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T
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uż pod koniec przygotowywania testów 
do marcowego numeru Audio, dostałem 
od naczelnego zlecenie: Przetestować 
wzmacniacz. Zintegrowany. Kosztujący 

ponad 50 000 zł. Marki Devialet. Nazwa była 
mi znana, ale może wstyd się przyznać, nie 
od razu skojarzyłem, czego się spodziewać.  
Długie doświadczenie, zresztą nie tylko moje, 
podpowiadało, że pojawi się przede mną urządze-
nie o gabarytach i masie, jakie trudno przegapić... 
Dlatego przez kilka minut kręciłem się w naszym 
„magazynku”, do którego urządzenie miało zostać 
dostarczone, w poszukiwaniu dużego pudła. 
Bezskutecznie. Potykałem się tylko o płaski karton, 
w którym zwykle umieszczane są trzydziestokilku-
calowe telewizory LCD. W pewnym momencie do-
strzegłem resztki fi rmowej taśmy zabezpieczającej: 
Devialet. To był dopiero początek niespodzianek. 

W podwójnym opakowaniu znajduje się ogrom-
na, tekstylna torba z uszami i właściwe, eleganc-
kie pudełko. Kształt, wyściółki i zabezpieczenia 
przypominają bardziej luksusowe etui na biżuterię 
niż opakowanie jakiegokolwiek sprzętu elektro-
nicznego. Nawet książeczki mają przygotowane 
wyżłobienia z pomocnymi nacięciami, by łatwiej 
było je wyciągnąć i przy okazji nie uszkodzić. 
Zdejmując górne wieko znajdziemy kartonik 
z akcesoriami, jest też coś w rodzaju trackballa 
(odwrócona myszka komputerowa), co później 
okazało się być pilotem, wreszcie sam wzmac-
niacz. Wszystko dokładnie oklejone ochronnymi 
foliami. Trzeba przyznać, że opakowanie jest iście 
królewskie i jeszcze zanim podłączymy kable, 
zanim ustawimy wzmacniacz na swoim miejscu, 
będzie dużo radości z samego „rozdziewiczania”. 

Pochodząca z Francji marka Devialet od 
początku swojego istnienia koncentruje się na 
projektowaniu urządzeń, które zarówno niezwykle 
wyglądają, jak i niekonwencjonalnie działają. 
Blisko im do nowoczesnych, strumieniowych 
sposobów przesyłania dźwięku. W ostatnim roku 
oferta uległa przeobrażeniom i obecnie składają 
się na nią trzy urządzenia o symbolach 110, 170, 
240. Można je, zgodnie z przyjętą nomenklaturą, 
nazwać wzmacniaczami zintegrowanymi, jednak 
sam producent stosuje określenie „system audio” 
wymiennie z nazwą marki. „Który Devialet jest dla 
mnie?” - to pytanie podsuwa zainteresowanym 
sam producent, zmierzając krótką drogą do celu 
- uświadomienia, że są to urządzenia wyjątko-
wo nowoczesne, ale wymagające poznania ich 
właściwości.  

Devialet potrzebuje w wielu sytuacjach już 
tylko kolumn oraz... komputera lub smartfonu 
jako źródła dźwięku. Tak właśnie działa wiele 
z konkurencyjnych wzmacniaczy zintegrowanych, 
więc wyjątkowość Devialeta będzie tkwiła jeszcze 
gdzie indziej. 

Trzy integry pokazują sporo różnic konstrukcyj-
nych i wyposażeniowych, mają wreszcie zupełnie 
inną mocą wyjściową, ale łączy je sztandarowa 
technika marki - autorska metoda strumieniowej 
transmisji sygnału, określana mianem Devialet AIR. 

     

D
E

V
IA

LE
T 240

 Devialet 240 HI-END

www.audio.com.pl



HI-END Devialet 240

TEST

94 marzec 2014 www.audio.com.pl

O
budowa wzmacniacza jest mecha-
nicznym majstersztykiem. Z góry 
widzimy kwadrat o boku 40 cm, 
aluminiowa rama ma 4 cm wysoko-

ści, a z przodu dostrzegamy lekki łuk. Wszystkie 
krawędzie są ostro ścięte, a powierzchnie alumi-
niowe ręcznie wypolerowano na wysoki połysk. 
Patrząc pod jednym kątem wydają się srebrne, 
pod innym przechodzą w głęboką czerń. Lepiej 
nie dotykać... odciski palców pojawiają się od 
razu i uparcie zostają na swoim miejscu. 

