
dbałość o szczegóły



z myślą o muzyce

Ta książka została opracowana szczególnie z myślą o miłośnikach muzyki. 
Osobach, które słuchanie muzyki traktują jak pasję oraz możliwość przeżywania 
czystych emocji. 

Nie każdy ma sposobność doświadczania takiej pasji. Niektóre osoby tylko słyszą 
muzykę. Jedynie osoby posiadające specjalny dar potrafią ją odczuwać. Tylko 
osoby posiadające ten dar mogą przenieść się w inne miejsce, inny czas. A tylko 
najhojniej obdarzeni tym darem mogą zrozumieć znaczenie tej pasji. 

Ta książka przedstawia także specjalną kolekcję mistrzowskich urządzeń  
Marantz - cztery zestawy audiofilskie o niezwykle wysokich parametrach jakości 
odtwarzania dźwięku, oferujące słuchaczowi tempo, moc, emocje oraz czystą, 
zapierającą dech w piersi jakość dźwięku. I jeszcze więcej......ponieważ wszystkie 
zestawy dopracowane są w najdrobniejszych szczegółach. 

Cztery doskonałe zestawy Marantz przedstawione na tych stronach zostały 
zaprojektowane, udoskonalone i precyzyjne dostosowane, aby uzyskać maksimum 
z najnowszych, bezkompromisowych “bezstratnych” formatów dźwięku. 
Formatów, które zapewniają niezwykle bogate częstotliwości próbkowania, 
przewyższające wszystkie poprzednio dostępne formaty.  

Nigdy wcześniej tak wiele szczegółów dźwięku nie było dostępne dla osób 
pasjonujących się muzyką. Nigdy wcześniej też nie zrobiono tak dużo, aby 
zagwarantować, że możemy cieszyć się każdym drobnym szczegółem.  
Bądź przygotowany na szczegóły. Bądź przygotowany na elegancję.  
Ale przede wszystkim, przygotuj się na wrażenia. 

ponieważ liczy się muzyka
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Seria Premium 10
 

Przez wiele lat urządzenia Marantz 
serii Reference: MA-9, SC-7 i SA-7, 
wyznaczały standardy odtwarzania 
i wzmacniania dźwięku: stanowiła 

także ucieleśnienie myślenia będącego 
podstawą każdego produktu marki, 

a wszystko ujęte w sloganie “Because 
Music Matters”. Obecnie Marantz 

stawia wyzwanie swojej własnej serii 
referencyjnej wprowadzając na rynek 

Serię Premium 10.
Strona 20

Seria Premium 11
 

Obecnie w ramach trzeciej generacji -  
to unikalne zestawienie jest jeszcze bardziej 

elastyczne, wszechstronne i precyzyjne  
niż kiedykolwiek przedtem.  

A teraz dołącza do niego NA-11S1: 
prawdopodobnie jak do tej pory najbardziej 

zaawansowany odtwarzacz sieciowy. 
Strona 30

Wszystkie doskonale dostosowane do odtwarzania 
dzisiejszych cyfrowych plików o wysokiej rozdzielczości
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Seria Premium 14  
Special Edition

Pierwszy w historii system hi-fi o jakości 
skierowanej do koneserów muzyki, który 

w pełni odpowiada wymogom nowej 
ery wysokiej rozdzielczości dźwięku. 

Otrzymujemy dzięki temu spektakularny, 
potężny dźwięk doprawiony czystymi, 

delikatnymi smaczkami.
Strona 40

MusicLink

Niewiarygodny dźwięk dla Twoich 
uszu, piękny widok cieszący oczy - 
wszystko to zebrane w stylowym, 
zgrabnym i niezajmującym wiele 

miejsca formacie. Z gamą 
wzmacniaczy, odtwarzaczem CD, 

konwerterem D/A o jakości 
referencyjnej, ta niezwykle elegancka 

seria jest idealna do odtwarzania 
plików o standardowej i wysokiej 

rozdzielczości. 
Strona 46
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Osobisty odbiór muzyki

“Hi-Fi? Niektórzy mówią, że chodzi o barwę  
dźwięku, jakość, realistyczne brzmienie, szczegółowość dźwięku  

i poddźwięki. A ja mówię, że chodzi tu o emocje.”

Ken Ishiwata - Ambasador Marki Marantz

O projektowaniu nowego urządzenia...
“Jak wszyscy konstruktorzy urządzeń hi-fi posiadam udokumentowane 
metodologie, ale stanowią one jedynie punkt wyjściowy. Trzeba 
nieustannie próbować różnych kombinacji elementów oraz słuchać 
jak współgrają ze sobą. Gdy przysłuchuję się, na przykład: działaniu 
kondensatora, nie interesuje mnie czy jest dobry, czy słaby - ale tylko to 
czy dobrze współdziała z innymi komponentami. Dobry inżynier sprzętu 
Hi-Fi musi mieć tego świadomość.”

O pomiarze jakości dźwięku
“Oczywiście, posiadamy elektroniczne przyrządy pomiarowe. Ale te 
urządzenia dokonują jedynie pomiaru wyrywkowego - można porównać 
to do zdjęć tancerza: są dokładne, ale nie pokazują jego dynamiki, 
prędkości i rytmu. Muzyka także ma swoją dynamikę. Jej ton, głośność, 
wysokość dźwięku i jego intensywność ciągle zmieniają się. Dlatego też 
za każdym razem gdy pracuję nad produktem, dokonuję pomiaru jego 
jakości przez porównanie odtwarzania utworu muzycznego, który znam 
doskonale z jego pierwotnego źródła. Dopiero wtedy mogę porównać 
działanie każdego elementu do całości sprzętu. Jestem przekonany, że jest 
to najlepszy sposób na uzyskanie wzorcowej jakości dźwięku.”

Ken Ishiwata jest prawdopodobnie najbardziej wpływową osobistością w dzisiejszej 
społeczności miłośników najwyższej jakości dźwięku. Zyskał sobie powszechne 
uznanie za niezwykły talent polegający na konceptualizacji reprodukcji dźwięku o 
powalającej jakości. Jego poglądy i wizje są szeroko omawiane w światowej prasie 
branży hi-fi oraz gorliwie pochłaniane przez miłośników muzyki na całym świecie. 
Oto niektóre z jego opinii na temat odtwarzania muzyki.
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Co decyduje o doskonałości zestawu hi-fi...
“Chciałbym móc powiedzieć Wam, że chodzi tu o taką a taką 
kombinację, obudowę pokrytą miedzią lub coś w tym rodzaju. Ale 
zasadniczo, chodzi tu o to jak wszystkie i różne elementy współdziałają ze 
sobą - jako jeden całościowy system. Dlaczego pewna grupa liverpoolska 
była taka wyjątkowa? Czy była to współpraca nad pisaniem piosenek? 
Sprawność perkusisty czy gitarzysty rytmicznego? A może chodziło o 
coś innego? Nie, tu chodzi o wszystkie te charakterystyki - i fakt, że 
wszystkie razem tworzą jedną całość. Taka sama zasada dotyczy zestawów 
hi-fi - jest nią unikalna współpraca wszystkich elementów zestawu. Jeśli 
to współdziałanie jest naturalne i polega na wzajemnym wspomaganiu się 
elementów, w takim przypadku taki zestaw będzie niechybnie wspaniale 
odtwarzał muzykę.”

Dlaczego muzyka ma znaczenie...
“Jestem przekonany, że muzyka jest najwspanialszą formą sztuki, jaką 
kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Muzyka to emocje. Nie tylko słyszysz 
muzykę, ale także odczuwasz ją. Żyjesz nią. Stajesz się nią. Sprawia to 
wszystko muzyka, ponieważ dociera ona do źródła naszych emocji - 
naszego człowieczeństwa.”



“Nie przywiązuję uwagi 
do czyichś pochwał lub 

krytyki. Po prostu kieruję 
się moimi własnymi 

uczuciami.”

