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Wzmacniacz 55 000 zł HI-END
TEST

Historia francuskiego producenta rozpoczęła się w 2010 roku,
kiedy na targach CES zademonstrowano  wzmacniacz D-Premier. Dzisiaj ofertę tworzą trzy 

główne modele. W zeszłym roku testowaliśmy integrę o symbolu 240, teraz już nieprodukowaną, 
jej miejsce zajął model 250 – najlepszy i najdroższy Devialet od czasów pierwszego D-Premiera. 

Są jednak jeszcze dwa inne, zupełnie nowe wzmacniacze: stereofoniczny 120, otwierający obecnie 
katalog firmy, oraz model 200 zasadniczo też dwukanałowy, ale… elastyczność w zakresie konfigu-
racji pozwoliła – wyłącznie przez oddany użytkownikowi system ustawień – na rozwinięcie tej oferty 
o dwie kolejne propozycje. Zarówno model 200, jak i 250 można mostkować. Kupując stereofoniczny 

model 200, możemy od razu – albo później  – dodać do niego drugi, identyczny, płacąc w sumie 
60 000 zł, i pozostając ze swobodą dowolnego wykorzystania obydwu „segmentów”. Możemy też 

jednak kupić komplet o symbolu 400, który składa się z jednego wzmacniacza zintegrowanego 200 
oraz drugiego, bliźniaczego urządzenia, pozbawionego jednak pilota i części układów elektronicz-

nych (chociaż wciąż mającego przedwzmacniacz; skąd taka decyzja –  
     o tym za moment). Taki „fabryczny” system kosztuje 55 000 zł.

Devialet na razie nie ogłasza jubileuszy (w tym 
roku byłoby to „ledwie” 5 lat), nie pompuje 
swojej legendarności czy kultowości, nie 
kreuje się na firmę „naj”, lecz „robi 
swoje” – a to zawsze daje najlepsze 
efekty. Ocena, że Devialet propo-
nuje wyjątkowe i wybitnie inno-
wacyjne wzmacniacze, opiera 
się na oczywistych faktach, 
a nie mitologii czy marketingu. 
To, że są „cyfrowe”, o niczym 
jeszcze nie przesądza, bo sama 
cyfrowość, a raczej splatająca 
się z nią klasa D, stała się dzisiaj 
niemal codziennością, oswojonym 
już nurtem nowoczesnej amplifikacji. 
Jednak zarówno w kwestiach funkcjonal-
nych, jak i konstrukcyjnych Devialet poszedł tak 
daleko, że trudno go zestawić z jakąkolwiek inną firmą.
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Wzmacniacze Devialeta można poznać 
już po opakowaniach, podobnych do tych od 
małych telewizorów LCD. Ich obudowy są 
bowiem płaskie, niemal w całości metalo-
we, zarówno minimalistyczne, jak i bardzo 
eleganckie. Dużą część powierzchni wypole-
rowano na lustro i zabarwiono kolorem pomię-
dzy brązem a grafitem – efekt zależy od kąta 
padania i typu oświetlenia. Płaska bryła nie 
przypomina klasycznego wzmacniacza ani 
nie odstrasza wielkością. Delikatne kształty, 
bez sterczących radiatorów, na pewno łatwo 
będzie zaadaptować w nowocześnie urządzo-
nym wnętrzu. 

Z przodu znajduje się tylko niewielki 
przycisk zasilania (z symbolem – literką D), 
a na górze oko wyświetlacza wskazującego 
poziom wzmocnienia, wejście oraz kilka 
najważniejszych parametrów. Jeszcze bardziej 
ekstrawagancki jest pilot, będący miniaturową 
namiastką wzmacniacza z trzema przyciskami 
i umieszczonym na górze dużym pokrętłem, 
w centrum którego wkomponowano wyświe-
tlacz. Pilot komunikuje się ze wzmacniaczem 
(dwustronnie) za pomocą fal radiowych 
zamiast podczerwieni, można go dowolnie 
ustawić, zawsze działa pewnie.

cyfrowe możemy podać w formatach 
optycznym, współosiowym i AES/EBU. 
Występuje tu również port USB i LAN (oraz 
wbudowany bezprzewodowy moduł Wi-Fi) do 
podłączenia komputera. Producent przygo-
tował własne sterowniki (tak dla systemów 
Windows, jak i Mac OSX) omijające stan-
dardowe protokoły, gwarantując najwyższą 
jakość transmisji i – co może wydać się wręcz 
najważniejsze – utrzymując zgodność z try-
bem Bit Perfect. Devialet działa z sygnałami 
PCM 24 bity/192 kHz.

