
Idealne brzmienie

W swojej ofercie Abbingdon Music 
Research posiada niewiele produk-
tów, ale są one zbudowane według 

nieszablonowych założeń konstrukcyjnych 
i samodzielnie opracowanych, najwyższej 
klasy rozwiązań, świadczących o chęci firmy 
do przełamywania stereotypów. Oprócz 
testowanego odtwarzacza CD w katalogu tej 
londyńskiej manufaktury znajduje się również 
zintegrowany wzmacniacz AM-77 z lampo-
wym stopniem przedwzmacniacza (ważący 
34kg i wyposażony w trafo o mocy 1200VA), 
a także kolumny podstawkowe LS-77, ważące 
razem 70kg!

CD-77, jak przystało na produkt luksuso-
wy, jest pakowany w wygodną metalową, 
wręcz pancerną walizkę, wyposażoną 
w uchwyty, a także miękko wyściełane 
przegrody na docisk płyty, pilota i inne 
akcesoria. Do standardowego wyposażenia 
należy również zaprojektowany specjalnie 
z myślą o odtwarzaczu, wysokiej jakości 
kabel sieciowy oraz analogowy interko-
nekt, zwalniający przyszłego szczęśliwca 
z obowiązku doboru odpowiedniego 
okablowania – co nie znaczy oczywiście, że 
nie można poeksperymentować z innymi 
przewodami sygnałowymi czy sieciówkami.

BUDOWA
CD-77 to odtwarzacz Compact Disc typu 
top loader. Obudowę wykonano z dbałoś-
cią o najdrobniejsze szczegóły, co wydaje 
się normą przy tego typu urządzeniach. 
Design urzeka stylistycznym spokojem, 
czystą i wyrafinowaną formą. Pancerne 
chassis wykończono z zewnątrz piękną, 

mieniącą się szampańską powłoką. Na 
górnej ściance zamontowano solidną, 
zasuwaną ręcznie szufladę, zamykającą 
komorę z płytą. Na dysk nakładany jest 
duży krążek dociskowy. Oprócz szuflady 
górna ścianka zaskakuje sześcioma (po 
trzy z każdej strony) sporymi „okienkami”, 
w które wstawiono szklane elementy. Są 
to sloty służące do chłodzenia pracują-
cych wewnątrz lamp. Góra, boki i front 
wykonano z bardzo grubych odlewów 
aluminiowych, dzięki czemu całość jest 
sztywna i ciężka. Z przodu umieszczono 
w jednym rzędzie odlane z metali lekkich 
przyciski, a raczej sensory działające na 
delikatne przyłożenie palca. W momencie 
zadziałania wywołanej funkcji przycisk syg-
nalizuje to niebieską świecącą obwódką 
– rozwiązanie proste, ale wysmakowane. 
Dalej jest duży płat akrylu, pod którym 
widać wyświetlacz przekazujący dane 
dotyczące płyty, wybrane wejście cyfrowe i 
coś jeszcze – wybrany filtr (lub jego brak), 
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY Wymiary (SxWxG): 
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16-bit > Wyjścia analogowe: single-ended RCA, XLR > 
Tryby pracy: Direct Master I, Direct Master II, 
Oversampling x 2, Oversampling x 4, Upsampling 96kHz, 
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AMR CD-77 pod wieloma względami staje się spełnieniem snu o idealnym CD
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bowiem jedną z najważniejszych właś-
ciwości tego urządzenia jest możliwość 
stosowania różnego typu filtrów cyfrowych 
lub ich całkowite wyłączenie. Do dyspozy-
cji mamy: Direct Master I, Direct Master 
II, Oversampling x 2, Oversampling x 4, 
Upsampling 96kHz, Upsampling 192kHz. 
Z tyłu zobaczymy wyjścia analogowe – wy-
sokiej klasy RCA oraz XLR, a także wejście 
cyfrowe USB.

Wnętrze podzielono na czytelne sekcje. 
Pośrodku usytuowano napęd Sony z elek-
troniką Philipsa, podwieszony pod ciężkim, 
masywnym elementem. Całość postawiono 
na sprężynach. Pod spodem jest płytka ze 
sterowaniem, układami CPLD (Complex Pro-
grammable Logic Device) oraz DSP (Digital 
Signal Processing), w których dokonywa-
ny jest oversampling i upsampling, oraz 
przetwornikiem D/A. Ten ostatni to kolejna 

perełka – duży, 16-bitowy układ, którego 
historia sięga początków formatu Compact 
Disc: Philips TDA1541A. Po bokach widać 
płytki z analogowymi układami oraz ich 
zasilaniem. W pierwszym stopniu pracują 
podwójne triody Mullarda ECC81/12AT7 
typu NOS, a w drugim 5687/6900 Philipsa 
z zapasów wojskowych JAN. Napięcie dla 
obydwu jest prostowane za pośrednictwem 

EZ80/6V4 Mullarda. Na lampach widać 
gumowe ringi minimalizujące mikrofono-
wanie. W układzie zastosowano wyłącznie 
najlepsze kondensatory, np. Mullarda, 
oraz metalizowane oporniki dużej mocy. 
Napięcie jest dostarczane z dwóch dużych, 
ekranowanych transformatorów z 12 uzwo-
jeniami wtórnymi. Osobny transformator 
zastosowano do zasilania wyświetlacza, za-
zwyczaj najbardziej szumiącego elementu. 
Nie zapomniano o niczym – każda sekcja, 
od soczewki po silnik itp., ma swój własny 
zasilacz. Pilot jest metalowy, z ekranem do-
tykowym i kilkoma „twardymi” przyciskami. 

