TEST HIGH-END
ormat midi mo e
wydawa si nie do
powa ny dla urz dze high-endowych,
jednak ﬁrma T+A ma
w tej sprawie zupe nie
inne zdanie. Dlatego e zajmuje si
tre ci , a nie form . Swoich urz dze
nie ubiera w szaty na pokaz, przewymiarowane dla zrobienia wra enia,
lecz w obudowy zawsze doskonale
wykonane i optymalne. W wykonaniu T+A nie jest to w czenie si
do obecnie modnego nurtu – ﬁrma
jest w nim od dawna. Najnowsze
urz dzenia serii 200 s kontynuacj
d ugiej tradycji. To jedne z najdro szych i najlepszych komponentów
takiego formatu, nawet w ofercie
T+A mo na znale urz dzenie „pe nowymiarowe” o mniejszych mo liwo ciach i w ni szej cenie. W serii
200 zastosowano wybrane rozwi zania z referencyjnych konstrukcji ﬁrmy
i nie jest to adna „namiastka” high-endu, lecz jego specjalna ods ona.
Historia serii 200 zacz a si
od wzmacniacza s uchawkowego
HA 200. Równocze nie pojawi y
si pierwsze s uchawki ﬁrmy, wi c
mog o si wydawa , e HA 200
s zwi zane ci le w a nie z nimi,
nie b d c zapowiedzi ca ej rodziny
urz dze . Ta jednak pojawi a si
niebawem i w szerokim sk adzie.
Testujemy odtwarzacz MP 200,
przetwornik DAC 200 oraz ko cówk
mocy A 200. Okre lenia „odtwarzacz”
i „przetwornik” w powy szym zdaniu
s wielkimi skrótami, funkcjonalno
jest tak szeroka, e wraz ko cówk
powstaje ultranowoczesny, wszechstronny system. Zgoda, e najlepsze
„all-in-one” potraﬁ dzisiaj bardzo
du o, jednak „trójpodzia ” systemu
T+A wi e si z osi gni ciem
absolutnie najwy szego poziomu
w ka dej dziedzinie.

F

T+A MP 200 / DAC 200 / A 200

MIDI IN GERMANY
www.audio.com.pl

67

TEST HIGH-END

Odtwarzacz MP 200
Wielu producentów sprz tu z ulg
przyj o os abienie pozycji CD i p yt
w ogóle. Rezygnacja z produkcji
odtwarzaczy u atwia ycie, bowiem
z dost pno ci dobrej mechaniki jest
coraz gorzej i chc c przygotowa co
naprawd wysokiej jako ci, trzeba si
bardzo natrudzi . Jednak najnowsze
doniesienia mówi o… wzro cie sprzeda y p yt CD. T+A chyba nie b dzie
a owa o wysi ku w o onego w MP 200.
A jego u ytkownicy nie znajd niczego
lepszego.
W niewielkiej obudowie umieszczono
mnóstwo uk adów i funkcji, które wcale
nie s programem obowi zkowym standardowego transportu CD. T+A równie
tutaj napi o si na przygotowanie
czego wyj tkowego, mimo e podstawowa rola wydaje si oczywista –
odczytywanie p yt CD. I tylko CD. Tutaj
T+A skróci o front, SACD to dzisiaj ju
naprawd margines. Co innego DSD –
ale w formie plików.
W ska szczelina dobrze pasuje
do dyskretnej elegancji midi, nap d
dzia a znakomicie, cicho i stabilnie.
W szczelinie znajduje si uszczelka
u atwiaj ca wk adanie i wyjmowanie
p yty, a tak e zabezpieczaj ca wn trze
przed kurzem. W pobli u umieszczono
gniazdo USB, do którego mo na pod czy no niki pami ci z muzyk . Dzisiaj
USB nie jest ju wielk atrakcj , bowiem
doczekali my si znacznie lepszego –
strumieniowania sieciowego. MP 200
po czymy z sieci LAN i Wi-Fi, z serwerów DLNA wyci gniemy i zdekodujemy
pliki FLAC (a tak e ALAC, WAV, AIFF
i inne na bazie zapisu PCM) z rozdziel-
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czo ci 24 bit/192 kHz. W wielu cyfrowych urz dzeniach T+A (ale nie tylko)
dost pne s bardziej wy rubowane
parametry, jednak w przypadku MP 200
rzecz dotyczy dekodowania plików,
a nie konwertowania sygna ów cyfrowych na analogowe, i powy sze umiej tno ci s bardzo satysfakcjonuj ce.
Kompetencje obejmuj tak e wybrane serwisy z Tidalem na czele, i chocia
bez Spotifya Connect i Apple AirPlay,
to strumieniow wszechstronno
niemal zawsze gwarantuje Roon.
Jest te Bluetooth ze wsparciem dla
kodowania aptX HD, aptX, AAC oraz
SBC.
Prawdziw niespodziank – nie
twierdz , e czym najwa niejszym,
ale czym zaskakuj cym, na pewno
pozytywnie – jest odbiornik radiowy
w standardach FM oraz DAB+.
MP 200 mo e wspó pracowa z dowolnym przetwornikiem C/A, jednak
systemowy DAC 200 to najlepszy

