
A
u dio Re se arch Cor po ra tion z sie dzi bą w Ply -
mo uth (Min ne so ta) – to je den z naj star -
szych, nie ustan nie dzia ła ją cych, pro du cen -
tów sprzę tu au dio w Sta nach Zjed no czo -

nych. Fir ma po wsta ła w 1970 ro ku z ini cja ty wy Wi lia ma
Z. John so na i przez la ta kon cen tro wa ła się na wzmac -
nia czach prze róż ne go ro dza ju: koń ców kach mo cy,
przed wzmac nia czach, kon struk cjach lam po wych jak
i tran zy sto ro wych. Ale ARC wy twa rza tak że źró dła cy -
fro we. Do nie daw na by ły to dwa od twa rza cze CD.
W ubie głym ro ku za de biu to wał uni wer sal ny prze twor -
nik c/a DA C8 z wszyst ki mi spo ty ka ny mi dziś ty pa mi
wejść cy fro wych, opty ma li zo wa ny jed nak głów nie
pod trans fer mu zy ki z kom pu te ra za po śred nic twem
łą cza USB 2.0 High-Speed.

PO ŁĄ CZE NIA i KON FI GU RA CJA 
Urzą dze nie wy glą da tak, jak każ dy in ny pro dukt tej
mar ki. Ma ra czej uty li tar ny de sign. Trud no by ło by go
okre ślić mia nem ład ne go czy szcze gól nie atrak cyj ne -
go, ale sko ro sze fo stwo nie uzna je po trze by od cho dze -
nia od tra dy cji (po dob nie czy ni McIn tosh i wie le in -
nych ma rek high -end), to wi docz nie pro ste czo łów ki
czy nie zbyt luk su so we wy koń cze nie po zo sta łych ścia -
nek (bla cha la kie ro wa na na czar no) nie prze szka dza ją
po ten cjal nym użyt kow ni kom. Pio no we uchwy ty
w kształ cie li te ry D – to już kla sy ka. Są bar dzo prak -
tycz ne. Dzię ki nim wsu nię cie DAC -a po mię dzy wą sko
roz sta wio ne pół ki sto li ka staje się dużo łatwiejsze. 
Tył urzą dzo no bar dzo bo ga to. Ma my tu każ dy sto so -
wa ny dziś typ wej ścia cy fro we go (po za ST, uży wa nym
tyl ko przez Wa dię) – łącz nie 5 gniazd. Naj wię cej
uwa gi pro du cent po świę ca złą czu USB, któ re – tak

jak w Ay re – nie jest zwy czaj ne. Pra cu je w stan dar -
dzie 2.0 High -Spe ed, co zna czy, że da ne mo gą prze -
pły wać z ko smicz ną – jak na wy mo gi au dio – pręd ko -
ścią 480 Mb/s. Wy da je się to nie po trzeb ne, jest jed -
nak po dob no ko niecz ne (tak twier dzi tak że Ay re)
do od twa rza nia pli ków 24/192 i 24/176,4. Po nad to
szyb sze łą cze USB jest mniej po dat ne na jit ter in ter -
fej so wy niż od mia na FS (Full Spe ed), w któ rej da ne
pły ną w tem pie do 12 Mb/s.
Mi łą nie spo dzian ką jest do łą czo ny pi lot zdal ne go ste -
ro wa nia. Słu ży on nie tyl ko do zmia ny wejść, lecz tak -
że do prze ska ki wa nia utwo rów. Od bior nik ste ru je
prze twor ni kiem, któ ry za po mo cą ka na łu kon tro l ne go
USB na ka zu je opro gra mo wa niu mu zycz ne mu jed ną
z 5 pod sta wo wych ope ra cji: stop, play, pau za, prze -
skok do ty łu lub do przo du. To zna ko mi te uła twie nie,
któ re go bar dzo mi bra ko wa ło w prze twor ni ku Ay re.
Pod cho dze nie do kom pu te ra w ce lu zmia ny utwo ru
jest jed nak uciąż li we. Ni by ten sam pro blem ma my
z gra mo fo nem, ale w tym wy pad ku jest to trak to wa ne
ja ko nie od łącz ny ele ment ce le bra cji od słu chu wi ny li.

