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azur 851C DAC/CD/pre-amp

Nasz najlepszy w historii konwerter cyfrowo-analogowy, 
odtwarzacz CD i cyfrowy przedwzmacniacz w jednym 
urządzeniu.

Muzyka jest bardziej dostępna i cieszy bardziej niż kiedykolwiek dzięki 
nieskończonej jej ilości dostępnej za pomocą komputera i internetu. Jednak w 
przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł audio, wewnętrzny proces konwersji cyfrowo-
analogowej nie jest kluczową funkcją, a nie wpływa na jakość dźwięku.

Element flagowej serii 8, urządzenie 851C zostało zbudowane bez kompromisów 
w celu stworzenia jednego urządzenia, dzięki któremu można delektować się muzyką 
cyfrową w najlepszej możliwej jakości. Dzięki zastosowaniu dwóch konwerterów 
cyfrowo-analogowych urządzenie 851C jest naszym najlepszym urządzeniem, 
jakie kiedykolwiek zrobiliśmy, ulepszającym cyfrową muzykę dzięki pominięciu 
wewnętrznych konwerterów cyfrowo-analogowych, znajdujących się w komputerach 
i laptopach. 

Wysoko wydajne złącze USB oznacza, że muzyka z komputera, być może 
zachowana w programie iTunes lub odbierana strumieniowo z takich serwisów, jak 
Spotify, będzie poprawiana poprzez wyeliminowanie karty dźwiękowej komputera, 
dając możliwość korzystania ze studyjnych plików o najwyższej jakości. Podobnie 
elastyczność urządzenia 851C oznacza, że sprzęt taki, jak stacja dokująca iPoda, 
streamer muzyczny, odtwarzacz sieciowy lub nawet telewizor można usprawnić do 

najwyższej możliwej jakości za pomocą szeregu cyfrowych połączeń. Oryginalny 
format cyfrowy, CD, jest obsługiwany przez specjalnie przygotowany odtwarzacz CD, 
a także używa urządzenia 851C do uzyskania jeszcze lepszego dźwięku. 

Aby dostosować się do tej elastyczności, wyświetlacz urządzenia 851C można 
dostosować do indywidualnego systemu, zmieniając nazwy wejść, co czyni go 
niezwykle łatwe w obsłudze dla każdego. 

Eleganckie metalowe wykończenie uzupełnia solidną, całkowicie metalową 
obudowę, zapewniającą optymalną wydajność komponentów i najlepsze rezultaty 
dźwiękowe. 

Dwa audiofilskie konwertery cyfrowo-analogowe
Urządzenie 851C posiada bliźniacze urządzenia analogowe 1955 (Rolls Royce 
wśród konwerterów cyfrowo-analogowych), używających trybu “Dual Differential” w 
celu uzyskania najlepszej konwersji cyfrowo-analogowej. Każdy kanał stereofoniczny 
przetwarza informacje całkowicie niezależnie w celu większej dokładności, znacznie 
przybliżając słuchacza zdumiewająco wiernie do oryginalnego dźwięku.

Wysoko wydajna komunikacja USB
TUrządzenie 851C wyposażono w asynchroniczne wejście audio USB wysokiej 
jakości, umożliwiające odtwarzanie z komputera plików o parametrach 24 bity / 192 
kHz. Asynchroniczne wejście audio USB umożliwia idealny transfer z podłączonego 
komputera z zapewnieniem, że wszystkie dane będą dostarczane z idealną 
sychronizacją czasową , aby zapewnić najwyższą możliwą jakości dźwięku.  Patrz 
‘Audiophiles Guide to Bit-Perfect USB Audio’ na stronie www.cambridge-audio.com.

ATF2™ Adaptive Time Filtering/
32-bitowy procesor sygnałowy Black Fin 
Urządzenie 851C wyposażono w funkcję ATF2 (filtr ATF drugiej generacji), proces 
upsamplingu zaprojektowany we współpracy ze szwajcarską firmą Anagram 
Technologies. Technologia ta w inteligentny sposób dopasowuje wejściowy sygnał 
audio do formatu 24 bity/384 kHz za pomocą 32-bitowego procesora sygnałowego 
urządzeń analogowych Black Fin. System ATF2 znacznie redukuje szybkozmienne 
fluktuacje fazy (jitter), formę słyszalnych interferencji, wpływających na jakość 
dźwięku cyfrowego. Te fluktuacje są najwyraźniejsze dla ucha ludzkiego, gdy 
muzyka jest przechowywana na komputerowym dysku twardym i jest dźwiękowym 
odpowiednikiem nieostrego obrazu filmowego. Podczas gdy nowy układ kodowania 
danych zachowuje odpowiednią jakość sygnału i czystość dźwięku podczas okresów 
ciszy poprzez redukcję szumu tła. 

