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ednym z pierwszych producen-
tów audio!lskiego sprz"tu, którzy 
zacz"li proponowa# podobne roz-

wi$zania, by%o Cambridge Audio. Fir-
ma kojarzona z udanymi urz$dzeniami 
za rozs$dne pieni$dze, wprowadzaj$c 
pierwszy przetwornik, wykona%a uk%on 
w stron" mniej zamo&nych klientów.  
I cho# pojawia%y si" opinie, jakoby Dac-
Magic jako'ci$ brzmienia nie dorównywa% 
nowszym przetwornikom, to sta% si" on 
komercyjnym hitem. Oczywistym by%o, 
&e pr"dzej czy pó(niej producent podda 
go mody!kacjom lub zaprezentuje model 
dla bardziej wymagaj$cych melomanów. 
Dostali'my i jedno, i drugie.

Budowa
Oryginalnego DacMagica nie zoba-

czymy ju& w katalogu. Dla mniej zamo&-
nych klientów przygotowano prosty 
przetwornik DacMagic 100, nie-
wiele wi"kszy od pi%ki do tenisa. 
Model Plus to zaawansowany 
DAC, wyposa&ony w tak 
wiele funkcji, &e nale&a%oby 
w%a'ciwie mówi# o do-
mowym centrum ste-
rowania muzyk$. 

Pod%$czymy do nie-
go komputer, odtwa-
rzacz CD lub DVD, 
odtwarzacz strumie-
niowy, telewizor, kon-
sol" gier, iPoda, telefon 
komórkowy i ka&de 
inne urz$dzenie komu-
nikuj$ce si" ze 'wiatem przez Bluetooth. 
Niezale&nie od tego, jakiego (ród%a u&yje-
my, sygna% zostanie poddany upsamplin-
gowi zgodnie z algorytmem ATF2, opra-
cowanym przez szwajcarskiego specjalist" 
– Anagram Technologies. Poprawia to  
dok%adno'# obróbki cichych sygna%ów,  
a w konsekwencji – liniowo'#, na czym 
szczególnie korzystaj$ nagrania 24-bitowe. 
Wygl$da na to, &e Brytyjczycy postanowili 
stworzy# nie tylko urz$dzenie zbieraj$ce 
sygna% ze wszystkich obecnych w domu 
(róde%, ale te& obrabiaj$ce go tak, aby re-
zultat brzmieniowy by% jak najlepszy.

Urz$dzenie o gabarytach wzmacniacza 
s%uchawkowego wyposa&ono w mnóstwo 
gniazd i gad&etów. Z przodu umieszczono 
trzy przyciski (prze%$cznik charakterysty-
ki pracy !ltra cyfrowego, selektor (róde% 
i w%$cznik), trzyna'cie niebieskich diod, 
wyj'cie s%uchawkowe i pokr"t%o regulacji 
g%o'no'ci. DacMagic Plus mo&e pe%ni# 
funkcj" przedwzmacniacza. Mo&na go 
pod%$czy# do ko)cówki mocy albo ko-

lumn aktywnych. Regulacja odbywa si" 
w dziedzinie cyfrowej. Wybór jednego  
z trzech trybów pracy !ltra pozwala nato-
miast na mody!kacj" charakteru brzmie-
nia w niewielkim zakresie. Przewidziano 
trzy opcje: liniow$, %agodn$ i strom$. Na 
przedniej 'ciance znalaz%o si" jeszcze du&e 
gniazdo s%uchawkowe i diody informuj$ce 
o cz"stotliwo'ci próbkowania sygna%u na 
wej'ciu.

Tylna 'cianka pod wzgl"dem g"sto'ci 
upakowania gniazd przypomina ampli-
tuner AV. Z prawej strony mamy wej'cie 
do%$czonego do zestawu zasilacza wtycz-
kowego i dwa z%$cza USB. Szerokie (A) 
przeznaczono dla opcjonalnego odbiorni-
ka Bluetooth o symbolu BT100; drugie (B) 
s%u&y do pod%$czenia komputera. Wej'cie 
to przyjmuje dane o granicznych parame-
trach 24/96 lub 24/192. 

