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PORÓWNANIE        Dwa odtwarzacze CD za 3000 zł

Rotel zawsze uchodził za tę nieco bardziej  
audiofilską markę w stosunku do 
japońskich mainstreamowych graczy 

– szczególnie w latach 90. Dość często produk-
ty tokijskiego producenta były porównywane 
z europejskimi, o innej, niż panująca wówczas 
w Japonii filozofii. Chodziło o barwy, a raczej 
ich brak, co europejscy audiofile często zarzu-
cali ówczesnym produktom hi-fi z Dalekiego 
Wschodu. Mam na myśli pewne wyzucie 
brzmienia z emocji, swoistą monochromatycz-
ność. Tego jednak Rotelowi nigdy nie dało się  
przypisać.
CD14 jest trzecim w kolejności cenowej 
odtwarzaczem CD w ofercie tego producenta. 
Przynależy do niedawno odświeżonej serii 
najtańszych modeli, będąc dedykowanym part-
nerem dla wzmacniaczy A14 i A12, z których 
ten drugi testowaliśmy w listopadzie i wywarł 
on na nas duże wrażenie. 

BUDOWA 
Patrząc na Rotela od frontu, można zauważyć 
kilka detali stylistycznych, wpływających na 
jego charakterystyczną sylwetkę – inną niż 
wszystkie, choć z pozoru dość tradycyjną. 
Chodzi przede wszystkim o silne obniżenie 
dna obudowy, dodatkowo podkreślane przez 
mocno zarysowane nóżki urządzenia. Efekt jest 

Rotel CD14
Czy Rotel nadal jest marką, której można przypisać 
brzmienie o cechach podkreślających emocje w muzyce? 
Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy CD14.

ciekawy. Uwagę zwraca także nietypowo duży 
dla odtwarzaczy CD wyświetlacz TFT-LCD o ra-
czej niskim kontraście, ale pokazujący więcej 
informacji niż zazwyczaj. Prócz numeru i czasu 
trwania, w dolnej linijce displej informuje 
o łącznym czasie trwania albumu i liczbie ście-
żek. Trzeba przyznać, że jest to dość przydatna 
informacja. 
Front, góra i boki odtwarzacza są tradycyjne  
w kształcie. Ten pierwszy zrobiono ze 
szczotkowanego aluminium, resztę – z blach 
stalowych. Farba ma charakterystyczną kropko-
waną fakturę. Poziom spasowania obudowy, 
jeśli porównać go z testowanym obok NAD-em, 
jest nieco gorszy, ale nie dotyczy to przedniej 
ścianki, do której nie można mieć żadnych za-
strzeżeń. Zdaniem redaktora naczelnego, Rotel 
sprawia wrażenie solidniejszego urządzenia niż 
NAD. W dodatku jest trochę tańszy. 
W trakcie normalnej eksploatacji zwróciłem 
uwagę na fakt, że chwytanie płyty leżącej 
w otwartej szufladzie jest trochę utrudnione, 
ponieważ szuflada jest szersza niż płyta, która 
leży w dość ciasno dopasowanym zagłębieniu.
Wnętrze sprawia jak najlepsze wrażenie. Ani 
przez sekundę nie powstaje wrażenie, że pro-
ducent nas „naciąga”. Wręcz przeciwnie – układ 
wygląda nadzwyczaj „zdrowo”, nawet lepiej 

niż u NAD-a. Źródłem zasilania jest nieduży 
transformator EI, tuż obok – pod elastyczną pla-
stikową pokrywą – znajduje się drugi transfor-
mator, który obsługuje mniej krytyczne sekcje 
odtwarzacza (napęd, sterowanie). Stabilizację 
i filtrację napięć zintegrowano na płycie głów-
nej w kształcie litery L. Zastanawiająca jest 
niezgodność pomiędzy typem kondensatorów 
pokazanych na stronie producenta, a tymi, 
które faktycznie znajdują się w odtwarzaczu – 
zamiast dwóch dużych niebieskich elektrolitów 
mamy mniejsze (gabarytowo) odpowiedniki 
Nichicona (4700 µF/35 V) – łącznie trzy sztuki 
wspierane przez małe, wysokogatunkowe 
kondensatory 220 µF/25 V. Zastosowano 
ponadto dwa mostki prostownicze oraz cztery 
stabilizatory napięciowe (7912/7812), przy 
czym prócz nich jest jeszcze jeden stabilizator 
7805 (SMD) umieszczony w pobliżu przetwor-
nika c/a. Tor analogowy zbudowano wokół 
doskonale znanego, niemłodego już przetwor-
nika WM8740 (poprzednik układu WM8741 
zastosowanego przez NAD-a) oraz wzmacnia-
czy operacyjnych NE5532 (po jednym na kanał) 
i jednego OPA2604AP (bufor wyjściowy). 

