
Mo wa oczy wi ście o kon wer te rach sy gna łu USB -
->S/PDIF, któ re w ostat nim cza sie po wy ra sta ły
na po let ku zwa nym komputerowym au dio ni -

czym grzy by po desz czu. Ktoś mo że za py tać: po co, sko ro
ro śnie po pu lar ność złą cza USB do trans mi sji au dio. To
praw da, lecz nie każ dy DAC, szcze gól nie sprzed 2009 ro -
ku, ma wej ście USB. Sy gnał z kom pu te ra moż na teo re -
tycz nie do pro wa dzić ka blem optycz nym lub ko ak sjal nym
(o ile kar ta dźwię ko wa ma ta kie wyj ście), lecz w jed nym
i dru gim przy pad ku go dzi my się na da le ko idą ce kom pro -
mi sy: mar ną ja kość „za jit te ro wa ne go” sy gna łu z kom pu -
te ra, któ ry w przy pad ku po łą cze nia kon cen trycz ne go bę -
dzie (za zwy czaj) do dat ko wo ska żo ny za kłó ce nia mi po -
cho dzą cy mi z za si la cza im pul so we go. Zda rza się też, że
DAC ma wej ście USB, lecz, nie ste ty, bez wspar cia dla czę -
sto tli wo ści prób ko wa nia 88,2, 176,4 lub 192 kHz (je śli
pierw szej, to tak że dla po zo sta łych). Krót ko mó wiąc, ci,
któ rzy po sia da ją do bry prze twor nik c/a bez wej ścia USB
lub z nie naj le piej zre ali zo wa nym wej ściem USB, a chcie -
li by słu chać mu zy ki z pli ków hi -res i przy tym wszyst kim
nie chcą od twa rza cza sie cio we go, two rzą za po trze bo wa -
nie wła śnie na kon wer te ry USB ->SPDIF. 
Ży wot nie za in te re so wa ny te ma tem po sta no wi łem prze te -
sto wać grup kę 12 urzą dzeń te go ty pu. Prze krój ce no wy
był bar dzo sze ro ki: od 200 do po nad 10 ty się cy zło tych.
Ja ko źró dło sy gna łu po słu żył ser wer mu zycz ny MU SA,
pra cu ją cy pod kon tro lą sys te mu Win 7/64-bit z opro gra -
mo wa niem J. Ri ver Me dia Cen ter 17 i na kład ką Jplay. Mu -
zy ka po cho dzi ła z ri pów płyt CD w for ma cie WAV oraz pli -

ków wy so kiej roz dziel czo ści.
Wszyst kie kon wer te ry by ły te sto wa ne przy uży ciu wyjść
USB znaj du ją cych się na pły cie głów nej ser we ra. Ce lo wo
po mi ną łem spe cjal ne, wyż szej ja ko ści wyj ścia USB, ja kie
za pew nia bę dą ca na wy po sa że niu ser we ra, do dat ko wa
kar ta PCI/USB fir my SOtM (ma ona dwu stop nio wą re gu la -
cję na pię cia do star cza ne go do lo kal nych oscy la to rów
kwar co wych oraz do wyj ścia USB, zre ali zo wa ną na ni sko -
szum nych sta bi li za to rach) po to, by kon wer te ry za si la ne
z gniaz da USB nie otrzy ma ły nie uczci wej prze wa gi w sto -
sun ku do po zo sta łych mo de li za si la nych z sie ci 230 V
bądź z ba te rii. W prze ciw nym ra zie, wy ni ki te stu by ły by
mia ro daj ne tyl ko dla nie licz ne go gro na au dio fi lów, po sia -
da ją cych ser we ry z kar tą SOtM. 
Wy ko rzy sta łem trzy róż ne prze twor ni ki cy fro wo-ana lo go -
we: dCS Scar lat ti (85 tys. zł), któ ry dzię ki pre cy zyj ne mu
ze ga ro wi i ni skiej czę sto tli wo ści od cię cia w pę tli PLL 
cha rak te ry zu je się bar dzo du żą od por no ścią na jit ter,
Me trum Octa ve DAC (3800 zł) wy po sa żo ny w bar dziej
kon wen cjo nal ny od bior nik cy fro wy i izo la cję gal wa nicz ną
na wej ściu, oraz te sto wa ny nie daw no Ted dy Par do DAC
(5000 zł) wy po sa żo ny w tra dy cyj ny od bior nik cy fro wy i po -
zba wio ny izo la cji gal wa nicz nej. Ta róż no rod ność prze -
twor ni ków po zwo li ła oce nić za cho wa nie kon wer te rów
USB w kon tek ście róż nych sys te mów. 
Po słu ży li śmy się, nie ty po wą dla na sze go sys te mu oce ny,
punk ta cją ogól ną. Jej ce lem jest lep sze zo bra zo wa nie wy -
ni ków te stu. O ile w przy pad ku tra dy cyj nych urzą dzeń,
gdzie oce nia my wszyst kie aspek ty brzmie nia, jak bas,
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dy na mi kę, neu tral ność, roz dziel czość itd., ogól na oce na
punk to wa by ła by zbyt nim uprosz cze niem, o ty le w przy -
pad ku kon wer te rów USB/SPDIF, gdzie zmia ny do ty czą
prak tycz nie wy łącz nie po wią za nych ze so bą aspek tów roz -
dziel czo ści, gład ko ści i przej rzy sto ści brzmie nia, cał kiem
do brze ob ra zu je ona ska lę oma wia nych zmian. 
Punk tem od nie sie nia był tra dy cyj ny trans port CD/SACD
dCS Scar lat ti, któ ry otrzy mał umow ne 100 pro cent. Pod łą -
czo ny był do prze twor ni ka dCS Scar lat ti za po mo cą ka bla
S/PDIF z wty ka mi BNC – te go sa me go, któ ry słu żył do pod -
łą cza nia kon wer te rów. Pod czas po rów nań, w trans por cie
by ła wy łą czo na re ko men do wa na przez pro du cen ta funk cja
prze sy ła nia od dziel nym ka blem sy gna łu ze ga ra z prze -
twor ni ka do trans por tu – to umoż li wi ło rze tel ne po rów na -
nie sa me go tra dy cyj ne go trans por tu z te sto wa ny mi kon -
wer te ra mi. 
Po nie waż aż czte ry z gru py te sto wa nych kon wer te rów nie
ma ją dys try bu cji w Pol sce (za kup jest moż li wy tyl ko po -
przez sklep in ter ne to wy pro du cen ta), do ich ce ny do li czo -
no kosz ty wy sył ki do Pol ski i obo wią zu ją ce opła ty cel ne. �

SPO SÓB NA

Test gru po wy | 12 kon wer te rów USB ->S/PDIF

AU DIO FIL SKI 
SER WER �Tekst: Adam Mokrzycki � Zdjęcia: Filip Kulpa

NIE KAŻ DY PRZE TWOR NIK C/A, SZCZE GÓL NIE TEN SPRZED KIL KU LAT, MA WEJ ŚCIE USB. A JE ŚLI
NA WET – TO NIE ZA WSZE WY SO KIEJ JA KO ŚCI. W TEJ SY TU ACJI DO GRY WKRA CZA JĄ URZĄ DZE NIA,
KTÓ RYCH IST NIE NIA NIKT JESZ CZE 5 LAT TE MU BY NIE PO DEJ RZE WAŁ. DZIĘ KI NIM, NA WET ŚRED -

NIEJ KLA SY PE CET MO ŻE ZA MIE NIĆ SIĘ W WY SO KIEJ KLA SY „NA PĘD” CY FRO WY

Na szy mi bo ha te ra mi zo sta li:
1. Ma trix USB 24/96  2. Te le Vox USB 24/96
3. He gel HD2  4. Mu si cal Fi de li ty V -Link II
5. Ha li de De si gns The Brid ge 6. M2Tech Hi Fa ce Evo
7. Stel lo U3  8. M2Tech Hi Fa ce Evo
9. JK SPDIF mk 3  10. Au dio phil eo 1 
11. Em pi ri cal Au dio Off Ramp Tur bo 5
12. M2Tech Hi Fa ce Evo +Evo Sup ply + Evo Clock
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Ma trix – to pro du cent z Taj wa nu. Urzą dze nie jest bar dzo ma łe, ca łość
elek tro ni ki ukry to w nie wiel kiej alu mi nio wej tu lej ce, nie wie le więk szej
od ba te rii ty pu AA. Jest to do sko na ły przy kład na mi nia tu ry za cję, ja ką ofe -
ru je współ cze sna tech ni ka – na wie lo war stwo wej płyt ce dru ko wa nej,
dzię ki dwu stron ne mu mon ta żo wi po wierzch nio we mu, uda ło się upa ko -
wać wszyst kie ele men ty kon struk cji, w tym kil ka ukła dów sca lo nych i re -
gu la to rów na pię cia. Wy po sa że nie kon wer te ra jest bar dzo pod sta wo we
– na jed nym koń cu znaj du je się gniaz do mi ni -USB oraz nie bie ska dio da
sy gna li zu ją ca pra cę urzą dze nia, na dru gim – żeń skie gniaz do RCA. 
Kon wer ter ob słu gu je czę sto tli wo ści prób ko wa nia do 96 kHz włącz nie.
Zbu do wa ny jest na ba zie dość po pu lar ne go ukła du TA S1020B. Mo że pra -
co wać za rów no w try bie ada pta cyj nym, jak i w bar dziej po żą da nym try bie
asyn chro nicz nym. Po nie waż w swo ich ma te ria łach pro du cent sło wem nie
wspo mi na o try bie asyn chro nicz nym, z du żą do zą praw do po do bień stwa
moż na za ło żyć, że kon wer ter pra cu je w prost szym try bie ada pta cyj nym. 
Ma trix – ja ko je dy ny – był od słu chi wa ny ze stan dar do wym ka blem USB,
do star czo nym ra zem z kon wer te rem. Przy czy na by ła pro za icz na – kon -
wer ter wy po sa żo ny jest w nie ty po we dla tej kla sy urzą dzeń wej ście wy ma -
ga ją ce za sto so wa nia ka bla z koń ców ką mi ni -USB, któ re go, nie ste ty, nie
po sia da łem. Bio rąc jed nak pod uwa gę ni ską ce nę urzą dze nia, nie są dzę,
aby kto kol wiek zde cy do wał się na za kup fir mo we go prze wo du – je go ce na
z ła two ścią prze kro czy ła by ce nę kon wer te ra.
Od ra zu po pod łą cze niu wy szła na jaw pierw sza wa da Ma trik sa – brak
izo la cji gal wa nicz nej na wyj ściu. Je że li nasz prze twor nik jest po zba wio ny
izo la cji na wej ściu, mo że my się spo dzie wać ca łej sym fo nii pi sków i bru -
mień w gło śni kach. O ile moż na pró bo wać się po zbyć przy dźwię ku, prze -
cho dząc na za si la nie ba te ryj ne w lap to pie (je że li z nie go ko rzy sta my), to
ci che po pi ski wa nia w rytm pra cy dys ku twar de go i mo ni to ra, nie ste ty, po -
zo sta ją. War to za zna czyć, że był to je dy ny kon wer ter w te ście, któ ry wy ka -
zy wał ten pro blem.

