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Firm´ Combak za∏o˝y∏ 
w 1970 roku Kiuichi Kazuo. 
Poczàtkowo zajmowa∏a si´ 
dystrybucjà instrumentów 

muzycznych; póêniej przyszed∏ czas
na sprz´t dla audiofilów. Obecnie 

do przedsi´biorstwa nale˝à marki Harmonix,
Reimyo, Enacom i Bravo. Pod nimi powstaje

zarówno high-endowa elektronika, jak i kable,
kolumny czy akcesoria do tuningu. 

Rozwa˝ny 
i romantyczny

CDT-777/DAP-999EX

R eimyo to per∏a w koronie Com-
baka. Skupia najbardziej wyszu-
kane precjoza, konstruowane 

z myÊlà o wymagajàcych i zamo˝nych 
odbiorcach. Seria zawiera lampowy
przedwzmacniacz, takà˝ stereofonicznà
koƒcówk´ mocy, kondycjoner sieciowy 
i dzielony odtwarzacz CD. I w∏aÊnie ten
ostatni stanowi przedmiot dzisiejszej re-
cenzji.  

Transport CDT-777
Transport CDT-777 wyglàdem przypo-

mina odtwarzacze CEC-a. I to, bynaj-
mniej, nie te najdro˝sze. Podobny kszta∏t
obudowy, umieszczona centralnie, prze-
suwna pokrywa transportu oraz niewielki
fluorescencyjny wyÊwietlacz z przyciska-
mi pod spodem nie pozwalajà si´ pozbyç
skojarzeƒ. Nawet pilot pokazany w in-
strukcji obs∏ugi wyglàda niemal identycz-
nie jak ten do starszych modeli z serii 51,
choç obecnie Reimyo do∏àcza inny ste-
rownik.

Podobieƒstwa do CEC-a koƒczà si´,
gdy przyjrzymy si´ bli˝ej szczegó∏om. Ja-
koÊç wykoƒczenia i zabiegi konstrukcyjne
wskazujà, ˝e mamy do czynienia z przed-
stawicielem wysokiej pó∏ki. CDT-777 nie
przyciàga uwagi atrakcyjnym wyglàdem,
ale gdy zatrzymamy na nim oko, doceni-
my precyzj´ wykonania. Ta nieoczywi-
stoÊç mo˝e si´ podobaç.

Do konstrukcji obudowy wykorzystano
lekki stop na bazie aluminium. P∏yty ma-
jà ró˝nà gruboÊç, co jest zabiegiem celo-
wym. Wykonujàc podstaw´ monta˝owà 
z 15-mm bloczka, a w∏aÊciwà obudow´
nap´du z formowanych ciÊnieniowo p∏yt
12-mm, uzyskano po˝àdanà sztywnoÊç,
wysokà mas´, pozwalajàcà obni˝yç rezo-
nans, a tak˝e, jak czytamy w instrukcji ob-
s∏ugi, wi´kszy odst´p sygna∏u od szumu. 

Poza gruboÊcià materia∏u istotny jest 
sposób monta˝u. Obudow´ skr´cono w wie-
lu miejscach niewielkimi Êrubkami, które
idealnie trafiajà w nagwintowane otwory 
w usztywniajàcych szynach i wypustkach. Po

obu stronach pokrywy nap´du przykr´cono
szyny, które nie tylko maskujà umieszczone
pod nimi Êrubki, ale te˝ rozbijajà rezonans.
W dnie przymocowano cztery solidne stopy,
równie˝ odlewane z aluminium. Ich zadanie
polega na odprowadzaniu drgaƒ na ze-
wnàtrz, przy jednoczesnej izolacji transportu
od drgaƒ pod∏o˝a. 

W stopach przygotowano otwory mon-
ta˝owe, w które nale˝y wkr´ciç do∏àczane
kolce. Tak uzbrojony CDT-777 stawiamy
na toczonych z drewna, lakierowanych na
czarno i podklejonych aksamitem pod-
k∏adkach Harmoniksa. Pan Kazuo nie
by∏by jednak sobà, gdyby nie doprawi∏ ca-
∏oÊci szczyptà magii. W komplecie znaj-
dziemy trzy metalowe podk∏adki, które
nale˝y umieÊciç w przygotowanych wg∏´-
bieniach przed dokr´ceniem kolców. 
Dlaczego tylko trzy? Ponoç w∏aÊnie tyle
trzeba, aby uzyskaç idealne brzmienie.
U˝ytkownika czeka jednak zadanie: na
podstawie ods∏uchu powinien znaleêç
najlepsze rozmieszczenie podk∏adek.

