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PRZEWODNIKŚwiąteczny
Spośród najlepszych marek audio wybraliśmy dla Państwa wyjątkowe produkty, które doskonale 

nadają się na gwiazdkowe prezenty dla miłośników dobrego brzmienia. Zachęcamy do przejrzenia 
okolicznościowego „Przewodnika”, gdzie po krótce opisujemy poszczególne propozycje, dostępne 

w naszych salonach w atrakcyjnych, świątecznych cenach. 

www.tophifi.pl



Zakup sprzętu audio nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza jeśli zamierzamy nim obdarować najbliższych. Chcąc 
dobrze wydać pieniądze na wymarzone urządzenie, czy wręcz cały zestaw komponentów do zestawu stereo lub 
kina domowego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Do tych podstawowych należą oczywiście preferowane 
przez użytkownika brzmienie oraz funkcjonalność. Nie bez znaczenia jest także design, a wszystko to musi się zmie-
ścić w zakładanym budżecie. 

Dla wielu osób to zbyt wiele, dlatego z pomocą przychodzą Eksperci Dobrego Brzmienia, którzy na co dzień po-
magają klientom w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych. W niniejszym „Przewodniku świątecznym 2022” 
zamieszczamy wyselekcjonowane przez nich propozycje z różnych grup produktowych dostępnych w ofercie sieci 
Top Hi-Fi & Video Design – to propozycje uwzględniające potrzeby dzisiejszych konsumentów. Przy każdej wskazu-
jemy jej istotne cechy, a ponadto umieściliśmy odnośnik, pod którym dostępne są dodatkowe informacje na jej 
temat. Proponowane produkty i zestawy powinny stanowić przydatną inspirację przy wyborze sprzętu na prezent 
gwiazdkowy i nie tylko. 

Oprócz rekomendacji dotyczących m.in. słuchawek, głośników bezprzewodowych, wzmacniaczy czy kompletnych 
zestawów stereo, w „Przewodniku” zamieściliśmy również fragmenty artykułów publikowanych w „Strefie Wiedzy” 
na stronie internetowej tophifi.pl. Zakładka ta jest sukcesywnie rozwijana o nowe treści poradnikowe, które również 
będą przydatne przy zakupie sprzętu dla siebie lub najbliższych. 

od Ekspertów Dobrego Brzmienia

2 3

PRZEWODNIKŚwiąteczny

Sezon jesienno-zimowy to gorący okres w bran-
ży audio. W tym czasie pojawia się wiele nowo-
ści produktowych. Oto najciekawsze z nich.NOWOŚCIRynkowe

Rose RS520
Hi-endowy wzmacniacz sieciowy all-in-one  
Jest to urządzenie, które w jednej obudowie skrywa funkcje odtwarzacza siecio-
wego, przetwornika cyfrowo-analogowego i wzmacniacza. W wypadku modelu 
RS520 jest to innowacyjny układ wzmocnienia klasy AD, który wykorzystuje zalety 
konstrukcji należących do klas A, AB oraz D. Oprócz bogatej funkcjonalności uwa-
gę zwraca design urządzenia z solidną, aluminiową obudową i wyświetlaczem 
dotykowym o przekątnej 12,6 cala. 

Bowers & Wilkins Px8 007 Edition 
Słuchawki na 60-lecie filmowego Jamesa Bonda  

Bowers & Wilkins jest legendą świata audio, a James Bond to legenda świata wywiadu. Bezprzewodowe 
słuchawki nauszne Px8 007 Edition łączą w sobie te dwie ikony brytyjskiego stylu. Są tak ponadczasowe 

i eleganckie, jak agent 007, a przy tym zapewniają najwyższej klasy brzmienie, charakterystyczne dla marki 
Bowers & Wilkins. Model ten ma kolor Midnight Blue. Producent nawiązuje w ten sposób do koloru marynarki 

Jamesa Bonda z filmu „Doktor No” z 1962 roku. 

Devialet Mania 
Głośnik przenośny z 360-stopniową sceną dźwiękową 
Designerski, a przy tym doskonale wyposażony model Mania francuskiego producenta to konstrukcja, 
która sprawdzi się nie tylko w domu, ale – dzięki zintegrowanej baterii i odpornej na zachlapanie obudowie 
– także w plenerze. Mania ma wbudowany dwuzakresowy moduł Wi-Fi i obsługuje takie funkcje jak Spotify 
Connect i AirPlay 2. Głośnik umożliwia także streaming przez Bluetooth, a ponadto jest kompatybilny z asy-
stentem głosowym Amazon Alexa. 

W naszych salonach stacjonarnych Top Hi-Fi & Video Design, a także w sklepie internetowym tophifi.pl oferujemy do-
godne sposoby finansowania zakupów, w tym również raty 0%. Nieoprocentowana płatność ratalna jest możliwa przy 
wyborze od 3 do 15 rat, przy czym kwota zakupu rozkładana na raty musi mieścić się w przedziale od 100 do 50 000 zł. 

Dodatkowo – od 28 listopada do końca 2022 roku – oferujemy możliwość rozłożenia kwoty zakupu nawet na 30 rat 
0%. W tym wypadku kwota ta musi przekraczać 10 000 zł, ale nie może być większa niż 50 000 zł.  

Oferta obowiązuje zarówno w salonach stacjonarnych, jak i przy zakupach online i dotyczy produktów dostępnych 
na stronie internetowej tophifi.pl, z wyjątkiem tych należących do kategorii „Outlet”.

NAWET DO 30 RAT 0% 
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https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/bowers-wilkins-px8-007-edition.html?utm_source=tophifi.pl&utm_medium=katalog&utm_campaign=Gazetka+swiateczna
https://www.tophifi.pl/stereo/odtwarzacze-sieciowe/rose-all-in-one-rs520.html?utm_source=tophifi.pl&utm_medium=katalog&utm_campaign=Gazetka+swiateczna
https://www.tophifi.pl/glosniki-bezprzewodowe/glosniki-multiroom/devialet-mania.html?utm_source=tophifi.pl&utm_medium=katalog&utm_campaign=Gazetka+swiateczna


ZESTAWYStereo
Zaczynając od zestawów stereo, Eksperci Dobrego Brzmienia wskazują TOP 5, czyli propozycje kompletnych systemów, 
dobranych do siebie pod kątem parametrów, charakteru brzmienia i… często też wyglądu. Na pewno każdy znajdzie 
dla siebie coś, na czym można „zawiesić oko”. Począwszy od kompaktowych systemów stereo do pomieszczeń mniej-
szych, aż po rozbudowane rozwiązania dla pokaźnych, wymagających metraży. Łączy je jedno – wysoka jakość.

Wyrafinowane połączenie funkcjonalnego streamera 
z innowacyjnymi kolumnami podstawkowymi 

NAD Masters M10 V2 + ELAC Vela BS403

• Kolumny z zaawansowanym przetwornikiem 
wysokotonowym JET.  

• Wzmacniacz wyposażony w nowoczesne funkcje
sieciowe (BluOS).  

• Obsługa systemu automatycznej korekcji akustyki Dirac Live.  
• Możliwość zbudowania 4.2-kanałowego systemu

kina domowego.

Świetnie brzmiący zestaw stereo, który sprawdzi się 
nawet w dużych pomieszczeniach 

Rotel A14 MkII + CD14 MkII 
+ Bowers & Wilkins 603 S2

Anniversary Edition

• Wzmacniacz z 32-bitowym przetwornikiem C/A
Texas Instruments. 

• Bogactwo połączeń analogowych
i cyfrowych we wzmacniaczu. 

• Wysokiej klasy odtwarzacz CD z precyzyjnym
mechanizmem odczytu płyt 

• Szeroka scena dźwiękowa i dynamiczne brzmienie. 
• Cenione przez słuchaczy połączenie komponentów od dwóch 

uznanych w branży producentów
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Funkcjonalny system audio do różnych gatunków muzycznych 

Yamaha MusicCast R-N803D
+ Indiana Line Tesi 661

Zestaw stereofoniczny o wielkim potencjale brzmieniowym 

Hegel H190 + ELAC Vela FS407

Bluesound Powernode Edge + Indiana Line Tesi 261 
System stereo z funkcjami sieciowymi, doskonały do mniejszych przestrzeni 

• Amplituner kompatybilny z systemem MusicCast. 
• Bogate możliwości połączeniowe amplitunera oraz

duża wydajność prądowa. 
• Głośniki, które potrafią skutecznie nagłośnić nawet

większe pomieszczenie. 
• Komponenty, które brzmieniowo są dla siebie stworzone. 

• Bogactwo wejść analogowych (w tym XLR), cyfrowych oraz wejście Ethernet.  
• Wydajny prądowo wzmacniacz o mocy 2 x 150 W (przy 8 omach).  