Ze strony producenta mo&na pobra# 
sterowniki dla systemów Windows i ró&- 
nego rodzaju instrukcje, dzi"ki którym  
dowiemy si", jak szybko zainstalowa#  
oprogramowanie i skon!gurowa# kompu-
ter, aby uzyska# wysokiej jako'ci d(wi"k. 
Polecane jest wykorzystanie ASIO, a je'li 
z jakich' wzgl"dów nie jest to mo&liwe – 
pluginu WASAPI lub DirectSound (dla 
u&ytkowników Windowsa XP). Firmowe 
materia%y szczegó%owo t%umacz$ wiele 
problemów. Wystarczy zna# kon!guracj"  
komputera i prze%o&y# wskazówki na 
swoj$ sytuacj". Mo&liwo'ci jest wiele  
i opisywanie jednej konkretnej nie ma 
sensu. Co ciekawe, poruszony zosta% pro-
blem kabli, w tym USB. CA radzi unika# 
przed%u&aczy i kabli o d%ugo'ci powy&ej  
5 m. Przypomina równie&, &e cho# kwe- 
stia jako'ci przewodów cyfrowych wy-
daje si" ma%o istotna, ka&da ingerencja 

w sygna% przynosi mniejsze lub wi"ksze 
szkody. 

Je'li chcemy s%ucha# muzyki przez Blue- 
tooth, najlepiej sprawdz$ si" urz$dzenia 
obs%uguj$ce kodek aptX.

Dalej na zapleczu wida# dwie pary wej'# 
cyfrowych (koaksjalne i optyczne) oraz 
takie same wyj'cia. Sygna% analogowy wy-
prowadzaj$ gniazda XLR i RCA.

Mimo stara) nie uda%o si" odkr"ci# 'rub 
mocuj$cych pokryw" DacMagica. Trzeba 
zatem uwierzy# producentowi na s%owo. 
Sercem urz$dzenia jest 32-bitowy proce-
sor Analog Devices, zastosowany wcze-
'niej w odtwarzaczu CD C840. Zwi"ksza 
on cz"stotliwo'# próbkowania sygna%u 
cyfrowego do 384 kHz. Za konwersj" do 
postaci analogowej odpowiada Wolfson 
WM8740, pracuj$cy w podwójnym trybie 
ró&nicowym.

Je'li chodzi o wra&enia organoleptyczne 
i ogólny komfort obs%ugi, nie mam wi"k-
szych zastrze&e). Nigdy nie podoba%y mi 
si" zasilacze wtyczkowe i Cambridge ni-
czego w tym temacie nie zmieni%. Obok 
audio!lskich sieciówek takie „%adowarki” 
wygl$daj$ zabawnie. Pozytywne wra&e-
nie zrobi%a natomiast metalowa obudowa  
z aluminiow$ przedni$ 'ciank$. Obudo-
w" mo&na ustawi# zarówno poziomo, jak 
i pionowo, na do%$czonej do kompletu 
gumowej podstawce. Co do kolorystyki, 
do wyboru mamy wersj" czarn$ i srebr-
n$. Je&eli mo&na na co' narzeka#, mi%ym 
dodatkiem by%by pilot. Urz$dzenia nie 
wyposa&ono te& w jakikolwiek system in-
formuj$cy u&ytkownika o poziomie g%o'-
no'ci. Pokr"t%o obraca si" dooko%a, wi"c 
nie ma na nim &adnego wci"cia. Nie po-
my'lano te& o diodach albo wy'wietlaczu. 
Siedz$c w s%uchawkach, kilka razy o tym 
zapomnia%em. Na szcz"'cie, po wy%$cze-
niu przetwornika poziom g%o'no'ci wraca 
blisko pocz$tku skali. W razie paniki wy-
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starczy wcisn$# ga%k" i urz$dzenie milk-
nie, co sygnalizuje migaj$ca dioda przy 
(ródle.

.RQğJXUDFMD

Audio Physic Tempo VI, Creek Desti- 
ny 2, Van den Hul *e Orchid, Gigawatt 
PF-2 i LC-2 mkII. Do tego kilka par s%u-

chawek: Philips *e Stretch, B&W P5  
i Beyerdynamic DT990 Pro. Je'li chodzi 
o (ród%a, do testu nie przys%ano modu%u 
Bluetooth ani innych akcesoriów, wi"c nie 
musia%em si" bawi# w s%uchanie muzyki 
z komórki. Wykorzysta%em sprawdzo-
ne rozwi$zanie – komputer stacjonarny  

z Windowsem 7 i Foobarem 2000. Wypró-
bowa%em tak&e netbooka HP z systemem 
Ubuntu 10.04 i odtwarzaczem DeaDBeeF 
i wszystko dzia%a%o bez zarzutu. Produ-
cent milczy na ten temat, ale u&ytkownicy 
linuksów mog$ 'mia%o startowa# po Dac-
Magica. Oba komputery z przetworni-
kiem %$czy% Audioquest Forest.