Jacek K∏os
Konsultacja techniczna: 
Piotr Górzyƒski
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Obudow´ skr´cono z p∏yt szczotkowa-
nego aluminium w kolorze naturalnym.
Wybarwienie góry i boków jest ju˝ niety-
powe – coÊ mi´dzy starym koniakiem,
szaroÊcià a bràzem. Wyglàda jednak
Êwietnie i, co tu kryç, kosztownie. Gruby
na 8 mm front mieÊci jedynie pi´ç spo-
rych okràg∏ych przycisków z polerowanej
stali oraz fluorescencyjny, stanowczo zbyt
jasny wyÊwietlacz, którego nie mo˝na
przyciemniç. Ca∏oÊç sprawia nieco staro-
modne wra˝enie, aczkolwiek nie sposób
odmówiç mu wdzi´ku.

Tylna Êcianka zawiera tylko jedno wyj-
Êcie cyfrowe – wysokiej klasy interfejs
SPDIF, do którego pasuje przewód z wty-
kiem RCA. To troch´ dziwne posuni´cie,
bo o ile mo˝na zrozumieç absencj´ toslin-
ka, o tyle brak z∏àcza BNC wydaje si´ nie-
logiczny. Choç niezbyt popularne, jest
uznawane za lepsze od realizujàcego ten
sam protokó∏ transmisji RCA. Sprawa
tym dziwniejsza, ˝e dedykowany prze-
twornik DAP-999EX zosta∏ wyposa˝ony
w wejÊcie BNC. Jedynym wyt∏umacze-
niem mo˝e byç koncepcja konstruktora,
zak∏adajàca, ˝e optymalny transfer da-
nych gwarantuje tylko jedno wyjÊcie. Je-
˝eli tak, to nie by∏o wyboru, poniewa˝
RCA jest najbardziej rozpowszechnione 
i pozwala wykorzystywaç nap´d z dowol-
nym konwerterem. Innego wyjaÊnienia
nie widz´. 

Technika
Zamontowany w CDT-777 transport to

high-endowy Philips CD-ProM2, prze-
znaczony do zastosowaƒ audio. Umiesz-
czono go w aluminiowej „ciemni”, ze
Êciankami barwionymi na czarny mat. To
celowy zabieg, redukujàcy przypadkowe
refleksy Êwiat∏a lasera. Ewentualne odbi-
cia sà przez czarne powierzchnie poch∏a-
niane, dzi´ki czemu odczyt pozostaje pre-
cyzyjny, a uk∏ad korekcji ma mniej pracy.
P∏yt´ ∏adujemy od góry i dociskamy me-
talowym krà˝kiem, podklejonym od
spodu aksamitem. Mocowanie zapewnia-
jà umieszczone w krà˝ku magnesy.

Algorytm sterujàcy pracà nap´du i uk∏a-
du odczytujàcego prawdopodobnie nie
jest fabrycznym oprogramowaniem Phi-
lipsa, dostarczanym razem z CD-ProM2,
ale w∏asnym opracowaniem japoƒskiej
manufaktury. Napisanie takiego softwa-
re’u wymaga zwykle wiele uwagi i sporych
nak∏adów. Dzia∏anie CDT-777 dowodzi,
˝e wysi∏ek si´ op∏aci∏. Mechanizm pracuje
pewnie, niemal bezg∏oÊnie i nie stwarza
problemów w czasie u˝ytkowania. Nie s∏y-
chaç nawet cichego szmeru, towarzyszàce-
go odczytowi Êcie˝ek. Przeskok do dal-
szych cz´Êci p∏yty odbywa si´ szybko. Ani
si´ obejrzymy, gdy laser zacznie odczyty-
waç wybrany track. CDT-777 pozostaje 
w katalogu Reimyo od dobrych kilku lat 
i na razie firma nie informuje o planach
zastàpienia go innym. Nawet pomimo
faktu, ˝e czyta tylko standard CD i wysy∏a
do przetwornika czysty sygna∏ 16-bitowy 
z próbkowaniem 44,1 kHz. Nie pos∏ucha-
my na nim krà˝ków SACD, za to odczyt
danych zapisanych na CD powinien byç
tak wierny, jak to tylko mo˝liwe.

O ile w konstrukcji obudowy najwi´k-
szy nacisk po∏o˝ono na izolacj´ od drgaƒ 
i ∏amanie rezonansów, o tyle we wn´trzu
uwaga konstruktora skoncentrowa∏a si´
na zapewnieniu jak najczystszego zasi-
lania. Tu˝ za uziemionym gniazdem IEC
znalaz∏ si´ filtr pojemnoÊciowy, syg-
no-wany logiem Harmoniksa, reduku-
jàcy wp∏yw zak∏óceƒ sieci energetycznej
na prac´ obwodów elektronicznych. 
W CDT-777 zastosowano a˝ trzy trans-
formatory, z których ka˝dy, poprzez filtr 
i stabilizator napi´cia, zasila inny modu∏.
Trafa z rdzeniem R pochodzà z japoƒskiej
wytwórni Kitamura Kiden i powsta∏y
zgodnie ze specyfikacjà Reimyo. Zasilajà
osobno: silnik transportu, uk∏ad optyczny
i kontrolny oraz wyÊwietlacz. Dzi´ki ta-
kiemu podzia∏owi zminimalizowano in-
terferencje i obni˝ono próg szumów
transportu. Transformatory wyposa˝ono
w dodatkowy czujnik termiczny. Gdyby
nastàpi∏a awaria i temperatura przekro-
czy∏a próg bezpieczeƒstwa, zasilanie zo-
stanie odci´te.