• Opatentowany przetwornik wysokotonowy JET5 o dużej czułości i niezwykłej dynamice.  
• Smukła forma kolumn, skrywająca potężny dźwięk. 

• Kompaktowy wzmacniacz o mocy 40 W na kanał. 
• Kolumny z przednim systemem bass-reflex, co ułatwia

ich ustawienie w pomieszczeniu. 
• Detaliczne i czyste brzmienie z różnych źródeł dźwięku. 
• Kompatybilność z platformą multiroom BluOS. 
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Ta ciekawa marka istnieje od 1977 roku 
i została założona we włoskim Piemon-
cie. Kolumny Indiana Line mają bardzo 
tradycyjny i pozbawiony ekstrawagancji 
wygląd, utrzymany jednak w stylu, który 
może się podobać. Patrząc na nie odnosi 
się wrażenie, że są to urządzenia, które 
oferują wyłącznie sprawdzone rozwiąza-
nia, bez żadnego kombinowania. Dlatego 
już na pierwszy rzut oka budzą zaufanie. 
Podstawą oferty Indiana Line są trzy serie. 
Najtańszą jest Nota, środkowa to Tesi, 
a najdroższa nazywa się Diva. 

Chociaż jesteśmy wychowywani w przekonaniu, że 
nie należy sugerować się pierwszym wrażeniem, 
ponieważ może okazać się mylne, w praktyce często 
okazuje się, że właśnie ono trafia w dziesiątkę. 
Dotyczy to nie tylko ludzi, filmów czy książek – jakże 
chętnie ocenianych po okładce – ale także urządzeń 
hi-fi. Można się o tym przekonać, słuchając kolumn 
podłogowych Indiana Line Tesi 561.

Indiana Line – włoskie korzenie, 
sprawdzone rozwiązania

Z czym to gra?
– konfiguracja sprzętowa

Kolumny, nawet najlepsze na świecie, 
nie zagrają bez dobrej elektroniki. W tym 
przypadku oba modele Indiana Line 
podłączone były na zmianę do stereofo-
nicznego amplitunera Yamaha R-N803D 
i do wzmacniacza Rotel A11 Tribute. 
Źródłem muzyki był Tidal, zainstalowany 
na iPadzie oraz hi-resowe pliki, zapisane 
w iPhone. By wykluczyć z obiegu stan-
dard Bluetooth i dać obu wzmacniaczom 
równe szanse, źródłem dla Rotela był Blu-
esound NODE. W systemie wykorzystano 
okablowanie AudioQuest.

Indiana Line Tesi 561
– jak to brzmi?

Na fali muzycznych skojarzeń po obej-
rzeniu finału czwartego sezonu „Stranger 
Things” po prostu musieliśmy zacząć 
od zespołu Metallica i jego słynnego – 
a obecnie z racji pojawienia się w serialu 
jeszcze słynniejszego – kawałka „Ma-
ster of Puppets”. W tej sytuacji należało 
podkręcić głośność i oczekiwać na atak 
gitary i perkusji. 

Nie przeszkadzał już brak ostrości, ani lek-
kie złagodzenie wysokich i niskich tonów. 
Tesi 561 mają wystarczającą rozdzielczość, 
żeby można się było cieszyć różnymi 
niuansami, ale nigdy nie wychodzą one 
na pierwszy plan i kolumny grają całą 
muzyką, nie skupiając się przesadnie na 
jej szczegółach. Łatwo to polubić, a także 
dojść do wniosku, że nie są to kolumny 
stworzone do potężnego, imprezowego 
łupania, ani do analizowania nagrania, 
ale do kreowania atmosfery, w której po 
prostu czerpiemy przyjemność ze słucha-
nia. Chcąc zbadać ten trop puściliśmy 
inny kawałek grupy Metallica, nie mniej 
znany, ale oparty właśnie na klimacie 
i subtelnych niuansach. Mowa oczywiście 
o „Nothing Else Matters”. 

Opuszczasz wzrok…słuchasz… i nawet nie 
wiesz, kiedy utwór się skończył. To potrafi 
wciągnąć. Tak, niewątpliwie jeszcze wyraź-
nej słychać tu złagodzenie ataku ostrych 
dźwięków gitary i perkusji, ale co z tego, 
skoro rozdzielczość jakoś wyraźnie na tym 
nie cierpi, a w zamian dostajemy radość 
z obcowania z muzyką, a do tego takie 

ładne wyważenie dźwięku, że nawet pliki 
gorszej jakości nabierają szlachetności.To 
wbrew pozorom dość ważna umiejętność 
i nie jest często spotykana wśród kolumn 
z tego, skądinąd, przystępnego przedziału 
cenowego. Szczególnie docenią to osoby, 
które słuchają muzyki całymi dniami. Gdy-
by Tesi prezentowały zbyt wiele muzycz-
nego szczegółu i były bardziej dosadne 
to stałyby się męczące, a nie o to w tym 
wszystkim chodzi. 

Na tym etapie nabraliśmy już silnego prze-
konania, że wiemy, co tu jest grane, ale 
chcieliśmy jeszcze potwierdzić formujące 
się wnioski. Poza tym Tesi 561 tak dobrze 
się słucha, że ma się ochotę przedłużać tę 
przyjemność jak najdłużej, dlatego odsłuch 
trwał nadal. Wędrowaliśmy od utworu do 
utworu, sięgając po najróżniejsze gatunki 
muzyki i wszystko brzmiało co najmniej 
dobrze. Sesję odsłuchową zakończyliśmy 
jazzową klasyką, czyli „Blue in Green” Milesa 
Davisa, z płyty „Kind of Blue”. 

To spokojny, bardzo klimatyczny kawałek, 
ale i w nim trąbka Milesa potrafi zakłuć 
w ucho, choć nie na wszystkich urządze-
niach hi-fi. Dlatego ten kawałek świetnie 
pokazuje, na jakie brzmienie dany system 
stereo jest nastrojony.

Pozostałą część artykułu – w której 
omówiliśmy dodatkowo brzmienie, 
wyższego modelu Indiana Line Tesi 661– 
przeczytają Państwo w naszej Strefie 
Wiedzy, klikając w przycisk poniżej.

INDIANA LINE TESI 561? 
„TOP HI-FI SUBIEKTYWNIE”

JAK BRZMI 

No i stało się. Z głośników dało się usłyszeć 
ładne, choć mało agresywne brzmienie 
strun i przyjemnie metaliczne odgłosy 
perkusji, a potem wszedł mięsisty wokal 
Jamesa Hetfielda, wyraźnie osadzony 
w stereofonicznej przestrzeni i wsparty 
barwnym, zróżnicowanym basem. No 
i wszystko fajnie, ale jednak coś było nie 
tak. Utwór jest długi. Trwa prawie dziewięć 
minut, lecz jest tak pomyślany, że po trzech 
i pół na moment się uspokaja. Ta chwila 
wytchnienia pomogła nam pozbierać 
myśli i zrozumieć, co musimy zrobić, aby 
brzmienie nabrało rumieńców. I zrobiliśmy 
to. Po prostu… ściszyliśmy muzykę. 

Nagle wszystko wskoczyło
na swoje miejsce.
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KOLUMNY 
Szeroka gama dostępnych kolumn podłogowych pozwala stworzyć zarówno nagłośnienie stereo, jak i zbudować 
emocjonujący zestaw kina domowego. Dzięki temu i meloman, i miłośnik filmów mogą delektować się pięknym 
brzmieniem muzyki oraz poczuć emocje, jakie dostarczają spektakularne efekty dźwiękowe. Wytypowane przez Eks-
pertów Dobrego Brzmienia kolumny są gwarancją perfekcyjnej jakości wykonania i pięknego, naturalnego brzmienia.   

Podłogowe

Imponująca kolumna podłogowa łącząca elegancki 
design i nowoczesne rozwiązania techniczne 

Bowers & Wilkins 703 S2 

• Konstrukcja trójdrożna z obudową bass-reflex. 
• Wypełni nawet duże pomieszczenia szczegółowym

i niezwykle realistycznym dźwiękiem. 
• 25 mm głośnik wysokotonowy Carbon Dome™ 
• 150 mm głośnik średniotonowy FST z membraną Continuum™ 
• 165 mm głośniki niskotonowe z membranami Aerofoil™ 

Flagowa kolumna z cenionej serii Solano 

ELAC Solano FS287 

• 2,5-drożna kolumna z układem bass-reflex. 
• Trzy przetworniki: wysokotonowy JET i dwa 150-mm woofery. 

• Obudowa wykonana z litej płyty MDF. 

Smukła kolumna podłogowa o dynamicznej 
charakterystyce brzmienia 

PSB Imagine X1T 

• System 2,5-drożny  
• Szerokie pasmo przenoszenia 

• Obudowa typu bass-reflex z wylotem
tunelu wentylacyjnego na przedniej ściance.  