A teraz kilka słów o wspomnianym 
wcześniej, oryginalnym cyfrowo-ana-
logowym przetworniku TDA1541A. Ta 
wyjątkowa kość Philipsa zapoczątkowa-
ła złotą erę układów dla odtwarzaczy 
płyt kompaktowych, takich jak choćby 
legendarny Marantz CD12/DA12, nadal 
używany przez znanego recenzenta Kena 
Kesslera i traktowany przez niego jako 
referencyjny. Philips TDA1541A korzysta z 
zewnętrznych filtrów cyfrowych i analogo-
wych, pozwalając konstruktorom na wybór 
optymalnej drogi filtracji. Inaczej jest z 
jego następcami, a także z nowoczesnymi 
przetwornikami, gdzie układy filtracji są 
wbudowane w kostkę i nie dają się zmienić 
czy poprawić. Poza tym takie układy często 
wymuszają kompromisy związane z ich 
rozmiarami, co powoduje większe szumy 
i poziomy jittera z uwagi na niewielkie 
odległości pomiędzy poszczególnymi ele-
mentami wewnętrznymi. Na koniec Philips 
TDA1541A oferuje możliwość dynamiczne-
go doboru komponentów towarzyszących, 
co daje pole do popisu konstruktorom 
pragnącym wycisnąć z tego wyjątkowego 
układu, co tylko się da.

JAKOŚĆ DŹWIĘKU
CD nigdy nie będzie brzmiał tak, jak naj-
lepsze gramofony analogowe, ale może się 
do nich pod wieloma względami zbliżyć. 
AMR CD-77, dzięki specyficznej konstrukcji 
i kilku trybom pracy, np. Direct Master I 
(bez cyfrowych i analogowych filtrów) czy 

„Na lampach widać gumowe ringi 
minimalizujące mikrofonowanie”
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Direct Master II (bez cyfrowych, antyalia-
singowych i analogowych filtrów) może 
uzyskać spektakularne brzmienie o pełnych 
i nasyconych barwach.

Zawsze jest tak, że odsłuchowi urządzeń 
z najwyższej półki cenowej towarzyszą 
silne emocje i wielka ciekawość. Z reguły 
od hi-endowych komponentów audio ocze-
kujemy czegoś, co już od pierwszych tak-
tów odtwarzanej muzyki spowoduje tzw. 
podgrzanie atmosfery. Można to porównać 
do przejażdżki sportowym samochodem 
– przeciążenia i rewelacyjne hamulce 
powodują wzrost tętna, a krew w żyłach 
zaczyna wrzeć z podniecenia. W naszej 
redakcji nie brakuje osób obracających się 
w audiofilskim światku, staramy się też 
obcować z ludźmi mniej zorientowanymi 
w temacie audio, zaczynającymi dopiero 
przygodę z tym niezwykle wciągającym 
hobby i często widzimy ich żywiołowe reak-
cje, spowodowane odkrywaniem czegoś na 
nowo. Jakiegoś dźwięku, którego wcześniej 
nie słyszeli, czy detalu, który odbierają 
teraz zupełnie inaczej. Zatem będąc 
zarówno testerami, jak i obserwatorami, 
możemy na podstawie własnych spostrze-
żeń wyciągać różne, czasem zaskakujące 
wnioski. W przypadku CD-77 sami wpadli-
śmy w pułapkę, aczkolwiek dość wcześnie 
zorientowaliśmy się, że powinniśmy nieco 
zwolnić z odsłuchami, aby nie wpaść w 
mało obiektywny zachwyt.

Ledwo wyjęty z pięknej metalowej walizy 
odtwarzacz szybko wylądował w odpowied-
nim miejscu i podpięty do przygotowanego 
wcześniej systemu i kondycjonera zaczął 
pracować jak maszyna w tartaku. Płyty, 
często przerywane w połowie utworu, latały 

tam i z powrotem niczym wióry podczas 
wyrębu. Gorączkowo umieszczane w trans-
porcie kolejne krążki zwiększały napięcie 
w oczekiwaniu na coś spektakularnego i 
niepowtarzalnego. Doświadczenie podpo-
wiadało nam jednak, żeby zwolnić, uspokoić 
się i podczas odsłuchu stopniowo notować 
własne przemyślenia, uwagi i spostrzeżenia. 

