
N ikomu si´ jeszcze nie Êni!a „ab-
bomania”, o kiczowatym disco
nie wspominajàc, a przyszli pun-

kowcy grzecznie dreptali do szko!y z tor-
nistrami na plecach. Bez dalszych dy-
wagacji mog´ spokojnie stwierdziç, ˝e 
poczàtek lat 70. by! najbardziej twórczym
okresem w dziejach rocka. A czy zastana-
wialiÊcie si´, na czym owego rocka s!ucha-
no? No w!aÊnie, z tym ju˝ by!o gorzej.

Co starsi czytelnicy majà zapewne w pa-
mi´ci lampowe magnetofony szpulowe
ZK120 – obowiàzkowy element wyposa-

˝enia pokoju ka˝dego nastolatka pomi´-
dzy Bugiem a Odrà. M!odszym natomiast
zamierzch!e czasy wczesnego Gierka mo-
gà si´ kojarzyç z urzàdzeniami ob!o˝ony-
mi drewnem, b!yszczàcymi chromem 
i machajàcymi wskaênikami wychy!owy-
mi. Ale czy s!usznie? Na prze!omie lat 60.
i 70. Technics produkowa! g!ównie ko-
lumny, Denon dzia!a! jeszcze jako oddzia!
Nippon Columbii i klepa! gramofony, 
a o NAD-zie, Creeku, Audiolabie czy Ar-
camie nikomu si´ nawet nie Êni!o. Jedy-
nym krajem oferujàcym wysokiej jakoÊci

elektronik´ by!y Niemcy (Grundig,
Braun, Saba, Siemens, Telefunken), choç
urzàdzenia te tylko sporadycznie trafia!y
za ˚elaznà Kurtyn´. M!odzi ludzie, ˝àdni
mocniejszych wra˝eƒ, mieli do dyspozycji
masowo produkowane adaptery, landaro-
wate radioodbiorniki z wbudowanymi
gramofonami, a przede wszystkim – ma-
gnetofony szpulowe, na które pasjami na-
grywano i kopiowano muzyk´ z radia. 
A jak to wyglàda!o w kolebce audiofili-
zmu? Wcale nie lepiej.

Wprawdzie kilka brytyjskich manufak-
tur wytwarza!o lampowe wzmacniacze,
dysponujàce osza!amiajàcà mocà kilku
watów, kilka innych nawet tranzystorowe
(m.in. Naim i Quad), ale ich mo˝liwoÊci
produkcyjne nijak si´ mia!y do gwa!tow-
nie rosnàcego popytu. Jedynà grupà pro-
ducentów, która w miar´ elastycznie 
reagowa!a na eksplozj´ rocka, byli wy-
twórcy kolumn. Bardziej jednak zwracali
uwag´ na wyglàd skrzynek (á la kredens
królowej Wiktorii), dobór tkanin na ma-
skownice i kolor fornirów ni˝ na walory
brzmieniowe. OczywiÊcie ówczesny Êwiat
zaludnia!o wielu niepoprawnych malkon-
tentów, z!orzeczàcych na jakoÊç dêwi´ku
oferowanego przez powszechnie dost´p-
ne urzàdzenia, ale tylko niewielu z nich
zrobi!o cokolwiek, by to zmieniç. Dziw-
nym trafem ich wysi!ki skumulowa!y si´
w 1972 roku, który okaza! si´ jednym 
z najwa˝niejszych w historii hi-fi. Wtedy
to Denon – modelem PMA500 – rozpo-
czà! produkcj´ wzmacniaczy, Ivor Tiefen-
brunn za!o˝y! Linna, a nowo powsta!y
NAD na stanowisku g!ównego konstruk-
tora zatrudni! Norwega – Bjorna Erika
Edwardsena. W 1972 roku narodzi! si´ te˝
bohater dzisiejszej opowieÊci – Monitor
Audio.

