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Odkąd audiofile zaczęli słuchać płyt CD, korciło ich, aby płaskie
i ostre brzmienie poprawiać za pomocą lamp elektronowych.
Podobną drogę obrał Ayon, dodając do tego coś jeszcze



O
fer ta Ay ona po sze rza się cał kiem dy na -
micz nie. Z dwóch od twa rza czy wy pącz ko -
wa ły dwa ko lej ne. Do CD1s, CD2 i to po we -
go CD5 do łą czył wła śnie CD7. Jed nak nie
o nim bę dzie tym ra zem. Bo ha te rem te -

stu jest mo del CD2 – tyl ko na pierw szy rzut oka bli sko
spo krew nio ny z re cen zo wa ną nie daw no je dyn ką, któ ra
wła śnie wy gra ła w na szym ple bi scy cie, w ka te go rii Źró -
dła Cy fro wego 2009/2010 (patrz str. 37).

BU DO WA
Z ze wnątrz dwój ka do złu dze nia przy po mi na je dyn kę.
Co tu du żo mó wić: alu mi nio wa, wy oblo na na kra wę -
dziach obu do wa jest po pro stu iden tycz na. Pły tę
umiesz cza się bez po śred nio na wir ni ku czyt ni ka i na -
kry wa po kry wą z ciem ne go plek si, za opa trzo ną w wy -
god ny alu mi nio wy uchwyt. Ope ra cja ta ini cju je od czyt
za war to ści pły ty (TOC). Nie prze wi dzia no żad nego
krąż ka do ci sko wego (chyba że uznać za niego element
zintegrowany z deklem). 
Róż ni ce, i to wy raź ne, wzglę dem CD1s za uwa ży my je -
dy nie z ty łu. Do da no nie tyl ko pa rę XLR -ów, ale tak że
wej ście cy fro we (S/PDIF) oraz sy me trycz ne wyj ście
AES/EBU. Tak na do brą spra wę to ostat nie nie bar dzo
wia do mo po co. Wyj ścia cy fro we są wpraw dzie izo lo -
wa ne trans for ma to ra mi, ale kto ze chce uży wać od twa -
rza cza „lam po we go” w ro li trans por tu?
Oglę dzi ny wnę trza CD2 pro wa dzą do dwóch wnios -
ków. Pierw szy: jest roz bu do wa ne i skła da się z bar dzo
do brych kom po nen tów. Dru gi: pa nu je tu swo isty nie -
ład twór czy. Na pierw szy rzut oka mo gło by się wy da -
wać, że układ ma ar chi tek tu rę du al -mo no, co su ge ru ją
zdwo jo ne trans for ma to ry z na pi sa mi „Hi -End Au dio”
oraz sy me trycz nie roz miesz czo ne płyt ki wyj ścio we,
któ re za mon to wa no nor mal nie – w prze ci wień stwie
do resz ty ukła du (wy łą cza jąc czyt nik), któ ry ma orien -
ta cję „na po łu dnie”. Sy me tria wnę trza CD2 jest jed nak
zwod ni cza, bo wiem w rze czy wi sto ści le wy i pra wy 
ka nał są wzglę dem sie bie asy me trycz ne. Wy ni ka to
z dość dziw ne go roz miesz cze nia po szcze gól nych sek -
cji ukła du. Ste reo fo nicz ny tor cy fro wo -ana lo go wy au -
dio znaj du je się z le wej stro ny, tuż przed płyt ką wyj -
ścio wą ka na łu le we go, któ ra za wie ra dwie lam py
6H30 pro duk cji ro syj skiej (bez fir mo wych na dru ków),
oto czo ne oka za ły mi kon den sa to ra mi Su pe rior Z -Cap
2,2 µF / 400 VDC duń skiej fir my Jant zen Au dio (Ay on
pre fe ru je po li pro py le ny tej fir my). Są tu jesz cze dwa
elek tro li ty fil tru ją ce na pię cia +63 i +250 V oraz prze -
kaź ni ki Omro na, któ rych za da niem jest opóź nio ne za -
łą cza nie wyjść. Oma wia na część ukła du (iden tycz na
w ka na le pra wym) sta no wi coś w ro dza ju do dat ko we -
go bu fo ra wyj ścio we go, jak rów nież lam po we go sy me -
try za to ra sy gna łu dla wyjść XLR. Sy gnał z „praw dzi -
wych” 24-bi to wych prze twor ni ków Burr -Brow na
PCM1704 (nie są to ukła dy sig ma -del ta, jak nie mal
wszyst kie dziś sto so wa ne, lecz ko ści DAC o ar chi tek tu -
rze wie lo bi to wej znak –am pli tu da) jest ob ra bia ny
przez dwa wzmac nia cze ope ra cyj ne AD 847J (kon wer -
ter prąd–na pię cie i filtr ak tyw ny), skąd – za po śred -