Tak też się stało, ale dopiero po dobrych 
dwóch godzinach katowania odtwarzacza 
przeróżnymi gatunkami muzycznymi! A 
po kilku kolejnych dniach spędzonych w 
towarzystwie AMR CD-77 nasze obawy 
o zafałszowane wrażenia całkowicie się 
rozwiały i szybko doszliśmy do jednego 
ważnego wniosku – ten CD reprodukuje 
muzykę w bardzo realistyczny sposób. I robi 
to niezwykle elegancko oraz dostojnie. To 
nie Ferrari, ale Bentley! Niezwykle naturalny 
przekaz poparty jest tutaj przede wszystkim 
świetną muzykalnością i dbałością o każdy 
detal. Zapomnijcie więc o przesadnym lam-
powym cieple, ale także o wyrachowanym 
chłodzie. Barwa „materializuje się”, ale w 
zupełnie innej postaci. Nie ma tu miej-
sca na przekłamania i zafałszowania lub 
narzucanie własnego charakteru brzmienia. 
Jest za to muzyka w najczystszej postaci z 
nieco analogowym zacięciem. To właśnie te 
skojarzenia przywodzą nam na myśl winyl. 
Podczas odsłuchu AMR CD-77 nie myśli się 
o poszczególnych zakresach częstotliwości. 

„Nie ma tu miejsca na przekłamania  
i zafałszowania lub narzucanie  
własnego charakteru”
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 za
Bezkompromisowo wykonany 
odtwarzacz, wykorzystujący 
najlepsze materiały i 
przemyślane technologie. 
Brzmienie spójne do granic 
możliwości, wybitna 
szczegółowość. Jeden z niewielu 
CD analogowo kreujących 
barwę. 

 przeciw
Ponarzekać mogą jedynie osoby, 
którym design urządzenia nie 
przypadnie do gustu.

podsumowanie
Obcować podczas testu z tak wybitnymi konstrukcjami to czysta 
przyjemność. AMR CD-77 to urządzenie dopracowane w każdym 
calu. Ten CD może znaleźć zastosowanie w wielu hi-endowych syste-
mach, stając się niedoścignionym wzorem dla innych źródeł dźwięku.

werdYKT
dŹwiĘK 
 

moŻLiwoŚci 
 

Budowa 
 

JaKoŚĆ/cena 
 

Muzyka sączy się z głośników w jedno-
rodnej postaci, tworząc przed słuchaczem 
swobodnie kreślone i wolne od zafałszowań 
źródła pozorne. Przestrzeń urzeka realizmem 
za sprawą pełnego, trójwymiarowego obrazu 
stereofonicznego. W „Better Be Home 

Soon” zaśpiewanym przez Andreę Zonn głos 
pojawia się niemal na wyciągnięcie ręki, a 
znakomicie rozbudowana głębia sceny daje 
poczucie obcowania z muzyką jak na żywo, 

kreowaną obszernie, ale z zachowaniem 
należytych proporcji między rozmiarami 
poszczególnych instrumentów. Wokal skupia 
nie mniejszą uwagę – usytuowany w cen-
trum, jest pozbawiony syczących nalecia-
łości – sybilanty oraz spółgłoski są bardzo 
naturalne. A do tego wszystkiego dochodzi 
wiarygodnie oddany bas, prowadzony z do-

skonałym wyczuciem rytmu i operujący swo-
bodnie w całym zajmowanym przez siebie 
zakresie. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek, 
nawet śladowym zamuleniu czy podbiciach. 
Jeśli w danym momencie słyszymy kontra-
bas, to po prostu brzmi on jak na żywo. Ten 
oraz inne instrumenty prezentowane przez 
AMR CD-77 urzekają finezją w oddaniu 
szczegółów nie tylko w zakresie wspomnia-
nej barwy, ale też zjawiskowego zróżnicowa-
nia dynamiki w skali mikro. Diabeł tkwi w 
szczegółach, więc kiedy porównamy AMR-a 
z każdym innym odtwarzaczem z podobnego 
zakresu cenowego, to okaże się, że CD-77 
przekazuje muzykę, nie tyle ją uspokajając, 

co właściwie separując poszczególne dźwię-
ki o zróżnicowanej naturze dynamicznej, 
tak aby cały strumień informacji trafił do 
naszych uszu w możliwie najwierniejszej, ho-
mogenicznej i najczystszej postaci. Różnice 
w brzmieniu poszczególnych instrumentów 
są tu zatem przekazane dobitnie, z zacho-
waniem wiarygodności wszystkich ważnych 
aspektów: barwy, naturalności, klarowności i 
wielkiego spokoju.

AMR CD-77 znalazł się na samym szczycie 
naszej listy życzeń. Z jego udziałem moż-
na zbudować system charakteryzujący się 
niespotykaną finezją, kreujący muzykę w 
taki sposób, jakby wykonywano ją na żywo. 
Na koniec warto zaznaczyć, że najczęściej 
korzystaliśmy z trybów Direct Master I i Direct 
Master II, które naszym zdaniem są po prostu 
magiczne! HFc

„Jeśli w danym momencie słyszymy 
kontrabas, to po prostu brzmi on jak na żywo”
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