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Odtwarzacz CD z mechanizmem !adowanym od góry, 
lampowym stopniem wyj"ciowym i dwoma, 
ró#ni$cymi si% brzmieniem wyj"ciami zapowiada si% 
interesuj$co. Zw!aszcza, #e kosztuje nieca!e 7500 z!.

Wpierwotnym za!o"eniu mieli#my zrobi$ 
test grupowy. Okaza!o si% to nie tak 

oczywiste, jak s&dzili#my. Wybór interesu-
j&cych odtwarzaczy CD w cenie 5-8 tys. z! 
nie jest wprawdzie ma!y, ale ich fizyczna 
dost%pno#$ – ograniczona. Ostatecznie do 
naszej redakcji dotar!y dwa inne modele, 
z których jeden by! spó'niony, a drugi… popsu! 
si% w trakcie wygrzewania. W tej sytuacji 
zdecydowali#my si% nie czeka$ do stycznia 
i przeprowadzi$ test modelu, który zapowiada! 
si% obiecuj&co. 
Pier Audio to wci&" stosunkowo m!oda na 
naszym rynku marka z Francji. Jak dot&d, 
mieli#my okazj% przetestowa$ dwa wzmacnia-
cze z jej oferty – hybryd% MS-680 Anniversary 
i lampowca MS-300SE. To w!a#nie wzmac-
niacze sta!y si% specjalno#ci& Piera. W ofercie 
s& jednak i inne urz&dzenia, a w#ród nich 
odtwarzacz CD-880SE –(jedyny produkowany. 
Zwraca on uwag% nie tylko swoj& budow&, ale 
i zastosowanymi rozwi&zaniami. 

WYKONANIE
Ten do#$ okaza!y w formie dyskofon potrafi 
przyku$ wzrok –(przede wszystkim za spraw& 
frontu z anodowanego aluminium w kolorze 
z!oto-miedzianym. Element ten, w po!&czeniu 
z !adowanym od góry mechanizmem, budzi 
natychmiastowe, pozytywne skojarzenia. 
Czo!ówka jest bardzo ascetyczna, ale wpisuje 
si% w audiofilski kanon odtwarzaczy high-en-
dowych. Trudno nie dostrzec podobie)stw do 
odtwarzaczy niemieckiego Audioneta z serii 
ART. Po#rodku mamy niewielki wy#wietlacz 
fluorescencyjny, tu" pod nim przyciski funk-
cyjne, a z lewej strony mechaniczny w!&cznik 
pr&dowy. 
Nietypowa jest konstrukcja obudowy, któr& 
w przewa"aj&cej mierze zrobiono z do#$ cien-
kiej blachy stalowej. Spód spoczywaj&cy na 
czterech gumowych stopkach jest grubszy ni" 
boki o profilu litery L, które mocno zachodz& na 
gór%, !&cz&c si% ze znacznie masywniejszym, 
aluminiowym panelem o grubo#ci 6,3 mm. 