Skromna stylistyka 
Reimyo nie zdradza 

arystokratycznego rodowodu 
ani wysokich cen.
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Wewn´trzne okablowanie sygna∏owe 
i zasilajàce poprowadzono przewodami
w∏asnej produkcji Reimyo/Harmoniksa,
wykonanymi z miedzi o wysokiej czysto-
Êci. W wyposa˝eniu otrzymujemy sie-
ciówk´ Harmonix X-DC2, sprzedawa-
nà tak˝e osobno jako przewód do
upgrade’u. Zgodnie z intencjà kon-
struktora ma ona zapewniaç transpor-
towi optymalne warunki pracy.

Przetwornik 
DAP-999EX

Przetwornik DAP-999EX to no-
woÊç; do sprzeda˝y wszed∏ tu˝ przed
wakacjami. W katalogu zastàpi∏ mo-
del DAP-777. Jednym z kluczowych
elementów konstrukcji jest chip do
cyfrowej obróbki sygna∏u. Uk∏ad 
o wysokim stopniu integracji (LSI)
stanowi oryginalne opracowanie
JVC i wyst´puje pod handlowà na-
zwà K2. Pierwotnie technika po-
wsta∏a z myÊlà o zastosowaniach
studyjnych, do konwersji analogo-
wo-cyfrowej, niezb´dnej w czasie
nagrywania muzyki, a tak˝e do re-
masteringu p∏yt z oryginalnych

taÊm analogowych. Nast´pnie opracowa-
no technologi´ realizujàcà równie˝ proces
odwrotny, a wi´c konwersj´ cyfrowo-ana-
logowà. Przez dwie dekady, jakie min´∏y
od chwili skonstruowania pierwszego in-

terfejsu, proces K2 udoskonalano wraz 
z rozwojem techniki cyfrowej. Rok 1996
przyniós∏ metod´ XRCD, a 2006... aplika-
cje do telefonów komórkowych.

Reimyo wykorzystuje najnowszà wersj´
24-bitowà, realizujàcà trzy podstawowe
etapy obróbki: rozszerzenie rozdzielczoÊci
sygna∏u do 24 bitów; zwi´kszenie cz´sto-
tliwoÊci próbkowania do 88,2 kHz oraz, 
w konsekwencji kroku drugiego, ∏agod-
niejsze filtrowanie cyfrowe, wynikajàce 
z poszerzonego pasma przenoszenia. Po-
dobnà, nierzadko nawet bardziej z∏o˝onà
obróbk´ danych stosuje wielu producen-
tów. Przewaga JVC polega na tym, ˝e ba-
zuje na rozwiàzaniu uznanym w Êwiecie
profesjonalistów i amatorów, ewoluujà-
cym przez 20 lat. Oznaczenie K2 na p∏ycie
CD to gwarancja najwy˝szej klasy brzmie-
nia. Skoro technologia zdaje egzamin 
w studiu, to nic nie stoi na przeszkodzie, by
zastosowaç jà tak˝e w sprz´cie domowym.

„DomowoÊç” DAP-999EX zdaje si´
jednak umowna. O ile jeszcze w wykoƒ-
czeniu nap´du CDT-777 mo˝na si´ dopa-
trzyç elementów dyskretnej elegancji, 
o tyle przetwornik móg∏by wylàdowaç 
w studyjnym „racku” i nikt by si´ temu
specjalnie nie dziwi∏. Wyglàda niepozor-
nie i surowo. Aluminiowy panel przedni
mieÊci tylko cztery przyciski wybieraka

Hi•Fi i Muzyka 10/0858

Hi-end Reimyo 

Płytę umieszczamy 
bezpośrednio na transporcie 

i przykrywamy krążkiem.

Napęd wspiera się 
na czterech łapach. 
Wygaszają wibracje 

i izolują od drgań podłoża.

Zasilacz oparty 
na trzech transformatorach.
Do tego osobne obwody
stabilizacji i filtracji napięcia
i tubingowy filtr Harmoniksa
przy gnieździe IEC. 
Napęd Philipsa, sterowany
oprogramowaniem Reimyo.



êróde∏ cyfrowych i dziesi´ç diód, oznacza-
jàcych aktywne wejÊcie, cz´stotliwoÊç
próbkowania oraz sygnalizacj´ dzia∏ania
deemfazy i synchronizacj´ z transportem.
˚adnych ozdób czy zmi´kczajàcych wra-
˝enie wizualne zabiegów estetycznych.
Nawet wysokoÊç 44 mm to dok∏adnie tyle
co studyjne 1U. Brakuje tylko skrzyde∏ek
z otworami monta˝owymi po bokach.