WEJ ŚCIE USB 
Trans fer da nych z kom pu te ra od by wa się izo chro nicz -
nie (rów ne in ter wa ły cza so we po bie ra nych pró bek)
we dle wzor ca umiesz czo ne go w prze twor ni ku – czy li
w try bie asyn chro nicz nym. Pro du cent pod kre śla uży -
cie po dwój ne go oscy la to ra kwar co we go (ko niecz ność
z uwa gi na ob słu gę czę sto tli wo ści prób ko wa nia bę dą -
cych wie lo krot no ścią 44,1 i 48 kHz), jed nak ze gar fi -
zycz nie jest tyl ko je den. Układ ob słu gu ją cy wej ście
USB ma star te na pi sy. Jak po da je pro du cent, jest to
kość FPGA. By ogra ni czyć za kłó ce nia prze do sta ją ce
się z za si la cza im pul so we go kom pu te ra, uży to izo la cji
gal wa nicz nej, któ ra nie jest jed nak rów nie sku tecz na
jak opto izo la to ry (sły chać mi ni mal ne za kłó ce nia
przy znacz nym roz krę ce niu po ten cjo me tru we wzmac -
nia czu). Nie za ry zy ku ję chy ba stwier dze niem, że im -
ple men ta cja USB, acz z pew no ścią am bit na, nie jest
w DA C8 tak za awan so wa na, jak ta w QB -9. Nie mniej,
Au dio Re se arch pod kre śla zmi ni ma li zo wa ną la ten cję
(opóź nie nie) da nych, li czo ną nie w mi li -, lecz mi kro se -
kun dach. Opra co wa ny ste row nik ASIO ma gwa ran to -

AU DIO RE SE ARCH DA C8
Jedyny w ofercie przetwornik c/a słynnej amerykańskiej marki wykorzystuje zupełnie
inne rozwiązania techniczne niż Ayre. Jest też znacznie droższy
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wać peł ną prze zro czy stość sys te mu ope ra cyj ne go
(Win/Mac) dla każ dej, spo ty ka nej w au dio czę sto tli -
wo ści prób ko wa nia z prze dzia łu 32-192 kHz. Za sta na -
wia mnie tyl ko fakt, że ste row nik ARC nie omi jał win -
dow so wej re gu la cji po zio mu gło śno ści, jak to mia ło
miej sce w przy pad ku Ay re, a wcze śniej tak że – Ar ca -
ma rDAC i ste row ni ka ASIO 4All. Z po zio mu kom pu te ra
moż na by ło mu zy kę ści szyć, co stoi w jaw nej sprzecz -
no ści z de kla ra cją trans fe ru bi t-per fect. Spraw dzi łem
to wie lo krot nie. Z re gu la cji tej pod czas od słu chów
oczy wi ście nie ko rzy sta łem w prze ko na niu, że de gra -
du je ja kość brzmie nia. 

KON FI GU RA CJA
Fir ma z Min ne so ty za dba ła o kla sycz ną edu ka cję użyt -
kow ni ka – na pa pie rze. Sta ran nie opra co wa na in -
struk cja wy ja śnia, krok po kro ku, co i jak na le ży usta -
wić, aby DA C8 osią gnął peł nię for my. Ste row ni ki też
przy go to wa no kla sycz nie – na no śni ku CD -R. Wi dać,
że Au dio Re se arch to producent z tra dy cja mi. Oczy wi -
ście ma my tu wie le ana lo gii do QB -9. Pod sta wo wym
kro kiem kon fi gu ra cji jest in sta la cja fir mo we go ste row -
ni ka ASIO. Po po myśl nie za koń czo nej ope ra cji udo -
stęp nia on pa nel kon tro l ny DA C8 Con trol Pa nel, w któ -
rym zy sku je my ręcz ną kon tro lę nad pa ra me tra mi
trans fe ru oraz pod gląd ewen tu al nych błę dów w bu fo -
rze FI FO itp. Opro gra mo wa nie dzia ła sta bil nie i trze ba
przy znać, że ge ne ral nie wy pa da le piej niż ste row nik
za le ca ny przez Ay re. 

