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Lepsze bity
Cambridge Audio  
DacMagic 100
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la zwolenników plików przewi-
dziano m.in. serwer muzyczny 
NP30 oraz odtwarzacz sieciowy 

Stream Magic 6. Umo!liwiaj" one odtwa-
rzanie muzyki z dysku sieciowego. Cieka-
w" pozycj" jest odbiornik Bluetooth BT 
100, pozwalaj"cy przekszta#ci$ smartfon, 
tablet czy komputer w pe#noprawny ele-
ment systemu hi-%. W#a&ciciele urz"dze'  
z nadgryzionym jab#kiem mog" si( zainte-
resowa$ stacj" dokuj"c" iD100. Nie zabra-
k#o te! przetworników c/a. Do opisywane-
go niedawno DacMagica Plus do#"czy# 
ta'szy DacMagic 100. Bogactwo propozy-
cji &wiadczy o powa!nym podej&ciu Bry-
tyjczyków do kwestii odtwarzania plików.

Budowa
Wymiary DacMagica 100 (4,6/10,6/13 

cm) s" tak niewielkie, !e zmie&ci si( on 
nawet na kobiecej d#oni. W wyposa!eniu 

do#"czono przewód USB oraz zasilacz 
przypominaj"cy #adowark( telefonu. 
Mo!e nie wygl"da pi(knie, ale w tej cenie 
to standard. Poza tym odseparowanie 
zasilacza od elektroniki jest korzystne 
ze wzgl(du na generowane przez niego 
zak#ócenia.

DacMagic 100 jest dost(pny w wersji 
czarnej i srebrnej. Front metalowej obu-
dowy zdobi p#yta szczotkowanego alu-
minium. Do podstawy przymocowano 
cztery grube nó!ki z gumy, dzi(ki którym 
konwerter jest stabilny i nie przechyli si( 
pod ci(!arem masywnych kabli.

Z lewej strony znajduje si( przycisk do 
w#"czania lub prze#"czania w stan goto-
wo&ci. W trybie standby DAC pobiera 
mniej ni! 1 W. Guzik obok to selektor )ró-
d#a sygna#u: USB, SPDIF 1, SPDIF 2 lub  
TOSLINK. O wyborze informuje odpo- 
wiednia dioda. Z prawej znajduj" si( LED-y,  

sygnalizuj"ce cz(stotliwo&$ próbkowania 
danych wej&ciowych (44,1 – 192 kHz).  
W przypadku wykrycia sygna#u z prób-
kowaniem 32 kHz, przetwornik równie! 
b(dzie dzia#a#, jednak !adna dioda si( nie 
za&wieci.

Patrz"c na tyln" &ciank(, trudno uwie-
rzy$, !e tak ma#e urz"dzenie mo!e da-
wa$ tyle mo!liwo&ci. U!ytkownik ma do 
dyspozycji analogowe wyj&cie RCA i trzy 
wej&cia cyfrowe: dwa koaksjalne i jedno 
optyczne.

DacMagic 100 jest zgodny tylko z dwu-
kana#owym sygna#em LPCM, w zwi"zku  
z czym sygna#y Dolby Digital 5.1 oraz 
DTS nie b(d" rozpoznawane. W przypad-
ku pod#"czania odtwarzacza DVD nale!y 
si( upewni$, !e jako sygna# cyfrowy na 
wyj&ciu ustawili&my PCM.

Prze#"cznik Ground/Li* s#u!y do od- 
#"czenia uziemienia w przypadku wy-
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st"pienia przyd)wi(ku sieciowego. Je!eli 
nic nie brumi, urz"dzenie powinno po-
zosta$ uziemione.

Dla osób u!ywaj"cych komputera jako 
g#ównego )ród#a d)wi(ku przewidziano 
USB typu B. Producent informuje, !e na-
le!y u!ywa$ wy#"cznie kabli z certy%ka-
tem USB Audio. W przypadku po#"czenia  
w standardzie USB Audio 2.0 przewód po-
winien mie$ certy%kat Hi-Speed USB, co 
zmniejszy ryzyko spadku jako&ci d)wi(-
ku. DacMagic 100 jest zgodny zarów- 
no ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed), 
jak i USB 1.1 (Full-Speed). Mo!- 
liwa jest równie! obs#uga USB 3.0.  
W tym przypadku komputer roz-
pozna przetwornik jako urz"-
dzenie USB 2.0 lub 1.1.

DAC obs#uguje dwa 
protoko#y USB Audio. 
Pierwszy to USB Audio 
1.0, w którym u!ywa si( 
standardu po#"czenia USB 
1.1. Zapewnia on obs#ug( 
sygna#u o rozdzielczo&ci do 
24 bitów i próbkowaniu do 

96 kHz. Drugi – USB Audio 2.0 – przesy-
#a rozdzielczo&$ dochodz"c" do 24 bitów 
i cz(stotliwo&$ próbkowania do 192 kHz. 
Domy&ln" kon%guracj" jest USB Audio 
Class 1.0, jednak mo!na to zmieni$ na 2.0, 
naciskaj"c i przytrzymuj"c przycisk wybo-
ru )ród#a przy w#"czaniu przetwornika.

