
HIGH-END  Odtwarzacz strumieniowy / DAC Marantz NA-11S1

Przetestowaliśmy pierwszy high-endowy 
odtwarzacz sieciowy Marantza. Jest on też w pełni 
uniwersalnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym 
z wysokiej klasy wejściem USB 24/192.

DAC usieciowiony

M
arantz był tak naprawdę pierwszym 
dużym producentem, który pokusił się 
o wypuszczenie odtwarzacza sieciowe-
go z dodatkowymi funkcjonalnościami 

– podwójnego tunera oraz przetwornika c/a. Mowa 
oczywiście o modelu NA7004, który okazał się 
bardzo wartościowym i dobrze wycenionym urzą-
dzeniem. Było tylko kwestią czasu, kiedy japońska 
marka wprowadzi droższy model. Przyszło nam 
czekać na ten moment aż dwa lata. Teoretycznie 
NA-11S1 pokazano już rok temu, na wystawie 
High-End w Monachium, lecz była to jeszcze wtedy 
niedziałająca atrapa. Pierwsze egzemplarze pro-
dukcyjne wjechały do Polski w kwietniu i od razu 
poprosiliśmy o jeden z nich. 
A więc jest – oto i on. Formalnie rzecz biorąc, 
omawiany odtwarzacz uzupełnia linię 11, której 
przedstawicieli (CD i wzmacniacz) testowaliśmy 
w grudniowym (2012) wydaniu AV. Przypomnijmy, 
że odtwarzacz SA-11S3 ma wbudowane asyn-
chroniczne wejście USB umożliwiające odsłuch 
materiału PCM 24/192. NA-11S1 też oferuje taką 
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możliwość, bazując na analogicznym opracowa-
niu wejścia USB, jednak zamiast czytnika CD/
SACD, otrzymał interfejs sieciowy Ethernet/LAN 
z funcjonalnością DLNA/UPnP, odczytem gapless 
(bez przerw – czego brakowało w NA7004) oraz 
funkcję AirPlay. Naturalnie jest też radio interneto-
we oraz dostęp do serwisów premium (np. Spotify). 
Szkoda, że zrezygnowano (w stosunku do NA7004) 
z tunera DVB-T. 
Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że NA-11S1  
otrzymał taką samą, efektowną i doprawdy 
wspaniale wykonaną obudowę jak w przypadku po-
zostałych modeli z serii 11. Wymiarami odtwarzacz 
jest oczywiście zbliżony do kompaktu i w zasadzie 
jest dla niego wewnętrzną konkurencją, bowiem 
trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś 
zdecydowałby się nabyć całą linię, dublując odtwa-
rzacze. Odtwarzacz sieciowy jest czymś w rodzaju 
alternatywy dla bardziej konserwatywnego 
odtwarzacza płyt. Czy lepszą? Z punktu widzenia 
wygody użytkowania – bez wątpienia. Również teo-
retyczne parametry mówią, że jest to urządzenie 

bardziej zaawansowane. Wielu audiofilów woli 
jednak krążki – teraz obie „frakcje” mają wolny 
wybór. A najlepsze jest to, że zwolennicy jednego 
i drugiego nie muszą rezygnować z plików. Te, jak 
już wspomnieliśmy, można odtwarzać z komputera 
za pomocą łącza USB. 

FUNKCJONALNOŚĆ, MOŻLIWOŚCI
Obsługa Marantza jest w pełni intuicyjna, a po-
trzebę zajrzenia do instrukcji obsługi będą mieli 
tylko niedoświadczeni użytkownicy, którzy nigdy 
wcześniej nie korzystali ze strumieniowania plików 
muzycznych poprzez sieć. Instalacja jest totalnie 
bezproblemowa – o ile mamy już dysk sieciowy 
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Nawet tył Marantza jest, jak 
zwykle zresztą, bardzo gustowny. 
Do tego bogate wyposażenie  
w wejścia i wyjścia cyfrowe.
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❙ SYSTEM 
ODSŁUCHOWY

