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Audio Research Corporation
to jedna z najbardziej renomowanych
marek hi-endu, a zarazem
symbol amerykaƒskiego
sprz´tu lampowego. Producent,
który nie wykonuje
gwa∏townych ruchów,
konsekwentnie realizuje
swojà filozofi´ brzmienia
i wydaje si´ odporny
na wp∏yw
rynkowych trendów.
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iele urzàdzeƒ ARC zyska∏o status legendy, a ugruntowana
pozycja firmy w audiofilskim
Êwiecie mo˝e budziç zazdroÊç konkurencji.
Plymouth, Minnesota, zachodnie przedmieÊcia Minneapolis. To tu si´ mieÊci siedziba za∏o˝onej w 1970 roku przez Williama Z. Johnsona firmy Audio Research.
Wprawdzie emerytowany w∏aÊciciel przeniós∏ si´ na Floryd´, ale jego nast´pcy (aktualnie przedsi´biorstwem kieruje Terry
Dorn) nie wyglàdajà na takich, którzy
ch´tnie zrywajà z tradycjà. ARC chlubi si´
nawet, ˝e serwis dysponuje panelami
frontowymi do wszystkich wyprodukowanych modeli. W zasadzie nie wiem
po co, bo w ˝yciu nie s∏ysza∏em, ˝eby si´ komuÊ zepsu∏a p∏yta czo∏owa, ale nawet mimo to troska
o posiadaczy egzemplarzy sprzed
lat robi doskona∏e wra˝enie.
Pomimo lampowej
specjalizacji in˝ynierowie Audio Research
nigdy nie zamkn´li si´
w „drewnianym pude∏ku”. Obok techniki
pró˝niowej w katalogu
znajdziemy zarówno
urzàdzenia hybrydowe,
jak i czysto tranzystorowe. Wizytówkà ARC
jest seria Reference.
W jej sk∏ad wchodzà: przedwzmacniacz,
odtwarzacz CD, stereofoniczna koƒcówka mocy oraz dwa modele monobloków
– wszystko lampy. Ni˝sze segmenty cenowe zape∏nia interesujàcy zbiór: trzy
preampy, dwie koƒcówki, jedna integra
– jak dotàd lampy – oraz jedna koƒcówka hybrydowa, jedna tranzystorowa, a do
kompletu odtwarzacz CD – bohater dzisiejszego testu. W katalogu znajdziemy
jeszcze dwa przedwzmacniacze korekcyjne do gramofonu, wzmacniacz wielokana∏owy oraz przetwornik cyfrowo-analogowy.
CD5 to nowoÊç w ofercie ARC. Przez
wiele lat Amerykanie produkowali tylko
jeden odtwarzacz: najpierw by∏y to urzàdzenia z tradycyjnà szufladà (CD1 i CD2),
a potem top-loadery: CD3 i CD3mkII.
˚adnego nie przypisano jednak do flagowej serii Reference. Na wy˝szy poziom
wchodzi∏o si´, dokonujàc zakupu DAC-a
i pozostawiajàc odtwarzaczowi funkcj´
transportu.
Wszystko zmieni∏o si´ przed dwoma laty, kiedy to projektantom uda∏o si´ zaaplikowaç lampowy uk∏ad z przedwzmacniacza Reference 3 w nowym topowym
êródle – Reference CD7. Siódemk´ wszyscy traktowali jako nast´pc´ CD3mkII,
jednak oba odtwarzacze by∏y podobne tylko z zewnàtrz. W Êrodku to ju˝ dwie zu-
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pe∏nie inne maszyny. Po umieszczeniu nowego modelu w linii Reference katalog ARC
pozosta∏ z wakatem na stanowisku odtwarzacza w cenie zbli˝onej do CD3mkII. Luk´
wype∏ni∏ w∏aÊnie CD5 i to jego nale˝y
uznaç za spadkobierc´ rozwiàzaƒ stosowanych w dotychczasowych êród∏ach amerykaƒskiej firmy. Z nadziejà, ˝e konstruktorzy nie równali w dó∏, aby podkreÊliç
zalety flagowca, przystàpi∏em do testu.

i AES/EBU, wyjÊcia analogowe RCA i XLR
oraz sieciowe gniazdo IEC.
Obudow´ wykonano z grubego aluminium, a boczne Êcianki podziurkowano
otworami wentylacyjnymi. Polimerowe
solidne nó˝ki to zapowiedê strategii walki z drganiami mechanicznymi. Reszt´
atrakcji zobaczymy w Êrodku.