Brzmie nie
Pod wzglę dem brzmie nia upla so wał się na sa mym do le na sze go ze sta -
wie nia. Je go dźwięk był naj mniej wy ra fi no wa ny, naj bar dziej uprosz czo ny
i su ro wy. W po rów na niu z droż szy mi urzą dze nia mi da ło się za ob ser wo -
wać wy raź nie zmniej szo ną przej rzy stość dźwię ku, znacz nie mniej in for -
ma cji o aku sty ce po miesz cze nia, niż szą roz dziel czość z jed no cze śnie
zwięk szo ną ziar ni sto ścią wy so kich to nów. Na je go ko rzyść z pew no ścią
prze ma wia bar dzo ni ska ce na (szcze gól nie wte dy, gdy za miast ka bla RCA
za sto su je my pro stą przej ściów kę RCA –RCA lub RCA -BNC, i pod łą czy my
kon wer ter bez po śred nio do wej ścia w DAC -u, a’la kon wer ter Ha li de), dla -
te go mi mo wszyst kich swo ich ogra ni czeń, mo że on zna leźć swo je miej sce
w bu dże to wych sys te mach.

Te le Vox – to nie wiel ka pol ska fir ma, do tej po ry
nie zna na na sce nie au dio. Ofe ro wa ny kon wer ter
jest ra czej wy ra zem pa sji wła ści cie la, niż pró bą
szer sze go wej ścia na ry nek hi -fi. Wy róż nia się
bra kiem obu do wy – do sta je my sa mą płyt kę
z wlu to wa ny mi gniaz da mi. Mi mo że nie gro zi
nam z te go po wo du po ra że nie prą dem (kon wer -
ter za si la ny jest na pię ciem 5 V), to brak obu do wy
bę dzie za pew ne wie le osób znie chę cał do je go
za ku pu. 
Układ ba zu je na sca la ku TA S1020B, pra cu ją cym
w try bie asyn chro nicz nym. Co cie ka we, kod po -
trzeb ny do pra cy w tym try bie nie jest li cen cjo no -
wa ny (tak jak w przy pad ku kon wer te ra Ha li de De -
si gns The Brid ge), ale zo stał na pi sa ny sa mo dziel -
nie przez kon struk to ra. 
Do te stu otrzy ma li śmy droż szą wer sję te go urzą -
dza nia, wy po sa żo ną w dwa od dziel ne oscy la to ry
kwar co we – po jed nym dla każ dej z ob słu gi wa -
nych ro dzin czę sto tli wo ści (44,1 kHz i 48 kHz). To
ewe ne ment na tym po zio mie ce no wym. Więk -
szość ta nich kon wer te rów USB ma co naj wy żej je -
den oscy la tor do trans mi sji au dio (dru ga ro dzi na
czę sto tli wo ści mu si być wów czas do dat ko wo
syn te zo wa na w ukła dzie PLL, co nie wpły wa ko -
rzyst nie na ja kość sy gna łu z oscy la to ra) bądź też
nie ma go wca le – w ta kim przy pad ku za ge ne ra -
cję dwóch wy ma ga nych czę sto tli wo ści 22,5792
MHz i 24,5760 MHz od po wia da we wnętrz ny syn -
te zer ukła du ob słu gu ją ce go wej ście USB. 
Cie ka wym i nie spo ty ka nym ni gdzie in dziej roz -
wią za niem jest wy bór po mię dzy dwo ma try ba mi
za si la nia. Prze sta wia jąc nie wiel ki prze łącz nik he -
bel ko wy, ma my moż li wość wy bo ru po mię dzy za -
si la niem z por tu USB i za si la niem z sie ci. To dru -
gie roz wią za nie umoż li wia ła twy upgra de urzą -
dze nia przez do da nie od po wied nie go za si la cza

li nio we go. W stan dar dzie otrzy mu je my wyj ście
RCA – wyj ścia To slink oraz AES do stęp ne są
za sym bo licz ną do pła tą. Z my ślą o oso bach za -
mie rza ją cych wy ko rzy stać kon wer ter w swo im
pro jek cie DIY, prze wi dzia no tak że wyj ście I2S.
Kon wer ter ob słu gu je czę sto tli wo ści do 96 kHz
włącz nie. 
Na tle kon ku ren cyj nych pro duk tów, kon wer ter
Te le Vox wy róż nia się przede wszyst kim nie zwy kle
wy so ką kul tu rą pra cy. Izo la cja gal wa nicz na oraz
do pra co wa ny so ftwa re po wo du ją, że urzą dze nie
to nie po wo du je żad nych przy dźwię ków czy trza -
sków przy zmia nie utwo rów lub czę sto tli wo ści
prób ko wa nia. Jest to o ty le za ska ku ją ce, że
mniej sze lub więk sze trza ski wy stę pu ją w więk -
szo ści te sto wa nych kon wer te rów, któ re – jak by
nie pa trzeć – po cho dzą od znacz nie bar dziej re -
no mo wa nych pro du cen tów. Na plus na le ży za li -
czyć tak że sta łe utrzy my wa nie syn chro ni za cji
z ze ga rem DAC -a (si gnal lock), tak że pod czas
prze ska ki wa nia utwo rów – du ża licz ba z te sto -
wa nych kon wer te rów tra ci na chwi lę syn chro ni za -
cję pod czas prze ska ki wa nia utwo rów, co jest jed -
ną z przy czyn po wsta wa nia rze czo nych trza sków. 

Brzmie nie
Dźwię ko wo kon wer ter Te le Vox jest tro chę gład szy
niż Ma tri xa, ale rów nież w tym przy pad ku da je
się od czuć wy raź ne zmniej sze nie ilo ści mi kro in -
for ma cji o aku sty ce sa li, skró ce nie wy brzmień,
ogra ni cze nie głę bo ko ści sce ny dźwię ko wej i ogól -
ne ogra ni cze nie przej rzy sto ści. Je że li brak obu -
do wy nie jest dla ko goś pro ble mem, z pew no ścią
jest to lep sza pro po zy cja niż zbli żo ny ce no wo
kon wer ter Ma tri xa, god na po le ce nia do nie dro -
gich sys te mów lub na po czą tek za ba wy z PC 
au dio.

OCE NA: 60%

Ma trix USB 24/96 �199 zł

+
-

– brak konieczności instalowania sterowników
– kompaktowe rozmiary
– zasilanie z USB
– niska cena

– brak wsparcia dla sygnałów powyżej 24/96
– brak izolacji galwanicznej na wyjściu
– tylko jeden typ wyjścia cyfrowego
– rzadko spotykane gniazdo mini-USB

OCE NA: 65%

+
-

– brak ko niecz no ści in sta lo wa nia ste row ni ków
– moż li wość wy bo ru po mię dzy za si la niem z USB i z sie ci
– bar dzo wy so ka kul tu ra pra cy
– izo la cja gal wa nicz na
– moż li wość roz bu do wy o do dat ko we wyj ścia AES oraz To sLink

– brak wspar cia dla sygnałów powyżej 24/96
– brak obu do wy

Te le Vox USB 24/96 �230 zł



V -Link II – to je den z bar dziej zna nych kon -
wer te rów USB -S/PDIF, ga ba ry to wo – je den
z naj więk szych. Wy ni ka to nie ty le z licz by
kom po nen tów we wnę trzu (tych nie ma zbyt
wie le – więk sza część ob szer nej płyt ki dru -
ko wa nej jest po pro stu pu sta), co z chę ci
wy ko rzy sta nia do stęp nej obu do wy, wspól -
nej dla wszyst kich kom po nen tów se rii V.
Urzą dze nie ba zu je na ukła dzie TA S1020B
(pracującym w try bie asyn chro nicz nym). 
V-Link II zo stał wy po sa żo ny w po je dyn czy
oscy la tor kwar co wy do trans mi sji au dio, ob -
słu gu ją cy ro dzi nę czę sto tli wo ści 48 kHz i 96
kHz. Ze gar po trzeb ny do ob słu gi dru giej ro -
dzi ny czę sto tli wo ści (44,1 kHz i 88,2 kHz)
jest, z ko niecz no ści, syn te zo wa ny. W stan -
dar dzie otrzy mu je my wyj ście RCA oraz

optycz ne To sLink. Za si la nie – z gniaz da
USB. Kon wer ter ob słu gu je czę sto tli wo ści
do 24/96 kHz włącz nie, dzię ki cze mu nie
jest ko niecz ne in sta lo wa nie ste row ni ków
w kom pu te rze. 
Brak izo la cji gal wa nicz nej (ta jest do stęp na
do pie ro w dwu krot nie droż szym mo de lu V -
Link 192) to oczy wi ście moż li we pro ble my
z zakłóceniami. Po cie sza ją ce jest jed nak to,
że w prze ci wień stwie do Matriksa, w gło śni -
kach – oprócz przy dźwię ku – nie sły chać
żad nych pi sków i szu mów w takt dzia ła nia
dys ku twar de go, ekra nu etc. Przy odro bi nie
szczę ścia mo że my otrzy mać dźwięk wol ny
od za kłó ceń. 
Pro gra mo wo V -Link II jest mniej do pra co wa -

ny niż Te le Vox USB czy Ha li de De si gns The
Brid ge, ba zu ją ce na tym sa mym ukła dzie.
Każ da zmia na utwo ru po wo du je na tych mia -
sto wą utra tę syn chro ni za cji z ze ga rem 
DAC -a, a w kon se kwen cji, moż li wość po -
wsta nia trza sków i pyk nięć w gło śni kach.
Utra ta syn chro ni za cji z ze ga rem DAC -a nie -
sie ze so bą jesz cze jed ną kon se kwen cję
– we współ pra cy z prze twor ni ka mi, w któ -
rych syn chro ni za cja nie jest na tych mia sto -
wa, lecz trwa kil ka se kund jak w przy pad ku
kon wer te rów dCSa, każ do ra zo wa zmia na
utwo rów po wo du je au to ma tycz ne ob cię cie
pierw szych 5–6 se kund na gra nia (dłu gi
czas syn chro ni za cji to kon se kwen cja przy ję -
cia bar dzo ma łej czę sto tli wo ści od cię cia
w pę tli PLL w prze twor ni ku). 

