
Połączenie odtwarzacza strumieniowego ze zgrywarką 
płyt CD i twardym dyskiem to potencjalnie świetne 
rozwiązanie. Jak sobie z nim poradził Bluesound?
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Bluesound proponuje kilka urządzeń stru-
mieniujących, które łącznie mogą tworzyć 
jeden elastyczny system multiroom. Po 

testach odtwarzacza strumieniowego Node 2 
(Nagroda Roku 2016) i wzmacniacza Powernode 
2 przyszła kolej na najdroższy, ale i najciekaw-
szy element tej układanki – Vault 2. 

FUNKCJONALNOŚĆ 
Urządzenie jest dwa razy wyższe od Node 2, co 
łatwo wytłumaczyć obecnością wbudowanego 
czytnika CD. Nie służy on jednak do odtwarzania 
płyt, lecz do ich zgrywania do plików. Dane wę-
drują na wbudowany dysk twardy i pojemności 
2 TB, co wystarczy do zgrania 5-6 tysięcy płyt  
CD. Użytkownik decyduje o formacie zapisu 
i kompresji – lub jej braku. Wśród obsługiwanych 
formatów są: WAV, FLAC, MP3 i AAC. Proces 
ripowania jest w pełni zautomatyzowany: wsu-
wamy płytę, urządzenie rozpoczyna zgrywanie 
(poprzez aplikację możemy śledzić postęp tego 
procesu), mija 8-10 minut i płyta się wysuwa. 
Użytkownik nie ma możliwości edycji metada-
nych. W dziewięćdziesięciu kilku procentach 
przypadków będą one prawidłowe, jednak raz na 
jakiś czas może się zdarzyć, że tytuł lub wyko-
nawca będą niezgodne ze stanem faktycznym 
(albo nie zostaną rozpoznane). 

Poza możliwością ripowania kompaktów, funkcjo-
nalność Vaulta 2 jest identyczna z tą modelu Node 
2 (patrz avtest.pl, AV 12/2015) – z jedną, dość za-
skakującą różnicą – na niekorzyść tego pierwsze-
go: Vault 2 nie ma karty bezprzewodowej. Tak czy 
inaczej, funkcjonalność jest bardzo rozbudowana. 
Od poprzedniego opisu zaszła jedna, korzystna 
zmiana: wszystkie urządzenia Bluesounda są 
kompatybilne z nowym kodekiem MQA, który 
w bardzo innowacyjny sposób komprymuje dane 
audio w przypadku nagrań hi-res. System ten jest 
niezwykle skuteczny. Weźmy dla przykładu sam-
ple dostępne w wytwórni 2L: 5-minutowe nagra-
nia w formacie MQA przygotowane z materiałów 
źródłowych DXD (24/352,8 kHz) zajmują ok. 50 
MB, podczas gdy plik flac o tej samej jakości – aż 
410 MB (!), zaś plik flac o jakości CD – 25 MB. Jak 
widać, skuteczność kodeka jest nawet 8-krotna, 
a trzeba przyznać, że nawet w dobie pojemnych 
dysków różnica 350 MB na jednym tylko pliku 
audio (!) ma niebagatelne znaczenie. Oznacza 
także, że nagrania MQA o rozdzielczości 24/192 
zajmą tyle samo miejsca co zwykłe flaki 16/44,1. 
To otwiera furtkę serwisom streamingowym chcą-
cym oferować nagrania w jakości hi-res, których 
wsparcie w przypadku Bluesounda jest wyjątko-
wo kompleksowe: w menu znajdziemy chyba 
wszystkie funkcjonujące chmury muzyczne. 
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Bluesound Vault 2

OCENA 76%
KATEGORIA SPRZĘTU C  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, 
www.audioklan.com.pl 
CENA 5699 zł

DANE TECHNICZNE
Łączność sieciowa: Ethernet RJ-45 (Gigabit)
Wejścia sygnałowe: aux 3,5 mm (liniowe/
optyczne), USB typu A (obsługuje pamięci 
masowe)
Wyjścia: analogowe RCA (regulowane / stałe), 
S/PDIF, Toslink, sub out
Obsługiwane chmury: Spotify, Deezer, TIDAL, 
Rdio, Slacker Radio, Qobuz, HighResAudio, 
JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, Napster, 
Rhapsody
Odtwarzane pliki / formaty: FLAC, ALAC, 
WAV, AIFF, MQA (max. 24/192), MP3, AAC, 
WMA, OGG, WMA-L
Procesor sygnałowy: 
dwurdzeniowy ARM Cortex A9 1 GHz
Gapless: tak
Zasilanie: 230 V AC (zasilacz wbudowany)
Pobór mocy: 22 W (podczas pracy)
Wymiary (szer. x  wys. x głęb.): 
220 x 90 x 192 mm
Masa: 1,84 kg
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Bliskie neutralności brzmienie z akcentem na wyższą 
średnicę. 