Z przodu znajduje się jedynie niewielki, 
okrągły przycisk przyozdobiony literką D, na 
górnej płycie owalny lufcik, przez który widać 
część układów wewnątrz i który zawiera także 
okrągłe „oko” wyświetlacza. Przycisk służy do 
włączania i wyłączania oraz (w trybie pracy) 
pełni rolę sekwencyjnego przełącznika źródeł. 
Na wyświetlaczu ujrzymy dyskretną grafikę 
symbolizującą pokrętło głośności, wewnątrz 
którego prezentowane są symbole aktywnych 
wejść i niektóre informacje dotyczące wybra-
nych połączeń. 

Wprawne oko dojrzy także, że górna pokrywa 
w tylnej części złożona jest jakby z dodatkowego 
modułu - to zaślepka, po zdjęciu której odsłoni 
się rząd gniazd na tylnej ściance. Można się 
do nich dostać bez demontażu tego panelu 
(zamocowanego na kulistych zatrzaskach), się-
gając od spodu, jednak nie jest to rozwiązanie 
polecane ani wygodne; lepiej ściągnąć panel, 
wszystko wygodnie podłączyć, a potem założyć 
go i zamaskować wszystkie kable.

W tym miejscu każdego opisu następuje zwy-
kle krótka analiza możliwości połączeniowych. 
W przypadku Devialeta nie jest to jednak taka 
prosta sprawa. Właściwie tylko jedno jest dosko-
nale znane i oczywiste - pojedynczy komplet 
zacisków głośnikowych. 

Z lewej strony tylnego panelu znajduje 
się wejście USB, umożliwiające podłączenie 
komputera i korzystanie z wbudowanego w 240-
stkę przetwornika DAC, jest też złącze sieci 
LAN, a wewnątrz moduł bezprzewodowy Wi-Fi. 
Pojedyncze złącze XLR pełni rolę cyfrowego, 
symetrycznego wejścia AES/EBU, obok niego 

jest jeszcze sześć gniazd RCA. Czy to wejścia 
analogowe, czy cyfrowe? Napisy nad gniazd-
kami sugerują jedno, a te poniżej - już co 
innego. Nikt się jednak nie pomylił, ani nikt źle 
tych oznaczeń nie odczytał. To bowiem jedna 
z wyjątkowych cech urządzenia - fizyczne wej-
ścia mogą być tym, czym chcemy, aby w danej 
sytuacji były, wszystko zależy bowiem od 
konfiguracji wzmacniacza. Możemy mieć wej-
ście cyfrowe w formacie współosiowym, które 
wykorzystamy np. do podłączenia odtwarzacza 
CD (lub samego transportu), a innym razem 
to samo gniazdo może stać się częścią (kanał 
lewy lub prawy) analogowego wejścia linio-
wego lub wyjściem dla subwoofera. Wejście 
cyfrowe może stać się wyjściem analogowym… 

Konstruktor wpadł na nowatorski pomysł 
oddzielenia warstwy fizycznej (gniazda) od 
układów wewnątrz, instalując pomiędzy nimi 
swoistą rozdzielnię sygnałów. Dlatego na tym 
etapie interesuje nas głównie to, że mamy do 
dyspozycji sześć pojedynczych RCA. Oczy-
wiście istnieją pewne ograniczenia, jednak 
w praktyce trudno będzie wyobrazić sobie 
konfigurację, której nie dałoby się obsłużyć. 
Mamy źródła analogowe? Nie ma problemu. 
Jedno analogowe, drugie i trzecie cyfrowe? 
Proszę bardzo. Co z winylami? Zapraszamy, 
to zresztą jedna z bardziej zaawansowanych 
funkcji, bowiem ustawienia pozwalają decydo-
wać, jaki mamy typ wkładki i w razie potrzeby 
precyzyjnie wyregulować szereg dodatkowych 
parametrów! Od tej chwili wejście liniowe 
zmieni się w gramofonowe, trzpień uziemiający 
jest już oczywiście fizyczny.

Konfiguracji w modelu 240 podlega także 
sekcja końcówek, zdecydujemy o maksymalnej 
mocy wyjściowej! 

Bazowo wzmacniacz jest urządzeniem 
stereofonicznym, ale możemy go zmostkować, 
uzyskując wówczas 500 W. Oczywiście potrzeb-
ny będzie w takim wypadku drugi taki sam 
Devialet, by stworzyć system stereo. 