Wida$, "e twórcy chcieli wywo!a$ wra"enie na 
przysz!ym u"ytkowniku, który w przelotnym 
kontakcie nie dostrze"e pewnych niuansów. 
R%cznie odsuwana pokrywa czytnika ma okno 
wykonane z pó!przezroczystego tworzywa 
(pleksi) zabarwionego na fioletowy kolor. 
Mo"emy w zwi&zku z tym obserwowa$ kr%c&c& 
si% p!yt%. Bardziej spostrzegawczy dostrzeg&, 
"e metalowo-plastikowy kr&"ek magnetyczny 
porusza si% troch% niecentrycznie (mimo#ro-
dowo), w zale"no#ci od tego, jak dok!adnie 
(lub niedok!adnie) uda nam si% nim trafi$ w o# 
nap%du. Warto na to zwróci$ uwag% po rozpo-
cz%ciu odtwarzania i w razie du"ego „bicia” do-
cisku, dokona$ korekty jego u!o"enia. Pokrywa 
nap%du porusza si% zaskakuj&co lekko, niemal 
bez oporu, wzd!u" prowadnic wykonanych 
z tworzywa sztucznego. Wyczuwalny jest luz 
pomi%dzy obydwoma elementami. Na pocie-
szenie dodam, "e inny toploader europejskiej 
marki, który w trakcie rozgrzewki do niedosz!e-
go testu grupowego uleg! awarii, by! znacznie 
gorzej wykonany. 
Ciekawie rozwi&zano sygnalizacj% domkni%cia 
pokrywy. Zastosowano magnes i kawa!ek 
przewodnika na jej spodzie, który w chwili 
kontaktu z przedni& cz%#ci& obudowy inicjuje 
wczytanie zawarto#ci p!yty. 
Z prawej strony, na górze odtwarzacza znajdu-
je si% drugie, mniejsze okno pozwalaj&ce zaj-
rze$ do wn%trza, a konkretnie podejrze$ triod% 
w stopniu wyj#ciowym. Podczas pracy jest ona 
pod#wietlona od spodu na niebiesko, co moim 
zdaniem stanowi pewien estetyczny zgrzyt, 
bior&c pod uwag% kolorystyk% i charakter 
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urz!dzenia. Niemniej, jest to do"# efektownie 
wygl!daj!cy zabieg. 
Na tylnej "ciance czeka na nas niespodzianka: 
dwie pary wyj"# RCA opisane jako „Tube” 
i „Op”. Pierwsze z nich jest lampowe, drugie 
korzysta ze wzmacniacza operacyjnego na 
wyj"ciu. To oczywi"cie implikuje dwa ró$ne 
charaktery brzmienia, mo$liwe do uzyskania 
z tego odtwarzacza. To nie pierwszy taki przy-
padek i zapewne nie ostatni. CD-880SE mo$e 
ponadto pe%ni# funkcj& nap&du CD, dostarcza-
j!c sygna% cyfrowy do zewn&trznego DAC-a.
Pilot zdalnego sterowania wykonano w ca%o"ci 
z anodowanego na czarno aluminium (na 
podstawie zdj&# na stronie internetowej 
dystrybutora mo$na s!dzi#, $e b&dzie on 
w kolorze czo%ówki). Pewne zastrze$enia budzi 
jego ergonomia. Przyciski stop i play rozmiesz-
czono skrajnie daleko od siebie, co wymaga 
przyzwyczajenia. 

BUDOWA
Centralnie zamontowany czytnik CD-880SE 
pochodzi od Sanyo i jest dedykowanym 
nap&dem CD. Korzystne wra$enie sprawia alu-
miniowa p%yta wierzchnia w kszta%cie wanny, 
do której go przykr&cono. Wszystkie uk%ady 
cyfrowe znajduj! si& pod nap&dem i dotyczy to 
najwyra'niej tak$e uk%adu przetwornika c/a,  
którym – wed%ug informacji od producenta 
–(jest uk%ad CS4392. Ten leciwy ju$ konwerter 
typu delta-sigma zintegrowany z regulacj! 
g%o"no"ci (tu nieaktywn!) i filtracj! analogow! 
zosta% opracowany 20 lat temu. Producenci 
z dobrze sobie znanych powodów powracaj! 
do tych starszych, technologicznie s%abszych, 
ale niekiedy lepiej brzmi!cych uk%adów. 
Twórcy odtwarzacza skupili si& na sekcji analo-
gowej i zasilaniu –(obydwa te elementy zdomi-
nowa%y wn&trze CD-880SE. )ród%em zasilania 
jest nieekranowany transformator EI z licznymi 
uzwojeniami wtórnymi. Wspó%pracuje on 
z filtrem wej"ciowym, diodami prostowniczymi 
i do"# rozbudowanym uk%adem stabilizacji 
opartym o uk%ady dla ró$nych napi&#: LM7805, 
7806 i 7809 oraz LM317/337 (p%ytka analo-
gowa) – %!cznie 7 sztuk. Pojemno"ci filtruj!ce 
s! rozproszone, znajduj! si& one zarówno 
na p%ytce zasilacza (dwa Rubycony 4700 *F, 
sze"# mniejszych elektrolitów i dwa Rubycony 
w linii zasilania lamp – po 100 *F/450 V), jak 
i na p%ytce audio (5 x 4700 *F plus mniejsze 
pojemno"ci). Zwracaj! ponadto uwag& trzy 
bardzo dobre jako"ciowo kondensatory polipro-
pylenowe SCR PPE (0,22 i 0,10 *F). 
Tor analogowy jest do"# rozbudowany. W prze-
wa$aj!cej mierze sk%ada si& z  tranzystorów, 
ale s! te$ dwa wzmacniacze operacyjne: 

podwójny OP275 (opis na p%ytce sugeruje 
obecno"# OPA2604) i JRC 082D (podwójny 
w technice JFET). Wej"cia lampowe obs%uguje 
bufor na podwójnej triodzie 12AU7 w otocze-
niu czterech kostkowych kondensatorów MKP 
2,2 *F. Co ciekawe, przy obu wyj"ciach wida# 
tak$e tranzystory. Jako"# p%ytki drukowanej, 
monta$u, jak i samych komponentów nie budzi 
$adnych w!tpliwo"ci. 

