
poprzednim numerze opi-
sywałem moje wrażenia 
z testu amplifikacji z serii 
Micro włoskiej marki 

Goldenote. Wspominałem także, że 
w ofercie są kolejne urządzenia z tej 
linii – wszystkie w tak samo niewiel-
kich obudowach i umiarkowanych 
cenach. Tak naprawdę przetwornik 
cyfrowo-analogowy DAC7 otrzymałem 
wraz z opisanymi już urządzeniami, ale 
po skończeniu ich testu posłuchałem 
go także we własnym systemie. Ku mo-
jemu zaskoczeniu okazało się, że jest to 
urządzenie o nieco innym charakterze 
brzmienia niż reszta rodziny.

Mocny mikrus!
Zamknięty w niewielkiej obudowie, sprzedawany 
w niewygórowanej cenie, oferuje ponadprzeciętne brzmienie

W
Nowoczesny maluch
O ile w przypadku końcówek mocy 
i przedwzmacniacza wielkość ich 
obudów była nieco zaskakująca 
(nawet jeśli nazwa serii – Micro – była 
mocną sugestią), o tyle w przypadku 
DAC-a można mówić o standardowej 
wielkości. Większość przetworników, 
nawet z wyższej półki cenowej, mieści 
się spokojnie w niewielkich pudeł-
kach i tylko nieliczne mają obudowy 
„pełnogabarytowe”. W przypadku 
Goldenote’a wykorzystanie takiej 
samej obudowy dla wszystkich 
urządzeń z tej serii z jednej strony 
stanowiło zapewne wyzwanie dla 

konstruktorów (DAC-a łatwo w takiej 
obudowie „upchnąć”, ale przedwzmac-
niacz, końcówkę mocy czy odtwarzacz 
CD już niekoniecznie), a z drugiej 
pozwoliło w rozsądny, niewpływający 
na jakość brzmienia sposób zmniejszyć 
koszty produkcji. Ten pierwszy aspekt 
to także znak czasów – coraz więcej 
firm stara się zmniejszać koszty produk-
cji, z tym że w przeciwieństwie do 
wcześniejszej tendencji rynkowej nie 
odbywa się to kosztem jakości dźwięku, 
ale poprzez sprytne oszczędzanie.

Włoski producent w pełni nadąża 
za oczekiwaniami klientów/trendem 
rynkowym, dzięki czemu kupujący 
otrzymuje urządzenie będące w stanie 
akceptować sygnał wysokiej rozdziel-
czości (do 24 bitów/192kHz) zarówno 
na wejściu koaksjalnym (a mamy ich 
dwa), optycznym, jak i USB (2.0, typ 
B). Na tylnym panelu oprócz wymienio-
nych gniazd wejść cyfrowych znajdują 
się wyjścia analogowe (RCA i XLR), 
gniazdo sieciowe oraz gniazdo pozwa-
lające na podłączenie opcjonalnego, 
zewnętrznego zasilacza. Obudowę 
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  DETALE
PRODUKT 
Goldenote DAC7
RODZAJ  
Przetwornik cyfrowo-
analogowy
CENA  
2.990 zł
WAGA  
4 kg 
WYMIARY 
(SxWxG)  
200x80x260 mm
NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY 

• Asynchroniczny 
przetwornik USB 
DAC 24/192 USB 
2.0

• Dostępne 
częstotliwości 
44,1/48/ 88,2/96/ 
176,4/192kHz

• Pasmo przenoszenia 
20Hz–20kHz 
(+/-0,3dB)