Zestaw gniazd na tylnej Êciance pozwa-
la po∏àczyç DAP-999EX praktycznie 
z ka˝dym systemem. WÊród wejÊç zabra-
k∏o jedynie egzotycznych I2S i AT&T. 
Poza nimi jest wszystko, co trzeba: koak-
sjalne RCA i BNC, optyczny toslink 
i symetryczne AES/EBU. Ten przetwornik
b´dzie dzia∏a∏ z dowolnym urzàdzeniem
cyfrowym i nap´d CDT-777 nie jest by-
najmniej jedynym, który mo˝na do niego

pod∏àczyç. Poza standardowà cz´stotli-
woÊcià próbkowania 44,1 kHz Reimyo
przyjmuje 32 kHz oraz stosowane w tech-
nice nagraniowej 48 kHz. Pod∏àczymy
wi´c do niego np. DAT-a.

Sygna∏ analogowy wyprowadzajà do-
brej jakoÊci gniazda RCA i XLR, przy
czym przetwornik nie jest zbalansowany.
Ale i tak XLR-y mogà si´ przydaç. Sà od-
porniejsze na wp∏yw zewn´trznych zak∏ó-
ceƒ, co jest szczególnie wa˝ne w transmi-
sji na d∏ugich odcinkach. Z tego wzgl´du
stosuje si´ je wsz´dzie tam, gdzie istnieje
ryzyko pracy w „zaszumionym” Êrodowi-
sku. Warto sprawdziç XLR-y w domo-
wych warunkach, pami´tajàc jednak, ˝e
nominalne napi´cie w przypadku zbalan-
sowanego wyjÊcia Reimyo podwaja si´ 
w stosunku do RCA i wynosi 5,1 V. Trze-
ba si´ upewniç, czy tak mocny sygna∏ nie

przesteruje naszego wzmacniacza. Przy
tym samym wychyleniu potencjometru
dêwi´k b´dzie znacznie g∏oÊniejszy.

Wyposa˝enie tylnej Êcianki zamykajà:
w∏àcznik sieciowy i prze∏àcznik fazy 0/180
stopni. Trójbolcowe gniazdo IEC umo˝li-
wia eksperymenty z kablami zasilajàcymi.
Mogà si´ one okazaç zb´dne, bowiem do
DAP-999EX, podobnie jak do nap´du,
producent do∏àcza sieciówk´ X-DC2. Jej
jakoÊç potwierdzi∏ nie tylko ods∏uch 
z dzielonym Reimyo, ale tak˝e z integrà 
E-550 i odtwarzaczem DP-500 Accupha-
se’a. To nie najtaƒszy, ale efektywny spo-
sób poprawy dêwi´ku. A pami´tajmy, ˝e
w katalogu znajdziemy jeszcze sieciówki 
z serii Studio Master.

Prawid∏owà polaryzacj´ uzyskamy,
pod∏àczajàc ˝y∏´ goràcà w kablu siecio-

wym do prawego styku IEC (patrzàc od
frontu).

Technika
Zasilanie trafia na klasyczny filtr po-

jemnoÊciowo-indukcyjny o wydajnoÊci
3A, scalony z gniazdkiem IEC, a wypro-
dukowany przez TDK. Pràd przesy∏a
przewód z beztlenowej miedzi o wysokiej

czystoÊci. Na wyjÊciu dodano jeszcze 
jeden kondensator filtrujàcy zak∏ócenia
sieci zasilajàcej. Bezpiecznik zw∏oczny to
audiofilski komponent ze z∏otymi ok∏a-
dzinami, wyprodukowany lub te˝ dystry-
buowany przez firm´ hi-fi tuning.com.
Dalej znajdujà si´ dwa transformatory 
z rdzeniem R, wytwarzane dla Reimyo
przez Kitamura Kiden. Jeden zasila sekcj´
analogowà, drugi – cyfrowà. Za transfor-
matorami umieszczono scalone mostki
prostownicze, a dalej – dla cz´Êci analogo-
wej dwa kondensatory po 6800 µF i do-
datkowy uk∏ad zabezpieczajàcy przed
przecià˝eniem. Zasilanie wzmacniaczy
operacyjnych jest symetryczne. Dodatko-
wo osobne stabilizatory obs∏ugujà zasila-
nie analogowych sekcji przetworników.

Z drugiego transformatora wyprowadzo-
no trzy odczepy, zasilajàce niezale˝nie
upsampler do 24 bitów, filtr cyfrowy 
i cyfrowà cz´Êç przetwornika. W uk∏a-

dzie filtracji u˝yto trzech du˝ych elektro-
litów Nippon Chemicon, po 12000 µF
ka˝dy. Osobny stabilizator przeznaczo-
no dla uk∏adu kontrolnego, a jeszcze 
jeden dla p´tli PLL (zamkni´ta p´tla fa-
zowa), synchronizujàcej sygna∏y zega-
rów nap´du i konwertera. To klasyczne
rozwiàzanie, stosowane w celu zmniej-
szenia jittera, towarzyszàcego transmi-
sji danych.