nic twem prze wo dów opra wio nych w stan dar do we
szyb ko złącz ki – w try bie nie zba lan so wa nym tra fia
do rze czo nych pły tek wyj ścio wych. Pew ne wąt pli wo ści
mo że tak że bu dzić fakt, że dłu gość prze wo dów jest
skraj nie róż na dla obu ka na łów (ka bel do płyt ki ka na -
łu lewego ma kil ka cen ty me trów, zaś do płyt ki prawej
– pra wie pół me tra). 
W sek cji cy fro wej, miesz czą cej się za wy świe tla czem,
zna la zły za sto so wa nie m.in. asyn chro nicz ny kon wer -
ter czę sto tli wo ści prób ko wa nia (upsam per) Burr -
-Browna SRC4193, któ ry ak ty wu je przy cisk „24/192”
na pi lo cie, oraz nad prób ku ją cy filtr cy fro wy NPC
SM5847AF. Nie jest ja sne, ja ką kon fi gu ra cję pa ra me -
trów przy ję li kon struk to rzy, bo wiem typ uży tych prze -
twor ni ków wy klu cza kon wer sję sy gna łów prób ko wa -
nych z czę sto tli wo ścią 192 kHz. Da ne z wejść cy fro -
wych od bie ra układ Cir rus Lo gic 8416-CZ, ulo ko wa ny

na tej sa mej płyt ce co upsam pler, filtr cy fro wy oraz
głów ny kwarc (27 MHz) – po zo sta ją cy w znacz nym od -
da le niu od prze twor ni ków c/a.
Za si la nie po trak to wa no z na le ży tą aten cją. Płyt ki
au dio (cy fro wa i ana lo go wa) po bie ra ją na pię cie z le -
we go trans for ma to ra ty pu po dwój nego „C”. Pra wy,
iden tycz ny, ob słu gu je za si la nie na pę du, ser wa i lamp.
W tym dru gim ukła dzie za pro sto wa nie i sta bi li za cję
na pię cia od po wia da ją dwa most ki, sca lo ne sta bi li za to -
ry oraz mos fe ty. Sek cja au dio ko rzy sta z diod i sta bi li -
za to rów LM337 i LM317T (4 szt.). Do fil tra cji na pięć po -
słu ży ły Ni chi co ny z trzech se rii: zwy kłej, Gold Tu ne
(łącz nie 4 x 6800 µF) oraz Fi ne Gold (4 x 220 µF). 