Na każdym kroku widać potęgę cyfrowej 
sekcji DSP i elastycznej architektury układów, 
co wykorzystano, aby realizować jeszcze 
jedną, zupełnie nową, bo wprowadzoną wraz 
z obecną serią wzmacniaczy, funkcję. Układ 
nazwany SAM jest czymś w rodzaju korektora 
częstotliwości i fazy zespołów głośnikowych, 
jednak nie działa na zasadzie korekcji 
akustyki, nie wykorzystuje mikrofonu i nie 
mierzy odpowiedzi pomieszczenia. W zamian 
producent przygotowuje i wgrywa do wzmac-
niacza indywidualne profile, przygotowane 

Komplet kilku znanych gniazd – na pozór nic specjalnego, ale Devialet pozwala niemal dowolnie przyporządkować funkcje do fizycznych złącz.

Pilot z wygodnym 
pokrętłem do re-

gulacji głośności jest 
miniaturą wzmacnia-

cza, komunikacja odbywa 
się przez fale radiowe. 
Sterownik odpowiada za 

podstawowe funkcje – wybór 
wejść, głośność, ale jest też 

przycisk pozwalający na regulację 
barwy dźwięku.

 

Ale prawdziwe czary Devialeta odkryje-
my na tylnej ściance. Szereg gniazdek ma 
przedziwne, często pozornie wykluczające 
się wzajemnie oznaczenia. Nic nie jest tu 
jednoznaczne, ponieważ to użytkownik decy-
duje, jakie źródła i gdzie będzie podłączał. 
Gniazda RCA mogą być wejściem cyfrowym, 
a za chwilę wyjściem dla subwoofera… Aby to 
wszystko okiełznać i zorganizować, będzie po-
trzebny komputer i wizyta na stronie interneto-
wej producenta; przygotowano tam specjalną 
aplikację – narzędzie, które wspomagane 
ilustracjami pozwala stworzyć wymagany 
profil użytkowy, przypisując do fizycznych 
gniazd pożądane właściwości. Mamy tu do 
dyspozycji sześć gniazd RCA, jedno XLR, dwa 
porty 3,5-mm (z czujnikami optycznymi np. dla 
standardu Toslink), port optyczny, USB i LAN. 
Wariantów jest zbyt wiele, by dokładnie je 
przedstawić w tym miejscu, zatem ograniczy-
my się do funkcji podstawowych. Wzmacniacz 
przyjmuje sygnały analogowe, liniowe oraz 
bezpośrednio z gramofonu. Tutaj ciekawostka 
– za każdym wejściem analogowym następuje 
konwersja analogowo-cyfrowa, więc z sygna-
łem można zrobić absolutnie wszystko, nie 
ma żadnego znaczenia, czy gramofon jest 
z wkładką MM, MC, jaki jest poziom napięcia, 
wymagana krzywa RIAA itd. Wiele parame-
trów skonfigurujemy dowolnie, bazując na 
potencjale procesorów DSP. Z kolei sygnały 

Każde z wejść ma także szereg dodatko-
wych opcji konfiguracyjnych, możemy powią-
zać je z działaniem wyświetlacza, definiować 
poziomy napięć, a nawet synchronizować 
z sygnałami wyzwalaczy dla sprzętu zewnętrz-
nego (np. odtwarzacz Blu-ray podłączony do 
wejścia cyfrowego aktywuje automatycznie 
wysuwany ekran).