Brzmie nie
Brzmie nio wo V -Link to już zu peł nie in na li ga
niż wszyst kie trzy po przed nie kon wer te ry.
Po ja wia się wię cej szcze gó łów, wię cej mi -
kro in for ma cji, le piej od da na jest głę bia sce -
ny, a in for ma cje o aku sty ce po miesz cze nia
są znacz nie bardziej czytelne. Dźwię ki są
gład sze i le piej se pa ro wa ne, le piej od da ne
są bry ły in stru men tów. Do sko na le by ło to
sły chać na pły cie Atrium Mu si cae de Ma drid
„La fo lia” (BIS CD -163) – od ra zu da wa ło się
usły szeć wię cej mi kro plank to nu w po wie -
trzu, a tak że zwięk szo ną przej rzy stość naj -
wyż szych re je strów i dłuż sze wy brzmie nia
in stru men tów. V -Link II ma wszyst kie ce chy,
aby po wtó rzyć suk ces po przed ni ka.
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Na po czą tek za strze że nie: kon wer ter He gla
nie do koń ca pa su je do na sze go po rów na -
nia – jest to bo wiem USB DAC, a nie sam
kon wer ter USB ->SPDIF. Sko ro jed nak pro -
du cent wy po sa żył go w wyj ście cy fro we, to
naj wi docz niej uznał, że część osób mo że
być za in te re so wa na wy ko rzy sta niem go
tak że w for mie cy fro we go trans por tu. W tej
wła śnie ro li zo stał prze te sto wa ny.
He gel HD2 ba zu je na nie naj now szej już
ko ści Te no ra TE 7022, obec nie wy pie ra nej
przez znacz nie bar dziej no wo cze sne ukła -
dy TA S1020B i XMOS XS1 -S. Układ Te no ra
pra cu je w – uzna wa nym za gor szy – try bie
ada pta cyj nym, co ozna cza, że ze gar po -
trzeb ny do kon tro li prze sy łu da nych
w trans mi sji USB jest ge ne ro wa ny w kom -
pu te rze – a więc miej scu naj mniej do te go
od po wied nim, ce chu ją cym się z re gu ły bar -
dzo du żym jit te rem. Co praw da He gel twier -
dzi, że tryb trans mi sji nie ma więk sze go
znacze nia, bo da ne są i tak prze tak to wy wa -
ne za po mo cą fir mo wej tech no lo gii re duk -
cji jit te ra – jed nak jest to praw dą tyl ko
w od nie sie niu do wbu do wa ne go DAC -a.
Na wyj ście RCA tra fia sy gnał bez prze tak to -
wa nia. 
Za sto so wa nie ko ści Te no ra nie sie ze so bą

tak że dwa in ne ogra ni cze nia – li mit ob słu -
gi wa nych czę sto tli wo ści przy pa da ją cy
na 24/96 oraz – rzecz jesz cze gor sza – brak
moż li wo ści od twa rza nia pli ków 24/88,2
kHz. HD2 za si la ny jest z gniaz da USB. Kon -
wer ter nie ma izo la cji gal wa nicz nej na wyj -
ściu. Do stęp ny jest tyl ko je den typ wyj ścia
cy fro we go – RCA.

Brzmie nie
HD2 pla su je się na po zio mie dwóch naj tań -
szych urzą dzeń te go te stu. Od ra zu da je się
za uwa żyć ogra ni czo ną roz dziel czość, du żo
mniej szą ilość in for ma cji o aku sty ce sa li,
skró co ne wy brzmie nia i pew ną su ro wość,
szorst kość prze ka zu. Urzą dze nia kon ku -
ren cyj ne ofe ru ją dźwięk znacz nie bar dziej
bo ga ty w mi kro in for ma cje, z lep szym od da -
niem głę bi i du żo bar dziej bo ga ty w za kre -
sie bar wy. 
Trud no so bie wy obra zić, aby ktoś mógł ku -
pić HD2 tyl ko za wzglę du na te sto wa ną
funk cję kon wer te ra USB ->SPDIF. Trzy krot nie
tań szy MF V -Link jest od nie go po pro stu
znacz nie lep szy. Je że li ku po wać He gla
HD2, to tyl ko ja ko DAC – w tej ro li spi su je
się, jak już pi sa li śmy, zna ko mi cie.

He gel HD2 �1490 zł

+
-

– brak ko niecz no ści in sta lo wa -
nia ste row ni ków
– za si la nie z USB
– do sko na ły DAC „w pre zen cie”

– brak wspar cia dla czę sto tli wo -
ści po wy żej 96 kHz
– brak moż li wo ści od twa rza nia 
pli ków 24/88,2
– brak izo la cji gal wa nicz nej
na wyj ściu
– tyl ko jedno wyjście (RCA)

OCE NA: 65%

Mu si cal Fi de li ty V -Link II
�599 zł 

+- – brak wsparcia do próbkowania powyżej 24/96
– brak izolacji galwanicznej na wyjściu
– możliwe problemy z przydźwiękiem i trzaskami przy zmianie utworów

– brak ko niecz no ści in sta lo wa nia ste row ni ków
– za si la nie z USB

OCE NA:75%
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Wło ski M2Tech swo ją obec ną po zy cję
na ryn ku za wdzię cza ol brzy miej po pu lar no -
ści kon wer te rów USB ->SPDIF z se rii Hi Fa ce.
Kon wer ter Hi Fa ce Evo wy róż nia się na tle
kon ku ren cji nie sa mo wi tym bo gac twem
wyjść, któ re szczel nie wy peł nia ją obie stro -
ny nie wiel kiej obu do wy. Prócz złącz To -
slink, RCA, BNC, AES/EBU, do rzu co no jesz -
cze wyj ście I2S (na wty ku RJ -45) oraz rza -
dziej spo ty ka ne wyj ście optycz ne ST
(AT&T). Jak by te go by ło ma ło, prze wi dzia no
upgra de kon wer te ra przez do da nie ze -
wnętrz ne go ze ga ra Evo Clock oraz za si la nia
ba te ryj ne go Evo Sup ply. Do prze sy ła nia sy -
gna łu z ze wnętrz ne go ze ga ra słu ży do dat -
ko we gniaz do BNC. W peł ni do po sa żo ną
wer sję te stu je my w dal szej czę ści.
Hi Fa ce Evo był jed nym z pierw szych do -
stęp nych na ryn ku kon wer te rów zdol nych
pra co wać z sy gna łem 24/192 – by ło to jesz -
cze w cza sach, gdy nie mie li śmy żad nych
zin te gro wa nych ko ści zdol nych do ob słu gi
pli ków o tak wy so kiej czę sto tli wo ści prób -
ko wa nia. Chcąc nie chcąc, M2Tech był
zmu szo ny do na pi sa nia wła sne go ko du
do ob słu gi wej ścia USB, któ re go wy ko na -
nie po wie rzył ko ści Xi linx Spar tan. Wa dą ta -
kie go roz wią za nia jest brak zgod no ści ze
zdo by wa ją cym co raz więk szą po pu lar ność
stan dar dem USB Au dio Class 2.0 i ko niecz -
ność in sta lo wa nia ste row ni ków. Są one wy -
ma ga ne dla wszyst kich czę sto tli wo ści od -
twa rza nia i dla wszyst kich sys te mów ope -
ra cyj nych – a więc nie tyl ko dla Win dow sa,
ale i dla Ma ca. Li nux nie jest w ogó le ob słu -
gi wa ny. 

Urzą dze nie ma izo la cję gal wa nicz ną
na wszyst kich wyj ściach, dzia ła w try bie
asyn chro nicz nym i za si la ne jest im pul so -
wym za si la czem wtycz ko wym. Evo sta bil nie
utrzy mu je syn chro ni za cję z ze ga rem pod -
czas zmia ny utwo rów, dla te go nie ma też
iry tu ją cych pyk nięć przy zmia nie utwo rów,
któ re tra pią tak wie le te sto wa nych kon wer -
te rów. Ten sie lan ko wy ob raz psu ją je dy nie
trza ski, któ re to wa rzy szą zmia nie czę sto tli -
wo ści prób ko wa nia na 176 lub 192 kHz. Wy -
stę po wa ły one jed nak tyl ko z prze twor ni -
kiem dCSa – o dzi wo we współ pra cy z prze -
twor ni kiem Me trum Octa ve nie by ło pro -
ble mu. 