• Zniekształcenia 
harmoniczne THD 
0,001% max

• Stosunek sygnał/
szum -105dB

• Dynamika 125dB
• Wejścia cyfrowe: USB 

2.0/RCA koaksjalne 
x2/Toslink optyczne

• Wyjścia audio 
analogowe RCA oraz 
zbalansowane XLR

• Poziom wyjściowy 
sygnału 2V RMS

• Pobór mocy 50W
DYSTRYBUCJA 
Moje Audio 
www.mojeaudio.pl

zastosowanie konwertera USB/coax 
zawsze dawało lepsze rezultaty niż 
podłączanie komputera bezpośrednio 
do wejścia USB w DAC-u. Nie zmienia 
to faktu, że dźwięk uzyskiwany przy 
połączeniu bezpośrednim DAC-a7 
z komputerem był dobrej, jak najbar-
dziej akceptowalnej klasy, na którą 
zupełnie nie narzekałbym, gdybym nie 
spróbował konwertera USB/coax Stello 
U3. Z konwerterem dźwięk wydaje 
się nieco pełniejszy, zyskuje także na 
dynamice i precyzji.

Twardo, szybko, muzykalnie
Jak już napisałem we wstępie, DAC7 
zaskoczył mnie nieco swoim brzmieniem, 
gdy w końcu podpiąłem go do własnego 
systemu. Dla przypomnienia: zestaw 
końcówek mocy M7 i przedwzmac-
niacza HP7 grał dźwiękiem bardzo 
muzykalnym, przyjemnym dla ucha. Bas 
był dość mocny, mięsisty, ale nieko-
niecznie konturowy, podobnie na górze 
pasma można było usłyszeć niewielkie 
zaokrąglenie, choć nie brakowało tam 
ani dźwięczności, ani powietrza. To 
bardzo dobry dźwięk w swojej klasie 
cenowej, ale niewątpliwie nie wybiorą 
go osoby oczekujące przede wszystkim 
precyzyjnego, analitycznego dźwięku 
z konturowym basem – one muszą 
szukać gdzieś indziej. Tymczasem sam 
DAC z moim systemem (ModWright 
LS100 + KWA100SE) zagrał co prawda 
nadal bardzo muzykalnie (to oczywiście 
zdecydowany plus), ale dźwięk był 
szybszy, twardszy, sprawiał wrażenie 
bardziej dynamicznego i to wszystko bez 
specjalnej utraty wypełnienia, dociąże-
nia całego pasma. Faktem jest, że o ile 
przedwzmacniacz czy końcówki mocy 
kosztujące ok. 3.000zł są urządzeniami 
budżetowymi, o tyle DAC w tej cenie 
to już nie jest (na rynku) dolna półka, 
ale raczej bliżej mu do średniej. Rzecz 
w tym, że M7 i HP7 muszą się mierzyć 
z konkurencją ze stosunkowo niskiej 
półki cenowej i (moim zdaniem) nie 
znajdują na niej zbyt wielu konku-
rentów (oferujących podobną klasę). 
Przetworników natomiast w zbliżonej 
cenie jest na rynku sporo, plus jest także 
spora ilość tańszych urządzeń – konku-
rencja w tym sektorze rynku jest więc 
znacznie większa. Dlatego też DAC-owi 
7 trzeba stawiać wyższe wymagania 
niż testowanym wcześniej urządzeniom. 
Trudno mi oceniać, czy inżynierowie 
Goldenote’a też tak do tego podeszli, czy 
też stworzyli urządzenie, które uzupeł-
nia/dopełnia brzmieniowo amplifikację 
z serii Micro, a może połączyli jedno 
z drugim. Niemniej to właśnie przetwor-
nik jest elementem grającym szybko, 
dynamicznie, oferującym stosunkowo 
twardy, konturowy, nieźle różnicowany 
i szybki bas. Średnica i góra pasma, choć 

wykonano z aluminium, dostępne są 
dwie wersje kolorystyczne wykończe-
nia frontu urządzenia – czarne lub 
srebrne. Na froncie znajduje się główny 
włącznik oraz dwa przyciski pozwala-
jące na przełączanie między wejściami 
cyfrowymi. Powyżej umieszczono diody 
wskazujące częstotliwość próbkowania 
sygnału dostarczanego do DAC-a. 
Wejście USB jest (oczywiście) asynchro-
niczne (oparte na odbiorniku SMSC 
3318), natomiast sama kość przetwor-
nika D/A pochodzi z firmy AKM – to 
AK4113. Posiadacze komputerów 
z systemem operacyjnym Windows, 
którzy chcą go używać jako źródło 
sygnału, wykorzystując kabel USB, 
muszą pobrać ze strony producenta 
i zainstalować stosowny sterownik. 
Dla „makowców”, jak zwykle, jest to 
urządzenie plug&play, niewymagające 
instalowania żadnych dodatkowych 
sterowników czy oprogramowania. 
Zarówno w systemie Windows XP, jak 
i Windows 7 Home Edition instalacja 
sterownika przebiegła bezproblemowo, 
a w czasie odsłuchów nie pojawiły się 