• 2x 133-mm przetworniki niskotonowe wykorzystujące 
formowaną wtryskowo polipropylenową membranę 

wzmacnianą glinką ceramiczną. 
• 25-mm kopułka tytanowa.  

Elegancka kolumna podłogowa,
która czaruje także naturalnym brzmieniem 

Bowers & Wilkins 603 S2 Anniversary Edition 

• Precyzyjne wysokie tony z niesamowitą rozdzielczością.  
• Zdolność do wypełnienia także większych pomieszczeń.  

• Energiczna prezentacja dźwięku z szeroką sceną dźwiękową.  

Niewielka kolumna podłogowa z brzmieniem 
nastawionym na dźwiękowe niuanse 

Mission LX-4 MkII 

• Najbardziej kompaktowa z trzech kolumn podłogowych serii LX MKII 
• Konstrukcja dwudrożna z dwoma wylotami bass-reflex. 
• 2x 130-mm przetworniki średnio-niskotonowe z kompozytowymi membranami. 
• 25-milimetrowy tweeter z kopułką z mikrowłókna. 
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KOLUMNY 
Niewielkie gabaryty kolumn podstawkowych znacząco ułatwiają instalację, a dodatkowo pozwalają stworzyć wysokiej 
klasy nagłośnienie w nawet bardzo ograniczonej przestrzeni. Z powodzeniem mogą również stać na półkach, rega-
łach czy szafkach. Ich uniwersalność sprawia, że będą w stanie dobrze zagrać w większości pomieszczeń, niezależnie 
od panujących warunków. Dlatego też można polecić je wszędzie tam, gdzie dla ich podłogowych odpowiedników 
będzie za ciasno. 

Podstawkowe
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Ponadczasowe kształty podkreślające kunszt 
włoskiego designu 

Indiana Line Nota 250 X 

• 2-drożna konstrukcja podstawkowa z obudową
bass-reflex z otworem z tyłu 

• Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,8 kHz 
• 135-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy 
• 26-milimetrowy tweeter 

Podstawkowe kolumny zapewniające energiczne, dobrze 
poukładane i zaskakująco przestrzenne brzmienie 

Bowers & Wilkins 606 S2
Anniversary Edition 

• Warto rozstawić kolumny w odległości
nieco ponad dwóch metrów od siebie.  

• Fantastyczny wybór do małych i średnich pomieszczeń.  
• Najlepsze rezultaty otrzymujemy, będąc

stosunkowo blisko kolumn. 
• Przetwornik nisko-średniotonowy z membraną

Continuum i głośnik wysokotonowy z kopułką
typu Decoupled Double Dome. 

Skala i dynamika dźwięku niespotykana w konstrukcjach 
podstawkowych 

Bowers & Wilkins 706 S2 

• Dwudrożna konstrukcja bass-reflex 
• 25 mm głośnik wysokotonowy Carbon Dome™ 
• 165 mm głośnik średnio-niskotonowy Continuum™ 

Kompaktowe i atrakcyjne podstawkowe
kolumny głośnikowe 

ELAC Solano BS283 

• Połączenie wysokiej jakości dźwięku
z elegancką, przykuwającą uwagę stylistyką. 

• Obudowa wykonana z litej płyty MDC. 
• Dwa przetworniki: 150-milimetrowy średnio-tonowy AS

oraz wysokotonowy JET 5 

Kompaktowe kolumny oferujące wysoki poziom 
detaliczności z niesamowicie klarowną średnicą.   

ELAC Debut Reference B6 

• Bardzo dobrze poradzą sobie w spokojniejszych gatunkach 
muzyki, takich jak m.in. jazz, folk czy muzyka klasyczna.  

• Świetnie odnajdą się również w muzyce filmowej.  
• Atrakcyjne wykończenie. 
• 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy z tekstylną 

kopułką i 165-milimetrowy głośnik niskotonowy z membraną 
z włókna aramidowego. 

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

KLIKNIJ PO WIĘCEJ
ŚWIĄTECZNYCH INSPIRACJI
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WZMACNIACZE  
Zastosowanie w systemie audio wzmacniacza zintegrowanego nie tylko ułatwia rozstawienie zestawu audio, ale 
także wiąże się z mniejszym wydatkiem pieniędzy niż w przypadku zestawów dzielonych – wykorzystujących osob-
ne urządzenia w postaci przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy. Jeden komponent zamiast dwóch osobnych to 
także dodatkowe miejsce na kolejny sprzęt, np. gramofon czy odtwarzacz CD lub sieciowy. 

Stereofoniczne
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Bogato wyposażony i niezwykle elegancki
stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany 

Yamaha A-S501 
• Układy elektroniczne zapewniające wysokiej jakości dźwięk,

oparte na koncepcji Yamaha ToP-ART. 
• Pozłacane złącza głośnikowe i RCA (CD, Phono) oraz złącza współosiowe. 
• Cyfrowe wejścia audio dla telewizora lub odtwarzacza Blu-ray. 
• Ponadczasowy design. 

Zaawansowana konstrukcja, która stanowi 
połączenie odtwarzacza sieciowego, przed-

wzmacniacza i wzmacniacza mocy 

Linn Majik DSM 2020 
• Wysokiej klasy urządzenie nie tylko dla audiofila. 
• Wzmacniacz, odtwarzacz strumieniowy i przetwornik C/A w jednej 

obudowie – wystarczy podłączyć kolumny.  
• Bezproblemowa integracja z bezstratnymi serwisami muzycznymi Tidal

i Qobuz oraz kompatybilność ze Spotify Connect, Roon i AirPlay. 
• Sterowanie za pomocą pilota lub aplikacji 

Wydajny wzmacniacz z funkcjami strumieniowania DLNA, pozwala-
jącymi odtwarzać muzykę z dowolnej platformy strumieniowej 

Hegel H190 
• Wysokiej klasy DAC, który pozwala odtwarzać muzykę

z komputera po podłączeniu tylko jednego przewodu USB.  
• Serce hi-endowego systemu stereo.  
• Możliwość współpracy z dowolnymi głośnikami. 
• Świetna, dynamiczna charakterystyka brzmienia. 

Połączenie wyrafinowanego streamera muzycznego 
i potężnego 100-watowego wzmacniacza w jednym, 

niezwykle stylowym urządzeniu 

NAD Masters M10 V2 

• Wejście HDMI eARC do podłączenia telewizora oraz 
bogactwo pozostałych wejść 

• Korekcja akustyki pomieszczenia Dirac Live.  
• Możliwość opcjonalnego dodania dwóch głośników 

efektowych oraz subwoofera do stworzenia
systemu kina domowego. 

• Obsługa za pomocą aplikacji BluOS oraz ogromnego 
dotykowego ekranu.  

Urzeczywistnienie nowej generacji urządzeń Hi-Fi 

Peachtree Audio nova150 

• Referencyjny przetwornik C/A ESS 9018 K2M Sabre. 
• Kompatybilność z plikami PCM 384 kHz/32 bity

i DSD 5,6 MHz. 
• Wzmacniacz nowej generacji – moc 150 W na kanał. 
• Asynchroniczny port USB, cyfrowe wejścia 

koncentryczne i optyczne. 

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

KLIKNIJ PO WIĘCEJ
ŚWIĄTECZNYCH INSPIRACJI
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Część użytkowników błędnie sądzi, że 
ograniczenie wymiarów obudowy związa-
ne jest ze zmniejszeniem mocy wzmacnia-
cza oraz „okrojeniem” jego funkcjonalności. 
Nic bardziej mylnego. Małe wzmacniacze 
są efektem postępu technologicznego 
oraz nowych możliwości konstruowania 
układów wzmacniających. Na pewno 
słyszeliście o wzmacniaczach w klasie D, 
które określane są także jako wzmacnia-
cze impulsowe. Sama technologia nie jest 
nowa, jednak w kilku ostatnich latach zo-
stała znacznie udoskonalona. Zasada ich 
działania jest nieco inna niż wzmacniaczy 
pracujących w klasie A, czy AB. W pewnym 
uproszczeniu można napisać, że tranzy-
story we wzmacniaczach impulsowych 
działają na zasadzie przełączników, które 
przełączają się pomiędzy stanem pełnego 
przewodzenia oraz odcięcia. Klasa D am-
plifikacji we wzmacniaczach nie wymaga 
dużego transformatora toroidalnego oraz 
wydajnego chłodzenia. Dzięki temu kon-
struktorom udało się znacznie zmniejszyć 
wymiary tych urządzeń.

