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J
edną z metod uzyskania dobrego dźwięku 
z urządzeń mobilnych są przenośne 
przetworniki USB, o czym pisaliśmy kilka 
miesięcy temu. Rozwiązanie to teoretycz-

nie wydaje się optymalne, jednak niesie ze 
sobą pewne ograniczenie: nie każdy smartfon 
będzie chciał współpracować z przetwor-
nikiem USB (te na Androidzie w większo-
ści przypadków odpadają, dużo lepiej to 
wygląda w przypadku systemu iOS). Ponadto 
przenośne „mikrodaki” są dość prądożerne 
i nie wytrzymują na baterii zbyt długo (jeśli 
w ogóle ją mają). Z kolei w przypadku jej braku 
szybko rozładowują smartfona. W tej sytuacji 
analogowy łącznik pomiędzy smartfonem 
a słuchawkami wydaje się rozwiązaniem dużo 
praktyczniejszym. Sprawdźmy, czy to działa. 

iFi Audio to marka należąca do firmy 
Abbingdon Music Research z siedzibą 
z Southport w północnej Anglii, nastawiona 
na klienta myślącego o niewielkim, kilkuczę-
ściowym systemie, który ma pracować przede 
wszystkim na biurku, w towarzystwie laptopa. 
W przypadku iFi Audio można zaobserwować 
zjawisko podążania w kierunku zmniejszania 
gabarytów produkowanych urządzeń. iCan 
Nano jest jednym z nowszych dodatków do 
rosnącego portfolio. 

BUDOWA
iCAN Nano to pracujący w domenie analogo-
wej, a więc klasyczny, wzmacniacz słuchaw-
kowy. Na pierwszy rzut oka nie różni się od 
większego modelu – iCAN-a Micro. Widać od 

Amplifikacja do kieszeni
Tekst i zdjęcia: Dawid Grzyb

iCAN Nano to zmniejszona, zasilana bateryjnie wersja wzmacniacza słuchawkowego 
iCAN. Po co właściwie powstała? By zaspokoić potrzeby tych, którzy chcą słuchać 
muzyki z wysoką jakością nie tylko w domu, ale i poza nim. A używają do tego 
smartfonów, tabletów, notebooków lub niedrogich odtwarzaczy muzycznych. 

razu, że może należeć tylko do jednej firmy. 
Wzornictwo stosowane przez iFi Audio jest 
rozpoznawalne, firma konsekwentnie się go 
trzyma niezależnie od produktu. Należący do 
serii Nano wzmacniacz ma dokładnie taką samą 
wysokość i szerokość co jego większa odmiana. 
Jest jednak prawie o połowę krótszy, wielkością 
przypomina paczkę papierosów. Obudowa 
jest trzyczęściowa, wykonana z satynowego 
aluminium.  Składa się z paneli: frontowego, 
tylnego oraz „rękawa”, w którego wewnętrz-
ne szyny jest wsunięty pojedynczy laminat 
z całą elektroniką. Kilka imbusowych wkrętów 
trzyma ją w całości. Urządzenie ma charaktery-
styczny, firmowy kształt. To prostopadłościan 
poprzecinany kilkoma płaszczyznami na górze. 
Prezentuje się całkiem ekskluzywnie. 
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Dwa mikroprzełączniki na spodzie służą do 
regulacji wzmocnienia. 

SYSTEM 
ODSŁUCHOWY
❙ ODTWARZACZE: 
iPhone 5S, iBasso DX90
❙ SŁUCHAWKI: Heir 
Audio 8.A, Final Audio 
Design Pandora Hope VI

Front jest lustrza-
nym odbiciem tego 
z większego mode-
lu. Zamieszczono 
na nim pozłacane, 
duże gniazdo 
słuchawkowe, dwa 

