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W poprzednich dwóch odcinkach nao−
powiadałem ci o tym wszystkim, co ma
związek z telewizją i z obrazem.

Nic nie wspominaliśmy o sprzęcie au−
dio. Czyżby to była wymierająca część
rynku?

Po stokroć nie!
Postęp w tej dziedzinie też jest szybki

– pisał o tym Andrzej Kisiel w poprzednim
numerze EdW. Teraz wiele urządzeń ma
parametry pozwalające zaliczyć je do kla−
sy HighEnd, a ceny wcale nie są zabój−
cze, jak na możliwości średnio zarabiają−
cego Europejczyka czy Amerykanina.

Przede wszystkim odnosi się nieprze−
parte wrażenie, że sprzęt audio najwy−
ższej jakości, czyli już nie sprzęt HiFi, lecz
HighEnd, trafia do coraz szerszego grona
osób. Do tej pory drogi sprzęt klasy Hig−
hEnd trafiał albo do audiofilów, którzy
rzeczywiście doceniali jego brzmienie

i gotowi byli wydać wszystkie swoje pie−
niądze na sprzęt, albo bogatych snobów,
którzy mając mizerne pojęcie o sprzęcie
wysokiej klasy i jeszcze gorszy słuch, je−
dynie udawali, że potrafią ocenić jego
walory.

Przyznam ci się szczerze, że nie potra−
fię określić, na ile przyczyną rosnącego
zainteresowania sprzętem najwyższej
klasy jest snobizm, a na ile rzeczywiste
zalety proponowanych urządzeń. Kto bo−
wiem jest w stanie sprawdzić, czy klient
kupujący sprzęt rozróżnia subtelności je−
go brzmienia, czy też decydujące znacze−
nie ma fakt, że jego sąsiad kupił właśnie
nowy sprzęt i trzeba go jakoś „przebić”?

W każdym razie oferta przeznaczona
zarówno dla bogatych snobów, jak i dla
najwybredniejszych audiofilów była im−
ponująca. Dość powiedzieć, że najdroż−
szy zestaw audio kosztował bagatela 1,2

miliona marek, czyli mniej więcej
22800000000 starych złotych. Uff! Sam
parę razy liczyłem zera – wychodzi ponad
22 miliardy starych złotówek.

Oczywiście nie wszystko jest tak
drogie. Każdy zwiedzający mógł się
przekonać, że skompletowanie skrom−
nego, ale dobrze brzmiącego zestawu
audio nie przekracza możliwości nawet
przeciętnego zjadacza chleba. I to nie
tylko przeciętnego zjadacza chleba
w Europie Zachodniej, ale i u nas. Mam
nadzieję, że Naczelny Redaktor znanego
miesięcznika Audio – Andrzej Kisiel, któ−
ry zgodził się pisać także dla ciebie na
łamach EdW (i który oczywiście odwie−
dził tegoroczną wystawę), w następ−
nych swoich artykułach jeszcze bardziej
przybliży ten ciekawy temat. Sformuło−
wanie „dobrze brzmiącego” jest bo−
wiem bardzo ogólne.
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Mnóstwo osób nie rozróżnia bowiem
subtelności brzmieniowych odtwarzanej
muzyki. Wystarczy im, by odtwarzana
muzyka disco polo (wrażliwych przepra−
szam, że użyłem tego słowa) była dosta−
tecznie głośna, zwłaszcza w zakresie ba−
su. Tacy tylko udają, że znają się na sprzę−
cie. Ich znajomość dotyczy nie brzmienia,
tylko wyglądu, cen, katalogowych para−
metrów, no i oczywiście marki.

Jak zauważyłeś, przeszliśmy tym sa−
mym od markowego sprzętu dla audiofi−
lów, do urządzeń masowo produkowa−
nych przez co bardziej popularne, wielkie
koncerny. Sprzętu przeznaczonego dla
szerokiej rzeszy użytkowników.