Oferta modeli pracujących w klasie D jest 
imponująca. W ciągu ostatnich kilku lat 
powstało wiele doskonałych wzmacniaczy 
impulsowych, które są godne polecenia. 
Na podstawie własnego doświadczenia 
oraz opinii klientów wybraliśmy 5 małych 
wzmacniaczy stereo z oferty Top Hi-Fi & Vi-
deo Design, które chcemy szczególnie zare-
komendować. Oprócz dobrych osiągów au-
dio polecane przez nas modele mają szereg 
ciekawych funkcji. Są to małe wzmacniacze 
stereo, które zyskały wiele pozytywnych 
opinii od użytkowników i recenzentów. Na-
szym zdaniem, osoby poszukujące małego 
wzmacniacza w klasie D powinny rozważyć 
podane przez nas modele. Różnorodność 
zaprezentowanych modeli sprawia, że każdy 

Co pozwoliło konstruować małe 
wzmacniacze stereo?

Najciekawsze wzmacniacze pra-
cujące w klasie D – Top 5 z Top Hi-Fi

Wzmacniacze stereo są jednym z najważniejszych komponentów w systemach dwukanałowych. Z biegiem 
lat zmieniała się ich konstrukcja, funkcjonalność, a przede wszystkim gabaryty. Obecnie oferta producentów 
jest niezwykle bogata. Od kilku lat niesłabnącą popularnością cieszą się małe wzmacniacze, które wyglądają 
niepozornie. Są to jednak dobrej klasy konstrukcje o dużej mocy i bogatej funkcjonalności. W większości 
przypadków stanowią one – wraz z głośnikami – kompletny system stereo. W tym artykule prezentujemy 
najciekawsze małe wzmacniacze stereo. Wyjaśnimy, jak są zbudowane i opiszemy ich zalety. Przedstawimy także 
ranking polecanych przez Top Hi-Fi & Video Design małych wzmacniaczy.

zainteresowany znajdzie model dopasowa-
ny do własnych oczekiwań.

NAD AMP1
Pierwszym z polecanych przez nas urzą-
dzeń jest stereofoniczny NAD AMP1. NAD 
zgodnie z przyjętą od kilku lat strategią 
postawił na wzmacniacze w klasie D, co 
potwierdza także ten model. Wzmacniacz 
NAD AMP1 to niewielkie, niepozorne urządze-
nie o prostej bryle. Cały sekret tkwi jednak 
w jego wnętrzu. Zastosowanie systemu 
impulsowego do wzmacniania sygnału 
pozwoliło ograniczyć gabaryty urządze-
nia. Nie okrojono jednak w żaden sposób 
funkcjonalności. NAD AMP1 to urządzenie 
wyposażone w 2 wejścia optyczne oraz 
przedwzmacniacz gramofonowy. „Wisienką 
na torcie” jest obsługa takich rozwiązań, jak 
Bluetooth i Chromecast. Dzięki temu użyt-
kownik zyskuje dostęp do niezliczonej liczby 
serwisów streamingowych jak Spotify i Tidal 
oraz do radia internetowego, bez obawy 
o kompresję dźwięku.

Brzmienie NAD-a AMP1 jest energetyczne. 
Kanadyjski producent także w przypadku 
tego wzmacniacza zadbał o nisko schodzą-
cy bas. Moc wzmacniacza stereo NAD AMP1 
wynosi 40 W na kanał. Mimo stosunkowo 
niewielkiej mocy wzmacniacz dobrze radzi 
sobie z napędzaniem kolumn głośnikowych.

NAD C 700
NAD C 700 to wzmacniacz stereo, który 
musiał znaleźć się w tym zestawieniu z kilku 
powodów. Po pierwsze, uniwersalna cha-
rakterystyka brzmienia sprawia, że dobór 
kolumn nie będzie stanowił żadnego pro-
blemu. Ponadto, NAD C 700 ma zaawanso-
wany układ redukcji zniekształceń w całym 
paśmie przetwarzania. To rozwiązanie 
pozwoliło na uzyskanie dobrych osiągów 
audio. Brzmienie tego wzmacniacza stereo 
jest klarowne. Producent zadbał o maksy-
malną redukcję szumów i podbarwień.
Urządzenie dysponuje pokaźną mocą 80 
W na kanał. Dzięki temu może zostać pod-

łączone zarówno do podstawkowych, jak 
i podłogowych kolumn.

Uwagę zwraca nowoczesny wygląd 
wzmacniacza. Front stanowi szklany panel, 
za którym umieszczono czytelny, 5-calowy 
wyświetlacz. Wyświetla on okładki albu-
mów oraz informacje dotyczące odtwa-
rzanych utworów. Wzmacniacz wyróżnia 
się także bardzo bogatą funkcjonalnością.

Zintegrowany wzmacniacz NAD C 700 po-
winien zainteresować wszystkich miłośni-
ków dobrego brzmienia, którzy poszukują 
uniwersalnego i nowoczesnego urządze-
nia. Ciekawą opcją NAD-a, jest możliwość 
wyświetlenia na wcześniej wspomnianym 
ekranie czegoś, co docenią osoby lubią-
ce stylowe „smaczki”. Chodzi o wskaźniki 
wychyłowe, dotychczas spotykane jedynie 
w najdroższych wzmacniaczach, tu wyświe-
tlane w formie cyfrowej, oczywiście będące 
w pełni zsynchronizowanymi z odtwarzaną 
muzyką i poziomem wzmocnienia.

Chcesz więcej? Zeskanuj kod
i zajrzyj do naszej Strefy Wiedzy!

Wśród producentów małych wzmac-
niaczy pracujących w klasie D toczy się 
obecnie zawzięta rywalizacja o uwagę 
klientów. W sprzedaży dostępnych jest 
wiele dobrych wzmacniaczy z zasilaniem 
impulsowym, które oferują wysoką jakość 
dźwięku oraz przydatne funkcje siecio-
we. Poza dwoma modelami wskazanymi 
wyżej, w naszym oryginalnym artykule 
omówiliśmy jeszcze inne 3 propozycje. 

Pozostałą jego część przeczytacie Pań-
stwo w naszej Strefie Wiedzy, klikając 
w przycisk poniżej.

MAŁE WZMACNIACZE STEREO
RANKING

NAJCIEKAWSZE
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czytaj więcej
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GRAMOFONY  
System audio może składać się z wielu komponentów. W tym przypadku Eksperci skupili się na charakterystycznym 
źródle dźwięku, jakim jest gramofon. Użytkowników przyciąga nie tylko wyjątkowe brzmienie, które nie jest możliwe 
do osiągnięcia przy użyciu innego źródła. Wiele osób świadomie wybiera gramofon, czerpiąc przyjemność z kalibra-
cji sprzętu oraz czynności związanych z przygotowaniem urządzenia do odtwarzania dźwięku. 

Świetnie wykonany gramofon
i prawdziwa gratka dla fanów winylu 

Clearaudio Concept 

• Wysokiej klasy wkładka
Clearaudio Concept MM v2.  
• Kompozytowa konstrukcja 

podstawy z aluminium,
drewna i tworzyw sztucznych.  
• Gramofon dostarczany jest

w pełni skonfigurowany. 
• Produkt od specjalistów

w swojej dziedzinie. 

W pełni manualny gramofon z napędem 
paskowym, który posłuży długie lata 

Audio-Technica LP-120XBT-USB 

• Ramię w kształcie litery S z główką AT-HS6
i wkładką AT-VM95E, co daje możliwość tuningu 
brzmienia poprzez wymianę samej igły.  

• Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
oraz bezprzewodowa łączność Bluetooth 5.0 z aptX.  

• Napęd Direct-Drive, w pełni manualna obsługa. 
• Konstrukcja budząca respekt. 

Idealne rozwiązanie dla poczatkujących, 
jak i bardziej zaawansowanych fanów 

analogowego dźwięku 

Thorens TD 402 DD 

• Napęd bezpośredni.  
• Łatwość obsługi i natychmiastowa 

gotowość do użytkowania
– wystarczy umieścić talerz na osi.  

• Funkcja automatycznego wyłączania. 
• Piękny, klasyczny wygląd. 

Wysokiej klasy gramofon stworzony
z myślą o wymagających miłośnikach winyli 

NAD C 588 

• Masywna podstawa z MDF. 
• Szklany talerz z filcową matą. 
• Stabilny paskowy napęd. 
• Wkładka MM Ortofon OM10. 

Wysokiej klasy odtwarzacz płyt winylowych, który 
połączono ze streamerem w jednej obudowie 

Yamaha MusicCast Vinyl 500 

• Bardzo uniwersalny gramofon zapewniający 
niezwykłą przyjemność płynącą z odsłuchu na lata.  

• Połączenie klasycznego gramofonu z nowoczesnym 
odtwarzaczem sieciowym.  

• Bezprzewodowa łączność Wi-Fi (2,4 lub 5 GHz), 
Bluetooth i AirPlay 2.  