Opowieść o tym, co w środku

Najlepsze rady

Urządzenie 851C w skrócie
Nasz najlepszy konwerter 
cyfrowo-analogowy, 
najlepszy odtwarzacz CD i 
cyfrowy przedwzmacniacz

Audiofilskie komponenty 

Trwała, metalowa 
konstrukcja 

Toroidalne transformatory 

 
Wszechstronność 
połączeń, w tym USB i 
XLR

Przyjazny dla użytkownika 
wyświetlaczC

Generuje wspaniałe brzmienie z 
dźwięku cyfrowego
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Przyjazny dla użytkownika 
wyświetlacz
Choć mamy obsesję na punkcie dźwięku, interfejs użytkownika jest również kluczowy, 
szczególnie w produkcie tak uniwersalnym, jak 851C. Dlatego wyświetlacz może być 
dostosowany do indywidualnych systemów i preferencji użytkownika. Każdemu wejściu 
można zredagować nazwę, odpowiadającą nazwie podłączonego źródła, co czyni 
wyświetlacz niezwykle intuicyjnym. 

Magistrala sterowania

Kompatybilne produkty firmy 
Cambridge Audio można sterować 

jednym pilotem zdalnego sterowania. 

RS-232 

Możliwość integracji i sterowania 
systemem audio w całym, 

wielopokojowym domu

Najlepszy konwerter cyfrowo-analogowy, najlepszy odtwarzacz 
CD i przedwzmacniacz w sercu cyfrowego dźwięku

Nadajnik podczerwieni

Po postawieniu na kredensie po prostu 
podłącz nadajnik podczerwieni, aby mieć 
pełną kontrolę bez patrzenia na produkt.

Wyjście  
cyfrowe -  

koncentryczne i 
optyczne

Transformator toroidalny 
a transformator 
elektroindukcyjny
Dążymy do doskonałości dźwięku, dlatego 
urządzenie 851C posiada potężny transformator 
toroidalny. Firma Cambridge Audio była jednym z 

pierwszych producentów, używających transformatorów toroidalnych już w latach 
siedemdziesiątych i robimy to do dziś. Niektóre zalety transformatora toroidalnego 
w porównaniu z tańszymi, gorszymi transformatorami elektroindukcyjnymi, 
używanymi przez większość innych producentów to: 

Duża moc o wysokiej jakości kierowana do obwodów wzmacniacza, bez 
obcinania przebiegu, aby zapewnić spójny sygnał

Brak szumów, brzęczenia lub przydźwięku transformatora

Duża rezerwa mocy, aby transformator mógł obsługiwać nagłe i wysokie 
skoki sygnału, gdy zajdzie taka potrzeba

Pełne ekranowanie od wewnętrznych i zewnętrznych interferencji 
elektrycznych w celu zapewnienia odpowiedniej mocy i jakości sygnału

Słaba spójność sygnału

Brak ekranowania

Hałaśliwy

Typowy tańszy transformator elektroinducyjny:

Przewodnik po zastosowaniach 
Karta dźwiękowa wysokiej jakości: 
Większość muzyki cyfrowej jest dostarczana przez komputer, gdzie jest 

przechowywana lub przesyłana za jego pośrednictwem. Jednak jakość dźwięku jest 
ograniczona własnościami karty dźwiękowej komputera. Urządzenie 851C polepszy 
cyfrowy dźwięk, aby brzmiał lepiej niż kiedykolwiek.

Ulepszanie dźwięku:  
W urządzeniu 851C bliźniacze przetworniki cyfrowo-analogowe i 
technologia upsamplingu zapewnią wszystkim muzyki cyfrowej zostanie 

uaktualniony do wielkiego dźwięku z wielu źródeł.

Odtwarzacz CD:  
Nawet płyty, oryginalny format cyfrowy, zabrzmi lepiej, gdy odtwarzane 
przez 851C, dzięki technologii podwyższania częstotliwości.

Przedwzmacniacz dla aktywnych głośników:
Cyfrowy przedwzmacniacz odtwarzacza 851C pozwala cieszyć się 

najwyższą jakością cyfrowego dźwięku z aktywnych głośników lub poprzez 
bezpośrednie podłączenie do wzmacniacza mocy.