żadne problemy przy jakiejkolwiek 
rozdzielczości plików dostarczanych do 
przetwornika. 

Faktem jest, że nieco bardziej 
podobało mi się jego brzmienie 
przy dostarczaniu sygnału wejściem 
koaksjalnym niż USB, ale to w zasa-
dzie reguła, którą w moich uszach 
złamał do tej pory jedynie DAC Calyx 
24/192. W pozostałych wypadkach 
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zŁĄCzA

42

3 61 5

PLUSY: Szybkie, neutralne, 
przestrzenne granie 
z twardym, konturowym 
basem i dźwięczną, 
przestrzenną górą

MINUSY: Brak wejścia  
AES/EBU 

OGÓŁEM: Urządzenie, 
które bez problemu może 
konkurować z innymi ze 
swojej półki cenowej, 
oferując ponadprzeciętną 
muzykalność

WERDYKT
JAKOŚĆ DŹWIĘKU

JAKOŚĆ/CENA

JAKOŚĆ WYKONANIA

MOŻLIWOŚCI

OCENA OGÓLNA

nadal gładkie i kolorowe, wydają się 
stawiać raczej na przejrzystość, szczegó-
łowość, przestrzenność, a nieco mniej na 
aspekt nasycenia dźwięku, który przez to 
wydaje się nie być tak gęsty. Muzyka jest 
prezentowana z dużą swobodą, budowa-
na scena jest spora, dobrze poukładana, 
z całkiem udanym definiowaniem prze-
strzennych brył oraz ze sporą ilością po-
wietrza między instrumentami. Góra jest 
dźwięczna i nawet jeśli wydaje się nieco 
mniej dociążona niż w przypadku całego 
systemu z serii Micro, to nie miałem 
wrażenia rozjaśnienia, ani tym bardziej 
wyostrzenia wysokich tonów. Wszystkie 
te cechy bardzo dobrze uzupełniają 

to, co zaprezentowały monobloki M7 
z przedwzmacniaczem HP7 – razem 
te urządzenia tworzą dźwięk, który 
naprawdę przypadł mi do gustu, ba-
lansując między bardzo gęstym, dobrze 
dociążonym, ale nieco zaokrąglonym 
i niezbyt szybkim, a twardszym, bardziej 
transparentnym i szczegółowym. 

Element układanki
Trzeba pamiętać, że budując urządze-
nia budżetowe, producenci muszą iść 
na pewne kompromisy konstrukcyjne, 
a w efekcie brzmieniowe. Tworząc dość 
oryginalną (ze względu na gabaryty) 
linię Micro, Goldenote mógł zakładać, 