• Możliwość skomunikowania go z domowym 
systemem multiroom MusicCast  

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE
SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

KLIKNIJ PO WIĘCEJ
ŚWIĄTECZNYCH INSPIRACJI
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SYSTEMY  
Tego typu systemy audio doskonale sprawdzą się do nagłośnienia mniejszych pomieszczeń odsłuchowych, nie zajmu-
jąc w nich zbyt wiele cennej przestrzeni. Świetnie nadają się także do biura czy sypialni. Mimo niewielkich gabarytów, sys-
temy mini wyposażone są w różnorodne funkcje i rozwiązania techniczne. Umożliwiają odtwarzanie muzyki z wielu źródeł, 
w tym m.in. z serwisów streamingowych, a także zapewniają dostęp do internetowych programów radiowych. 

Mini
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Zestaw, który mimo kompaktowej formy 
zapewnia potężne i naturalne brzmienie 

Bluesound POWERNODE
Bowers & Wilkins 707 S3 

• Stylowe wykończenie zarówno wzmacniacza,
jak i kolumn głośnikowych. 

• Obsługa platformy multiroom BluOS. 
• Wzmacniacz z wbudowanym 32-bitowym 

przetwornikiem C/A. 
• Komfort obsługi dzięki aplikacji mobilnej

Bluesound BluOS Controller. 

System all-in-one łączący funkcje wzmacniacza,
odtwarzacza CD, streamera, tunera radiowego i głośników 

Sonoro Meisterstuck 
• Obsługa różnorodnych serwisów streamingowych, m.in. Spotify, Tidal czy Deezer. 
• Urządzenie docenione za wzornictwo – nagroda Red Dot Design Award. 
• 5 niezależnych przetworników elektroakustycznych, w tym niskotonowy. 
• Wygodne w obsłudze urządzenie z dużym, czytelnym wyświetlaczem. 

Kompaktowy 2.1-kanałowy system audio 
dla wymagających użytkowników 

Sonoro Prestige 

• Wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth (z aptX). 
• Obsługa płyt CD, radia analogowego (FM), 

cyfrowego (DAB+) i internetowego. 
• Zintegrowany 4-calowy głośnik niskotonowy. 
• Dostęp do szerokiej gamy serwisów 

streamingowych, w tym Spotify Connect,
Amazon Music i Deezer. 

Aktywny zestaw głośnikowy, który 
może być częścią domowego systemu 

multiroom 

Audio Pro A28 

• Zestaw dla każdego, kto ceni sobie sprzęt
audio o rozbudowanej funkcjonalności. 

• W komplecie pilot zdalnego
sterowania, ułatwiający obsługę. 
• Możliwość wykorzystania jako

nagłośnienie telewizora. 
• Opcja podłączenia zewnętrznego

subwoofera aktywnego. 

Uniwersalna konfiguracja, która sprawdzi się 
do odtwarzania różnych gatunków muzyki 

Yamaha MusicCast WXA-50
ELAC Debut Reference B6 

• Wzmacniacz z wbudowanymi modułami
Bluetooth i Wi-Fi. 

• Kompatybilność z systemem
multiroom MusicCast. 

• Kolumny z portem bass-reflex na froncie,
co ułatwia ich ustawienie. 

• Kolumny dostępne w dwóch wersjach:
orzechowej z czarnym frontem, dębowej
z białym frontem. 
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KINO  
Dzięki odpowiednio dobranym i skonfigurowanym urządzeniom kina domowego, bez opuszczania przysłowiowych 
„czterech ścian”, możemy poczuć się jak w profesjonalnej sali kinowej. Zaawansowane soundbary, amplitunery AV 
czy pełnoprawne zestawy kina domowego to prawdziwe centra domowej rozrywki, które zagwarantują filmowe – i 
nie tylko – emocje na najwyższym poziomie.   

Domowe
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Idealny zestaw kina domowego do 
niewielkich i średnich pomieszczeń 

Yamaha MusicCast RX-V4A
Indiana Line Nota 550 X / 240 X / 740 X 

• Amplituner kompatybilny z treściami 4K oraz 8K. 
• Możliwość podłączenia bezprzewodowych 

głośników tylnych (MusicCast Surround).  
• Eleganckie wzornictwo całego systemu. 
• Ocieplona i dynamiczna sygnatura

brzmienia głośników. 

Bezkompromisowy soundbar 
zapewniający wysokiej klasy wrażenia 

odsłuchowe 

Bowers & Wilkins Panorama 3 

• Moc 400 W i zaawansowany układ przetworników.  
• Liczne funkcje sieciowe (AirPlay 2, Spotify Connect, 

obsługa Bluetooth) i dostęp do różnorodnych platform 
strumieniowych.  

• Obsługa dekoderów dźwięku: Dolby True HD,
Dolby Digital Plus™, Dolby Atmos®. 

• Uniwersalne, głębokie brzmienie bez użycia 
dodatkowego subwoofera, sprawdzające się zarówno
w muzyce jak i filmach. 

Dynamiczny soundbar multiroom wraz z 
dokładnym i ekspresyjnym subwooferem 

Bowers & Wilkins Formation Bar
+ Formation Bass  

• Wysoka jakość odtwarzania muzyki i dźwięku z filmów. 
• Formation Bar: Trzy 25-milimetrowe kopułki wysokotonowe Double Dome 

oraz sześć 65-mm przetworników nisko-średniotonowych z membranami
z plecionki włókna szklanego. 

• Formation Bass: imponujący wzmacniacz Class D o mocy 250 W 
współpracujący z układem korekcji Dynamic EQ. 

• Designerski wygląd całego zestawu. 

Amplituner wraz z kompletem 
uniwersalnych głośników, gotowych na 

każde dźwiękowe wyzwanie 

Yamaha MusicCast RX-A6A
Bowers & Wilkins M-1 

• Amplituner wielokanałowy z prestiżowej serii AVENTAGE i niewielkich rozmiarów 
głośniki, które pozwolą stworzyć w domu prawdziwe kino. 

• Ogromne możliwości połączeniowe oraz pełne wsparcie dla treści 4K oraz 8K. 
• Obecność MusicCast pozwala na rozbudowę systemu nagłośnienia mogącego 

objąć całe mieszkanie. 
• Możliwość swobodnej rozbudowy systemu o duże kolumny w przyszłości. 
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DOBRA KSIĄŻKA W NOWEJ OPRAWIE 

Amplitunery Yamaha z serii Aventage już od momentu premiery wywołały sporo emocji wśród miłośników 
dobrego brzmienia. Ich funkcjonalność, wygląd zewnętrzny oraz rozwiązania techniczne wskazywały, że 
strategia Japończyków w znacznym stopniu różni się od tej obranej przez głównych konkurentów. W tym teście 
sprawdziliśmy, co oferuje użytkownikom Yamaha MusicCast RX-A6A. 

Wygląd
Przysłowie głosi, że nie należy oceniać 
książki po okładce. Idąc tym tropem, nie 
należy oceniać Yamaha MusicCast RX-
-A6A po wyglądzie obudowy. Warto jednak 
wspomnieć o stylistyce urządzenia, wyróż-
nia się bowiem pod wieloma względami. 
Nie jest to już klasyczne rzemiosło Yamahy, 
znane od lat. Japońskim konstruktorom 
udało się stworzyć niezwykle nowoczesne 
i masywne urządzenie. 

Już sam widok podświadomie podpowia-
da nam, że mamy do czynienia z wysokiej 
klasy amplitunerem kina domowego. 
Front urządzenia jest elegancki i minima-
listyczny. Duże ilości aluminium, charakte-
rystyczne dla amplitunerów poprzedniej 
generacji, ustąpiły tu miejsca efektownie 
prezentującemu się panelowi, który pokry-
to wysokiej jakości pleksiglasem. Alum-
inium nie zniknęło, ale obecnie stanowi 
subtelny akcent, w postaci dolnego pasa 
z nazwą „Aventage” pośrodku. Przetłocze-
nie w środkowej części panelu czołowego 
nadało konstrukcji optycznej lekkości i to 
mimo, że ten amplituner naprawdę jest 
duży (435 X 192 X 442 mm).