wybór, nie tylko z powodów stylistycznych. Transmisja sygna ów mo e si
mi dzy tymi urz dzeniami odbywa
na specjalnych zasadach – za pomoc
ﬁrmowej magistrali SYS Link, która nie
tylko w optymalny sposób przesy a
dane audio (minimalizuj c zniekszta cenia), ale równie sygna y steruj ce.
Po czenie realizowane jest za pomoc
pary przewodów USB i LAN.
Wy wietlacz jest skromny, przedstawia g ównie informacje tekstowe
(mi dzy innymi nazwy wykonawców,
tytu y p yt). Obs ug podstawowych
funkcji, przede wszystkim wyboru
róde , urz dzono w typowej dla
T+A konwencji – okr g ymi przyciskami
ustawionymi w równym rz dku. Nawigacj po bibliotece muzycznej najlepiej
powierzy aplikacji mobilnej, ale mo na
to te zrobi z poziomu samego urz dzenia, pos uguj c si wielofunkcyjnym
pokr t em.

MP 200 obs u y wiele róde „po kablu” lub „z powietrza”.
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MP 200 mo e przyj cyfrowe
sygna y z innych róde dzi ki dwóm
wej ciom S/PDIF (wspó osiowym elektrycznym) i jednemu Toslink (optyczne).
Obok znajduje si sekcja sieciowa
ze z czem LAN, a nieco wy ej dwie
anteny – Wi-Fi oraz Bluetooth. Jest te
z cze USB (ju drugie) dla no ników
pami ci, a tak e drugi zestaw LAN plus
USB (bli ej z cza zasilaj cego), to ju
w a nie para tworz ca SYS Link. Sygna
cyfrowy mo na te wys a „normalnie”
– z gniazda S/PDIF.
W zestawie akcesoriów znajdziemy
odpowiednie przewody, anteny (Wi-Fi
oraz Bluetooth) oraz zwi zane z nimi
przed u acze ze sto kowymi podstawkami na wypadek, gdyby trzeba by o
poprawi „zasi g”, ustawiaj c w innym
miejscu, a nawet co , czego niektórzy
w yciu nie widzieli – anten FM
w formie p askiego, pó prze roczystego
kabla 300 .
Wi kszo podzespo ów traﬁ a
na du p ytk drukowan , ale mo na
znale kilka dodatkowych modu ów.
Jeden z nich to analogowy odbiornik
radiowy, podczas gdy MP 200 ma tylko
wyj cia cyfrowe. Niezb dny by wi c
przetwornik analogowo-cyfrowy. Modu
Wi-Fi pochodzi z ﬁrmy Acme Systems
i obs uguje wy cznie pasmo 2,4 GHz,
dlatego tym bardziej rekomendowane
jest po czenie LAN.

Elektronik (g ównie cyfrow , bo uk adów analogowych jest tutaj
jak na lekarstwo) zainstalowano w tylnej cz ci obudowy.

Mamy zarówno aplikacj mobiln ,
jak i klasyczny a zarazem nowoczesny
sterownik, z uk adem przycisków
pozwalaj cych na wybór zarówno
podstawowych, jak i zaawansowanych
funkcji.

Mo emy zmienia ród a, wyszukiwa nagrania. Jest te sekcja trzech
komórek pami ci, w ka dej z nich
zaprogramujemy np. ulubion stacj
radiow , tak e internetow (ale po list
utworów z serwisu Tidal trzeba si gn
do aplikacji w a ciwej dla tej us ugi).

Mechanizm szczelinowy pracuje cicho
i do szybko, p yta jest stabilizowana przez
uszczelk w szczelinie.

Menu konﬁguracyjne nie jest przesadnie
skomplikowane, bez krytycznych ustawie .

Rozbudowane prze czniki róde zajmuj
du o miejsca, ale s czytelne i wygodne.

Oprócz wyj cia wspó osiowego s te wejcia cyfrowe – elektryczne i optyczne.

Firmowe po czenie SYS wymaga dwóch
gniazd USB oraz RJ45.

