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TESTY SPRZĘTU Od twa rzacz Au dio Re se arch Re fe ren ce CD8

Czy odtwarzacz CD może być wart
prawie 50 tysięcy złotych? By to
rozstrzygnąć, wypożyczyłem do testu
jedyny kompakt Audio Research 
z serii Reference. Już po jednym
dniu znałem odpowiedź na to, tylko
z pozoru nonsensowne, pytanie
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N
a de cy zję o prze te sto wa niu te go od twa -
rza cza mia ło wpływ kil ka czyn ni ków, jed -
nak de cy du ją ce oka za ły się wra że nia, 
ja kie to wa rzy szy ły mi w trak cie te stu in te -
gry VSi 60 (patrz AV 5/2010). Wzmac niacz

ten jest dla mnie pew nym kan dy da tem do ty tu łu 
Pro duktu High -End Ro ku. Zże ra ła mnie cie ka wość,
czy 3-krot nie droż szy od twa rzacz mo że być rów nie re -
we la cyj ny. Dru gim po wo dem by ła chęć spraw dze nia
te go, co do źró deł cy fro wych mo że wnieść eks pert
od ukła dów lam po wych.

BU DO WA 
Naj pierw prze śledź my to, co CD -ósem ka skry wa 
pod nie co sier mięż ną, choć na swój spo sób ory gi nal -
ną, obu do wą. Wy pa da za cząć od na pę du pły ty, na któ -
ry pły tę kła dzie my bez po śred nio, do ci ska jąc ją krąż -
kiem. Czyt nik jest, w dzi -
siej szych cza sach, naj -
lep szy z moż li wych: Phi -
lips CDM -Pro 2R. Me ta lo -
wy, so lid ny, z czer wo -
nym la se rem 780 nm,
na da ją cy się wy łącz nie
do od czy tu krąż ków
CD -Au dio, żad nych
tam DVD ani SACD. Spo czy wa na me ta lo wej pod sta -
wie, przy twier dzo ny do chas sis za po mo cą pod kła dek
izo lu ją cych. Uwa gę zwra ca tak że gru ba alu mi nio wa
pły ta, któ ra se pa ru je krą żek od sa me go na pę du.
Wnę trze nie przy po mi na żad ne go in ne go od twa rza cza
ze zbli żo ne go prze dzia łu ce no we go. Brak bowiem pły -
tek cy fro wych (są pod na pę dem), ko ści DSP czy mod -
nych ostat nio upsam ple rów. Sek cja cy fro wa zo sta ła
zre du ko wa na do ab so lut ne go mi ni mum – prze twor ni -
ka c/a, któ rym jest zwy czaj ny, i do te go po je dyn czy,
kon wer ter sig ma del ta 24 bi ty / 192 kHz Burr -Brown
PCM1792. Układ ten znaj dzie my w od twa rza czach tań -
szych niż sa ma czo łów ka od CD8. I co z te go? Za raz się
prze ko na my, że ab so lut nie nic. Pro jekt CD8 po wstał
we dle kom plet nie in nych za ło żeń niż Wa dia 861, dCS
Puc ci ni, Ac cu pha se DP700 oraz sze reg in nych high en -
do wych źró deł cy fro wych. Au dio Re se arch nic nie
wspo mi na o jit te rze, al go ryt mach fil tra cji cy fro wej itd.
Zło śli wi stwier dzą, że ja ko eks pert od ukła dów lam po -
wych zwy czaj nie się na tych za gad nie niach nie zna,
zaś en tu zja ści mar ki wska żą, że wła śnie w roz bu do -
wa nej sek cji lam po wej tkwi ca łe know -how te go urzą -
dze nia.
Z wiel ką ulgą stwier dzi łem, że od twa rzacz ten nie ma
żad nych prze łącz ni ków słu żą cych do zmia ny brzmie -
nia. Ich brak ozna cza, że twór ca te go sprzę tu miał wy -
raź ną wi zję te go, co chce osią gnąć. Nie zrzu ca od po -
wie dzial no ści wy bo ru opty mal ne go usta wie nia na
użyt kow ni ka, za sła nia jąc się for muł ka mi, że to wszyst -
ko w ce lu do pa so wa nia brzmie nia do sys te mu, co
– jak wie my – i tak jest bzdu rą, bo te prze łącz ni ki ma -
ją zwy kle jed no, gó ra dwa słusz ne usta wie nia. 
Nie da się za prze czyć, że kon struk cja CD8 jest in spi ro -