Oczywiście na wystawie było mnóst−
wo takiego typowego sprzętu audio, zna−
nego także z naszych sklepów. Wszelkie−
go rodzaju większe i mniejsze
wieże oraz zintegrowane
„kombajny” występowały
w niezliczonych wersjach.
Sprzęt taki prezentowały zaró−
wno znane firmy, jak i mniej
znani konkurenci daleko−
wschodni (firmy produkcyjne
i handlowe z Tajwanu i Hong−
kongu).

Cóż tu można dodać?
Klasyczna „duża wieża”

jest ciągle popularna. Ostatnio
liczne firmy proponują wieże

już nie midi, nie mini, ale „micro”
i „super mini”. Taki zestaw (pomijając ze−
stawy głośnikowe) ma szerokość niewie−
le większą od średnicy dysku kompakto−
wego. W tej chwili jeszcze nie wiadomo,
czy takie malutkie zestawy przyjmą się na
rynku, w każdym razie jest to głośno re−

klamowana ciekawostka. Wśród sprzętu
klasy „micro” lub „super mini” można
spotkać zmieniacze płyt o pojemności na
przykład 25 płyt CD. Aż dziw bierze, jak
konstruktorzy przy takich małych wymia−
rach zapewnili możliwość dowolnego ty−
tułu na dowolnej płycie. Podobny podziw

budzi zmieniacz płyt o rozmiarach dużej
wieży i pojemności 150 lub 200 krążków!

Fotografie różnego typu nowości i cie−
kawych rozwiązań sprzętu audio, pocho−
dzące z katalogów większych i mniej−
szych firm z powodzeniem zapełniłyby
cały ten numer EdW. O ile w sprzęcie te−
lewizyjnym wygląd wyrobów poszczegól−
nych firm niewiele się różni i często jedy−
nym sposobem identyfikacji jest poszu−
kanie znaczka – logo firmy, o tyle
w sprzęcie audio jest inaczej. Tu mamy
do czynienia z najróżniejszymi stylami
i rozwiązaniami wzorniczymi. Zaskakują−
ce kształty i nierzadko kolory mają przy−
ciągnąć, i rzeczywiście przyciągają uwa−
gę klienta.

Tu znów nie mogę oprzeć się pewnej
refleksji. Ten „klasyczny” sprzęt audio
w ogromnej ilości kształtów i kolorów na
wystawie mimo wszystko mniej rzucał
się w oczy, niż wszelkiego rodzaju no−
wości techniczne. Jak ci już częściowo
wspominałem, przede wszystkim ekspo−
nowane było wszystko, co wiąże się
z DVD, płaskimi ekranami telewizyjnymi,
kinem domowym i radiem DAB. Tymcza−
sem na dzień dzisiejszy, właśnie taki ty−
powy sprzęt (żeby nie powiedzieć – po−
pularna masówka) zapewnia firmom naj−
większe obroty i największe zyski. I tu
dochodzimy do kolejnej ciekawostki. Każ−
dy Niemiec mógł na wystawie nie tylko
zobaczyć, ale także posłuchać i dotknąć
sprzętu aktualnie oferowanego na nie−
mieckim rynku. Mógł oczywiście otrzy−
mać katalogi (w wielu firmach za darmo,
a w niektórych za symboliczną opłatą
1...2 marek, przy czym pieniądze te prze−
znaczone były na cele charytatywne,
a nie dla firmy). Okazuje się jednak, że
oferta dotycząca rynku niemieckiego nie
jest taka sama, jak sprzętu oferowanego
przez te same firmy na rynku polskim.
Niestety, specjaliści od sprzedaży wielu
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firm uznali nasz rynek za znacznie uboż−
szy i najczęściej ograniczyli ilość modeli
sprzedawanych przez swoje sieci w na−
szym kraju. To w ogóle jest temat na od−
dzielny artykuł, bo w grę wchodzą tu ce−
ny i kwestia serwisu. Życie pokazuje, iż
za zachodnią granicą można kupić sprzęt
elektroniczny (nie tylko audio) znacznie
taniej niż u nas. Wielu rodaków korzysta
z takiej możliwości. Potem jednak zdarza
się, że mają kłopoty z serwisem (i przeko−
nują się, że nie zawsze sprawę rozwiązu−
je tak zwana eurogwarancja).