Pilot to miniatura samego wzmacniacza 
z zainstalowanym na górze potężnym, ale 
bardzo wygodnym pokrętłem do regulacji 

głośności. Dostępne są także cztery klawisze 
dla najważniejszych funkcji: zasilania, wyboru 
wejść, szybkiego wyciszenia oraz…regulacji 
barwy dźwięku.

Podłączając wzmacniacz do sieci kompute-
rowej możemy także sięgnąć po nowoczesny, 
wirtualny sterownik - aplikację dla smartfonów 
i tabletów. Wyjątkowy styl i jakość wykonania 
samego urządzenia przełożyła się na staran-
ność wykonania aplikacji, która ma piękną 
szatę graficzną, działa szybko i bezbłędnie, 
nie ma problemu z wyszukiwaniem i nawiązy-
waniem połączenia ze wzmacniaczem. 

Podstawą wirtualnego pilota jest oczywiście 
sterowanie wszystkimi funkcjami, które uzupeł-
niono o prostą funkcję strumieniową; możemy 
odtwarzać zasoby biblioteki muzycznej smart-
fona. Nie ma jednak Airplay (tego protokołu 
Devialet nie używa), więc nie można skierować 
do wzmacniacza dźwięku z dowolnie wybranej 
aplikacji.

Oprócz klasycznych wejść audio (cyfro-
wych i analogowych), Devialet otwarty jest 
na muzykę z komputera. Użytkownik ma do 
wyboru gniazdo USB lub sieć LAN. Najważniej-
szy jest jednak sam sposób strumieniowania, 
producent porzucił obowiązujące standardy, 
które uznał za niewystarczające od strony ja-
kościowej. Zdecydował się na zaprojektowanie 
własnej metody transmisji, którą nazwał AIR. 
U jej podstaw leży asynchroniczny (wzmac-
niacz kontroluje źródło – np. komputer) transfer 
informacji, oczywiście w formie bezstratnej, 
w rozdzielczości 24 bitów i częstotliwości prób-
kowania 192 kHz. AIR używany jest zarówno 
w aplikacji mobilnej dla smartfonów, jak też 
w przypadku komputerów; wówczas trzeba za-
instalować niewielki program, który pełni rolę 
bufora – adaptera sygnałów płynących z pro-
gramowego odtwarzacza (Devialet nie narzuca 
nam konkretnego oprogramowania) do wzmac-
niacza. W specjalnym okienku wyświetlany 
jest podgląd parametrów pracy wzmacniacza, 
jakość sygnału (w przypadku sieci bezprzewo-
dowej) i szereg innych informacji.
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Nie mniej fascynująca od funkcjonalnej 
specyfiki wzmacniacza jest jego technika. Nie-
wielka, a przy tym relatywnie lekka obudowa 
i wysoka moc rodzą podejrzenia o zastoso-
wanie amplifikacji impulsowej, jednak nie 
jest to „zwykła” klasa D. Zacznijmy jednak od 
początku, czyli od przedwzmacniacza. 

Wszystkie sygnały, jakie docierają do 
Devialeta, muszą być po przejściu przez moduł 
konfiguracyjny (decydujący o połączeniu kon-
kretnych gniazd do wybranych sekcji) zamie-
nione na postać cyfrową. Oczywiście dotyczy to 
sygnałów analogowych, te ze źródeł cyfrowych 
są co najwyżej upsamplowane do postaci 24 bit 
/ 192 kHz. Konwersja A/C ma miejsce w ukła-
dzie Texas Instruments PCM4220, to wysokiej 
jakości dwukanałowy przetwornik analogo-
wo-cyfrowy o teoretycznym zakresie dynamiki 
123 dB. Co ciekawe, konwersji podlega również 
wejście gramofonowe, unikalnym rozwiąza-
niem w tym obszarze jest brak analogowego 
układu korekcyjnego, a więc sygnał z wkładki 
MM lub MC (po wstępnym wzmocnieniu) trafia 
także od razu do przetwornika analogowo-
cyfrowego. Na kolejnym etapie następuje 
obróbka cyfrowa i dopiero tam, jeśli zajdzie 
taka potrzeba (jeśli wybrane zostało wejście 
gramofonowe), realizowana jest cyfrowa ko-
rekcja zgodnie z krzywymi RIAA. Możemy więc 
tutaj mówić o cyfrowym przedwzmacniaczu 
gramofonowym! 