WNĘ TRZE
Zu peł nie nie przy po mi na ono prze twor ni ków c/a. 90%
prze strze ni zaj mu ją zba lan so wa ne, w peł ni dys kret ne
ukła dy ana lo go we wy ko rzy stu ją ce gru be i sze ro kie
ścież ki, oraz tro chę nie ty po wo roz wią za ne za si la nie.
Sek cję cy fro wą stło czo no w pra wym tyl nym na roż ni ku
– w po bli żu wejść. Znaj dzie my tu dość po pu lar ne
ukła dy od bior ni ka wej ścio we go (dla tra dy cyj nych
wejść cy fro wych au dio) – CS8416 oraz dwa prze twor ni -
ki c/a PCM1792 (te sa me, co w od twa rza czu Re fe ren ce

CD8), pra cu ją ce w try bie róż ni co wym. 
Za si la nie zo sta ło roz dzie lo ne dla sek cji ana lo go wej
i ob słu gi wejść (cy fro wej). Za sto so wa no spo rych roz -
mia rów trans for ma tor R -Co re usta wio ny tuż za przed -
nią ścian ką, do star cza ją cy na pię cie do
tych dru gich. Cie ka wost ką jest uży cie 6 sztuk wy so ko -
na pię cio wych kon den sa to rów 470 μF/250 VDC mar ki
Nip pon -Che mi con. Wy glą da na to, że z ja kichś wzglę -
dów zde cy do wa no się pro sto wa nie i fil tra cję wy so kich
na pięć. Sta bi li za cja od by wa się w ob rę bie 7 pseu do -
nie za leż nych ob wo dów. Dru gi, znacz nie mniej szy
trans for ma tor EI ob słu gu je sek cję ana lo go wą. Urzą -
dze nie nie jest prą do żer ne i pra wie się nie na grze wa
(mak sy mal ny po bór mo cy 18 W), choć tryb czu wa nia
nie speł nia naj now szych norm unij nych (<1 W), po bie -
ra jąc z gniazd ka 4 W. 

BRZMIE NIE
Za cznij my od stwier dze nia, że USB to opty mal ne po łą -
cze nie dla te go DAC -a. Zga dzam się z opi nią pro du cen -
ta, że wzo ro wo za apli ko wa ne łą cze USB prze ry wa he -
ge mo nię nie do sko na łych in ter fej sów S/PDIF
i AES/EBU. Z te go dru gie go wpraw dzie nie ko rzy sta -
łem, ale spra wa jest pro sta (jak rzad ko w au dio). Te
sa me pli ki, od twa rza ne po przez stru mie nio we go Ma -
rant za NA 7004 i wy sy ła ne ka blem ko ak sjal nym do
DA C8 brzmia ły wy raź nie sła biej niż po łą cze nie USB.
Ktoś oczy wi ście mo że po wie dzieć, że na le ża ło użyć
high -en do we go na pę du CD. Bzdu ra – bo po pierw sze,
Ma rantz pod łą czo ny do wej ścia optycz ne go Au dio ne ta
ART G3 po tra fi za grać zna ko mi cie (tyl ko tro chę go rzej
niż wbu do wa ny na pęd Au dio ne ta), a po dru gie, high -
-en do wy na pęd po dro żył by tak bu do wa ne źró dło
do ce ny prze wyż sza ją cej Re fe ren ce CD8. By ła by to
więc sztu ka dla sztu ki. Brzmie nie uzy ski wa ne z kom -
pu te ra otwie ra się, jest bar dziej przej rzy ste, roz dziel -
cze, in ten syw ne, in stru men ty – le piej lo ka li zo wa ne.
Po rów na nie od by wa ło się zdal nie, na za sa dzie prze łą -
cza nia wejść pi lo tem. Trud no mó wić o błę dach czy
nie pew no ści wy cią ga nych wnio sków, ja ko że róż ni ce

