
M
ar ki Au dio Re se arch przed sta wiać nie
trze ba. Przy po mnij my jed nak, że już
od de kad spe cjal no ścią tej 32-let niej fir -
my z Ply mo uth w Min ne so cie są przed -

wzmac nia cze – za rów no te li nio we, jak i – mo że
w nie co mniej szym stop niu – gra mo fo no we. Te raz do -
łą czył do nich trze ci typ: cy fro wo -ana lo go we. 
W 2010 ro ku fir ma stwo rzy ła swój pierw szy prze twor -
nik z wej ściem USB – mo del DA C8, któ re go nie
omiesz ka li śmy prze te sto wać (re cen zja do stęp na
na na szej stro nie av.com.pl). Nic dziw ne go, że sze fo -
stwu wpadł do gło wy ma riaż te go pro duk tu z wy so kiej
kla sy stop niem li nio wym, wy po sa żo nym w wej ścia
ana lo go we. W ten oto spo sób na ro dził się DSPre. 

Dość za ska ku ją ca, zwa żyw szy na ma syw ny wy gląd
DSPre, jest je go wa ga. Mi mo za sto so wa nia dość gru -
bej bla chy i i jesz cze grub szej ścian ki przed niej, ma sa
wy no si tyl ko 6 kg. Przy czy na te go sta nu rze czy tkwi
w ma te ria le. Obu do wa jest cał ko wi cie alu mi nio wa. 
O wy glą dzie trud no dys ku to wać. Nie jest za chwy ca ją -
cy, ale ma w so bie to coś. Do sko na le pa su je do in nych
kom po nen tów tej mar ki. So lid ne uchwy ty są nie tyl ko
prak tycz ne, ale ja ko ele ment kon struk cyj ny ma sku ją
też śru by, któ ry mi skrę co no przed nią ścian kę.

ANA LO GO WY PRE AMP
Nie bę dzie żad ną prze sa dą stwier dze nie, że spo rą
obu do wę zaj mu je głów nie przed wzmac niacz ana lo go -
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Ten produkt Audio Research jest nowy nie tylko z powodu niedawnej premiery,
ale przede wszystkim dlatego, że pozwala rozważyć rezygnację z odtwarzacza CD
albo opcję pozostawienia go w roli alternatywnego źródła dźwięku

wy, do któ re go do da no, na do dat ko wej płyt ce, prze -
twor nik cy fro wo -ana lo go wy. Przed wzmac niacz jest
ukła dem w peł ni zba lan so wa nym, pra cu ją cym w kla -
sie A, bez glo bal nej pę tli sprzę że nia zwrot ne go i bez
kon den sa to rów na wej ściach. Jest to układ dys kret ny
(ozna cze nia tran zy sto rów zo sta ły star te), przy czym
na wyj ściu pra cu je pa ra wzmac nia czy ope ra cyj nych
TL072CP.
Dru gą po kaź ną sek cją urzą dze nia jest dwu sek cyj ny
za si lacz z du żym trans for ma to rem ob słu gu ją cym sek -
cję ana lo go wą i spo ro mniej szym EI do za si la nia czę -
ści cy fro wej. W tej dru giej uwa gę zwra ca ją wy so ko na -
pię cio we elek tro li ty Nip pon Che mi con 470 μF
/250 VDC oraz SMG 120 μF/450 VDC (łącz nie 6 sztuk).

NO WO CZE SNA
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To wa rzy szą im mi nia tu ro we dła wi ki oraz za stęp kon -
den sa to rów MKP WI MA 0,22 μF. W trzech miej scach
pły ty głów nej zna la zły się żół te REL -CA Py 2,0 μF. 
„Ana lo go wa” część za si la cza wy ko rzy stu je m.in. sta -
bi li za tor LT7805 (Li ne ar Tech no lo gy) i dwa Ni chi co -
ny 4700 μF/35V DC. Łącz nie za sto so wa no 7 stop ni
sta bi li zu ją cych. Na pię cie za si la ją ce jest wstęp nie 
fil tro wa ne przez cew kę zin te gro wa ną z gniaz dem IEC.
Prócz niej do da no układ wa ry sto rów.
Jest pięć wejść ana lo go wych: dwa zba lan so wa ne,
dwie pa ry RCA oraz jed na prze lot ka (PRO C3) dla pro -
ce so ra A/V. Iden tycz na jest licz ba wejść cy fro wych,
przy czym na każ dy stan dard po łą cze nia przy pa da tyl -
ko jed no: S/PDIF RCA, S/PDIF BNC, AES/EBU, To slink

i USB 2.0HS. Obec ność tyl ko jed ne go „opty ka” mo że
być ele men tem li mi tu ją cym przy dat ność DSPre w roz -
bu do wa nym sys te mie A/V, jed nak z au dio fil skie go
punk tu wi dze nia, nie ma to żad ne go zna cze nia. 

