%enia, lecz jak porz$dny odtwarzacz 
CD w zbli%onym przedziale cenowym.  
W nagraniach stereo brzmienie dalekie 
by!o od ostentacji. Nie doskwiera! rów-
nie% kinowy burczybas. Niskie tony by!y 
mocne i kontrolowane, za" odtworzenie 

„Planet” Holsta wybi!o mi z g!owy wszel-
kie my"li na temat ich ewentualnego nie-
dostatku. Amatorom dudnienia, wzorem 
szefa Quada, polecam kopanie w karto-
nowe pud!o.
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Flagowy model Cambridge’a jest na 
wskro" nowoczesny, jednak korzeniami 
mocno tkwi w audio'lskiej tradycji 'rmy. 
Zapewne znajdzie si# kilku konkurentów 
w zbli%onej cenie, oferuj$cych jeszcze 
lepsze walory u%ytkowe i bardziej wy"ru-
bowane parametry techniczne, ale trzeba 
mie& to „co"”, co odró%nia kilka kilogra-
mów metalu, scalaków i kabli od urz$dze* 
z dusz$. A Azur 752 BD bez w$tpienia do 
takich nale%y.:UHV]FLH�SLORW� 
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Cambridge Audio 

Azur 752 BD 

Cena:  �����]ï�

Dane techniczne:

Odtwarzane formaty:   3D Blu-ray, DVD, DVD-A,

  AVCHD, SACD, CD, 

HDCD, Kodak Picture CD, 

CD-R/RW, DVD+-R/RW, 

DVD+-R DL, BD-R/RE, 

mp3, AAC, WMA, FLAC, 

WAV

5RG]DM�SU]HWZRUQLNöZ�� 5 x 24/192 

:\ĂZLHWODQLH� 
bez przeplotu:  tak 

6NDOHU�REUD]X�����S��� tak  

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� b.d. 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,003% 

6\JQDï�V]XP�� 108 dB 

:HMĂFLD��� �2 x HDMI 1.4, 3 x USB, 

koaksjalne, optyczne

:\MĂFLD��� �2 x HDMI, 7.1, stereo, 

koaksjalne, optyczne, 

Ethernet

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH���brak

:\PLDU\��Z�V�J��� 8,5/43/31,2 cm

0DVD��� 5 kg

Ocena:

Obraz:   
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