Takie ograniczanie oferty stosują prze−
de wszystkim duże firmy i koncerny pro−
dukujące sprzęt klasy średniej (i wyższej
klasy średniej), mające u nas swoje sieci
sprzedaży. Natomiast jeśli jakaś mniejsza
firma produkująca sprzęt dla audiofilów
ma u nas swoje przedstawicielstwo, to
sprowadzi dla ciebie każde urządzenie ze
swojej pełnej oferty.

Tyle dywagacji o możliwościach zakupu.
Spore wrażenie zrobiły na

mnie urządzenia przeznaczone
do samochodów. Na całej wy−
stawie można było nie tylko
obejrzeć taki sprzęt, ale i po−
słuchać, jak on brzmi w rzeczy−
wistości w warunkach niemal
bojowych. Liczne firmy zadba−
ły o to, by zwiedzający mogli
posłuchać sprzętu już wbudo−
wanego we wnętrze samo−
chodu i obejrzeć jak on jest
wbudowany. Nie myśl, że
kwestia wbudowania nie ma
znaczenia – nie chodzi tylko
o radio samochodowe z odtwarzaczem
oraz cztery głośniki. Bardzo często oka−
zuje się, że subwoofer (lub subwoofery),
wzmacniacze i odtwarzacz ze zmienia−
czem płyt zajmują niemal cały, lub nawet
cały bagażnik. Powiem ci szczerze, iż
mam wątpliwości co do sensu wyposa−
żania samochodu w kilkusetwatowe
wzmacniacze i znaczną liczbę głośników
o mocy odpowiedniej do tych wzmacnia−
czy. W każdym razie jednym z haseł wy−
stawy było nie tyle „HiFi w samocho−
dzie”, a raczej „High End w samocho−
dzie”. Choć efekt nie zawsze jest współ−
mierny do kosztów, rzeczywiście brzmie−
nie niektórych samochodowych instala−
cji robiło duże wrażenie.

Przy okazji znów mała dygresja. Właś−
nie w halach zajętych przez firmy wysta−
wiające sprzęt dla audiofilów napotkałem
pierwszego polskiego wystawcę – Tonsil
z Wrześni. Potem natknąłem się na dru−
gie polskie stoisko w hali poświęconej te−
lekomunikacji (Gdańskie Zakłady tele−
elektroniczne Telkom−Telmor). W katalo−
gu wystawy znalazłem jeszcze trzy inne

polskie firmy, ale do ich stoisk nie dotar−
łem. W sumie muszę stwierdzić, że
obecność naszego kraju na tych najwięk−
szych targach elektroniki użytkowej była
prawie żadna. Niewielką pociechą jest
fakt, że i tak spośród krajów byłego bloku
wschodniego byliśmy ponoć reprezento−
wani najliczniej (Federacja Rosyjska –
3 firmy; Węgry – 3 firmy, Republika Li−
tewska – 3 firmy, Republika Słowacka –
1 firma, innych wcale nie było).

Wracam do sprzętu audio.
Jeśli chodzi o rekordy, to jako cieka−

wostkę wspomnę ci o wzmacniaczu koń−
cowym mbl9010 o mocy szczytowej, ba−
gatela 5000W!!! Ten wzmacniaczyk wa−
ży około 75kg i ma wymiary 86 x 53
x 25,5cm. Znam kilku zapaleńców, którzy
chętnie weszliby w posiadanie wzmac−
niacza o takiej mocy i o tak rewelacyjnych
parametrach. Nie jestem jednak pewny,
czy dysponują sumą pieniędzy, wystar−
czającą na zakup tego cacka.