Wolfgang Amadeus 
Mozart
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Podejście z pasją

W Marantz wierzymy w to, że muzyka od zawsze miała zasadniczy wpływ 
na sposób postrzegania rzeczywistości przez ludzkość - słyszymy nie tylko 
dźwięki, czujemy je, śnimy o nich, a nawet je widzimy.

Jesteśmy także przekonani, że prawdziwa jakość hi-fi polega na 
odtworzeniu magii pierwotnego wykonania. Polega na doświadczaniu 
muzyki w zamierzony przez artystę sposób. Oczywiście, tego rodzaju 
wysoka jakość odtwarzania wymaga zastosowania najlepszych 
podzespołów. 

Ale zwykłe zastosowanie najlepszej jakości komponentów w produkcie 
audio nie pozwoli odtworzyć muzyki w sposób zamierzony przez artystę. 
Aby to osiągnąć, każdy element w zestawie musi harmonijnie współgrać 
z pozostałymi komponentami, należy je wszystkie wnikliwie przesłuchać, 
aby zagwarantować, że współpracują ze sobą w doskonałej harmonii. 
Wszakże mamy do czynienia z muzyką.

Nasze dziedzictwo doskonałości technicznej oznacza, że możemy 
tworzyć produkty o parametrach pozwalających na niezwykle precyzyjne 
odtwarzanie muzyki. Ale co ważniejsze, to nasze zamiłowanie do muzyki  
i rozumienie na czym polega jej odtwarzanie, które daje nam zdolność do 
przekazywania skali, barwy, tonu, dynamiki dźwięku oraz samego sedna 
nagrania. To właśnie ta pasja pomaga nam zagwarantować, że każdy z 
naszych produktów uwalnia moc, ekscytację i emocje związane z muzyką.

ponieważ liczy się muzyka

“Dzieła sztuki wyznaczają 
zasady, zasady nie  

tworzą dzieł sztuki.”

Claude Debussy
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“Muzyka powinna 
rozpalać serce mężczyzny 

i wyciskać łzy z oczu 
kobiety.” 

Ludwig van Beethoven
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Historia

Skąd wywodzi się firma Marantz?
Wszystko zaczęło się w 1948 r. gdy CBS wprowadziła na rynek pierwsze 
płyty winylowe, wzbudzając zainteresowanie społeczeństwa jakością 
odtwarzania muzyki: Jedną z tym osób, która dała się wciągnąć był 
miłośnik muzyki, niezależny grafik i muzyk amator: Saul Bernard 
Marantz, rodowity Nowojorczyk, urodzony w 1911 r. Uwielbiając 
swoje płyty winylowe, był głęboko niezadowolony ze sprzętu do ich 
odtwarzania dostępnego w tamtym czasie. Spędzał więc wiele godzin w 
swojej piwnicy projektując, konstruując i przebudowując swoje własne 
wzmacniacze do odtwarzania posiadanych płyt winylowych. Cztery lata 
później udoskonalił rewolucyjny przedwzmacniacz - wyposażony w każdą 
krzywą korekcyjną jaką potrafił odnaleźć do odtwarzania nierównych w 
tamtym czasie charakterystyk nagrania. Nazwał go “Audio Consolette”, 
a wywarła ona tak ogromne wrażenie na każdej osobie, która słuchała 
dźwięku z niej odtwarzanego, że zdecydował się wyprodukować i sprzedać 
100 zestawów. Prawie 12 miesięcy później, sprzedało się ponad 400 
urządzeń i w ten sposób powstała firma Marantz.

Dokąd zmierzamy?
Obecnie, ta sama pasja osiągania perfekcji oraz oddanie muzyce stanowią 
czynniki wyróżniające firmę Marantz. W niemalże 70 lat od chwili 
narodzin, inżynierowie i projektanci Marantz ciągle poszerzają granicę 
doskonałości technicznej. Ponieważ w firmie Marantz doskonałość 
techniczna to podróż - a nie cel sam w sobie. Każde nowe, stopniowe 
ulepszenie produktu świętowane jest przez wszystkich.  Ponieważ każdy 
nowy krok zbliża nas coraz bliżej do odtwarzania muzyki w sposób 
zamierzony przez artystę. To podróż, którą z dumą kontynuujemy.  
Bez znaczenia jest to, dokąd nas poprowadzi. 

ponieważ liczy się muzyka 
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możliwe stało się delektowanie wspaniałym dźwiękiem kinowym w domowym 
salonie, dzięki parze kolumn stereo na froncie, dedykowanemu kanałowi centralnemu 
i kanałom surround. Po raz pierwszy w historii, ludzie mogli w pełni doświadczyć 
oszałamiających efektów dźwiękowych Trylogii Gwiezdne Wojny, dudniącej ścieżki 
dźwiękowej Pogromców Duchów i magicznej muzyki Flashdance - wszystko to we 
własnym domu.

1980s: Płyta kompaktowa
W ciągu roku od wprowadzenia formatu CD w 1983 r., Marantz, Philips i Sony 
jako pierwsze wprowadziły na rynek komercyjne odtwarzacze CD. W tamtym 
czasie dekodery pozwalały na uzyskanie rozdzielczości 14 bit, jednakże przy 
nadpróbkowaniu 4x, odtwarzacz CD-63 firmy Marantz osiągnął rozdzielczość  
16 bit, a firma natychmiast zdobyła opinię specjalisty w zakresie odtwarzaczy płyt 
kompaktowych. 

Lata 70-te: rewolucyjne, potężne wzmacniacze
W latach 70-tych Marantz osiągnął wyżyny dzięki swoim potężnym wzmacniaczom 
i odbiornikom, z którym Model 500 oferował niewiarygodną moc 2x250W / 8 om. 
Aby poradzić sobie z ilością ciepła generowanego przez ten potężny wzmacniacz, 
Marantz opracował inteligentny tunel chłodzący, ze specjalną technologią rozpraszania 
ciepła. Do wczesnych lat 80-tych 2-kanałowy odbiornik Model 2600 także zyskiwał na 
popularności - to 32 kg urządzenie wywierało wrażenie mocą 300 W RMS na każdy z  
2 kanałów przy 8 omach.

Po nim nastąpiła seria Esotec, która obejmowała 42 kg stereofoniczny wzmacniacz 
SM1000 o mocy 2x 400W / 8 om. Seria Esotec jest także ceniona przez audiofilów 
za swój unikalny adapter TT1000, który wyposażony był w szklano-aluminiową 
obudowę warstwową. 

1958: nowy wzorzec jakości
Jeden z najbardziej przełomowych momentów nadszedł wraz z jednoczesnym 
wprowadzeniem na rynek trzech legendarnych odtwarzaczy: Model 7 
(przedwzmacniacz), Model 8 (wzmacniacz stereofoniczny) oraz Model 9 (wzmacniacz 
monofoniczny). Wszystkie te modele zostały wprowadzone w 1958 r. Te urządzenia 
na nowo zdefiniowały jakość hi-fi w wyniku ogromnego skoku technologicznego, 
pozostając modelami wzorcowymi na kolejne 11 lat, przy czym Model 7 sprzedał się 
w ponad 130 tys. egzemplarzy. Wkrótce potem, w 1963 r., Model 10B także na nowo 
zdefiniował jakość tunerów FM z jego wbudowanym oscyloskopem, który pozwalał 
weryfikować moc i balans. 

1953: pierwszy z wielu
“Audio Consolette” w 1953 r. była pierwszym w historii produktem opracowanym 
przez Marantz, natychmiast zdobywając wszędzie zagorzałych zwolenników. Okazał 
się być to pierwszy z wielu pionierskich kroków milowych w tej dziedzinie. 

2016: wcześniej niesłyszane detale
W roku 2016 Marantz udoskonala, dostosowuje i ponownie wprowadza na rynek 
cztery serie oferujące wysoką jakość odtwarzania - wszystkie z myślą o odtwarzaniu 
niezwykle bogatych i wyjątkowo finezyjnych szczegółów najnowszych, bezstratnych 
formatów plików o wysokiej rozdzielczości.  