BRZMIENIE
Obecno"# wyj"cia lampowego nie musi auto-
matycznie oznacza# lepszej jako"ci d'wi&ku. 
Tym razem nie mia%em jednak w!tpliwo"ci, 
$e trioda dawa!a wyra"n# przewag$ nad 
równoleg!ym wyj%ciem pó!przewodnikowym. 
Gra%o ono przede wszystkim mniej anga$uj!-
co i nie górowa%o nad lampowym w $adnym 
aspekcie brzmienia. Trudno mi sobie wyobrazi# 
sytuacj&, w której staje si& ono realn! alterna-
tyw! dla wyj"cia lampowego. W mojej ocenie 
tego wyj"cia mog%oby równie dobrze nie by#.
Pierwsze wra$enie dotyczy%o poczucia 
przestrzenno"ci d'wi&ku (mowa o wyj"ciu lam-
powym). Znakomicie zosta%a oddana akustyka 
pomieszcze+, w których dokonywano nagra+. 
Odnotowa%em du$o swobody, powietrza. Nie 
mia%o to jednak nic wspólnego z rozja"nie-
niem, podkre"leniem wysokich tonów. Efekty 
przestrzenne wydaj! si& by# przede wszystkim 
zas%ug! "redniego zakresu. D'wi&k odbiera%em 
jako namacalny. W równym stopniu dotyczy 
to instrumentów, jak i wokali. To w%a"nie 

Ten widok od dawien dawna rozpala wyobra"ni$ 
audiofilów, oczywi%cie tych, którzy wci#& 
korzystaj# z p!yt CD. Warto zwróci' uwag$ na 
ruch obrotowy docisku. 

Z tej perspektywy wida' jedynie do%' rozbudowany zasilacz liniowy i tor analogowy. 
Uk!ady cyfrowe znajduj# si$ pod nap$dem. 

Aluminiowa „wanna" nap$du CD sprawia jak 
najlepsze wra&enie. Prowadnice pokrywy s# 
wykonane z tworzywa. 
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namacalno!" jest g#ówn$ przyczyn$, dla której 
wyj!cie lampowe ma tak znacz$c$ przewag% 
nad tranzystorowym. Z tym drugim omawiany 
efekt niemal&e zanika, zaciera si% te& efekt 
przestrzenno!ci, mimo i& zachowana jest 
precyzja lokalizacji.
Wysoko oceniam reprodukcj! barw. S" 
prawdziwe, naturalne, dobrze nasycone. 
Co najmniej zadowalaj$co brzmi$ d%ciaki, bez 
przenikliwo!ci, z odpowiedni$ g#%bi$. Równie 
dobrze s#ucha si% wokali – g#adkich, raczej cie-
p#ych, dost%pnych jakby na wyci$gni%cie r%ki. 
Oczywi!cie nie s$ to efekty znane z odtwa-
rzaczy za kilkana!cie, czy kilkadziesi$t tysi%cy 
z#otych, ale relatywnie do ceny efekt zas#uguje 
na uwag%. 
Wysokie tony cechuj$ z#agodzone kontury, ale 
skal% tego zjawiska oceni#bym jako umiarko-
wan$. W rezultacie talerze brzmi$ delikatnie, 
ca#o!ciowo mniej realistycznie ni& powinny, 
ale komfort s#uchania na tym niew$tpliwie 
zyskuje. Góra nie jest w pe#ni czysta, ma lekko 
z#otawy odcie' i wydaje si%, &e jej minimalne 
z#agodzenie jest w#a!ciwym posuni%ciem ma-
skuj$cym naturalne ograniczenia odtwarzacza. 