SEK CJA CY FRO WA
Oko ło 3 cm po wy żej pły ty głów nej, miesz czą cej wspo -
mnia ne ukła dy, znaj du je się nie wiel ka płyt ka prze -
twor ni ka z jesz cze mniej szym dru kiem SMD (do cze -
pio nym pół pię tra wy żej) za wie ra ją cym po moc ni cze
ko ści ukła dów sca lo nych. Ko mu ni ka cja po mię dzy
sek cją cy fro wą a ana lo go wą resz tą od by wa się za po -
mo cą wiąz ki ka bli z jed nej stro ny lu to wa nej (od stro ny
pły ty głów nej), zaś z dru giej – na szyb ko złącz kę (moż -
li wość ła twe go upgra de’u). Kon struk cja tej czę ści
urzą dze nia nie jest w ża den spo sób re wo lu cyj na,
do cze go zresz tą przy zwy cza ił nas już Au dio Re se arch. 
Sy gnał z tra dy cyj nych wejść cy fro wych, izo lo wa ny gal -
wa nicz nie, prze cho dzi przed do dat ko wy rdzeń fer ry to -
wy na bol cu do dat nim, po czym trafia do od bior nika
wej ścio wego/upsam plera SRC4392I. Mi mo że układ
ten za wie ra asyn chro nicz ny prze twor nik czę sto tli wo -
ści prób ko wa nia, z in for ma cji pro du cen ta wy ni ka, że
we wnątrz DSPre do ko ny wa ny jest upsam pling syn -
chro nicz ny, tj. z czę sto tli wo ści 44,1 i 88,2 kHz
do 176,4 kHz oraz z czę sto tli wo ści 48 i 96 kHz do 192
kHz. Wy ko rzy sty wa ne są dwa oscy la to ry: 22,579
i 24,576 MHz o do kład no ści +/-20 Hz (<1 ppm). 
Za od biór da nych z asyn chro nicz ne go wej ścia USB od -
po wia da za ma sko wa ny układ sca lo ny, nie speł nia ją cy
stan dar du USB Class 2 au dio. Ozna cza to, że do ob -
słu gi czę sto tli wo ści prób ko wa nia po wy żej 96 kHz ko -

niecz na jest in sta la cja ste row ni ków – tak na „ma ku”,
jak i na pe ce cie. Moż na je ścią gnąć w ak tu al nych wer -
sjach ze stro ny pro du cen ta. Są to te sa me ste row ni ki,
któ re stwo rzo no na po trze by przetwornika DA C8. 
Za kon wer sję c/a od po wia da ją dwa dwu ka na ło we
ukła dy PCM1792 – stąd okre śle nie „qu ad DAC ar chi -
tec tu re”. Przy pusz czal nie każ dy z prze twor ni ków dzia -
ła w jed nym ka na le, w try bie róż ni co wym. 

OB SŁU GA 
Znaj du ją ce się na czo łów ce po krę tła to w rze czy wi sto -
ści cy fro we prze łącz ni ki sy gna łu oraz si ły gło su, wy -
chy la ją ce się tyl ko o pe wien kąt w le wo i w pra wo. Po -
ziom gło śno ści jest wy ra ża ny licz ba mi w ska li liniowej
zaczynającej się od zera. Pra wym se lek to rem wy bie ra -
my jed no z 10 wejść (cy fro wych lub ana lo go wych).
W przy pad ku wejść cy fro wych można zmie nić filtr cy -
fro wy (soft/sharp) lub włą czyć wspo mnia ny 4-krot ny
upsam pling (44,1->176,4 kHz; 48->192 kHz). Zmia ny są
na ty le sub tel ne, że ge ne ral nie nie na le ży za wra cać
so bie ni mi gło wy. Upsam pling wpły wa w pro mi lo wym
stop niu na po pra wę kon tro li ba su, na to miast „sharp”
wy ostrza gó rę pa sma, ale na gra ni cy per cep cji. 
Wszyst kie po wyż sze zmia ny, plus od wra ca nie fa zy
(w do me nie ana lo go wej), moż na do ko ny wać tak że
z po zio mu pla sti ko we go, ale ład ne go i po ręcz ne go 
pi lo ta zdal ne go ste ro wa nia. 
Wy świe tlacz ma przy jem ny dla oka od cień zie le ni, któ -
ry naj le piej współ gra z ostro ścią wi dze nia. Ja sność
jest re gu lo wa na w kil ku stop niach. 
Pew ną nie do god no ścią do ty czą cą użyt ko wa nia DSPre
jest dłu gi czas uru cha mia nia, trwa ją cy aż pół to rej mi -
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nu ty od włą cze nia. W tym cza sie mi ga na pis „mu te”,
włą cza ją cy się do myśl nie (wy ma ga wy łą cze nia po pro -
ce sie star tu). Każ do ra zo we, na wet krót kie uśpie nie
urzą dze nia po wo du je uru cho mie nie dłu giej pro ce du -
ry star to wej od po cząt ku, ni czym w urzą dze niach lam -
po wych (ty le że jesz cze dłuż szej). 
Pro ble mem był po ja wia ją cy się przy dźwięk sie cio wy
występujący w chwili załączenia wejścia cyfrowego.
Odłą cze nie uzie mie nia nie zli kwi do wa ło brzmienia
cał ko wi cie, ale w du żym stop niu go zneu tra li zo wa ło.