wa na pre -am pa mi tej fir my, do cze go zresz tą przy zna -
je się sam pro du cent, po da jąc, że wy ko rzy sta no ten
sam ro dzaj sek cji za si la nia jak w mo de lu Re fe ren ce 3.
W prze ci wień stwie do od twa rza czy pseu dolam po -
wych, ja kich na ryn ku dziś nie bra ku je, lam py
w tym od twa rza czu nie zo sta ły po prze dzo ne pół -
prze wod ni ko wą sek cją ana lo go wą, czę sto na ba zie
wzmac nia czy ope ra cyj nych. Nie licząc jednego scalaka
OPA 134PA,  pięć sztuk ro syj skich triod 6H30 two rzy
ca ły (zba lan so wa ny) tor sy gna ło wy, po cząw szy od kon -
wer sji prąd/na pię cie, na bu fo ro wa niu skończywszy.
Gru be sre brzo ne ścież ki sy gna ło we dba ją o jak naj lep -
szy trans fer de li kat ne go sy gna łu mu zycz ne go. Uwa gę
zwra ca ją tak że pięk ne kon den sa to ry sy gna ło we. 
Po ka za ny po raz pierw szy w stycz niu 2009 ro ku CD8
sta no wi mo der ni za cję star sze go o dwa la ta mo de lu
CD7. Ten dość krót ki czas ze sta rze nia się sió dem ki wy -

ni ka z dwóch rze czy. Za si lacz
sta re go mo de lu opar ty
na lam pie 6H30 cier piał
na nie sta bil ność i sta no wił
obiek tyw nie sła by punkt urzą -
dze nia. Obec nie, w ro li pro -
stow ni ka, po ja wi ła się bar -
dziej po pu lar na lam pa 6922.
Po nad to zmie nio no typ prze -

twor ni ka c/a na now szy – wspo mnia ny PCM1792. 
Od twa rzacz wy po sa żo no wy łącz nie w wyj ścia: ana lo -
go we i cy fro we. Oba ro dza je wy stę pu ją w wer sjach sy -
me trycz nych (XLR, AES/EBU) i asy me trycz nych (od po -
wied nio, RCA, BNC). Ina czej mó wiąc, CD8 ofe ru je funk -
cjo nal ność od twa rza cza sta rej da ty. W su mie szko da,
że nie ma wejść cy fro wych – moż na by za je go po mo cą
pod ra so wać brzmie nie np. od twa rza cza DVD/Blu -ray. 

WRA ŻE NIA
W opi sie kom pak tu za ce nę sta no wią cą rów no war tość
no we go au ta miej skie go nie spo sób po mi nąć wra żeń
z ob co wa nia z ta kim sprzę tem. Cóż, skła mał bym,
twier dząc, że by ły one szcze gól ne. Re fe ren ce CD8 nie
po wa la swym wy glą dem, cze go pod świa do mie ocze -
ku je się od urzą dze nia tej kla sy. To nie sztab ka wy po -
le ro wa ne go alu mi nium a la dCS, Mark Le vin son czy
TAD ani błysz czą ce chro my w sty lu Ja dis. Tu jest rze -
czo wo i skrom nie do bó lu. O ile sty li sty ka ta nie ra zi
w wy pad ku wzmac nia czy tej fir my, o ty le od od twa rza -
cza ocze ki wał bym odro bi nę wię cej po lo tu. Choć by faj -
ne go, przy naj mniej alu mi nio we go pi lo ta, nie zaś ka -
wał ka pla sti ku. Ale mo że to i na iw ne my śle nie
– wszak li czy się tyl ko jed no, mianowicie...

BRZMIE NIE 
W trak cie te stu dys po no wa łem dwo ma zna ko mi ty mi
dys ko fo na mi „re fe ren cyj ny mi”, choć znacz nie od CD8
tań szy mi: MBL -em 1531 i naj now szym Au dio ne tem ART
G3. Kil ka ty go dni wcze śniej mia łem kon takt z in nym
od twa rza czem z po dob ne go prze dzia łu ce no we go
– Ac cu pha se’em DP600 oraz dzie lo nym sys te mem PS
Au dio Per fec tWa ve Trans port/DAC. Zwy kle, w trak cie

od słu chów, sta ram się mieć bez po śred nie od nie sie -
nie do do brze zna ne go wzor ca lub in nych urzą dzeń
w po dob nej (tu: jed nak niż szej) ce nie. Nie po par te
bez po śred ni mi po rów na nia mi pierw sze wra że nia 
mo gą oka zać się myl ne. 
Szyb ko oka za ło się, że Re fe ren ce CD8 jest tak in nym
i tak da le ce lep szym źró dłem od wszyst kie go, co sły -
sza łem do tej po ry (włącz nie z dCS -ami), iż mo głem
da ro wać so bie wie lo krot ne prze pi na nie ka bli, a za -
miast te go sku pić się na mu zy ce i zmie nia niu srebr -
nych krąż ków. Cóż to by ła za przy jem ność! Ten od twa -
rzacz kreu je nie sa mo wi cie wia ry god ny spek takl dźwię -
ko wy, brzmiąc z ol brzy mim od de chem i nie zna ną
wcze śniej głę bią wy brzmień. Dłu go szu ka łem okre śleń
naj le piej ob ra zu ją cych na tu rę te go od twa rza cza. Są
ni mi: au ten tyzm, na tu ral ność, głę bia, so czy stość, 