przełączniki hebelkowe oraz płynnie działają-
cą, aluminiową gałkę regulacji głośności. Jest 
oparta na potencjometrze Alpsa, pełni też 
rolę włącznika. Wystarczy ją lekko przekręcić 
w prawo, aby usłyszeć charakterystyczny klik. 
Przełączniki służą do uaktywnienia funkcji 
XBass oraz 3D Holographic Sound. Pierwsza 
podbija niskie składowe, a zadaniem drugiej 
jest poszerzenie stereofonii. 
W iCAN-ie Nano uproszczono obydwie opcje. 
Można je włączyć, ale nie da się dostosować ich 
natężenia dwustopniowo, tak jak zrobiono to 
m.in. w większym modelu. Z jednej strony tro-
chę szkoda. Choć z drugiej – mniejszy laminat 
oraz niewygórowana cena iCAN-a Nano pewnie 
wymusza na konstruktorach ograniczenia.
Na górnej części obudowy iCAN-a Nano świeci 
się tylko jedna dioda – sygnalizująca jego pracę. 
We wzmacniaczu serii Micro są trzy. Jednakże 
brak tych odpowiedzialnych za podbicie basu 
oraz aktywność systemu Direct Drive nie sta-
nowi problemu natury użytkowej. Uproszczono 
też opartą na zworkach regulację poziomu 
wzmocnienia sygnału. Użytkownik ma do 
wyboru podbicie dwu-, a nie trzystopniowe jak 
w większym modelu (6 lub 18 dB). iCAN Nano 
dostarcza 150 mW mocy na kanał, co w zu-
pełności wystarczy dla większości słuchawek 
dostępnych na rynku. 
Na spodzie urządzenia zamontowano stosow-
ną instrukcję: jak korzystać ze zworek. Nie 
zabrakło też opisu jego kluczowych funkcji. Na 
tylnej części zamontowano gniazdo siecio-
we oraz dwa rodzaje wejść liniowych – parę 
pozłoconych złącz RCA i to o średnicy 3,5 mm, 
co w zupełności wystarczy do podłączenia 
iCAN-a Nano z telefonem, DAP-em, tabletem 
lub biurkowym przetwornikiem. 
Wnętrze jest nieskomplikowane. Wszystkie 

Stabilizator napięcia LM2940 i w zasadzie niewidoczny układ wzmacniacza Direct Drive plus magiczne 
korektory X-Bass i 3DSound przy samych przełącznikach – tu nie ma żadnych układów DSP!

DANE TECHNICZNE

WEJŚCIA: liniowe RCA, pomocnicze 3,5 mm

WYJŚCIA: słuchawkowe 6,3 mm

ODSTĘP OD SZUMU: 112 dB (A-ważony) 

ZNIEKSZTAŁCENIA THD: < 0,02% 

IMPEDANCJA WEJŚCIOWA: 100 kΩ 

IMPEDANCJA WYJŚCIOWA: poniżej 1 Ω
MOC WYJŚCIOWA:  

150 mW (przy zasilaniu zewnętrznym 9 V) 

CZAS PRACY NA AKUMULATORZE: 70 godzin 
FUNKCJE DODATKOWE:  

X-Bass, 3D Holographic Sound 

WZMOCNIENIE: 8 dB/18 dB (przełączane)  

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁĘB.): 68 x 28 x 87 mm 

MASA: 160 g

KATEGORIA SPRZĘTU D

DYSTRYBUTOR Moje Audio

CENA 725 zł

OCENA

www.mojeaudio.pl
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się z każdymi słuchawkami. Jeżeli podłączy się 
do niego te o ciepłej barwie, właśnie taki będzie 
przekaz. Podobnie jest z tymi grającymi jasno, 
ciemno albo sterylnie. Ale produkt iFi Audio 
wykonuje również to, czego się po nim oczekuje. 
Znacząca poprawa dynamiki jest na porządku 
dziennym, przekaz staje się bardziej energetycz-
ny, zwarty i punktowy. Doskonale słychać to po 
podłączeniu go do iPhone’a. Różnica jest bardzo 
wyraźna. Mówi się, że jeżeli źródło jest kiepskiej 
jakości, wzmacniacz to jedynie dosadniej 
pokaże. Jednakże smartfony brzmią coraz lepiej. 
Doskonale to słychać po podłączeniu iCAN-a do 
iPhone’a. Różnica jest bardzo wyraźna, poprawia-
ją się głównie holografia, rozdzielczość oraz atak, 

elementy zmontowano na pojedynczym 
laminacie, jego większą część zajmują gniazda 
oraz przyłącza przełączników hebelkowych. Ale 
oprócz nich jest jeszcze cała bateria konden-
satorów tantalowych, regulator napięcia oraz 
gniazdo dla baterii. Stopień wzmacniający 
oparto na opatentowanej przez iFi Audio tech-
nologii Direct Drive. Nie ma w nim kondensato-
rów odprzęgających. 
Wydawać by się mogło, że konieczność 
ładowania iCAN-a Nano z gniazdka zasilające-
go to wada i przydałby się kabel zwieńczony 
z jednej strony wtykiem USB lub micro-USB. 
Jednakże czas pracy urządzenia wynosi aż 70 
godzin. Będzie zatem ładowane raz na kilka lub 
kilkanaście dni.