Do zintegrowanych róde mo na zaliczy
modu odbiornika radiowego FM/DAB+.
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Przetwornik DAC 200
DAC 200 to centrum serii 200.
To znacznie wi cej ni przetwornik C/A,
czym jednak ju nikt znaj cy nowoczesny sprz t nie b dzie zaskoczony.
To nawet do typowe po czenie
przetwornika C/A, przedwzmacniacza
(regulacja g o no ci) i wzmacniacza
s uchawkowego. Funkcje strumieniowe
oddelegowano do MP 200, wi c trudno
yczy sobie czegokolwiek wi cej.
Natomiast niezwyk a jest uroda tego
„daka”, któr zawdzi cza w du ym stopniu wychy owym wska nikom.
Znamy nowoczesne urz dzenia,
w których na du ych ekranach wy wietlane s animacje pulsuj cych w rytm
muzyki wskazówek, ale klasyczne,
analogowe, mechaniczne wska niki
wychy o wci maj najwi cej uroku.
T+A stosuje je przede wszystkim w ko cówkach mocy. Znalaz oby si na nie
miejsce i w A 200, jednak zainstalowano je w a nie w DAC 200, bowiem
pojawiaj si tutaj wi ksze mo liwo ci
ich wykorzystania. W podstawowym
wariancie wska niki pokazuj poziom
sygna u, ale nie musi to by poziom
na wyj ciu (który biegnie do ko cówki
mocy), lecz te na wej ciu. Wówczas
niezale nie od ustalonego poziomu
g o no ci nasze oko b d cieszy du e
wychylenia. Kolejny tryb s u y do monitorowania temperatury wewn trz
urz dzenia, a ostatni jest oryginalnym
sprawdzianem jako ci sygna ów cyfrowych (a raczej pracy pod czonego ród a cyfrowego); wskazówki przekazuj
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wówczas informacje o ewentualnych
odchy kach od bazowej cz stotliwo ci
próbkowania oraz b dach transmisji.
Jest te niezale ny wy wietlacz,
na którym zobaczymy informacje
o wybranym wej ciu, poziomie g o noci, a tak e dodatkowych funkcjach
i ustawieniach. Wej cia wybieramy za
pomoc niewielkich przycisków pod
matryc , st d mo na te wywo a
menu ustawie .
Cz
funkcji jest zdublowana
(z przyciskami na froncie), nowe
mo liwo ci to np. omini cie regulacji
g o no ci, regulacja zrównowa enia
kana ów, zmiana jasno ci czy koloru
pod wietlenia wska ników, tryby
oszcz dzania energii.
Dost pne s cztery tryby upsamplera
(w ród nich mi dzy innymi ustawienia
pozwalaj ce uzyska najlepsz liniowo przetwarzania czy optymalne

charakterystyki impulsowe). S te dwa
warianty ﬁltrowania dla sygna ów DSD
(to ju ﬁltry analogowe).
Sekcja wzmacniacza s uchawkowego
te jest nie byle jaka, jej wyj cie jest
zbalansowane (z cze 4-mm, czyli tzw.
Pentaconn).
DAC 200 nie jest urz dzeniem
sieciowym, mimo to na tylnej ciance
znajduj si a trzy z cza RJ45; dwa
s u do komunikacji z ko cówk
mocy A 200, jedno (wraz z dodatkowym
gniazdem USB) tworzy poznany ju system transmisji danych cyfrowych SYS
Link z odtwarzaczem MP 200.
Do dyspozycji s dwa gniazda wspó osiowe S/PDIF i jedno BNC, jedno symetryczne AES/EBU, dwa optyczne Toslink, no i oczywi cie USB-B; do którego
podamy nawet PCM 32 bit/768 kHz
oraz kosmiczne DSD1024.

DAC 200 wyposa ono zarówno w najbardziej oczywiste, jak i egzotyczne,
ﬁrmowe systemy po cze .
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Sekcja wej analogowych jest ograniczona do jednej pary RCA…
Wyj cia analogowe s dwa – jedno
niesymetryczne RCA i jedno zbalansowane XLR; w zale no ci od ustawienia
mo emy mie na nich poziom sta y
albo regulowany.
Jest te miejsce na sekcj HDMI, ale
t trzeba dokupi (2200 z ). Modu ten
zawiera dwa wej cia i jedno wyj cie
HDMI – to ostatnie z kana em zwrotnym (ARC); nie obejmuje wprawdzie dekoderów surround, jednak w systemie
stereofonicznym obs uga podstawowego standardu PCM wydaje si zupe nie
wystarczaj ca.
DAC 200 ma imponuj c sekcj
cyfrow i zaledwie podstawow sekcj
analogow , wi c a si prosi, aby pój
na skróty, przygotowa wszystkie
uk ady (w cznie z regulacj g o no ci)
w domenie cyfrowej, a „nieszcz sny”
sygna z wej cia analogowego przekonwertowa od razu na cyfr . Tak
by oby pro ciej i taniej, ale nie lepiej
(zw aszcza dla sygna u z gramofonu,
mimo e potrzebny jest zewn trzny
phono-stage). Regulacja g o no ci jest
analogowa i bardzo zaawansowana
– to w asne opracowanie T+A z t umikami na bazie rezystorów, które s za czane (w odpowiednich konﬁguracjach)
za pomoc przeka ników. Brawo!
Wn trze DAC-a 200 prezentuje si
wspaniale. T+A nie oszcz dza o na niczym, zafundowa o te okaza y, liniowy
zasilacz. Wi kszo podzespo ów ulokowano na jednej du ej p ytce. Kapitalnie wygl da symetrycznie prowadzony
regulator g o no ci (rz d przeka ników
i t umików – pojedynczych rezystorów).
Sygna traﬁa do niego wprost z wlutowanych obok ko ci przetworników DAC
albo znajduj cego si nieopodal wejcia analogowego. Scalaki C/A s do
zaskakuj ce. Wi kszo producentów
stosuje obecnie ko ci ESS Technology,
tymczasem T+A stawia na Burr Browna
PCM1795 – w sumie cztery (po dwa
na kana ), co sugeruje, e ju na tym
etapie uk ad jest zbalansowany.
PCM1795 to ju uk ad zas u ony
(od 2009 roku), kilka lat pó niej przeszed modernizacj , jednak zatrzyma
si na parametrach 32 bit/192 kHz.
Nie wiem, czy i jak T+A obchodzi
to ograniczenie (zgodnie z ﬁrmow specyﬁkacj DAC 200 obs uguje sygna y
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Wi kszo uk adów zmontowano na jednej du ej p ytce, uwag
zwraca du y zasilacz liniowy.