BRZMIENIE
W odróżnieniu od testowanego obok 
NAD-a C568, brzmienie Rotela nie jest ciepłe. 
Za to żywe, witalne, zdaje się tryskać energią. 
Bez wątpienia jaśniejsze, a więc mocniejsze 
są wysokie tony. Przy szybkim porównaniu, 
na przykład w sklepie, gdy na odsłuch nie 
zarezerwowaliśmy wystarczająco dużo 
czasu, Rotel wyda się produktem grającym 
atrakcyjniej i lepiej od NAD-a. Przyznaję, że 
w początkowym momencie i ja tak uznałem. 
Wydawało mi się, że Rotel brzmi bardziej przej-
rzyście i rozdzielczo. Do pewnego stopnia jest 
to zresztą prawda. Nie ulega za to wątpliwości, 
że Rotel góruje nad NAD-em precyzją brzmie-
nia. Słychać to w całym pasmie, ale najwięcej 
korzyści przynosi na basie. Bas Rotela, tam 
gdzie NAD zastanawia się jeszcze, co ma 
zrobić, prze już naprzód. W rezultacie brzmi 
rytmiczniej. Z dynamiką w skali makro Rotel 
także radzi sobie lepiej, co predysponuje go 

Wysokie stopki wymusiła „wanna", w której 
zamontowano mechanizm odczytu.   
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OCENA 84%
KATEGORIA SPRZĘTU C  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 2999 zł
Dostępne wykończenia: czarne, srebrne

DANE TECHNICZNE
Odtwarzane płyty: CD, CD-R/CD-RW
Wyjście cyfrowe: koaksjalne S/PDIF (RCA)
USB: brak
Wyjścia analogowe: RCA (1 para)
Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Stosunek sygnał/szum: 118 dB
Zniekształcenia THD: 0,002% (1 kHz)
Pobór mocy: 15 W / stand-by  <0,5 W
Wymiary: 430 x 98 x 312 mm
Masa: 5,9 kg
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OCENA
10

Dźwięk neutralnożywy, z obecną górą pasma.
NEUTRALNOŚĆ

Dobre krawędzie w całym pasmie.
PRECYZJA

Przy rocku – nieźle, przy baroku – gorzej.
MUZYKALNOŚĆ

Stereofonia oferuje to, czego oczekujemy od odtwarzaczy 
w tej cenie. Nie mniej i nie więcej.

STEREOFONIA

Rytmiczne, dość szybkie brzmienie.
DYNAMIKA

Bas ma dobre krawędzie i szybkość.
BAS

do odtwarzania muzyki rockowej oraz każdej, 
która wymaga dobrej rytmiczności i precyzji. 
Ciekawym zagadnieniem są barwy – zwłaszcza 
w odniesieniu do NAD-a. Jak wspomniałem, 
Rotel brzmi witalnie, można rzec –  rześko. Jest 
całościowo precyzyjniejszy i jaśniejszy niż 
NAD. Brzmienie jest więc ostrzejsze. Ważne 
jednak, że barwy nie są ostre, prędzej już 
nazwałbym je żywymi. Chodzi o to, że poziom 
nasycenia barw jest całkiem spory – nie są one 
w żadnym wypadku ubogie czy szare. A to 
oznacza, że są dobre, choć inne niż z NAD-a, 
który zasłużył na wysokie noty w tym akurat 
względzie. Najistotniejszą różnicę odnajdziemy 
w średnicy. Konkurent gra dźwiękiem pełnym, 
dociążonym, z mocno zarysowaną niską śred-
nicą. CD-14 na tym tle wydaje się oferować 
o wiele lżejszą średnicę. Ma to swoje implikacje 
w subiektywnym odbiorze różnego rodzaju 
muzyki. Dzięki temu, a także za sprawą więk-
szego udziału sopranów, japoński odtwarzacz 

brzmi czyściej, czytelniej. Z drugiej strony, gdy 
zaserwujemy mu muzykę barokową, choćby 
wspomnianego w teście NAD-a Vivaldiego, 
przekonamy się jednak, że różnica pomiędzy 
tymi odtwarzaczami jest bardzo istotna. Rotel 
nie dorównuje NAD-owi przy Vivaldim, ale 
też NAD nie dorównuje Rotelowi przy rocku. 
Ostatecznie prowadzi to do dość oczywistych 
wniosków – który odtwarzacz będzie lepszy 
i dla kogo.
Dobrą wiadomością jest to, że decydując się na 
któryś z nich, nie musimy wybierać pomiędzy 
lepszą lub gorszą stereofonią. Oba urządzenia 
pod tym względem idą w zasadzie łeb w łeb, 
zaspakajając dość wysokie oczekiwania od od-
twarzacza z przedziału cenowego ok. 3000 zł 

NASZYM ZDANIEM
Rotel CD-14 to, podobnie jak NAD, bardzo 
dobry odtwarzacz. Tyle że wyraźnie inaczej 
grający. Brzmi czyściej, bardziej rześko i dy-
namicznie. Jego precyzja i dobre w nasyceniu, 
żywe barwy pozwalają cieszyć się z tej części 
zbiorów muzycznych, które takiej właśnie 
charakterystyki potrzebują. Jeśli szukamy 

relaksu i ukojenia, lepszym wyborem będzie 
konkurencyjny NAD. Odsłuch powinien rozwiać 
wątpliwości: który odtwarzacz warto kupić. 
Cieszy to, że również i tu pozostały pewne 
geny brzmieniowe marki, pozwalające na iden-
tyfikację wyrobu z producentem. Sygnatura 
nie jest tu jednak aż tak silna, jak w przypadku 
NAD-a. ■

Podobnie jak NAD, CD14 nie ma wejść 
cyfrowych, a wyjście cyfrowe jest tylko 
koncentryczne. Absolutny minimalizm. 

Układ elektroniczny jest bardzo „zdrowy" w relacji do ceny, która w chwili oddawania materiału do 
druku została obniżona z 2999 do 2799 zł. Zwracają uwagę czystość montażu i dobre komponenty. 
Prawdziwy Rotel.

Tor sygnałowy audio dzieli płytkę drukowaną  
z sekcją cyfrową i częścią zasilacza. 
Wykorzystano doskonale znany i ceniony 
przetwornik WM8740 oraz op-ampy NE5532 
i OPA2604AP. Bardzo dobrej jakości są 
elementy pasywne.