Po podłączeniu dwóch wzmacniaczy w kon-
figuracji monoblokowej (w naszym przypadku 
dwa modele „200”) zabawa dopiero się rozkrę-
ca. Teoretycznie pierwszy egzemplarz zajmuje 
rolę nadrzędną (Master), a drugi podrzędną 
(Slave), jednak wcale nie oznacza to, że ten 
ostatni staje się tylko zewnętrzną końcówką. Tu 
dochodzimy do sedna dublowania większo-
ści podzespołów w obydwu urządzeniach. 
Wciąż możemy korzystać z wejść jednego lub 
drugiego wzmacniacza (w zależności od usta-
wień), komunikacja jest dwustronna i w pełni 
elastyczna, a role zmieniają się w zależności 
od sytuacji i decyzji użytkownika. Co więcej, 
taki łańcuch nie musi się wcale kończyć na 
dwóch urządzeniach, ponieważ możemy do-
dać kolejne, budując systemy bi-ampingowe, 
dzieląc sygnał na kanały, zasilając niezależ-
nie głośniki w kolumnach (2, 3, 4…), a nawet 
budując tryb wielokanałowy (choćby 7.1). 
Jeśli zechcemy, to jeden wzmacniacz stanie 
się układem stereo, drugi mono, a na wyjścia 
nałożymy wybrane filtry.

na podstawie własnych pomiarów i analiz 
konkretnych modeli kolumn. Znowu z boga-
tego katalogu menu (aplikacja na stronie 
internetowej) wybieramy konkretne zespoły 
głośnikowe i do nich dostosowujemy para-
metry pracy wzmacniacza. Baza kolumn jest 
stale powiększana i aktualizowana. Jeśli nie 
ma tam naszych kolumn lub w ogóle nie ma 
szansy, aby kiedykolwiek się pojawiły (używa-
my np. własnych konstrukcji DIY), sprawa też 
nie jest przegrana – producent przygotuje dla 
nas indywidualny profil, ale warunkiem jest 
dostarczenie kolumn do Francji… 

Devialet imponuje tak bardzo, że zachęca 
nas, by siedzieć, eksperymentować, wręcz 
bawić się różnymi ustawieniami. Zabawie tej 
przeszkadza tylko fakt, iż stworzoną na ekranie 
komputera konfigurację trzeba za każdym 
razem nagrać na kartę pamięci SD, a później 
taką kartę „załadować” – przenosząc w ten 
sposób wszystkie ustawienia – do slotu na tyl-
nym panelu wzmacniacza. Komplikuje to cały 
proces, ogranicza swobodę, a przecież przy 
korzystaniu z połączenia sieciowego producent 
zapewnił nam także piękną aplikację sterującą 
dla smartfonów i tabletów; o ileż łatwiej byłoby 
wprowadzać te wszystkie zmiany właśnie 
do smartfona, siedząc wygodnie w fotelu. 
Zwłaszcza że dzisiaj odchodzimy przecież od 
klasycznych komputerów na rzecz popularnych 
i poręcznych urządzeń dotykowych.
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Duży zasilacz impulsowy wypełnia sporą 
część obudowy Devialeta. Drugim ważnym 
modułem są również impulsowe końców-
ki mocy. Zanim jednak sygnał do nich 
dotrze, jest kluczowany w przekaźnikach 
i podawany na płytkę z arsenałem obwo-
dów cyfrowych. Choć wzmacniacz pracuje 
również ze źródłami analogowymi, to takie 
sygnały są natychmiast konwertowane na 
cyfrowe w przetwornikach 24 bity/192 kHz. 
W następnej kolejności do gry wkraczają 
40-bitowe procesory DSP, zadaniem których 
jest korekcja sygnału (jeśli zachodzi taka po-
trzeba) i regulacji poziomu głośności. Sygnał 

Niewielki, lekki, a do tego płaski – dzięki wyeliminowaniu klasycznego liniowego zasilacza 
i analogowych końcówek mocy, zastąpionych układami impulsowymi.

jest też dostosowywany na potrzeby modułów 
końcówek mocy, a następnie… konwertowany 
znów do postaci analogowej. To zadanie dla 
przetworników Texas Instruments PCM4202 
o rozdzielczości 24 bitów i maksymalnej 
częstotliwości próbkowania 216 kHz. Wpraw-
dzie w materiałach firmowych nie znalazłem 
adnotacji o obsłudze sygnałów DSD, ale 
przetwornik PCM4202 z takimi (wersja DSD64 
i DSD128) sobie poradzi, więc być może 
przyszła aktualizacja urządzenia przyniesie 
i tę funkcjonalność.