Wn´trze

CD5 to konstrukcja ∏adowana od góry.
P∏yt´ wk∏adamy po r´cznym odsuni´ciu

Po w∏àczeniu do pràdu CD5 potrzebuje
a˝ 40 sekund na stabilizacj´ parametrów
pracy. Na szcz´Êcie, kiedy korzystamy
z trybu standby, przejÊcie do pe∏nej ak-

pokrywy nap´du. Nale˝y pami´taç o na∏o˝eniu krà˝ka dociskowego, poniewa˝
bez niego urzàdzenie nie ruszy. Rozczaruj´ te˝ mi∏oÊników widoku wirujàcej
p∏yty – przy odsuni´tej zasuwie odtwarzacz automatycznie przechodzi w tryb
standby.
Intuicyjnej obs∏udze nie warto by∏oby
poÊwi´caç wi´cej miejsca, gdyby nie pewien drobny mankament. Zauwa˝ymy go
przy wyjmowaniu odtwarzacza z pude∏ka:
zasuwy nie wyposa˝ono w jakàkolwiek
blokad´, tote˝ producent w celu jej unieruchomienia na czas transportu „zastosowa∏” kawa∏ek taÊmy klejàcej. Na pewno
nie jest to rozwiàzanie z dziedziny hi-tech.
Wystarczy∏oby w∏o˝yç do pude∏ka kawa∏ek odpowiednio wyprofilowanego styropianu i po sprawie.
Przedni panel to srebrny p∏at aluminium o gruboÊci 7 mm, z dwoma charakterystycznymi dla ARC czarnymi wyci´ciami: w jednym znalaz∏ si´ wyÊwietlacz,
w drugim – przyciski. Wzgl´dami wzorniczymi zosta∏o podyktowane dodanie
dwóch czarnych uchwytów po bokach.
Jak na odtwarzacz CD5 cechuje si´ s∏usznà masà (ponad 11 kg), ale na pewno si´
nie przedêwigamy.
Ty∏ urzàdzenia nie odbiega od standardu w tej cenie. Do dyspozycji mamy
dwa wyjÊcia cyfrowe – koaksjalne S/PDIF

tywnoÊci odbywa si´ ju˝ bez opóênieƒ.
W uÊpieniu ca∏a sekcja analogowa zostaje
utrzymana pod pràdem, „odpoczywajà”
zaÊ nap´d i wyÊwietlacz. Ten ostatni mo˝na wy∏àczyç lub przyciemniç równie˝
w czasie pracy. W Êlepym teÊcie nie uda∏o
mi si´ wychwyciç zmiany charakteru prezentacji z w∏àczonym i wy∏àczonym
displayem. Producent zaleca trzymanie
p∏yty na czytniku, nawet gdy akurat nie
s∏uchamy. Ma to zapobiec osiadaniu kurzu na g∏owicy lasera i wewn´trznych elementach transportu.
Po zdj´ciu pokrywy daje si´ zauwa˝yç
szczególnà trosk´ o dwa elementy: zasilanie oraz t∏umienie drgaƒ. Napi´cie jest
rozdzielane pomi´dzy dwa ekranowane
transformatory rdzeniowe. Nie imponujà
rozmiarami, ale fanom wi´kszego kalibru
Audio Research udziela logicznego wyjaÊnienia. Nie przesàdzi∏a o tym bynajmniej
oszcz´dnoÊç, ale teoria, ˝e dostarczanie
wi´kszej iloÊci energii ni˝ urzàdzenie jest
w stanie skonsumowaç zwi´ksza ryzyko
powstawania zak∏óceƒ.
Transport Philipsa Pro2M umieszczono
na kilkupoziomowej platformie. Izolacj´
od drgaƒ ma poprawiaç wyklejenie niemal
ca∏ego wn´trza plastrami tworzywa przypominajàcego mat´ bitumicznà. Znajdziemy je na Êciankach, pokrywie, spodniej
stronie talerza, na ekranach transformato-
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rów oraz na wierzchu elektrolitów zasilacza. Zasuw´ umieszczono w stela˝u górnej
pokrywy, co równie˝ poprawia izolacj´
transportu od drgaƒ mechanicznych.
Ponadto rozwiàzanie charakteryzuje si´
100-procentowà bezawaryjnoÊcià.

wierzyç informacjom o wygrzaniu dokonanemu przez dystrybutora.
Na koniec informacja dla fanów g´stych formatów. Posiadacze p∏yt SACD
nie powinni zaprzàtaç sobie g∏owy êród∏em ARC. Firma Êwiadomie rezygnuje

b´dzie. Tym bardziej, ˝e ca∏a reszta jest
„made in USA”.