2013: narodziny całkowicie nowej ery
W roku, w którym firma obchodzi 60-lecie swojego istnienia, Marantz prezentuje 
nowy rozdział w odbieraniu muzyki przez jej koneserów. Tak jak pierwszy 
przedwzmacniacz pozwalał w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez płyty 
winylowe, a Marantz CD-63 zdefiniował nowy poziom jakości CD, także dla 
następnych, nowych formatów mediów, Marantz opracowuje doskonałe rozwiązania. 
Oferując nowy odtwarzacz sieciowy NA-11S1 i nową stację muzyczną Consolette 
Wireless Streaming Speaker. 

Lata 2000: jakość wyznaczająca standardy 
Marantz, jako firma specjalizująca się w formacie CD, dalej znajduje się w czołówce, 
gdy wprowadzony zostaje format Super Audio CD (SA-CD) w 1999 r. Firma 
wprowadza na rynek referencyjny odtwarzacz SA-1. W 2006 r. przyszedł czas na 
nowy referencyjny odtwarzacz SA-7S1 oparty o przedwzmacniacz SC-7S1 i końcówkę 
mocy mono MA-9S1.

Pierwszy 5-kanałowy amplituner AV dla miłośników muzyki
Także w 1999 r. został wprowadzony na rynek pierwszy 5-kanałowy amplituner AV 
dla koneserów muzyki o nazwie SR-14, w przypadku którego Marantz wykorzystał 
swoją wiedzę profesjonalną zdobytą w trakcie opracowywania najwyższej klasy 
rozwiązań z zakresu odtwarzania dźwięku. W rezultacie otrzymano całkowicie 
nowy standard w jakości odtwarzania audio-wideo. Nie dziwi fakt, że SR-14 zdobył 
wiele nagród i został zainstalowany w wielu pokojach przesłuchań krytyków jako 
“urządzenie, nie mające sobie równych”. Urządzenie oferowało moc 5x140W przy 
8 om rms generowanych przez potężny transformator toroidalny, zamknięty w 
niewiarygodnie bezpieczną obudowę z masywnym aluminiowym przodem oraz ciężką 
i solidną miedzianą podstawą. 

1990s: Doskonałe odtwarzacze płyt kompaktowych
W 1993 r. Marantz opracowuje nowy odtwarzacz CD-63, i chociaż nosi on taką samą 
nazwę jak jego poprzednik, o lata świetlne wyprzedza technologię pierwotnego 
odtwarzacza CD-63 z 1983 r. Ten odtwarzacz sprzedał się w ilości ponad 160 tys. 
sztuk i stanowił inspirację do skonstruowania pierwszego w historii modelu K.I. 
Signature w 1995 r.

Pierwszy zestaw Dolby Surround
W 1985 r. Marantz wyznacza nowe standardy w świecie audio-wideo, dzięki 
rewolucyjnemu modelowi RV-55, pierwszemu komercyjnie dostępnemu zestawowi z 
procesorem Dolby Surround. Ten zestaw sprawił, że po raz pierwszy w historii 

Bycie pionierem
Kluczowe momenty z histori i  f irmy
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Od wielu lat Marantz seria zestawów Reference Series MA-9, SC-7 i SA-7 wyznacza 
standardy odtwarzania i wzmacniania dźwięku: nie tylko bazuje na całości wiedzy 
profesjonalnej, jaką firma zdobyła przez ponad 60 lat swego działania, ale stanowi także 
ucieleśnienie myślenia stanowiącego podstawę każdego produktu, który firma wytwarza, 
znajdującego podsumowanie w prostym sloganie “Because Music Matters”. Obecnie 
Marantz stawia wyzwanie swojej własnej serii Reference wprowadzając na rynek serię 
Premium 10 – produkty zaprojektowane do stworzenia nowego punktu odniesienia 
dzięki nowemu sposobowi projektowania i wykonania.

Składająca się z odtwarzacza CD SA-10 SACD/CD i dopasowanego do niego 
zintegrowanego wzmacniacza PM-10, ta nowa seria oznacza całkowitą zmianę zasad 
projektowania stosowanych do tej pory przy produktach flagowych firmy. Odtwarzacz 
i wzmacniacz stanowią wynik intensywnych badań, rozwoju oraz – oczywiście – 
procesu odsłuchiwania, prowadzących do wdrożenia nowego sposobu myślenia oraz 
nowych architektur podzespołów do już ugruntowanych technologii i sprawdzonych 
rozwiązań Marantz. Wszystkie te działania mają jeden jasny cel – najlepsze możliwie 
odtwarzanie muzyki, od jakości CD aż do najnowszych formatów o niezwykle wysokiej 
rozdzielczości.

A zakres zmian jest ogromny: na przykład, odtwarzacz CD/SACD SA-10 wykorzystuje 
nie tylko całkiem nowy mechanizm transportu płyty, opracowany specjalnie na 
potrzeby tego modelu – wiele konkurencyjnych rozwiązań wykorzystuje powszechnie 
dostępne napędy DVD-ROM z wszystkimi ich ograniczeniami – ale także 
innowacyjną technologię przetwarzania cyfrowego i konwersji dźwięku wykorzystującą 
długoterminowe zaangażowanie w SACD oraz umożliwiający doskonałe odtwarzanie 
format dźwięku DSD.

Ambasador marki Ken Ishiwata wyjaśnia, że opracowanie napędu dla tego odtwarzacza 
jest niewątpliwie kosztownym rozwiązaniem, ale także najbardziej efektywnym: “Od 
czasu pojawienia się odtwarzaczy CD transport był jedną z naszych mocnych stron,” 
mówi, “i z SACD jest tak samo. Oczywiście napęd jest drogi, ale jeśli chcemy coś 
wyjątkowego, to musimy to zrobić. A ponadto, obecnie nie jest dostępnych  wiele 
mechanizmów SACD.

Jednakże, naprawdę nie było możliwości wyprodukowania tego rodzaju mechanizmu w 
tani sposób, a zatem ogranicza się do naszych najwyższej klasy produktów.”

SERIA PREMIUM 10
nowy standard

PM-10 / SA-10
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Podobnie wzmacniacz łączy ugruntowaną technologię Marantz, w tym słynne 
rozwiązanie Hyper Dynamic Amplifier Modules [Hiperdynamiczne moduły 
wzmacniacza], z całkowicie zrównoważoną konstrukcją, z wykorzystaniem układu 
podwójnego monofonicznego wzmacniacza w trybie różnicowym dla uzyskania dużej 
mocy oraz wielu źródeł zasilania, aby zapewniać jak najlepszą jakość dźwięku oraz 
redukcję hałasu. Oprócz tego, że oba produkty są skonstruowane w sposób pozwalający 
wydobyć jak najwięcej z najnowszych formatów cyfrowych audio, (a niektóre z nich 
dopiero staną się popularne, takie jak DSD11.2 i DXD!), PM-10 jest także optymalnie 
dostosowane do szeroko omawianego “renesansu płyt winylowych”: posiada dyskretnie 
wbudowany gramofon dla ruchomej cewki i wkładek MM, co oznacza, że pozwala w 
pełni wykorzystać możliwości oferowane przez dzisiejsze wysokiej jakości systemy do 
odtwarzania płyt winylowych.

Proces opracowywania produktu jest bardzo skupiony na odsłuchiwaniu - dużej ilości 
słuchania:  im wyższa klasa produktu, tym więcej czasu zespół Marantz poświęca na sesje 
przesłuchań zorganizowane w celu ustalenia najlepszych komponentów i konfiguracji 
sprzętu. Dotyczyło to w szczególności ustawień DSP dla nowego Marantz Musical 
Mastering – Stream and MMM – Conversion w SA-10, gdy zespół miał tak wiele 
parametrów do zdefiniowania. Ten innowacyjny układ przetwarzania i konwersji sygnału 
cyfrowego obejmuje przetworzenie na wyższy standard wszystkich cyfrowych sygnałów 
wyjściowych do formatu DSD, technologię wspomagającą kryjącą się za formatem 
Super Audio CD, a następnie przepuszczenie ich przez konwerter DSD zanim zostaną 
przekazane do wzmacniacza. 