Wszystkie sygnały są następnie oczyszcza-
ne z zakłóceń, a rozdzielczość podnoszona 
do 32 bitów po to, by możliwie bezstratnie 
realizować funkcję regulacji głośności (wciąż 
znajdujemy się w domenie cyfrowej). Na 
obecnym etapie oprogramowanie Devialeta 
zapewnia prostą korekcję barwy dźwięku, pro-
ducent przekonuje jednak, że moc obliczenio-
wa procesorów jest wystarczająca nawet do 
zaawansowanej korekcji akustyki, która być 
może pojawi się wraz z kolejnymi aktualiza-
cjami oprogramowania. Już teraz właściciele 
wzmacniacza mogą poprosić przez stronę 
internetową o przygotowanie specjalnego 

profilu z uwzględnieniem określonych filtrów 
np. do pomieszczeń z wyraźnymi problemami 
w zakresie basu.

Dane wychodzące z procesorów DSP 
opuszczają strefę przedwzmacniacza, po 
czym są konwertowane z powrotem na format 
analogowy. Za ten proces odpowiadają już 
układy Texas Instruments PCM1792, pracują-
ce z rozdzielczością 24 bitów i maksymalną 
częstotliwością 200 kHz, teoretyczna dynami-
ka wynosi nieco ponad 130 dB. Z przetwor-
ników trafiamy do pierwszego (od gniazd 
wejściowych) stopnia analogowego, który 
pracuje w czystej klasie A, a jego zadaniem 
jest konwersja prądowo-napięciowa i odpo-
wiednie przygotowanie sygnałów dla właści-
wych końcówek mocy. To szczególny proces, 
przebiegający wedle firmowej koncepcji ADH 
– co z niej wynika, o tym dalej. 

Dwa wyjściowe bloki wzmacniające są 
natomiast układami klasy D, dzięki którym 
urządzenie może poszczycić się wysoką 

sprawnością. Również zasilacze są konstruk-
cją impulsową. Klasa D przy swoich ogrom-
nych zaletach ma jednak kilka wad, z których 
najgroźniejszą jest konieczność stosowania 
pasywnych filtrów na wyjściach obwodów - 
ich zadaniem jest odcięcie niepożądanych 
zakłóceń, będących efektem ubocznym pracy 
wyjściowych tranzystorów przełączających. 
Stosowane na ogół filtry LC to źródło proble-
mów we współpracy z obciążeniami o dużej 
zmienności modułu impedancji czyli w prak-
tyce – z typowymi kolumnami głośnikowymi. 
Devialet chwali się jednak, że znalazł na to 
lekarstwo i we wzmacniaczu 240 zrezygnował 
w ogóle z filtrów wyjściowych! To brzmi jak 
szaleństwo i wyprowadzenie groźnego wyso-

W niskie i szerokie 
kartony pakowane są na ogół telewizory 

LCD, w Devialecie nawet pudełko jest niezwykł

Wewnątrz luksus i dokładność 
niczym w opakowaniu drogiej 
biżuterii.

Wewnątrz porządek i czystość, jak pod maską nowoczesnego auta.  

koczęstotliwościowego szumu, ale spokojnie, 
w tym miejscu bowiem wracamy do cudownej, 
uzdrowicielskiej roli układów ze wspomnianej 
wcześniej sekcji w klasie A. Jej kolejnym (być 
może najważniejszym) zadaniem jest genero-
wanie dodatkowych przebiegów kasujących, 
które niwelują groźne zniekształcenia, powsta-
jące na wyjściu końcówek mocy. Pozwala to 
zrezygnować z klasycznych filtrów rekonstruk-
cyjnych. Niewątpliwie unikalne, w ramach 
znanej klasy D, rozwiązanie uzupełnia układ 
nazwany przez producenta mianem ADH. 

Mimo 
niskiej 

obudowy, 
zmieściło 
się dużo 

gniazd – ale 
o bardzo 

nietypowym 
działaniu... 

Tylna część górnej ścianki pełni funkcję 
zaślepki, ukrywając gniazda i kable.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Laboratorium Devialet 240 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 162 162
 4 324 324
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,22
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  75
Dy na mi ka [dB]  97
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 265

Symbol wzmacniacza oznacza moc wyjściową (w jednym kanale), spe-
cyfi kacja techniczna jest jednak dość skromna i na początek wiemy tylko 
tyle, że deklaracje te dotyczą obciążenia 6 omowego. Nie ma jednak prze-
szkód by podłączać zarówno kolumny 8 jak i 4 omowe, co więc naprawdę 
potrafi  to urządzenie, przekonamy się właśnie w laboratorium.