%U]PLHQLH

Wiele testowanych przeze mnie 
DAC-ów z tego przedzia%u ceno-

wego gra%o tak neutralnie i za-
chowawczo, &e trudno by- 

%o cokolwiek ciekawego  
o nich napisa#. Do-

piero urz$dze-
nia dwukrotnie 
dro&sze potra!-

%y zaprezentowa# 
co' wi"cej i na-

prawd" wci$gn$# 
w s%uchanie. Dac-

Magic Plus jest chy- 
ba pierwszym prze-

twornikiem za mniej 
ni& 3000 z%, który po-

kaza% pazur. Jego d(wi"k 
by% przejrzysty, otwarty  

i napowietrzony. Jedno-
cze'nie trudno mu by%o 

wytkn$# nieprawid%owo'ci.
Mo&e to zabrzmi banal-

nie, ale charakter Cambrid-
ge’a skojarzy% mi si" z opi-

sywanym niedawno („HFiM 
3/12”) wzmacniaczem Azur 

651A. Oba urz$dzenia maj$ te 
same priorytety. Brzmienie 
jest dynamiczne i szybkie,  
a dzi"ki temu &ywe i przeko-
nuj$ce. DacMagic Plus osi$-

gn$% co' wi"cej ni& umiej"tno'# 
poprawnego odtworzenia muzyki. 

Nie jest tylko urz$dzeniem do tworzenia 
relaksuj$cego nastroju w tle codziennych 
czynno'ci. Ma w sobie odrobin" czego', 
co sprawia, &e chcemy si" na chwil" ode-
rwa# od pracy albo mycia naczy), usi$'# 
w fotelu i po prostu s%ucha#.

Je&eli jednak wyj'ciowy efekt nie przy-
padnie komu' do gustu, mo&e zmie-
ni# charakterystyk" !ltra cyfrowego.  
W trybie liniowym otrzymujemy moc-
niej zaznaczone skraje pasma, w dru-
gim (min) pojawia si" wi"cej mi"sa  
w zakresie basu, a 'rednica nabiera 'mia-
%o'ci. Trzeci tryb (stromy) jest swego 
rodzaju po%$czeniem zalet dwóch po-
przednich. Wydawa%oby si", &e najroz- 
s$dniej b"dzie wybra# w%a'nie ten, ale 
sam przeskakiwa%em tylko mi"dzy dwo-
ma pierwszymi. Cech$, która niezale&-
nie od wybranej opcji zwraca%a na siebie 
uwag", by%a przestrze). Audio Physiki 
bardzo si" polubi%y z przetwornikiem  
i po raz kolejny pokaza%y, na co je sta#. 
Dobrze wspó%pracuj$ z urz$dzeniami, 
które kre'l$ scen" stereofoniczn$ z rozma-
chem i precyzj$, a DacMagic Plus w%a'- 
nie do takich nale&y.

Na koniec zostawi%em ods%uchy z wyko-
rzystaniem laptopa i s%uchawek. Okaza%o 
si", &e Cambridge w tej roli radzi sobie 
bardzo dobrze. Gra%o wcale nie gorzej, 
ni& kiedy przetwornik i s%uchawki by%y 
pod%$czone do Creeka. Je'li wi"c za%o&y-
my, &e cz"'# z tych 2399 z% przeznaczamy 
na wzmacniacz s%uchawkowy, nie b"d$ to 
pieni$dze stracone. Aby osi$gn$# lepszy 
rezultat, nausznikom trzeba by sprawi# 
osobny przedwzmacniacz kosztuj$cy tyle, 
co sam przetwornik.

.RQNOX]MD

DacMagic Plus to udane urz$dzenie. 
Pozostaje tylko pytanie, czy potrzebujemy 
wszystkich funkcji, w które go wyposa-
&ono. Gdybym móg%, przehandlowa%bym 
jedno wej'cie cyfrowe i Bluetooth w za-
mian za wy'wietlacz poziomu g%o'no'ci 
i normalne gniazdo IEC. Nie zmienia to 
faktu, &e Cambridge broni si" jako'ci$ 
d(wi"ku. A to wa&niejsze ni& bajery.
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Dane techniczne:
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24-bitowy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz  

 (+/- 0,1 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,001 %

6\JQDï�V]XP��� 112 dB

:HMĂFLD��� USB, 2 x koaksjalne,  

 2 x optyczne 

:\MĂFLD�F\IURZH��� koaksjalne, optyczne

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA, XLR

:\PLDU\��Z�V�J���� 5,2/21,5/19,1 cm

0DVD��� 1,2 kg
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