Przetwornik przyjmuje sygna∏y cy-
frowe w ró˝nych formatach. Za wej-
Êciami znalaz∏y si´ transformatory,
które galwanicznie izolujà wejÊcie
od dalszych uk∏adów. W ten sposób
chroni si´ elektronik´ konwertera.
Je˝eli na wejÊciu pojawi∏oby si´
przepi´cie, to zostanie ono zatrzy-
mane na transformatorze i nie

przedostanie si´ dalej.
Za prze∏àcznikiem êróde∏ 

i odbiornikiem sygna∏u cyfro-
wego widaç rozbudowanà sekcj´

K2, koƒczàcà si´ w∏aÊciwym chipem JVC.
Po obróbce sygna∏ poddaje si´ cyfrowej
filtracji w 24-bitowym uk∏adzie NPC
SM5847AF. Dalej znajduje si´ rzàd trans-
formatorów Toshiby TLP552, galwanicz-
nie separujàcych sygna∏ cyfrowy od wej-
Êcia przetwornika. Zapobiegajà przenika-
niu zak∏óceƒ, ewentualnie pozosta∏ych po
obróbce. Po nich nast´puje konwersja 
c/a w dwóch pojedynczych koÊciach Burr
Brown PCM 1704, po jednej na kana∏ 
(24 bity/96 kHz). 

Za przetwornikiem znajduje si´ wyso-
kiej klasy wzmacniacz operacyjny Burr
Brown OPA627, pe∏niàcy rol´ konwertera
pràd-napi´cie. W torze analogowym za-
stosowano standardowe, pojedyncze
wzmacniacze operacyjne JRC5534. Jeden
pe∏ni rol´ filtra, drugi buforuje wyjÊcie
RCA, a trzeci odwraca faz´ dla z∏àcza
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Rozbudowany zasilacz 
DAP-999EX bazuje 
na dwóch trafach. 
Obróbki cyfrowej dokonuje
oryginalny układ JVC K2.
Sam konwerter c/a 
bez fajerwerków 
i – co zaskakujące –
niesymetryczny.



XLR. Komponenty pasywne sà dobrej ja-
koÊci, m.in.: 1% oporniki Sanyo czy dwa
du˝e kondensatory blokujàce zasilanie
wzmacniaczy operacyjnych. Widaç jed-
nak, ˝e wszystko si´ kr´ci wokó∏ technolo-
gii K2 i zapewnienia uk∏adom aktywnym
jak najczystszego, stabilnego zasilania. 

Konfiguracja
Komplet Reimyo nie stawia reszcie sys-

temu szczególnych wymagaƒ. Jedyne, na
co nale˝y zwróciç uwag´, to klasa konfi-
guracji, która pozwoli doceniç jego ja-
koÊç. Dla optymalnego efektu warto za-
dbaç o dwa elementy. Pierwszy do dobra
∏àczówka cyfrowa; drugi: stabilna podsta-
wa. Udane kable do transmisji cyfrowej
proponuje Tara Labs. Opracowany spe-
cjalnie do tego celu ISM Onboard 75 spi-
suje si´ pierwszorz´dnie. Jeszcze lepszy,
choç dro˝szy, jest ISM Onboard The 0,8.
Warto te˝ sprawdziç Fadela Aphrodite 
i Coherence i oczywiÊcie Reimyo HS-102.
Niezale˝nie od tego, co wybierzemy, nale-
˝y potraktowaç eksperymenty powa˝nie.
Przewód cyfrowy wp∏ywa na brzmienie
odtwarzacza CD i mo˝e pomóc wydobyç,
ale te˝ ograniczyç jego potencja∏.

Podstawa powinna efektywnie izolowaç
od drgaƒ. Mimo ˝e ci´˝ki i zamkni´ty 
w antyrezonansowej obudowie, transport
nie b´dzie zupe∏nie niewra˝liwy na wp∏yw
otoczenia. Szeroko rozstawione stopy 
i specjalne podk∏adki niewàtpliwie spe∏-
niajà swojà rol´, ale stawianie drogiego
sprz´tu na pod∏odze odpada. Lepiej zain-
westowaç w wyczynowy stolik albo cho-
cia˝ zamówiç u kamieniarza granitowe
p∏yty i ustawiç je na kolcach. B´dzie to
rozwiàzanie na poczàtek, ale na pewno
lepsze, ni˝ gdybyÊmy postawili êród∏o za
56 kz∏ w mebloÊciance albo na chybotli-
wym stoliku do kawy.