BRZMIENIE
Wzmacniacz słuchawkowy ma za zadanie 
amplifikować sygnał, tak aby odbiorca mógł 
słyszeć muzykę głośniej, wyraźniej. Fani 
przenośnego audio oczekują także czegoś 
innego. Dla nich priorytetem jest poprawienie 
pewnych aspektów dźwięku, z którymi nie 
radzą sobie ich źródła, nawet te bardzo dobrej 
jakości. Chodzi głównie o zwiększenie dynami-
ki przekazu, poprawienie jego rozdzielczości, 
holografii i wstrzyknięcie nieco powietrza do 
nazbyt gęstej, masywnej prezentacji. Zmiana 
temperatury barwowej często jest niepożą-
dana, ten element dźwięku modyfikuje się 
najczęściej słuchawkami, rzadziej źródłem. 
W każdym razie, jeżeli entuzjaści będą zadowo-
leni z najnowszego wzmacniacza iFi Audio, 
pozostali nabywcy – również. 
iCAN Nano jest urządzeniem wzorcowym 
pod względem braku ingerencji w barwę 
– nie zmienia jej ani odrobinę. Dzięki temu 
jest produktem uniwersalnym, który polubi 



Wejścia są dwa: RCA i 3,5 mm. 

często środek sceny jest podany odbiorcy bliżej. 
Przekaz zyskuje też nieco na gładkości, utwory 
brzmiące konturowo są przedstawiane bardziej 
koherentnie. Przejścia pomiędzy poszczególny-
mi podzakresami słyszalnego pasma są łączone 
w elegancką, spójną całość.
Co innego moje drugie źródło. Sekcja wzmacnia-
jąca w modelu DX90 jest świetna, wyjątkowo 
dynamiczna. Ten aspekt to cecha koronna 
odtwarzacza iBasso. Niemniej, iCAN Nano wy-
pada porównywalnie, co jest dla niego niemałą 
rekomendacją. Powoduje on też, że przekaz sta-
je się bardziej organiczny i naturalny, a przez to 
przyjemniejszy. Scena dźwiękowa jest szersza, 
zaś wydarzenia na wprost słuchacza – ukazane 
w bardziej bezpośredni sposób. Poszczególne 
składowe przekazu mają większe źródła pozor-
ne, co przekłada się na jego plastykę. Produkt 
iFi Audio poprawia też rozdzielczość muzyki, 
zwłaszcza gdy jest podłączony do gorszych źró-
deł. Pod tym względem po raz kolejny pokazał 
swoją wyższość nad telefonem Apple’a dorów-
nując sekcji wzmacniającej DX90. Jest gwarancją 
pozytywnych i rozlicznych zmian w brzmieniu, 
doskonale wywiązuje się z zadania, do którego 
został stworzony.  
W iCAN-ie Nano bardzo dobrze sprawdzają się 
też dodatkowe filtry – 3D Holographic Sound 

i 3DBass. W przypadku tego pierwszego słychać 
wyraźnie, że przestrzeń przed słuchaczem nie 
jest sztucznie powiększana, tylko dzieje się to 
naturalnie. Pod tym względem cyfrowe funkcje 
DSP różnych programów nie radzą sobie, wpra-
wiony słuchacz wychwyci, że jest „oszukiwany”. 
Natomiast sprzętowe zaaplikowanie tej techniki 
w iCAN-ie Nano powoduje, że odnosi się wrażenie 
słuchania zupełnie inaczej nagranego utworu. 
Tak duża modyfikacja znakomicie się sprawdza 
ze słuchawkami o nazbyt intymnym przekazie; 
z wieloma gęsto grającymi dokanałówkami i tymi 
nausznymi – a przecież jest to często występujący 
charakter brzmienia wśród sprzętu przenośnego. 
Funkcja 3D Holographic Sound okaże się dla wielu 
osób bardzo skutecznym remedium na poprawę 
przestrzenności dźwięku. 3DBass działa również 

jak należy, bo podbija jedynie najniższe składowe, 
pozostawiając w spokoju większą część midbasu. 
Łatwo z nim przesadzić, co powoduje dudnie-
nie i woal wyższych części słyszalnego pasma. 
W iCAN-ie Nano nic takiego się nie dzieje.

NASZYM ZDANIEM
iFi Audio iCAN Nano to autentycznie znako-
mite urządzenie. Brzmi neutralnie, z każdymi 
słuchawkami uzyska dobrą synergię. Z uwagi na 
bardzo dobrze zaaplikowane filtry bez problemu 
zamaskuje niedoskonałości wielu par słuchawek. 
To jedna z jego największych zalet. Bardzo długi 
czas pracy, niewielka obudowa i jej wytrzymałość 
są dodatkowymi plusami. Jeszcze kilka lat temu za 
porównywalną jakość trzeba było zapłacić ponad 
dwa razy więcej. Zdecydowana rekomendacja! ■
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