Brzmie nie
Prze siad ka z 3-krot nie tań sze go Mu si ca la
nie po wo du je już tak du że go przy ro stu
w ja ko ści dźwię ku jak przej ście z dwóch
naj tań szych kon wer te rów te go te stu na V -
-Lin ka. Po rów nu jąc urzą dze nie M2Tech
do pro duk tu Mu si ca la, Hi Fa ce Evo wy da je
się brzmieć odro bi nę ciem niej. Nie jest to,
jak są dzę, efekt zmniej sze nia sa me go na -
sy ce nia wy so kich to nów, co ra czej zmniej -
sze nia ich ziar ni sto ści. Gład sza, le piej se -
pa ro wa na gó ra mniej ata ku je na sze uszy,
mniej draż ni, dzię ki cze mu po wsta je wra -
że nie osła bie nia naj wyż sze go za kre su. To
jed nak tyl ko po zo ry. Przy dłuż szym słu cha -
niu dźwięk Evo oka zu je się być bar dziej na -
tu ral ny i bar dziej szcze gó ło wy niż to, co ofe -
ru je nam V -Link, choć to jesz cze nie roz -
dziel czość i przej rzy stość do rów nu ją ce 
Au dio phi leo czy JK SPDIF mk3.

The Brid ge ame ry kań skiej fir my Ha li de De si -
gns to dru gi po Ma trik sie kon wer ter wtycz -
ko wy. Po dob nie jak w Ma trik sie, ca łą elek -
tro ni kę za mknię to w alu mi nio wej tu lej ce.
Mi mo te go wi zu al ne go po do bień stwa, kon -
wer te ry Ha li de i Ma trix wię cej jed nak dzie li,
niż łą czy – tak pod wzglę dem przy ję tych roz -
wią zań kon struk cyj nych, jak i ce ny. 
The Brid ge – to je dy ny kon wer ter, któ ry nie
wy ma ga do dat ko wych ka bli. Z jed nej stro ny
z kon wer te ra wy cho dzi ka bel USB o dłu go -
ści 2 m, z dru giej – jest on za koń czo ny mę -
skim wty kiem RCA lub BNC, któ ry pod łą cza -
my bez po śred nio do gniaz da wej ścio we go
w DAC -u. Od pa da za tem za kup ka bla cy fro -
we go oraz ka bla USB – oszczęd ność rzę du
kil ku set zło tych. Wty ki BNC i RCA nie są, nie -
ste ty, wy mien ne – na jed ną z do stęp nych
opcji trze ba się z gó ry zde cy do wać pod czas
za ma wia nia kon wer te ra. W przy pad ku wy -
bra nia RCA, urzą dze nie jest do star cza ne
z bar dzo do brej ja ko ści wty kiem Eich mann
Si lver Bul let.
The Brid ge jest kon wer te rem dzia ła ją cym
w po żą da nym try bie asyn chro nicz nym. Je go
ser ce sta no wi układ TA S1020B, do ob słu gi
któ re go wy ko rzy sta no tech no lo gię Stre am -
len ght ame ry kań skiej fir my Wa ve len ght Au -
dio, bę dą cej po my sło daw cą i swe go ro dza ju
„oj cem chrzest nym” wy ko rzy sta nia stan dar -
du USB do prze sy ła nia mu zy ki. Jej pierw sze

prze twor ni ki USB uj rza ły świa tło dzien ne
w… 2003 ro ku, a więc na kil ka lat wcze śniej,
za nim kon ku ren cja za in te re so wa ła się te -
ma tem. Tech no lo gię Stre am len ght uzna je
się za jed ną z naj bar dziej nie za wod nych.
Do pra co wa nie tech no lo gii wi dać w dzia ła -
niu kon wer te ra – to je den z nie licz nych
(obok Stel lo U3) kon wer te rów z te sto wa nej
staw ki, któ ry nie po wo do wał po wsta nia ab -
so lut nie żad nych trza sków czy pyk nięć.
Dzię ki izo la cji gal wa nicz nej na wyj ściu nie
ma tak że pro ble mów z przy dźwię kiem sie -
cio wym. Urzą dze nie sta bil nie utrzy mu je
syn chro ni za cję z ze ga rem pod czas zmia ny
utwo rów. Ob słu gi wa ne są czę sto tli wo ści
do 96kHz włącz nie.

Brzmie nie
The Brid ge przy po mi na V -Lin ka Mu si ca la, ty -
le że bar dziej wy ra fi no wa ne go. Ma my wię cej
szcze gó łów, wię cej in for ma cji o aku sty ce sa -
li, lep szą lo ka li za cję i więk szą przej rzy stość
dźwię ku. Po rów na nie z naj lep szy mi kon wer -
te ra mi te go te stu po ka zu je pew ne bra ki
w od da niu głę bi, gład ko ści i se pa ra cji gó ry,
dla te go brzmi on odro bi nę ja śniej i bar dziej
szorst ko niż na przy kład JK SPDIF mk3 czy
Hi Fa ce Evo. Ten ostat ni ofe ru je dźwięk bar -
dziej sto no wa ny, choć jed no cze śnie mi ni -
mal nie mniej roz dziel czy niż pro dukt Ha li de
De si gns.

Ha li de De si gns 
The Brid ge �1978 zł

M2Tech Hi Fa ce Evo �1550 zł

+
-

– izo la cja gal wa nicz na
– nie zwy kłe bo gac two wyjść
– moż li wość upgra de’u po przez do da nie ba te ryj ne go za si la nia i ze ga ra

– ko niecz ność in sta lo wa nia ste row ni ków (tak że na Mac OS)
– trza ski przy zmia nie czę sto tli wo ści prób ko wa nia (dCS)

+

-
– brak ko niecz no ści in sta lo wa nia ste row ni ków
– nie zwy kle sta bil na pra ca
– brak ko niecz no ści in we sto wa nia w ka ble USB i kon cen trycz ny
– izo la cja gal wa nicz na
– za si la nie z USB

– tyl ko 24/96
– tyl ko je den typ wyj ścia cy fro we go
– brak dys try bu to ra w Pol sce

OCE NA: 80%



Stel lo jest jed ną z pierw szych firm, któ ra wy pu ści ła na ry -
nek de dy ko wa ny kon wer ter USB ->SPDIF – za tem nic dziw -
ne go, że obec nie ma w ofer cie już dru gą ge ne ra cję urzą -
dze nia. U3 róż ni się od swe go po przed ni ka przede wszyst -
kim za sto so wa nym ukła dem ob słu gu ją cym port USB.
Obec na wer sja wy ko rzy stu je naj now szy, zdo by wa ją cy co -
raz więk szą po pu lar ność układ XMOS XS1 -S. Po nie waż
kość ta jest kom pa ty bil na ze stan dar dem USB Au dio
Class 2.0, nie ma ko niecz no ści in sta lo wa nia ste row ni ków
na kom pu te rach pra cu ją cych pod Li nu xem i na Ma cu. Za -
in sta lo wa nia ste row ni ków wy ma ga na to miast, tra dy cyj -
nie, sys tem Win dows. Pod sta wo wą ko rzy ścią wy ni ka ją cą
ze sto so wa nia ukła du XMOS jest moż li wość od twa rza nia
pli ków o czę sto tli wo ści do 192 kHz włącz nie. Dru gą z za let
jest pra ca w try bie asyn chro nicz nym. W try bie tym prze -
pływ da nych w in ter fej sie USB jest kon tro lo wa ny przez ze -
gar kon wer te ra. 
Stel lo U3 wy po sa żo no w dwa wyj ścia cy fro we – AES/EBU
oraz S/PDIF. Tro chę dzi wi za sto so wa nie w tej kla sie urzą -
dze nia gniaz da RCA – zde cy do wa na więk szość pro du cen -
tów de cy du je się na tym po zio mie na bar dziej pu ry stycz ne
gniaz do BNC. Choć gniaz da RCA i BNC są elek trycz nie toż -
sa me (moż na za sto so wać zwy kłą przej ściów kę RCA ->BNC
lub BNC ->RCA), wtyk RCA nie za pew nia wy ma ga nej
w trans mi sji cy fro wej im pe dan cji 75 omów, co w kon se -
kwen cji pro wa dzi to po wsta nia od bić sy gna łu we wnątrz
ka bla, mo gą cych mieć nie ko rzyst ny wpływ na ja kość
dźwię ku. 

Od stro ny użyt ko wej, ob co wa nie ze Stel lo U3 to sa ma przy -
jem ność. Jest to je dy ny kon wer ter ob słu gu ją cy for mat
24/192, któ ry nie wy da wał ab so lut nie żad nych nie chcia -
nych dźwię ków pod czas pra cy. Za wsze za cho wy wał się
wzo ro wo. Żad nych pyk nięć, trza sków czy in nych nie po ko -
ją cych sy gna łów. Do dat ko wo, izo la cja gal wa nicz na na wyj -
ściu trosz czy ła się o brak bru mień i przy dźwię ków zwią za -
nych z pę tlą ma sy. 
Je dy ną ry są na tym ide al nym wi ze run ku jest nie chęć Stel lo
do pra cy w try bie Di rect Link – a więc z mi ni mal ną wiel ko -
ścią bu fo ra w kom pu te rze (tryb ten jest re ko men do wa ny
przez twór ców pro gra mu Jplay ja ko ofe ru ją cy naj więk szą
wier ność). Po więk sze nie wy ko rzy sty wa ne go bu fo ra z try bu
Direct Link do war to ści 2 roz wią zu je jed nak ten pro blem.
Jak się wy da je, nie chęć do try bu Di rect Link jest ce chą
wspól ną dla wszyst kich urzą dzeń wy ko rzy stu ją cych układ
XMOS.
Stel lo jest za si la ny z por tu USB. War to pod kre ślić do sko -
na łą ja kość wy ko na nia i do pra co wa nie wszyst kich szcze -
gó łów – od sa me go kon wer te ra do rze czy tak teo re tycz nie
ma ło istot nych jak pu deł ko. Wszyst ko to two rzy ra zem wra -
że nie ob co wa nia z pro duk tem na praw dę wy so kiej ja ko ści.