W teÊcie nap´d oraz wzmacniacz Accu-
phase E-550 rozsiad∏y si´ wygodnie na
wzorcowym stoliku Sroka, a przetwornik
oraz kondycjoner sieciowy Shunyata Hy-
dra V-Ray – na StandArcie STO MkII.
Transport z konwerterem ∏àczy∏a Tara
Labs ISM Onboard The 0,8, a DAC ze
wzmacniaczem – Tara Labs ISM Onboard
The 0,8 RCA. Kabel kolumnowy to Tara
Labs Vector 1. W porównaniu do cen po-
zosta∏ych elementów konfiguracji podej-

rzanie tani, ale dobrze si´ sprawdza 
z pi´çset pi´çdziesiàtkà i kosztuje trzy-
krotnie mniej od docelowego dla tej kon-
figuracji Fadela Coherence.

Kolumny Harbeth Super HL-5 stan´∏y
na dedykowanych podstawkach StandArt
SHL5. Pràd z sieci dostarcza∏a Shunyata
Anaconda Helix Alpha oraz do∏àczane do
Reimyo Harmoniksy X-DC2.

Sprz´t gra∏ w 16,5-m pokoju zaadapto-
wanym akustycznie w stopniu umo˝liwia-
jàcym normalne funkcjonowanie.

Wra˝enia ods∏uchowe
Dzielony Reimyo dotar∏ do recenzji fa-

brycznie nowy, wi´c nale˝a∏o si´ spodzie-
waç, ˝e z poczàtku nie zachowa si´ zgod-
nie z intencjà konstruktora. Nawet jeÊli
tak by∏o, przewaga nad trzykrotnie taƒ-
szym Accuphase’em DP-500 ujawni∏a si´
od razu. Trudno mówiç o przepaÊci –
pi´çsetka prezentuje w koƒcu wysoki po-
ziom – ale g∏´bia i nasycenie dêwi´ku nie
pozostawia∏y wàtpliwoÊci, ˝e mamy do
czynienia ze êród∏em z wy˝szej pó∏ki. Ko-
lejne dni wykaza∏y, ˝e to zaledwie przed-
smak wra˝eƒ. Japoƒski odtwarzacz po-
trzebuje oko∏o tygodnia, by dojÊç do
optymalnej formy. Póêniej szlifujà si´ de-
tale, a brzmienie zyskuje ostateczny rys
wyrafinowania.

Urzàdzenia warto pozostawiç pod prà-
dem. Szczególnie przetwornik po wy∏à-
czeniu z sieci potrzebuje sporo czasu, by
ponownie dojÊç do siebie. Nap´d mo˝na
prze∏àczaç w tryb stand by. Szczególnie
nocà, gdy jego display móg∏by si´ okazaç
zbyt jaskrawy.

Reimyo w pe∏ni si∏ oferuje przekaz uj-
mujàco muzykalny i daleki od efekciar-
stwa. Pos∏ugujàc si´ stereotypem, mogli-
byÊmy stwierdziç, ˝e ucieka od cyfrowoÊci
w kierunku wysokiej klasy analogu. Od-
bieramy go jako pozbawiony matowego
nalotu, spójny i p∏ynny, a zarazem ˝ywio-
∏owy. Cechy te ∏àczà si´ i przeplatajà, sta-

nowiàc nieod∏àczne sk∏adowe muzyczne-
go przekazu. èród∏o skrz´tnie ukrywa
swój zerojedynkowy rodowód. Woli byç
postrzegane jako potomek starego rodu
analogowego, wykorzystujàcy to, co naj-
lepsze w nowoczesnej technice. Niewy-
muszonà spójnoÊç i trosk´ o szczegó∏y
dostrzegamy niezale˝nie od repertuaru.
OczywiÊcie, w rocku czy muzyce elektro-
nicznej b´dzie to mniej odczuwalne ni˝ 
w akustycznej kameralistyce, ale klasy 
i tak nie sposób przeoczyç. Us∏yszymy
dêwi´k wolny od niepokoju i ba∏aganu.
Harmonijny, pouk∏adany, ale te˝ zwiew-
ny i atrakcyjny. Pozornie prosty, ale we-
wn´trznie z∏o˝ony. 

Poczàtkujàcy audiofile, s∏yszàc japoƒski
odtwarzacz, mogà uznaç, ˝e jest dobry, ale
bez przesady. Osoby bardziej os∏uchane
równie˝ nie muszà od razu doceniç jego
poziomu, ale gdy ju˝ si´ to stanie, powrót
do mniej wyrafinowanych konfiguracji
b´dzie si´ wiàza∏ ze sporym dyskomfor-
tem. K∏opot b´dzie podobny co z Linnem
CD Twelve – poczàtkowo wszystko wyda-
je si´ oczywiste i niespecjalnie rozumie-
my, gdzie tu powód do zachwytu. Do-
piero kiedy przywykniemy do dêwi´ku, 
a odtwarzacz zostanie od∏àczony, uÊwia-
damiamy sobie, jak wiele szczegó∏ów za-
bra∏ ze sobà. 

