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F
ormat midi mǫe 
wydawaʽ siˍ nie do̅ʽ 
powąny dla urzʻ-
dze˲ high-endowych, 
jednak fi rma T+Aɸma 
wɸtej sprawie zupe�nie 

inne zdanie. Dlatego ̨eɸzajmuje siˍ 
tre̅ciʻ, aɸnie formʻ. Swoich urzʻdze˲ 
nie ubiera wɸszaty naɸpokaz, przewy-
miarowane dla zrobienia wrąenia, 
lecz wɸobudowy zawsze doskonale 
wykonane iɸoptymalne. Wɸwykona-
niu T+Aɸnie jest toɸw�ʻczenie siˍ 
doɸobecnie modnego nurtu – fi rma 
jest wɸnim odɸdawna. Najnowsze 
urzʻdzenia serii 200 sʻɸkontynuacjʻ 
d�ugiej tradycji. Toɸjedne zɸnajdrǫ-
szych iɸnajlepszych komponentów 
takiego formatu, nawet wɸofercie 
T+Aɸmǫna znale̦ʽ urzʻdzenie „pe�-
nowymiarowe” oɸmniejszych mǫli-
wo̅ciach iɸwɸnįszej cenie. Wɸserii 
200 zastosowano wybrane rozwiʻza-
nia zɸreferencyjnych konstrukcji fi rmy 
iɸnie jest toɸ̨adna „namiastka” high-
-endu, lecz jego specjalna ods�ona. 

Historia serii 200 zaczˍ�a siˍ 
odɸwzmacniacza s�uchawkowego 
HA 200. Równocze̅nie pojawi�y 
siˍ pierwsze s�uchawki fi rmy, wiˍc 
mog�o siˍ wydawaʽ, ̨eɸHA 200
sʻɸzwiʻzane ̅ci̅le w�a̅nie zɸnimi, 
nie bˍdʻc zapowiedziʻ ca�ej rodziny 
urzʻdze˲. Ta jednak pojawi�a siˍ 
niebawem iɸwɸszerokim sk�adzie. 
Testujemy odtwarzacz MP 200, 
przetwornik DAC 200 oraz ko˲cówkˍ 
mocy Aɸ200. Okre̅lenia „odtwarzacz” 
iɸ„przetwornik” wɸpowy̨szym zdaniu 
sʻɸwielkimi skrótami, funkcjonalno̅ʽ 
jest tak szeroka, ̨eɸwraz ko˲cówkʻ 
powstaje ultranowoczesny, wszech-
stronny system. Zgoda, ̨eɸnajlepsze 
„all-in-one” potrafi ʻ dzisiaj bardzo 
dųo, jednak „trójpodzia�” systemu 
T+Aɸwiʻ̨e siˍ zɸosiʻgniˍciem 
absolutnie najwy̨szego poziomu 
wɸkądej dziedzinie.
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Odtwarzacz MP 200
Wielu producentów sprzˍtu zɸulgʻ 

przyjˍ�o os�abienie pozycji CD iɸp�yt 
wɸogóle. Rezygnacja zɸprodukcji 
odtwarzaczy u�atwia ̨ycie, bowiem 
zɸdostˍpno̅ciʻ dobrej mechaniki jest 
coraz gorzej iɸchcʻc przygotowaʽ co̅ 
naprawdˍ wysokiej jako̅ci, trzeba siˍ 
bardzo natrudziʽ. Jednak najnowsze 
doniesienia mówiʻ o… wzro̅cie sprze-
dąy p�yt CD. T+Aɸchyba nie bˍdzie 
̨a�owa�o wysi�ku w�ǫonego wɸMP 200. 
Aɸjego ųytkownicy nie znajdʻ niczego 
lepszego. 

Wɸniewielkiej obudowie umieszczono 
mnóstwo uk�adów iɸfunkcji, które wcale 
nie sʻɸprogramem obowiʻzkowym stan-
dardowego transportu CD. T+Aɸrównię 
tutaj napiˍ�o siˍ naɸprzygotowanie 
czego̅ wyjʻtkowego, mimo ̨eɸpod-
stawowa rola wydaje siˍ oczywista – 
odczytywanie p�yt CD. Iɸtylko CD. Tutaj 
T+Aɸskróci�o front, SACD toɸdzisiaj jų 
naprawdˍ margines. Co innego DSD – 
ale wɸformie plików. 

Wʻska szczelina dobrze pasuje 
doɸdyskretnej elegancji midi, napˍd 
dzia�a znakomicie, cicho iɸstabilnie. 
Wɸszczelinie znajduje siˍ uszczelka 
u�atwiajʻca wk�adanie iɸwyjmowanie 
p�yty, aɸtak̨e zabezpieczajʻca wnˍtrze 
przed kurzem. Wɸpoblįu umieszczono 
gniazdo USB, doɸktórego mǫna pod�ʻ-
czyʽ no̅niki pamiˍci zɸmuzykʻ. Dzisiaj 
USB nie jest jų wielkʻ atrakcjʻ, bowiem 
doczekali̅my siˍ znacznie lepszego – 
strumieniowania sieciowego. MP 200
po�ʻczymy zɸsieciʻ LAN iɸWi-Fi, zɸserwe-
rów DLNA wyciʻgniemy iɸzdekodujemy 
pliki FLAC (aɸtak̨e ALAC, WAV, AIFF 
iɸinne naɸbazie zapisu PCM) zɸrozdziel-

czo̅ciʻ 24 bit/192 kHz. Wɸwielu cyfro-
wych urzʻdzeniach T+Aɸ(ale nie tylko) 
dostˍpne sʻɸbardziej wy̅rubowane 
parametry, jednak wɸprzypadkuɸMPɸ200 
rzecz dotyczy dekodowania plików, 
aɸnie konwertowania sygna�ów cyfro-
wych naɸanalogowe, iɸpowy̨sze umie-
jˍtno̅ci sʻɸbardzo satysfakcjonujʻce.  

Kompetencje obejmujʻ tak̨e wybra-
ne serwisy zɸTidalem naɸczele, iɸchocią 
bez Spotifya Connect iɸApple AirPlay, 
toɸstrumieniowʻ wszechstronno̅ʽ 
niemal zawsze gwarantuje Roon. 

Jest tę Bluetooth zeɸwsparciem dla 
kodowania aptX HD, aptX, AAC oraz 
SBC. 

Prawdziwʻ niespodziankʻ – nie 
twierdzˍ, ̨eɸczym̅ najwąniejszym, 
ale czym̅ zaskakujʻcym, naɸpewno 
pozytywnie – jest odbiornik radiowy 
wɸstandardach FM oraz DAB+.