Dzi%ki temu brzmienie jest spójne, a góra nie 
przykuwa uwagi. Na wyj!ciu pó#przewodni-
kowym wysokie tony zyskuj$ na precyzji, ale 
brzmienie talerzy wcale nie osi$ga wi%kszego 
realizmu. Powiedzia#bym wr%cz, &e jest dok#ad-
nie na odwrót. 
W notatkach z ods#uchów nie znalaz#o si% 
nic na temat basu, mimo i& zazwyczaj przywi$-
zuj% do tego zakresu pasma do!" du&$ wag%. 
Okazuje si%, &e bas francuskiego dyskofonu 
nie ma ewidentnych wad, które przykuwa#yby 
uwag% i odrywa#y od prze&ywania odtwarza-
nej muzyki, co samo w sobie jest ju& sporym 
osi$gni%ciem. Zakres ten jest generalnie 
bardzo spójnie zszyty ze !rednic$ i stanowi dla 
niej doskona#e podparcie. Wydaje si% nieobec-
ny, jednak w rzeczywisto!ci stanowi solidny 
fundament. 
Du&e zdolno!ci akustyczno-wokalno-instru-
mentalne Piera wywo#a#y u mnie ciekawo!",  
jak ten grzecznie i #agodnie brzmi$cy od-
twarzacz poradzi sobie z ostrzejsz$ muzyk$. 
Obawia#em si%, &e w d(wi%ku pojawi si% sporo 
kompresji i nieczysto!ci, jednak rzeczywisto!" 
okaza#a si% du&o ciekawsza. Na Metallice („The 
Day Than Never Comes” – Death Magnetic) 
brzmienie odebra#em jako ca#kiem wartkie, nie 
zauwa&y#em nadmiernej ospa#o!ci. Z drugiej 
strony trudno mówi" o nadzwyczajnej szyb-
ko!ci czy dynamice. Powiedzia#bym, &e na 
tle mo&liwo!ci CD-880SE w dziedzinie barw 
i przestrzenno!ci, osi$gi motoryczne tego 
odtwarzacza na ci%&szych odmianach rocka s$ 
ca#kiem niez#e i z pewno!ci$ nie rozczarowuj$. 
P#ynie st$d istotny wniosek –)recenzowany 
odtwarzacz cechuje ca#kiem spora uniwersal-
no!". Nie ma on jednej, konkretnej specjali-
zacji, tak wi%c nie musimy si% ogranicza" do 
s#uchania wy#$cznie muzyki akustycznej. Je!li 
jednak szukamy naprawd% mocnych wra&e' 
i oczekujemy bardzo ekscytuj$cego grania 
rocka i metalu, bez kompromisów w dziedzinie 

OCENA 75%
KATEGORIA SPRZ!TU B  

DYSTRYBUTOR: Trimex Poland, www.trimex.pl 
CENA: 7490 z!
Dost"pne wyko#czenia: front z!oto-miedziany, 
reszta obudowy czarna lub ca!y czarny

DANE TECHNICZNE
Nap!d: Sanyo, !adowany od góry 
Konwersja c/a: Cirrus Logic CS4392  
(delta-sigma 24 bity/192 kHz)
Wyj"cia: 2 x analogowe RCA  
(lampowe i pó!przewodnikowe), S/PDIF RCA
Napi!cie wyj"ciowe: 2 V RMS
Pobór mocy*: 15 W
Wymiary (szer. x wys. x g#!b.): 
410 x 110 x 340 mm
Masa*: 8,92 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Gra g!ównie "rodkiem, skraje s# mniej akcentowane. 
Brzmienie ciep!e, okr#g!e. Wysokie tony o z!otym 
odcieniu, s!odkie.

NEUTRALNO"#

Nie o to w tej konstrukcji chodzi.
PRECYZJA

Na wyj"ciu lampowym brzmienie jest atrakcyjne, 
potrafi by$ wci#gaj#ce. 

MUZYKALNO"#

Z lamp# stereofonia jest ca!kiem niez!ej klasy, jak na 
wspó!czesny odtwarzacz CD. Dobre odwzorowanie akustyki 
pomieszcze%, namacalno"$ instrumentów i g!osów.

STEREOFONIA

Nie jest to demon dynamiki, jakkolwiek by jej nie rozumie$. 
Ale nie irytuje ospa!o"ci#. 

DYNAMIKA

Dyskretny, stanowi#cy t!o dla "rednicy, bezproblemowy.
BAS

* - warto!ci zmierzone

szybko!ci, dynamiki i drapie&no!ci d(wi%ku, 
to nale&a#oby skierowa" swoje poszukiwania 
w nieco innym kierunku.

