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T+A PA 3100 HV
mechaniky sa posúva v presných dráhach
z ušľachtilej ocele. Celá mechanika je trojbodovo uchytená tak, aby sa rezonancie z nej
neprenášali na ostatné časti prehrávača. Kovové puzdro dôsledne odtieňuje čítaciu mechaniku od elektrických obvodov prehrávača.
Na čítanie diskov používa prehrávač dvojitý
laser pre SACD a CD nosiče. Kódovanie SACD
a CD nosičov je diametrálne odlišné, preto
musí prehrávač MP 3100 HV zvládnuť signál
kódovaný v PCM (Pulse Code Modulation)
pre CD, ale i v DSD (Direct Stream Digital) pre
Super Audio CD.
Pri PCM sa signál spracováva dvojitým diferenciálnym digitálno-analógovým prevodníkom so štvoricou 32-bitových prevodníkov
Sigma Delta na kanál. Pri DSD využíva prevodník T+A – True – 1-bit, ktorý potenciálne
dokáže spracovať signály DSD až s 512-krát
vyššou vzorkovacou frekvenciou ako pri
CD. Prevodníky neslúžia iba na spracovanie
signálov diskového prehrávača. Prúdia nimi
aj dáta z ostatných digitálnych zdrojov. Do
playera sa dostávajú cez celú batériu vstupov
umiestnených na zadnom paneli playera. Pre
používateľa je k dispozícii aj jeden USB vstup
na prednom paneli. Analógovými a digitálnymi výstupmi v T+A takisto nešetrili. Konektivita prehrávača je jednoducho skvelá.
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ňovým spracovaním signálu v obvodoch
generujúcich veľmi presný hodinový signál.
Tie potom (ak je to potrebné) úplne nahradia
pôvodný hodinový signál z vonkajšieho zdroja interným hodinovým signálom. Na jeho
generovanie slúžia veľmi presné kryštálové
oscilátory. Takýmto spôsobom je možné jitter
prakticky eliminovať. Uvedený postup sa využíva aj pri rekonštrukcii hodinového signálu
z ostatných digitálnych zdrojov.
Opísanie všetkých technických vychytávok
MP 3100 HV určite prekračuje rozsah tohto
článku, podobne ako schopnosti tohto
playera prekonávajú mnoho konkurentov.
Svedčí o tom aj absolútne ohodnotenie
v niektorých zahraničných odborných časopisoch. Aktuálna cena MP 3100 HV je 13 620 €.

Integrovaný zosilňovač T + A PA 3100 HV
Nový integrovaný zosilňovač PA 3100 HV sa
už na prvý pohľad líši od svojho predchodcu
dvojicou ručičkových prístrojov, ktoré logaritmicky zobrazujú aktuálny výkon kanálov vo
wattoch. Okrem toho však plnia aj estetickú
funkciu. Aspoň ja som vždy túžil po zosilňovači
s dvomi poskakujúcimi „stieračmi“.

Druhou výraznou novinkou oproti PA 3000
HV je možnosť dvojakého napájania prístroja
elektrickou energiou. Okrem klasického kŕmenia z bežnej elektrickej zásuvky je možné
napájať zosilňovač aj zo sieťovej práčky
(zdroja) PS 3000 HV. Externý sieťový zdroj
po pripojení napája iba koncové zosilňovače,
napájanie ostatných obvodov naďalej zostáva
v réžii zosilňovača. Prínos PS 3000 HV sme
zatiaľ v praxi posúdiť nemohli, objemná
krabica čerstvo pristála v posluchovke práve
počas testovania. Určite však bude k dispozícii na blížiacej sa výstave. Inak koncepcia
zosilňovača zapadá do filozofie HV série.
Konštrukcia je teda prísne symetrická a kanály sú od seba dôsledne separované. Signály
vstupujúce do predzosilňovača prechádzajú
do vysokonapäťovej sekcie predzosilňovača, ktorá je umiestnená v hornej časti šasi.
Spracovanie signálu pri vyšších hodnotách
napätia prináša zníženie skreslenia, na druhej strane je nutné tieto obvody dôslednejšie
oddeliť od ostatných kvôli silnejším elektrickým a magnetickým poliam. V T+A nenechali
nič na náhodu a na odizolovanie použili až
10 mm hrubú hliníkovú platňu. Vysokonapäťový stupeň predzosilňovača je navyše úplne

Mimoriadnu pozornosť venuje T+A odstráneniu tzv. jitteru. Jitter vzniká v audiozariadeniach pri čítaní dát, a to napr. pri čítaní stopy
na CD pri presune čítacej hlavy lasera. Niekedy môže týmto spôsobom vzniknúť nežiaduce
zdvojenie načítania dát. V oboch prípadoch
však jitter treba odstrániť skôr, ako sa dostane do digitálno-analógového prevodníka. T +
A sa snaží jitteru predísť už kvalitnou čítacou
mechanikou, ale i nasledujúcim dvojstup� ig h & s t y l�
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