Ze względu na charakterystykę naszego systemu pomiarowego wyko-
rzystałem sygnały analogowe, wyniki mogłyby być w niektórych obszarach 
jeszcze lepsze, gdybyśmy dysponowali sygnałem cyfrowym i ominęli 
sekcję wbudowanych w Devialeta konwerterów analogowo-cyfrowych. 
Dla wybranego wejścia analogowego ustaliłem, zgodnie z rekomendacją 
producenta, częstotliwość próbkowania na 96 kHz, wtedy wzmacniacz 
generuje niższe zniekształcenia i szumy. Dla 192 kHz wykonałem jednak 
dodatkowy pomiar pasma przenoszenia, ale o tym za chwilę.

Przy obciążeniu 8 omów urządzenie generuje 162 W, podczas gdy przy 
4 omach wartość ta ulega dokładnemu podwojeniu (324 W). Same końców-
ki mocy pracują więc z idealnie stabilnym napięciem. Nawet po dodaniu 
drugiego kompletu obciążeń moc pozostaje na niezmiennym poziomie, 
więc i wspólny zasilacz jest  „obliczony” idealnie. 

Z pomiarem mocy wyjściowej wiąże się też inna ciekawa historia, otóż 
wzmacniacz wchodząc w obszar przesterowania, już na początkowym eta-
pie szybkiego wzrostu zniekształceń uruchamia jakiś układ zabezpiecza-
jący, który nie pozwala na dalszy wzrost napięcia sterującego. Dzieje się 
to jednak w pełni transparentnie i użytkownikowi trudno będzie cokolwiek 
zauważyć (o ile oczywiście kiedykolwiek wykorzysta bliską maksymalnej 
moc wyjściową), wzrost napięcia sterującego nie powoduje bowiem wzro-
stu napięcia wyjściowego, a tym samym moc wyjściowa nie wzrasta już 
ponad pewien ustalony poziom. Nie rosną więc również zniekształcenia, 
a dalsze „podkręcanie” gałki głośności niczego już nie zmieni. Formalnie 
rzecz ujmując poniższe wartości nie są więc mocą znamionową w rozu-
mieniu standardu i zniekształceń THD+N = 1 %, a maksymalną możliwą 
do uzyskania mocą tego wzmacniacza przy znacznie niższym poziomie 
THD+N, ustalonym przez projektanta - 0,075 %.

Mimo, że liniowe wejścia analogowe nie są zapewne priorytetem dla 
tej konstrukcji, to producent zadbał o bliską wzorcowej czułość, która 
wynosi 0,22 V. Odstęp od szumu wynosi tylko 75 dB – jednak klasa D, mimo 
nowych rozwiązań, wciąż wtrąca swoje trzy grosze. 

Podstawowy pomiar pasma przenoszenia (rys.1) wykonałem dla 
rekomendowanego ustawienia wejść analogowych (konwersja A/C 24 bit 
/ 96 kHz) i odpowiadają mu charakterystyki dla 8 i 4 omów (odpowiednio 
czerwona i niebieska), które idealnie się pokrywają. Poziom przy 10 Hz wy-
nosi znakomite -0,1 dB, spadek rozpoczyna się tuż ponad 40 kHz i dokład-
nie odpowiada charakterystyce zastosowanego konwertera, próbkującego 
przy częstotliwości 96 kHz. Dla porównania wykonałem więc dodatkowy 
pomiar, ustalając parametry konwersji na 192 kHz, krzywa opada wówczas 
znacznie łagodniej, punkt -3 dB wyznaczamy przy 82 kHz.

Wykres z rys.2 można już tylko komplementować, widmo jest idealnie 
czyste, żadna z harmonicznych nie przekracza, ani nie zbliża się nawet do 
poziomu -90 dB.

Zniekształcenia THD+N poniżej 0,1 % możemy uzyskać dla mocy 
przekraczającej 0,5 W przy 8 omach i 1 W przy 4 omach (rys.3), w tym dru-
gim przypadku przebieg charakterystyki jest nieco korzystniejszy. Widać 
także, że obydwie charakterystyki w nietypowy sposób „urywają się”, to 
właśnie wspomniany punkt ingerencji układów zabezpieczających, które 
ograniczają poziom napięcia sterującego do założonej wartości. Wzrost 
sygnału nie powoduje już ani wzrostu mocy wyjściowej, ani zmiany warto-
ści zniekształceń THD+N, gdyż wzmacniacz pracuje już w jednym, ściśle 
ustalonym punkcie. 

