
KlNo DoMoWE Amplitunery AV 7000 - 8000 zł

Som byłem zoskoczony, jok dużo do zooferowonia mo obecnie NAD w segmencie
wielokonqłowym. W pełnej ofercie znolqzłem oż dziewięć omplitunerów! Wprowdzie notowqnio
te zweryfikowoł polski dystrybutor, informujqc, że nie coło,,dziewiqtko" jest dostępno w sprzedo-
zy (niektóre modele zostoły już wycofone), jednok wciqż oktuqlno ,,czwórkq"'i tok robi wrożenie.
Nie znom drugiej - nie liczqc producentów jopońskich, mo się rozumieć - oudiofiIskiej firmy
o tokim omplitunerovrym dorobku.

AD stowio nieco przewrotnie - w sto-

sunku do tego, w czym wyspecjoiizo-
wol się no polu stereo _ no modele
drogie i bordzo drogie. Tońszy od

testowonego jest jedynie T748, zato znscznie
droższe T777 iT787. Firmo proponuje tokże
dzielonq kombinocję: procesor p1us koń-
cówko mocy i aż Czlery odtworzocze Blu-roy'
Imponujqce.

Wprowdzie kilko iot temu rozpętoło się
wśród wieIbicieli NAD-o burzo zwiqzono
z rzekomq zmionq odcienio szorości, ole że
nikt nie byl pewien, co się dokłodnie zmieniło
(oni _ czy w ogóIe się zmieniło), rzecz szybko
ucichło. w T757 szorość jest trodycyjnie

',nodowsko'', choć od dłuższego czosu nie jest

ozdobiono zielonym przyciskiem zosilonio.
No bordzo dużym wyświetloczu VFD po-
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gq dlo pokrętło jest umieszczone po drugiej

stronie,,koło" kursorów, służqce do nowigocji
po menu. Gniozdo słuchowkowe zno]ozło

się tym rozem no widoku, odseporowone od
ponelu wejŚcio podręcznego, które jest przy-

kryte zoŚlepkq. Po jej zdjęciu uzyskomy dostęp

do onologowego wejścio RCA, kompozytu,
gniozdo opĘcznego oraz złqcza mini-jock,

które jest iednocześnie wejściem liniowym dlo
sprzętu przenośnego lub pońem, do którego

noleży podłqczyć mikro{on kolibrocyjny.
Tylny ponel wyglqdo inoczei niż w więk-

szości omplitunerów. Przeprowodzono podzioł
pomiędzy streIq niskopoziomowq o odsunię-

Ęmi od wszystkich wejść i wyjść terminolomi
głośnikowymi' NAD mo siedem końcówek
mocy i siedem zocisków głośnikowych _ nie-

s'teĘ ponownie opotrzonych zostrzeżeniem o

dopuszczolności Ęlko 8-omowego obciqżenio.
Pciloczcjoc żródlo, nie sposób pomylić

c:::.ogc'':nch: c/rcrłych, poniervoż dlo Ęch
:s::-.---::l-- pfz-j gc:o-,';crio speclolny pone1, mon-

: :;; --''' :- : ]:=' ś=:a : azszeI zeń rv komputerze

l,-3 - 1,1.i'r-cr Desrgn Consirucrion). Cztery

wejścio HDMI i jedno wyjście sq zgodne z sy-

gnołomi 3D, iest też sekcjo wejść kooksjolnych
oroz opĘcznych.

Tylko trzy wejścio onologowe liniowe to

niezbyt wiele, lecz we wspólczesnych syste_

moch Ęle zwykle wystorczy. Czwońo poro
RCA jest wyjściem dlo instolocji drugiej strefy.