Dostępne złącza 
Tylna ścianka amplitunera wyposażona 
została w szeroką gamę złącz audio i video. 
Użytkownicy mają do dyspozycji siedem 
wejść HDMI i trzy wyjścia, w tym jedno 
z obsługą zwrotnego kanału audio w rozwi-
niętej wersji eARC. Jedno z wyjść HDMI służy 

Opis brzmienia w kinie domowym 

MusicCast RX-A6A jest amplitunerem 
wielokanałowym, który w połączeniu 
z odpowiednio dobranym zestawem gło-
śników zapewni użytkownikom brzmienie 
na wysokim poziomie. Testowany ampli-
tuner AV należy do wyższej klasy urządzeń 
wielokanałowych z serii Aventage. Da się 
to bez trudu odczuć podczas odsłuchu. 
Dźwięk jest płynny, dynamiczny i efektow-

Opis brzmienia w stereo 

już styczność z klasycznymi systema-
mi stereofonicznymi. Wszystko przez 
uproszczenia w konstrukcji końcówek 
mocy oraz dużą ilość układów elektro-
nicznych, które zmniejszają czystość 
dźwięku. Istnieją jednak amplitunery, 
które bardzo dobrze radzą sobie z od-
twarzaniem dźwięku stereo. Z reguły 
są to wyżej pozycjonowane w ofercie 
modele, w których producent nie oszczę-
dzał na komponentach oraz zastosował 
odpowiednie rozwiązania techniczne. 
Postanowiliśmy sprawdzić, do której gru-
py bardziej pasuje Yamaha MusicCast 
RX-A6A. Podłączyliśmy do niego głośniki 
603 S2 Anniversary Edition od Bowers & 
Wilkins i korzystając z zasobów Internetu, 
zaczęliśmy słuchać muzyki.

Odsłuch rozpoczął ostatni krążek Davida 
Bowiego, czyli „Blackstar”. Ta płyta ma 
niezwykle bogaty przekaz instrumen-
talny, wokalny, a także emocjonalny. 
Naszym zdaniem czystość i klarowność 
dźwięku była na wysokim poziomie. Dało 
się usłyszeć, że bas nie jest elementem 
dominującym, jest nieco uszczuplony 
w swoich najniższych rejestrach, ale to 
pozwoliło skupić się na detalu. Osoby 
lubiące mocno zaakcentowany bas albo 
dokonają potrzebnych korekt w boga-
tych ustawieniach amplitunera, albo 
zdecydują się na wsparcie swojego sys-
temu subwooferem. Dodatkowym atu-
tem tego drugiego rozwiązania będzie 
jeszcze bardziej spektakularny dźwięk 
podczas projekcji filmów. Rozgadaliśmy 
się... a w odwodzie czekają kolejne mu-
zyczne przemyślenia.

Utwór „Limit to Your Love” Jamesa 
Blake’a, który idealnie nadaje się do 
testowania sprzętu audio, zabrzmiał 
z oczekiwanym rozmachem. W odpo-
wiednich fragmentach utworu odczuli-
śmy w uszach wibracje, które świadczą 
o wierności odtworzenia dźwięku.

Podczas odsłuchu charakterystyczne-
go brzmienia utworu „Black is Black” Los 
Bravos sybilanty nie dokuczały nam, 
a charakterystyczne brzmienie odtwo-
rzone było bez przekłamań. Dało się usły-
szeć nieco wycofany wokal względem 
wysokich tonów.

do transmisji sygnału do drugiej strefy. Po 
skrajnej prawej stronie znajduje się złącze 
Ethernet, umożliwiające przewodowe pod-
łączenie amplitunera do Internetu. 

W drugim rzędzie, zaczynając od lewej 
strony, umieszczone zostały wejścia cy-
frowe audio. Amplituner wyposażono w 3 
złącza optyczne i 2 koaksjalne. Yamaha 
MusicCast RX-A6A jak na urządzenie z na-
prawdę wysokimi aspiracjami przystało, 
została wyposażona w wejścia zbalan-
sowane XLR oraz zbalansowane wyjście 
pre-out. Miejsce po prawej stronie zajęło 
złącze wyzwalacza „trigger” oraz złącze do 
podłączenia czujnika do pilota. 

Trzeci rząd stanowią złącza analogowe. 
Yamaha MusicCast RX-A6A wyposażona 
została także w wejście gramofonowe. 
Wyjścia oznaczone jako Zone out to złącza, 
które mogą wysłać sygnał liniowy do 2 i 3 
strefy. Jedenaście par wyjść głośnikowych 
pozwala stworzyć zaawansowany system 
kina domowego w różnych konfiguracjach.

ny. Nie należy jednak mylić go z dźwiękiem 
efekciarskim. Tutaj całość pasma tworzy 
harmonię. Należy podkreślić, że dialogi 
w ścieżce filmowej są wyraźne i czuć tu 
mocny „focus” na ten aspekt ścieżki dźwię-
kowej. Przestrzenny dźwięk najnowszego 
amplitunera Yamahy zyskał już na prze-
strzeni tych kilku miesięcy uznanie sporego 
grona naszych Klientów.

Producent zadbał o odpowiedni balans 
poszczególnych składowych dźwięku 
w ścieżce filmowej. W połączeniu z ko-
lumnami o uniwersalnej charakterystyce 
zyskacie profesjonalne kino domowe, 
w którym efekty audio zadowolą nawet 
najbardziej wybrednych. Także teore-
tyczne parametry dźwięku, czyli stosunek 
sygnału do szumu, zakres dynamiki oraz 
skuteczność wypadają pozytywnie.

Osoby, które zdecydują się na stworze-
nie systemu z Dolby Atmos lub DTS:X na 
pewno nie pożałują swojej decyzji. Kanały 
efektowe sprawiają, że dźwięk nabiera 
jeszcze większej przestrzenności, precyzji 
albo… „immersji” – to bardzo popularne 
dziś słowo.

Teoretycznie każdy amplituner AV przy-
stosowany jest do odtwarzania muzyki 
w stereo. W praktyce, mimo pokaźnej 
mocy wyjściowej, duża część konstruk-
cji wielokanałowych nie jest w stanie 
sprostać oczekiwaniom osób, które miały 

YAMAHA MUSICCAST RX-A6A

Dynamika jest jednym z najważniejszych 
aspektów brzmienia w każdym zestawie 
audio. Niezależnie od gatunku słucha-
nej muzyki wpływa ona na całościowy 
odbiór dźwięku. Niezwykły utwór „Pa-
pilon” zespołu Editors pozwolił znaleźć 
się w centrum akcji. Polecamy obejrzeć 
teledysk i wsłuchać się w tekst, aby zro-
zumieć emocje i przesłanie tego utworu.

Po tych doświadczeniach diametralnie 
zmieniliśmy kierunek muzyczny. „Wal-
kiria”, skomponowana przez Richarda 
Wagnera to wiekopomne dzieło, będące 

z gatunkowego punktu widzenia drama-
tem muzycznym. Wierność odtworzenia 
poszczególnych planów i tła poszczegól-
nych instrumentów w tym utworze stano-
wi o klasie sprzętu. Po odsłuchu „Walkirii” 
nie czuliśmy niedosytu. Słychać było, że 
scena rozciąga się nie tylko na boki, ale 

także dało się usłyszeć poszczególne plany 
w głębi, co w przypadku amplitunerów 
kina domowego nie jest standardem.

Pełną wersję artykułu przeczytają Pań-
stwo w naszej Strefie Wiedzy, klikając 
w przycisk poniżej.
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czytaj więcej

https://www.tophifi.pl/blog/post/yamaha-musiccast-rx-a6a-dobra-ksiazka-w-nowej-oprawie-recenzja-top-hi-fi.html?utm_source=tophifi.pl&utm_medium=katalog&utm_campaign=Gazetka+swiateczna


ODTWARZACZE   
W systemie audio podstawowym źródłem dźwięku jest często odtwarzacz CD lub odtwarzacz sieciowy. Wybór 
odpowiedniego urządzenia zależy przede wszystkim od upodobań użytkownika i tego, czy preferuje on odtwarzanie 
audio z fizycznych nośników w postaci płyt CD, czy raczej woli odtwarzać muzykę strumieniowo za pośrednictwem 
popularnych serwisów streamingowych. 

Hi-Fi, Hi-End
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„Inteligentny” sieciowy odtwarzacz 
multiroom  

Audio Pro Link 1 

• Pozwala wzbogacić system audio o funkcje sieciowe, zapewniając 
dostęp do licznych serwisów strumieniowych. 

• Możliwość integracji z autorską platformą Audio Pro Multiroom. 
• Opcja podłączenia, np. głośników aktywnych, wzmacniacza stereo 
czy amplitunera, za pomocą wejścia analogowego lub optycznego. 

Niewielkie rozmiary - wszędzie znajdziesz dla niego miejsce. 

Designerski i doskonale wyposażony streamer z dużym 
wyświetlaczem dotykowym 

Rose RS250 
• Różnorodność cyfrowych i analogowych wejść oraz wyjść sygnału audio. 
• Intuicyjna aplikacja sterująca ROSE Connect Premium. 
• Obsługa standardu MQA oraz plików DSD 512 (22,5792 MHz). 
• Dobrej jakości wbudowany wzmacniacz słuchawkowy. 