Inna ciekawostką firmy, czy wręcz ma−
nufaktury mbl jest zestaw głośnikowy
o oznaczeniu mbl101 i cenie ponad
52000 marek za parę. W tym czterodroż−
nym zestawie trzy zakresy częstotliwości
(z wyjątkiem częstotliwości najniższych,
poniżej 110Hz) są przetwarzane przez
oryginalne przetworniki, wyglądające
z daleka trochę jak melony albo piłki ba−
seballowe. Właśnie te „melony” są właś−
ciwymi przetwornikami, a do ich napę−
dzania wykorzystano umieszczone pod
nimi systemy przypominające klasyczny
głośnik dynamiczny. Ten „głośnik” pracu−
jąc w osi pionowej, powoduje zwiększa−
nie i zmniejszanie „melona” zbudowane−
go z kilkunastu łukowato wygiętych bla−
szek z odpowiedniego materiału.
„Puchniecie i chudnięcie melona” ozna−
cza wytwarzanie dźwięku o – co bardzo
istotne – charakterystyce dookólnej, i to
także w zakresie wyższych i najwyższych
częstotliwości. Według czasopism audio−
filskich jest to jeden z wzorcowych zesta−
wów głośnikowych (o ile ten wynalazek
powinno się nazywać głośnikiem).

Oczywiście nie są to wyroby dla takich
śmiertelników jak ja i ty. Ale i dla nas w ha−
lach gdzie wystawiano sprzęt klasy High
End znalazłoby się sporo interesujących
wyrobów o bardziej przystępnych cenach.

Z ciekawostek chciałbym ci jeszcze
wspomnieć o systemie Multiroom reno−
mowanej szwajcarskiej firmy Revox. By−
łem zauroczony całym stoiskiem Revoxa
i jego wyrobami, ale największe wraże−
nie zrobił właśnie wspomniany system.
Idea jest w zasadzie prosta: jeden ze−

Zestaw mini firmy Pionieer
(ze zmieniaczem 25 płyt)

Zmieniacz płyt (konstrukcja)

Zestaw Midi firmy Sony



staw wysokiej klasy, zawierający radio,
odtwarzacz CD i magnetofon, a do tego
dobrze przemyślany system zdalnego
sterowania, plus sieć przewodów, plus
dobrej jakości zestawy głośnikowe w po−
szczególnych pomieszczeniach. Możli−
wości i efekty?

Korzystając z takiego systemu mo−
żesz rozkoszować się muzyką dobrej ja−
kości nie tylko w jednym, ale w wielu po−
mieszczeniach – także w kuchni w praco−
wni, sypialni czy nawet łazience. W da−
nym czasie w jednym pomieszczeniu
można słuchać powiedzmy ulubionego
programu radiowego (ja oso−
biście słucham wyłącznie trze−
ciego programu PR), a w in−
nym pomieszczeniu odtwa−
rzać muzykę z płyty lub taśmy.

Choć wspomniany system
renomowanej firmy nie jest ta−
ni, idea jest piękna i prosta.
A sam pomysł jest na tyle cie−
kawy, że rozważam czy nie
warto poświęcić temu temato−
wi jednego z zadań Szkoły
Konstruktorów.

Cóż jeszcze chciałbym ci
powiedzieć o sprzęcie audio.
Dopiero teraz doszliśmy do systemów
przestrzennego odtwarzania dźwięku.
O ile telewizja trójwymiarowa, czyli
przestrzenna, to melodia dalszej przy−
szłości, o tyle przestrzenne odtwarzanie
dźwięku przyzwoitej jakości nie jest dziś
niczym nowym. Oczywiście w tej chwili
niepodzielnie króluje system o którym
przecież słyszałeś −Dolby Surround (Pro
Logic). Jest to system analogowy. Jak
się można spodziewać, oczywiście już
u drzwi stoi i głośno w nie puka cyfrowy
następca. 