Główny inżynier elektronik Rainer Finck pracuje nad referencyjnymi odtwarzaczami 
CD od 20 lat, począwszy od odtwarzacza CD7 z 1996 r., specjalizując się w filtrowaniu 
DSP. Odegrał kluczową rolę w zaprojektowaniu nowego odtwarzacza referencyjnego, 
i jak wyjaśnia: “W przypadku SA-10 zdecydowaliśmy się na ekstremalne rozwiązania 
i konwersję każdego cyfrowego formatu – od wbudowanego układu transportowego i 
cyfrowych wejść – do DSD256. Jako jeden z inżynierów Philipsa wracając pamięcią do 
późnych lat 80-tych oraz pracując nad firmowymi konwerterami strumieni bitowych - 
ostatnim z nich był DAC-7 – mogliśmy bazować na całości tej wiedzy, aby zbudować 
nasz własny konwerter strumienia bitów dla SA-10.” 
 

Jest to całkowicie odmienne podejście niż te prezentowane przez wielu innych 
producentów: zamiast konwertowania plików DSD do formatu PCM, aby dopasować 
wszystko to tego samego cyfrowego “kotła”, Marantz wybiera drogę purysty polegającą 
na przetwarzaniu wszystkiego do wyższego formatu DSD. Dwa dedykowane zegary 
sterujące wykorzystywane są do zagwarantowania, by wszystkie sygnały cyfrowe 
poddawane były zwiększeniu częstotliwości próbkowania bezpośrednio do formatu 
DSD 256 - lub do czterokrotności standardu SACD - bez potrzeby konwersji stopnia 
próbkowania oraz dostępne są do wyboru dwa ustawienia filtrowania do kształtowania 
dźwięku. 

1-bitowy sygnał wyjściowy z układu zwiększania częstotliwości jest, w rezultacie, 
już sygnałem analogowym, będący strumieniem pojedynczych impulsów o wysokiej 
częstotliwości, a zatem po wykonaniu całości ciężkiej pracy, zasadniczo potrzebny jest 
jedynie wysokiej jakości filtr dolnoprzepustowy, aby uzyskać możliwie jak najczystszy 
dźwięk na wyjściu. Innymi słowy, duża część początkowego przetwarzania realizowana 
jest po to, by końcowa operacja konwersji była możliwie jak najprostsza.

Ishiwata żartuje sobie, odnosząc się do serii produktów Marantz stworzonych w 
przeszłości, a noszących jego imię: “Czy wiesz co oznacza skrót KIS? Nie, nie jest to 
Ken Ishiwata Signature [Podpis Kena Ishiwaty] - skrót ten oznacza Keep It Simple 
[Przede wszystkim prostota!]!” To myślenie stanowiło inspirację do powstania nowej 
serii Premium 10: proste, eleganckie rozwiązania, połączone z całością doświadczenia 
zespołu projektanckiego Marantz w celu tworzenia produktów obiecujących doskonałe 
działanie. 

Oto co sprawia, że seria Marantz Premium 10 jest nowym standardem referencyjnym.
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Wzmacniacze leżą u podłoża historii firmy Marantz: jej pierwszy produkt był 
wysokiej jakości przedwzmacniaczem zaprojektowanym do jak najlepszego czerpania 
z nowego w tamtym czasie formatu płyt winylowych.  Mając za sobą historię 
sięgającą wstecz do przełomowej Audio Consolette, którą Saul B. Marantz zaczął 
produkować w 1952 r., a która wkrótce stała się pierwszym prawdziwym produktem 
Marantz, przedwzmacniaczem Model 1 – nie dziwi, że najnowszy model Premium 
Series, PM-10 jest wzmacniaczem zintegrowanym zbudowanym w celu wyznaczania 
nowych standardów dla wszystkich obecnie dostępnych formatów muzyki.

W istocie, ten niezwykle potężny wzmacniacz zintegrowany skonstruowany został 
bardziej jak najwyższej klasy odrębny przedwzmacniacz oraz para jednoblokowych 
końcówek mocy, ale całość w jednej pięknie wykończonej obudowie, zaprojektowanej 
dla maksymalizacji parametrów użytkowych oraz wywarcia silnego wrażenia 
wzrokowego. Stworzenie zintegrowanego wzmacniacza o konstrukcji z podwójnym 
monoblokiem mieszczącym się w skrzynce o zwykłym rozmiarze jest możliwe dzięki 
wykorzystaniu przełączalnej końcówki mocy, z dedykowanym źródłem zasilania dla 
każdego kanału. Jego cel? Odtworzyć muzykę z najdoskonalszą wiernością oryginału 
z wszystkich nośników, począwszy od płyt winylowych do najnowszych plików 
audio o wysokiej rozdzielczości i innych formatów, oraz z całą mocą i sterowaniem 
wymaganym do sprostania najbardziej wymagającym głośnikom, pozwalając na 
najlepsze możliwie ich działanie.
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Nowy Marantz SA-10 jest najnowszym modelem pośród gamy wysokiej klasy odtwarzaczy 
z rodowodem z czasów, gdy pojawił się standard CD: w CD-63, wprowadzonym na rynek 
w 1983 r., urządzenie posiadało wysokiej klasy odtwarzacz CD o doskonałych parametrach 
użytkowych, a ta wiedza specjalistyczna jest stale rozwijana od ponad 30 lat. SA-10 
skonstruowano do wyznaczania nowych standardów w świecie dźwięku cyfrowego, czy to w 
przypadku muzyki z płyty kompaktowej lub zawartości przesyłanej strumieniowo z komputera.

Aby to osiągnąć, SA-10 stanowi całkowicie nową konstrukcję, bazującą na całości doświadczenia 
w tworzeniu świetnie brzmiących odtwarzaczy, ale z praktycznie każdą częścią przeprojektowaną. 
Przeprojektowanie obejmowało innowacje i unikalny sposób myślenia - całość mająca na celu 
uzyskanie najlepszej wydajności przy dużej gamie formatów dźwięku cyfrowego.

Nowy model jest wyjątkowym odtwarzaczem zarówno płyt CD, jak i SACD, ale potrafi także 
odtwarzać muzykę o dużej rozdzielczości przechowywaną na płytach nagranych na komputerze, 
jak również stanowi wysokiej klasy konwerter sygnału cyfrowego na analogowy do odtwarzania 
muzyki przechowywanej na komputerze. 

Od unikatowego, nowego układu transportu płyty skonstruowanego dla tego odtwarzacza, 
aż po całkowicie przemodelowany sposób, w jaki dane dźwiękowe w formacie cyfrowym 
zamieniane są na sygnały analogowe, SA-10 jest całkowicie nową konstrukcją, wynikiem 
żmudnych i pracochłonnych badań i rozwoju oraz mozolnego przesłuchiwania w specjalnie 
zbudowanych pomieszczeniach Marantz.  Jest to znamienne dla sposobu w jaki Marantz 
zawsze działał: kierując się zawsze celem uzyskania najbardziej eleganckiego rozwiązania 
konstrukcyjnego, test odsłuchowy jest zawsze ostatecznym sędzią. Wszystko to ma związek  
z prostym zwrotem stojącym u sedna wszystkiego co robi firma: “because music matters”.
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Wzmacniacz i odtwarzacz CD z serii 11 obecnie oferowane są w trzeciej generacji i 
są po prostu ... lepsze niż kiedykolwiek. Dla przykładu, zintegrowany wzmacniacz 
stereo PM-11S3 Premium obecnie wyposażony jest w oryginalne, wysokiej jakości  
zaciski głośnikowe z miedzi o dużej czystości, najlepszą w swojej klasie końcówkę 
mocy i bezpośrednie wejście. Podczas gdy nasz odtwarzacz Super Audio CD SA-
11S3 klasy premium wyposażony jest w spektakularny mechanizm transportu dysku 
i wysokoprądowy przetwornik DAC o jakości audiofilskiej. Wynikiem tego jest 
wyjątkowo czysty, delikatny, nasycony szczegółami dźwięk. Ale nawet przed tymi 
końcowymi szlifami, ten odtwarzacz był już odtwarzaczem wyznaczającym standardy 
jakości, ponieważ wykorzystuje wiele zaawansowanych technologii, które były 
pierwotnie opracowane dla serii referencyjnej SA-7S1.