Piękny, klasycznie wyglądający odtwarzacz
CD zapewniający wysoką jakość dźwięku 

Yamaha CD-S303 

• Wydajny przetwornik C/A, gwarantujący świetną precyzję
konwersji przy zachowaniu niskiego poziomu szumów. 

• Kompatybilność z takimi formatami audio jak
MP3, WMA, LPCM, FLAC i płytami CD-R/RW. 

• Tryb Pure Direct umożliwiający skrócenie ścieżki
przetwarzania sygnału do minimum. 

• Liczne wygodne funkcje odtwarzania.  

Wszechstronne źródło dźwięku dla fanów streamingu – 
bestseller w swojej klasie 

Bluesound Node 

• Streaming hi-res audio i obsługa standardu MQA. 
• Dwuzakresowy moduł Wi-Fi i gigabitowy Ethernet. 
• Wbudowany dwukierunkowy moduł Bluetooth z obsługą aptX HD. 
• Wsparcie dla funkcji AirPlay 2 do integracji z urządzeniami firmy Apple. 

Konstrukcja łącząca funkcje odtwarzacza sieciowego, 
przetwornika C/A i przedwzmacniacza stereo 

NAD C 658 

• Kompatybilność z platformą BluOS i aplikacją BluOS Controller. 
• Obsługa zaawansowanego systemu korekcji akustyki

pomieszczenia Dirac Live Room Correction. 
• Wbudowany moduł Bluetooth (dwukierunkowy)

z obsługą kodeka aptX HD.   
• Zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy MM. 
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GŁOŚNIKI   
Głośnik bezprzewodowy to niezwykle wygodne w użytkowaniu narzędzie do odtwarzania muzyki np. z urządzeń mo-
bilnych, ale nie tylko. Mogą również stanowić realną alternatywę dla klasycznych systemów audio – wszystko jest 
kwestią określenia potrzeb. W wypadku modeli do użytku domowego istotne są przede wszystkim stabilna łączność 
z Internetem i atrakcyjny wygląd, spójny z wystrojem wnętrza, w którym głośnik się znajduje. 

Bezprzewodowe

26 27#EksperciDobregoBrzmieniawww.tophifi.pl

Doskonale zaprojektowany głośnik bezprzewodowy o 
360-stopniowej scenie dźwiękowej 

Bluesound Pulse M 

• Układ przetworników Omni-Hybrid, który zapewnia
wciągające i dynamiczne brzmienie. 

• Odtwarzanie audio za pośrednictwem Wi-Fi,
AirPlay 2 lub Bluetooth z aptX HD. 

• Możliwość obsługi z wykorzystaniem
aplikacji BluOS Controller. 

• Dwie wersje kolorystyczne: czarna lub biała. 

Piękno bezprzewodowego dźwięku w najlepszym wydaniu 

Bowers & Wilkins Zeppelin 

• Potężna konstrukcja o mocy 240 W. 
• Ikoniczny, designerski wygląd. 
• Zaawansowane przetworniki z techniką Fixed Suspension Transducer. 
• Kompatybilność z systemem multiroom, a ponadto obsługa

AirPlay 2, Bluetooth i Spotify Connect. 

Świetnie brzmiący głośnik bezprzewodowy 
zamknięty w charakterystycznej obudowie 

Yamaha MusicCast 50  

• Rzadko spotykane w głośnikach bezprzewodowych 
wejście optyczne - podłącz telewizor. 

• Możliwość odtwarzania muzyki z wykorzystaniem 
Wi-Fi, AirPlay 2 lub Bluetooth. 

• Lekko ocieplone, spójne brzmienie, co powoduje, że 
głośnik dobrze sprawdza się w każdym repertuarze. 

• Kompatybilność z systemem multiroom MusicCast. 

Kompaktowy głośnik o modnym kształcie, idealny 
do niewielkich i średnich pomieszczeń  

Audio Pro A10 

• Programowalne przyciski szybkiego wyboru. 
• Kompatybilność z systemem multiroom Audio Pro. 

• Otwór montażowy znajdujący się na obudowie. 
• Stylowe wykończenie transparentną akustycznie tkaniną. 

Stereofoniczny aktywny zestaw kolumn 
podłogowych, największy z oferty 
szwedzkiego producenta 

Audio Pro A48 

• Duża moc, pozwalająca na nagłośnienie nawet 
większych pomieszczeń. 

• Pełne i precyzyjne brzmienie, które można śmiało 
określić jako uniwersalne. 

• Kompatybilność z systemem multiroom Audio Pro. 
• Obsługa Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect

i Tidal Connect. 

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE

KLIKNIJ PO WIĘCEJ
ŚWIĄTECZNYCH INSPIRACJI
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SŁUCHAWKI   
Różnorodność modeli dostępnych w tej grupie produktowej może przyprawić kupującego o ból głowy. Oprócz brzmie-
nia istotne jest także późniejsze zastosowanie słuchawek. Do użytku domowego – zwłaszcza do współpracy z syste-
mem stereo – lepsze mogą okazać się modele nauszne przewodowe. Z kolei w terenie, gdzie komfort użytkowania jest 
szczególnie ważny, warto zwrócić uwagę na konstrukcje bezprzewodowe, a wśród nich na słuchawki True Wireless. 
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Wyróżniające się bezprzewodowe słuchawki 
planarne dla graczy i nie tylko 

Audeze Penrose 

• Planarne przetworniki magnetyczne Audeze 100 mm. 
• Elastyczny i odłączany mikrofon wysięgnikowy

o wysokiej jakości transmisji. 
• Bezstratne połączenie o niskim opóźnieniu 2,4 GHz

i Bluetooth 5.0 (SBC i AAC). 
• Dostępne w dwóch wersjach: Penrose (dla PlayStation 

oraz komputerów Windows i Mac) i Penrose X (dla Xbox 
oraz komputerów Windows). 

Nauszny model bezprzewodowy zapewniający wyjątkowe 
rezultaty w przystępnej cenie 

Audio-Technica ATH-M50xBT2 

• Dostęp do asystentów głosowych
(Amazon Alexa, Asystent Google i Apple Siri). 

• Funkcja parowania wielopunktowego – możliwość jednoczesnego 
połączenia z dwoma urządzeniami Bluetooth. 

• 10-minutowe ładowanie słuchawekzapewnia im
ok. 3 godz. bezprzewodowej pracy. 

• Kompatybilność z aplikacją Audio-Technica Connect. 

Audiofilskie słuchawki przewodowe dla miłośników
dobrego brzmienia, którzy cenią sobie komfort   

Audeze LCD-2 Classic 

• Otwarte, wokółuszne słuchawki planarne z dużymi
przetwornikami o niezwykle cienkich membranach.

• Klasyczna sygnatura dźwiękowa Audeze, nawiązująca
do słuchawek Audeze LCD-2 z 2009 roku. 

• Komfort użytkowania, nawet przy dłuższych
sesjach odsłuchowych. 

• „Odchudzona” o 45 g wersja cenionego wśród
melomanów modelu LCD-2. 

Imponująco głębokie brzmienie i stylowe
wzornictwo w formie True Wireless 

Devialet Gemini 

• Trzy poziomy działania systemu aktywnej
redukcji hałasu: „niski”, „wysoki” i „płaski”. 

• Nowoczesny design nawiązujący do
unikatowych głośników z serii Phantom. 

• Skuteczna izolacja od dźwięków otoczenia. 
• Współpraca z aplikacją mobilną Devialet Gemini. 

Nowa generacja słuchawek bezprzewodowych 
od brytyjskiej legendy świata audio 

Bowers & Wilkins Px7 S2 

• Muzykalne, odpowiednio dociążone brzmienie. 
• Aplikacja Bowers & Wilkins Music pozwalającam.in. na konfigurację słuchawek. 

• Obsługa Bluetooth w wersji 5.2 i kodeków aptX HD i aptX Adaptive. 
• Do 30 godz. bezprzewodowej pracy na jednym naładowaniu. SPRAWDŹ CENĘ ON-LINE
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Wielu z nas chciałoby złożyć w swoim domu piękny i bezkompromisowy (czytaj: duży) system stereo, ale 
rzeczywiste ograniczenia – niezbyt duża przestrzeń mieszkaniowa, obecność małych dzieci, czy też sceptyczni 
partnerzy – nam na to nie pozwalają. W obliczu takich przeszkód można się poddać i zmienić hobby na 
brydża lub warcaby. Albo jednak pozostać w kręgu swoich zainteresowań, ale rozważyć alternatywne, równie 
satysfakcjonujące rozwiązanie, które szczerze polecamy. Bo melomanom z ograniczonymi warunkami 
rodzinno-lokalowymi w zasadzie pozostaje tylko jedno – inwestycja w dobre słuchawki. Takie z wyższej lub 
najwyższej półki. Na przykład w Audeze LCD-2 Classic.