o cz stotliwo ci 768 kHz), niegdy
podobnymi sztuczkami chwali o si
iFi Audio (pos uguj c si równie nie
najm odszym scalakiem Burr Browna,
chocia innym).

Wej cia cyfrowe zajmuj niezale n
p ytk , do wyboru róde s u y interfejs
Cirrus Logic WM8805, a sterowaniem
zajmuje si mikroprocesor STMicroelectronics z rodziny ARM

Wzmacniacz s uchawkowy HA 200
Wzmacniacz s uchawkowy HA 200
nie jest formalnie obiektem testu, ale
warto o nim wspomnie .
Ma wej cia cyfrowe oraz analogowe,
regulacj g o no ci, mo na pod czy
do niego odtwarzacz MPA 200, prezentuje si równie wspaniale (wska niki
takie jak w DAC 200). Nie zast pi jednak
w prosty sposób DAC-a 200 w systemie
z ko cówkami mocy, a wi c i zespo ami
g o nikowymi, bowiem nie ma wyj liniowych, a regulacja g o no ci s u y tylko wyj ciom s uchawkowym. Ta sekcja
jest z kolei przygotowana z wi kszym
rozmachem ni w DAC-u 200, zdolna wysterowa nawet trudniejsze obci enia
ni takie, jakim jest ko cówka mocy. Ju
mi si wydawa o, e producent wyszed

z za o enia, i HA 200 jest dla tych, którzy s uchaj tylko przez s uchawki, i basta. Jednak mo na pod czy do niego
ko cówk mocy, potrzebny jest tylko
specjalny kabel, oferuje go T+A. Musimy
tylko oswoi si z widokiem interkonektu wychodz cego z gniazda na przedniej ciance. Ma o eleganckie, ale pod
wzgl dem funkcjonalnym bez zarzutu.
W razie potrzeby wyjmujemy kabel
biegn cy do ko cówki i wk adamy kabel
od s uchawek. Rozwi zanie dla tych, dla
których ods uch g o nikowy jest wa ny,
ale s uchawkowy – jeszcze wa niejszy.
Dla tych, których hierarchia potrzeb
jest odwrotna (czyli normalna…), lepszy
b dzie DAC 200.
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Ko cówka mocy A 200
Wzmacniacz mocy A 200 prezentuje si najzwyczajniej i najskromniej,
chocia i tutaj T+A da o upust swojej
kreatywno ci. Na froncie oprócz
w cznika zasilania znajduje si przecznik wyj g o nikowych, zwi zany
z dwoma parami terminali. Mo emy
w czy jedn lub dwie jednocze nie.
To jeszcze nic specjalnego, ale A 200
ma uk ad o tajemniczej nazwie „DF LO”,
który powoduje wzrost impedancji wyjciowej wzmacniacza, a wi c obni enie
wspó czynnika t umienia.
Po co to komu? Wszyscy konstruktorzy zdaj si walczy o jak najwy szy.
W jakiej sytuacji warto go „pogarsza ”?
T+A podpowiada, e system „DF LO”
mo e by wykorzystywany do zmiany
charakteru brzmienia. Z tak ogólnym
stwierdzeniem trudno si nie zgodzi ,
a ostatecznie nawet z tym, e zmiana
ta prowadzi do d wi ku „ciep ego
i mi kkiego”. Zasadniczo pogarsza
to odpowied impulsow zespo ów g onikowych (w zakresie najni szych cz stotliwo ci), ale paradoksalnie w pewnych sytuacjach mo e by korzystne.
Uk ady takie stosowano ju wcze niej,
jednym z bardziej znanych przyk adów
jest ko cówka mocy Yamaha B4 (1978
rok), nie tylko z prze cznikiem, ale nawet z p ynn regulacj wspó czynnika
t umienia. Ale nawet wtedy od strony
konstrukcyjnej rzecz jest prosta
(w odró nieniu od podniesienia wspó czynnika t umienia) – wymaga tylko
zwi kszania impedancji wyj ciowej,
a wi c dodania rezystancji szeregowej,
czy to za pomoc rezystora, czy potencjometru (byle odpowiednio du ej
mocy).