Konieczność powrotu do domeny analogo-
wej wynika z nietypowej, hybrydowej natury 

końcówek mocy. Są to układy, które trudno 
jednoznacznie sklasyfikować, producent 
określa je mianem „ADH Amplification”, 
a pomysł polega na równoległym połączeniu 
stopnia impulsowego oraz wzmacniaczy 
analogowych w klasie A, których zadaniem 
jest wygenerowanie sygnałów korekcyjnych – 
kasujących wysokoczęstotliwościowe śmieci, 
jakie wysyła stopień impulsowy. Devialet 
nie potrzebuje zatem klasycznych filtrów 
dolnoprzepustowych na wyjściu, działają-
cych poprawnie tylko w wąskim zakresie 
impedancji obciążenia, dla której zostały 
zaprojektowane. 
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Laboratorium Devialet 400

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω]  1 x 
 8  276 
 4  552
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,42
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  82
Dy na mi ka [dB]  106
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 310

Wzmacniacz nie jest duży, ale ponieważ wyrósł na bazie układu w klasie D, 
więc nie dajemy się zwieść „marną posturą” i oczekujemy sporej mocy. Nie 
zawodzi – jego możliwości mocowe są imponujące. Jednak tym razem sama moc 
maksymalna, ustalana przy TPD+N = 1%, nie odda powagi sytuacji. Devialet 
zastosował jakiś rodzaj układu zabezpieczającego, który ogranicza parametry 
końcówek w przypadku, gdy zbliżamy się do obszaru przesterowania. Stąd 
wzmacniacz nigdy nie osiąga zniekształceń na tym „normatywnym” poziomie, 
wcześniej wzrost napięcia sterującego przestaje przekładać się na wzrost mocy 
wyjściowej. Tak czy inaczej, możemy mówić o pewnych wartościach, jakie udaje 
się osiągnąć i traktować je w tej sytuacji jako moc maksymalną. W przypadku 
8 Ω jest to 276 W, a dla 4 Ω aż 552 W. Zatem wzmacniacz dokładnie podwaja moc 
wraz z dwukrotnym spadkiem impedancji obciążenia.

Pochodną działania układów zabezpieczających jest kształt wykresu z rys. 3., 
na którym brak charakterystycznych zakrzywień wskazujących na przesterowanie. 

Devialet oferuje dwa warianty konfiguracyjne dla wejść analogowych: prze-
twornik A/C może pracować z częstotliwością próbkowania 96 kHz lub 192 kHz, 
wybrałem tę wyższą, aby odkryć pełen potencjał konstrukcji. Pasmo przenoszenia 
(rys.1) wygląda znakomicie od 10 Hz i jest idealnie płaskie aż do ok. 40 kHz, 
powyżej których notujemy już spadek. -3 dB można wyznaczyć przy 72 kHz dla 8 Ω 
i przy 53 kHz, dla 4 Ω.

Wzmacniacz jest również mistrzem niskich zniekształceń, rys. 2. wskazuje 
jedynie na trzecią harmoniczną, leżącą też poniżej -90 dB.

Odstęp od szumów wynosi 82 dB i to chyba jedyny parametr, który tak nie im-
ponuje, ale trzeba pamiętać, że chodzi o szum wysokoczęstotliwościowy, którego 
nie usłyszymy wprost z głośników.

LAB
Zasilacz w formie niewielkiej kostki wystarcza,  
aby wygenerować ponad pół kilowata mocy  
wyjściowej.

Moduł Wi-Fi to ślad pierwszego projektu Devialeta 
– D-Premier, stosowne oznaczenia znajdziemy na 
płytce drukowanej.

Procesor DSP Analog Devices z gamy Sharc – w sprzę-
cie A/V odpowiada często za wielokanałowe czary, tutaj 
zajmuje się kształtowaniem sygnałów stereo.

Układ Burr Brown jest przetwornikiem analogowo-
-cyfrowym, konwertującym wszystkie sygnały  
z analogowych wejść.

Po wyjściu z sekcji przedwzmacniacza (a przed 
wejściem na końcówki mocy) sygnał jest znów 
zamieniany na postać analogową, za co odpowiada 
także 24-bitowy scalak Burr Browna.