0101010101
0101101110
0101101101
0101010101
1001010101
0101101001

Hi-endowe połączenia XLR
W urządzeniu 851C symetryczne złącza XLR zapewniają najlepsze połączenie ze 
wzmacniaczem klasy high-end, takim jak 851A. Posiadają one kołek uziemiający, aby 
wyeliminować przydźwięk sieciowy biegunów dodatnich i ujemnych i zapewnić prawdziwą 
audiofilską przyjemność.

:



     www.cambridge-audio.com

azur 851C DAC/CD/pre-amp

Wyjście RCA

Wyjście XLR

 Aby mieć jak najlepsze połączenie 
ze wzmacniaczem

Najlepszy konwerter cyfrowo-analogowy, najlepszy odtwarzacz 
CD i przedwzmacniacz w sercu cyfrowego dźwięku

Wysoko wydajny napęd CD  
(tylko do celów audio)
Podczas gdy inni producenci chętnie korzystają z wywodzącego się z komputerów napędu 
CD ), urządzenie 851C w pełni wykorzystuje nasz własny na¬pęd, przeznaczony jedynie 
do odtwarzania dźwięku. W połączeniu z naszym nowym mechanizmem S3 Servo CD daje 
podwójną korzyść z pozyskiwania danych z płyty CDE bez żadnych błędów. W połączeniu z 
zaawansowanym upsamplingiem i konwerterami cyfrowo-analogowymi zapewnia naprawdę 
nieporównanie “lepsze niż z płyt CD” audiofilskie wrażenia.

Elegancka, metalowa konstrukcja
Wierzymy, że audiofilskie komponenty potrzebują 
środowiska do pracy, aby działać jak nalepiej. Dlatego 
użyliśmy bardzo sztywnej konstrukcji metalowej, aby 
mieć pewność, że elementy są izolowane w celu 
wyeliminowania drgań w celu osiągnięcia najlepszej 
możliwej wydajności. Co więcej, malowane metalowe 
wykończenie jest naprawdę eleganckie.

Dwa wejścia cyfrowe 
- koncentryczne i 

optyczne

Rada odsłuchowa

Odtwarzacz 851C jest niezwykle wszechstronnym, cyfrowym centrum muzyki 
wysokiej jakości. Zalecamy poświęcenie chwili czasu, aby poznać wszystkie jego 
funkcje, z których część może nie być oczywista od razu.

Bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą USB  
Podłącz urządzenie 851C do komputera z programem iTunes i serwisem Spotify i 
ciesz się ulepszonym dźwiękiem. Dodatkowo należy pamiętać, aby użyć operacji 
uruchamiania i wstrzymania odtwarzania oraz pomijanie utworów, wykonywanych 
za pomocą pilota zdalnego sterowania. Bliźniacze konwertery cyfrowo-analogowe 
AD1955 poprawią plik cyfrowy każdej wielkości, a studyjnie zmasterowane pliki będą 
brzmieć lepiej, niż kiedykolwiek, przetworzone za pomocą systemu przetwarzania 
lepszego niż jakość CD, 24 bity/192kHz. 

Konfigurując ten pokaz proszę odnieść się do “Guide to bit perfect USB audio” firmy 
Cambridge Audio.

iPod lubiPhone z iD100  
Użyj cyfrowego połączenia audio wysokiej jakości AES / EBU, aby połączyć iPoda lub 
iPhona z iD100 i usłyszeć najlepszą możliwą jakość dźwięku.

Odtwarzacz CD 
Nawet płyty CD są upsamplowane za pomocą odtwarzacza 851C, aby wycisnąć 
każdy szczegół dźwięku, aż do ostatniej kropli, więc należy wybrać kilka świetnych 
brzmiących utworów. Nasi projektanci szczególnie lubią “Hurt” Johnny Casha i 
“Tamacun” autorstwa Rodrigo y Gabriela.

Wejście USB audio; 
odtwarzanie z kom-
putera w jakości 24 

bity/192 kHz

Wyjście  
cyfrowe -  

koncentryczne i 
optyczne

Symetryczne 
wejście cyfrowe

Czy wiedzieliście?