Co wrzucić na początek? Jaki utwór 
puścić, żeby jak najszybciej poczuć istotę 
słuchawkowego dźwięku Audeze LCD-2 
Classic i wszystkie jego niuanse? Każdy 
ma własną wizję muzyki i swoje ulubione 
kawałki, z pomocą których sprawdza czy 
konkretne urządzenia audio mu odpowia-
dają, czy nie. My mamy tych kawałków 
bardzo dużo. Słuchamy rozmaitych rzeczy 
i jesteśmy emocjonalnie związani z tak 
wieloma z nich, że czasem ciężko nam się 
zdecydować na jeden konkretny utwór, 
gdy trzeba coś na szybko wybrać. Dlatego 
też często kierujemy się luźnymi skojarze-
niami, które podsuwają nam niby przy-
padkowe, ale jak się chwilę potem okazuje, 
bardzo celne pomysły. 

Tym razem wszyscy byliśmy zgodni, że 
chcemy włączyć coś z głębokim basem, 
bo ten aspekt brzmienia interesował nas 
w pierwszej kolejności. I najlepiej by było, 
aby to jeszcze był bas brudnawy, szorstki, 
balansujący na granicy utraty kontroli, 
a nawet ochoczo ją porzucający. Co by to 
mogło być? Wtedy nas olśniło. No przecież 
wybór mógł być tylko jeden. 

Cała płyta duetu Rhythm & Sound, wydana 
w 2001 roku, to już klasyka współczesnej 
awangardy. Mamy tu do czynienia z elek-
troniczną wersją jednej z ciekawszych wa-
riacji na temat jamajskiego reggae, która 
nazywa się dub. Ten typ muzyki charaktery-
zuje się dewastująco potężnym, przepast-
nie głębokim, pulsującym, wręcz przelewa-
jącym się basem, pełnym analogowych 
szumów i trzasków, wśród których czasem 
unosi się też wokal. Celowo piszemy „unosi 
się”, bo wrażenie jest iście kosmiczne. 

Audeze LCD-2 Classic
 – jak to brzmi?

Słuchawki Audeze LCD-2 Classic pięknie 
pokazują całe muzyczne spektrum tego 
utworu – zarówno głębinowy, ale lekko 
rozmazany bas (dokładnie taki jest na 
tym nagraniu), jak i zapętlone szumy, no 
i ten głos wokalisty, przyjemnie dociążony, 
wibrujący, rozbrzmiewający w niezmie-
rzonej przestrzeni. Przy czym bas – to duża 
sztuka w przypadku tego rodzaju muzyki 
– nie sprawia wrażenia przesadzonego, 
jest duży, ba, ogromny, lecz jakże akuratny. 
I świetnie kontrolowany. 

Od początku odsłuchu uderza nas kar-
dynalna cecha tych słuchawek. Chociaż 
pokazują bardzo dużo szczegółów, przekaz 
wcale się na nich nie skupia, lecz gładko 
łączy wszystkie słyszalne elementy w spój-
ną i pięknie zrównoważoną całość. Ale 
czy nie nazbyt gładką? Czy LCD-2 Classic 
potrafią też pokazać pazury muzyki, która 
tego wymaga? Postanowiliśmy to zbadać 
i włączyliśmy „Whiskey in the jar”, kawałek, 
który w 1998 roku grupa Metallica umieści-
ła na swojej płycie z coverami, zatytułowa-
nej „Garage, Inc.” 

Utwór jest krótki, zadziorny i ma w sobie 
duży ładunek szorstkiej (w najlepszym 
znaczeniu tego słowa) punkowo-rocko-
wej, garażowej energii. Słuchawki Audeze 
niczego nie temperują i potrafią niebywale 
skutecznie zarazić tą energią. Jest czad! 
Chce się tego słuchać. Muzyka uderza 
pełnym pasmem, z mocą – napastliwe 
gitary, perkusja narzucająca wyrazisty 
rytm i wreszcie wokal Jamesa Hetfielda, 
wszystko ma gęstą, wręcz lepką fakturę, 
jest dociążone i mieni się szczegółami. 

Tanie słuchawki w połączeniu ze średniej 
jakości źródłem, dają często wrażenie, że 
obcujemy z krzykliwie uproszczoną, wręcz 

umownie prezentowaną muzyką. Z Audeze 
jest dokładnie odwrotnie. Uwodzą żywo-
ścią i energią, pełną soczystych szczególi-
ków, nawet jeśli są to szumy i trzaski. Z tymi 
słuchawkami słychać, że czasem one też 
odgrywają swoją rolę i mogą być muzyką. 

Wszystkie utwory, których słuchaliśmy, 
utwierdziły w nas przekonaniu, że kar-
dynalną cechą Audeze LCD-2 Classic 
jest fenomenalna muzykalność. Objawia 
się ona w znakomitym zrównoważeniu 
pasma dźwiękowego, przestrzenności, 
zjawiskowej, ale nieprzejaskrawionej 
szczegółowości i przyjaznym charakte-
rze brzmienia, co w praktyce oznacza, że 
można z ich pomocą słuchać rozmaitych 
gatunków muzyki przez długi czas bez 
uczucia zmęczenia. 

Słuchawki te dobrze różnicują nagrania. 
Bez trudu dostrzeżemy różnice w technicz-
nej jakości utworów. Świetnie zrealizowane 
kawałki błyszczą i potrafią zachwycić, gdy 
jednak sięgniemy po coś, co nie jest zbyt 
dobrze zarejestrowane, od razu usłyszy-
my mankamenty, ale przełkniemy je bez 
większego trudu, ponieważ Audeze LCD-2 
Classic dodają im trochę gładkiego, ana-
logowego połysku, który sprawia, że ich też 
bardzo przyjemnie się słucha. 

Pełną wersję artykułu przeczytają Pań-
stwo w naszej Strefie Wiedzy, klikając 
w przycisk poniżej.

AUDEZE LCD-2 CLASSIC? 
„TOP HI-FI SUBIEKTYWNIE”

JAK BRZMIĄ 
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czytaj więcej
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Oferty promocyjne obowiązują do 20.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian i pomyłek. 
Promocje nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się na stronie www.tophifi.pl. 
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE

www.tophifi.pl
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW AUDIO-VIDEO

BLISKO 30 LAT NA RYNKU 
Już od blisko 30 lat pomagamy naszym klientom odkrywać świat pięknego brzmienia, nieustanie wyszukując najlepsze dostępne 
urządzenia i rozwiązania. Dzięki temu mamy pewność, że ich oczekiwania zostaną w stu procentach spełnione. Dysponujemy 
szeroką wiedzą, zarówno o tradycyjnym sprzęcie hi-fi, jak i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w zakresie systemów audio 
i audio-wideo, a także instalacji multiroom i smart home. 

Salony Top Hi-Fi & Video Design znajdują się w 15 dużych miastach Polski. Kupujesz przez Internet i nie chcesz czekać? Nic 
prostszego – zrób zakupy online na www.tophifi.pl z odbiorem osobistym we wskazanym przez Ciebie salonie należącym do 
naszej sieci. Wymarzonym sprzętem będziesz mógł cieszyć się jeszcze nawet tego samego dnia. 

PROFESJONALNI DORADCY
Odwiedź lub skontaktuj się z jednym z naszych salonów. Pracujący tam konsultanci to wysokiej klasy specjaliści, którzy chętnie dzielą 
się swoim bogatym doświadczeniem. Z przyjemnością pomogą Ci w rozwijaniu muzycznej pasji. Powiedz nam czego oczekujesz, a my 
dobierzemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. 

SALE ODSŁUCHOWE W KAŻDYM SALONIE
W każdym salonie Top Hi-Fi & Video Design znajduje się profesjonalnie przygotowana sala odsłuchowa, pozwalająca ocenić 
brzmienie i poznać funkcjonalności poszczególnych urządzeń. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasi klienci mogą w komfortowych 
warunkach, przebywając „sam na sam” z wybranym sprzętem audio, ocenić jego walory brzmieniowe jeszcze przed podjęciem 
ostatecznej decyzji zakupowej. To sprawia, że klienci wychodzą z naszych salonów dokładnie z tym, czego poszukiwali. 
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KARTA PODARUNKOWA

Szukasz prezentu dla bliskiej osoby, ale nie 
wiesz co jej podarować? Postaw na kartę 

podarunkową Top Hi-Fi & Video Design, dzięki 
której zyskujesz pewność, że spełnisz oczekiwania 

obdarowywanego.

SPRAWDŹ

https://www.tophifi.pl/blog/post/karty-podarunkowe-top-hi-fi-video-design.html?utm_source=tophifi.pl&utm_medium=katalog&utm_campaign=Gazetka+swiateczna