Transport Reimyo wydobywa z p∏yt
wi´cej informacji, które przetwornik za-
mienia w wi´cej muzyki. Do naszych uszu
dociera nasycony detalami dêwi´k z do-
skonale oddanà stereofonià i realistycznà
aurà pog∏osowà. Równowaga tonalna jest
tak dobra, ˝e szybko przestajemy jà anali-
zowaç. Dêwi´k nie dzieli si´ na bas, Êred-
nic´ i gór´, pozostajàce wobec siebie 
w prawid∏owych proporcjach, ale stanowi
spójnà ca∏oÊç, której nie ma sensu roz-
dzielaç. Wra˝enie pe∏ni wprawia w b∏ogo-
stan i chce si´ po prostu s∏uchaç muzyki.
Zanurzamy si´ w Êwiat wyÊmienicie ze-
strojonego dêwi´ku, co bynajmniej nie
oznacza, ˝e nie mo˝na podzieliç w∏osa na
czworo. Reimyo dostarcza bogatego ma-
teria∏u do obserwacji, choç jednoczeÊnie
kusi, by nie zaprzàtaç sobie tym g∏owy. 

Na wyró˝nienie zas∏ugujà g∏adkoÊç 
i nasycenie sk∏adowymi. Urzàdzenie gra
szlachetnie, z odrobinà romantyzmu, nie
popadajàc w ostroÊç. Nie odczuwa si´ ani
sztucznego nalotu, ani poszarpanych kra-
w´dzi w wybrzmieniach. Dêwi´k pozosta-
je plastyczny, a zarazem obfituje w detale.
Góra jest otwarta i swobodna, a jej ró˝no-
rodnoÊç nie pozostawia pola do krytyki.
Bas buduje stabilnà podstaw´ harmonicz-
nà, nie dà˝àc przy tym do dominacji.
Mocny, wype∏niony w najni˝szym zakre-
sie, bez zadyszki dyktuje tempo. Nie pasu-
je do niego okreÊlenie twardy, chocia˝
kontury pozostajà wyraêne nawet w szyb-
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Tylko jedno koaksjalne wyjście
cyfrowe z transportu. Przetwornik
wyposażono dodatkowo w BNC,
AES/EBU i toslink do podłączenia
innych urządzeń cyfrowych.
Wyjścia analogowe RCA i XLR.



kich pasa˝ach. P∏yty z niskimi tonami ge-
nerowanymi elektronicznie ujawniajà 
jego mas´ i brak oporów przed schodze-
niem w najni˝sze zakamarki pasma. 
W bardziej interesujàcym nas repertuarze
akustycznym docenimy natomiast natu-
ralne wybrzmienie kontrabasu i energi´
towarzyszàcà szarpni´ciu strun gitary ba-
sowej czy uderzeniom w kot∏y. Za ka˝dym
razem do∏u b´dzie tyle, ile trzeba. Reimyo
dysponuje tu du˝ym potencja∏em, ale nie
popisuje si´ przy ka˝dej okazji. Dopiero
kiedy realizatorowi zale˝a∏o na wyekspo-
nowaniu niskiego zakresu, fale g´stego
basiszcza rozlewajà si´ po dywanie. Zasi´g
i nat´˝enie niskich cz´stotliwoÊci b´dà 
zale˝a∏y tylko od wydolnoÊci systemu. 
Z drugiej strony, atomowych efektów, po-
równywalnych z drogimi êród∏ami Mark
Levinsona czy KPS-em 20 Krella, nie ma
si´ co spodziewaç. Amerykaƒskie urzà-
dzenia produkowa∏y bas kruszàcy mury.
Reimyo podchodzi do sprawy znacznie
subtelniej. W porównaniu z nimi jest jak
poeta w starciu z lotniskowcem.

Stereofoni´ cechuje stabilnoÊç rozstawie-
nia instrumentów i dziecinna ∏atwoÊç od-
wzorowania informacji o akustyce. Znów
nie b´dzie to amerykaƒski rozmach z hek-
tarami przestrzeni, ale te˝ przez myÊl nam
nie przejdzie okreÊlenie „ciasnota”. G∏´bia
si´ga daleko i d∏ugo unika wpadania w per-
spektyw´ zbie˝nà. Nawet du˝y sk∏ad sym-
foniczny jest lokowany tak, by uniknàç 
t∏oku. Muzycy majà wokó∏ siebie sporo
miejsca, a niejako przy okazji otrzymujemy
morze danych o akustyce sali, w której gra-
jà. Uprzywilejowanie pierwszego planu ob-
serwujemy dopiero tam, gdzie jest uzasad-
nione, czyli w mniejszych ansamblach. 