FUNK CJO NAL NOŚĆ 
Ob słu ga Ay ona za sad ni czo nie od bie ga od ty po wych
od twa rza czy CD, z wy jąt kiem te go, że zwy kłym, du żo 
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Bardzo audiofilsko wyglądająca sekcja
cyfrowo-analogowa

Sekcja zegara, upsampera (SRC4193I) i filtru
cyfrowego NPC 

Twórczy nieład to najlepsze określenie
tego, co dzieje się w środku cededwójki



tań szym kom pak tem o wie le ła twiej się ste ru je. Zim -
ny, alu mi nio wy pi lot ma 30 do kład nie ta kich sa mych
przy ci sków roz miesz czo nych w spo sób ab so lut nie re -
gu lar ny. Za pa mię ta nie pod kciu kiem po ło żeń pau zy,
od twa rza nia czy prze ska ki wa nia utwo rów jest prak -
tycz nie nie moż li we. 
Z dru giej jed nak stro ny, CD2 da je wię cej moż li wo ści
niż zwy kły od twa rzacz. Wspo mnia łem o wej ściu cy fro -
wym – tak więc CD2 mo że peł nić funk cję prze twor ni ka
c/a. Dru ga, cza sem przy dat na, ce cha to zdal na re gu la -
cja gło śno ści. Od by wa się w do me nie cy fro wej, tak
więc na le ży jej uni kać, gdy tyl ko to moż li we. Dla zwo -
len ni ków ste ro wa nia koń ców ką mo cy wprost z od twa -
rza cza prze wi dzia no dwu krot nie droż szy mo del CD5. 

BRZMIE NIE 
Pierw sza pły ta, ja ką umie ści łem pod de klem, ide al nie
wpa so wa ła się w na tu ral ny tem pe ra ment te go od twa -
rza cza. Był to naj now szy al bum „La dy” z re per tu aru
du etu wokalno-gitarowego Friend’n Fel low, na któ re go
ge nial nym kon cer cie by łem kil ka ty go dni wcze śniej.
Płyta ta, prze ćwi czo na już wcze śniej dość grun tow nie,
za po śred nic twem Ay ona CD2 za brzmia ła bar dzo

atrak cyj nie. Brzmie nie gi ta ry To ma Fel low sa by ło bar -
dzo so czy ste i nie zwy kle dźwięcz ne. We wcze snych no -
tat kach za pi sa łem: „świet nie na sy co na bar wa”, gę ste
wy brzmie nia”. Istot ny wpływ na od biór tej mu zy ki
miał intensywny fun da ment ba so wy, jak rów nież bar -
dzo wy so ki po ziom wyj ścio wy, spra wia ją cy, że CD2
w prak tycz nie każ dym bez po śred nim po rów na niu za -
gra gło śniej… a więc „le piej”. Nie jest to jednak od -
twa rzacz w peł ni neu tral ny ani szo ku ją co do kład ny.
Oczy wi ście po ję cie neu tral no ści źró deł cy fro wych ma
zu peł nie in ny, ła god niej szy, wy dźwięk niż w od nie sie -
niu do ko lumn gło śni ko wych, nie mniej pew ne ce chy
mo de lu ją ce bar wę dźwię ku da się w wy pad ku Ay ona
wska zać – i to bez więk sze go wy sił ku. Śred ni ca by ła
ge ne ral nie lek ko cof nię ta wzglę dem so pra nów i ba su,
przez co brzmie nie od bie ra łem ja ko lek ko od prę żo ne.
Cha rak te ry sty ka ta ka mo że być plu sem w sys te mach
brzmią cych zbyt „do przo du”, z pod kre ślo ną śred ni cą.
Sub tel ność śred nich to nów ma swe źró dło tak że
w ich lek kim za wo alo wa niu, któ re kon se kwent nie
tem pe ro wa ło gor sze re ali za cje mu zycz ne. Z dru giej
stro ny, wie lu na gra niom od bie ra ło wi tal ność i rytm.
Od twa rzacz ART G2, od słu chi wa ny w bez po śred nim