Moduły końcówek mocy przytwierdzono do  
metalowego spodu, który działa jak radiator.
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ODSŁUCH
Devialet nie każe nam wybierać między 

brzmieniem miękkim i plastycznym a wyra-
zistym i wyostrzonym; potrafi sobie (i nam) 
znaleźć wygodne miejsce gdzieś pośrodku, 
ale przecież nie to określa jego klasę – wiele 
znacznie tańszych urządzeń gra bez popa-
dania w skrajności, z umiarem, dostatecznie 
neutralnie, zwyczajnie, przeciętnie… i nijako. 
Potencjał i charakter Devialeta określa 
właśnie to, że bez uciekania do jakichkol-
wiek sztuczek czy manier, przerysowań lub 
niedopowiedzeń, gra bardzo angażująco, 
wręcz intryguje, pozwalając na początku 
podejrzewać, że jednak tkwią w tym jakieś 
manipulacje, a więc obiektywnie – błędy, które 
z czasem wyjdą na wierzch, gdy przesłucha-
my więcej dobrze znanych nagrań. Devialet 
wyjawia swoją tajemnicę, ale nie zasadza 
się ona na żadnym błędzie czy jakkolwiek 
kontrowersyjnej właściwości. Trudno przecież 
kręcić nosem na dynamikę i bas, które zresztą 
są ze sobą powiązane, a które ustawiają to 
brzmienie – w sposób tylko zbliżający je do 
naturalności. Devialet jest mistrzem dynamiki 
w każdym wymiarze. Po pierwsze, możemy 
grać na praktycznie dowolnych poziomach 
głośności – oczywiście, o ile tylko moc kolumn 
na to pozwoli, ale ich efektywność i jakkolwiek 
„trudna” impedancja będzie miała drugo-
rzędne znaczenie. „400-tka” to odpowiedni 
wzmacniacz do podłączenia najbardziej wy-
magających, ale mocnych kolumn, bo z takimi 
może zagrać nie na setkę, ale właśnie na czte-
ry setki. Jednak w dynamice nie chodzi tylko 
o „ilość”, ale o jakość. Devialet przechodzi 
zwinnie i ze swoistą lekkością przez wszystkie 
nagraniowe przeszkody, przez najtrudniej-
sze „figury”, i nawet podczas słuchania ze 
średnią głośnością wyczujemy jego styl. 
Owszem, na niskich poziomach głośności, 
z natury rzeczy, dźwięk nie może już być tak 
spektakularny i przewaga Devialeta topnie-
je – ale nie znaczy to, że zalety zamieniają 
się w jakiekolwiek wady; czasami spotyka 
się wzmacniacze, a jeszcze częściej opinie 
o takich modelach, które grają dobrze z dużą 
mocą, a słabo na niskich poziomach. Devialet 
na pewno do nich nie należy – jest elastyczny, 

jednak w naturalny sposób ta elastyczność 
jest najbardziej imponująca, gdy pozwalamy 
mu rozwinąć skrzydła. Na wzmacniacz grający 
przyjemnie i cicho nie musielibyśmy wydawać 
tyle pieniędzy… Świetna dynamika wiąże się 
z wybitną przejrzystością w całym pasmie; 
tym razem nie jest to domena wysokotono-
wych detali, rozdzielczości pozorowanej przez 
wyostrzenie i rozjaśnienie. Wyjaśnijmy jednak 
od razu, że Devialet nie gra słodko i miękko. 
W najstarszych stereotypach, które zrodziły się, 
zanim w ogóle wzmacniacze cyfrowe pokazały, 
co potrafią (i czego nie potrafią, przynajmniej 
na początku), podejrzewano je, intuicyjnie, 
o brzmienie twarde, płaskie itp. – kojarzące się 
z „cyfrą” i wadami najstarszych odtwarzaczy 
CD. Wiele testów ujawniło jednak zupełnie 
odmienną skłonność – lekkie przyciemnienie. 
Devialet jest urządzeniem innej generacji 
i jeszcze innego autoramentu. Nie oszczędza 
nam wglądu w nagranie, odważnie wchodzi 
w szczegóły, i robi to tak kompetentnie, że nie 
zapomina o niuansowaniu i różnicowaniu. 
Mamy wszystko – co nie oznacza, że  wszystko 
„naraz” i na pierwszym planie. Jednak nie jest 
to wzmacniacz cofający całą scenę, można 
go uznać za grający blisko, bezpośrednio. 

Wychodząc 
z Devialetem 
ze sklepu… 
nikt się nie 
domyśli,  
co i za ile 
kupiliśmy… 

Samo pudełko 
zaprojektowano i wykonano 

z podobną starannością. 

W centrum wąskiej przedniej ścianki wkomponowa-
no jedyny przycisk – włączymy nim sprzęt, ale także 
zmienimy źródła.