MP 200 mǫe wspó�pracowaʽ zɸdo-
wolnym przetwornikiem C/A, jednak 
systemowy DAC 200 toɸnajlepszy 

wybór, nie tylko zɸpowodów stylistycz-
nych. Transmisja sygna�ów mǫe siˍ 
miˍdzy tymi urzʻdzeniami odbywaʽ 
naɸspecjalnych zasadach – za pomocʻ 
fi rmowej magistrali SYS Link, która nie 
tylko wɸoptymalny sposób przesy�a 
dane audio (minimalizujʻc zniekszta�-
cenia), ale równię sygna�y sterujʻce. 
Po�ʻczenie realizowane jest za pomocʻ 
pary przewodów USB iɸLAN.

Wy̅wietlacz jest skromny, przed-
stawia g�ównie informacje tekstowe 
(miˍdzy innymi nazwy wykonawców, 
tytu�y p�yt). Obs�ugˍ podstawowych 
funkcji, przede wszystkim wyboru 
̦róde�, urzʻdzono wɸtypowej dla 
T+Aɸkonwencji – okrʻg�ymi przyciskami 
ustawionymi wɸrównym rzʻdku. Nawi-
gacjˍ poɸbibliotece muzycznej najlepiej 
powierzyʽ aplikacji mobilnej, ale mǫna 
toɸtę zrobiʽ zɸpoziomu samego urzʻ-
dzenia, pos�ugujʻc siˍ wielofunkcyjnym 
pokrˍt�em.

MP 200 obs�ųy wiele ̦róde� „poɸkablu” lub „zɸpowietrza”.
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MP 200 mǫe przyjʻʽ cyfrowe 
sygna�y zɸinnych ̦róde� dziˍki dwóm 
wej̅ciom S/PDIF (wspó�osiowym elek-
trycznym) iɸjednemu Toslink (optyczne). 
Obok znajduje siˍ sekcja sieciowa 
zeɸz�ʻczem LAN, aɸnieco wy̨ej dwie 
anteny – Wi-Fi oraz Bluetooth. Jest tę 
z�ʻcze USB (jų drugie) dla no̅ników 
pamiˍci, aɸtak̨e drugi zestaw LAN plus 
USB (blįej z�ʻcza zasilajʻcego), toɸjų 
w�a̅nie para tworzʻca SYS Link. Sygna� 
cyfrowy mǫna tę wys�aʽ „normalnie” 
– zɸgniazda S/PDIF. 

Wɸzestawie akcesoriów znajdziemy 
odpowiednie przewody, anteny (Wi-Fi 
oraz Bluetooth) oraz zwiʻzane zɸnimi 
przed�ųacze zeɸstǫkowymi podstaw-
kami naɸwypadek, gdyby trzeba by�o 
poprawiʽ „zasiˍg”, ustawiajʻc wɸinnym 
miejscu, aɸnawet co̅, czego niektórzy 
wɸ̨yciu nie widzieli – antenˍ FM 
wɸformie p�askiego, pó�prze̦roczystego 
kabla 300 º. 

Wiˍkszo̅ʽ podzespo�ów trafi �a 
naɸdųʻ p�ytkˍ drukowanʻ, ale mǫna 
znale̦ʽ kilka dodatkowych modu�ów. 
Jeden zɸnich toɸanalogowy odbiornik 
radiowy, podczas gdy MP 200 ma tylko 
wyj̅cia cyfrowe. Niezbˍdny by� wiˍc 
przetwornik analogowo-cyfrowy. Modu� 
Wi-Fi pochodzi zɸfi rmy Acme Systems 
iɸobs�uguje wy�ʻcznie pasmo 2,4 GHz, 
dlatego tym bardziej rekomendowane 
jest po�ʻczenie LAN.

Mamy zarówno aplikacjˍ mobilnʻ, 
jak iɸklasyczny aɸzarazem nowoczesny 
sterownik, zɸuk�adem przycisków 
pozwalajʻcych naɸwybór zarówno 
podstawowych, jak iɸzaawansowanych 
funkcji. 

Elektronikˍ (g�ównie cyfrowʻ, boɸuk�adów analogowych jest tutaj 
jak naɸlekarstwo) zainstalowano wɸtylnej czˍ̅ci obudowy.

Mechanizm szczelinowy pracuje cicho 
iɸdo̅ʽ szybko, p�yta jest stabilizowana przez 
uszczelkˍ wɸszczelinie.

Rozbudowane prze�ʻczniki ̦róde� zajmujʻ 
dųo miejsca, ale sʻɸczytelne iɸwygodne.

Mǫemy zmieniaʽ ̦ród�a, wyszuki-
waʽ nagrania. Jest tę sekcja trzech 
komórek pamiˍci, wɸkądej zɸnich 
zaprogramujemy np. ulubionʻ stacjˍ 
radiowʻ, tak̨e internetowʻ (ale poɸlistˍ 
utworów zɸserwisu Tidal trzeba siˍgnʻʽ 
doɸaplikacji w�a̅ciwej dla tej us�ugi).

Menu konfi guracyjne nie jest przesadnie 
skomplikowane, bez krytycznych ustawie˲.

Oprócz wyj̅cia wspó�osiowego sʻɸtę wej-
̅cia cyfrowe – elektryczne iɸoptyczne.

Firmowe po�ʻczenie SYS wymaga dwóch 
gniazd USB oraz RJ45. 

Doɸzintegrowanych ̦róde� mǫna zaliczyʽ 
modu� odbiornika radiowego FM/DAB+.
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Przetwornik DAC 200
DAC 200 toɸcentrum serii 200. 

Toɸznacznie wiˍcej nį przetwornik C/A, 
czym jednak jų nikt znajʻcy nowo-
czesny sprzˍt nie bˍdzie zaskoczony. 
Toɸnawet do̅ʽ typowe po�ʻczenie 
przetwornika C/A, przedwzmacniacza 
(regulacja g�o̅no̅ci) iɸwzmacniacza 
s�uchawkowego. Funkcje strumieniowe 
oddelegowano doɸMP 200, wiˍc trudno 
̨yczyʽ sobie czegokolwiek wiˍcej. 
Natomiast niezwyk�a jest uroda tego 
„daka”, którʻ zawdziˍcza wɸdųym stop-
niu wychy�owym wska̦nikom. 