LAB

Pod tą niewielką, użebrowaną puszką 
kryje się zasilacz impulsowy.



97marzec 2014www.audio.com.pl

Przepustka 
do konfiguracji

Wspomniałem o znakomitej elastyczności urzą-
dzenia w zakresie wejść i dystrybucji sygnałów, obszar 
konfiguracyjny jest tu bardzo szeroki, mamy przecież 
interfejsy sieci LAN i WiFi, port USB, regulacje w za-
kresie pracy przetworników czy przedwzmacniacza 
gramofonowego. Możemy dostosować wzmacniacz 
do systemu wielokanałowego, decydować o działaniu 
wyświetlacza, a nawet gniazd wyzwalających. Moż-
liwości jest tyle, że trudno je wszystkie zapamiętać. 
Liczba funkcji to jedno, ale przejrzystość ustawień jest 
w tym kontekście równie ważna, zwłaszcza, że wyda-
wać by się mogło, iż  do dyspozycji jest tylko maleńki 
wyświetlacz urządzenia i piękny, ale ograniczony do 
pokrętła oraz czterech przycisków pilot. W dobie 
smartfonów czy tabletów producenci radzą sobie z ta-
kimi wyzwaniami na najróżniejsze sposoby, posługując 
się często właśnie sprzętem mobilnym. 

Devialet wpadł jednak na inny pomysł, chyba 
najbardziej oryginalny i odważny, z jakimi miałem 
kiedykolwiek styczność.

Otóż konfiguracja zapisywana jest na karcie pa-
mięci SD, którą trzeba włożyć w slot z tyłu wzmacnia-
cza. Zmiana któregokolwiek z parametrów wymaga 
komputera z dostępem do internetu i przeglądarką 
internetową. 

No to zaczynamy. Najpierw musimy wejść na 
stronę www producenta i uruchomić specjalny skrypt 
– konfigurator, wybierając typ urządzenia otrzymuje-
my bardzo czytelne i graficznie efektowne narzędzie. 
Schemat tylnej ścianki, otwierane okienka przy każdej 
grupie opcji, czy podporządkowanie ich konkretnym 
wejściom - to wszystko sprawia, że przed ekranem 
monitora z myszką w dłoni możemy zatopić się 
w oferowane regulacje na długi czas, korygować, 
zmieniać, dopasowywać. Eksperymentować do woli. 
Gdy już skończymy i zatwierdzimy ostateczną wersję, 
komputer przygotuje dla nas specjalny plik konfigu-
racyjny o strukturze zrozumiałej dla wzmacniacza. 
Następnie trzeba ten plik nagrać na wspomnianą kartę 
pamięci SD, a po ponownym uruchomieniu urządze-
nia (choć niektóre źródła mówią o tym, że karty mo-
żemy przekładać także przy pracującym wzmacniaczu, 
to jednak za radą dystrybutora nie zdecydowałem się 
na taki krok) uzyskamy pożądaną funkcjonalność.

Aplikacja na stronie www pozwala także tworzyć 
tzw. profile, a więc gotowe zestawy parametrów na 
różne okazje, np. przedwzmacniacz gramofonowy 
MM albo MC, i zapisywać je w wygodnym menu. 
Wzmacniacz obsługuje jednak tylko jeden profil, więc 
wybrany zestaw konfiguracyjny trzeba za każdym 
razem nagrać na kartę pamięci, wymazując poprzedni. 
Pewnym rozwiązaniem może być oczywiście zakup 
kilku kart pamięci i przekładanie ich we wzmacniaczu 
– o ile oczywiście potrzebujemy często żonglować 
parametrami.

Gniazda RCA można dowolnie konfigurować, żon-
glując między sygnałami cyfrowymi, a analogowymi, 
liniowymi a korekcją dla gramofonu.

Wzmacniacz komunikuje się z komputerem na nie-
mal wszystkie sposoby, jest USB, sieć LAN, a nawet 
zintegrowany moduł Wi-Fi.

Pod portem LAN 
umieszczono czytnik 
kart SD, nośnik wykorzystywany 
jest jednak do zapisu konfiguracji wszystkich funkcji, 
specjalny plik z ustawieniami wygenerujemy odwie-
dzając stronę www producenta.

Model 240 jest stereofoniczną integrą, ale jego 
układ można także zmostkować do wersji mono. 