po rów na niu, bar dziej ab sor bo wał mo ją uwa gę eks -
pre sją prze ka zów, kon tra sta mi i wo lu me nem dźwięku.
Ay on był w kwe stii dy na mi ki znacz nie bar dziej „sta cjo -
nar ny”. W żad nym ra zie brzmie nia nie moż na jed nak
okre ślić ja ko nie an ga żu ją ce . Bez sprzecz nym atu tem
te go od twa rza cza wy da je się po łą cze nie cech, któ re
rzad ko idą w pa rze: du żej ska li dźwię ku, cał kiem ob -
szer nej ste reo fo nii o do brej lub bar dzo do brej głę bi
(acz nie szcze gól nie pre cy zyj nej lo ka li za cji) z bra kiem
agre sji ja ko ta kiej, brzmie niem bar dzo gład kim. W tej
ma te rii Ay on wy da je się zna ko mi tym kom pro mi sem.
Trud no mieć przy tym za strze że nia do szcze gó ło wo ści,
przy naj mniej na prost szym re per tu arze. 
Jak już wspo mnia łem, ni skie to ny są ob szer ne, ale na
szczęście nie prze sa dzo ne. Do sko na le kom po nu ją się
z cha rak te rem brzmie nia w po zo sta łym za kre sie. Nie
są ul tra szyb kie, nie od mie rza ją ryt mu jak me tro nom,
ale spra wia ją, że sła biej na gra ne pły ty gra ją z więk -
szym od de chem, a brzmie nie od bie ra my ja ko wcią -
ga ją ce, sta ra ją ce się przy po do bać słu cha czo wi
niestęsknionemu za prze ka zem na je żo nym trans -
jen ta mi. 
Na ko niec po sta no wi łem spraw dzić, jak CD2 spraw dza
się w ro li prze twor ni ka c/a. Nie mia łem wy gó ro wa nych
ocze ki wań, pod łą cza jąc do wej ścia S/PDIF od twa rzacz
stru mie nio wy So nos ZP90, czy ta ją cy pli ki FLAC i WAV
z dys ku sie cio we go. Oka za ło się, że CD2 uka zu je du żą
kla sę tak że ja ko DAC. Nie zna ne z prze twor ni ka Ca ry
Au dio Xciter prze strzeń i na sy ce nie har mo nicz ny mi
po ja wi ły się w peł nej kra sie. W isto cie brzmie nie mia ło
wszel kie ce chy od czy tu bez po śred nie go z płyt CD i co
wię cej, nie od bie ga ło ono od nie go ja ko ścią w spo sób
wy raź ny! 

NA SZYM ZDA NIEM
CD2 to dwa świet ne urzą dze nia w jed nej obu do wie.
Po pierw sze, nad wy raz mu zy kal ny od twa rzacz,
po dru gie, świet ny DAC. Nie de mon stru je im po nu ją cej
kla row no ści ani dy na mi ki, ale swo im nie ab sor bu ją -
cym, lek ko ocie plo nym dźwię kiem i du żą sce ną dźwię -
ko wą zy ska sym pa tię nie jed ne go słu cha cza. �
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Czerwona dioda pokazuje nieprawidłową polaryzację wtyczki sieciowej. Mnogość gniazd może zadziwić. 
Największy plus to koncentryczne wejście cyfrowe

Solidne zasilanie stopni wyjściowych na bazie
wzmacniaczy operacyjnych AD847J

Lampy 6H30 pełnią funkcję buforów wyjściowych
oraz odwracaczy fazy (dla wyjść XLR)

Napęd od góry
prezentuje się
okazale

Dane techniczne
Prze twor ni ki c/a PCM1704 x 2

Lam py 4 x 6H30EH

Wyj ścia RCA, XLR, S/PDIF, AES/EBU

Wej ścia S/PDIF

Od stęp od szu mu >105 dB

Mak sy mal ne na pię cie wyj ścio we 3,5 V

Im pe dan cja wyj ścio wa 300 Ω (RCA / XLR)

Wy mia ry (wys. x szer. głęb.) 480 x 120 x 330 mm

Ma sa (z opa ko wa niem) 13 kg

high-end
JAKOŚĆ/CENA

Dystrybutor Nautilus Hi-End
www.ayonaudio.pl, 

Cena 16 000 zł