BRZMIE NIE
Ca ło ścio wo ocie plo ny w cha rak te rze, DSPre po tra fi 
fe no me nal nie ope ro wać bar wą, zmie nia jąc ją nie
do po zna nia, w za leż no ści od ma te ria łu źró dło we go.
Bar wy są na sy co ne, nie zwy kle bo ga te, o wspa nia le
roz bu do wa nej struk tu rze har mo nicz nej. Brzmie nie
DSPre ma to coś, cze go nie ma więk szość urzą dzeń.
Trud ną do zde fi nio wa nia ce chę, któ rą na po trze bę te -
go opi su okre ślę głę bią – nie od no szą cą się jed nak
wy łącz nie do głę bi sce ny. Do ty czy ona za rów no pre -
zen ta cji ba su, spo so bu kon stru owa nia prze strze ni,

jak i ob fi tej struk tu ry barw. Ta głę bia jest swo istą sy -
gna tu rą DSPre, ce chą, któ ra wy róż nia go na tle in nych
przed wzmac nia czy. Ten nie zwy kły miks skut ku je
wręcz nie sa mo wi tą mu zy kal no ścią.
DSPre ni gdy nie kłu je w uszy. Nie ma w tym dźwię ku
żad nych prze ry so wań, wy ostrzeń, nad mier nej eks po -
zy cji prze ło mu środ ka i gó ry czy sa mej gó ry. Nie ma
roz ja śnie nia. Za miast tych cech jest cie pło. Nie wy klu -
cza ono jed nak moż li wo ści wy ła wia nia mnó stwa
szcze gó łów z płyt/pli ków. Au dio Re se arch jest szcze -
gó ło wy, ale nie po wo du je bó lu. Żad ne go. Cha rak te ry -
stycz na re ak cja fi zjo lo gicz na, kur czą ca mię śnie zwią -
za ne z apa ra tem słu cho wym, nie wy stę pu je na wet
wte dy, gdy słu cha się bar dzo gło śno. A sły chać mi mo
to wszyst ko, i jesz cze tro chę wię cej. To naj bar dziej za -
awan so wa ny high -end, ja ki ist nie je – w do dat ku ta ki,
któ ry ma nie zwy kle uczci wą ce nę. Czę sto sły szy się
uty ski wa nia, że coś kosz tu je ty le, a „nie gra”. Tu
w ogó le nie ma te go pro ble mu. 
Gó rę okre ślił bym ja ko słod ką, a ba lans po mię dzy nią
a resz tą, w kwe stii ilo ścio wej – ide al ny. Zróż ni co wa -
nie bar wo we oraz prze zro czy stość te go za kre su oce -
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DANE TECHNICZNE

Wej ścia ana lo go we 2 x XLR, 4 x RCA 
Wej ścia cy fro we

1 x USB 2.0, 1 x To slink, 1 x RCA, 1 x BNC, 1 x XLR
Wyj ścia 1 x RCA, 1 x XLR
Pa smo prze no sze nia 0,2–200 000 Hz (+-3 dB)
Od stęp sy gna łu od szu mu 120 dB
Dy na mi ka 117 dB
Znie kształ ce nia THD < 0,006 %
Im pe dan cja wyj ścio wa 500 (XLR) /250 Ω (RCA)
Mak sy mal ne na pię cie wej ścio we 24/12 V (XLR /RCA)
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 460 x 110 x 320 mm 
Ma sa 6,0 kg

