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NAD zawsze był jedną z ikon brytyjskiego 
hi-fi. W Polsce zawsze porównywanno 
go do innych, albo raczej to inne marki 

były porównywane w sklepach do NAD-a, bo 
NAD był niemal w każdym sklepie. Pod tym 
względem niewiele się zresztą zmieniło.
Do testu trafił odtwarzacz CD z najnowszej 
serii Classic. C568 jest partnerem dla testo-
wanego w zeszłym miesiącu znakomitego 
wzmacniacza C368. To bezpośredni następca 
cenionego modelu C565BEE. Obecnie pełni 
funkcję flagowego dyskofonu tej marki, co 
może się wydać dziwne, ale fakty są takie, że 
w prestiżowej serii Master, odtwarzacza CD nie 
ma wcale. Przynajmniej na razie… 

BUDOWA 
Odtwarzacze NAD zawsze charakteryzowały 
się skromną szatą wzorniczą. Jednym z cha-
rakterystycznych elementów był kolor – odcień 
ciemnej szarości. To nie uległo zmianie do 
tej pory, podobnie jak plastikowe fronty (nie 
dotyczy to wszyskich modeli z serii Classic) 
stosowane są jakby na przekór wszystkim, 
którzy stosują aluminiowe. Jakość wykonania 
jest jednak bardzo dobra. C568 wręcz imponuje 
spasowaniem elementów obudowy. W nurcie 
tradycji jest także fakt umieszczenia szuflady 
po lewej stronie, a wyświetlacza (fluorescen-
cyjnego!) – po prawej. 
Wyposażenie jest minimalistyczne, prawie 
spartańskie, choć nie można tego powiedzieć 
o całkiem rozbudowanym pilocie (systemo-
wym) CD-8. Z tyłu mamy tylko wyjścia: parę 
analogowych cinchów oraz dwa wyjścia 
cyfrowe – optyczne i współosiowe – przy czym 
to drugie jest izolowane galwanicznie i ma 
dobrze dopasowaną 75-omową impedancję. 

NAD C568 
Audiofilska marka, której korzenie sięgają Wielkiej 
Brytanii. Dziś pochodzi z... no właśnie – obecnie to 
firma międzynarodowa. Ile w niej z dawnego NAD-a, 
przekonamy się w teście najnowszego odtwarzacza CD. 

To w połączeniu z precyzyjnym zegarem marki 
Crystek czyni z C568, zdaniem producenta, 
wartościowy napęd dla zewnętrznego DAC-a. 
Jedynym ukłonem w kierunku osób korzystają-
cych z plików jest port USB typu A umieszczo-
ny na czołówce (nieobsługujący jednak plików 
bezstratnych!) i archaiczna już możliwość 
słuchania nagrywalnych płyt CD-R/-RW (czy 
można je jeszcze kupić?) z plikami MP3 i WMA. 
Wątpię, aby choć jedna osoba skorzystała z tej 
opcji.
Wnętrze wygląda znajomo, choć to akurat nie  
powinno dziwić. Sekcja przetwornika c/a  
(Wolfson WM8741) wybranego ze względu na 
liniowość, znajduje się na dużej płytce z ele-
mentami montowanymi metodą przewlekania. 
SMD zastosowano tylko w sekcji sterowania 
napędem. W torze sygnałowym pracuje wy-
sokiej klasy wzmacniacz operacyjny LM4562 
zamiast wcześniej montowanych N5532. Na 
wyjściach znajdziemy pojedyncze kondensato-
ry polipropylenowe Wima. 
Kluczowym elementem w każdym odtwa-
rzaczu jest zasilacz i w tym względzie C568 

nie zawodzi oczekiwań. Toroidalny transfor-
mator współpracuje z co najmniej sześcioma 
stabilizatorami L7805 oraz sporą grupką 
zróżnicowanych pojemnościowo elektrolitów 
Nover. Czytnik to popularna konstrukcja firmy 
Asatech. 

Dobre, czyste zasilanie to jeden z kluczowych 
elementów dobrego odtwarzacza. W tym 
względzie C568 nie zawodzi. 
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KATEGORIA SPRZĘTU C  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 3199 zł
Dostępne wykończenia: ciemnoszare

DANE TECHNICZNE
Odtwarzane płyty: 
CD, CD-R/CD-RW (także z plikami WMA i MP3
Wyjścia cyfrowe: Toslink, S/PDIF
Wyjścia analogowe: RCA (1 para)
Impedancja wyjściowe: 150 Ω
Wejście USB: A (obsługuje pendrive’y  
z plikami o bitracie do 384 kb/s)
Stosunek sygnał/szum: 118 dB
Zniekształcenia THD: <0,01% (1 kHz)
Wymiary: 435 x 80 x 306 mm
Masa: 4,9 kg
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Nie ma poważnych odchyleń, ale generalnie to ciepłe 
brzmienie.

NEUTRALNOŚĆ

Pozornie nie jest duża, ale to kwestia charakteru dźwięku. 
Narzekać nie można.