I jeszcze więcej... Referencyjny odtwarzacz sieciowy NA-11S1 z USB-DAC. Prawdziwie 
inspirujący zestaw, który zdobywa serca, umysły i dusze przez przetwarzanie nowych 
plików o wysokiej rozdzielczości do jakości dźwięku w wersji studyjnej. Prawdziwie 
wzorcowe parametry działania zapewnione, częściowo dzięki unikalnemu przetwarzaniu 
Marantz Musical Mastering. W wyniku tego otrzymano całkowicie nowy poziom 
niezrównanej jakości. Co więcej, dzięki szerokim funkcjonalnościom sieciowym tego 
odtwarzacza, można obecnie korzystać z “nowych mediów” w legendarnej jakości 
oferowanej przez Premium Series.

SERIA PREMIUM 11

PM-11S3 / SA-11S3
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W połączeniu z NA-11S1, tym naprawdę imponującym wzmacniaczem można także 
bez wysiłku sterować za pomocą aplikacji Marantz Remote App (iOS i Android). 
To sprawia, że PM-11S3 jest niezwykle cenionym zestawem, ale także gwarantuje 
jego trwały sukces w przyszłości. Oprócz tego, PM-11S3 naszpikowany jest 
najnowocześniejszą technologią, aby dać słuchaczowi bogactwo szczegółów, precyzję 
i emocje. Ekranowany transformator toroidalny oraz wykonane na zamówienie 
podzespoły gwarantują niezwykle stabilną moc wyjściową 2x 100W przy 8 om lub 
2x200W przy 4 om.

Doskonała integralność sygnału i bardzo wysoki współczynnik signal-to-noise  
gwarantuje 3-stopniowa konstrukcja, która obejmuje przedwzmacniacz, 
dwustopniowy wzmacniacz, jak również dodatkowy przedwzmacniacz Phono  
MM/MC. Główne rozwiązania technologiczne obejmują najnowszy Marantz 
Current Feedback HDAM-SA3, jak również obwód symetryczny z najkrótszą 
ścieżką sygnału gwarantującą uzyskanie dynamicznego dźwięku i doskonałego 
efektu stereofonicznego. W wyniku tego otrzymujemy niewiarygodnie szeroką scenę 
muzyczną, ale z niezwykle precyzyjnym rozmieszczeniem instrumentów i partii 
wokalnych. Ponadto, szkielet urządzenia i jego tylny panel pokryte są miedzią, co 
gwarantuje potencjał masy o niskiej impedancji w każdym punkcie, dla uzyskania 
możliwie najlepszej integralności sygnału. 

PM-11S3
W Y S O K I E J  K L A S Y  Z I N T E G ROWA N Y  W Z M A C N I A C Z  
S T E R E O F O N I C Z N Y

“Muzyka daje taki  
rodzaj przyjemności,  

bez której ludzka natura 
nie może się obejść.”

Konfucjusz
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“Bez muzyki życie  
byłoby błędem.”

Fryderyk Nietzsche

Spektakularny odtwarzacz SA-11S3 wyposażony jest w mechanizm odtwarzania 
dysku SACD-M2 oraz przetwornik wysokoprądowy DAC o jakości audiofilskiej. 
Wynikiem tego jest wyjątkowo czysty, delikatny, nasycony szczegółami dźwięk. 
Ale nawet przed tymi końcowymi szlifami, ten odtwarzacz był już odtwarzaczem 
wyznaczającym standardy jakości, ponieważ wykorzystuje wiele zaawansowanych 
technologii, które były pierwotnie opracowane dla serii referencyjnej SA-7S1. Na 
przykład, wykorzystuje zastrzeżoną przez Marantz technologię Musical Mastering 
Filtering, która sprawia, że standardowy dźwięk z płyt CD jest tak niewiarygodny, 
jak z płyt SACD. Urządzenie oferuje dwa filtry dla różnych preferencji, nie tylko dla 
płyt CD, ale także dla dowolnego sygnału cyfrowego. Wykorzystuje także najwyższej 
jakości algorytm poprzednio wykorzystywany jedynie w profesjonalnych studiach 
nagraniowych. Ten rodzaj filtrowania pozwala zachować większą ilość szczegółów  
dla uzyskania jeszcze szerszego pola akustycznego i jego idealnej równowagi. 
Ponadto, zapewnia w pełni zrównoważone przetwarzanie sygnału w krótkiej, 
symetrycznej i dyskretnej architekturze obwodu, jak również module wzmacniacza 
o dużej prędkości HDAM-SA2. Wewnętrzny superprecyzyjny zegar ogranicza 
zakłócenia do minimum, podczas gdy sztywna obudowa dwuwarstwowa tłumi 
drgania do absolutnego minimum. 

Odtwarzacz posiada bogate pokrycie miedzią i ekranowanie blokowe dla 
utrzymania niezwykle czystego sygnału. Otrzymujesz także wysokiej jakości wyjście 
słuchawkowe wyposażone w HDAM-SA2 oraz wzmocnienie sprzężenia zwrotnego. 
Ponadto, przedni panel wyposażyliśmy w wejście USB do odtwarzania muzyki i 
ładowania urządzeń. Tryb DAC oferuje trzy wejścia cyfrowe - port USB-B w trybie 
asynchronicznym podczas bezpośredniego podłączenia do komputera, plus cyfrowe 
wejście optyczne i koncentryczne. Wszystko to oznacza, że otrzymujesz większą 
ilość szczegółów, większą precyzję i więcej emocji niż kiedykolwiek - oraz całość w 
szerokim polu akustycznym, które umieszcza każdy instrument i partie wokalne  
z idealną precyzją. Jest to radość w najczystszej postaci.

SA-11S3
W Y S O K I E J  K L A S Y  O D T WA R Z A C Z  S U P E R  AU D I O  C D  Z 
P R Z E T WO R N I K I E M  U S B  D A C  I  W E J Ś C I A M I  C Y F ROW Y M I
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“A jeśli kiedyś umrę,  
Boże broń, niech to 

będzie moje epitafium: 
Jedyny dowód, którego 

potrzebował na istnienie 
Boga to muzyka” 

Kurt Vonnegut

NA-11S1 jest prawdopodobnie jak do tej pory najbardziej zaawansowanym 
odtwarzaczem sieciowym. Dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy w historii możliwe 
jest teraz delektowanie się dźwiękami w nowych formatach o dużej rozdzielczości 
w domu w prawdziwie “studyjnej” jakości. W konstrukcji urządzenia nie ma 
miejsca na kompromis. Jego konstrukcja obejmuje wysokoprądowy przetwornik 
DAC o jakości audiofilskiej, jak również oryginalny DSP firmy Marantz oraz czip 
filtrowania cyfrowego, PEC777 wyposażony w wysokiej klasy algorytm, wcześniej 
wykorzystywany jedynie w profesjonalnych studiach nagraniowych, a nazywamy go 
Marantz Musical Mastering. Ten rodzaj filtrowania pozwala zachować większą ilość 
szczegółów dla jeszcze uzyskania szerszego pola akustycznego i równowagi. Jego 
analogowe obwody dźwiękowe wyposażone są w Marantz HDAM-SA2 i HDAM. 
Transformator toroidalny gwarantuje, że zawsze dostępna jest dostateczna ilość 
mocy, gdy tylko jest potrzebna, podczas gdy sztywny szkielet urządzenia pokryty 
miedzią z wierzchnią warstwą aluminium o grubości 5mm minimalizuje drgania i 
zakłócenia.