❙ POMIESZCZENIE: 
32 m2 umiarkowanie 
zaadaptowane akustycznie; 
kolumny ustawione na 
krótszej ścianie (2,1 m  
od ściany) 
❙ KOMPUTER: Dell Studio 
1555, Win 8,4 GB RAM, Intel 
Core 2 Duo 2.2 GHz
❙ PROGRAM: JPLAY 5.1 
(Ultrastream) dla JRiver 
Media Center 18
❙ KOLUMNY: Equilibrium 
Atmosphere 2012
❙ KABLE CYFROWE: USB 
Belkin Pro Series 
❙ WZMACNIACZ: Naim 
NAC 202 + Naim NAP 200
❙ KABLE SYGNAŁOWE: 
Equilibrium Turbine, Naim 
SNAIC
❙ KABLE GŁOŚNIKOWE: 
Equilibrium Equilight
❙ KABLE ZASILAJĄCE: 
Enerr Holograph, Enerr 
Symbol
❙ KONDYCJONER: 
Enerr AC Point One
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z wbudowanym 
serwerem UPnP 
i wgraną kolekcją mu-
zyki. Wystarczy Marantza 
podłączyć do prądu i routera 
kablem LAN – i gotowe. Na czy-
telnym ekranie OLED, przeniesionym 
wprost z tańszego odtwarzacza, widać 
wystarczająco wiele informacji – nawet 
z odległości 3,5 metra. 
Do obsługi wystarcza ładnie zaprojektowany, 
elegancki, ale i wygodny pilot. Można też sko-
rzystać z aplikacji na smartfona lub tablet lub z 
przeglądarki internetowej (Web Control). Sytuację 
taką uzasadnia posiadanie rozległej kolekcji 
albumów. Sęk w tym, że przewijanie albumów za 
pomocą kursora może trwać długie minuty, zanim 
dotrzemy do pozycji na „W” lub „Z”. Przewijanie 
do tyłu, niestety, nie działa. Szybkość interfejsu, 
przeniesionego z NA7004 jest tylko zadawalająca. 
Oczekiwalibyśmy szybszych odpowiedzi na komen-
dy wydawane pilotem, a także szybszego startu. 

Inicjalizacja urządzenia trwa odrobinę za długo. 
Przełączenie odtwarzacza w tryb przetwornika 

c/a powoduje całkowite rozłączenie połączenia 
sieciowego. Na jego powtórne nawiązanie, 

po wciśnięciu przycisku „Network” trzeba 
odczekać dłuższą chwilę – podobnie jak przy 
uruchamianiu urządzenia. Da się jednak do 
tego przywyknąć. Plusem jest to, że w razie 

zagubienia lub popsucia pilota całą obsługę 
można realizować z poziomu czołówki. Warto dodać, 
że jest ona wyposażona w regulowane wyjście 
słuchawkowe. 
Oczywiście najciekawszym z wejść cyfrowych jest 
asychroniczny interfejs USB 2.0 HS, który spełnia 
wymogi standardu USB Class 2 audio. Użytkownicy 
niestarych komputerów Mac nie muszą niczego 
instalować. „Windowsowcy” powinni wgrać dostar-
czone przez producenta sterowniki. Ciekawostką 
jest fakt, że program Audirvana Plus (Mac OS) wy-
krył możliwość odtwarzania materiału 352,8 kHz, 
jednak próba jego faktycznego odtworzenia za-
kończyła się niepowodzeniem. Z odczytem plików 
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HIGH-END  Odtwarzacz strumieniowy / DAC Marantz NA-11S1

DANE TECHNICZNE

ODTWARZANE PLIKI  FLAC, WAV, ALAC, MP3, AAC, WMA

ROZDZIELCZOŚĆ SYGNAŁU I PRÓBKOWANIE 16–24 bity

FLAC/WAV 192 kHz

ALAC 96 kHz

WYJŚCIA 1 x analogowe RCA, 1 x XLR

POZIOM WYJŚCIOWY  RCA: 2,3 V, XLR: 4,6 V

WEJŚCIA 1 x USB typu B, 1 x koaksjalne, 

 1 x optyczne, 1 x USB typu A

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁĘB.)  440 x 127 x 417 mm

POBÓR MOCY (STAND-BY/NETWORK CONTROL ON/WŁĄCZONY)  

 0,4/3/50 W

MASA  14,6 kg

KATEGORIA SPRZĘTU A

DYSTRYBUTOR Horn Distribution, www.horn.pl 
CENA 11 999 zł

Dostępne wykończenia: szampański (złoty), czarny

OCENA HIGH-END

Skomplikowany układ to wypadkowa wielofunkcyjności Marantza, choć oczywiście nie 
tylko. Zbalansowany tor analogowy bazuje na opracowaniu z odtwarzacza SA-11S3.

24/192 nie było najmniejszego problemu. Możliwy 
jest też odczyt plików DSD w formacie DoP (DSD 
over PCM). Wracając do strumieniowania poprzez 
sieć, warto napomknąć, że nie jest obsługiwany 
format bezstratny AIFF. W przypadku plików Apple 
Lossless górny limit częstotliwości próbkowania 
przesuwa się ze 192 do 96 kHz. 
Warto wspomnieć o jeszcze jednej możliwości 
odtwarzania muzyki: z dołączonej do przedniego 
portu USB (A) pamięci fl ash lub dysku twardego. 
Obsługiwane są wyłącznie partycje FAT16 (ar-
chaiczna!) i FAT32. W kontekście strumieniowania 
poprzez sieć lub za pośrednictwem komputera, ta 
opcja wydaje się jednak najmniej pociagająca. Inna 
sprawa, że omawiane złącze można wykorzystać 
do ładowania iPhone’a. 