Procesory Sharc Analog Devices służą mocą oblicze-
niową i wszechstronnością architektury DSP.

Interfejs cyfrowy Wolfsona obsługuje aż osiem 
kanałów, będzie go można wykorzystać do nowych, 
wielokanałowych projektów.

Pierwszy z przetworników znajduje się na drodze 
sygnałów wejściowych, ten układ Burr Browna 
zamienia wszystkie sygnały analogowe na postać 
cyfrową i podaje je do głównego procesora DSP.

Tu już druga strona - sygnał po wyjściu z cyfrowej 
sekcji przedwzmacniacza trafia do przetwornika 
DAC, by za chwilę napędzić pierwszy z analogowych 
stopni końcówek mocy.
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ODSŁUCH 
„Cyfrowy” wzmacniacz i cyfrowe (w więk-

szości) źródła dźwięku, bo do takich fi rma prze-
cież namawia, powinny tworzyć całkiem zgrany 
duet, ale elastyczność konfi guracji pozwala 
myśleć o tym, by Devialet stał się prawdziwym 
centrum systemu audio, otwartym na każdy 
materiał, niezależnie, skąd on popłynie. 

Zanim jednak zagłębię się w szczegó-
ły i przedstawię choćby skrótowo część 
z eksperymentów jakie udało mi się 
wykonać, warto zacząć od ogólnych cech, 
które składają się na brzmieniową bazę 
wzmacniacza.

Nie mogę uczciwie napisać, że Devialet 
to urządzenie, które nie dodaje od siebie 
absolutnie nic. Czy się to komuś podoba, czy 
nie, jesteśmy jednak bardzo blisko absolutnej 
neutralności, krążąc raz z jednej, raz z drugiej 
strony. Czy lekkimi modyfi kacjami Devialet 
przybliża nas do subiektywnie większej płynno-
ści i muzykalności? Nie sądzę, aby można było 
być bliżej muzyki, niż jest ona sama, w swojej 
oryginalnej formie. Nie sądzę też, aby tak sub-
telne zmiany mogły zostać przez konstruktora 
zaplanowane, świadomie wprowadzone w celu 
„poprawienia” oryginału. Ale to już teoretyzo-
wanie, bo i tak dominuje wrażenie obiektywnej 
prawdy i naturalności, która wyzbyta jest 
wszelkiego „technicznego” obciążenia dzięki, 
właśnie, pierwiastkowi miękkości. Został on nie 
tyle pogodzony, co w pełni zharmonizowany 
z wyśmienitym różnicowaniem, i to samo w so-
bie jest wybitnym osiągnięciem. Zwykle mamy 
do czynienia z takim schematem: urządzenia 
grające miękko i ciepło są przyjemne, ale ujed-
nolicają; urządzenia o wysokiej rozdzielczości 
– pokazują więcej, ale często bardziej natarczy-
wie. Prawdę mówiąc, równie często mamy do 
czynienia z jeszcze inną kombinacją, najgorszą 
– brzmienie pozornie bogate w detale i dyna-
miczne, ale suche i płaskie, i wcale nie ukazuje 
różnorodności wybrzmień. W Devialecie każdy 
materiał wyraźnie zaznacza swój charakter, 
a znane nam płyty grają ciekawie, angażująco, 
odświeżają nasze emocje. To też znana chyba 
wszystkim sytuacja, gdy sięgamy po kolejną 
znaną płytę, wrzucamy ją „na ruszt”, ale jakoś 
nas nie rusza... bierzemy następną – i też 
słabo, myślimy wreszcie, że chyba nam dzisiaj 
z muzyką nie po drodze... Z Devialetem było 
odwrotnie – czego nie spróbowałem, w intencji 
że będzie to tylko moment, dla sprawdzenia, 
grało o wiele dłużej, do końca, musiała wręcz 
wybrzmieć ostatnia nuta – Devialet wciąga. 
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WYKONANIE
Nowoczesna, intrygująca, a jednocześnie subtelna 
forma w mistrzowskim  wydaniu, aby utrzymać polero-
wane aluminium w czystości pomoc Perfekcyjnej Pani 
Domu absolutnie konieczna.
Końcówki mocy klasy D w oryginalnej adaptacji bez 
filtrów wyjściowych, zaawansowana sekcja cyfrowej 
obróbki sygnałów, w tym cyfrowy przedwzmacniacz 
gramofonowy. Pilot w równie awangardowym stylu, co 
główne urządzenie.