PRECYZJA

Posłuchajcie na nim muzyki barokowej.
MUZYKALNOŚĆ

Kolejny aspekt, który obywa się bez fajerwerków, ale też nie 
pozwala na większy niedosyt.

STEREOFONIA

Kiedy trzeba, NAD potrafi gruchnąć, choć aż tak bardzo nie 
straszy skokami głośności.

DYNAMIKA

Nie jest wzorem sprawności i precyzji, ale też wiele od wzoru 
nie odstaje. Jego zaletą jest dobre zróżnicowanie. 

BAS



BRZMIENIE
Gdy posłuchałem tego 
odtwarzacza, pierwsze, co 
przyszło mi na myśl było to, 
że „duchem” jest to nadal ten 
sam stary dobry NAD. Stary 
w sensie filozofii brzmienio-
wej, a nowy w sensie jakości 
bezwzględnej, z mniejszym 
jitterem, wolnym od spoty-
kanych dawniej naleciałości 
cyfrowych, wynikających 
z niedoskonałości dawnej 
techniki. W NAD-ach zawsze 
najbardziej liczyła się barwa 
dźwięku – za nią były cenione. 
Poza tym NAD unikał wpadek, 
trzymając równy, co najmniej 
dobry poziom we wszystkich 
pozostałych aspektach. Tym 
właśnie zjednał sobie tylu 
fanów na całym świecie. 
Esencją NAD-a jest to, jak od-
twarzana jest średnica. Bądź 
co bądź, to najważniejsza 
część pasma akustycznego, 
w którym dzieje się najwię-
cej. C568 nie jest neutralny. 
W rzeczywistości średnica 
jest nieco podbarwiona, 

ale z korzyścią dla muzyki. 
NAD w klasie średniej daje 
coś, co często otrzymujemy 
dopiero w drogich odtwa-
rzaczach, czyli wypełnienie 
dźwięku. Środek pasma dużo 
waży, jego dolny podzakres 
jest mocno osadzony, gęsty. 
Gdy posłuchałem „Czterech 
Pór Roku” Vivaldiego, byłem 
pełen podziwu, jak pięknie 
zabrzmiały te barokowe utwo-
ry na tak niedrogim przecież 
odtwarzaczu. Numerów 6 i 10 
wysłuchałem od początku do 
końca, a zaznaczę, że podczas 
testów bardzo rzadko słucham 
całych nagrań z uwagi na to, że 
chcę ocenić dźwięk jak najbar-
dziej wszechstronnie, serwując 
zróżnicowaną muzykę. 
Nie muszę chyba dodawać, że 
opisywana charakterystyka 
średnich tonów wspaniale 
wpływa także na wokalistkę, 
dając głosom ciepłe, przyjem-
ne zabarwienie, pozwalając 
słuchać dłużej i wciągnąć się 
słuchającemu w muzykę. 
W pozostałych aspektach 

ponownie jest to prawdziwy NAD. 
Taki bez wpadek. Dysponuje dobrą, 
choć niewyczynową dynamiką, przy-
zwoitej jakości, dość zróżnicowanym, 
choć  jeszcze nie piorunująco szybkim 
basem.
Po drugiej stronie pasma są wysokie 
tony, których charakter jest jakby 
dopasowany do średnicy. Ich ilość 
oraz konturowość sprawia, że wydają 
się raczej nieobecne – nie zwracają 
na siebie uwagi. To być może zabieg 
celowy, mający w założeniu przykuć 
jeszcze większą uwagę do średnicy. 
Stereofonia nigdy nie była proble-
mem dla NAD-ów i wygląda na to, że 
nadal nim nie jest. Biorąc pod uwagę 
najważniejsze parametry, którymi ją 
„mierzymy”, czyli precyzję lokalizacji, 
rozmiary sceny i ogólne wrażenie 
przestrzenności dźwięku, NAD w żad-
nym z tych aspektów nie uzyskuje 
wyników, które można by nazwać 
wybitnymi, ale też nie pozwala sobie 
na słabości. Po odtwarzaczu w tej 

Dwa wyjścia cyfrowe przebijają Rotela, 
ale chyba nie o to tutaj chodzi?

cenie i tego szacownego pochodzenia, 
właśnie tego się spodziewamy.

NASZYM ZDANIEM
Odetchnąłem z ulgą. Okazało się, że ta 
marka wciąż coś znaczy, dając świa-
dectwo tego, że wciąż możemy liczyć 
na to, że kupując produkt danego wy-
twórcy, otrzymamy wraz z nim sporo 
tego, na co liczyliśmy. Atuty NAD-a to 
generalnie ciepłe, przyjemne barwy, 
z piękną, gęstą średnicą. W pozosta-
łych aspektach też jest co najmniej 
dobrze, choć nie spektakularnie. ■

Porządny liniowy zasilacz i całkiem uczciwie zrobiony 
tor audio – lepszy niż u poprzednika (C565BEE).
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