BUDOWA 
Konstrukcja mechaniczna Marantza właściwie nie 
wymaga szerszego komentarza. Grube chassis 
z podwójnym dnem, miedziowane elementy (tylna 
ścianka, obudowa transformatora toroidalnego 
z uzwojeniami wtórnymi z miedzi OFC), przednia 
przegroda oddzielająca elektronikę wyświetlacza 
i sterowania), do tego mnóstwo aluminium i perfek-
cyjne spasowanie elementów - Marantz trzyma naj-
wyższy poziom. A jeśli weźmiemy pod uwagę cenę 
12 tysięcy przy tak rozbudowanej funkcjonalności, 

ocena wykonania może być tylko jedna: wzorowa. 
Układ elektroniczny jest rozbudowany i nie brak 
w nim wysokiej jakości elementów pasywnych 
(m.in. kondensatorów). Elementy zasilacza są 
rozproszone po układzie - stopnie stabilizacji 

i fi ltracji znajdują się w pobliżu obsługiwanych 
sekcji. Zbalansowany tor analogowy (zakończony 
wyjściami XLR i RCA) zbudowano z elementów 
dyskretnych tworzących moduły HDAM SA2 (bufory 
wyjściowe) i HDAM (konwerter prąd-napięcie i fi ltr 
dolnoprzepustowy). Moduły HDAM SA2 pracują 
również na wyjściu słuchawkowym 6,3 mm. 
Wejście USB jest izolowane a obróbką danych 
zajmuje się procesor DSP TMS320. Filtracja cyfro-
wa z z dwoma, przełączanymi przez użytkownika 
algorytmami (Filter 1 - o symetrycznych oscyla-
cjach przed i po impulsie; Filter 2 - o oscylacjach 
asymetrycznych) także jest realizowana w układzie 
DSP - zrezygnowano zatem z ogólnodostępnych 
fi ltrów cyfrowych lub ich funkcji w zintegrowanych 
przetwornikach c/a.

BRZMIENIE
Opis brzmienia rozpocznę od domyślnego zasto-
sowania urządzenia, jakim jest bez wątpienia stru-
mieniowanie poprzez sieć. Z naszych doświadczeń 
wynika, że odtwarzacze tego typu, wyposażone 
w funkcję USB DAC-a, uzyskują zróżnicowany 
poziom jakości w obydwu aplikacjach. Regułą do 
tej pory było to, że wejścia USB grały lepiej. Jednak, 
co tu dużo ukrywać, odczyt sieciowy jest o wiele 
wygodniejszy. 
Marantz jako odtwarzacz sieciowy brzmi w sposób 
dość charakterystyczny, z wyraźnie ciepłym posma-
kiem, wynikającym głównie z dużej obfi tości basu, 
którego energia jest skupiona przede wszystkim 
w średnim podzakresie, co w rezultacie sprawia, 
że np. kontrabas brzmi znacznie potężniej niż 
zwykle. Jest to dźwięk, który w odbiorze jest gładki 
i lekkostrawny, taki, który niezależnie od rodzaju 
muzyki i jakości realizacji płyt, brzmi niemal zawsze 
dość dobrze, bez żadnych przykrych efektów. 
Jedynie przez moment w wąskim, wyższym zakre-
sie brzmienia gitary elektrycznej pojawił się lekki 
zgrzyt, który jednak szybko minął.
Minusem takiego sposobu reprodukcji jest oczywi-
ście słabsze zróżnicowanie nagrań. Wgląd w scenę, 
w bardzo drobne szczegóły artykulacji, w bliską 
namacalność – te elementy na pewno nie były tu 
priorytetowe. Również rozdzielczość, owszem nie 
najgorsza, jest jednak lekko ograniczona. Scena 
dźwiękowa jest budowana z dystansem. Powoduje 
to z jednej strony duży komfort odsłuchu, bo wy-
stępuje tu subiektywne wrażenie sporej swobody 
dźwięku, ale z drugiej – kontakt z muzykami jest, 
jak na high-end, trochę ograniczony. Ogólnie jed-
nak, brzmienie jest rytmiczne i w pełni muzykalne, 
przez co po prostu dobrze się go słucha – sprawia 
przyjemność. Nie jest zniekształcony, ale relaksują-
cy, ciepły i dość potężny.