Znamy nowoczesne urzʻdzenia, 
wɸktórych naɸdųych ekranach wy̅wie-
tlane sʻɸanimacje pulsujʻcych wɸrytm 
muzyki wskazówek, ale klasyczne, 
analogowe, mechaniczne wska̦niki 
wychy�o wciʻ̨ majʻ najwiˍcej uroku. 
T+Aɸstosuje je przede wszystkim wɸko˲-
cówkach mocy. Znalaz�oby siˍ naɸnie 
miejsce iɸwɸAɸ200, jednak zainstalo-
wano je w�a̅nie wɸDAC 200, bowiem 
pojawiajʻ siˍ tutaj wiˍksze mǫliwo̅ci 
ich wykorzystania. Wɸpodstawowym 
wariancie wska̦niki pokazujʻ poziom 
sygna�u, ale nie musi toɸbyʽ poziom 
naɸwyj̅ciu (który biegnie doɸko˲cówki 
mocy), lecz tę naɸwej̅ciu. Wówczas 
niezalęnie odɸustalonego poziomu 
g�o̅no̅ci nasze oko bˍdʻ cieszyʽ dųe 
wychylenia. Kolejny tryb s�ųy doɸmo-
nitorowania temperatury wewnʻtrz 
urzʻdzenia, aɸostatni jest oryginalnym 
sprawdzianem jako̅ci sygna�ów cyfro-
wych (aɸraczej pracy pod�ʻczonego ̦ró-
d�a cyfrowego); wskazówki przekazujʻ 

wówczas informacje oɸewentualnych 
odchy�kach odɸbazowej czˍstotliwo̅ci 
próbkowania oraz b�ˍdach transmisji. 

Jest tę niezalęny wy̅wietlacz, 
naɸktórym zobaczymy informacje 
oɸwybranym wej̅ciu, poziomie g�o̅no-
̅ci, aɸtak̨e dodatkowych funkcjach 
iɸustawieniach. Wej̅cia wybieramy za 
pomocʻ niewielkich przycisków pod 
matrycʻ, stʻd mǫna tę wywo�aʽ 
menu ustawie˲.

Czˍ̅ʽ funkcji jest zdublowana 
(zɸprzyciskami naɸfroncie), nowe 
mǫliwo̅ci toɸnp. ominiˍcie regulacji 
g�o̅no̅ci, regulacja zrównowąenia 
kana�ów, zmiana jasno̅ci czy koloru 
pod̅wietlenia wska̦ników, tryby 
oszczˍdzania energii.

Dostˍpne sʻɸcztery tryby upsamplera 
(w̅ród nich miˍdzy innymi ustawienia 
pozwalajʻce uzyskaʽ najlepszʻ linio-
wo̅ʽ przetwarzania czy optymalne 

charakterystyki impulsowe). Sʻɸtę dwa 
warianty fi ltrowania dla sygna�ów DSD 
(toɸjų fi ltry analogowe). 

Sekcja wzmacniacza s�uchawkowego 
tę jest nie byle jaka, jej wyj̅cie jest 
zbalansowane (z�ʻcze 4-mm, czyli tzw. 
Pentaconn).

DAC 200 nie jest urzʻdzeniem 
sieciowym, mimo toɸnaɸtylnej ̅ciance 
znajdujʻ siˍ ąɸtrzy z�ʻcza RJ45; dwa 
s�ųʻ doɸkomunikacji zɸko˲cówkʻ 
mocy Aɸ200, jedno (wraz zɸdodatkowym 
gniazdem USB) tworzy poznany jų sys-
tem transmisji danych cyfrowych SYS 
Link zɸodtwarzaczem MP 200.

Doɸdyspozycji sʻɸdwa gniazda wspó�-
osiowe S/PDIF iɸjedno BNC, jedno sy-
metryczne AES/EBU, dwa optyczne To-
slink, no iɸoczywi̅cie USB-B; doɸktórego 
podamy nawet PCM 32 bit/768ɸkHz 
oraz kosmiczne DSD1024. 

DAC 200 wyposąono zarówno wɸnajbardziej oczywiste, jak iɸegzotyczne, 
fi rmowe systemy po�ʻcze˲.
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Sekcja wej̅ʽ analogowych jest ogra-
niczona doɸjednej pary RCA…  

Wyj̅cia analogowe sʻɸdwa – jedno 
niesymetryczne RCA iɸjedno zbalanso-
wane XLR; wɸzalęno̅ci odɸustawienia 
mǫemy mieʽ naɸnich poziom sta�y 
albo regulowany. 

Jest tę miejsce naɸsekcjˍ HDMI, ale 
tˍɸtrzeba dokupiʽ (2200 z�). Modu� ten 
zawiera dwa wej̅cia iɸjedno wyj̅cie 
HDMI – toɸostatnie zɸkana�em zwrot-
nym (ARC); nie obejmuje wprawdzie de-
koderów surround, jednak wɸsystemie 
stereofonicznym obs�uga podstawowe-
go standardu PCM wydaje siˍ zupe�nie 
wystarczajʻca. 

DAC 200 ma imponujʻcʻ sekcjˍ 
cyfrowʻ iɸzaledwie podstawowʻ sekcjˍ 
analogowʻ, wiˍc ąɸsiˍ prosi, aby pój̅ʽ 
naɸskróty, przygotowaʽ wszystkie 
uk�ady (w�ʻcznie zɸregulacjʻ g�o̅no̅ci) 
wɸdomenie cyfrowej, aɸ„nieszczˍsny” 
sygna� zɸwej̅cia analogowego prze-
konwertowaʽ odɸrazu naɸcyfrˍ. Tak 
by�oby pro̅ciej iɸtaniej, ale nie lepiej 
(zw�aszcza dla sygna�u zɸgramofonu, 
mimo ̨eɸpotrzebny jest zewnˍtrzny 
phono-stage). Regulacja g�o̅no̅ci jest 
analogowa iɸbardzo zaawansowana 
– toɸw�asne opracowanie T+Aɸzɸt�umi-
kami naɸbazie rezystorów, które sʻɸza�ʻ-
czane (wɸodpowiednich konfi guracjach) 
za pomocʻ przeka̦ników. Brawo!