Dystrybutor  Au dio fast, www.audiofast.pl 
Cena  35 080 zł

KATEGORIA SPRZĘTU

A

SPRZĘT TOWARZYSZĄCY

System ML:
■ Odtwarzacz: Audionet ART G3 + EPS G2
■ Tuner cyfrowy: Vectra HDDR 5810CD
■ Końcówka mocy: Audionet AMP I V2
■ Kolumny: Equilibrium Atmosphere 2012
■ Kable głośnikowe: Equilibrium Equilight
■ Interkonekty: Equilibrium Turbine i Anthem
■ Kable cyfrowe: optyczny Bridge, koaksjalny

Alphard HF8DR
■ Akcesoria: demagnetyzer płyt Hi-Fi Tuning HT-2

System FK
■ Źródła sygnału: Linn Sneaky DS, iMac 27”

(Quad Core i5 3,1 GHz, 12 GB RAM)
z oprogramowaniem Audirvana Plus 1.3.5

■ Wzmacniacz mocy: Audionet AMPI V2
■ Kolumny: Zoller Temptation 
■ Kable: Equlibrium Equilight/Sun Ray

(głośnikowe, bi-wire), Turbine RCA,
AudioQuest HawkEye 1,0 m (S/PDIF),
AudioQuest Diamond USB 

Płytka przetwornika c/a wykorzystuje popularny układ SRC4392I, jednak DSPre
realizuje upsampling synchroniczny do 176,4 lub 192 kHz. Wejście USB nie jest
izolowane galwanicznie, w przeciwieństwie do S/PDIF i AES/EBU

Szerokie i grube srebrzone ścieżki sygnałowe zbalansowanego toru sygnałowego
w klasie A, zbudowanego na elementach dyskretnych. Specjalność Audio Research

Bogate wyposażenie DSPre: aż 10 wejść: 5 cyfrowych i 5 analogowych.



niam w su per la ty wach. Oba wiam się, że
nie każ dy od ra zu zo rien tu je się, że ja -
kość wy so kich to nów jest rze czy wi ście
wy so ka, gdyż wie le urzą dzeń high -end
za pro jek to wa no tak, że skraj pa sma jest
zwy kle lek ko pod bi ty. Na wet urzą dze nia
neu tral ne ma ją w ra mach swo jej neu tral -
no ści dość od waż ną gó rę, któ ra nie ma
po zo stać nie zau wa żo na. 
Wszyst kie in stru men ty brzmią nie zwy kle
au ten tycz nie. Weź my dla przy kła du
skrzyp ce. To in stru ment bar dzo bo ga ty
brzmie nio wo. Wła ści wie ni gdy nie brzmi
nie przy jem nie, po mi ja jąc sy tu acje, gdy
ktoś fał szu je. Na wie lu urzą dze niach hi -fi
i high -end, gdzie pro du cent za nad to sta -
rał się pod kre ślić roz dziel czość dźwię ku,
skrzyp ce bar dzo tra cą. Gdy na to miast
pu ści się je przez DSPre, ich bar wa po zo -
sta je ta ka, ja ką zna my z kon cer tów. To
oczy wi ście za słu ga nie tyl ko wy so kich to -
nów, ale bo ga tej śred ni cy, któ ra jed no -
cze śnie nie wy ka zu je za wo alo wa nia. 
Bar dzo przy jem nie słu cha się for te pia nu.
Po szcze gól ne ude rze nia w kla wi sze sły -
szal ne są ja ko wy raź ne ude rze nia mło -
tecz ków w stru ny, a ude rze nia te ma ją
swo ją wa gę. Wca le nie mam tu na my śli,
pi sząc o wa dze, tyl ko le wej stro ny kla -
wia tu ry. Od po wied nia wa ga wy czu wal -
na jest w ca łym za kre sie. Dzię ki te mu for -
te pian brzmi jak for te pian.
Ste reo fo nia jest moc no roz bu do wa na.
Czuć swo bo dę pre zen ta cji i od cho dze nia
w wie lu kie run kach, w głąb, do przo du
i na bo ki. To zde cy do wa nie trój wy mia ro -
wa pre zen ta cja. DSPre tro chę po więk sza
źró dła, roz my wa jąc jed no cze śnie lek ko
ich kra wę dzie, przez co nie są one lo ka li -
zo wa ne punk to wo, nie mniej jed nak nie
jest to wa da, gdyż spo sób pre zen ta cji
sce ny, ja ką pro po nu je Au dio Re se arch,
jest bar dzo atrak cyj na i wy da je się zu peł -
nie na tu ral na.
Bas nie jest mi strzem szyb ko ści i kon tro li
gło śni ków. Jest za to ob da rzo ny bar wa -
mi, za chwy ca róż ni co wa niem, od cie nia -
mi. Je go ilość jest cał kiem spo ra, choć
nie przy tła cza ją ca. Na pew no w śred nim
pod za kre sie wy stę pu je lek kie, ale dość
sze ro ko pa smo we pod bi cie. 
Po wyż szy opis od no si się w głów nej mie -
rze do przed wzmac nia cza, jed nak po -
rów na łem tak że dzia ła nie prze twor ni ka
z tym, któ ry jest wbu do wa ny w od twa rza -
czu Au dio net ART G3. DSPre, nie za leż nie
od te go, czy grał na łą czu to slink czy ko -
ak sjal nym, cha rak te ry zo wał się bar dziej
mięk ką bar wą i nie co mniej pre cy zyj ną

