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Wzmacniacze zintegrowane 7000-8500 zł
TEST 
GRUPOWY

Zaledwie miesiąc temu testowaliśmy środ-
kowy wzmacniacz NAD z nowej linii – C368 

– który tak bardzo przypadł nam do gustu, że 
do testu grupowego postanowiliśmy włączyć 
większy, mocniejszy i sporo droższy C388. 

FUNKCJONALNOŚĆ
W przeciwieństwie do 368-ki, C388 wygląda 
dostojniej i poważniej, co jest zasługą o 2 cm 
wyższej obudowy. Z pozoru to niewiele, ale 
o prawie 40% większy ciężar (11,9 vs 8,6 kg) 
to już wyraźne wskazanie, że mamy do czynie-
nia z bardziej wyrafinowaną konstrukcją. 
W teście odtwarzacza C568 napisaliśmy, że 
jego czołówka jest wykonana z tworzywa. Nie 
mam jednak co do tego absolutnej pewności. 
Jestem natomiast przekonany, iż front w C388 
jest… metalowy. Malowanie jest bardzo dokład-
ne, faktura lakieru doskonale gładka i – co waż-
ne – matowa. Utrzymanie jej w czystości, bez 
uporczywych odcisków palców, nie będzie na-
stręczało trudności. Górna pokrywa w kształcie 
odwróconej litery U została bardzo precyzyjnie 
spasowana z podstawą i frontem. Oglądając 
C388 z bliska, nie ma się wątpliwości, że to 
urządzenie za grubo ponad 5000 zł. Mimo że 
nie wygląda choćby w połowie tak efektownie 
jak Denon, który kosztuje tyle samo. 
Znakiem czasu i zarazem sporym atutem 
wzmacniacza jest duży wyświetlacz LCD po-
środku frontu. Bardzo czytelny, pokazuje usta-
wiony poziom głośności (w jedynej słusznej 
skali decybelowej) oraz wybrane źródło. Koniec 
z mrużeniem oczu i domyślaniem się, które 

NAD C388
W nowej serii Classic, NAD porzucił klasę AB na rzecz 
nowocześniejszego rozwiązania zapewniającego większą 
sprawność i wyższą moc. C388 jest najdroższym z modeli 
w tej gamie. Sprawdźmy, co potrafi.

wejście jest aktywne. To jedna z tych cech 
nowoczesnych wzmacniaczy, które osobiście 
bardzo sobie cenię. Skok regulacji głośności, 
w górnym zakresie skali, wynosi 0,5 dB, co 
oznacza, że jej regulacja jest niemalże płynna. 
Dokładność ustawiania poziomu tym samym 
znacznie przewyższa Denona, w przypadku 
którego silnik potencjometru reaguje dość gwał-
townie (przekładnia ma zbyt małe przełożenie), 
znacznie przesuwając gałkę głośności przy 
najkrótszym możliwym wciśnięciu przycisków 
volume up/down. 
Standardowe wyposażenie NAD-a jest iden-
tyczne jak w tańszym modelu. Mamy więc dwie 
pary (przełączanych) terminali głośnikowych, 
zaledwie dwa wejścia liniowe, wejście phono 
MM (o bardzo dobrej precyzji korekcji, niskich 
szumach i znacznym marginesie przesterowania 
– jak zapewnia producent) oraz cztery wejścia 
cyfrowe (dwa optyczne i dwa współosiowe 
RCA). Co więcej, NAD jako jedyny w teście 
ma moduł odbiorczy Bluetooth (obsługujący 
kodek aptX) i jako jedyny umożliwia instala-
cję opcjonalnego modułu sieciowego, który 
czyni z tego wzmacniacza także odtwarzacz 
strumieniowy. Koszt karty MDC BluOS wynosi 
2099 zł i jest to świetna oferta, zważywszy 
na to, co otrzymujemy w zamian, a mianowicie: 
odtwarzacz strumieniowy obsługujący lokalne 
zasoby muzyczne, port USB A umożliwiający 
odtwarzanie plików w formatach hi-res (do PCM 
24/192 włącznie) z pamięci masowych, jak 
również streaming z każdej istniejącej platfor-
my streamingowej. Moduł BluOS wyposażono 