Krążek dociskowy jest dość mały i lekki. Położony
na wirniku wykazuje minimalny luz

•Gdyby nie napęd, trudno 
byłoby odgadnąć, że mamy
do czynienia z kompaktem 
a nie przedwzmacniaczem, 
lampowym•



gę stość. Tak wła śnie od bie ram brzmie nie CD8. Wy jąt -
ko wość te go „ple je ra” po le ga głów nie na tym, że słu -
cha jąc go, nie za da wa łem so bie py tań w ro dza ju: czy
jest szyb ki, dy na micz ny, prze strzen ny, czy ma do brą,
bar dzo do brą, a mo że wzo ro wą roz dziel czość. Nie roz -
kła da łem (choć mo że po wi nie nem) brzmie nia na czyn -
ni ki pierw sze. Sęk w tym, że to w ogó le nie jest po -

trzeb ne. I nie o to cho dzi. Re fe ren ce CD8 gra tak fan ta -
stycz nie ho mo ge nicz nym i praw dzi wym dźwię kiem, 
że po wyż sze py ta nia wy da ją się tak sa mo na iw ne jak
to, jak pro wa dzi się Ben tley Mul san ne. Ale oczy wi ście
na nie od po wiem, choć tro chę prze kor nie. Bas jest
wspa nia le roz bu do wa ny, ob szer ny, ale gdy trze ba –
twar dy; wy so kie to ny są nie sa mo wi cie słod kie i o ze ro -
wej ziar ni sto ści, śred ni ca – po pro stu bo ska, dy na mi -
ka – ab so lut nie li nio wa i nie ogra ni czo na, zaś prze -
strzeń – 3D. Czu je cie sztucz ność i la ko nicz ność zda nia
po prze dza ją ce go? Wy ni ka ona stąd, że zwy kła ana li za
brzmie nia nie prze ka zu je atu tów te go sprzę tu, a je śli
na wet to zro bić, wyj dzie nam prze lu kro wa ny tort, któ -
re go nie da się skon su mo wać. Tym cza sem brzmie nie
te go od twa rza cza jest tak gę ste, że moż na je kro ić no -

żem. Ni gdy wcze śniej nie sły sza łem w swo im sys te mie
ta kiej trój wy mia ro wo ści po le ga ją cej na wcho dze niu
w aku sty kę (lub efek ty fa zo we, je śli te do mi nu ją) na -
gra nia. Ob raz dźwię ko wy nie jest po pro stu roz rzu ca ny
na bo ki, tu dzież w przód al bo tył (choć trze ba pod kre -
ślić spek ta ku lar ne od da nie głę bi i sze ro ko ści sce ny),
lecz ma gę ste spo iwo, któ re go tak bra ku je w brzmie -
niu więk szo ści, na wet strasz nie dro gich, od twa rza czy.
Owym spo iwem są nie zwy kle na sy co ne, cie płe, ale
i ży we bar wy. CD8 pro du ku je mniej so pra nów niż
więk szość od twa rza czy CD. Moż na po wie dzieć, że jest
na wet tro chę po wścią gli wy, co ab so lut nie nie ozna -
cza, iż brzmi ciem niej od ry wa li. In for ma cja z płyt jest
wy cią ga na nie go rzej niż przed sprzę ty hi per ana li -
tycz ne, ale owej szcze gó ło wo ści nie sły chać – to
zna czy nie jest ona rzu ca na w twarz. Sta no wi tyl ko
je den ze stu ele men tów do sko na le prze my śla nej ukła -
dan ki. Na tym po le ga ge niusz CD8. To czem pion mu zy -
kal no ści wśród bar dzo dro gich od twa rza czy CD. Swe -
go ro dza ju pa ra dok sem jest, że efek ty te Au dio Re se -
arch uzy skał ze zwy kłych, 16-bi to wych płyt sta re go
stan dar du. CD8 bez bó lu wy trzy ma po rów na nie z każ -
dym od twa rza czem SACD czy ta ją cym teo re tycz nie tę
lep szą, gę ściej szą war stwę DSD. De mon stru je, w wiel -
kim sty lu, że nie bi ty i ki lo her ce są w cy fro wym au dio
naj waż niej sze. Być mo że na wet de mo ni zu je zna cze nie
mu zy ki wy da wa nej w ja ko ści hi -res. Tu „hi -res”
otrzymujemy ze zwy kłych płyt, któ rych me lo ma ni ma ją
ty sią ce. 
Czas od po wie dzieć na py ta nie, czy CD8 ma ja kieś
ogra ni cze nia. Zna la złem jed no. Cho dzi mia no wi cie
o ten den cję do ła go dze nia trans jen tów. Nie ukry wam,
że lu bię „spe ed” i mak sy mal ny atak. W tych dzie dzi -
nach kom pakt ARC jest „tyl ko” do bry. Sły chać, że do -
ko nu je jed nak pew nej in ter pre ta cji ma te ria łu mu zycz -
ne go, że sta ra się go po pra wić. Wy ba czam mu to bez
wa ha nia. Dla cze go? Bo pły ty brzmią dzię ki te mu zwy -
czaj nie le piej. Bo ciut go rzej na gra ne krąż ki nie kłu ją
w uszy, nie po wo du ją chę ci ści sze nia mu zy ki. Z CD8
jest zgo ła od wrot nie. Te go od twa rza cza chcia łem
słu chać tyl ko gło śno. Za każ dym ra zem od sta wiał
w mo im po miesz cze niu kon cert na ży cze nie. Czy to
by ło Pink Floyd, czy ze spół mu zy ki daw nej Jor diego Sa -
val la – za wsze mia łem wra że nie, że słu cham ży wej
mu zy ki, nie sprzę tu.  
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Wnętrze odtwarzacza nie jest typowe. Wydaje się, że składa się z zasilacza
i układów analogowych (lampowych). Sekcji cyfrowej prawie nie widać. Zupełnie
inaczej, niż ma to miejsce w większości współczesnych źródeł high-end