Wnˍtrze DAC-aɸ200 prezentuje siˍ 
wspaniale. T+Aɸnie oszczˍdza�o naɸni-
czym, zafundowa�o tę okaza�y, liniowy 
zasilacz. Wiˍkszo̅ʽ podzespo�ów ulo-
kowano naɸjednej dųej p�ytce. Kapital-
nie wyglʻda symetrycznie prowadzony 
regulator g�o̅no̅ci (rzʻd przeka̦ników 
iɸt�umików – pojedynczych rezystorów). 
Sygna� trafi a doɸniego wprost zɸwluto-
wanych obok ko̅ci przetworników DAC 
albo znajdujʻcego siˍ nieopodal wej-
̅cia analogowego. Scalaki C/Aɸsʻɸdo̅ʽ 
zaskakujʻce. Wiˍkszo̅ʽ producentów 
stosuje obecnie ko̅ci ESS Technology, 
tymczasem T+Aɸstawia naɸBurr Browna 
PCM1795 – wɸsumie cztery (poɸdwa 
naɸkana�), coɸsugeruje, ̨eɸjų naɸtym 
etapie uk�ad jest zbalansowany. 
PCM1795 toɸjų uk�ad zas�ųony 
(odɸ2009 roku), kilka lat pó̦niej prze-
szed� modernizacjˍ, jednak zatrzyma� 
siˍ naɸparametrach 32 bit/192 kHz. 
Nie wiem, czy iɸjak T+Aɸobchodzi 
toɸograniczenie (zgodnie zɸfi rmowʻ spe-
cyfi kacjʻ DACɸ200 obs�uguje sygna�y 

oɸczˍstotliwo̅ci 768ɸkHz), niegdy̅ 
podobnymi sztuczkami chwali�o siˍ 
iFi Audio (pos�ugujʻc siˍ równię nie 
najm�odszym scalakiem Burr Browna, 
chocią innym).

Wiˍkszo̅ʽ uk�adów zmontowano naɸjednej dųej p�ytce, uwagˍ 
zwraca dųy zasilacz liniowy.

Wej̅cia cyfrowe zajmujʻ niezalęnʻ 
p�ytkˍ, doɸwyboru ̦róde� s�ųy interfejs 
Cirrus Logic WM8805, aɸsterowaniem 
zajmuje siˍ mikroprocesor STMicro-
electronics zɸrodziny ARM

Wzmacniacz s�uchawkowy HA 200 
nie jest formalnie obiektem testu, ale 
warto oɸnim wspomnieʽ.   

Ma wej̅cia cyfrowe oraz analogowe, 
regulacjˍ g�o̅no̅ci, mǫna pod�ʻczyʽ 
doɸniego odtwarzacz MPA 200, prezen-
tuje siˍ równie wspaniale (wska̦niki 
takie jak wɸDAC 200). Nie zastʻpi jednak 
wɸprosty sposób DAC-aɸ200 wɸsystemie 
zɸko˲cówkami mocy, aɸwiˍc iɸzespo�ami 
g�o̅nikowymi, bowiem nie ma wyj̅ʽ li-
niowych, aɸregulacja g�o̅no̅ci s�ųy tyl-
ko wyj̅ciom s�uchawkowym. Ta sekcja 
jest zɸkolei przygotowana zɸwiˍkszym 
rozmachem nį wɸDAC-uɸ200, zdolna wy-
sterowaʽ nawet trudniejsze obciʻ̨enia 
nį takie, jakim jest ko˲cówka mocy. Jų 
mi siˍ wydawa�o, ̨eɸproducent wyszed� 

Wzmacniacz s�uchawkowy HA 200
zɸza�ǫenia, įɸHA 200 jest dla tych, któ-
rzy s�uchajʻ tylko przez s�uchawki, iɸba-
sta. Jednak mǫna pod�ʻczyʽ doɸniego 
ko˲cówkˍ mocy, potrzebny jest tylko 
specjalny kabel, oferuje goɸT+A. Musimy 
tylko oswoiʽ siˍ zɸwidokiem interkonek-
tu wychodzʻcego zɸgniazda naɸprzed-
niej ̅ciance. Ma�o eleganckie, ale pod 
wzglˍdem funkcjonalnym bez zarzutu. 
Wɸrazie potrzeby wyjmujemy kabel 
biegnʻcy doɸko˲cówki iɸwk�adamy kabel 
odɸs�uchawek. Rozwiʻzanie dla tych, dla 
których ods�uch g�o̅nikowy jest wąny, 
ale s�uchawkowy – jeszcze wąniejszy. 
Dla tych, których hierarchia potrzeb 
jest odwrotna (czyli normalna…), lepszy 
bˍdzie DAC 200.  
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Ko˲cówka mocy Aɸ200
Wzmacniacz mocy Aɸ200 prezen-

tuje siˍ najzwyczajniej iɸnajskromniej, 
chocią iɸtutaj T+Aɸda�o upust swojej 
kreatywno̅ci. Naɸfroncie oprócz 
w�ʻcznika zasilania znajduje siˍ prze-
�ʻcznik wyj̅ʽ g�o̅nikowych, zwiʻzany 
zɸdwoma parami terminali. Mǫemy 
w�ʻczyʽ jednʻ lub dwie jednocze̅nie. 
Toɸjeszcze nic specjalnego, ale Aɸ200
ma uk�ad oɸtajemniczej nazwie „DF LO”, 
który powoduje wzrost impedancji wyj-
̅ciowej wzmacniacza, aɸwiˍc obnįenie 
wspó�czynnika t�umienia. 

Poɸcoɸtoɸkomu? Wszyscy konstrukto-
rzy zdajʻ siˍ walczyʽ oɸjak najwy̨szy. 
Wɸjakiej sytuacji warto goɸ„pogarszaʽ”? 
T+Aɸpodpowiada, ̨eɸsystem „DF LO” 
mǫe byʽ wykorzystywany doɸzmiany 
charakteru brzmienia. Zɸtak ogólnym 
stwierdzeniem trudno siˍ nie zgodziʽ, 
aɸostatecznie nawet zɸtym, ̨eɸzmiana 
taɸprowadzi doɸd̦wiˍku „ciep�ego 
iɸmiˍkkiego”. Zasadniczo pogarsza 
toɸodpowied̦ impulsowʻ zespo�ów g�o-
̅nikowych (wɸzakresie najnįszych czˍ-
stotliwo̅ci), ale paradoksalnie wɸpew-
nych sytuacjach mǫe byʽ korzystne. 
Uk�ady takie stosowano jų wcze̅niej, 
jednym zɸbardziej znanych przyk�adów 
jest ko˲cówka mocy Yamaha B4 (1978 
rok), nie tylko zɸprze�ʻcznikiem, ale na-
wet zɸp�ynnʻ regulacjʻ wspó�czynnika 
t�umienia. Ale nawet wtedy odɸstrony 
konstrukcyjnej rzecz jest prosta 
(wɸodrǫ́nieniu odɸpodniesienia wspó�-
czynnika t�umienia) – wymaga tylko 
zwiˍkszania impedancji wyj̅ciowej, 
aɸwiˍc dodania rezystancji szeregowej, 
czy toɸza pomocʻ rezystora, czy po-
tencjometru (byle odpowiednio dųej 
mocy).  