ste reo fo nią. Tro chę mniej sza by ła też
szyb kość, choć ogól nie po ziom ja ko ści
nie od bie gał od ART -a. Au dio Re se arch
bar dzo do brze re ago wał na ma te riał
z wyż szą czę sto tli wo ścią prób ko wa nia
– sły chać by ło na tych miast róż ni cę
na ko rzyść, a do ty czy ło to szcze gól nie 
dy na mi ki i czy sto ści. (ML)

USB KON TRA S/PDIF
Wbrew prze wi dy wa niom, po łą cze nie
USB nie za gra ło le piej niż wej ście ko ak -
sjal ne. Róż ni cę po mię dzy oby dwo ma łą -
cza mi trud no by ło w ogó le zi den ty fi ko -
wać, przy naj mniej w trak cie pierw szych
od słu chów, co zna czy mniej wię cej ty le,
że róż ni ce – je śli są – są ma ło zna czą ce
mu zycz nie. Przy znam, że z uwa gi na nie -
szczę śli wy zbieg oko licz no ści, mia łem
zbyt ma ło cza su, by do ko nać szcze gó ło -
wej ana li zy za gad nie nia, jed nak w każ -
dym bądź ra zie, róż ni ce nie by ły rów nie
wy ra zi ste, jak w przy pad ku wie lu, ostat -
nio te sto wa nych DAC -ów USB – tak że
tych znacz nie tań szych. W obu przy pad -
kach otrzy my wa łem ten sam cha rak ter
brzmie nia: ca ło ścio wo mięk ki dy na micz -
nie, z wy raź nie oży wio ną gó rą pa sma
i nie zbyt twar dym ba sem. Ob raz dźwię -
ko wy był nie szcze gól nie ostry, co przy
dość du żej ska li brzmie nia da wa ło jed -
nak przy jem ny efekt. Nie wąt pli wie peł -
nią moż li wo ści te go pre -am pu od kry je
po łą cze nie zba lan so wa ne, któ rym
w trak cie od słu chów nie mo głem dys po -
no wać z uwa gi na brak wejść XLR w koń -
ców ce mo cy Au dio ne ta. (FK)

NA SZYM ZDA NIEM 
Au dio Re se arch ob rał cie ka wą kon cep -
cję: do wy so kiej kla sy high -en do we go
pre am pu do dał war to ścio wy DAC 
z 5 wej ścia mi, w tym z asyn chro nicz nym
USB 24/192. W przy pad ku kon ku ren tów
wi dać od wrot ne dą że nie: do da wa nie
przed wzmac nia cza do do bre go DAC -a.
Czym ta od mien ność ARC po skut ko wa ła?
Urzą dze niem, po pierw sze, nie zwy kle
mu zy kal nym, po dru gie – bar dzo uni wer -
sal nym funk cjo nal nie. Mo że my cie szyć
się brzmie niem pli ków hi -res, płyt CD,
po pra wić brzmie nie kon cer tów z płyt
Blu -ray, nie ma jąc przy tym po czu cia, że
wy bra li śmy kom pro mis w to rze przed -
wzmoc nie nia ana lo go we go, co jest klu -
czo we dla sa tys fak cji mu zycz nej przy słu -
cha niu... wi ny li. Je dy ne, co moż na by po -
pra wić, to szyb kość, pre cy zja i kon tro la
ba su.  �


