Niemiecka solidność
Pochodzący z Niemiec Block proponuje wyjątkowo udany budżetowy system stereo
PRODUKT Block CD C 100 + V 100
RODZAJ Odtwarzacz CD + wzmacniacz stereofoniczny
CENA 1.539 zł (C 100); 1.899 zł (V 100)
NAJWAŻNIEJSZE CECHY C 100 Wymiary (SxWxG):
44x7,9x28,3cm > Waga: 6,6kg > Wyjścia analogowe:
single-ended RCA > Wyjście cyfrowe: koaksjalne
i optyczne > V 100 Wymiary (SxWxG): 44x7,9x28,3cm >
Waga: 7,5kg > Wejścia: 5 liniowych, gramofonowe > Moc
znamionowa: 2x40W (8Ω)
KONTAKT www.audioblock.de

B

lock to bardzo młoda niemiecka firma
(debiutowała w 2009 r.), która poprzez
lokalnego dystrybutora rozpoczyna
sprzedaż na polskim rynku. Obecnie możemy
kupić cztery urządzenia – tuner internetowy IR
100, tuner R 100 z RDS oraz tworzące testowany zestaw wzmacniacz V 100 i odtwarzacz
CD C 100. W przyszłości dostępna będzie
również droższa seria V 220. Warto także
wspomnieć o zamiarze producenta wzbogacenia serii V 100 o nowy model amplitunera
A/V oraz odtwarzacza DVD.
Block znany jest już naturalnie na rynku
niemieckim, a także w Holandii czy Francji. Nazwa firmy pochodzi od jej założyciela Michaela

Blocka, którego herb rodowy znajdziemy obok
logo marki na przednim panelu wszystkich
urządzeń. Producent mierzy zdecydowanie
w budżetową półkę cenową, a solidność
wykonania oraz bardzo dobre brzmienie ma
przyciągnąć miłośników dobrego audio za
umiarkowane pieniądze.
BUDOWA
Obydwa komponenty wyposażono w niemal
identyczne obudowy i mimo że prezentują one
styl wzorniczy typu slim, to wyglądają masywnie; nawet gdybyśmy użyli słowa „pancernie”,
to nie było by w tym wiele przesady. Na uwagę
zasługuje montaż poszczególnych elementów
wchodzących w skład każdej z obudów i budząca uznanie jakość ich wykonania. Przedni
panel odlano z aluminium i pokryto srebrną
matową farbą strukturalną, bardziej przypominającą drogie odlewy z magnezu. Boczne
ścianki również wykonano z tego samego
materiału. Z kolei dolną i tylną ściankę tworzy
jeden element z giętej, lakierowanej stalowej
blachy. Osobno montowana jest górna pokry-

wa. Sporym zaskoczeniem i ciekawostką jest
to, że producent nie zastosował żadnych typowych materiałów tłumiących i pochłaniających
wibracje, jak np. maty bitumiczne, a mimo to
obudowy obydwu urządzeń nie wpadają w rezonanse, nie dzwonią podczas opukiwania i są
praktycznie „głuche”. Block postawił również
na funkcjonalność w szerokim znaczeniu tego
słowa – obydwa wyświetlacze są czytelne
nawet ze sporych odległości, a każde gniazdo
znajdujące się na tylnych panelach podpisano
tak, aby zarówno z pozycji od przodu z góry,
jak i od tyłu na wprost można było odczytać
ich oznaczenia. Pilot zdalnego sterowania jest
dostarczany wraz ze wzmacniaczem i mimo że
nie należy do najładniejszych, to jest jednostką
systemową obsługującą obydwa urządzenia.
Wewnątrz wzmacniacza naszą uwagę
zwrócił spory transformator toroidalny zakryty
metalowym ekranem. Dalej znalazła się płytka
drukowana z pozostałymi elementami układu
zasilającego, a więc dwa osobne prostowniki z magazynem prądowym składającym
się z czterech elektrolitów o pojemności
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Zestaw stereo Block CD C 100 + V 100 [ Recenzja ]
4.700μF każdy. Osobne stabilizowane gałęzie
zastosowano dla przedwzmacniacza gramofonowego oraz układów sterujących pracą
układu głośności i selektora źródeł. Końcówki
mocy podzielno na dwie osobne duże płytki,
a tranzystory Toshiby pracujące w stopniach
końcowych przymocowano do bocznych aluminiowych paneli pełniących rolę radiatorów.
Odtwarzacz CD również bazuje na układzie
zasilającym wyposażonym w spory jak na
tego typu urządzenie toroid. Transport CD
przykryto dodatkową metalową pokrywą
z firmowym logo z herbem, a całą elektronikę
zajmującą się sterowaniem i obróbką sygnału
umieszczono na niewielkiej drukowanej płytce
przykręconej do większej (tej z resztą toru
zasilającego i ścieżki sygnałowej) za pośrednictwem plastikowych tłumiących dystansów.
Zarówno w V 100, jak i C 100 zastosowano
solidne filtry sieciowe.
JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Lubimy to uczucie zaskoczenia, kiedy okazuje
się, że budżetowa elektronika potrafi przyciągnąć uwagę już na samym początku odsłuchu
wciągającym, klarownym brzmieniem.
Analizując budowę zarówno odtwarzacza, jak
i wzmacniacza, nietrudno zauważyć, że są to
urządzenia niezbyt zaawansowane technicznie,
ale wykonane solidnie i z głową. Ten pochodzący z Niemiec budżetowy zestaw przypadł
nam do gustu nie tylko ze względu na szeroko
pojętą ergonomię (wyraźne wyświetlacze i znakomicie oznaczone gniazda), ale przede wszystkim z uwagi na brzmienie, które nosi znamiona
znacznie droższych systemów skierowanych dla
bardzo wymagających odbiorców.
Block wzbudza zaufanie brzmieniem
otwartym, pozbawionym agresji, muzykalnym,
z rytmicznym i sprężystym basem. Nie przypadkowo zdecydowaliśmy się na test obydwu
urządzeń razem, bowiem w takim zestawieniu
otrzymujemy dźwięk spójny, zgrany pod
względem barwy i charakteru. Większość osób
podejmie decyzję o zakupie tego duetu, mając
na uwadze wygodę – potem pozostanie już
tylko kwestia doboru kolumn i okablowania.
Nie omieszkaliśmy naturalnie sprawdzić, jak
każdy z komponentów radzi sobie z osobna.