Brzmie nie
Stel lo w pew nym sen sie łą czy za le ty The Brid ge oraz Hi Fa -
ce Evo. Z jed nej stro ny, po dob nie jak The Brid ge, jest bar -
dziej szcze gó ło wy niż Evo, wię cej tu mi kro in for ma cji i au -
dio fil skie go „po wie trza”. Z dru giej – mi mo więk szej szcze -
gó ło wo ści, U3 jest, po dob nie jak Evo, tro chę gład szy niż
ame ry kań ski kon ku rent, da je dźwięk bar dziej sto no wa ny,
mniej ofen syw ny. Po rów na nie z droż szy mi kon wer te ra mi
po ka zu je, że moż na pójść jesz cze da lej w ta kich aspek -
tach jak przej rzy stość, od wzo ro wa nie prze strze ni, od wzo -
ro wa nie brył in stru men tów czy aku sty ka sa li – jed nak to,
co otrzy mu je my, to bar dzo so lid na kla sa śred nia, do te go
w bez pro ble mo wym i ele ganc kim wy da niu.

Stel lo U3 �1650 zł

Wejścia i wyjścia skupiono na miniaturowej tylnej ściance

-
– zgod ność z USB 

Au dio Class 2.0
– nie zwy kle sta bil na pra ca
– izo la cja gal wa nicz na
– za si la nie z USB

– ko niecz ność in sta lo wa nia
ste row ni ków (Win)

+

OCE NA: 85%
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JK SPDIF po wsta ł ja ko za awan so wa na mo dy fi ka cja kon -
wer te ra Hi Fa ce – pod sta wo we go mo de lu w ofer cie
M2Tech. Obec nie ma my do czy nie nia już z je go trze cią
wer sją, w ca ło ści za si la ną ba te ryj nie. U pod staw kon struk -
cji te go mo de lu le gło od kry cie: że za si la nie we wnętrz nych
ze ga rów tak tu ją cych z ba te rii da je znacz nie lep sze efek ty
so nicz ne niż tra dy cyj ne za si la nie z szy ny USB kom pu te -
ra. I tak, wy ko rzy sta no no wo cze sną ba te rię Li Fe PO4. Aku -
mu la to ry te go ty pu cha rak te ry zu ją się bar dzo ni ską im pe -
dan cją wyj ścio wą i bra kiem efek tu pa mię ci. Ich do dat ko -
wą za le tą jest na pię cie wyj ścio we wy no szą ce 3,3 V
– a więc do kład nie ty le, ile wy ma ga ją ukła dy cy fro we kon -
wer te ra. Mo dy fi ka cja nie ogra ni cza się do sa me go za si la -
nia – w po rów na niu z ory gi nal nym mo de lem Hi Fa ce zmia -
nie uległ tak że na daj nik cy fro wy. Za miast wy ma ga ją ce go
za si la nia +5V na daj ni ka TI, za sto so wa no zna ko mi tą kość
Wol fson 8804, któ ra – po dob nie jak po zo sta łe ukła dy
– za do wa la się wspo mnia nym na pię ciem. W te sto wa nej,
naj now szej wer sji SPDIF mk3, 100% ukła dów za si la nych
jest już z ba te rii. Moż li we jest na wet cał ko wi te odłą cze nie
za si la nia +5V w gnieź dzie USB kom pu te ra – za pew nia ją to
nie któ re kar ty PCI/USB. Przy czy nia się to do uzy ska nia
dal szej, choć już nie wiel kiej po pra wy brzmie nia.
Ba te ria ozna cza, nie ste ty, ko niecz ność cy klicz ne go ła do -
wa nia kon wer te ra. Na ca łe szczę ście, okre sy po mię dzy ła -
do wa nia mi są wy star cza ją co dłu gie – po cał ko wi tym na ła -
do wa niu urzą dze nia mo że ono pra co wać przez ok. 20 go -
dzin. Ła do wa nie prze bie ga bar dzo spraw nie – już po go -
dzi nie uzy sku je my po nad 50% na ła do wa nia ba te rii. Do ła -
do wa nia wy ko rzy sty wa ne jest na pię cie z gniaz da USB
– pro ces jest uru cha mia ny au to ma tycz nie, w mo men cie
wy łą cze nia urzą dze nia prze łącz ni kiem znaj du ją cym się
na fron cie obu do wy. Moż li we jest tak że ła do wa nie za po -

mo cą za si la cza wtycz ko we go. 
Po dob nie jak Hi Fa ce Evo, JK SPDIF mk3 po trze bu je do pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia za in sta lo wa nia od po wied nich ste -
row ni ków – do ty czy to wszyst kich sys te mów ope ra cyj nych
i wszyst kich czę sto tli wo ści prób ko wa nia. Są to do kład nie te
ste row ni ki, któ re wy ko rzy stu je Hi Fa ce oraz Hi Fa ce Evo i po -
bie ra się je ze stro ny M2Tech. Ob słu gi wa ne są czę sto tli wo ści
do 24/192 kHz włącz nie.
Kon wer ter zo stał wy po sa żo ny tyl ko w jed no wyj ście cy fro we
– złą cze BNC. Dla osób ko rzy sta ją cych z ka bli RCA do łą cza na
jest spe cjal na przej ściów ka. Wyj ście cy fro we nie ma izo la cji
gal wa nicz nej. O ile w tań szych kon wer te rach jej brak wy ni ka
naj czę ściej z ogra ni czo ne go bu dże tu, ja kim dys po no wał pro -
jek tant, o ty le w JK SPDIF mk3 – jest dzia ła niem za mie rzo nym
(ory gi nal ny Hi Fa ce przed mo dy fi ka cja mi ma ta ko wą izo la cję).
We dług opi nii pro du cen ta, trans for ma tor na wyj ściu cy fro -
wym uwal nia, co praw da, od pro ble mów z za kłó ce nia mi, ale
jed no cze śnie pogarsza brzmie nie. 

Brzmie nie
Urzą dze nia za si la ne ba te ria mi ma ją opi nię gra ją cych dźwię -
kiem na sy co nym, płyn nym i gład kim. JK SPDIF mk3 to po -
twier dza. Uj mu je nie sły cha ną płyn no ścią i ana lo go wo ścią
brzmie nia. Dźwięk jest po zba wio ny ja kiej kol wiek zbęd nej,
sztucz nej ostro ści. Ła two uwie rzyć, że od cię cie za si la nia
USB, a w związ ku z tym i wszyst kich za kłó ceń prze do sta ją -
cych się tą dro gą do kon wer te ra, fak tycz nie prze kła da się
istot nie na zmniej sze nie szorst ko ści i ziar ni sto ści dźwię ku.
Szczę śli wie JK SPDIF mk3 uni ka pu łap ki, w któ rą wpa da du ża
część urzą dzeń za si la nych ba te ria mi, a ja ką jest nad mier ne
uśpie nie i spo wol nie nie dźwię ku. Dźwięk jest gład ki, ale
jed no cze śnie nie sły cha nie de ta licz ny i przej rzy sty, zde cy -
do wa nie lep szy niż w przy pad ku kon wer te rów ta kich jak Ha li -
de czy Hi Fa ce Evo. Co praw da, w bez po śred nim po rów na niu
kon wer te ry MF V -Link czy Ha li de De si gns The Brid ge brzmią
w spo sób bar dziej oży wio ny, jed nak wy da je mi się, że jest to
myl ne pierw sze wra że nie, zwią za ne z więk szą szorst ko ścią
dźwię ku, a przy tym z więk szym wy eks po no wa niem gó ry.
Dłuż sze ob co wa nie z JK po ka zu je, że wła śnie ten, bar dziej
sto no wa ny spo sób pre zen ta cji, jest bliż szy rze czy wi sto ści.
Do sko na ły sto su nek ja ko ści do ce ny, choć przy ogra ni czo nej
funk cjo nal no ści.

-
– zasilanie (ładowanie baterii) z gniazda USB

– konieczność instalowania sterowników 
– konieczność ładowania baterii
– brak izolacji galwanicznej
– możliwe problemy z przydźwiękiem i trzaskami

przy zmianie utworów
– tylko jeden typ wyjścia cyfrowego
– brak dystrybutora w Polsce

+

JK SPDIF mk3 �1550 zł

OCE NA: 90%
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Za si lacz ba te ryj ny Evo Sup ply – to jed na z moż li wo ści po -
pra wy osią gów kon wer te ra Hi Fa ce Evo, prze wi dzia na bez -
po śred nio przez pro du cen ta (dru gą jest do da nie ze -
wnętrz ne go ze ga ra Evo Clock, co opi su je my w dal szej czę -
ści te stu). 
Alu mi nio wa obu do wa jest wspól na dla wszyst kich kom -
po nen tów z se rii Evo. Za sto so wa no ba te rię li to wo -jo no -
wą 2200 mAh, zin te gro wa ną ła do war kę oraz ni sko szum -
ny sta bi li za tor na pię cia, do star cza ją cy na pięcie 9 V
na wyj ście za si la cza w chwi li, gdy ba te ria jest ła do wa na.
Po zwa la to na dal szą pra cę po wy czer pa niu ba te rii, co,
nie ste ty, na stę pu je dość szyb ko – w przy pad ku ob cią że -
nia za si la cza sa mym kon wer te rem Hi Fa ce Evo mo że my li -
czyć na 7 go dzin nie prze rwa nej pra cy; pod łą cze nie kon -
wer te ra Hi Fa ce Evo wraz z ze ga rem Evo Clock skra ca ten
czas do za le d wie 3,5 go dzi ny. Dla wie lu osób bę dzie to
z pew no ścią zbyt ma ło – wte dy nie po zo sta je nic in ne go,
jak prze łą cze nie na za si la nie sie cio we bądź za kup dru -
gie go za si la cza... 