Z ty u, oprócz dwóch par porz dnych
terminali g o nikowych, A 200 ma tak e
dwa wej cia: jedno niesymetryczne
RCA i jedno zbalansowane XLR. Nie ma
jednak prze cznika, gniazda po czone
s równolegle i nale y korzysta tylko
z jednego z nich.
Niespodziank jest natomiast wyj cie
XLR. T+A obmy li o system tak, aby
mo na go by o rozbudowa , dodaj c
kolejne ko cówki A 200, zaprz gni te
do bi-ampingu czy nawet tri-ampingu.
Gniazda komunikacyjne systemu „E2
Link” bazuj na protokole sieciowym,
jednak chodzi wy cznie o sygna y steruj ce. W ten sposób np. przedwzmacniacz mo e wys a do ko cówki A 200
rozkaz wy czenia zasilania.
Na bocznych ciankach znajduj
si du e radiatory, które obiecuj
wysok moc wyj ciow , ale i sugeruj ,
aby poszuka dla A 200 du o wolnej
przestrzeni. Urz dzenie nagrzewa si
jednak bardzo umiarkowanie, radiatory
s troch na wyrost, gdy wzmacniacze
pracuj w wysokosprawnej klasie D.
T+A wspó pracuje na tym polu z du sk
ﬁrm Puriﬁ Audio. Jej ko cówki mocy
z serii Eigentakt to zdrowa konkurencja
dla najbardziej rozpowszechnionych
uk adów holenderskiego Hypexa.

U ady Eigentakt charakteryzuj si nie
tylko niskim poziomem szumów oraz
zniekszta ce , ale tak e stabilnymi charakterystykami cz stotliwo ciowymi
w szerokim zakresie obci e – to nie
tylko obietnice, ale i fakty potwierdzone
przez nasze pomiary.
Wszystko wskazuje na to, e zastosowano dwa monofoniczne modu y
Eigentakt 1ET400A, ka dy z nich potraﬁ
(wed ug danych Puriﬁ) wygenerowa
moc a 425 W przy 4 . T+A nieco
ograniczy o ten potencja , co wprost
ujawnia, deklaruj c 2 x 125 W przy 8
oraz 2 x 250 W przy 4 . Zasilacz jest
równie uk adem impulsowym.

Ca e panele
boczne wype niaj
p aty radiatorów, które pe ni
jednak g ównie zadania ozdobne.

Wyposa enie tylnego panelu jest jak na ko cówk mocy wyj tkowo bogate.

72

www.audio.com.pl

Ta niewielka p ytka to modu Eigentakt
ﬁrmy Puriﬁ Audio, uk ad 1ET400A.

A 200 przyjmuje sygna y zbalansowane,
które mo e te przes a dalej – do kolejnego
wzmacniacza mocy (w systemie bi-amping).

A 200 to klasyczna konstrukcja w klasie D, w pe ni analogowa, sygna jest prowadzony
w takiej postaci od wej cia do wyj cia, równie modulator w sekcji wyj ciowej pracuje
w formule analogowej.

reklama
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LABORATORIUM T+A MP 200 / DAC 200 / A 200
Do pomiarów wzi em tandem – DAC 200 (pe ni cy rol
przedwzmacniacza) oraz MP 200. T+A okre la jej moc
na 2 x 125 W przy 8 oraz 2 x 250 W przy 4 omach, co jak
na uk ad impulsowy jest warto ci nie tylko bardzo prawdopodobn , ale nawet wydaje si ostro n . Jednak T+A wie,
co robi i co pisze – uzyskali my bardzo podobne rezultaty;
odpowiednio: 2 x 122 W i 2 x 243 W (takie same warto ci
przy wysterowaniu jednego i dwóch kana ów).
Czu o jest bardzo wysoka – 0,17 V. W kontek cie
nowoczesnych róde cyfrowych a tak du e wzmocnienie
nie jest konieczne, ale przecie do wej cia analogowego
(DAC 200) nie b dziemy raczej pod czali adnego ród a
cyfrowego, bo odtwarzacz CD czy odtwarzacz sieciowy
pod czymy do wej cyfrowych. Z du ym prawdopodobie stwem skorzysta z tego gramofon (za po rednictwem
phono-stage’a).
Wzmacniacze impulsowe zwykle nie mog si pochwali
wysokim odst pem sygna u od szumu. Tutaj mamy dodatkowo zestaw preamp-ko cówka, co zwykle te szumu
nie obni a, wobec takich warunków 84 dB to dobry wynik.
Dynamika si ga 105 dB.
W podstawowym trybie wspó czynnik t umienia wynosi
bardzo wysokie 372 (w odniesieniu do 4 ; zgodnie z deklaracjami producenta przekracza 700 w odniesieniu do 8 ).
Z tak niskiej impedancji wyj ciowej wynika te w praktyce
podwajanie mocy przy impedancji 4 wzgl dem 8 ,
a przede wszystkim „niepogarszanie” odpowiedzi impulsowej (jednak przypomnijmy, e adna warto wspó czynnika
t umienia nie mo e jej poprawi – decyduje o niej wówczas
zachowanie samego zespo u g o nikowego, a dok adnie
jego uk adu rezonansowego w zakresie niskich cz stotliwoci. T+A dopuszcza jednak obni enie wspó czynnika t umienia – w trybie „DF LO” spada do typowych dla przeci tnego
wzmacniacza lub amplitunera 47.
Chocia wzgl dny spadek jest a o miokrotny, to wcale
nie oznacza o miokrotnego pogorszenia „kontroli” basu;
wa niejsza jest warto bezwzgl dna, a ta wci pozwala
utrzyma dobr , a nawet bardzo dobr odpowied impulsow . To temat nawet na bardzo d ugi artyku , wzory i wykresy… ale nie tutaj.
Wzmacniacze impulsowe wci miewaj problemy
z charakterystykami cz stotliwo ciowymi, ale i z tym
T+A pospo u z Puriﬁ sobie poradzili. Charakterystyki dla 8
i 4 s idealnie zbie ne i nie wykazuj adnych anomalii
(rys. 1), spadek -3 dB pojawia si dopiero przy ok. 60 Hz –
dok adnie tak, jak deklaruje producent
Znakomicie wygl da tak e spektrum harmonicznych (rys.
2), najsilniejsza trzecia nie przekracza pu apu -90 dB.
Kszta t THD+N w funkcji mocy (rys. 3) jest typowy dla
wzmacniacza tranzystorowego, z wyra nym wej ciem
w przesterowanie.
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Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Rys. 2. Zniekszta cenia harmoniczne