by ły aż nad to czy tel ne. Ni niej szy opis brzmie nia do ty -
czy po łą cze nia USB wy ko na ne go za po śred nic twem
ka bla mar ki Wi re World. 
By łem bar dzo cie kaw, czy po twier dzi się za sły sza na
na CES in for ma cja, że DA C8 do rów nu je od twa rza czo wi
Re fe ren ce CD8, a na wet go prze wyż sza. Prze twor nik,
któ ry kon struk cyj nie nie ma z nim nic wspól ne go, po -
sia da pew ne je go ce chy, ale ogól nie nie osią ga te go
po zio mu re ali zmu bar wo we go i prze strzen ne go – tak -
że za po śred nic twem łą cza USB. Na tu ral nie nie jest to
kon struk tyw na kry ty ka – ra czej zwró ce nie uwa gi na to,
że po dob ne go ty pu de kla ra cje na le ży trak to wać z od -
po wied nim dy stan sem. 
W kon tek ście du żo tań sze go prze twor ni ka Ay re QB -9
oraz od twa rza czy CD za kil ka na ście ty się cy, moż li wo -
ści DA C8 ry su ją się jed nak w zu peł nie in nym świe tle.
Otrzy mu je my bo wiem dźwięk, któ ry stop niem wy peł -
nie nia, gład ko ścią, płyn no ścią fak tur brzmie nio wych
i ste reo fo nią stwa rza od twa rza czom CD w ce nie do 20
ty się cy po waż ną ba rie rę do przej ścia. Bar wy moż na
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TESTY SPRZĘTU Dwa prze twor ni ki USB kla sy high -end 

Wnętrze tego DAC-a nie przypomina innych przetworników c/a.
Bardziej już przedwzmacniacz analogowy. Warto zwrócić uwagę
na jakość i grubość ścieżek sygnałowych w zbalansowanym 
i dyskretnym torze analogowym  

Dane techniczne
Czę sto tli wo ści prób ko wa nia 44,1 kHz, 48 kHz,

88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Wej ścia cy fro we 1 x USB 2.0 HS (480 Mb/s) 

(asyn chro nicz ne), RCA (S/PDIF), BNC, AES/EBU, To slink
Po ziom wyj ścio wy / im pe dan cja RCA: 3,3 V / 250 Ω

XLR: 6,6 V / 500 Ω
Jit ter we wnętrz ny < 10 ps
Pa smo prze no sze nia 0,5 Hz – 90 kHz (+0, -3 dB)

20 Hz – 20 kHz (+0, -0,15 dB)
Od stęp od szu mu >114 dB
Po bór mo cy 18 W (mak sy mal ny), 4 W (tryb uśpie nia)
Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 480 x 134 x 254 mm
Ma sa 5,2 kg

Dystrybutor Fast, www.au dio fast.pl
Cena 19 100 zł

KATEGORIA SPRZĘTU A(HIGH-END)



okre ślić ja ko w peł ni re ali stycz ne, bo -
ga te, ale nie prze sło dzo ne ani nie
prze ry so wa ne. Ka pi tal nie słu cha ło się
gi tar aku stycz nych, szcze gól nie w spo -
koj niej szych na gra niach jaz zo wych.
Na li nii roz dziel czość -mu zy kal ność
kon struk to rzy osią gnę li praw do po -
dob nie zło ty śro dek. De ta li w na gra -
niach jest mnó stwo, ale nie przy ku -
wa ją nad mier nie uwa gi. DA C8 wcią -
ga bar wą i prze strze nią. Te dwa aspek -
ty brzmie nia wy nie sio no na au ten tycz -
nie wy so ki po ziom. I nie ma tu spe cjal -
ne go zna cze nia, czy słu cha my ri pów
płyt CD, czy pli ków hi -res. Te dru gie
oczy wi ście są lep sze, ale w mo im od -
czu ciu róż ni ca nie jest tak wiel ka, jak
mo gło by się wy da wać – zwa żyw szy
na kla sę urzą dze nia. Mia łem wra że -
nie, że to stan dar do wy ma te riał jest
pod cią ga ny do ja ko ści HD, a nie na od -
wrót...
Gdy po rów nać DAC -a 8 do sek cji prze -
twor ni ka w od twa rza czu Au dio net ART
G3, oka że się, że ame ry kań skie urzą -
dze nie two rzy zde cy do wa nie spo koj -
niej szy ob raz dźwię ko wy, o mniej za -
ak cen to wa nych kon tra stach dy na -
micz nych i mniej szej pre cy zji w skra -
jach pa sma. Gdy po słu chać go dłu żej,
w sys te mie nie cier pią cym na ta kie nie -
do stat ki, oka że się, że otrzy mu je my
wy jąt ko wo tre ści wy dźwięk, po zba wio -
ny cy fro wych na le cia ło ści, któ ry tak że