Szczerze mówiąc, niektóre prostsze
rozwiązania analogowych dekoderów
Dolby Surround nie tylko nie zachwycają,
ale czasami wręcz zniechęcają do prze−
strzennego odtwarzania dźwię−
ku. Jeszcze gorzej jest z ukła−
dami do uprzestrzenniania
dźwięku, czyli do przetwarza−
nia klasycznego sygnału ste−
reofonicznego na sygnał (pseu−
do)przestrzenny za pomocą
różnych mniej i bardziej wyrafi−
nowanych sposobów. Sporo
oferowanego obecnie sprzętu
ma taką możliwość. Niestety,
nawet w sprzęcie stosunkowo
kosztownym, uzyskany efekt
nie nadaje się do słuchania dla
osób, które mają większy niż
pierwszy stopień muzykalności
(jeśli jeszcze nie wiesz – pierw−
szy stopień muzykalności ma

osoba, która potrafi jedynie
rozróżnić: grają, czy nie grają).

Tak więc niezbyt udane roz−
wiązania zawierające magiczne
określenie „surround” często
bardziej zniechęcają niż zachę−
cają. Ja na przykład jestem zde−
gustowany brzmieniem wielu
zestawów mającymi w nazwie
„surround” (i to wcale nie naj−
tańszymi, ale nawet kosztują−
cymi do kilkudziesięciu milio−
nów starych złotych).

Inaczej jest z wprowadzanymi właśnie
standardami cyfrowymi.

W systemach cyfrowych proponuje
się kodowanie sygnałów audio albo we−
dług standardu MPEG−2 audio, albo we−
dług standardu Digital Dolby (zwanym też
czasem niezbyt precyzyjnie AC−3). Oba
standardy oferują prawdziwie przestrzen−
ny dźwięk – do dyspozycji stoi ni mniej ni
więcej, tylko pięć kanałów o pełnym paś−
mie przenoszenia i dodatkowy kanał dla
subwoofera dla najniższych tonów. Stąd
często spotykane oznaczenie „5.1”.

Tu maleńka dygresja. Użyłem sformu−
łowania „standard Digital Dolby”. Obec−
nie standardy dotyczące nowego sprzętu

audio i wideo ustalane są za−
zwyczaj przez międzynarodo−
we konsorcja czy grupy potęż−
nych firm, producentów sprzę−
tu i oprogramowania. Przy
obecnej ogromnej konkurencji
szansę na przetrwanie na rynku
ma tylko taki standard, który
jest popierany przez gigantów.
Tak jest na przykład z głośnym
dyskiem DVD i wszystkim, co
się z nim wiąże. Nawet popar−
cie kilku czołowych firm produ−
centów sprzętu i nagrań, nie
gwarantuje jeszcze sukcesu ta−
kiego standardu, bo inna silna
grupa producentów może za−

proponować coś innego. Nie zapominaj,
że w grę wchodzą tu ogromne pieniądze.

I oto mamy w sumie nie aż tak potęż−
ną, prywatną firmę Dolby Laboratories
Inc, która proponuje własny standard cyf−
rowego kodowania dźwięku przestrzen−
nego. I co?

Najpierw słowo wyjaśnienia o MPEG.
Ten skrót powstał od Motion Picture Ex−
pert Group. Jak wskazuje ta nazwa, cho−
dzi o ponadnarodową grupę ekspertów,
która pierwotnie została powołana do
ustalenia standardu cyfrowego kodowa−
nia obrazów ruchomych. Nowe możli−
wości techniczne (potężne mikroproce−
sory i nowe algorytmy programowe) za−
owocowały pojawieniem się kolejnych
standardów MPEG dotyczących zarówno
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Przenośny odtwarzacz CD
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Zestaw „micro” firmy Aiwa
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kodowania obrazu, jak i towarzyszącego
mu dźwięku – obecnie mówi się
o MPEG−4. W każdym razie standard
MPEG jest opracowaniem międzynaro−
dowym i nie jest niczyją własnością. Za
jego wykorzystanie nie trzeba płacić. Na−
tomiast system kodowania dźwięku Dol−
by Digital jest opracowany w komercyj−
nej firmie i oczywiście za możliwość jego
stosowania (oraz oznaczania sprzętu cha−
rakterystycznym znaczkiem Dolby Digi−
tal) trzeba tej firmie płacić. Płacą produ−

cenci sprzętu audio i wideo wykorzystują−
cy systemy opracowane w firmie Dolby.