Dodatkowo, opracowana ostatnio technologia izolatora dźwięku/masy praktycznie 
eliminuje całość szumów pochodzących z komputera. Tryb DAC wyposażony 
jest w optyczne i koncentryczne wejścia cyfrowe, jak również port USB-B, 
do bezpośredniego podłączenia do komputera w celu zastąpienia jego karty 
dźwiękowej. USB-B pozwala na bezpośrednie przesyłanie strumienia audio o 
wysokiej jakości, tak że można korzystać z wysokiej jakości DAC i stopnia mocy 
wyjściowej audio odtwarzacza. Port USB-B pracuje w trybie asynchronicznym 
i obsługuje nie tylko 192kHz / 24 bit, ale także DSD 2,8MHz i 5,6MHz dla 
maksymalnej wszechstronności i najlepszego możliwie działania. Można za jego 
pomocą odtwarzać pliki FLAC HD 192/24, WAV 192/24, radio internetowe 
oraz usługi streamingu za pośrednictwem Ethernet oraz AirPlay Music Streaming 
z iTunes lub iDevices – jak również wiele innych typów plików. Posiada także 
certyfikację DLNA 1.5, a zatem integracja z Android jest prosta, a port USB-A 
na przednim panelu także sprawia, że odtwarzanie z iPod’a/iPhone’a/iPad’a lub 
urządzenia USB jest również proste. Ten odtwarzacz ma to wszystko. Czego więcej 
można by oczekiwać?

NA-11S1
O D T WA R Z A C Z  S I E C I OW Y  U S B  D A C  K L A S Y  P R E M I U M
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Udoskonalona konstrukcja na potrzeby ery wysokiej jakości audio
Gdy zetkniesz się z nowym odtwarzaczem SACD SA-14S1 z wersji Special Edition oraz 
nowym zintegrowanym wzmacniaczem stereofonicznym PM-14S1 z wersji Special 
Edition, wiesz, że masz do czynienia z prawdziwą, jednakże niewypowiedzianą jakością. 
Solidne aluminiowe górne wierzchnie obudowy o gr. 5 mm są prawdopodobnie 
pierwszym szczegółem przyciągającym wzrok. Prawdopodobnie czysta ekstrawagancja, 
ale na pewno eliminuje drgania. To samo dotyczy solidnej podstawy aluminiowej. Te 
dwie bogate funkcje oznaczają, że gdy te zestawy zaczynają działać, serce zaczyna bić 
mocniej. Przy dokładniejszym zapoznaniu się widzimy podłączenie USB-B na tylnym 
panelu - do doskonałego przesyłania strumieniowego audio o wysokiej jakości 
bezpośrednio z komputera lub Mac’a.

Z myślą o formatach bezstratnych 
W serii Special Edition, Marantz udoskonalił swoją słynną Serię 14 do uchwycenia 
możliwości nowych bezkompromisowych “bezstratnych” formatów o wysokiej jakości, 
które zwykle wykorzystują częstotliwość próbkowania 96 kHz, ale pozwalają także 
osiągnąć 192 kHz przy 24-bitach. A to oznacza znacznie bardziej otwartą przestrzeń i 
niewiarygodnie większą liczbę odtwarzanych szczegółów niż kiedykolwiek przedtem. 
Pamiętaj, jakość CD to 44 kHz przy 16 bitach - jedynie ułamek obecnie dostępnych 
plików o wysokiej rozdzielczości. Obecnie, dzięki nowej Serii 14 Special Edition możesz 
cieszyć się każdym najmniejszym szczegółem, każdym niuansem oraz każdą nutką 
finezji, jakie te nowe formaty potrafią przekazać. 

Ale te dwa urządzenia w wersji Special Edition gwarantują nie tylko odtwarzanie 
wszystkich najmniejszych detali i fascynującą finezję. PM-14S1 wyposażony jest w taki 
sam zestaw kondensatorów jak oryginalny zintegrowany wzmacniacz KI Pearl, który 
optymalizuje działanie potężnego przekładnika toroidalnego.  A zatem, gdy wymagana jest 
moc, natychmiast i bez trudu zostaje zapewniona w postaci zmasowanej fali dźwięku, w 
której słuchacz płynnie zanurza się. A jest to także fala, w której każda nutka dźwięku jest 
pieczołowicie odtworzona i wyjątkowo odbierana.

SERIA PREMIUM 14

PM-14S1SE / SA-14S1SE
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PM-14S1 Special Edition jest uosobieniem niezrównanej jakości oraz jest, 
po prostu arcydziełem. Zgodnie z oczekiwaniami wobec takiego elitarnego 
wzmacniacza, jest on zbudowany z podzespołów i podukładów o wyjątkowej 
jakości. Masywna aluminiowa pokrywa o gr. 5 mm oraz niezwykle sztywne stopki 
minimalizujące drgania gwarantują najczystszą obróbkę sygnału dźwiękowego. 
Podczas gdy ulepszone niestandardowe podzespoły, opracowane przez Marantz 
moduły HDMA, oraz wykorzystanie bardziej wydajnej ścieżki sygnałów 
elektrycznych gwarantują czystość sygnału analogowego, zapewnienie dźwięku 
o szerokim paśmie o dużym zakresie dynamicznym wraz z całkowitą eliminacją 
szumów. Te parametry podnoszą jakość dźwięku na jeszcze bardziej wyrafinowany 
poziom. Wzmacniacz PM-14S1 w wersji Special Edition także wyposażony jest 
w pilot zdalnego sterowania o stylowej aluminiowej obudowie oraz pozwala 
także sterować odtwarzaczami SA-14S1 w wersji Special Edition. Eleganckie 
wykończenie zapewniając wykonane specjalnie przez Marantz solidne miedziane 
zaciski głośnikowe, do bezproblemowego i potężnego przesyłania sygnałów do 
Twoich głośników. Jest to luksus w najczystszej postaci.

“Muzyka to prawo 
moralne. Nadaje duszę 

wszechświatowi, skrzydła 
umysłowi, lotność 

wyobraźni oraz urok i 
radość życiu i wszystkim 

rzeczom dookoła.” 

Platon

SPECJALNA EDYCJA PM-14S1 
W Y S O K I E J  K L A S Y  Z I N T E G ROWA N Y  W Z M A C N I A C Z 
S T E R E O F O N I C Z N Y
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Stanowi doskonałą platformę do uzyskania referencyjnej jakości dźwięku.  
SA-14S1 Special Edition obejmuje masywną aluminiową pokrywę o gr. 5 mm 
oraz niezwykle sztywne stopy minimalizujące drgania, jak również powiększony 
transformator toroidalny oraz mocny układ zasilania, który wytwarza najczystszą 
formę zasilania eliminującą zanieczyszczenie między podzespołami. Wyposażone 
jest także w tryb DAC niemalże identyczny pod względem funkcjonalności 
do przełomowego, nagradzanego NA-11S1. Wyposażony jest w optyczne i 
koncentryczne wejście cyfrowe, jak również port USB-B, do bezpośredniego 
podłączenia do komputera. To oznacza, że zapewnia bezpośrednie przesyłanie 
strumienia audio o wysokiej jakości z Twojego komputera, tak że można korzystać 
z wysokiej jakości DAC i stopnia wyjściowego audio odtwarzacza o wysokiej 
jakości za pomocą modułów HDAM-SA2. Dlatego też, co najważniejsze, ten nowo 
opracowany odtwarzacz wykorzystuje naszą najnowszą technologię izolacji masy/
sygnału, pozwalając wyeliminować zniekształcenia komputerowe. Odtwarzacz 
może działać jak karta dźwiękowa dla Twojego komputera, a port USB-B pracuje 
w trybie asynchronicznym i obsługuje nie tylko 192kHz / 24 bit, ale także DSD 
2,8MHz i 5,6MHz dla uzyskania maksymalnej wszechstronności i najlepszego 
możliwie działania. Posiada wejście USB z przodu urządzenia do odtwarzania 
plików w formacie MP3, WAV i AAC, i, oczywiście, jest kompatybilne z  
iPOd’em/iPhone’m. Jest to finezyjna jakość Super Audio CD, a nawet więcej. 
Znacznie więcej.