we wbudowaną kartę Wi-Fi 2,4 GHz (prócz 
tego jest także gniazdo dla sieci przewodowej 
Ethernet). Zatem w praktyce, kupując C388, 
można założyć, że obejdziemy się bez odtwa-
rzacza CD, a już na pewno bez odtwarzacza 
strumieniowego, co znacznie ogranicza koszty 
budowy systemu – również dlatego, że nie 
potrzebujemy interkonektu. Zważmy też, że 
BluOS jest tylko interfejsem cyfrowym dostar-
czającym sygnał cyfrowy do sekcji wbudowa-
nego DAC-a. Minus polega na tym, że BluOS 
nie jest kompatybilny z formatami DSD. Drugi, 
mniejszy, to fakt, że połączenie z dyskiem sie-
ciowym NAS lub serwerem komputerowym nie 
jest procesem zautomatyzowanym (plug and 
play), ponieważ oprogramowanie BluOS nie 
korzysta z protokołu DLNA. W aplikacji trzeba 
wpisać nazwę udziału sieciowego (network 
share), po czym moduł zaczyna indeksowanie 
istniejącej biblioteki muzycznej. Przy tysiącu 
albumów trochę to trwa, przy kilku tysiącach 
trzeba będzie zaplanować sobie inne zajęcie… 
Abstrahując od tego, moduł BluOS to jednak 
wielki atut funkcjonalny NAD-a. Istnieje także 
możliwość instalacji karty DD HDM-2 (trzy 
wejścia HDMI i jedno wyjście kompatybilne 
z sygnałem 4K). Podobnej opcji również nie 
znajdziemy u żadnego rywala – także poza 
testową grupą. 
Warto również wspomnieć o dedykowanym 
wyjściu słuchawkowym o małej (jak małej – nie 
podano) impedancji wyjściowej (na pewno 
jednak mniejszej niż u Creeka) i dużym napięciu 
wyjściowym.
Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa właściwość 
NAD-a: wbudowany układ zarządzania basem, 
który umożliwia odfiltrowanie niskich tonów 
na wyjściach głośnikowych i skierowanie ich 
do wyjść pre-out/sub out, czyli aktywnego 
subwoofera. To znacząco ułatwia prze-
kształcenie systemu opartego na niedużych 
dwudrożnych kolumnach w pełnopasmowy, 
trójdrożny system. Reasumując, pod względem 
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funkcjonalności NAD ma zdecydowanie 
najwięcej do zaoferowania, choć w odróżnieniu 
od Denona nie posiada wejścia USB audio i nie 
potrafi odtwarzać materiałów DSD oraz PCM 
352,8/384 kHz. 
Jak każdy współczesny wzmacniacz wyposa-
żony w układ podtrzymywanie gotowości do 
pracy, NAD C388 automatycznie przechodzi 
w tryb uśpienia po dłuższym okresie braku 
sygnału na wejściu. Z jednej strony, jest to 
rozwiązanie godne pochwały – wyraz troski 
o środowisko naturalne (na biegu jałowym 
wzmacniacz pobiera ponad 30 W – jest to 
dowód na to, że klasa D nie jest wcale taka 
energooszczędna jak się wydaje – to znaczy nie 
w spoczynku i nie przy bardzo cichym graniu). 
Z drugiej zaś – trochę irytuje to, iż wzmacniacz, 
który włączyliśmy 20–30 minut wcześniej, żeby 
się rozgrzał, już zdążył się wyłączyć. Nigdzie 
nie znalazłem opcji wyłączenia ekologicznego 
auto timera. 

BUDOWA 
Wewnątrz mamy bardzo podobny układ jak 
ten w C368 – z tą główną różnicą, że most-
kowy stopień końcowy składa się z dwóch 
stereofonicznych modułów Hypex UcD102 
(niedostępnych w katalogu producenta; jak 
twierdzi NAD – są to moduły wykonywane na 
zamówienie). Praca w mostku powinna skutko-
wać czterokrotnie większą mocą wyjściową (ta 
rośnie w kwadracie napięcia), ale w praktyce 
jest większa niż w przypadku C368 niespełna 
dwukrotnie. Zapewne z uwagi na ograniczenia 
mocowe impulsowego zasilacza (400 W mocy 
ciągłej i 1000 W szczytowo).
Pomijając końcówkę mocy, tor sygnałowy jest 
identyczny jak w tańszym modelu, w całości 
zbudowany z układów scalonych. W sekcji 
wejściowej i przedwzmacniacza pracują op-
-ampy N5532A, w sekcji cyfrowej znajdziemy 
odbiornik wejściowy CS8416 (SPDIF), układ 
SRC 4382I (odbiornik wejściowy i przetwor-
nik częstotliwości próbkowania), pojedynczy 
zegar 24,576 MHz (wygląda na to, że dane 
wejściowe 44,1/88,2 kHz są poddawane 
asynchronicznemu upsamplingowi). Sekcję 
DAC-a stanowi niewielka nieekranowana płytka 
SMD zamocowana powyżej głównego laminatu 
(także SMD) z kością PCM1795 i wzmacniacza-
mi operacyjnymi Analog Devices OP275G. Za 
regulację głośności, dokonywaną w domenie 
analogowej, odpowiada układ JRC NJM1194.