Do iei zosilonio możno tokże wykorzystoć
potencjoł dwóch końcówek mocy pod znonym
już worunkiem, że zgodzimy się no kon1iguro-
cję 5.I w głównym pomieszczeniu. AlternoĘw-
nie do systemu streIowego możno też zosilić
kolumny przednie w bi-ompingu' Pełnq formę

7.I mo onologowe wejście oroz wyjście.
Brok pońu USB nie pozwolo nowet myśleć

o podłqczeniu iPodo w ten włośnie sposób,

więc jesteśmy zdoni no lirmowq, trodyryjnq
stocję dokujqcq. Przesyło ono sygnoły ono-
logowe, więc oprócz specjolnego kqblo z do-
nymi sterujqcymi wykorzystuje jedno z wejść
RCA (oroz zlqcze S-Video do przesyłonio ob-
rozu). Nie znoldziemy tokże złqczc sieci LAN,

co w produkowonych obecnie omplituneroch
tej klosy jest dość zoskoĘqcym brokiem.
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Niema}wszystke standardywejść lWść, choc nie w rekordowych )lczbach
Zabraklo portu USB i steci LAN,

Brak złącza USB
,"l1łnusil zastosowa-
nie Hasycznej stacji
dokującej dla iPoda,

która karzysta z ana)o-
gowych wejśc A,Ą/ oraz
specjalnego z!ącza do

transmisji sygnałÓw
sterujących.

Również NAD
dostarcza wraz
z amplitunerem dwa
różne sterownikl *

większ].zrn obslużWy
wszystke opcje 7757;

mniejszy wystarczy
do przekazania
glównych komend
w drugiej strefre.

NAD dekoduie wszystkie kluczowe formoĘ
dźwięku (Dolby TrueHD oroz DTS HD), dodojqc
oryginolny tryb DSP Eors. Jest to wlosny olgorytm
Iirmy służqry do obróbki sygnołów dwukonoło-
wych, które konwertowone sq no wielokonołowq
postoć. System 5. 1. Eors koncentruje się no
uprzestrzennioniu nogroń muzycznych, nie jest

systemem dedykowonym Iilmom. Skoro jesteśmy
już przy muzyce i ukłodoch sunound, to wońo
przylvołoć innq funkcję _ ustowienie Anolog By-
poss, ktÓre stworzono dlo wejśĆ onologowych, by
zogworontowoć, że sygnoly pozostonq w ścieżce
onologowej z pominięciem johchkolwiek cflro_
wych procesorów DSP

Nod outomoĘcznq kolibrocjq czuwo system
firmyAudyssey.

W komplecie z omplitunerem znojdujq się dwo
nodojniki _ ociekojqcy błyszczqcq czemiq duży
sterownik główny oroz moleńh pilot dlo drugiej
strefy.

obudowę rozdzielono nq dwie główne sekcje
umieszczonym wzdłuż rodiqtorem. Stonowi
on dodotkowy ekron pomiędzy obwodomi
przedwzmocnioczo/procesoro sygnołowego
o zosiloczem. Potrzebne jednok było dodotkowe
chłodzenie, hórym zojmujq się oż trzywentyloto-

ry zoinstolowone pod rodiotorem.
PrzyjęĘ ukłod zokłodo montowonie pio-

nowych modułów w poziomej plytce głównej.
Nojwożniejszymi e]ementomi niskopoziomowej
części omplitunero sq moduły MDC. Aby je do_

kłodnie obejrzeć, sprowdziłem reklomowonq pro-
cedurę łotwego upgrode'u urzqdzenio poprzez
wymionę cołej sekcji dekoderów. Rzeczywiście,
serwis nie będzie mioł z tym dużo prory. KoĘ
bo tok możno je nozywoć, zostoĘ storonnie zo-
ekronowone, co mo duże znoczenie w przypodku
wrożliwych sygnołów ryIrowych.