WYJ#CIE CYFROWE
W audiofilskiej !wiadomo!ci toploader 
powinien by" dobrym transportem CD – tak 
samo, jak po#$czenia XLR powinny by" lepsze 
ni& RCA. Rzeczywisto!" okazuje si% znacznie 
bardziej z#o&ona, a powy&sze sformu#owania to 
nic innego, jak jej zaklinanie. W ostatnim czasie 
wielokrotnie przekonali!my si% (zw#aszcza 
red. naczelny), &e wspó#cze!nie produkowane 
odtwarzacze i nap%dy CD nie wypadaj$ dobrze 
na tle konstrukcji z ko'ca lat 80. i pocz$tku 90. 
By#em wi%c ciekaw, jak CD-880SE zaprezen-
tuje si% w roli transportu. W tym celu do jego 
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Sekcja analogowa 
odtwarzacza jest 
du$o bardziej 
z%o$ona ni$ 
zazwyczaj. 
Klasyczny 
monta$ 
przewlekany, 
dobre zasilanie 
i niez%e 
komponenty. 
Lampa 12AU7 
nadaje brzmieniu 
koloryt 
i soczysto&'.  

Do zasilacza trudno mie' jakie& zastrze$enia. 
Twórcy nie poszli po najmniejszej linii oporu, 
jak to ostatnimi czasy cz!sto bywa. 
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WZMACNIACZ: 
Haiku Audio Bright 
Mk5
KOLUMNY: Akkus 
Redwine 71 mk2
KABLE 
G!O"NIKOWE:  
van den Hul The 
Third mk2
INTERKONEKT: 
Equilibrium Pure 
Ultimate RCA
ZASILANIE: 2 x listwa 
Enerr One + kable 
Enerr Transcenda 
Supreme HT
KABLE ZASILAJ#CE:  
2 x Lapp Olflex 
100CY Classic 

SYSTEM
S U Y

TESTY SPRZĘTU     P   SE

wyj!cia cyfrowe-
go pod"#czy"em 
zewn$trzny 
przetwornik c/a  
Audio Analogue 
AAdac. Ku mojego 
zaskoczeniu, nie 
odnotowa"em 
w"a!ciwie %adnej 
istotnej poprawy 
d&wi$ku. Niewielkie 
zmiany zaobser-
wowa"em jedynie 
w rozdzielczo!ci 
wysokich tonów, 
lekkiemu przyspie-
szeniu uleg" te% 
rytm. Zasadniczo 
jednak, jako!' 

brzmienia nie uleg"a poprawie, a w dziedzinie 
przestrzenno!ci, namacalno!ci i poziomu 
zaanga%owania s"uchacza nast#pi" nawet 
niewielki regres, zapewne wynikaj#cy z braku 
lampowego stopnia wyj!ciowego, który nadaje 
prezentacji odpowiedniego klimatu. 
Zast#pienie Piera leciwym Denonem DCD-
1015 (1994 r.). potwierdzi"o moje przypusz-
czenie, %e ten pierwszy nie jest dobrym nap$-
dem CD. Pozornie niemaj#cy z Pierem %adnych 

szans odtwarzacz Denona wykaza" znacz#c# 
przewag$ w ka%dej mo%liwej dziedzinie: 
barw, rozdzielczo!ci, dynamiki i przestrzeni, 
a nawet subiektywnie postrzeganego pasma 
przenoszenia. Brzmienie by"o o klas$ lepsze, 
co dobitnie pokaza"a nagrodzona przez nas rok 
temu integra Haiku Audio Bright MK5. 

NASZYM ZDANIEM
Pier Audio CD-880SE mo%e by' ciekaw# 
propozycj# dla audiofilów, którym zale%y na 

anga%uj#cym emocjonalnie, muzykalnym 
d&wi$ku ze srebrnych kr#%ków. Francuski dys-
kofon spe"nia to za"o%enie, daj#c ca"kiem sporo 
satysfakcji w dziedzinie przestrzenno!ci, na-
macalno!ci d&wi$ku i dobrze nasyconych barw 
(z wyj!cia lampowego). Jako!' wykonania jest 
dobra w relacji do ceny. Atutem urz#dzenia 
jest te% atrakcyjny wygl#d i skojarzenia, jakie 
ten mimowolnie wywo"uje. Reasumuj#c, jest 
to w moim odczuciu propozycja godna uwagi, 
a nawet polecenia. 

Trudno mie! pretensje do producenta 
o wyeksponowanie lampy w stopniu 
wyj"ciowym. Ale niebieskie pod"wietlenie? 

Porównanie brzmienia obu wyj"! analogowych 
warto zrobi!. Na 95% pozostaniecie na sta#e przy 
tym prawym. Wyj"cie cyfrowe mo$na sobie odpu"ci!. 
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