BRZMIENIE
Początkowo, trochę „poza konkursem”, posłu-
chałem C388 jako samograja odtwarzającego 
muzykę z TiDAL-a (abonament Hi-Fi). NAD 

NAD-a zaprezentował się porównywalnie 
dobrze jak Denon, mając nawet nad nim 
niewielką przewagę w reprodukcji niskiego 
dołu. Jak się później okazało, C388 dysponuje 
wybornie zwartym, kontrolowanym i szybkim 
basem. Przyłapanie NAD-a na jakimkolwiek 

W C388 zastosowano 
mostkowy 
symetryczny stopień 
końcowy na bazie 
modułów Hypex UcD 
(klasa D). 

zagrał pewnym, zdecydowanym dźwiękiem 
o dużej kontroli i barwach, które można określić 
mianem bardzo neutralnych, ale o ekspresji, 
rzekłbym, umiarkowanej. To nie zmienia postaci 
rzeczy, że brzmienie było czyste, rozdzielcze, 
dobrze napowietrzone. Przykładając do tego 
dźwięku miarę dwusegmentowych systemów 
za 9000 zł (tyle kosztuje C388 z modułem 
BluOS), należałoby skonstatować, że jest bar-
dzo dobrze. Gdyby z kolei porównać uzyskany 
efekt z tym, co oferuje testowany niedawno  
Hegel Rost w trybie „kombajnu”, ocena 
NAD-a również byłaby bardzo przychylna. 
Myślę, że C388 miałby nawet pewną przewagę 
pod względem przejrzystości nad norweskim 
rywalem. 
Reguły testu porównawczego oznaczają jed-
nak równe szanse dla wszystkich, a że żaden 
ze wzmacniaczy nie ma modułu sieciowego, 
więc skupiłem się na prymarnej funkcji NAD-a: 
odsłuchu z wykorzystaniem wejść analogo-
wych. Rozpocząłem tak samo jak w przypadku 
pozostałych wzmacniaczy – od soundtracku 
„The Martian” z muzyką Harry’ego Gregsona 
Williamsa. To nagranie daje możliwość oceny 
kilku cech: potęgi i kontroli niskiego basu, 
dynamiki, ogólnej oceny panoramy stereo, 
głębi sceny, wglądu w poszczególne warstwy 
złożonego miksu. Na tych gładko, zupełnie  
nieofensywnie, a jednocześnie bardzo 
potężnie brzmiących utworach wzmacniacz 

Sekcja przetwornika c/a w zbliżeniu.  
Na pierszym planie, na dole, widać kość 
przetwornika c/a  – PCM 1795. W prawym, 
górnym roku układ regulujący poziom 
głośności.
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przeciąganiu niskich dźwięków, co przytrafiało 
się Creekowi, było w zasadzie niemożliwe. 
Z drugiej strony, na szerokim przekroju innych 
nagrań (jazz akustyczny, elektryczny, klasyka 
rocka, blues itd.) odnotowałem efekt swoistego 
skrócenia niskich tonów. Wyższy podzakres 
niekiedy wydaje się minimalnie uszczuplony. 
Przeważają jednak zalety i koniec końców 
trzeba przyznać, że bas C388 jest jednym 
z najbardziej precyzyjnych i dynamicznych 
wśród znanych mi wzmacniaczy w cenie do 10 
tys. zł. 
W zakresie reprodukcji barw NAD-owi znacznie 
bliżej do Denona niż Creeka. Mam na myśli cało-
ściową temperaturę dźwięku, jego „posmak”. 
Denona porównałbym do picia odpowiednio 
schłodzonej, dobrej jakościowo lemoniady, 
NAD-a – do wody mineralnej (chłodnej, ale nie 
zimnej) z niewielką ilością cytryny, zaś Creeka 
– do przestudzonej i lekko posłodzonej herbaty. 
Każdy z tych napojów ma swoich zwolenników, 
co więcej – każdy nadaje się na inne okazje. 
Trudno ocenić, który jest lepszy, łatwo nato-
miast stwierdzić, który pijemy najczęściej i za 
którym przepadamy najmniej. 