Zo dekodowonie dźwięku surround odpo-
wiodo procesor Texos Instruments, notomiost
konwersjq cylrowo_onologowq zojmuje się Bun
Brown _ ośmiokonołowy ukłod o rozdzielczości24
bitów i częstotliwości próbkowonio I92 kHz.
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NAD lormo]nie nie obsfugnrie kolumn 4_omowych, musimy więc pozostoć

w obszcrrze 8 omóW dlo których ploducent przygotowoł kompletnq specyIiko-

cię mocowq' Kożdo z końcówek powinno miec I I0 W o mo nawet ńeco więcej

(112 W). W siereo otrarrmujemy 2 x 110 !V podłqczcjqc koĘne konoĘ coroz

mocniei obciqżomy zosilocz, sĘd dlo pięiu kcrrrołów wysterowonych jednocześnie

uzyskoli"śmy5x78W
koducent zodboł o bliskq wzorowei czułość (300 mV), poziom szumów wynosi

_85 dB _ całkiem dobrze.
Posmo przenoszenio (rys.I.) prezenfuje się ńemol ideolnie przy IlHz

(-0,3 dB), przy 100 ktlz momy spodek -2 dB'
Amplituner równie znokomicie rodzi sobie pod względem znieksztołceń

(spektrum no rys' 2.), generuiqc jedynie nisko położonq C87 dB) drugq, o więc

znośnq dlo noszego sfuchu, hormonicznq. Kolejne przebiiolq się jeszcze ponod

widmo szumów lecz nie przekoczojq bezpiecznej gronicy -90 dB.

Wfl<res z rys. 3. mo nieco inny przebieg niż ten, który zczlvyczoj we wzmoc-

nioczoch tronn7storowych możno obserwowqć. Znieksztołcenio bordzo szybko
(wroz ze wzrostem mocy wyiŚciowej) molejq, ole minimum przypodo nie fuż

przed przesterowońem, lecz nieco wcześniej, przy ok. 1 3 W Pov,ryżej tej mocy

THD+N powoliwędruje do góry.

Moc znamionowa(l% THD+N, I kH4 [W]
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Na pblce audio najważniejszą ro]ę Spełniają

dekoder surround Texas ]nstruments oraz kość
przetlvonków DAC markj Burr Brovm'

ffiffiffiffi
Chlodzenie wspomagają aż trzy wenĘ}atory,

umieszczone prry do\nej płycie'

42 y;{1ji|{ kwiecień 2012

(-)

?
@

Weunątrz jest doŚc t]ccznc '(aj.:.:::..::

maql pozaslafiicr: pi::ł:: ::.: 
" 

-.' .

www.audio.com.pl



Ro]e se]ektora ŹrÓdeł pelnią dwa nievnelke przycisks

Mylqce może byc poczqikowe wrożenie,

sugerulqce brzmienie spokojne i nieco spowol-

ńone. NAD słuchony cicho rzeczywiście ,,snuje''

muzykę, kiedy jednok podkręcimy gołkę do

Średnich poziomÓw głośności, budzi się i szyb-

ko nobiero wigoru' Brzmienie stoje się bystre,

Świeże, jeszcze nie nerwowe' oIe żylve i zrywne'

Znocznie bliże] mu do fucomo niż Anthemo,

ole osiqgcr efekt nieco innymi środkomi' fucom

nie krępowoł się zoserwowoć sporej dawki wy-

sokich tonów i glównie nimi' chocioż nie ĘIko,
kreowoł wyroziste, lekko wyostrzone brzmienie'

NAD gro nieco mniej detolicznie, o bordziei

spójnie, emocje rozkłodo proporcjonolnie

w coh7m posmie, średnico pelni więc tutoj

bordzo wożnq ro1ę _ w ślod zo jej noturolnym

uprzpviiejowoniem w sygnole oryginolnym,

np' wwokoloch i instrumentqch okusĘcznych,

będzie i tutoj rzqdzic, nie przykryjq jej wysoko_

tonowe reweIocje, mimo że i ten zokres wcole

nie ]est uśpiony.
EnergeĘczność idzie w porze zwyłaź'

nq kreskq, dźwięki sq konkreine, osqdzone

w przestrzeni, nie sq to oni plomy, oni punkciki,

qni sqme zorysy. Mocne, dynomiczne, bordzo

koherentne brzmienie jest włościwe prory

stereofonicznej. W kinie domowym NAD wydoje

się łogodniejszy, choć nie oznoczo to przy-

ciemnienio - nawet przeciwnie, wysokie tony

sq dość głośne, ĘIe że,,śpiewojqce", niekłu-

jqce oni nieszorpiqce. Tym rozem możno to

odczytoc joko nieco mniejszq dynomikę oroz

rozdzie\czośc, przy lekkim wyeksponowoniu

i jednocześnie wygłodzeniu góry posmo'