Wra˝enia ods∏uchowe
CD5 tworzy∏ system z preampem BAT
VK-3iX SE, koƒcówkà mocy Usher R-1.5,
grajàcà na zmian´ z Conradem-Johnsonem MF2250 oraz z monitorami Gamut
L-3, zastàpionymi w trakcie testu przez
Sonus Faber Auditor M. Do porównaƒ
pos∏u˝y∏y odtwarzacze Gamut CD3 i Naim CD5X z zewn´trznym zasilaczem
Flatcap 2X.
Odtwarzaczowi ARC poÊwi´ci∏em
wiele uwagi – nie tylko przez
wzglàd na renom´ firmy. Nie

Analogowy,
zbalansowany stopieƒ
wyjÊciowy w klasie A.
Na zielonym polu
przetwornik c/a.

Prawie ca∏y uk∏ad elektroniczny mieÊci
si´ na jednej p∏ytce drukowanej. Znalaz∏a
si´ tam cz´Êç filtrujàca zasilanie, przetwornik oraz stopieƒ wyjÊciowy. Fragmenty p∏ytki, na których umieszczono
uk∏ad cyfrowy, zabarwiono na zielono.
Z transportu do przetwornika sygna∏ biegnie doÊç d∏ugimi odcinkami kabli. Za
konwersj´ odpowiada Burr Brown
PCM1792.
To chyba najwa˝niejsza zmiana w stosunku do poprzednika. Przetwornik
Crystala CS4396, pracujàcy w CD3mkII,
trafi∏ do Reference CD7. W „piàtce” tor
analogowy z tranzystorami J-FET, pracujàcymi w klasie A, jest w pe∏ni zbalansowany. ARC stosuje grube Êcie˝ki po∏àczeniowe, specjalnà technik´ „jitter
stripping” do redukcji jittera, korekcj´
b∏´dów CIRC (Cross Interleave Reed
Solomon Code), kondensatory Wimy
i Relcapa oraz stabilizatory napi´cia
z miniradiatorami. W porównaniu z poprzednikiem wszystkie parametry aktualnej wersji sà zdecydowanie bardziej
wyÊrubowane.
Audio Research du˝à wag´ przywiàzuje do wygrzewania urzàdzeƒ. Zapowiada to ju˝ folia, w którà zapakowano
„piàtk´”. Przyklejono do niej informacj´,
˝e odtwarzacz potrzebuje oko∏o 600
godzin, by dojÊç do optymalnej dyspozycji. W praktyce oznacza to w∏o˝enie
do niego p∏yty i pozostawienie w trybie
„repeat” na cztery tygodnie. Mój ods∏uch trwa∏ krócej, wi´c musia∏em za54
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z tego oprogramowania. Przeprowadzone
badania mia∏y wykazaç, ˝e skutkiem
ubocznym wzbogacenia urzàdzenia formatem SACD jest degradacja dêwi´ku ze
zwyk∏ych p∏yt. A priorytet stanowi przecie˝ radoÊç z muzyki. Za∏o˝enie, ˝e znakomità wi´kszoÊç nagraƒ posiadamy
w∏aÊnie na krà˝kach CD, jest w pe∏ni uzasadnione.
Pochodzàcy z Korei pilot nie wzbudza
zachwytu. JeÊli jednak poczynione na
nim oszcz´dnoÊci majà korzystnie wp∏ynàç na jakoÊç dêwi´ku, to niech ju˝

jest to urzàdzenie, które od razu odkrywa
wszystkie karty. Przeciwnie, przy pierwszym kontakcie wywo∏uje odczucie niedosytu, ˝eby nie powiedzieç: rozczarowania.
Dopiero gdy ucho si´ przyzwyczai do tego
brzmienia, mo˝na odczytaç jego prawdziwe zalety.
CD5 koncentruje si´ na Êrednicy. ObfitoÊç i miodowa g´stoÊç tego zakresu zadowolà chyba najbardziej wymagajàcych
koneserów. Nap´cznia∏e dêwi´ki o ∏agodnych konturach tworzà niezwykle barwny
i wielowymiarowy spektakl. Powietrze
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zdaje si´ nasàczone wilgocià; mo˝na ulec
z∏udzeniu, ˝e muzyka ma zapach i to bardzo intensywny. Pomieszczenie ods∏uchowe zostaje niemal zalane kolorami.
Kosztem takiej prezentacji jest ograniczenie eterycznoÊci oraz brak wyÊrubowanej
mikrodynamiki. Wiatru we w∏osach nie
poczujemy – najbardziej obrazowym porównaniem by∏aby chyba kwiaciarnia ze
Êwie˝utkà dostawà i pozamykanymi
oknami.
Zupe∏nie inaczej wyglàda sytuacja
w skali makro. Tutaj ARC rzàdzi i dzieli.
Umie i lubi uderzyç z ca∏ej si∏y. I da si´ to
odczuç przede wszystkim dzi´ki fantastycznemu basowi. Jego g∏´bokoÊç to klasa sama dla siebie. Uda∏o si´ przy tym
nadaç niskim tonom zupe∏nie przyzwoità
zwinnoÊç. Brak rygorystycznej kontroli
nie jest zbytnio odczuwany. P∏ynnym