Zɸty�u, oprócz dwóch par porzʻdnych 
terminali g�o̅nikowych, Aɸ200 ma tak̨e 
dwa wej̅cia: jedno niesymetryczne 
RCA iɸjedno zbalansowane XLR. Nie ma 
jednak prze�ʻcznika, gniazda po�ʻczone 
sʻɸrównolegle iɸnalęy korzystaʽ tylko 
zɸjednego zɸnich.

Niespodziankʻ jest natomiast wyj̅cie 
XLR. T+Aɸobmy̅li�o system tak, aby 
mǫna goɸby�o rozbudowaʽ, dodajʻc 
kolejne ko˲cówki Aɸ200, zaprzˍgniˍte 
doɸbi-ampingu czy nawet tri-ampingu. 
Gniazda komunikacyjne systemu „E2 
Link” bazujʻ naɸprotokole sieciowym, 
jednak chodzi wy�ʻcznie oɸsygna�y ste-
rujʻce. Wɸten sposób np. przedwzmac-
niacz mǫe wys�aʽ doɸko˲cówki Aɸ200 
rozkaz wy�ʻczenia zasilania. 

Naɸbocznych ̅ciankach znajdujʻ 
siˍ dųe radiatory, które obiecujʻ 
wysokʻ moc wyj̅ciowʻ, ale iɸsugerujʻ, 
aby poszukaʽ dla Aɸ200 dųo wolnej 
przestrzeni. Urzʻdzenie nagrzewa siˍ 
jednak bardzo umiarkowanie, radiatory 
sʻɸtrochˍ naɸwyrost, gdy̨ wzmacniacze 
pracujʻ wɸwysokosprawnej klasie D. 
T+Aɸwspó�pracuje naɸtym polu zɸdu˲skʻ 
fi rmʻ Purifi  Audio. Jej ko˲cówki mocy 
zɸserii Eigentakt toɸzdrowa konkurencja 
dla najbardziej rozpowszechnionych 
uk�adów holenderskiego Hypexa. 

Wyposąenie tylnego panelu jest jak naɸko˲cówkˍ mocy wyjʻtkowo bogate.

Ca�e panele
 boczne wype�niajʻ 

p�aty radiatorów, które pe�niʻ 
jednak g�ównie zadania ozdobne.

U�ady Eigentakt charakteryzujʻ siˍ nie 
tylko niskim poziomem szumów oraz 
zniekszta�ce˲, ale tak̨e stabilnymi cha-
rakterystykami czˍstotliwo̅ciowymi 
wɸszerokim zakresie obciʻ̨e˲ – toɸnie 
tylko obietnice, ale iɸfakty potwierdzone 
przez nasze pomiary. 

Wszystko wskazuje naɸto, ̨eɸzasto-
sowano dwa monofoniczne modu�y 
Eigentakt 1ET400A, kądy zɸnich potrafi  
(wed�ug danych Purifi ) wygenerowaʽ 
moc ąɸ425 Wɸprzy 4 º. T+Aɸnieco 
ograniczy�o ten potencja�, coɸwprost 
ujawnia, deklarujʻc 2 x 125 Wɸprzy 8 º 
oraz 2 x 250 Wɸprzy 4 º. Zasilacz jest 
równię uk�adem impulsowym.
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Aɸ200 toɸklasyczna konstrukcja wɸklasie D, wɸpe�ni analogowa, sygna� jest prowadzony 
wɸtakiej postaci odɸwej̅cia doɸwyj̅cia, równię modulator wɸsekcji wyj̅ciowej pracuje 
wɸformule analogowej. 

Aɸ200 przyjmuje sygna�y zbalansowane, 
które mǫe tę przes�aʽ dalej – doɸkolejnego 
wzmacniacza mocy (wɸsystemie bi-amping).

reklama

Ta niewielka p�ytka toɸmodu� Eigentakt 
fi rmy Purifi  Audio, uk�ad  1ET400A.
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LABORATORIUM T+AɸMP 200 / DAC 200 / Aɸ200 
Doɸpomiarów wziʻ�em tandem – DAC 200 (pe�niʻcy rolˍ 

przedwzmacniacza) oraz MP 200. T+Aɸokre̅la jej moc 
naɸ2ɸxɸ125 Wɸprzy 8 º oraz 2 x 250 Wɸprzy 4 omach, coɸjak 
naɸuk�ad impulsowy jest warto̅ciʻ nie tylko bardzo prawdo-
podobnʻ, ale nawet wydaje siˍ ostrǫnʻ. Jednak T+Aɸwie, 
coɸrobi iɸcoɸpisze – uzyskali̅my bardzo podobne rezultaty; 
odpowiednio: 2 x 122 Wɸiɸ2 x 243 Wɸ(takie same warto̅ci 
przy wysterowaniu jednego iɸdwóch kana�ów). 

Czu�o̅ʽ jest bardzo wysoka – 0,17 V. Wɸkontek̅cie 
nowoczesnych ̦róde� cyfrowych ąɸtak dųe wzmocnienie 
nie jest konieczne, ale przecię doɸwej̅cia analogowego 
(DAC 200) nie bˍdziemy raczej pod�ʻczali ̨adnego ̦ród�a 
cyfrowego, boɸodtwarzacz CD czy odtwarzacz sieciowy 
pod�ʻczymy doɸwej̅ʽ cyfrowych. Zɸdųym prawdopodo-
bie˲stwem skorzysta zɸtego gramofon (za po̅rednictwem 
phono-stage’a).

Wzmacniacze impulsowe zwykle nie mogʻ siˍ pochwaliʽ 
wysokim odstˍpem sygna�u odɸszumu. Tutaj mamy do-
datkowo zestaw preamp-ko˲cówka, coɸzwykle tę szumu 
nie obnįa, wobec takich warunków 84 dB toɸdobry wynik. 
Dynamika siˍga 105 dB.

Wɸpodstawowym trybie wspó�czynnik t�umienia wynosi 
bardzo wysokie 372 (wɸodniesieniu doɸ4 º; zgodnie zɸdekla-
racjami producenta przekracza 700 wɸodniesieniu doɸ8 º). 
Zɸtak niskiej impedancji wyj̅ciowej wynika tę wɸpraktyce 
podwajanie mocy przy impedancji 4 º wzglˍdem 8 º, 
aɸprzede wszystkim „niepogarszanie” odpowiedzi impulso-
wej (jednak przypomnijmy, ̨eɸ̨adna warto̅ʽ wspó�czynnika 
t�umienia nie mǫe jej poprawiʽ – decyduje oɸniej wówczas 
zachowanie samego zespo�u g�o̅nikowego, aɸdok�adnie 
jego uk�adu rezonansowego wɸzakresie niskich czˍstotliwo-
̅ci. T+Aɸdopuszcza jednak obnįenie wspó�czynnika t�umie-
nia – wɸtrybie „DF LO” spada doɸtypowych dla przeciˍtnego 
wzmacniacza lub amplitunera 47.

Chocią wzglˍdny spadek jest ąɸo̅miokrotny, toɸwcale 
nie oznacza o̅miokrotnego pogorszenia „kontroli” basu; 
wąniejsza jest warto̅ʽ bezwzglˍdna, aɸtaɸwciʻ̨ pozwala 
utrzymaʽ dobrʻ, aɸnawet bardzo dobrʻ odpowied̦ impulso-
wʻ. Toɸtemat nawet naɸbardzo d�ugi artyku�, wzory iɸwykre-
sy… ale nie tutaj. 

Wzmacniacze impulsowe wciʻ̨ miewajʻ problemy 
zɸcharakterystykami czˍstotliwo̅ciowymi, ale iɸzɸtym 
T+Aɸpospo�u zɸPurifi  sobie poradzili. Charakterystyki dla 8 
iɸ4 º sʻɸidealnie zbięne iɸnie wykazujʻ ̨adnych anomalii 
(rys. 1), spadek -3 dB pojawia siˍ dopiero przy ok. 60 Hz – 
dok�adnie tak, jak deklaruje producent

Znakomicie wyglʻda tak̨e spektrum harmonicznych (rys. 
2), najsilniejsza trzecia nie przekracza pu�apu -90 dB.

Kszta�t THD+N wɸfunkcji mocy (rys. 3) jest typowy dla 
wzmacniacza tranzystorowego, zɸwyra̦nym wej̅ciem 
wɸprzesterowanie. 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
 [º] 1 K 2 K
 8 122 122
 4 243 243
Czu �o̅ʽ (dla mak symalnej mo cy) [V] 0,17
Sto su nek syg na�/szum (fi ltr A-wąony, wɸodniesieniu doɸ1W) [dB] 84
Dy na mi ka [dB] 105
Wspó� czynnik t�u mie nia (wɸod nie sie niu doɸ4 º) 372/47*
* – Tryb „DF LO”

Rys. 3. THD +N / moc

Rys. 2. Zniekszta�cenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 
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̥ród�a wybieramy przyciskami pod wy̅wie-
tlaczem, wyjʻtek stanowi systemowe po�ʻ-
czenie SYS, które „wskakuje” automatycznie, 
gdy tylko pojawi siˍ sygna�. 

Podstawowy tryb wy̅wietlacza daje podglʻd 
wielu dodatkowych parametrów, miˍdzy 
innymi trybów upsamplera.

Wɸsekcji cyfrowej mamy nawet gniazda BNC 
oraz AES/EBU.

Najwiˍksze mǫliwo̅ci ma z�ʻcze USB-B, 
przyjmujʻce PCM 32/768 oraz DSD1024.

Jasne kostki przeka̦ników wraz zɸprzylegajʻ-
cymi doɸnich rezystorami tworzʻ system regu-
lacji g�o̅no̅ci (toɸtylko tor jednego kana�u). 

Wɸokie�znaniu bogatej funkcjonalno̅ci prze-
twornika DAC 200 pomagajʻ bezpo̅rednie 
przyciski dla najwąniejszych opcji.

DAC 200 ma równię wyj̅cie s�uchawkowe 
wɸzaawansowanej formie zbalansowanej 
(nowoczesne gniazdo Pentaconn).

Tutaj mǫemy zainstalowaʽ opcjonalnʻ 
kartˍ HDMI (zɸdwoma wej̅ciami iɸjednym 
wyj̅ciem zɸARC)

Duet USB/RJ45 tworzy fi rmowy standard 
po�ʻczenia „SYS” miˍdzy przetwornikiem 
DAC 200 aɸodtwarzaczem MP 200.

Wɸkądym kanale konwersji C/Aɸpracujʻ dwa 
uk�ady Burr Brown PCM1795.

Wska̦niki wychy�owe, oprócz ̅ledzenia 
poziomu sygna�u, mogʻ tak̨e wskazywaʽ 
temperaturˍ uk�adów wewnʻtrz oraz (umow-
nʻ) jako̅ʽ sygna�u cyfrowego.

Pokrˍt�o s�ųy nie tylko doɸregulacji g�o̅no-
̅ci, ale tak̨e nawigacji poɸmenu.

Wej̅cie analogowe jest tylko jedno, ale 
podany tutaj sygna� jest dobrze traktowany 
– nie przechodzi przez konwersjˍ A/C.  

Wiele wskazuje naɸto, ̨eɸtor sygna�u jest 
zbalansowany, warto wiˍc korzystaʽ zɸwyj-
̅cia XLR.

Kompleksowe sterowanie poszczególnymi 
funkcjami zapewnia procesor ARM.
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ODS�UCH
G�ówna czˍ̅ʽ relacji dotyczy 

kompletnego systemu wɸnastˍpujʻcej 
konfi guracji: ̦ród�o MP 200 zosta�o 
pod�ʻczone doɸprzetwornika DAC 200
za pomocʻ fi rmowej ga�ˍzi „SYS”, 
aɸDAC 200 doɸko˲cówki mocy MP 200
przewodem zbalansowanym. 

Toɸmǫe wydawaʽ siˍ jų nieco 
nųʻce, boɸznowu naɸpierwszy plan 
wychodzi bas, ale dobry sprzˍt, wɸktó-
rym pracuje wzmacniacz wɸklasie D, 
naprawdˍ kieruje tutaj uwagˍ. Toɸnie 
mǫe siˍ znudziʽ iɸnieustannie wydaje 
siˍ warte wyrǫ́nienia. Ale wcale nie 
idziemy za prostymi emocjami, które 
mog�yby wynikaʽ zɸbasu wyekspono-
wanego, potˍ̨nego, obfi tego. T+Aɸnie 
rzuca wɸnas basowym miˍsem ocieka-
jʻcym t�uszczem. Bez specjalnej okazji, 
aɸwiˍc bez nagrania zɸmocnʻ iɸbogatʻ 
niskotonowʻ warstwʻ, nie doznamy 
wielkiego ol̅nienia, chocią nawet 
basowe subtelno̅ci, wyjʻtkowo dobrze 
czytelne, mogʻ byʽ tropem specjalnych 
kompetencji MP 200 – aɸbˍdziemy 
naɸtoɸzwracaʽ uwagˍ iɸtak toɸinterpre-
towaʽ raczej pó̦niej, znajʻc jų ca�y 
potencja� urzʻdzenia,  

Dynamika, uderzenie, 
nasycenie – wszystko 
pod peĠnÕ kontrolÕ, 

aέwέzasadzie wszystko 
naέswoim miejscu 
iέwέswoim czasie. 

Nie odczuwamy przecię ̨adnego 
zewnˍtrznego czynnika dyscyplinujʻce-
go iɸkrˍpujʻcego, gra toczy siˍ p�ynnie, 
naturalnie iɸproporcjonalnie. Wobec 
wzmacniaczy grajʻcych grubo iɸbrutal-
nie, dzia�anie T+Aɸmǫe wydawaʽ siˍ 
ostrǫne iɸpow̅ciʻgliwe. Kiedy jednak 
nadarza siˍ okazja, ̨eby zej̅ʽ wɸnaj-
nįsze rejestry, aɸtym bardziej kiedy 
przechodzimy przez skomplikowane 
fazy, s�yszymy wszystko wyjʻtkowo 
dok�adnie – znowu zɸtym zastrzęe-
niem, ̨eɸpod�ʻczyli̅my dobre g�o̅niki. 
Ale wcale nie muszʻ byʽ „�atwe”, mogʻ 
byʽ „wymagajʻce” pod wzglˍdem 
impedancji, byle same basu nie roz-
wleka�y. Ostatecznie moc zɸɸT+Aɸnie 
jest tak wielka, aby pod�ʻczaʽ doɸnich 
najpotˍ̨niejsze kolumny ustawione 
wɸnajwiˍkszych salonach. 

Jednak mǫliwo̅ci znacznie prze-
kraczajʻ to, czego mǫemy siˍ spo-
dziewaʽ naɸpodstawie kompaktowej 
formy zestawu T+A. Akurat mieli̅my 
wɸ„sʻsiednim” te̅cie Polk Audio 
R700, Dynaudio Emit 50 iɸparˍ innych 
tego kalibru (publikacja niebawem) – 
T+Aɸwspó�pracuje zɸnimi bez problemu 
iɸzɸdoskona�ym skutkiem, doprowadza-
jʻc niektóre doɸgranic wytrzyma�o̅ci. 
Czˍsto niemal widaʽ kontury basu, 
coɸrobi wrąenie zarówno przy niskich, 
jak iɸwysokich g�o̅no̅ciach. Kto lubi 
takie efekty, niech pod�ʻczy Bowersy 
603 S2, inni mogʻ uznaʽ, ̨eɸprecyzja 
jest jų nawet przesadna… Iɸtutaj 
dochodzimy doɸprostego (iɸgenialnego) 
sposobu, jakim jest uk�ad tryb „DF LO” 
(wɸko˲cówce mocy), opisany jų wcze-
̅niej. Dzia�a zgodnie zɸza�ǫeniami, 
koryguje bas, tylko trzeba samemu 
sprawdziʽ, czy taɸkorekcja nam siˍ 
podoba, czy nie. Mǫna by tę dalej 

teoretyzowaʽ, doɸjakich kolumn pasuje 
bardziej, aɸdoɸjakich mniej, naɸpodsta-
wie pomiaru ich charakterystyk, jednak 
wiˍkszo̅ʽ nie bˍdzie mog�a dokonaʽ 
takich ustale˲ iɸpozostanie subiektywna 
ocena. Naɸprzyk�ad wɸzwiʻzku zeɸwspo-
mnianymi 603 S2 wp�yw wydaje siˍ 
korzystny, zɸ Dynaudio Emit 50 – coɸkto 
lubi, aɸzɸPolkami R700 – niepotrzebny. 
Oɸrǫ́nych kombinacjach iɸsytuacjach 
basowych mǫna by jeszcze d�ugo… ale 
przecię czeka reszta pasma iɸjeszcze 
inne aspekty brzmienia. 
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Oprócz obserwacji dotyczʻcych 
brzmienia pojawia siˍ ciekawostka 
funkcjonalna – podglʻd parametrów 
(jako̅ci sygna�u cyfrowego) wɸprze-
tworniku DAC 200, coɸ– jak mia�em 
nadziejˍ – bˍdzie co̅ potwierdzaʽ lub 
czemu̅ zaprzeczaʽ. Wybierajʻc spe-
cjalny tryb kontrolny, wska̦nik lewego 
kana�u powinien oscylowaʽ wɸokoli-
cach punktu centralnego (coɸoznacza 
najmniejszʻ odchy�kˍ odɸbazowej 
czˍstotliwo̅ci próbkowania), natomiast 
wska̦nik prawy nie ruszaʽ siˍ zɸpunktu 
wyj̅ciowego (im mocniej siˍ wychyli, 
tym transmisja bardziej jest skąo-
naɸb�ˍdami). Jednak zarówno wɸprzy-
padkuɸfi rmowego po�ʻczenia „SYS”, 
jak iɸS/PDIF wskazania by�y bardzo 
podobne: lewy wska̦nik oɸw�os opu̅ci� 
pozycjˍ wyj̅ciowʻ, prawy nawet nie 
drgnʻ� (coɸteoretycznie oznacza brak 
b�ˍdów). Byʽ mǫe obydwa po�ʻczenia 
dzia�ajʻ idealnie, ale naɸtej drodze nie 
uda siˍ wy�oniʽ  faworyta. Czy da siˍ 
co̅ us�yszeʽ? 

Nie lubiˍ byʽ wrabiany wɸobowiʻzek 
us�yszenia „czego̅” tylko dlatego, 
̨eɸzɸrǫ́nych powodów oczekujʻ 
tego inni, aɸnawet dlatego, ̨eɸs�yszʻ 
toɸinni (wɸcoɸzawsze mǫna wʻtpiʽ). 
Tym razem rǫ́nice by�y naɸgranicy 
mojej percepcji iɸnie za�ǫy�bym siˍ, 
̨eɸustali�bym je wɸ̅lepym te̅cie, 
którego stety czy niestety nie mog�em 
przeprowadziʽ, zdany tylko naɸw�asne 
si�y. Nie obiecujˍ wiˍc rewelacji, raczej 
wʻtpi�bym wɸrelacje 
wskazujʻce naɸdųe 
zmiany, chocią 
nie zaprzeczam im 
ca�kowicie. To, coɸmi 
siˍ „wydaje”, daje prze-
wagˍ po�ʻczeniu „SYS” 
wɸdynamice, spójno̅ci 
iɸszczegó�owo̅ci. Czyli 
wɸzasadzie we wszyst-
kim? Niekoniecznie, 
bowiem pewne rozlu̦-
nienie wnoszone przez 
S/PDIF toɸrównię 
dystans iɸoddech. ̧ad-
nego zɸnich nie posta-
wiˍ wy̨ej odɸdrugiego, 
aɸcoɸnajwąniejsze, 
rǫ́nice sʻɸnaɸtyle nie-
wielkie, ̨eɸca�y wcze-
̅niejszy opis równie 
dobrze dotyczy obydwu 
standardów. 

T+Aɸ MP 200 / DAC 200 / Aɸ200

CENA  DYSTRYBUTOR 
20 900 / 26 900 z� / 17 900 z�  
 Hi-Ton
www.hi-ton.pl

WYKONANIE Oryginalna forma „midi” 
bardzo zaawansowanego systemu. Swoiste 
miniatury rozwiʻza˲ typowych dla T+A, fanta-
styczne wykonanie zarówno mechaniczne, jak 
iɸelektroniczne. Podzia� ról pomiˍdzy trzy urzʻdze-
nia – transport p�yt, DAC zɸprzedwzmacniaczem 
iɸwzmacniaczem s�uchawkowym oraz ko˲cówkˍ 
mocy . Znakomita sekcja przetwornika C/Aɸ(PCM 
32/768, DSD1024), impulsowe ko˲cówki.  

FUNKCJONALNŌʼ Odtwarzacz 
CD, nowoczesny modu� strumieniowy (g�ównie 
lokalne serwery DLNA, Tidal oraz Roon), radio 
FM/DAB+. Sieci LAN, Wi-Fi, Bluetooth zɸkodo-
waniem aptX HD. Przetwornik C/Aɸbije rekordy 
rozdzielczo̅ci, aɸdoɸtego imponuje funkcjonalno-
̅ciʻ (wybór charakterystyk fi ltrowania, podglʻd 
temperatury iɸ„jako̅ci” sygna�ów cyfrowego). 
Zbalansowane po�ʻczenie zɸko˲cówkʻ oraz 
zbalansowane wyj̅cie s�uchawkowe. Firmowa 
magistrala komunikacji, sterowania iɸcyfrowej 
transmisji audio (miˍdzy MP 200 aɸDAC 200). 
Doɸtego aplikacja mobilna oraz tradycyjny pilot – 
system atrakcyjny iɸprzyjazny dla wszystkich. 

PARAMETRY
Zalety konstrukcji impulsowej (2 x 122 W/8 º, 
2 x 243 W/4 º) zɸniemal ca�kowitym wyelimino-
waniem jej wad (umiarkowany szum, szerokie 
charakterystyki czˍstotliwo̅ciowe). Niskie 
zniekszta�cenia. Bardzo wysoki wspó�czynnik 
t�umienia (zɸopcjʻ… redukcji). Bez zastrzęe˲.  

BRZMIENIE
Wzorowy bas, rasowa neutralno̅ʽ, wysoka 
przejrzysto̅ʽ – minimalna dawka w�asnych 
interpretacji, odpowiedzialne rǫ́nicowanie 
iɸmuzyczna uniwersalno̅ʽ. ̧ywo, swobodnie, ale 
bez egzaltacji. Kosmetyczne, ale nieiluzoryczne 
zmiany wprowadza tryb „DF LO” (wɸpewnych 
sytuacjach korzystne, wɸinnych nie). Dynamika 
iɸstabilno̅ʽ charakteru pozwalajʻ graʽ g�o̅no 
iɸczysto, zɸwydajnymi kolumnami toɸsystem 
nawet doɸdųego pomieszczenia.   

Odɸdawna towarzyszʻce klasie D 
wycieniowanie wysokich tonów iɸczˍsto 
sucha neutralno̅ʽ ̅rednicy nie zostaje 
jeszcze zastʻpiona przez bajecznʻ 
barwˍ iɸsoczysto̅ʽ. Mamy jų jednak 
̨ywo̅ʽ, nasycenie iɸzrǫ́nicowanie. 
T+Aɸbez nerwowo̅ci, egzaltacji iɸwy-
ra̦nych sk�onno̅ci, rzetelnie iɸsprawnie 
wchodzi wɸrǫ́ne sytuacje iɸpokazuje 
rǫ́ne klimaty. Wiˍksze zaangąowanie 
oznacza�oby jų wiˍkszʻ dozˍ subiek-
tywnej pomocy niektórym nagraniom, 
coɸoczywi̅cie mog�oby siˍ podobaʽ, 
chocią naɸd�ųszʻ metˍ mog�oby tę 
staʽ siˍ nųʻce iɸprzewidywalne. 

T+Aɸpotrafi  jednak zaskoczyʽ nowym 
brzmieniem, podʻ̨ajʻc za nowym 
nagraniem, niczego nie „dopalajʻc” 
iɸuplastyczniajʻc; niespodzianki mogʻ 
byʽ wiˍc mi�e iɸniemi�e, staranno̅ʽ 
T+Aɸnie pozwala mu naɸkoloryzowanie 
odtwarzanej rzeczywisto̅ci. Pewnym 
sposobem – chocią oɸograniczonym 
wp�ywie, toɸnie tylko wɸzakresie niskich 
czˍstotliwo̅ci – znowu okazuje siˍ „DF 
LO”, który poprzez delikatne zmiˍkcze-
nie basu trochˍ �agodzi ca�o̅ʽ. 

Sposób pokazywania wysokich 
tonów jest trochˍ „informatyczny”, 
techniczny, jednak bez wyostrzenia 
iɸnapastliwo̅ci.  Toɸraczej spokojne, 
precyzyjne dawkowanie, znowu zɸdo-
brʻ rozdzielczo̅ciʻ, która wcale nie 
prowadzi doɸnadmiaru iɸba�aganu, lecz 
w�a̅nie doɸporzʻdku iɸprzejrzysto̅ci.

Nie wszystkie instru-
menty majÕ ƁciƁle okre-
Ɓlone miejsca, boέiέnie 

wszystkie nagrania nio-
sÕ zeέsobÕ taki obraz, ale 
wĠaƁnie dlatego zmiany 
wέ„scenografi i” przeko-
nujÕ oέkompetencjach 

samego systemu. 
Zaɸs�abo̅ʽ tego testu mǫna uznaʽ 

brak doniesie˲ naɸtemat efektów 
upsamplowania iɸustawie˲ fi ltrów, jed-
nak bardziej zainteresowa�a mnie inna, 
boɸnietypowa alternatywa. Zbada�em 
dwa sposoby pod�ʻczenia MPɸ200 
doɸDAC-aɸ200, zarówno popularnym 
standardem S/PDIF, jak iɸza pomocʻ 
specjalnej wiʻzki przewodów wɸfi rmo-
wym systemie „SYS”.

Sterownik otrzymujemy 
zarówno zɸodtwarzaczem MP 200, 
jak iɸzɸ przetwornikiem DAC 200, 
jednak strumieniowe zawi�o̅ci 
najlepiej zg�ˍbiaʽ za pomocʻ 
aplikacji mobilnej.        