Test gru po wy | 12 kon wer te rów USB ->S/PDIF

M2Tech Hi Fa ce Evo + Evo Sup ply
�3100 zł

OCE NA: 90%

Evo Sup ply ma dwa wyj ścia o ob cią żal no ści 1 A każ de i na pię ciu
od po wied nio 9 V (za si la nie sie cio we) i 9,5 V -11 V (za si la nie ba -
te ryj ne). Prze łącz nik he bel ko wy na fron cie urzą dze nia po zwa la
odłą czyć od bior nik prą du, gdy nie jest on uży wa ny – bez po -
trze by odłą cza nia ka bli – a tym sa mym wy dłu żyć pra cę ba te rii.
Osob ny prze łącz nik słu ży do włą cza nia try bu au to ma tycz ne go
ła do wa nia. Za koń cze nie ła do wa nia po wo du je w tym try bie au -
to ma tycz ne przej ście na za si la nie ba te ryj ne, a wy czer pa nie ba -
te rii – po now ne przej ście w tryb ła do wa nia. Gdy tryb au to ma -
tycz ne go ła do wa nia jest wy łą czo ny, wy czer pa nie ba te rii po ni -
żej usta lo ne go pro gu po wo du je au to ma tycz ne od cię cie od bior -
ni ka prą du. Ma to na ce lu unik nię cie nad mier ne go roz ła do wa -
nia ba te rii. Ba te ria jest po nad to za bez pie czo na przed prze ła -
do wa niem. 
Na pię cie do ła do war ki oraz re gu la to ra na pię cia, któ ry od po wia -
da za za si la nie pod łą czo nych urzą dzeń w mo men cie ła do wa nia
ba te rii, po cho dzi z tra dy cyj ne go, im pul so we go za si la cza wtycz -
ko we go. Pro du cent wspo mi na o moż li wo ści je go odłą cze nia
w ce lu zmi ni ma li zo wa nia za kłó ceń, gdy ko rzy sta my z ba te rii. 

Brzmie nie
Ta mo dy fi ka cja Hi Fa ce Evo nie wnio sła re wo lu cyj nych
zmian do dźwię ku sys te mu. Mi ni mal nie więk sza roz dziel -
czość, mi ni mal nie głęb sza sce na i lep sze od da nie aku -
sty ki sa li – ot, ty le. Re la tyw nie naj więk sze zmia ny do ty -
czą od da nia wiel ko ści brył sa mych in stru men tów. Z za si -
la niem ba te ryj nym ob raz wy da je się być bar dziej trój wy -
mia ro wy, le piej róż ni co wa ny w prze strze ni. Nie są to mo -
że zmia ny szcze gól nie du że, ale na do brym sys te mie
dość ła twe do uchwy ce nia. Szcze gól nie do brze sły szal ne
by ły z prze twor ni kiem dCS. Bio rąc pod uwa gę ce nę za si -
la cza, któ ra do kład nie po dwa ja koszt ca łej za ba wy, nie
jest to jed nak roz wią za nie, któ re moż na po le cić w ciem -
no, bez in dy wi du al ne go od słu chu.

-
– izo la cja gal wa nicz na
– nie zwy kłe bo gac two wyjść
– moż li wość dal sze go upgra de’u po przez do da nie 

ze wnętrz ne go ze ga ra

– ko niecz no ści in sta lo wa nia ste row ni ków
(tak że Mac)

– trza ski przy zmia nie czę sto tli wo ści 
prób ko wa nia (dCS)

– ko niecz ność ła do wa nia ba te rii
– ogra ni czo ny czas pra cy ba te rii
– do dat ko we pu deł ko i ka ble
– wy so ka ce na

+
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du cent Au dio phi leo twier dzi, że trans for ma tor na wyj ściu
to wię cej szko dy niż po żyt ku, dla te go zde cy do wa no się
za sto so wać szyb kie tran zy sto ry po łą czo ne emi te ra mi
w układ wzmac nia cza róż ni co we go (ECL).
Dzię ki otwar tej ar chi tek tu rze urzą dze nia moż li we jest
prze pro wa dza nie ak tu ali za cji opro gra mo wa nia przez
port USB. Jak wy ni ka z hi sto rii ak tu ali za cji na stro nie pro -
du cen ta, za wie ra ją one za rów no drob ne ko rek ty, jak i do -
dat ko we funk cjo nal no ści i są udo stęp nia ne nie od płat nie
kil ka ra zy w ro ku. Au dio phil leo 1 jest zgod ny ze stan dar -
dem USB Au dio Class 2.0, a więc nie wy ma ga in sta lo wa -
nia ste row ni ków na sys te mach ope ra cyj nych zgod nych
z tym stan dar dem (Mac, Li nux). Wy ją tek sta no wi oczy wi -
ście Win dows – tu po trzeb ny jest ste row nik do ob słu gi
czę sto tli wo ści 176 i 192 kHz. 
Pro du cent po da je eks tre mal nie ni skie war to ści jit te ra dla
swo je go urzą dze nia – 8 ps RMS dla czę sto tli wo ści od 1
Hz do 100 kHz. W spe cy fi ka cji jest jed nak ad no ta cja, że
po mia ru do ko na no na sa mym sy gna le ze ga ra, wy pusz -
czo nym na wyj ście BNC, a nie na kom plet nym sy gna le
S/PDIF (za tem wy nik nie za wie ra do dat ko wej war to ści jit -
te ra, ja ki za wsze po wsta je ze wzglę du na mo du la cję sy -
gna łu ze ga ra przez da ne w sy gna le S/PDIF). Urzą dze nie
wy po sa żo no w funk cję „al ways on SPDIF” – po win no
więc za cho wy wać syn chro ni za cję z ze ga rem DAC -a przez
ca ły czas. Nie ste ty, w prak ty ce oka za ło się, że pod czas
prze ska ki wa nia utwo rów syn chro ni za cja ta jest zry wa na,
co w przy pad ku prze twor ni ka dCSa pro wa dzi ło do po -
wsta nia gło śnych pyk nięć. Pod tym wzglę dem Au dio phil -
leo nie róż ni ło się od kon wer te rów V -Link czy Off -Ramp,
któ re tak że mia ły z tym pro blem. Z „da kiem” Me trum on
nie wy stę po wał.
Au dio phil leo 1 jest do star cza ne w ele ganc kiej, alu mi nio -
wej wa li zecz ce. W kom ple cie z urzą dze niem otrzy mu je my
ka bel USB Wi re World Ul tra vio let 5, sze reg przej śció wek
BNC/RCA oraz im pul so wy za si lacz wtycz ko wy 12 V. Ten
ostat ni jest wy ma ga ny tyl ko w przy pad ku z ko rzy sta nia
z trig ge ra 12 V. 

Brzmie nie
Au dio phil leo na le ży do ści słej czo łów ki
te go te stu, ustę pu jąc je dy nie to po we -
mu ze sta wo wi M2Te cha. Po pod łą cze -
niu pod prze twor nik Me trum Octa ve, ta -
kie aspek ty jak roz dziel czość, od da nie
aku sty ki sa li i przej rzy stość dźwię ku wy -
kra cza ły znacz nie po nad to, co ofe ro wa -
ły prze twor ni ki ze środ ka staw ki, jak
The Brid ge, Stel lo U3 czy Evo (z za si la -
czem ba te ryj nym i bez). W po rów na niu
z kom plet nym ze sta wem M2Te cha i Off
Ram pa, Au dio phil leo ustę pu je odro bi -
nę pod wzglę dem gład ko ści dźwię ku,
zdol no ści do trój wy mia ro we go od da nia
brył in stru men tów oraz głę bi sce ny
dźwię ko wej, choć jed no cze śnie wy prze -
dza te go dru gie go w dzie dzi nie przej rzy -
sto ści i roz dziel czo ści. Ce na urzą dze nia
nie jest ni ska, ale pa mię taj my, że do -
kład nie tę sa mą ja kość dźwię ku ofe ru je
po zba wio na „wo do try sków” wer sja Au -
dio phil leo 2.

Au dio phi leo 1
�4535 zł

OCE NA:95%

Gustowna walizeczka i dobrej klasy kabel USB
(WireWorld Violet) są gratis

-

– niespotykana liczba funkcji
dodatkowych
(w szczególności: regulacja
głośności z ditherem)

