[ Recenzja ] Tuner Block IR 100, R 100

Tunery dwa
Dwa nowoczesne tunery marki Block uzupełniają klasyczne systemy stereo
PRODUKT Block IR 100, R 100
RODZAJ Tuner sieciowy, tuner RDS
CENA 2.200 zł (IR 100), 1.320 zł (R 100)
NAJWAŻNIEJSZE CECHY IR 100 Wymiary (SxWxG):
43x11,7x28,3cm > Waga: 7kg > Wyjścia analogowe:
RCA > Wyjście cyfrowe: koaksjalne i optyczne > R 100
Wymiary (SxWxG): 43x7,9x28,3cm > Waga: 6kg >
Wyjścia analogowe: RCA
KONTAKT HiFi Ja i Ty tel. 513 795 609

W

ofercie niemieckiego Blocka
znajdują się dwa tunery: R 100 –
klasyczny AM/FM z RDSem oraz
internetowy IR 100, poszerzony o funkcję
Wi-Fi i LAN, z którego można korzystać na
dwa sposoby – poprzez stałe połączenie za
pośrednictwem kabla lub transmisję bezprzewodową. Stylistycznie obydwa urządzenia
nie odbiegają od testowanego przez nas
wcześniej wzmacniacza i odtwarzacza C 100
i V 100 (zob. nr 2/10 „HFC&HC”). Obudowy
wykonano z aluminiowych elementów montowanych do stalowej platformy (spodnia
i tylna płyta); dostępne są też w wersji lakierowanej na czarno (front i boki anodyzowano). Wnętrza obydwu tunerów prezentują się
podobnie – choć droższy IR 100 jest bardziej
rozbudowany, to bazują na identycznym
układzie zasilającym, składającym się m.in.
z prostego filtra sieciowego oraz transformatora toroidalnego. IR 100 jest wyższy
– zastosowano w nim większy wyświetlacz.
Centralnie umieszczone pokrętła służą do
prostej i łatwej obsługi urządzeń, a rząd
przycisków ułatwia wybór interesujących
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opcji. Tylny panel IR 100 bazuje na złączu
LAN oraz Wi-Fi. Podobnie jak w przypadku
tańszego modelu wyposażono go w analogowe wyjścia sygnałowe stereo oraz wejście
antenowe FM plus gniazdo sieciowe IEC
z wyłącznikiem.
JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Konfiguracja tunerów marki Block jest
dosyć prosta. Na pierwszy ogień poszedł
tańszy R 100 – jego ergonomia pozwala
na wręcz intuicyjną obsługę bez potrzeby
korzystania z instrukcji. Producent zadbał
również o łatwość obsługi modelu IR 100
(na wyposażeniu jest niewielki i wygodny
w użyciu pilot), urządzenie jest bowiem kompatybilne z odtwarzaczem Windows Media
Player i pozwala na bezproblemowy przesył
drogą radiową (Wi-Fi) utworów z wcześniej
utworzonej biblioteki.
Block R 100 brzmi miękko, delikatnie
i soczyście – w tym wypadku da się jednak
wychwycić nieco przycięte skraje pasma
(w porównaniu z CD) – nie objawia się
to brakiem informacji, a raczej łagodnym
i niemęczącym przekazem, co jest zresztą
cechą charakterystyczną większości tunerów.
Bas nie jest tu systematycznie „pompowany” z mocnym atakiem jak w CD, a raczej
wybrzmiewa spokojnie, akompaniując jedwabistej i ciut ocieplonej średnicy.
Tańszy model przystosowany tylko do
obsługi w paśmie AM/FM podczas odtwarzania muzyki za pośrednictwem anteny

sznurowej wydaje się momentami brzmieć
nawet nieco czyściej; z kolei droższy IR
100 podczas odbioru stacji internetowych
pod względem szczegółowości wydaje się
bezkonkurencyjny i porównywalny z tym, co
oferują dobrej klasy odtwarzacze CD.
Jeśli chodzi o porównanie Blocka do innych
urządzeń z tego przedziału cenowego, to
te niemieckie tunery mają bardzo poważną
konkurencję i to ze strony znacznie bardziej
uznanych marek np. Denon TU-1500AE czy
Cambridge Audio AZUR 340 T.
Klasyczny model R 100 ma trudniejsze
zadanie niż IR 100 – jest tańszy, ale nie
zapewnia dostępu do stacji internetowych
– na szczęście sami możemy wybrać, które
rozwiązanie jest dla nas lepsze. HFC
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ZA
Łatwość obsługi, dobre wykonanie obudowy i wnętrza. IR 100
zyskuje dużą przewagę dzięki
możliwości odtwarzania radia
internetowego.
PRZECIW
R 100 w porównaniu z konkurencją nie grzeszy niską ceną.

PODSUMOWANIE
Niemiecki Block dzięki wzbogaceniu oferty produktów o nowe tunery
daje możliwość rozbudowy systemów stereo o sprawnie działające
tunery w dwóch różnych wersjach i cenach. R 100 to klasyczne i tańsze
rozwiązanie, a IR 100 zadowoli zwolenników radia internetowego.
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