USB AUDIO
Po wgraniu do komputera odpowiednich sterowni-
ków (jest dostępna obsługa ASIO), można podłączyć 
komputer kablem USB do wejścia USB typu B. 
W tym momencie Marantz staje się przetwornikiem 
cyfrowo-analogowym USB, a funkcję odtwarzacza-
-transportu przejmuje komputer. Zazwyczaj do 
tej pory, gdy wzięło się pod uwagę odtwarzacz 
sieciowy z taką opcją, było lepiej, jednak to, co 
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Sekcja cyfrowa jest własnym opracowaniem Marantza. Za obsługę 
wejścia USB odpowiada procesor DSP. Inny układ realizuje filtrację 
cyfrową. 

Znakomite kondensatory Nichicona i dodatkowe stopnie filtracji 
napięć zasilających krytyczną dla brzmienia sekcję analogową. 

zaszło w dźwięku wychodzącym z tego urządzenia, 
pracującego w trybie USB, przeszło wszelkie ocze-
kiwania. Nie będzie tu przesadą, jeśli stwierdzę, że 
poprawił się on, jakbyśmy nagle podłączyli trzykrot-
nie droższe urządzenie. Z pewnością świadczy to 
dobrze zarówno o przetworniku, jak i wbudowanym 
interfejsie USB. Ale też o ograniczeniach interfejsu 
wywodzącego się z NA7004. 
Przewaga trybu USB nad odtwarzaniem sieciowym 
jest więc miażdżąca. Nagle wszystko staje się zu-
pełnie inne. Gwałtownie pojawia się przejrzystość, 
która bynajmniej (i to jest bardzo ważne) nie wiąże 
się z większą ilością wysokich tonów, ale zapewnia 
doskonały wgląd w szczegóły nagrań. Dźwięk jest 
czysty i selektywny, a stereofonia nabiera zupełnie 
innej formy. Nadal można odnotować szeroką 
i głęboką scenę, podobną do tej zastanej wcześniej, 
ale tym razem na obszarze między słuchaczem, 
a jej skrajami dzieje się nieporównywalnie więcej. 
Również same skraje mają lepsze wykończe-
nie i słychać np. ściany studia nagraniowego. 
Jest gęsto i swobodnie zarazem. Nagle okazuje 
się, że w nagraniach jest mnóstwo szczegółów 

związanych z precyzją lokalizacji źródeł pozornych, 
czyli ich wysokością, odległością od słuchacza 
czy w końcu z samymi wymiarami danego źródła. 
Brzmienie przetwornika podłączonego przez USB 
ma inną równowagę tonalną, zdecydowanie bliższą 
neutralności. 
Znika gdzieś wcześniejsza dominacja basu, choć 
nadal nie można powiedzieć, że basu jest mało. 
Przeciwnie – jest dość mocny, ale tym razem nie 
miękki, a przynajmniej nie tak miękki jak wcześniej. 
Nadal nie jest to jeszcze referencja twardości i kon-
turowości, ale dynamika basu zyskuje niepomiernie. 
Potęga jest nawet większa, a to dzięki lepszej 
definicji niskich tonów, mimo ich mniejszego nasy-
cenia. Mały niedosyt pozostawia tylko skrajnie niski 
zakres niskich częstotliwości, który wydaje się być 
odwiedzany relatywnie rzadko, co można tłumaczyć 
jako ograniczone rozciągnięcie pasma. 
Barwę, szczegółowość i ogólne wrażenie nazwał-
bym jako „wystarczające”, wykorzystując tu dawny 
sposób określania osiągów swoich samochodów 
przez markę Rolls-Royce. Rolls-Royce’y były szyb-
kie, może nie tak, jak supersamochody sportowe, 

ale na tyle, że w zasadzie każdy manewr wyprzedza-
nia czy inny, wymagający mocy silnika, wykonywały 
z lekkością i sporym zapasem, zachowując przy tym 
dostojność. Nikt nie orientował się, ile mają mocy, ale 
każdy wiedział, że więcej nie potrzeba. Barwa i szcze-
gółowość dźwięku nie ma nic wspólnego z mocą, jed-
nak chodzi o to, że podczas słuchania tego urządzenia 
w konfiguracji USB z komputerem, ma się wrażenie, że 
lepszego dźwięku wcale nie potrzebujemy... Trudno 
chyba o lepszą rekomendację.

NASZYM ZDANIEM
Marantz NA-11S1 ma w sobie wszystko to, co sprawia, 
że taki sprzęt po prostu chciałoby się mieć. Znakomity 
wygląd i równie perfekcyjne wykonanie, ale też 
bardzo dobre brzmienie – z jednym wszakże zastrze-
żeniem: że traktujemy ten odtwarzacz jako USB DAC. 
Bynajmniej nie oznacza to, że ocena NA-11S1 jako 
odtwarzacza sieciowego wypadła słabo. To, a także 
AirPlay, są wartościowymi dodatkami, dzięki którym 
ten model Marantza jest znacznie ciekawszą i bardziej 
uniwersalną propozycją od podobnie wycenionych, 
a niekoniecznie lepszych, przetworników USB. ■
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