Okazało się, że wzmacniacz wypada ciut lepiej,
bo w połączeniu z CD z wyższej półki potrafi
zaprezentować bardziej przejrzyste i rozdzielcze brzmienie. Jeśli chodzi o prezentację
średniego zakresu częstotliwości, to zarówno
w przypadku odtwarzacza, jak i wzmacniacza
otrzymaliśmy ładnie podaną barwę i wyraźne, nasycone wokale bez śladów nosowości.
Równowaga tonalna, jaką dysponuje Block,
jest fenomenalna – nie brakowało nam ani
wysokich tonów, ani basu, który niezależnie
od odsłuchiwanego materiału muzycznego
zawsze tworzył silny i zwarty fundament dla
otwartej średnicy.
Zestaw Blocka może być łączony z dużo
droższymi, bardziej wyrównanymi tonalnie
kolumnami niż te, które zwykle są przeznaczone do tanich aplikacji stereofonicznych –
system ten nie ujawni niedostatków, z jakimi
zazwyczaj boryka się większość budżetowej
elektroniki. Dźwięk będzie się charakteryzował dobrym wypełnieniem w całym zakresie
częstotliwości, a zakres najwyższych tonów
nie zostanie nadmiernie podkreślony. Poza
tym wzmacniacz V 100 jest na tyle wydajny
(układ zasilający wraz ze wzmacniaczem
mocy pracującym w klasie AB tworzą
dobrze zgraną parę), że nie ma on żadnych
problemów z napędzeniem kolumn o niskiej
efektywności.

Jeśli chcielibyśmy doszukać się w systemie
Blocka niedoskonałości, to musielibyśmy
go porównać z dużo droższymi komponentami audio. Wtedy okaże się, że brzmienie
mogłoby być bardziej rozdzielcze – po prostu
w zestawieniu z droższą konkurencją słychać,
że dźwięk nie jest już tak precyzyjny. Jednak
w swojej kategorii cenowej ten duet oferuje
zwarty i szybki dźwięk z dobrze wyważonym
basem i proporcjonalnie dobranymi pozostałymi zakresami częstotliwości. Z herbem czy
bez – te urządzenia zasługują na uznanie,
przede wszystkim za sprawą bardzo korzystnego stosunku jakości wykonania i brzmienia
do ceny. To prawdziwa okazja! HFC
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ZA
Zrównoważone brzmienie.
Dynamiczny przekaz
w połączeniu z ładną
przestrzenią i klarownym
górnym zakresem
częstotliwości.
PRZECIW
Odtwarzacz w porównaniu ze
wzmacniaczem wypada ciut
gorzej.

PODSUMOWANIE
Debiut niemieckiego Blocka należy uznać za udany. To
fantastyczny system, który swym brzmieniem zaskoczy nawet
doświadczonego miłośnika dobrego dźwięku, a dla początkujących
stanie się punktem odniesienia do dalszych poszukiwań.
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