NEUTRALNOŚĆ

Plasuje ten serwer (przy korzystaniu z wyjść RCA) na 
poziomie odtwarzaczy CD za mniej niż 2000 zł. 

PRECYZJA

Absolutnie „bezpieczne", niemęczące, ale i nieabsorbujące 
granie. 

MUZYKALNOŚĆ

Dość ciasna, niezbyt szeroka scena. Poprawna lokalizacja. 
STEREOFONIA

Kontrasty są umiarkowane, ale żywe usposobienie tuszuje 
ten efekt. 

DYNAMIKA

Bez niedociągnięć, jeśli przyjmiemy to samo założenie,  
co przy „precyzji". 

BAS
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Odczyt plików odbywa się bez 
wstawiania sztucznych przerw 
pomiędzy nimi (gapless). Vault 2 
nie czyta DSD, ale PCM 24/192 – 
bez problemu. 
Z tyłu znajdziemy dwa porty 
USB typu A obsługujące pa-
mięci masowe. Jest też złącze 
„combo” 3,5 mm mogące pełnić 
funkcję wejście analogowego 
lub cyfrowego (optycznego). 
Strumieniowanie jest możliwe 
także bezpośrednio z urządzeń 
mobilnych w ramach Bluetooth 
(aptX). Urządzenie ma dwa 
rodzaje wyjść: regulowane ana-
logowe RCA (regulację pozom 
można zablokować w aplikacji) 
oraz cyfrowe współosiowe. 
W komplecie nie ma pilota – do 
obsługi służą przyciski dotykowe 
na górnym panelu oraz aplikacja, 
którą od czasu ostatniego 
naszego opisu lekko odświeżo-
no – teraz nazywa się BluOS. Po 
przeniesieniu Vaulta 2 do innego 
systemu i próbie uruchomienia 
wyszła na jaw drobna różnica 
pomiędzy wersjami iOS i Android: 
iPad mini 4 nie chciał skomuniko-
wać się z urządzeniem, podczas 
gdy Samsung S6 Edge nie miał 
żadnych trudności z dodatniem 
Vaulta 2 do listy odtwarzaczy. 
Dużą zaletą Vaulta – tak samo 
jak innych modeli tej marki – jest 
pamięć ostatniej playlisty,  
której nie kasuje nawet odłą-
czenie sprzętu od zasilania. 
Ta może się składać zarówno 
z utworów w chmurze, tych 
przechowywanych na dysku 
NAS (jego dodanie wciąż nie jest 
łatwe) czy urządzenia mobilne-
go, na którym zainstalowaliśmy 
aplikację (bezstratnie). Super!

BRZMIENIE 
Nie ufam swojej pamięci aż 
tak bardzo, by autorytatywnie 
stwierdzić, czy Vault 2 jest 

Opcja z subwooferem przyda się tylko wtedy, gdy Bluesounda 
połączymy bezpośrednio z końcówką mocy. 

lepszy czy gorszy od Node 2. 
Poprzestanę na bezpiecznym 
stwierdzeniu, że poziom jakości 
dźwięku jest w jednym i drugim 
przypadku zbliżony, na co wska-
zywały dość podobne notatki 
z odsłuchów. Zaryzykowałbym 
jednak twierdzenie, że Node 2 
grał nieco lepiej – spójniej. 
Porównanie z dobrym odtwa-
rzaczem CD klasy budżetowej 
(Marantz CD6006) ukazało, że 
jakość brzmienia uzyskiwana 
czy to z TiDAL-a (HiFi), czy też 
ripów płyt CD odtwarzanych 
z wbudowanego dysku jest dość 
porównywalna, choć nie równo-
rzędna. Vault 2 grał nieco jaśniej, 
mniej swobodniej w średnicy, 
zaś scena była węższa. Niemniej, 
jest to brzmienie, którego z przy-
jemnością będzie się słuchać 
na adekwatnym jakościowo 
systemie. W końcu nie z myślą 
o high-endowych instalacjach 
Vault powstał. 
Oba wyjścia cyfrowe dają spore 
rezerwy w sferze upgrade'u po-
przez podłączenie zewnętrz-
nego DAC-a, o czym przekonał 
mnie PS Audio NuWave DSD. 

NASZYM ZDANIEM 
Vault 2 jest adresowany do 
dość wąskiej, jak sądzę, grupy 
odbiorców: tych, którzy są skłon-
ni dopłacić ponad 3000 zł za 
w pełni automatyczne zgrywanie 
płyt, którzy swoją mniej lub bar-
dziej bogatą kolekcję będą mogli 
dzięki temu ukryć gdzie indziej, 
zwalniając cenne miejsce. Nie 
zapominajmy też, że Vault 2 jest 
jednocześnie serwerem (choć nie 
jest widoczny jako urządzenie 
UPnP). Jako odtwarzacz, brzmi na 
poziomie odtwarzaczy za mniej 
2000 zł, co – mając na uwadze 
niesamowitą funkcjonalność 
tego urządzenia – wydaje się 
uczciwym przelicznikiem. ■