851C posiada trzy filtry do wyboru (liniowy, minimalny i stromy), 
pozwalające użytkownikowi wybrać dźwięk, który będzie 
brzmieć najlepiej do jego uszu.
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Główne powody, aby kupić urządzenie Azur 851C

Kompletny cyfrowy koncentrator: Odtwarzacz 851C jest 
wysoko wydajnym urządzeniem, umożliwiającym korzystanie 
bez kompromisów i w doskonałej jakości z całego, posiadanego 
zasobu cyfrowego dźwięku. Czy jest to dźwięk zapisany w 

komputerze np w programie iTunes, przesyłana strumieniowo muzyka, płyta CD, 
płyta Blu-ray lub cyfrowa stacja dokująca do iPoda, dźwięk jest odtwarzany w 
niesamowitej jakości - z upsamplingiem do formatu 24 bity/384kHz. 

Najnowocześniejsze technologie: Nie z jednym, ale z 
dwoma konwerterami cyfrowo-analogowymi 1955, z 32-bitowym 
procesorem sygnałowym Black Fin, drugą generacją upsamplingu 
ATF i oczywiście najważniejsze, napędzany transformatorem 

toroidalnym, urządzenie 851C jest prawdziwą audiofilską doskonałością.

Wszechstronność połączeń 
Bezpośrednie połączenie audio USB, 2 wejścia cyfrowe 
(koncentryczne i optyczne dla każdego), symetryczne wejście 
cyfrowe oraz wyjścia XLR oznaczają, że będzie można korzystać 

ze źródłowego sprzętu z łatwością, niezależnie od wymagań.

Dźwięk USB audio o studyjnej jakości: Dedykowane 
wejście USB audio do podłączania komputera, z obsługą 
plików nawet studyjnej jakości 24 bity/192 kHz zapewnia 
lepszą niż kiedykolwiek wydajność audio podczas odtwarzania 

dźwięku z komputera.

Zaawansowany upsampling drugiej generacji:  
Zastosowana w urządzeniu 851C technologia upsamplingu 
polepsza jakość wszystkich cyfrowych plików audio, w tym płyt 
CD, aby nawet pliki o najniższej jakości odtwarzać w trybie 24 
bity/384kHz.

Brzmienie “lepsze niż z płyty CD”: Płyty CD zabrzmią 
jeszcze lepiej, gdy technologia upsamplingu urządzenia 851C 
podniesie dźwięk 16-bitowy do sensacyjnie brzmiącego dźwięku 
24-bitowego. 

Żadnych części komputerowych: Urządzenie 851C w 
pełni korzysta z naszego napędu CD, przeznaczonego wyłącznie 
do odywatzania dźwięku, aby zapewnić niezrównane audiofilskie 
wrażenia.

Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz: Zmiana 
nazw wejść na wyświetlaczu pozwala klientom dostosowywać 
odtwarzacz 851C, optymalizując go do podłączonych urządzeń, 
dzięki czemu jest niezwykle łatwy w obsłudze.

Niezwykle sztywna konstrukcja: Urządzenie 851C ma 
całkowicie metalową obudowę, aby izolować wszystkie elementy 
i zapewnić im najlepsze warunki pracy, plus malowane, wspaniale 
wyglądające metalowe wykończenie. Nie ma sensu używać 

najwyższej jakości komponentów, jeśli będą umieszczone w plastykowym 
pudełku o cienkich ściankach, pogarszającym wydajność.

Stosowane również jako cyfrowy 
przedwzmacniacz: Chociaż naturalnym partnerem 
urządzenia 851C jest zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny 
851A, po podłączeniu do wzmacniacza mocy lub alternatywnie 

do wysokiej jakości aktywnych głośników, może być również używane jako 
cyfrowy przedwzmacniacz.
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Urządzenie 851C jest bezkompromisowym, cyfrowym centrum muzyki, zapewniającym 
prawdziwe audiofilskie doznania, oto 10 powodów, dlaczego tak jest:
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Konwerter analogowo-cyfrowy 851C, odtwarzacz CD i przedwzmacniacz 
(na dole), pokazane ze wzmacniaczem 851A (na górze)

“Wewnątrz słyszalnego pasma dźwięku, konwerter 
851C nie wytwarza prawie żadnego mierzalnego 
zniekształcenia i jest to coś, co naprawdę mnie 
ekscytuje jako konstruktora. Także drobne szczegóły, 
które sprawiają rzeczywistą przyjemność korzystania 
z niego. Szczególnie prostota systemu menu 
użytkownika jest tym, z czego jesteśmy naprawdę 
dumni!”.   

Sam Ellenby  
– inżynier elektronik i konstruktor urządzenia 851C

Uwaga konstruktora
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