“Muzyka wyraża to, czego 
nie da się powiedzieć 

słowami, a w przypadku 
czego nie można milczeć.”

Victor Hugo

SPECJALNA EDYCJA SA-14S1 
W Y S O K I E J  K L A S Y  O D T WA R Z A C Z  S U P E R  AU D I O  C D  Z 
P R Z E T WO R N I K I E M  U S B  D A C  I  W E J Ś C I A M I  C Y F ROW Y M I

44



HD-AMP1 / HD-CD1

Całkiem nowa... 
Nieczęsto zdarza się wprowadzenie kategorii całkiem nowego produktu - ale tak właśnie 
jest ze zintegrowanym wzmacniaczem Marantz HD-AMP1, odtwarzaczem płyt 
kompaktowych HD-CD1 oraz wzmacniaczem słuchawkowy HD-DAC1.  

Te kompaktowe, mistrzowskie urządzenia o niezwykłej jakości generują po prostu 
niezwykły dźwięk dla Twoich uszu, a jest tak ponieważ stosujemy takie same technologie 
wzmacniania dźwięku, które są stosowanie w wysokiej klasy urządzeniach Premium 
Series. Tworzą też niezwykle atrakcyjne wizualnie wrażenie, nie zajmują dużo miejsca, 
łącząc w sobie unikalny wygląd i sposób działania,  
w pięknym atrakcyjnym małym formacie.

SERIA MUSICLINK
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Obecnie, niezależnie od tego czy wolisz przestrzenność swoich 
głośników w salonie lub personalną intensywność słuchawek, 
możesz delektować się swoją kolekcją muzyczną dzięki tym 
zestawom o małym formacie. Ale niech nie zmyli Cię ich wygląd, 
to są prawdziwi mistrzowie w miniaturze. 

Witaj w świecie kompaktowej jakości.



MusicLink HD-AMP1 
ZINTEGROWANY WZMACNIACZ WYSOKIEJ JAKOŚCI Z TRYBEM DAC
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Najwyższa rozdzielczość dźwięku 
Jest to bezkompromisowy zestaw mistrzowski w skali kompaktowej. A obecnie nowe 
pliki multimedialne nie tylko posiadają rozdzielczość 44,1 kHz/16 bit – podobnie 
do formatu CD, Marantz opracował także filtry cyfrowe do przetwarzania sygnałów 
o rozdzielczości do 384kHz/32 bit i DSD 2,8MHz /5,6 MHz/11,2 MHz. Takie 
zapierające dech działania pozwalają wykorzystać każdą cząstkę plików o wysokiej 
cyfrowej jakości, odtwarzając muzykę z zadziwiającą przejrzystością. 

Możliwość podłączania ogromnej liczby urządzeń 
Wyposażenie w optyczne i koncentryczne wejścia cyfrowe, jak również port USB-B 
pozwala przesyłać strumieniowo muzykę bezpośrednio z Twojego komputera lub 
MAC’a. Urządzenia iDevices można także podłączać za pomocą portu USB na 
przodzie odtwarzacza. Dla jeszcze większych możliwości podłączania jest także 
wejście analogowe. Port USB-B pracuje w trybie asynchronicznym i obsługuje 
nie tylko dźwięk o dużej rozdzielczości 384 kHz / 32 bit, ale także format DSD 
2,8MHz i 11,2MHz, dla maksymalizacji parametrów użytkowych oraz najbardziej 
bezpośredniego sposobu uzyskania doskonałej jakości. Dla zagwarantowania jakości 
przy podłączeniu do komputera, przewidzieliśmy zwiększoną izolację wokół wejścia 
USB-B celem wyeliminowania możliwości przedostawania się szumów o wysokiej 
częstotliwościgenerowanych przez komputer do HD-AMP1. Urządzenie wyposażyliśmy 
nawet w system usuwania zakłóceń dla uzyskania niezwykłej przejrzystości dźwięku. 

Emanacja stylu 
Informacja na temat głośności, sygnału wejściowego, rozdzielczości i więcej danych 
wyświetlana jest na stylowym wyświetlaczu Marantz Porthole Display.  
Solidny aluminiowy przód wsparty jest na podstawie z dwóch  
warstw i drewnianych panelach bocznych w stylu retro. 

Klasyczna elegancja 
Ten nowo opracowany Marantz HD-AMP1 jest wzmacniaczem kompaktowym klasy 
premium, o doskonałym, eleganckim, klasycznym wyglądzie. Ale nie daj się zwieść 
pozorom, jego technologia sprzężenia zwrotnego wypluwa przeszywające słuch 70W 
przy 4om, podczas gdy w pełni dyskretny filtr post z HDAM oraz podwójny zegar 
krystaliczny sprawia, że obliczany standardowy dźwięk jest tak wiarygodny jak dźwięk o 
wysokiej rozdzielczości, przekształcając nowe pliki multimedialne w dźwięk odtwarzany 
w najdokładniejszej i najczystszej wysokiej jakości. 

Cyfrowe filtrowanie
Urządzenie oferuje słuchaczowi unikatowe filtrowanie Musical Digital Filtering 
(MMDF), z dwiema charakterystykami filtrowania dla zaspokajania różnych gustów 
oraz dostosowania do treści muzycznych i Twoich indywidualnych preferencji. Każdy 
z nich potrafi wychwycić nawet najdrobniejsze detale z niezwykłą pieczołowitością w 
cyfrowym sygnale dźwiękowym. 



Ostatnim dodatkiem Marantz do nowej serii MusicLink jest HD-CD1, wysokiej jakości 
odtwarzacz CD w tej samej kompaktowej formie co wzmacniacz HD-AMP1, z którym 
stanowi idealne połączenie.  Łącząc ponad 30-letnią wiedzę specjalistyczną Marantz 
z zakresu odtwarzania płyt CD z najnowszymi rozwiązaniami technologii dźwięku 
cyfrowego, urządzenie to jest idealny do korzystania jako transport CD, gdy stosowany 
jest z HD-AMP1, lub jako odtwarzacz CD w dowolnej sytuacji, gdy wymagana jest 
forma kompaktowa, bez żadnego pogorszenia jakości dźwięku. To doskonały odtwarzacz 
płyt kompaktowych Marantz - w miniaturze!

Marantz HDAM pozwala uzyskać doskonałą jakość odtwarzanego dźwięku
HD-CD1 posiada kompaktową budowę, ale w jego wnętrzu kryje się technologia, która 
sprawia, że Marantz jest liderem urządzeń do odtwarzania formatu CD w wysokiej 
jakości. A sprawą kluczową jest tutaj wykorzystanie zaprojektowanych przez Marantz 
hiperdynamicznych modułów wzmacniacza HDAM: w miejsce wielofunkcyjnych 
wzmacniaczy czipowych wykorzystywanych wszędzie, te miniaturowe wzmacniacze 
zbudowane są z odrębnych, zoptymalizowanych części dla uzyskania najlepszej możliwie 
jakości dźwięku, i są spotykane w produktach Marantz aż do odtwarzaczy i wzmacniaczy 
Reference Series. W HD-CD1 wykorzystywana jest wersja HDAM-SA2 najnowszej 
generacji, oferując szeroki zakres dynamiki i szeroką częstotliwość przy najmniejszych 
możliwie zniekształceniach - innymi słowy, aby bardziej zbliżyć Cię do muzyki. 
Technologia HDAM jest także wykorzystywana w części słuchawkowej, która także 
posiada swój dedykowany wzmacniacz.