Jak wynika z przytoczonej analogii, „smak” 
NAD-a jest najbardziej neutralny, ale też 
najbardziej nijaki w tym towarzystwie, co 
ma swoje lepsze i gorsze strony. C388 jest 
wolny od niedoskonałości natury dynamicz-
nej, transjentowej. Nie słychać spowolnienia 
i zaokrąglenia. Czuć natomiast pewną mono-
chromatyczność obrazu dźwiękowego, to, że 
nie jest on zupełnie swobodny pod względem 
ekspresji i barw w stopniu, który mógłby 
realnie konkurować z brytyjską konstrukcją. 
W dynamicznych, gęstych fragmentach, 
granych z wysokim poziomem SPL, czuć rodzaj 
stresu, twardości na przełomie środka i góry, 
jest to jednak efekt nie większy niż u Denona. 
NAD wyraźnie mniej błyszczy górą niż japońska 
integra, jest w górze pasma mniej wyrazisty, 
jakby lekko zdystansowany. To wpływa na 
percepcję barw – mniej żywych, ale też trochę 
bardziej neutralnych.
Stereofonia prezentuje poziom zbliżony do ry-
wali, choć NAD-owi bliżej w tym względzie do 
Creeka niż Denona. Szerokość obrazu oceniłem 
jako nieco mniejszą niż u tego drugiego, głębia 
była porównywalna z tym pierwszym. 

NASZYM ZDANIEM
C388 to obiektywnie bardzo dobry wzmacniacz 
– głównie ze względu na znakomitą rozpiętość 
dynamiki, wzorowo kontrolowany bas i ogólną 
neutralność. Z drugiej strony, to urządzenie 
jednak trochę zachowawcze pod względem 
ekspresji, w którym aspekty motoryczne mają 
priorytet nad realizmem średniego zakresu, 
namacalnością barw. NAD bardziej przemawia  
do rozsądku niż czystych emocji. Trzyma 
jednak w zanadrzu inny argument przemawia-
jący na jego korzyść – wyjątkowo atrakcyjne 
moduły wejściowe, dzięki którym może być 
w zasadzie jedynym elementem zestawu, nie 
licząc głośników i – ewentualnie – odtwarzacza 
wizyjnego. Dlatego również i jemu przyznaje-
my wyróżnienie. ■

OCENA 88%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR Audio Klan,  
www.audioklan.com.pl 
CENA 6999 zł
Dostępne wykończenia: ciemnoszare

DANE TECHNICZNE
Wejścia analogowe: 
2 x liniowe RCA, phono MM (0,3 mV)
Wejścia cyfrowe: 2 x SPDIF RCA, 2 x Toslink
Wyjścia analogowe: 
pre-out, 2 x głośnikowe, słuchawkowe 6,3 mm
Moc znamionowa: 150 W na kanał  
(8/4 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD=0,009%) 
Moc dynamiczna (IHF): 350 W (4 Ω) 
Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 65 kHz
Współczynnik tłumienia: >200 (8 Ω)
Pobór mocy*:  
bieg jałowy – 31 W, stand-by – 0,5 W
Wymiary: 435 x 120 x 390 mm
Masa: 11,9 kg
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Obiektywnie patrząc, najlepsza w teście. 
NEUTRALNOŚĆ

W transjentach, szczególnie na basie, znakomita. W górze już 
mniej imponująca.

PRECYZJA

Przydałoby się nieco więcej charakteru, ekspresji. 
MUZYKALNOŚĆ

Głęboka, nieszczególnie szeroka i dobrze poukładana.
STEREOFONIA

Po prostu wymiata.
DYNAMIKA

Ścisłe połączenie z powyższą oceną – niskotonowe impulsy 
NAD odtwarza z dużą siłą i nieomal idealną precyzją. 
W wyższym podzakresie bas może sprawiać wrażenie nieco 
skróconego. 

BAS

BRZMIENIE (80%)*

FUNKCJONALNOŚĆ (20%)

*– ocena dotyczy wejść analogowych

NAD jest dobrze wyposażony seryjnie, a z dodatkowymi opcjami staje się prawdziwym 
kombajnem all-in-one.

Jedną z najciekawszych opcji jest karta 
BluOS zaprojektowana przez inżynierów 
siostrzanego Bluesounda. Kosztuje 2099 zł
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*– wartości zmierzone