Widok masywnej płyty przykrywającej
„profesjonalny” napęd Philipsa nastraja pozytywnie

W torze sygnałowym pracuje pięć lamp 6H30 
oraz znakomitej jakości kondensatory

CD8 ma całą sekcję analogową opartą na lampach,
a nawet część zasilacza wykorzystującego tetrodę
6922 w roli prostownika



NA SZYM ZDA NIEM 
W mo im prze ko na niu Au dio Re se arch Re fe ren ce CD8
re de fi niu je po ję cie re ali zmu brzmie nia źró deł cy fro -
wych. W kwe stii au ten tycz no ści i trój wy mia ro wo ści
dźwię ku do tarł na szczyt. Każ dy in ny zna ny mi od twa -
rzacz, wca le nie ko niecz nie tań szy, brzmi w bez po -
śred nim po rów na niu su cho i pła sko. CD8 jest wy bit ny
nie dla te go, że szyb szy, do kład niej szy, tu dzież bar -
dziej prze strzen ny (choć to na pewno) lub dy na micz ny
od kon ku ren tów. Rzecz nie roz bi ja się o je den czy dwa
aspek ty brzmie nia, lecz je go nie ro ze rwal ną ca łość
– o to, ja kie wra że nie osta tecz nie two rzy się w gło wie
słu cha cza. A wra że nie to jest bo skie. 

Wiem, że za brzmi to nie do rzecz nie, ale uwa żam, 
że re la cja ja ko ści do ce ny CD8 jest zna ko mi ta. Sądzę
że ten od twa rzacz był by wart spo ro wyż szej kwo ty.
Z od słu chów wy ni ka też waż ny wnio sek ogólny. Je śli
in for ma cja z pły ty nie zo sta nie od czy ta na u źró dła
w tak peł ny i re ali stycz ny spo sób, to wszel kie wy sił ki
po le ga ją ce na apli ko wa niu su per w zmac nia czy, su per -
ko lumn czy su per ka bli bę dą sku tecz ne tyl ko czę ścio -
wo. Zo sta wiam to pod roz wa gę au dio fi lów, któ rych
stać na po dob ny wy da tek. �

Dane techniczne
Czyt nik Phi lips CDM -Pro 2R

Prze twor nik c/a Burr -Brown PCM1792

Lam py 5 x 6H30, 1 x 6550C

Wyj ścia ana lo go we 2 x RCA, 2 x XLR

Wyj ścia cy fro we 1 x BNC 75 Ω, 1 x AES/EBU 110 Ω

Wej ścia cy fro we brak

Na pię cie i im pe dan cja wyj ścio wa 
RCA: 1,8 V RMS / 330 Ω, RCA: 3,6 V RMS / 660 Ω

Po bór mo cy 25 W

Wy mia ry 480 x 134 x 390 mm

Ma sa 14,8 kg

Dystrybutor Au dio fast 
www.au dio fast.pl

Cena 47 200 zł

KATEGORIA SPRZĘTU A+

Tylna ścianka pozbawiona wszelkich bajerów. Zawiera tylko wyjścia
(analogowe i cyfrowe) – także symetryczne, bo i układ jest zbalansowany

Przyciski przypominają te od wzmacniaczy 
– to w końcu nic dziwnego