oczach blasku,
stonowanà i nie
próbujàcà sztuczek w celu zwrócenia na siebie
uwagi. ZawartoÊç
informacyjna pozostaje jednak nienaruszona. ARC wychodzi
z za∏o˝enia, ˝e soprany
majà stanowiç dope∏nienie Êrednicy, a nie jej
równoprawnego partnera. Przy okazji – mam dobrà wiadomoÊç dla posiadaczy du˝ej kolekcji p∏yt,
niekoniecznie najlepiej zrealizowanych. Zgodnie z deklaracjà producenta, CD5
wydobywa z nich to, co naj-

lepsze. Nie wyznacza punktów odniesienia
w dziedzinie analitycznoÊci, preferuje
dêwi´k spójny, p∏ynny i soczysty. Scena
te˝ jest rysowana planami, a nie punktami; widaç w niej rozmach (zarówno
wszerz, jak i w g∏àb), ale nie tworzy
superprecyzyjnego obrazu, który
mo˝na by ciàç skalpelem.

Pilot przylecia∏ z Korei.

Takie docià˝enie do∏u pasma oraz koncentracja na jakoÊci Êrednicy prowadzi
nieuchronnie do brzmienia lekko przyciemnionego. Gdyby by∏o inaczej,
nie wiem, jak musia∏by zagraç referencyjny
odtwarzacz ARC, aby
usprawiedliwiç swojà cen´. Porównanie
z Gamutem okaza∏o
si´ pouczajàce: jak˝e
ró˝ny dêwi´k z takiej
samej koÊci przetwornika! Góra ARC przy
duƒczyku wydawa∏a si´ wr´cz
matowa. Jednak odpowiedê na pytanie:
kto w tym pojedynku jest bardziej neutralny, wskazuje na amerykanina. Jego
podejÊcie do neutralnoÊci jest bowiem bliskie analogowi. Nie s∏ychaç tu najmniejszych oznak metalicznoÊci czy osuszenia.
Celem CD5 jest jak najwi´ksza bliskoÊç
muzyki oraz ukrycie swojej roli poÊrednika pomi´dzy nagraniem a dalszà cz´Êcià
toru. Cel ten zosta∏ w pe∏ni osiàgni´ty.

Konkluzja
i nat∏uszczonym basem odtwarzacz operuje z ∏atwoÊcià – niczym bokser wagi
ci´˝kiej w pierwszej rundzie (nie liczàc
Wa∏ujewa).
W t´ koncepcj´ wpisujà si´ soprany.
JeÊli chodzi o ich iloÊç, to odtwarzacz
Gamuta wyznacza inny standard. ARC
tworzy gór´ pozbawionà bijàcego po

Talerz transportu
Philipsa Pro2M. Przy nim
widaç dwa ekranowane
i wyt∏umione transformatory.
XLR, RCA, AES/EBU,
SPDIF i IEC:
niczego tutaj nie brakuje.

W brzmieniu ARC CD5 trzeba si´ rozsmakowaç. Nie kusi ∏atwymi efektami,
ale kiedy ju˝ ktoÊ z∏apie „feeling” nasàczonej Êrednicy i analogowej muzykalnoÊci, trudno mu si´ b´dzie przestawiç na
inne êród∏o.

Audio Research CD5
Dystrybucja:
Cena:

Audio Fast
ok. 21200 z∏ (8150 USD)

Dane techniczne
Rodzaj przetwornika:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
WyjÊcia analogowe:
WyjÊcie cyfrowe:
Zdalne sterowanie:
WyjÊcie s∏uchawkowe:
Wymiary (w/s/g):

24-bitowy
0,5 Hz – 20 kHz
0,06%
114 dBA
RCA, XLR
koaks., AES/EBU
+
13,4/48/31,1 cm
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