– zdalne sterowanie
– zgodność z USB Audio

Class 2.0
– kabel WireWorld Violet

USB w komplecie
– izolacja galwaniczna
– zasilanie z USB
– możliwość dalszego

upgrade’u poprzez
dodanie zewnętrznego
zasilania

– tylko jeden typ
wyjścia cyfrowego

– brak dystrybutora
w Polsce

+

Au dio phil leo – to ni szo wy pro du cent ame ry kań ski, któ ry
bar dzo do brze za do mo wił się na ryn ku kon wer te rów
USB ->SPDIF. W je go obec nej ofer cie znaj du ją się dwa mo -
de le kon wer te rów, róż nią ce się ce ną i wy po sa że niem
(Au dio phil leo 1 – 949 do la rów; Au dio phi leo 2 – 579 do la -
rów) oraz od nie daw na tak że de dy ko wa ny za si lacz ba te -
ryj ny Pu re Po wer VLN (449 do la rów). Fir ma nie ma dys try -
bu cji w Pol sce, więc je dy ną dro gą jest ku po wa nie po -
przez sklep in ter ne to wy na stro nie pro du cen ta. Do te stu
tra fił do nas droż szy i le piej wy po sa żo ny mo del Au dio -
phil leo 1, bez opcjo nal ne go za si la cza ba te ryj ne go. 
Na tle in nych kon wer te rów Au dio phil leo 1 wy róż nia
nie by wa ła wręcz licz ba ofe ro wa nych funk cji do dat ko -
wych. To już nie zwy kły kon wer ter, ale po łą cze nie kon -
wer te ra, przed wzmac nia cza, na rzę dzia te sto we go
i urzą dze nia ste ru ją ce go od twa rza niem mu zy ki w jed -
nym. Wśród ofe ro wa nych funk cji znaj dzie my m.in. zna ko -
mi tą cy fro wą re gu la cję gło śno ści (wy ko rzy stu ją cą pro ce sy
di the rin gu i kształ to wa nia szu mu), ba lans, moż li wość za -
mia ny ka na łów L/P, funk cję mo no, zmia nę fa zy ab so lut -
nej, trig ger 12V czy funk cję Jit ter Si mu la tor. Nie zwy kle
przy dat ną funk cją mo że oka zać się Bit Per fect Te sting
– po zwa la ona szyb ko spraw dzić, czy sy gnał na wyj ściu
USB kom pu te ra do cie ra tam w for mie nie zmo dy fi ko wa -
nej przez sys tem ope ra cyj ny i opro gra mo wa nie wy ko rzy -
sty wa ne do od twa rza nia mu zy ki. Jakby te go by ło ma ło,
w kom ple cie znaj du je się czuj nik zdal ne go ste ro wa nia,
umiesz czo ny na koń cu me tro we go ka bla. Po zwa la on ste -
ro wać więk szo ścią funk cji kon wer te ra, w tym re gu la cją
gło śno ści, a tak że – po przez pro to kół HID – przy ci ska mi
Play/Stop/Pau za/Skip w pro gra mie do od twa rza nia mu -
zy ki. W ze sta wie bra ku je tyl ko sa me go pi lo ta, ale dzię ki
opcji na uki mo że my przy spo so bić do te go ce lu do wol ny
po sia da ny na daj nik.
Ob słu ga urzą dze nia jest moż li wa dzię ki wy po sa że niu go
w bar dzo ja sny, ko lo ro wy wy świe tlacz OLED oraz nie wiel -
ki ma ni pu la tor. Po zwa la on po ru szać się po roz bu do wa -
nym me nu urzą dze nia i na bie żą co po ka zu je wie le przy -
dat nych in for ma cji, ta kich jak czę sto tli wość prób ko wa nia
od twa rza ne go pli ku, po ziom wy ste ro wa nia w dBFS, po -
ziom gło śno ści, sta tus po łą cze nia USB czy sta ty sty ki
trans mi sji USB. Po my śla no na wet o ta kich udo god nie -
niach jak po moc ekra no wa, dzię ki któ rej w za sa dzie nie
trze ba się gać do in struk cji ob słu gi. Je że li nie są nam po -
trzeb ne wszyst kie wy mie nio ne ba je ry, mo że my się zde cy -
do wać na o 1/3 tań szą, ale tech nicz nie toż sa mą wer sję
Au dio phi leo 2.
Rzut oka do wnę trza urzą dze nia – i już wie my, że Au dio -
hil le o1 to bar dziej kom pu ter, a nie zwy kły kon wer ter. Je go
ser cem jest pro ce sor ARM – po dob ny do tych, ja kie moż -
na zna leźć w 90% smart fo nów. Kon wer ter wy po sa żo no
w dwa od dziel ne oscy la to ry kwar co we dla czę sto tli wo ści
au dio. Urzą dze nie ma izo la cję gal wa nicz ną, ale ta
– w prze ci wień stwie do po zo sta łych te sto wa nych kon -
wer te rów – nie jest re ali zo wa na za po mo cą trans for ma to -
ra na wyj ściu S/PDIF tyl ko w in nej czę ści kon wer te ra. Pro -
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Test gru po wy | 12 kon wer te rów USB ->S/PDIF

Ze wnętrz ny ze gar tak tu ją cy obok za si la cza ba te ryj ne go – to
dru ga z prze wi dzia nych przez pro du cen ta opcji po pra wy
brzmie nia kon wer te ra Hi Fa ce Evo. Po dob nie jak ze wnętrz ny
za si lacz, ze gar za mknię to w nie wiel kiej alu mi nio wej obu do -
wie, wspól nej dla wszyst kich kom po nen tów z se rii Evo. Za -
tem de cy du jąc się na kom plet ny ze staw urzą dzeń, otrzy mu -
je my trzy iden tycz ne pu deł ka oraz, nie ste ty, do dat ko wą plą -
ta ni nę ka bli.
Ze gar łą czo ny jest z kon wer te rem za po mo cą krót kie go ka -
bla ko ak sjal ne go o im pe dan cji 75 omów, za koń czo ne go wty -
ka mi BNC. Od po wied ni ka bel zo stał do star czo ny przez dys -
try bu to ra w kom ple cie. 
Pro du cent prze wi dział tak że do dat ko wą moż li wość syn chro -
ni za cji ze ga ra z na szym prze twor ni kiem c/a, oczy wi ście
pod wa run kiem, że jest on wy po sa żo ny w od po wied nie wej -
ście „clock in”. Słu ży do te go ce lu dru gie gniaz do BNC,
ozna czo ne ja ko WCLK OUT. Syn chro ni za cja z prze twor ni kiem
po zwa la po zbyć się znie kształ ceń ty pu jit ter, ge ne ro wa nych
przez in ter fejs S/PDIF, a tym sa mym mo że wpły nąć na dal -
szą po pra wę ja ko ści brzmie nia.
Na pa ne lu przed nim ze ga ra znaj du ją się dwa prze łącz ni ki
he bel ko we oraz po krę tło. Pierw szy z prze łącz ni ków słu ży
do wy bo ru stan dar du, w ja kim wy sy ła ny jest sy gnał ze ga ra

M2Tech Hi Fa ce Evo + Evo Sup ply + Evo Clock
�4750 zł

do prze twor ni ka. Usta wia się go tyl ko raz, w za leż no ści
od po sia da ne go DAC -a. Po dob nie po krę tło, któ rym usta -
wia my od po wied ni mnoż nik dla czę sto tli wo ści ba zo wej sy -
gna łu ze ga ra wy sy ła ne go do DAC -a (44,1/48 x 1, x 2, x 4).
Z dru gim z prze łącz ni ków bę dzie my mu sie li się, nie ste ty,
za przy jaź nić. Słu ży on do prze łą cza nia po mię dzy dwo ma
oscy la to ra mi kwar co wy mi – trze ba go każ do ra zo wo usta -
wić w od po wied niej po zy cji, w za leż no ści od te go, czy
chce my od twa rzać pli ki o czę sto tli wo ści 44,1 kHz (bądź
wie lo krot no ści tej czę sto tli wo ści, tj. 88,2 kHz i 176,4 kHz)
lub też 48 kHz (96 kHz, 192 kHz). Ko niecz ne ma nu al ne
zmia ny to nie do god ność, na któ rą mu si się przy go to wać
oso ba chcą ca ko rzy stać z ze wnętrz ne go ze ga ra. W kon wer -
te rach zin te gro wa nych do ko nu je się ona au to ma tycz nie. 
Evo Clock to dość roz bu do wa na kon struk cja z wie lo ma ni -
sko szum ny mi re gu la to ra mi na pię cia i dwo ma wy so kiej ja -
ko ści oscy la to ra mi kwar co wy mi kom pen so wa ny mi tem pe -
ra tu ro wo (TCXO). Pro du cent po da je do kład ność oscy la to -
rów na po zio mie 1,5 ppm oraz ich sta bil ność (szum fa zo wy)
na po zio mie -100 dBC/Hz (@10Hz). To zna ko mi te pa ra me -
try; dla po rów na nia: zwy kłe oscy la to ry kwar co we, któ re
znaj dzie my w więk szo ści te sto wa nych kon wer te rów, ma ją
do kład ność rzę du 50ppm i sta bil ność na po zio mie
–50–60dBC/Hz (@10Hz).
Te sto wa nie kom plet ne go ze sta wu M2Tech za czę ło się
od ma łe go roz cza ro wa nia – z nie zna nych mi po wo dów, nie
by łem w sta nie „na mó wić” ze ga ra Evo Clock do współ pra cy
z prze twor ni kiem dCS a. O ile z fir mo wym kon wer te rem Hi -
Fa ce Evo dzia łał on ide al nie, o ty le pró ba wy ko rzy sta nia do -
dat ko we go bo nu su, ja kim jest moż li wość syn chro ni za cji
ze ga rów z prze twor ni kiem, zakoń czy ła się nie po wo dze -
niem. Wi na le ży za pew ne gdzieś po stro nie kon struk cji ze -
ga ra, bo wiem po przed nio pod łą cza łem do Scar lat tie go ze -
ga ry dCSa, An te lo pe i Eso te ri ca, i – bez wy jąt ku – wszyst -
kie funk cjo no wa ły po praw nie. 

Brzmie nie
Z do dat ko wą syn chro ni za cją czy bez, kom plet ny ze staw
M2Tech za grał wręcz zja wi sko wo. O ile do da nie sa me go
za si la cza mia ło dość ogra ni czo ny wpływ na brzmie nie
kon wer te ra Evo, o ty le do da nie ze ga ra Evo Clock od ra zu
ka ta pul to wa ło go do ab so lut nej eks tra kla sy. To już nie
jest róż ni ca sub tel na – to róż ni ca kla sy brzmie nia. Ze -
staw M2Tech po zwa la wej rzeć w na gra nie w spo sób zu -
peł nie nie osią gal ny dla in nych kon wer te rów. Na gle
w zna jo mych na gra niach sły szy my rze czy, o ist nie niu któ -
rych zu peł nie nie wie dzie li śmy. Przej rzy stość, gład kość,
roz dziel czość, trój wy mia ro wość dźwię ku – to wszyst ko
na do brych na gra niach ro bi ab so lut nie nie zwy kłe wra że -
nie. 
Kom plet ny ze staw M2Tech jest już kon wer te rem, któ re go
osią gi uza sad nia ją za in we sto wa nie w lep szy ka bel USB.
Po zmia nie ka bla na zna ko mi te go Au dio Qu esta Dia mond
USB, kom plet Evo pod wzglę dem przej rzy sto ści i roz dziel -
czo ści oka zał się na wet mi ni mal nie lep szy niż tra dy cyj ny
trans port CD/SACD dCS Scar lat ti (przy naj mniej do cza su,
gdy w trans por cie nie ak ty wo wa li śmy funk cji syn chro ni -
za cji ze ga ra z prze twor ni kiem c/a). To nie by wa ły wy nik,
zwa żyw szy na ce nę trans por tu dCSa – prze szło 110 tys.
złotych! 
Pe wien nie do syt w po rów na niu z tra dy cyj nym trans por -
tem CD, po dob nie jak w przy pad ku wszyst kich tań szych
kon wer te rów, po zo sta wia je dy nie wy peł nie nie dźwię ku.
Trans port Scar lat ti brzmiał bar dziej barw nie, na ma cal nie
i w spo sób bar dziej wy peł nio ny. Dźwięk kom plet ne go
sys te mu Evo był bar dziej przej rzy sty i de ta licz ny, ale jed -
no cze śnie lżej szy, mniej sub stan cjo nal ny, ze słab szym
kon tra stem dy na micz nym. Na wet jed nak ta drob na
ułom ność nie jest w sta nie ostu dzić mo je go en tu zja zmu
dla moż li wo ści brzmie nio wych kom ple tu urzą dzeń
M2Tech. Nie sły sza łem lep sze go kon wer te ra!