że spora część klientów będzie kupować 
kompletne systemy, dobierając potrzebne 
im elementy. Stąd mógł sobie pozwolić 
na pewną komplementarność cech 
poszczególnych urządzeń. Jednocześnie 
urządzenie, które najczęściej może 
być kupowane osobno i które ma 
największą konkurencję na rynku na 
swoim poziomie cenowym (czyli DAC), 
jest obiektywnie rzecz biorąc bardziej 
kompletne, oferuje równiejszy, ergo 
lepszy dźwięk. Ani na moment jednakże 
Włosi z Goldenote’a nie stracili z oka 
tego, co w ich urządzeniach jest chyba 
najważniejsze – muzykalności. Dostajemy 
w efekcie dźwięk, do którego trudno się 
przyczepić – nie ma tu cech słabych/
słabszych. Oczywiście, że wszystko da 
się także pokazać lepiej, czego dowodzą 
droższe przetworniki, ale wybierając 
konkretne urządzenie, dysponujemy 
zazwyczaj ustalonym budżetem, a jeśli 
jest on zbliżony do ceny DAC7, to na 
pewno warto go posłuchać. Wielu oso-
bom przypadnie do gustu to połączenie 
muzykalności z otwartością, dynamiką 
i brakiem cech, które zdecydowanie 
wyróżniałyby się w dźwięku na plus lub 
na minus. Tak więc jeśli szukacie Państwo 
wzmacniacza dzielonego i wybór padnie 
na parę monobloków M7 z przedwzmac-
niaczem/wzmacniaczem słuchawkowym 
HP7, to warto z nimi posłuchać właśnie 
DAC-a 7. Nie dość, że idealnie wpasuje 
się w system wizualnie, to i sonicznie 
uzupełni cechy wspomnianej amplifikacji. 
Razem, w cenie poniżej 10.000zł (choć 
oczywiście konieczne są jeszcze jakieś 
kable i kolumny), tworzą one zestaw, 
który naprawdę trudno będzie w tej cenie 
pokonać. Jako źródło wystarczy komputer, 
jako kolumny jakieś monitorki (Xaviany 
jeśli to muzykalność jest najważniejsza, 
albo np. Amphiony jeśli skłaniacie się 
Państwo w stronę precyzyjniejszego 
dźwięku) czy niewielkie podłogówki (tych 
samych firm, a może np. rodzimej Audio 
Academy), oczywiście niedrogie kable 
i powstanie system za stosunkowo nie-
wielkie pieniądze oferujący dobrą klasę 
dźwięku. Marek Dyba

Firma Goldenote 
powstała w 1992 
roku, choć de facto 
na początku nazywała 
się Blue Note, ale z tej 
nazwy musiano zrezy-
gnować, gdyż wystę-
pował konflikt z ist-
niejąca dłużej firmą 
płytową o identycznej 
nazwie. Na począt-
ku produkcja ograni-
czała się do akceso-
riów i urządzeń wyso-
kiej klasy. Zaledwie 
dwa lata później 
Włosi postawili na 
projektowanie i rozwi-
janie autorskich roz-
wiązań. W 1997 roku 
powstała Goldenote 
- Industrie Audio Vox 
(lub I.A.V.) oferująca 
gramofony, ramiona 
gramofonowe, odtwa-
rzacze CD, wzmacnia-
cze i kolumny głośni-
kowe, które spełnia-
ły założenia „dosko-
nałego stosunku ceny 
do jakości i atrak-
cyjnego, włoskiego 
wyglądu”. Pod koniec 
roku 2000 Goldenote 
wprowadził na rynek 
linię droższych, bar-
dziej ambitnych pro-
duktów, nazwaną 
Villa. Pozwoliło to na 
ekspansję w Europie, 
USA i na Dalekim 
Wschodzie.

Obecnie Goldenote 
współpracuje z lokal-
nymi dostawcami 
dostarczającymi czę-
ści robione na zamó-
wienie, wykonującymi 
montaż i pakowanie, 
pozostając otwartą na 
zmieniające się życze-
nia krajowych i zagra-
nicznych klientów. 

Prezesem firmy jest 
Maurizio Aterini, który 
studiował mechani-
kę oraz inżynierię tek-
stylną, posiada też 
magisterium z mar-
ketingu. Dołączył do 
Goldenote w momen-
cie utworzenia jej 
działu Hi-Fi w 1992 
roku i awansował 
na pozycję pezesa 
w 1997, kiedy została 
zakończona restruktu-
ryzacja firmy.

1 Wyjście analogowe XLR 2 Wyjście analogowe RCA

4 Wejście USB 5 Wejście optyczne

3 Dwa wejścia cyfrowe 
koaksjalne

6 Złącze do zewnętrznego 
zasilacza

WARTO 
WIEDzIEĆ
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