Rys. 3. THD +N / moc

Moc znamionowa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[ ]
1K
2K
8
122
122
4
243
243
Czu o (dla maksymalnej mocy) [V]
0,17
Stosunek sygna /szum (ﬁltr A-wa ony, w odniesieniu do 1W) [dB]
84
Dynamika [dB]
105
Wspó czynnik t umienia (w odniesieniu do 4 )
372/47*
* – Tryb „DF LO”
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ród a wybieramy przyciskami pod wy wietlaczem, wyj tek stanowi systemowe po czenie SYS, które „wskakuje” automatycznie,
gdy tylko pojawi si sygna .

W okie znaniu bogatej funkcjonalno ci przetwornika DAC 200 pomagaj bezpo rednie
przyciski dla najwa niejszych opcji.

Wska niki wychy owe, oprócz ledzenia
poziomu sygna u, mog tak e wskazywa
temperatur uk adów wewn trz oraz (umown ) jako sygna u cyfrowego.

Podstawowy tryb wy wietlacza daje podgl d
wielu dodatkowych parametrów, mi dzy
innymi trybów upsamplera.

DAC 200 ma równie wyj cie s uchawkowe
w zaawansowanej formie zbalansowanej
(nowoczesne gniazdo Pentaconn).

Pokr t o s u y nie tylko do regulacji g o noci, ale tak e nawigacji po menu.

W sekcji cyfrowej mamy nawet gniazda BNC
oraz AES/EBU.

Tutaj mo emy zainstalowa opcjonaln
kart HDMI (z dwoma wej ciami i jednym
wyj ciem z ARC)

Wej cie analogowe jest tylko jedno, ale
podany tutaj sygna jest dobrze traktowany
– nie przechodzi przez konwersj A/C.

Najwi ksze mo liwo ci ma z cze USB-B,
przyjmuj ce PCM 32/768 oraz DSD1024.

Duet USB/RJ45 tworzy ﬁrmowy standard
po czenia „SYS” mi dzy przetwornikiem
DAC 200 a odtwarzaczem MP 200.

Wiele wskazuje na to, e tor sygna u jest
zbalansowany, warto wi c korzysta z wyjcia XLR.

Jasne kostki przeka ników wraz z przylegaj cymi do nich rezystorami tworz system regulacji g o no ci (to tylko tor jednego kana u).

W ka dym kanale konwersji C/A pracuj dwa
uk ady Burr Brown PCM1795.

Kompleksowe sterowanie poszczególnymi
funkcjami zapewnia procesor ARM.

www.audio.com.pl

75

TEST HIGH-END
ODS UCH

G ówna cz
relacji dotyczy
kompletnego systemu w nast puj cej
konﬁguracji: ród o MP 200 zosta o
pod czone do przetwornika DAC 200
za pomoc ﬁrmowej ga zi „SYS”,
a DAC 200 do ko cówki mocy MP 200
przewodem zbalansowanym.
To mo e wydawa si ju nieco
nu ce, bo znowu na pierwszy plan
wychodzi bas, ale dobry sprz t, w którym pracuje wzmacniacz w klasie D,
naprawd kieruje tutaj uwag . To nie
mo e si znudzi i nieustannie wydaje
si warte wyró nienia. Ale wcale nie
idziemy za prostymi emocjami, które
mog yby wynika z basu wyeksponowanego, pot nego, obﬁtego. T+A nie
rzuca w nas basowym mi sem ociekaj cym t uszczem. Bez specjalnej okazji,
a wi c bez nagrania z mocn i bogat
niskotonow warstw , nie doznamy
wielkiego ol nienia, chocia nawet
basowe subtelno ci, wyj tkowo dobrze
czytelne, mog by tropem specjalnych
kompetencji MP 200 – a b dziemy
na to zwraca uwag i tak to interpretowa raczej pó niej, znaj c ju ca y
potencja urz dzenia,