w sfe rze dy na mi ki nie stwa rza nie do -
mó wień. Naj wyż szy za kres był tro chę
zmięk czo ny, co dało się usły szeć
w brzmie niu ta le rzy per ku syj nych.
Rów nież bas nie był mi strzem pre cy zji,
przy naj mniej na tle wspo mnia ne go
od twa rza cza. Lek kie za okrą gle nie kra -
wę dzi ata ku i ogól nie mniej wy ra zi sty
dri ve by ły ła twe do uchwy ce nia. Nie -
mniej, DA C8 jest urzą dze niem tań -
szym, któ re – je śli cho dzi z ko lei o ja -
kość i re alizm od da nia to nów śred ni cy
– jest au ten tycz nie zna ko mi te. Ten
prze twor nik ja wi się ja ko wręcz wy ma -
rzo ny sprzęt do od twa rza nia na grań
kla sycz nych, szcze gól nie w sys te mach
o du żej roz dziel czo ści. 
In te re su ją ce jest, jak są dzę, od nie sie -
nie moż li wo ści Au dio Re se ar cha
do prze twor ni ka Ay re. Naj więk sza róż -
ni ca na ko rzyść DAC -a 8 po le ga ła
na wy raź nie swo bod niej szym po trak -
to wa niu prze strze ni. Ob raz ste reo był
szer szy, po da ny z więk szym roz ma -
chem, bar dziej pla stycz nym, bar dziej
otwar tym pierw szym pla nem i więk szą
bez po śred nio ścią dźwię ków. Le piej
by ło czuć ma sę in stru men tów oraz re -
alizm wo ka li. Choć róż ni ca w ce nie po -
mię dzy oby dwo ma urzą dze nia mi jest
bar dzo du ża, to w kon tek ście istot nie
lep sze go brzmie nia DAC -a 8 oraz je go
nie po rów ny wal nie więk szej funk cjo -
nal no ści, uwa żam, że jest ona w peł ni
ade kwat na i tym sa mym czy ni re cen -
zo wa ny mo del rów nie atrak cyj nym
pro duk tem. 

NA SZYM ZDA NIEM 
Choć mo gło by się wy da wać, że bę dzie
ina czej, to jed nak do pła ta 8500 zł
do QB -9 mia ła by du ży sens, gdy by
ktoś roz wa żał, któ ry mo del bar dziej
opła ca się ku pić. DA C8 jest wy raź nie
lep szym, a przede wszyst kim znacz nie
wszech stron niej szym urzą dze niem.
Bez sprzecz nie naj lep szym prze twor ni -
kiem c/a z łą czem USB, ja ki mia łem
oka zję słu chać. Nie wy klu czo ne tak że,
że jed nym z naj lep szych, je śli ak tu al -
nie nie naj lep szym, ja ki moż na ku pić.
Uzna nie bu dzi fakt, że ja ko ścią
brzmie nia uzy ski wa ne go z pli ków bez -
strat nych 16/44,1, DA C8 re pre zen tu je
po ziom naj lep szych dys ko fo nów CD
w swo jej ce nie, a wie le z nich – wręcz
prze wyż sza. Na ma te ria le hi -res zde cy -
do wa ną więk szość dy stan su je. A to ar -
gu men ty nie do zlek ce wa że nia. ■

Większy z dwóch transformatorów
jest typu R-Core

Bardzo przydatny jest pilot, który
steruje programem muzycznym
w komputerze