-
– izo la cja gal wa nicz na
– nie zwy kłe bo gac two wyjść

– ko niecz no ść in sta lo wa nia ste row ni ków 
– trza ski przy zmia nie czę sto tli wo ści prób ko wa nia (dCS)
– ko niecz ność ma nu al ne go prze sta wia nia czę sto tli wo ści

prób ko wa nia
– ko niecz ność ła do wa nia ba te rii
– bar dzo ogra ni czo ny czas pra cy ba te rii (3,5-7 h)
– do dat ko we pu deł ko i ka ble

+

OCE NA:100%
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Em pi ri cal Au dio – to nie wiel ka ame ry kań ska fir ma spe -
cja li zu ją ca się w cy fro wym au dio. W jej ofer cie znaj du ją
się rec loc ke ry sy gna łu S/PDIF, kon wer te ry USB/SPDIF,
a ostat nio rów nież DAC. Fir ma nie ma dys try bu cji w Pol -
sce, więc je dy ną dro gą za ku pu jest sklep in ter ne to wy
na stro nie pro du cen ta.
Off Ramp Tur bo 5 – to naj now sza, pią ta już in kar na cja
kon wer te ra USB ->SPDIF. Do te stu tra fi ła wer sja do po sa żo -
na w re ko men do wa ną opcję ‘Tur bo Clocks” (700 do la -
rów) oraz re gu la tor na pię cia fir my Hy nes dla wyj ścia
S/PDIF (250 do la rów). Za in sta lo wa ne opcje zwięk szy ły ce -
nę z wyj ścio wych 1299 do la rów do 2249 do la rów – a więc
prak tycz nie dwu krot nie. Pro du cent ofe ru je tak że moż li -
wość do ku pie nia ba te ryj ne go za si la nia Mo no lith za 1199
do la rów, co pod no si ce nę kom plet ne go urzą dze nia
do 3448 do la rów. Te sto wa na wer sja by ła za si la na zwy -
kłym im pul so wym za si la czem wtycz ko wym.
Off Ramp Tur bo 5, po dob nie jak Hi Fa ce Evo, jest bar dzo
bo ga to wy po sa żo ny. Obok tra dy cyj ne go wyj ścia S/PDIF
z gniaz dem BNC (RCA w opcji), znaj dzie my tu wyj ście
AES/EBU, wyj ście I2S (na wty ku RJ -45) oraz bar dzo rzad ko
spo ty ka ne wyj ście HDMI – też słu żą ce do prze sy ła nia sy -
gna łu I2S w stan dar dzie sto so wa nym przez fir my PS Au dio
oraz W4S, z po mi nię ciem de gra du ją ce go dźwięk in ter fej -
su S/PDIF. Z przo du kon wer te ra znaj dzie my dio dy sy gna li -
zu ją ce pra cę urzą dze nia, obec ność sy gna łu USB na wej -
ściu oraz sześć diod sy gna li zu ją cych czę sto tli wość prób -
ko wa nia.
Urzą dze nie pra cu je w try bie asyn chro nicz nym. Przed uży -
ciem wy ma ga na jest in sta la cja od po wied nich ste row ni -
ków z za łą czo nej pły ty CD. Ste row ni ki wy ma ga ne są dla
wszyst kich ob słu gi wa nych czę sto tli wo ści i wszyst kich
sys te mów ope ra cyj nych (Win dows & Mac; Li nux nie jest
ob słu gi wa ny). Ob słu gi wa ne są wszyst kie czę sto tli wo ści
do 192kHz włącz nie. Wyj ścia SPDIF oraz AES/EBU ma ją
izo la cję gal wa nicz ną. Za sto so wa no trans for ma to ry wyż -
szej ja ko ści niż te, któ re moż na zo ba czyć w po zo sta łych
kon wer te rach. 
We wnę trzu urzą dze nia znaj dzie my dwa wy so kiej kla sy
oscy la to ry kwar co we ame ry kań skie go Cry ste ka – po jed -
nym dla każ dej z ob słu gi wa nych ro dzin czę sto tli wo ści.
Oscy la to ry te są re kla mo wa ne w ob szer nym ka ta lo gu
producenta ja ko „Ul tra -Low Pha se No ise and
Low -Jit ter” i cha rak te ry zu ją się bar dzo ni skim
szu mem fa zo wym – na po zio mie -90dBC/Hz
(@10Hz) – oraz bra kiem sub -har mo nicz nych. Są
one nie zwy kle dro gie, jak na zwy kły oscy la tor
kwar co wy (XO) – ich ce na jest wyż sza niż więk -
szo ści VCXO oraz wie lu do stęp nych TCXO. We -
dług słów pro jek tan ta, Ste va Nu gen ta: „wy ko rzy -
sta nie ich po zwo li ło na uzy ska nie niż szych war -
to ści jit te ra na wyj ściu urzą dze nia niż oscy la to ry
kom pen so wa ne tem pe ra tu ro wo (TCXO) kosz tu -
ją ce po 200 do la rów”.
Każ dy z oscy la to rów jest za si la ny z wła sne go
„su per sta bi li za to ra” fir my Hy nes, zbu do wa ne go
z ele men tów dys kret nych. W te sto wa nym Off
Ram pie jest w su mie pięć re gu la to rów Hy ne sa
– dwa do za si la nia oscy la to rów, je den za si la ją cy

układ ob słu gi USB, je den na wyj ściu S/PDIF i je den
na głów nym wej ściu za si la nia. Ogól nie kon struk cja spra -
wia wra że nie nie zwy kle prze my śla nej i do pra co wa nej
w naj drob niej szych szcze gó łach.

Brzmie nie
Przy oka zji opi su kom plet ne go ze sta wu M2Tech wspo -
mnia łem, że słu cha jąc do tych cza so wych kon wer te rów
S/PDIF, moż na by ło za uwa żyć pew ne od chu dze nie śred -
ni cy w po rów na niu z re fe ren cyj nym trans por tem CD. Wo -
ka le by ły mi ni mal nie mniej sze, mniej obec ne, ca ła sce na
wy da wa ła się być tro chę bar dziej od da lo na do ty łu. Po -
nie waż efekt ten wy stę po wał ze wszyst ki mi te sto wa ny mi
kon wer te ra mi, za czą łem się na wet za sta na wiać, czy wła -
śnie ta ki nie jest dźwięk z kom pu te ra – nie sa mo wi cie
przej rzy sty, ale jed no cze śnie dość lek ki, mniej na sy co ny.
Ta ka by ła by za pew ne kon klu zja ca łe go te stu kon wer te -
rów, gdy by nie tra fił się Off Ramp 5.

Kon wer ter Em pi ri cal Au dio za grał
pod wzglę dem wy peł nie nia bar dzo po -
dob nie do trans por tu Scar lat tie go. A więc
wspo mnia ne od chu dze nie nie jest – jak
moż na by są dzić na pod sta wie te stów po -
zo sta łych kon wer te rów – im ma nent ną
ce chą kom pu te rów. Off Ramp ofe ru je tę
sa mą obec ność, na ma cal ność i wy peł -
nie nie dźwię ku co trans port Scar lat ti. 
Wy da je mi się, że mo że to być po czę ści
spo wo do wa ne przez za sto so wa nie w je go
kon struk cji wspo mnia nych „su per sta bi li -
za to rów” na pię cia Pau la Hy ne sa – do tej
po ry wszyst kie urzą dza nia ba zu ją ce
na tej tech no lo gii, któ rych mia łem oka zję
słu chać, a więc Ted dy Par do DAC i Ted dy
PSU, mia ły ten sam cha rak te ry stycz ny,

nie zwy kle ana lo go wy, płyn ny i wy peł nio ny cha rak ter brzmie nia. 
Nie ste ty, nie ma ró ży bez kol ców. Lep sze wy peł nie nie dźwię ku
jest osią ga ne kosz tem nie wiel kiej utra ty przej rzy sto ści i ilo ści
mi kro in for ma cji w sto sun ku do re fe ren cyj ne go pod tym wzglę -
dem ze sta wu Evo. Pod czas od twa rza nia pły ty „La Fo lia” od ra zu
sły chać mniej otwar tą aku sty kę, mi ni mal nie krót sze wy brzmie -
nia, mi ni mal nie mniej te go au dio fil skie go – „plank to nu”. 
Być mo że za sto so wa nie de dy ko wa ne go za si la cza ba te ryj ne go
Mo no li tic spra wi ło by, że Off Ramp zbli żył by się pod wzglę dem
roz dziel czo ści do po zio mu Evo – osta tecz nie do da nie ta kie go
ga dże tu do kom ple tu Evo przy no si sły szal ną po pra wę. Wte dy
moż na by mieć ciast ko (wy peł nie nie dźwię ku) i zjeść ciast ko
(eks tre mal na roz dziel czość). Nie ste ty, za si lacz Mo no li tic do Off
Ram pa to do dat ko we 1200 do la rów do na sze go ra chun ku...

OCE NA: 95%

-
– izo la cja gal wa nicz na
– du ża licz ba wyjść, 

z I2S włącz nie (RJ-45 
i HDMI)

– konieczność instalowania
sterowników 

– trzaski przy zmianie
utworów 

– brak dystrybutora
w Polsce

+

Em pi ri cal Au dio Off Ramp Tur bo 5 
(10 575 zł)

Wyjście HDMI jest tu nie po to, by wyświelać menu lub
coś w tym rodzaju, lecz służy do transmisji I2S – jako
alternatywa dla złącza RJ-45