Wydawałoby się, że w walce darmo−
wego MPEG−a z płatnym Dolby przy bar−
dzo zbliżonych parametrach technicz−
nych, bezapelacyjnie zwycięży ten pierw−
szy. Tymczasem system Dolby Digital zo−
stał powszechnie przyjęty jako drugi stan−
dard obok MPEG−2 audio. Firma Dolby
nie omieszkała z dumą podkreślić tego
w swoich materiałach prasowych. Jak by
nie było, niewątpliwie świadczy to o po−
zycji, jaką firma Dolby zdobyła przez lata
na rynku sprzętu audio.

Wracamy do techniki. Nie
trzeba chyba nikomu tłuma−
czyć jaki efekty może dać pięć,
a właściwie sześć niezależ−
nych kanałów z dźwiękiem
o „cyfrowej” jakości. Jeśli pó−
jdziesz do dobrego kina z insta−
lacją Dolby Digital, sam się
o tym przekonasz. To, co do tej
pory mogłeś przeżyć tylko
w dobrym kinie, wkrótce bę−
dziesz mógł usłyszeć w domu.
I oto niepostrzeżenie przeszliś−
my do tematu kina domowego.
Dlaczego kino domowe? Mię−
dzy innymi właśnie, a może
właśnie przede wszystkim ze

względu na fantastyczne prze−
strzenne efekty dźwiękowe,
których do tej pory mogliśmy
doświadczyć jedynie w porząd−
nym kinie.

Tu znów mała dygresja.
Systemy przestrzennego od−
twarzania dźwięku takie jak po−
pularny Dolby stereo, potem
Dolby Surround, następnie ak−
tywny Pro Logic, przeznaczo−
ne były i są dla kina (także kina

domowego). Ich celem było nie tyle jak
najbardziej wierne odtworzenie muzyki,
co wytworzenie zadziwiających efektów
dźwiękowych. Tymczasem wielu amato−
rów muzyki niesłusznie uważa, że syste−
my przestrzennego odtwarzania dźwięku
(w szczególności właśnie Dolby Sur−
round) są jakby następcą systemów ste−
reofonicznych pod względem jakości
i wierności odtwarzania. Tak nie jest –
analogowy Dolby Surround, o którym nie−
wątpliwie słyszałeś, jest raczej boczną
gałęzią rozwoju systemów stereofonicz−
nych, a nie ich ukoronowaniem i szczyto−
wym osiągnięciem. Prawdziwi, jeśli tak
mogę powiedzieć, audiofile nie gustują
w cukierkowych efektach, tylko dążą do
odtworzenia jak najbardziej naturalnego
dźwięku. Dlatego nadal słuchają i słuchać
będą klasycznych, dwukanałowych ze−
stawów stereofonicznych, a nie
„wynalazków” służących tylko zadziwie−

niu słuchaczy.
Podane (cierpkie) uwagi do−

tyczą jednak tylko analogowe−
go systemu Dolby Surround (a
częściowo także ulepszonego
Dolby Surround Pro Logic),
a przede wszystkim wszelkich
niemarkowych „surround−
ów”. Ze wspomnianymi wielo−
kanałowymi systemami cyfro−
wymi (Dolby Digital i MPEG−2
audio) sprawa wygląda inaczej

– tu parametry i możliwości wiernego od−
dania dźwięku są obiecujące i niewyklu−
czone, że takie wielogłośnikowe instala−
cje pojawią się z czasem także w poko−
jach odsłuchowych wybrednych audiofi−
lów. Oczywiście pod warunkiem, że do−
stępne będą nie tylko nagrania prze−
strzennego dźwięku ze ścieżki filmowej,
ale też prawdziwie przestrzenne nagrania
muzyki rozrywkowej i klasycznej. Pamię−
taj bowiem, że na razie cały czas mówi−
my o przestrzennym dźwięku i efektach
w systemie kina domowego, a więc ma−
my tu pogranicze audio i wideo, a nie
„czyste” audio dla koneserów.