Czytelny, graficzny wyświetlacz przekazuje wiele 
informacji o pracy urządzenia, procesory DSP  
wykorzystano, aby realizować różne funkcje,  
między innymi regulację barwy – o tyle wyjątkową, 
że charakterystyki filtrów możemy modyfikować.

Nawet nóżki. Które absorbują drgania, oznaczono 
logo firmy.

Każde z urządzeń jest 
pełnoprawnym wzmacniaczem 

dwukanałowym, w duecie mogą praco-
wać jako monobloki ze zintegrowanymi 

przedwzmacniaczami.



97marzec 2015www.audio.com.pl

400
CENA: 55 000 ZŁ

DYSTRYBUTOR: AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

WYKONANIE
High-end przyszłości. Piękny, ultranowoczesny, wcale 
nie olbrzymi wzmacniacz o olbrzymich możliwościach 
i olbrzymiej mocy. 

FUNKCJONALNOŚĆ
Oryginalny sposób konfiguracji za pośrednictwem 
komputera daje kapitalne możliwości ustawień wraz 
z elastycznym doborem funkcjonalności fizycznych 
wejść. Wszystkie standardy cyfrowe, także USB, LAN 
i Wi-Fi, aplikacja sterująca dla urządzeń przenośnych. 
Monobloki mogą stać się wzmacniaczami stereo, 
mono, końcówkami lub integrami, a system można 
rozszerzać o kolejne urządzenia.

PARAMETRY
Znakomite pod względem mocy i zniekształceń.

BRZMIENIE
Krystalicznie czyste, przejrzyste, dynamiczne. 
Zjawiskowy bas – dokładny i pełen energii. Góra 
pasma odbiega od wszelkich „cyfrowych” stereotypów 
i schematów, nie jest ani ostra, ani zaokrąglona, niemal 
idealnie neutralna i selektywna, dostarcza w nieinwa-
zyjny sposób rekordowej porcji informacji. Swobodnie 
wchodzi na wysokie poziomy głośności. 

R   E   K   L   A   M   A  

Ale przede wszystkim – czysto – co w dużym 
stopniu zapobiega natarczywości. Na jego tle 
inne wzmacniacze, w tym wiele bardzo dobrych 
i bardzo drogich, grają z lekką mgiełką, której 
nie dostrzegamy, i w gruncie rzeczy nam to nie 
przeszkadza. Jednak kiedy Devialet otwiera 
nam swoją przestrzeń, jest to jak powiew świe-
żego powietrza, którego brak możemy potem 
już odczuwać – właśnie jako duszność, zbytnie 
zagęszczenie i sklejenie dźwięków, niezależnie 
od słabszej analityczności.  

Devialet to źródło prawdziwej potęgi 
niskich częstotliwości, jednak ponownie wy-
magającej pewnej redefinicji. To nie Devialet 
redefiniuje bas, ale słowo „potęga” nabiera 
innego znaczenia. Może więc lepsze będzie 
określenie „siła”. Ostatnią rzeczą, jaką może-
my mu zarzucić, jest zbytnia obfitość, pogru-
bienie czy wydłużenie; tutaj Devialet zachowu-
je się jak wzmacniacz cyfrowy w najlepszym 
tego słowa znaczeniu, wszystkie dźwięki są 
dokładne, często wydają się „kwadratowe”, 
mają wyraźne  krawędzie i faktury, wzmac-
niacz nie dodaje miękkości i zaokrąglenia, ale 
znowu zróżnicowanie, jakie się przed nami 
pojawia, wyjaśnia, że działanie Devialeta jest 
po prostu prawidłowe. To dźwięk akuratny, 
precyzyjny, neutralny, przez co zdolny również 
do oddania temperamentu, a nawet brutal-
ności – kiedy tylko w samym nagraniu są 
pokłady takiej energii.  

Radek Łabanowski 

Wszystkie szczegóły konfiguracyjne są zapisywane 
na karcie pamięci SD, a ustawienia należy na nią 
wgrać, generując stosowne dane za pomocą strony 
internetowej producenta.

W pakiecie wejść nie mogło zabraknąć USB, na jego 
potrzeby zaprojektowano specjalny sterownik.

Gniazdo RCA może być np. wejściem cyfrowym,  
a za chwilę analogowym wyjściem subwooferowym.