Srednico jest spokojniejszo, nobiero trochę

ciepło i słodyczy, diologi sq przyjemnie ekspo-

nowone - nie wprost ofensylvne, lecz pojowiojq

się z włosnq borwq, dobrze odcinojq się od tlo'

Bos potroli być zrywny iok i obszemy' lest

trochę nieprzewidpvolny, co Ęlko dodoje

emocji. Czosomi ciqgnie się jokby leniwie,

od niechcenio, by w krytycznym momencie,

w pewn]łn Sensie niespodziewonie - choć

nie bez muzyczne] przycz1my _ uderzyć silnie

i ce]nie. Nie wpodo jednok w omok,,rłrytłukiwo-

nio" rytmu Ęlko dlotego, że ktoś stuko polcomi

w blat stołu'
kzestrzenne wyzwonio nie sq oni trudne,

oń specjolnie poruSzoiqce, przychodzq łotwo

i noturolnie, bez mogii i monipulocii - trzebo

Ęlko dobrze ustowić i wyregulowoć system'

MDC - Modular
Design Construction

Najnowszy pomysł NAD-a nazwany MDC

(lYodular Des gn Construct on) ma być sposobem na

lłĄ ̂ arro łd' e Wy T a^y aT r' u^e"C ł' \Ąry_n-Szd'e]

wcią nowrymi funkc1am, kól1ch mp ementac;a rna

świadczyć o nowoczesnośc (choć pzecież nieko-

n ecznie jakośc ) urządzena' Problemem od zawsze

byla sekcja c;'frowa, ulegająca c ągiym paeobraze-

niom' Z druge1 strony rnozna być pevlnym' ze ne

łó'e częśc| 'o'sll -ń( ' a lp' ''"el o DoZo'La^ t DeZ

zm an' NAD zaprgektowai więc ' 
bazę'' zav,'era1ąca

zasilacz' <ońcówk mocy oraz ukiady ana1ogo'"'le

i pzeniósł cały arsenai cy'frowy na lailło demol

towalne moduły' Koncepc1a IYDC zakiada' ze goy

tylko pojaw ą się nowe standardy. producent będz e

mógi zarówno unowocześnić al(ualnle spaedawane

uządzenla, 1akteż przy1ść z pomocą posladaczom

wcześnle1 kupionych (ale zapro1ehowanych już

w te1 koncepc1i). ocz;łvście nle da sę cale1 operacj

pzeprowaozic ^a d'odze o'ogra-owe;' wł7'liana

llzycznych modulów mus odbyrivać s ę w serws e

i nle będz e operac1ą darmową, z pewnośc ą 1ednak

znacznie tańszą w porownaniu z zakupem całego

nowego urządzenia'

Cahl modu| wejść c1lrowych (lv tsT n HDMI)

i kry1ące się za nim uk}ady procesorów można

w łatwy sposob l'4'mienić'

VTYKONXNTE
Firmowe luomict].I'o, 1veMrątrz pIZ}poiana iobry
wumacntacz stereo. Konstrukcja moCuiora, okolona
sekcja ltldeo.

FUNKCIoNAJ,NoŚc
Um'arkónano L_C7Da l/e's' _ \'f,-S' o Ó 

"' 
7vsll _e rrov

standardów są obecne, dekodery HD, automatJczna

kaliblac]a, blak USB i zlącza siecowego bez skalela

tł'ldeo

PASAMETRY
\Ątysoka moc, bardzo nlskte zniekształcenia szerokie
pasmo.

BRŹMIEME
Dmamika 1 uderzente' Zył'e, dŹlłrlęczne z nisbmt

ząśctami konfurowego basu
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Radekiabanowski
producent i dystrybutói:

W panetu podręczn1. n Zna]azł slę zestaw analogo

wych wejśc, wzbagacony gniazdem opĘcznym

5, 04.823 Warszawa