Czy jednak na te pięć plus jeden kana−
łów „cyfrowego” dźwięku trzeba będzie
długo czekać? Być może niedługo. Będzie

Wzmacniacz samochodowy V−450 Velocity
(600W)

Głośniki samochodowe firmy Velocity

Wzmacniacz MVR−1505 firmy Alpine
do samochodu (900W przy 14,4V)

Zmieniacz płyt o pojemności 150 krążków



to zależeć od sukcesu lub klęski (przy−
puszczam, że sukcesu) krążka DVD,
oraz od popularności wprowadzanej
telewizji cyfrowej DVB – właśnie tam
dźwięk może być kodowany według
wspomnianych standardów MPEG−2
oraz Dolby Digital.

Z wielką ciekawością czekamy
więc na upowszechnienie się tych
rodzajów przekazu cyfrowego!

Żebyś nie stracił właściwych
proporcji, w tym momencie muszę
ci przypomnieć, że wokół kina do−
mowego i systemów przestrzenne−
go odtwarzania dźwięku robi się
obecnie bardzo, ale to bardzo dużo
hałasu. Nie zapominaj jednak, że
dzień dzisiejszy bezapelacyjnie na−
leży do znanej od lat płyty kompak−
towej CD.

Czy jednak w zakresie klasyczne−
go, stereofonicznego zapisu audio
nie ma żadnych nowości?

Jeśli chodzi o zapis na innych
nośnikach, to na przykład płyta DVD
przy swej olbrzymiej pojemności
mogłaby służyć do zapisu dźwięku
o jakości jeszcze lepszej niż w przy−
padku płyt CD. Mówi się, na razie
nieśmiało, o zapisie z rozdzielczoś−
cią 24 bitową (dla porównania CD –
14...16 bitów) i to przy częstotliwoś−
ci próbkowania powyżej 90kHz (CD
nieco ponad 40kHz). Dałoby to jesz−
cze wierniejszy przekaz. Pokazały
się już pierwsze płyty z muzyką o ta−
kich parametrach.

Może wyrafinowani audiofile słucha−
jąc płyt z muzyką nagrywaną z takimi pa−
rametrami, przestaną lekceważąco wy−
powiadać się o „suchym, cyfrowym
dźwięku płyty CD”?

Może tak będzie, ale czy ja i ty będzie−
my w stanie odróżnić dźwięk poczciwego
kompaktu od dźwięku uzyskiwanego z ta−
kich wynalazków?

Tu również czas pokaże, czy da to za−
uważalną dla przeciętnego śmiertelnika
poprawę jakości i czy płyty takie przyjmą
się na rynku.

W każdym razie, w świetle tego co
omówiliśmy, można odnieść wrażenie, iż
płyta CD jest już przeżytkiem. Przyznam
ci się, że w pewnej chwili sam się złapa−
łem na takiej myśli. Nie dajmy się zwario−
wać. W najbliższym czasie pozycja po−
czciwego kompaktu nie jest zagrożona.
Jest bardzo prawdopodobne, że płyta
DVD wcale nie stanie się dla kompaktu
konkurencją, bo znajdzie zastosowanie
w zupełnie innym sektorze rynku.

Nie myśl jednak, że temat płyt CD jest
już zakończony. Jak wiesz, dziś płyty
standardu CD służą nie tylko do odtwa−
rzania muzyki, ale i do przechowywania
danych – są to tak zwane CD−ROMy, nie
różniące się w zasadzie od płyt CD−audio.
Czy jednak wiesz, że od pewnego czasu
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istnieją płyty CD zapisywalne – tak zwane
CD−R (R od Recordable – zapisywalny).
Dziś powszechnie archiwizujemy na nich
dane z komputerów. Także każdy numer
EdW jest archiwizowany w ten sposób.

Stąd tylko krok do zapisywania na
krążkach CD−R własnych programów mu−
zycznych... Fajna perspektywa, prawda?
Podarować komuś prawdziwą, nagraną
przez siebie płytę kompaktową... Ale do
tego trzeba mieć komputer z nagrywarką
płyt CD−R... Niekoniecznie!