DacMagic 100 pozwala przesy#a$ dane 
w trybie Bitperfect (niezmody%kowane). 
Mo!na to zrobi$ dwojako: przy u!yciu 
ASIO, czyli protoko#u u!ywanego przez 
sterowniki audio systemu Windows, 
oraz WASAPI, w którym przesy#amy 
strumienie danych bez udzia#u miksera 

systemowego. Szczegó#owe informacje 
znajduj" si( w instrukcji.

W trybie USB Audio 1.0 DAC nie 
potrzebuje dodatkowych sterowników. 
Dotyczy to zarówno systemu Windows, 
Mac OS, jak i wi(kszo&ci Linuksów. Je-
&li jednak posiadamy komputer z Win-
dowsem i zechcemy zmieni$ protokó# na 
USB Audio 2.0, musimy pobra$ sterow-
nik ze strony Cambridge’a. W przypadku 
Mac OS-ów w wersji 10.5 lub nowszej  
w ogóle nie nale!y sobie zaprz"ta$ g#owy 

driverami. Posiadacze Linuksów 
zwyczajowo s" zdani na spo#ecz-
no&$ u!ytkowników, gdy! produ-
cent nie oferuje pakietów przewi-

dzianych dla tego systemu.

.RQğJXUDFMD
Przetwornik zagra# ze wzmac-

niaczem Creek Destiny 2 oraz 
kolumnami Audio Physic Tem-
po VI. +ród#o d)wi(ku stano-
wi#y: MacBook Pro kontrolowa-
ny przez Mac OS X Lion 10.7.5, 
laptop HP Pavilion DM3 z system 
operacyjnym Ubuntu 12.04 LTS 
oraz desktop z Windowsem 7. Sy-

gna# od komputera do przetwor-
nika przesy#a# Audioquest Forest. 

Jako #"czówki pracowa#y na zmian( 
Albedo Geo i Audioquest Niagara,  
a sygna# do kolumn przekazywa#y 

kable Sevenrods ROD3. System zasila#a 
listwa Gigawatt PF-2 z kompletem sie-

ciówek LC-2 mkII.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
DacMagic 100 prezentuje d)wi(k cha-

rakterystyczny dla urz"dze' CA. Gra dy-
namicznie i !ywo, co szczególnie s#ycha$ 
w zakresie niskich tonów. 

Bas jest zebrany, a przy tym nie ma 
problemów z zasi(giem. ,rednica sta-
wia na klarowno&$ i neutralno&$ do tego 
stopnia, !e trudno okre&li$ jak"& odchy#-
k( w kategorii temperatury barw. Oso-
bom szukaj"cym romantyzmu pewnie 
si( to nie spodoba, ale do zwolenników 
wysokiej wierno&ci DacMagic 100 tra% 
od razu.
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Kolejny atut to przestrze'. W niektórych niskobud!eto-
wych przetwornikach scena jest w"ska, a muzyka zbija si(  
w mas( pomi(dzy g#o&nikami. DacMagic 100 nie boi si( roz-
rzuca$ instrumentów szerzej, dzi(ki czemu d)wi(k dok#adniej 
wype#nia pokój, a prezentacja zyskuje oddech i lotno&$.

Góra pasma jest zdecydowana; mo!na powiedzie$: bezkom-
promisowa. Otrzymujemy bardzo dobr" rozdzielczo&$ i zy-
skujemy pewno&$, !e nie umykaj" nam detale. Sprawdza si( to  
znakomicie w nagraniach akustycznych, kiedy mamy do czynie-
nia z wyeksponowanymi szarpni(ciami strun i poci"gni(ciami 
smyczków. Z drugiej strony, im wi(ksze nagromadzenie d)wi(-

ków, tym wysokie tony staj" si( bardziej drapie!ne; niekiedy 
nawet agresywne. W rocku i mocniejszych klimatach Cambrid-
ge popisuje si( dynamik", ale wysokie tony potra%" by$ do bólu 
szczere. Nikt by si( nie obrazi#, gdyby przy zachowaniu swej de-
taliczno&ci sta#y si( odrobin( delikatniejsze i #adniej wyko'czo-
ne. Pami(tajmy jednak, !e 
nie jest to pierwszy raz, 
kiedy Cambridge serwuje 
nam tak bezkompromiso-
wy d)wi(k. Taki po prosu 
musia# by$ plan.

.RQNOX]MD
DacMagic 100 to bar-

dzo udany przetwornik. 
Pracuj"c w odpowiedniej 
kon%guracji, mo!e nap(-
dzi$ strachu niejednemu 
odtwarzaczowi CD w po-
równywalnej cenie. Szcze-
gólnie dobrze sprawdzi si( 
w systemach, którym bra-
kuje energii i otwarto&ci.

Cambridge Audio  

DacMagic 100
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Dane techniczne:

5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0025%

:HMĂFLD��� �USB, 2 x koaksjalne, 

optyczne

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA

:\PLDU\��Z�V�J���� 4,6/10,6/13 cm

0DVD��� 0,5 kg

Ocena:
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