FUNKCJONALNOŚĆ
Dowolność konfiguracji gniazd, ustawienia zapisywane 
na karcie pamięci, edytowane wyłącznie za pomocą 
komputera z dostępem do internetu. Wejścia analogo-
we (w tym dla gramofonu MM i MC) i cyfrowe, USB, 
Wi-Fi i LAN. Autorska koncepcja bezprzewodowej 
transmisji AIR, aplikacja sterująca (i odtwarzająca 
muzykę) dla smartfonów. 

PARAMETRY
Dokładnie podwaja moc wraz ze spadkiem impedancji 
(2 x 162 W / 2 x 324 W), bardzo niskie zniekształcenia. 

BRZMIENIE
Bezpośrednie i dokładne, a przy tym delikatne w wyższych 
rejestrach, z perfekcyjnie kontrolowanym basem. Bezpro-
blemowo emocjonujące – wciąga i niczym nie męczy.

dostarczyć sygnał cyfrowy, wtedy 
ominiemy jeden stopień przetworni-
ka (analog-cyfra). Warto spróbować, 
bo w ten sposób dźwięk zyska na wy-
razistości, dynamice i ogólnej mocy. 
Może jednak zgasnąć ów dodatkowy 
element płynności i delikatności.

Bardzo subtelne różnice objawiają 
się natomiast między konfi guracją 
przetworników (ADC) 96 i 192 kHz, 
przypomnę, że ta pierwsza jest przez 
producenta rekomendowana, rzeczy-
wiście gra pod pewnymi względami 
(przestrzeń, swoboda i dokładność) 
nieco lepiej, jednak wersja 192 kHz ma 
w mojej ocenie także przewagi, głównie 
w zakresie barw środka oraz góry pasma.

Devialet doceni z pewnością materiały 
wysokiej rozdzielczości, które pozwalają, 

mówiąc oględnie skrócić dystans między słucha-
czem a muzyką, wprowadzają więcej informacji, 
dokładniej odwzorowują, dopieszczają każdy 
dźwięk. Przepaść dzieli jednak te i zawarte 
również na płytach CD realizacje od materia-
łów najgorszej jakości (np. mp3 odtwarzane 
ze smartfonów), to niby oczywiste, ale jednak 
niemal za każdym razem zaskakujące i motywu-
jące, by wrócić do (dobrych) źródeł. 
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Pilot ma nie tylko 
niezwykłą formę z dużym, tradycyjnym 
pokrętłem wzmocnienia, ale komunikuje się ze 
wzmacniaczem w nietypowy, radiowy sposób.

Tym bardziej, że do dobrej zabawy potrzebny 
mi jest dobry bas. Devialet urządził prawdziwe 
święto niskich częstotliwości. Jest konkretnie, 
mocno, dynamicznie, bez „lawiny”, choć potrafi  
zadrżeć w posadach. Tu liczy się szybkość, 
„użebrowanie”, kontury, i ponownie – zróżni-
cowanie. Bas potrafi  przyłożyć, a nawet przytło-
czyć, o ile sięgniemy po coś „odpowiedniego”, 
np. Tangerine Dream. Jednak nawet gęsta 
elektronika pozwoli usłyszeć, jak dobrze ten 
wzmacniacz trzyma rytm.

Środek pasma jest mocny, bezkompromi-
sowo otwarty i kontaktowy. Jest i porządek, 
i kontrasty, każda rejestracja ma swój własny 
klimat i wcale nie każda musi zachwycać. 
Energetyczność i parcie do przodu, doskonała 
analityczność oraz separacja dźwięków są za-
letami pojawiającymi się niemal zawsze i wszę-
dzie. Gdzie więc jest ów pierwiastek miękko-
ści? Góra pasma. To taki magiczny zakres, 
chwilami tajemniczo „zadymiony”, zawsze 
płynny, gładki; rozciągnięty od metaliczności 
do cukierkowości, ale zdecydowanie unikający 
szorstkości. Trudno oczywiście zignorować 
możliwości jakie daje nowoczesna platforma 
Devialeta, ale i pominąć wynikające z nich 
dylematy. Odtwarzacz CD możemy przecież 
podłączyć na dwa sposoby, wykorzystując 
wejścia analogowe lub cyfrowe. W pierwszym 
przypadku korzystamy z przetworników źródła 
oraz…przetworników wzmacniacza, bo działa 
on przecież tak, że najpierw następuje konwer-
sja analogowo-cyfrowa, a później cyfrowo-
analogowa. Teoretycznie więc lepiej będzie 