Firmy Philips i Pioneer wychodzą na−
przeciw takim potrzebom i głośno rekla−
mują swoje urządzenie do zapisu dźwię−
ku na płytach kompaktowych (oczywiście
tylko na tych specjalnych płytach ozna−
czonych CD−R). 

Na marginesie – być może trzeba bę−
dzie ogłosić konkurs na ładna polską na−
zwę takiego ciekawego urządzenia.

Przedstawiony sprzęt umożliwia jed−
nokrotne nagrywanie (i ewentualne dopi−
sywanie kolejnych utworów). Nie ma tu
jednak możliwości jakichkolwiek popra−
wek, czy kasowania i ponownego nagry−
wania. To niewątpliwie jest pewna niedo−
godność. Nie martw się!

W perspektywie widać już inne, po−

dobne urządzenie dające możliwość wie−
lokrotnego zapisu i odtwarzania na pły−
tach oznaczanych CD−RW. Potrzebne do
tego będą jednak nowe urządzenia –
wspomniana nagrywarka płyt CD−R nie
poradzi sobie z płytami CD−RW. Nato−
miast przewidywana nagrywarka CD−RW
potrafi współpracować z wszelkimi płyta−
mi: CD−audio, CD−R i CD−RW.

Pożyjemy, zobaczymy co z tego wy−
jdzie. Można się oczywiście spodziewać,
że wprowadzenie podobnych urządzeń
stanie się przełomem w zakresie zapisu
własnych nagrań i dalsze ugruntowanie
wiodącej pozycji klasycznego krążka CD.

Nie sposób jednak zupełnie pominąć
milczeniem innych nośników. Kaseta
magnetofonowa (co ciekawe, zwana
kiedyś kasetą kompaktową – Compact
Cassette) wychodzi pomaleńku z użyt−
ku. Po spektakularnej klapie wprowa−
dzenia do powszechnego użytku kasety

do magnetofonów cyfrowych (DCC
i DAT), nic nie słychać o jakichś próbach
wylansowania nowej kasety. Wygląda
na to, że w dziedzinie sprzętu audio, ka−
sety nieodwracalnie przegrały walkę
o byt na korzyść dysków. Nie tylko
zresztą krążka CD, ale i minidysku.

Minidysk (Mini Disc) wprowadzony
na rynek i lansowany przez firmę Sony
to w dużym uproszczeniu swego ro−
dzaju dyskietka. Wprowadzony z wiel−
kim hałasem przed kilku laty nie zrobił
oszołamiającej kariery, choć trzeba lo−
jalnie przyznać, że jest w zauważalnym
stopniu obecny na rynku i sporo firm
oferuje odtwarzacze i rekordery dla mi−
nidysków.

Wcześniej wydawało się, że minidysk
może poważnie zagrozić płycie kompakto−
wej, bo przy niewiele gorszej jakości od−
twarzania oferuje możliwość wielokrotne−
go odtwarzania i zapisywania, podobnie
jak kaseta magnetofonowa, czy właśnie
klasyczna dyskietka komputerowa.

Pomimo wielu wysiłków i wprowa−
dzania na rynek coraz to nowszego i lep−
szego sprzętu do zapisu i odczytu, mini−
dysk nie dokonał jednak przełomu i nie
osłabił znacząco płyty kompaktowej. Te−
raz, gdy Philips, Pioneer, a za nimi inni
wprowadzą do gry swoje nagrywarki
płyt CD−R, i zapowiadają nagrywarki CD−
RW, pozycja kompaktu może się jeszcze
bardziej umocnić i to na długie lata. Nie

wróży to dobrze minidyskom.
Cóż jeszcze mogę ci powiedzieć

o urządzeniach i systemach audio?
Wypadałoby trochę opowiedzieć o ra−

diu. Zajmiemy się tym za miesiąc.
PPiotr GGórecki

Wbudowane w ścianę klawiatury sterujące do systemu Multiroom firmy Revox

Niecodzienny zestaw Evolution firmy Revox

Nagrywarka CD firmy Philips

Nagrywarka CD firmy Pioneer