Prawdziwa magia pojawia si´ zaÊ, kiedy
gwiazdà spektaklu staje si´ wokal. Je˝eli
ktoÊ nadal uto˝samia „japoƒski dêwi´k” 
z rozjaÊnieniem wy˝szej Êrednicy i pod-
kreÊlonymi sybilantami, ods∏uch Reimyo
zmieni jego zapatrywania. Ludzki g∏os jest
odwzorowany wprost fenomenalnie – bo-
gaty w sk∏adowe, namacalny, przesycony
naturalnym ciep∏em. Czy b´dzie to Helen
Merrill, snujàca melancholijne ballady,
czy Dunedin Consort w obezw∏adniajàcej
interpretacji „Mesjasza” Haendla, nie b´-
dziemy si´ mogli od nich oderwaç. Kiedy
pos∏uchacie repertuaru wokalnego, szyb-
ko zrozumiecie, ˝e najnowszy Reimyo
oferuje jakoÊç znacznie wykraczajàcà poza
standard. Zapewne nie jest to koniec
Êwiata, bo przecie˝ istniejà jeszcze analo-
gowe rarytasy, ale je˝eli rozpatrujemy 
tylko technik´ cyfrowà, Japoƒczycy na-
prawd´ si´ postarali.

Na koniec dynamika. Znów dok∏adnie
jak trzeba i bez efekciarstwa. Odtwarzacz
nie próbuje na „dzieƒ dobry” przygnieÊç
s∏uchacza wzbudzanà z niczego Êcianà de-

cybeli. Dysponuje zdolnoÊcià wyprowa-
dzania mocnych uderzeƒ, ale panuje nad
emocjami. Akcenty i mocniejsze szarpni´-
cia nast´pujà bez zawahania, ale zostajà
osadzone w szerszym kontekÊcie. Nie
chodzi o to, ˝eby rzuciç s∏uchacza na ko-
lana i sk∏oniç, by po kwadransie wr´czy∏
sprzedawcy kart´ kredytowà. Najwa˝niej-
sze sà muzykalnoÊç i naturalnoÊç i jeÊli
odbiorca w∏aÊnie ich szuka, z pewnoÊcià
doceni kunszt pana Kiuchi.

Podsumowanie
Dzielony Reimyo to sprz´t dla zamo˝-

nych melomanów, którzy nie majà ocho-
ty dzieliç w∏osa na czworo, i dla wymaga-
jàcych audiofilów, którzy przeszli ju˝
okres zachwytu efektami specjalnymi 
i oczekujà od sprz´tu zbli˝enia do treÊci 
i emocji zawartych w muzyce. Mnie si´ je-
go subtelnoÊç po∏àczona z precyzjà bar-
dzo spodoba∏a i myÊl´, ˝e tak dostrojony
dêwi´k Êwietnie si´ sprawdzi w d∏ugim
terminie. W kontekÊcie ceny kompletu
CDT-777/DAP-999EX nabiera to szcze-
gólnego znaczenia. W koƒcu 56 kz∏ na od-
twarzacz CD nie wydaje si´ co dzieƒ.

Konkluzja
Solidny niczym ska∏a, zwiewny jak ba-

bie lato. Romantyczny samuraj, co chodzi
z g∏owà w chmurach.

Transport CDT-777 
i przetwornik DAP-999EX 
– wzorcowa kombinacja 
Reimyo.

Cena: 27900 z∏
Mechanizm: Philips, ∏adowany 

od góry
WyjÊcie cyfrowe: koaksjalne
Sygna∏ wyjÊciowy: cyfrowy 

16 bitów/44,1 kHz
Zdalne sterowanie: +
Wyposa˝enie: krà˝ek dociskowy, 

4 podk∏adki, sieciówka
Harmonix X-DC2

Wymiary: 13,1/46,6/36,1 cm 
(z nó˝kami)

Cena: 27900 z∏
Obróbka cyfrowa: K2
Rodzaj przetwornika: 24-bitowy BB PCM1704J
Przyjmowane dane: 16 bitów
Przyjmowane fs: 48 kHz, 44,1 kHz, 

32 kHz (prze∏àczane
automatycznie)

Pasmo przenoszenia: DC – 20 kHz 
(+/– 0,5 dB)

Zniekszta∏cenia: < 0,003 %
Sygna∏/szum: > 114 dB (A)
WejÊcia cyfrowe: koaksjalne RCA i BNC,

optyczne toslink, AES 
WyjÊcie analogowe: RCA 2,55 V, XLR 5,1 V
WyjÊcie s∏uchawkowe: -
Wyposa˝enie: sieciówka 

Harmonix X-DC2
Wymiary (w/s/g): 4,4/43/33,7 cm

Dzielony 
odtwarzacz CD
Reimyo 
CDT-777/DAP-999EX
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 55800 z∏
Opcjonalnie:
przewód cyfrowy HS-102: 3190 z∏

Dane techniczne
Transport CD CDT-777

Przetwornik c/a DAP-999EX
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