Konwersja sygnału cyfrowego na analogowy w referencyjnej jakości
Kluczowym elementem jakości dźwięku HD-CD1 jest wysokiej jakości mechanizm 
transportu CD, o konstrukcji pozwalającej na niezwykle dokładny odczyt dysku, który 
wysyła dane do konwertera cyfrowo-analogowego wysokiej jakości, który jest tym 
samym Cirrus Logic CS4398 spotykanym w pierwszorzędnych urządzeniach cyfrowych. 
Wykorzystywane jest wraz z zegarem opartym o oscylator krystaliczny zaprojektowany dla 
maksymalnej redukcji szumu fazowego, oraz kondensatorem o niskiej impedancji, także 
zaprojektowanej dla redukcji szumów gwarantując, że dane cyfrowe przetwarzane są na 
dźwięk analogowy z realistyczną dynamiką i tonem, zapierającą dech przestrzennością i 
niesamowitą muzykalnością.

Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy ze sterowaniem głośnością  
i regulowanym zakresem mocy
Gdy chcesz skorzystać z HD-CD1 na swoim biurku do dłuższego słuchania z 
wykorzystaniem słuchawek lub po prostu chcesz od czasu do czasu podłączyć zestaw 
słuchawkowy dla swojej prywatnej sesji muzycznej dedykowana część słuchawkowa w 
odtwarzaczu sprawi Ci radość. By wydobyć jak najwięcej z osobistego słuchania, posiada 
ona własną regulację głośnosci oraz dedykowany wzmacniacz HDAM-SA2, uzupełniony 
o regulowanie mocy – niskie, średnie i wysokie – mogący obsłużyć nawet najbardziej 
wymagające słuchawski audiofilskie.

MusicLink HD-CD1 
O D T WA R Z A C Z  C D  O  W Y S O K I E J  J A KO Ś C I  D Ź W I Ę K U
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Intensywność dźwięku
Słuchawki zawsze dodawały muzyce dodatkowej intensywności. Obecnie, dzięki 
wzmacniaczowi słuchawkowemu Marantz HD-DAC1 ta intensywność sięga nowych 
wyżyn. Nie stanowi to zdziwienia, ta nowa kategoria produktów oferuje nową 
konstrukcję, ale zawsze posiada niezaprzeczalne podobieństwo  do rodziny produktów 
Marantz – posiada nowy, odświeżający i inny wygląd, ale mieści w sobie też całość 
tradycyjnej jakości Marantz. Co więcej, brzmi fantastycznie. 

Potężne urządzenie
Wzmacniacz HD-DAC1 ma tak potężną moc, że może także obsługiwać słuchawki 
audiofilskie o wysokiej impedancji o wartości do 600 om z niezwykłą łatwością. Wszystko 
to dzięki trzystopniowej regulacji mocy, modułu Marantz HDAM, wysokoprądowego 
przetwornika DAC (CS4398) w jakości audiofilskiej oraz jego wysokiej jakości stałe 
i zmienne wyjścia RCA. Urządzenia posiada tak potężną moc, że nie tylko obsługuje 
słuchawki; można je także podłączyć bezpośrednio do Twojego zintegrowanego 
wzmacniacza hi-fi lub do pary aktywnych głośników lub końcówek mocy. 

Podłączenia 
Daje też możliwość szerokiej gamy podłączeń. Otrzymuje urządzenie wyposażone 
w optyczne i koncentryczne wejście cyfrowe jak również port USB-B pozwalający 
przesyłać strumieniowo bezpośrednio z komputera lub MAC’a. iDevices mogą być 
także podłączane za pomocą gniazda USD z przodu urządzenia. Dla jeszcze większości 
możliwości podłączania posiada także wejście analogowe. Port USB-B pracuje w 
trybie asynchronicznym i obsługuje nie tylko dźwięk o dużej rozdzielczości 192kHz 
/ 24 bity, ale także format DSD 2,8MHz i 5,6MHz  dla maksymalizacji parametrów 
użytkowych oraz najbardziej bezpośrednim sposobem do uzyskania doskonałej jakości. 
Dla zapewnienia jakości w przypadku podłączenia do komputera,  zbudowaliśmy 
odizolowane rozszerzenie wokół wejścia USB-B, do wyeliminowania możliwości 
przedostawania się szumów o wysokiej częstotliwości przez komputer do HD-DAC1. 
Urządzenie wyposażyliśmy nawet w system usuwania zakłóceń oraz podwójny zegar dla 
uzyskania niezwykłej dokładności.

MusicLink HD-DAC1 
WZMACNIACZ SŁUCHAKOWY WYSOKIEJ  JAKOŚCI Z TRYBEM DAC
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I stylowe 
Bez wątpienia, wzmacniacz HD-DAC1 to uczta dla Twoich uszu. Dobrze też wygląda. 
Podobnie jak jego duży brat HD-AMP1, wyświetla informacje na temat głośności, 
informacje na temat głośności, sygnału wejściowego, rozdzielczości i więcej danych 
wyświetlanych jest na stylowym wyświetlaczu Marantz Porthole Display. Solidny 
aluminiowy przód wsparty jest na podstawie z dwóch warstw i drewnianych panelach 
bocznych w stylu retro. Prawdziwe mistrzowstwo w stylu.



“Jak powiedział jeden z moich ulubionych 
wokalistów, Bono: “Muzyka może zmieniać świat, 
ponieważ potrafi zmieniać ludzi.”
Richard Barclay
Irlandia

“Mówi się, że muzyka, której słuchasz w okresie 
od 12 do 22 roku życia zostaje z Tobą do końca 
życia. Sądzę, że sprawdza się to w moim przypadku 
ponieważ, pomimo tego, że bardzo lubię nową 
muzykę, muzyka z mojej młodości ciągle pozostaje 
żywa w moim umyśle i wypełnia mnie wyjątkowymi 
i bardzo poruszającymi wspomnieniami.”
Yasmin Parvaneh
Turcja

“Muzyka przenosi Cię w piękne miejsca bez kłopotu 
związanego z podróżowaniem.”
Martina Svetlova
Słowacja

“Wyrywa mnie z monotonnego rytmu codziennego 
życia. I sprawia, że przeżywam życie w pełni.”
James Kingston
Walia

“Czy słyszysz dźwięk tych trąbek?” Ken zdumiał 
mnie podczas jednej z jego sesji słuchania muzyki.
Od tamtej pory słucham muzyki w inny sposób.”
Claudine Jacquette
Francja

“Muzyka ma znaczenie ponieważ nadaje dodatkowy 
wymiar wielu sprawom w życiu. Przywołuje 
wspomnienia, wpływa na Twój stan umysłu, ale co 
najważniejsze dodaje emocji ważnym momentom w 
naszym życiu.”
Niels Kluijtmans
Holandia

“Muzyka na żywo oznacza dla mnie pełną formę 
rozrywki: dotyka mnie, daje mi radość i głęboko 
mnie porusza. Marantz jest w stanie odtworzyć 
dla mnie to doświadczenie i mogę je przeżywać 
wielokrotnie.”
Torsten Berger
Niemcy

Dlaczego muzyka ma znaczenie?

Każdy ma inną odpowiedź, 
ale w pewien sposób są one ze sobą połączone.
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Zapytaliśmy niektórych z naszych kolegów w Europie,  
i oto co nam powiedzieli...



“Gdybym nie był fizykiem, 
prawdopodobnie byłbym 

muzykiem. Często myślę w 
kategoriach muzycznych. 
Swoje marzenia na jawie 

przeżywam z muzyką. 
Postrzegam moje życie przez 

pryzmat muzyki.”

Albert Einstein

Marantz Europe jest oddziałem D&M Europe B.V. z siedzibą na terenie Holandii.
Postbus 8744, 5605 LS Eindhoven 

D&M Audiovisual Ltd., Unit 10, 1 Lanyon Quay, Belfast BT1 3LG, Irlandia Północna
www.marantz.com 

 
Dystrybucja w Polsce: Horn Distribution S.A. www.horn.eu 

Dostępność określonych modeli może różnić się w zależności od kraju. Marantz zastrzega sobie prawo zmiany  
konstrukcji i specyfikacji ze względu na politykę ciągłego udoskonalania produktu bez powiadamiania.



www.ma r a n t z . c om


