
Odtwarzacz CD

SCORPIO



Scorpio z premedytacją został zapro-
jektowany wyłącznie do odtwarzania 

płyt CD. Scorpio nie odtworzy plików 
wideo ani tak zwanych formatów dźwię-
ku wysokiej rozdzielczości, które nie do 
końca zyskały aprobatę audiofilów. Ta-
kie minimalistyczne podejście pozwala 
na całkowite wykorzystanie zasobów, jak 
również posiadanego doświadczenia, tak, 
by dostarczyć urządzenie wydobywające 
i pokazujące cały potencjał płyt CD.

W poszukiwaniu najlepszego rozwią-
zania do konwersji cyfrowo-analogowej 
Gryphon przeprowadził mnóstwo od-
słuchów. Po wielu godzinach spędzo-

nych z różnego rodzaju rozwiązaniami, 
nie zważając na koszty i inne względy 
zewnętrzne wybór padł na przetwornik 
cyfrowo-analogowy Delta-Sigma sy-
gnowany przez Asahi Kasei z Microsys-
tems. Ten zaawansowany układ wnosi 
niezwykle istotny wkład w reprodukcję 
materiału muzycznego, oddając jego 
naturalność, prostotę i niewyobrażalną 
detaliczność w tym zakresie cenowym. 

Aby wydobyć najczystszy, niczym 
nie zmącony dźwięk wszystkie proble-
my z timingiem analizowane są oraz 
weryfikowane przez dwa specjalnie 
zaprojektowane, niezwykle precyzyj-

ne oscylatory kryształowe kompenso-
wane termicznie. Z kolei pionierska 
technologia upsamplingu zastosowana 
przez Gryphona znacznie zmniejsza 
zapotrzebowanie na filtrowanie sygna-
łu po stronie analogowej przetwornika 
cyfrowo-analogowego. Process filtro-
wania w sekcji cyfrowej odbywa się 
stosując asynchroniczny 32-bit/192kHz 
współczynnik próbkowania, który został 
wykorzystany w referencyjnym urzą-
dzeniu Mikado Signature. Dzięki fil-
tracji otrzymany dźwięk jest niezwykle 
szczegółowy o wysokiej rozdzielczości 
i dzięki precyzyjnej lokalizacji instru-
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mentów wyróżniający się niesamowitą 
sceną muzyczną.    

Rzeźba
audio
Scorpio został zaprojektowany tak, 

by swoim wyglądem tworzyć integralną 
całość zestawu ze wzmacniaczami zinte-
growanymi Diablo i Atilla. Idealne pro-
porcje oraz zachowana linia stylistyczna 
urządzeń tworzy niepowtarzalną całość 
i prezentuje się niezwykle okazale, z peł-
ną elegancją i wyrafinowaniem. Całości 
dopełnia próżniowy wyświetlacz fluore-
scencyjny (VFD), który niezwykle szyb-
ko przekazuje informację o aktualnym 
statusie odtwarzacza.

Jako transport została wykorzysta-
na europejska jednostka ze specjal-
nie zaprojektowanym mechanizmem 
odznaczającym się cichą, niezwykle 
dokładną pracą oraz doskonałym tłu-

mieniem drgań. Precyzyjna kalibracja 
mechanizmu zapewnia maksymalną 
niezawodność i stabilność całego ukła-
du. Całości dopełnia stylowa piaskowa-
na szuflada napędu  wykonana z ano-
dyzowanego aluminium.

Muzyka
z duszą 
Wystarczy kilka minut odsłuchu aby 

docenić pracę, zaangażowanie, wiedzę 
oraz duże doświadczenie konstrukto-
rów włożone w wykonanie odtwarzacza 
Scorpio. Przy konstruowaniu wszystkie 
aspekty były opracowane i wykonane 
z najwyższą starannością począwszy od 
konstrukcji zespołów mechanicznych 
poprzez obwody sekcji cyfrowej i ana-
logowej kończąc na niezwykle pięknej 
obudowie, tak, by w rezultacie dostar-
czać muzykę niezwykle prawdziwą  
i detaliczną. 
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· Cztery układy Dual-Differential 32-bit/192 
kHz AKM asynchroniczne przetworniki 
cyfrowo-analogowe z  czterema 
oddzielnymi torami zasilania.

· Upsampling do 32-bit/192 kHz dla 
poprawy jakości dźwięku.

· Delikatny filtr cyfrowy roll-off dla 
uzyskania niezwykle czystych wysokich 
częstotliwości.

· Dwa specjalnie zaprojektowane, niezwykle 
precyzyjne oscylatory kryształowe 
kompensowane termicznie.

· Europejski transport wykonany
z anodyzowanego aluminium 
z ładowaniem płyty od frontu.

· Klasa A, w pełni dyskretne układy 
analogowe bez ujemnego sprzężenia 
zwrotnego.

· Analogowy filtr pierwszego z rzędu 
  z posrebrzanego kondensatora Mica
· Stabilizowane napięcie +/- 20 VDC 

dla najlepszego tłumienia zniekształceń 

harmonicznych i tłumienia drgań 
zawieszenia.

· Budowane na zamówienie transformatory 
toroidalne Noratel dla sekcji cyfrowej 
i analogowej.

· Kondensatory mocy o wartości 15,000 µF 
na kanał.

· Ultra-krótka ścieżka sygnału 
z minimalnym wewnętrznym 
okablowaniem.

· Zbalansowane wyjścia analogowe, 
pozłacane gniazda XLR Neutrik 
montowane na płycie głównej

· Cyfrowe wyjście S/PDIF BNC 75 Ohm
· Wyświetlacz: 4 linie, 20 znaków w linii, 

możliwość regulacji intensywności 
podświetlenia (wysoki/średni/niski/
wyłączony).
· Pilot zdalnego sterowania
(możliwość obsługi podstawowych funkcji 
wzmacniacza zintegrowanego Atilla).
· Zaprojektowany i wykonany w Danii.

SCORPIO - główne cechy urządzenia

Specyfikacja techniczna:

· Upsampling do Fs=192 kHz
· Pasmo przenoszenia: (-6 dB): 0.5 Hz - 96 kHz
· Zniekształcenia (THD+N): <0,005%
· Zbalansowany poziom wyjścia: Max. 4.0 Vrms
· Impedancja wyjściowa (20 Hz - 20 kHz): 25 Ohm