Dynamika, uderzenie,
nasycenie – wszystko
pod pe n kontrol ,
a w zasadzie wszystko
na swoim miejscu
i w swoim czasie.
Nie odczuwamy przecie adnego
zewn trznego czynnika dyscyplinuj cego i kr puj cego, gra toczy si p ynnie,
naturalnie i proporcjonalnie. Wobec
wzmacniaczy graj cych grubo i brutalnie, dzia anie T+A mo e wydawa si
ostro ne i pow ci gliwe. Kiedy jednak
nadarza si okazja, eby zej w najni sze rejestry, a tym bardziej kiedy
przechodzimy przez skomplikowane
fazy, s yszymy wszystko wyj tkowo
dok adnie – znowu z tym zastrze eniem, e pod czyli my dobre g o niki.
Ale wcale nie musz by „ atwe”, mog
by „wymagaj ce” pod wzgl dem
impedancji, byle same basu nie rozwleka y. Ostatecznie moc z T+A nie
jest tak wielka, aby pod cza do nich
najpot niejsze kolumny ustawione
w najwi kszych salonach.
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Jednak mo liwo ci znacznie przekraczaj to, czego mo emy si spodziewa na podstawie kompaktowej
formy zestawu T+A. Akurat mieli my
w „s siednim” te cie Polk Audio
R700, Dynaudio Emit 50 i par innych
tego kalibru (publikacja niebawem) –
T+A wspó pracuje z nimi bez problemu
i z doskona ym skutkiem, doprowadzaj c niektóre do granic wytrzyma o ci.
Cz sto niemal wida kontury basu,
co robi wra enie zarówno przy niskich,
jak i wysokich g o no ciach. Kto lubi
takie efekty, niech pod czy Bowersy
603 S2, inni mog uzna , e precyzja
jest ju nawet przesadna… I tutaj
dochodzimy do prostego (i genialnego)
sposobu, jakim jest uk ad tryb „DF LO”
(w ko cówce mocy), opisany ju wczeniej. Dzia a zgodnie z za o eniami,
koryguje bas, tylko trzeba samemu
sprawdzi , czy ta korekcja nam si
podoba, czy nie. Mo na by te dalej

teoretyzowa , do jakich kolumn pasuje
bardziej, a do jakich mniej, na podstawie pomiaru ich charakterystyk, jednak
wi kszo nie b dzie mog a dokona
takich ustale i pozostanie subiektywna
ocena. Na przyk ad w zwi zku ze wspomnianymi 603 S2 wp yw wydaje si
korzystny, z Dynaudio Emit 50 – co kto
lubi, a z Polkami R700 – niepotrzebny.
O ró nych kombinacjach i sytuacjach
basowych mo na by jeszcze d ugo… ale
przecie czeka reszta pasma i jeszcze
inne aspekty brzmienia.
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Od dawna towarzysz ce klasie D
wycieniowanie wysokich tonów i cz sto
sucha neutralno
rednicy nie zostaje
jeszcze zast piona przez bajeczn
barw i soczysto . Mamy ju jednak
ywo , nasycenie i zró nicowanie.
T+A bez nerwowo ci, egzaltacji i wyra nych sk onno ci, rzetelnie i sprawnie
wchodzi w ró ne sytuacje i pokazuje
ró ne klimaty. Wi ksze zaanga owanie
oznacza oby ju wi ksz doz subiektywnej pomocy niektórym nagraniom,
co oczywi cie mog oby si podoba ,
chocia na d u sz met mog oby te
sta si nu ce i przewidywalne.
T+A potraﬁ jednak zaskoczy nowym
brzmieniem, pod aj c za nowym
nagraniem, niczego nie „dopalaj c”
i uplastyczniaj c; niespodzianki mog
by wi c mi e i niemi e, staranno
T+A nie pozwala mu na koloryzowanie
odtwarzanej rzeczywisto ci. Pewnym
sposobem – chocia o ograniczonym
wp ywie, to nie tylko w zakresie niskich
cz stotliwo ci – znowu okazuje si „DF
LO”, który poprzez delikatne zmi kczenie basu troch agodzi ca o .
Sposób pokazywania wysokich
tonów jest troch „informatyczny”,
techniczny, jednak bez wyostrzenia
i napastliwo ci. To raczej spokojne,
precyzyjne dawkowanie, znowu z dobr rozdzielczo ci , która wcale nie
prowadzi do nadmiaru i ba aganu, lecz
w a nie do porz dku i przejrzysto ci.

Nie wszystkie instrumenty maj ci le okrelone miejsca, bo i nie
wszystkie nagrania nios ze sob taki obraz, ale
w a nie dlatego zmiany
w „scenograﬁi” przekonuj o kompetenc jach
samego systemu.
Za s abo tego testu mo na uzna
brak doniesie na temat efektów
upsamplowania i ustawie ﬁltrów, jednak bardziej zainteresowa a mnie inna,
bo nietypowa alternatywa. Zbada em
dwa sposoby pod czenia MP 200
do DAC-a 200, zarówno popularnym
standardem S/PDIF, jak i za pomoc
specjalnej wi zki przewodów w ﬁrmowym systemie „SYS”.
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Oprócz obserwacji dotycz cych
brzmienia pojawia si ciekawostka
funkcjonalna – podgl d parametrów
(jako ci sygna u cyfrowego) w przetworniku DAC 200, co – jak mia em
nadziej – b dzie co potwierdza lub
czemu zaprzecza . Wybieraj c specjalny tryb kontrolny, wska nik lewego
kana u powinien oscylowa w okolicach punktu centralnego (co oznacza
najmniejsz odchy k od bazowej
cz stotliwo ci próbkowania), natomiast
wska nik prawy nie rusza si z punktu
wyj ciowego (im mocniej si wychyli,
tym transmisja bardziej jest ska ona b dami). Jednak zarówno w przypadku ﬁrmowego po czenia „SYS”,
jak i S/PDIF wskazania by y bardzo
podobne: lewy wska nik o w os opu ci
pozycj wyj ciow , prawy nawet nie
drgn (co teoretycznie oznacza brak
b dów). By mo e obydwa po czenia
dzia aj idealnie, ale na tej drodze nie
uda si wy oni faworyta. Czy da si
co us ysze ?
Nie lubi by wrabiany w obowi zek
us yszenia „czego ” tylko dlatego,
e z ró nych powodów oczekuj
tego inni, a nawet dlatego, e s ysz
to inni (w co zawsze mo na w tpi ).
Tym razem ró nice by y na granicy
mojej percepcji i nie za o y bym si ,
e ustali bym je w lepym te cie,
którego stety czy niestety nie mog em
przeprowadzi , zdany tylko na w asne
si y. Nie obiecuj wi c rewelacji, raczej
w tpi bym w relacje
wskazuj ce na du e
zmiany, chocia
nie zaprzeczam im
ca kowicie. To, co mi
si „wydaje”, daje przewag po czeniu „SYS”
w dynamice, spójno ci
i szczegó owo ci. Czyli
w zasadzie we wszystkim? Niekoniecznie,
bowiem pewne rozlu nienie wnoszone przez
S/PDIF to równie
dystans i oddech. adnego z nich nie postawi wy ej od drugiego,
a co najwa niejsze,
ró nice s na tyle niewielkie, e ca y wczeniejszy opis równie
dobrze dotyczy obydwu
standardów.

T+A MP 200 / DAC 200 / A 200
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 rozwi za typowych dla T+A, fantastyczne wykonanie zarówno mechaniczne, jak
i elektroniczne. Podzia ról pomi dzy trzy urz dzenia – transport p yt, DAC z przedwzmacniaczem
i wzmacniaczem s uchawkowym oraz ko cówk
mocy . Znakomita sekcja przetwornika C/A (PCM
32/768, DSD1024), impulsowe ko cówki.
FUNKCJONALNO
Odtwarzacz
CD, nowoczesny modu strumieniowy (g ównie
lokalne serwery DLNA, Tidal oraz Roon), radio
FM/DAB+. Sieci LAN, Wi-Fi, Bluetooth z kodowaniem aptX HD. Przetwornik C/A bije rekordy
rozdzielczo ci, a do tego imponuje funkcjonalnoci (wybór charakterystyk ﬁltrowania, podgl d
temperatury i „jako ci” sygna ów cyfrowego).
Zbalansowane po czenie z ko cówk oraz
zbalansowane wyj cie s uchawkowe. Firmowa
magistrala komunikacji, sterowania i cyfrowej
transmisji audio (mi dzy MP 200 a DAC 200).
Do tego aplikacja mobilna oraz tradycyjny pilot –
system atrakcyjny i przyjazny dla wszystkich.
PARAMETRY

Zalety konstrukcji impulsowej (2 x 122 W/8 ,
2 x 243 W/4 ) z niemal ca kowitym wyeliminowaniem jej wad (umiarkowany szum, szerokie
charakterystyki cz stotliwo ciowe). Niskie
zniekszta cenia. Bardzo wysoki wspó czynnik
t umienia (z opcj … redukcji). Bez zastrze e .

BRZMIENIE

Wzorowy bas, rasowa neutralno , wysoka
przejrzysto – minimalna dawka w asnych
interpretacji, odpowiedzialne ró nicowanie
i muzyczna uniwersalno . ywo, swobodnie, ale
bez egzaltacji. Kosmetyczne, ale nieiluzoryczne
zmiany wprowadza tryb „DF LO” (w pewnych
sytuacjach korzystne, w innych nie). Dynamika
i stabilno charakteru pozwalaj gra g o no
i czysto, z wydajnymi kolumnami to system
nawet do du ego pomieszczenia.

Sterownik otrzymujemy
zarówno z odtwarzaczem MP 200,
jak i z przetwornikiem DAC 200,
jednak strumieniowe zawi o ci
najlepiej zg bia za pomoc
aplikacji mobilnej.
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