Rewolucja w starej szopie
W przeciwieƒstwie do m!odych gniew-

nych Êwiata hi-fi Mo Iqbal, za!o˝yciel 
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Mariusz Zwoliƒski

Czy pami´tacie, 
czego s!ucha!a m!odzie˝ 
35-40 lat temu? 
Na falach „Trójki”, 
w dyskotekach 
i na prywatkach 
królowali Zeppelini 
i Deep Purple, 
Pink Floyd, Genesis, 
Rolling Stonesi, 
Slade i T. Rex. 

Mo Iqbal i jego 
pierworodne dzieci´. 
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Monitor Audio, mia! ju˝ za sobà d!ugi
sta˝ w bran˝y elektronicznej. DoÊç do-
k!adnie zg!´bi! budow´ wzmacniaczy 
i gramofonów, jednak najbardziej fascy-
nowa!y go zespo!y g!oÊnikowe. Zauwa˝y!,
˝e poprzez niewielkie zmiany kszta!tu
obudowy, przetworników czy kompo-
nentów zwrotnicy mo˝na je stroiç jak 
instrumenty, tak by charakter brzmienia
najbardziej odpowiada! okreÊlonym ga-
tunkom muzyki.

Poczàtki oczywiÊcie nie by!y !atwe.
Wprawdzie Mo Iqbal dysponowa! wiedzà
i doÊwiadczeniem, ale nie on jeden w An-
glii mia! poj´cie o budowaniu kolumn.
Niezb´dne by!o pozyskanie zaplecza fi-
nansowego. W sukurs przysz!o mu dwóch
starych znajomych, którzy dysponowali
dwiema niezaprzeczalnymi zaletami: fun-
duszami i zaufaniem do Mo. Znamien-
nym faktem, niejako z góry skazujàcym
planowanà dzia!alnoÊç na sukces, by!o

zlokalizowanie firmy w ma!ej miejscowo-
Êci o nazwie Tavisham, le˝àcej nieopodal
Cambridge. Jak wiadomo, okolica ta jest
dla hi-fi tym, czym Modena dla wielbicie-
li octu balsamicznego, wina, serów i spor-
towych samochodów.

Przez pierwsze lata ca!e zak!ady Moni-
tor Audio, czyli biura, dzia! projektowy,
linia produkcyjna oraz zaplecze socjalne
mieÊci!y si´ w sporej szopie na peryferiach
Tavisham, a pracujàcà tam za!og´ bez
problemu da!oby si´ upchnàç w mikro-
busie. I choç Mo Iqbal dysponowa!
wszystkimi atutami, poczàtki dzia!alnoÊci
nie by!y us!ane ró˝ami.

Pierwsze projekty, oczywiÊcie monito-
ry, o symbolu MA1 zosta!y zignorowane
przez klientów i czasopisma bran˝owe. 
W 1974 roku, po dwóch latach ekspery-
mentów, pojawi! si´ nast´pny model –
trójdro˝ny monitor o nieskomplikowanej
nazwie MA3 (do dwójki jeszcze wróci-

my), który zosta! wreszcie dostrze˝ony
przez recenzentów. Po cz´Êci sta!o si´ to
za sprawà niebanalnego wyglàdu, kojarzà-
cego si´ z pingwinem na wrotkach, po
cz´Êci zaÊ dzi´ki wysmakowanej jak na
owe czasy reklamie. G!ównym czynni-
kiem, decydujàcym o sukcesie MA3, by!o
jednak brzmienie i umiarkowana cena.
Idàc za ciosem, Iqbal zaprojektowa! kolej-
ne dwa „pingwiny”, MA4 i MA5, które
pozwoli!y wreszcie spaç spokojnie g!ów-
nemu ksi´gowemu firmy i specjalistom
od ryzyka kredytowego w pobliskim ban-
ku. I tak dziarskim krokiem Monitor Au-
dio wkroczy!o w rok 1975.

Choç ca!a produkcja manufaktury 
z Tavisham sprzedawa!a si´ na pniu, Mo
postanowi! nieco ulepszyç „grajàce pin-
gwiny”. Zach´cony sukcesem trójki
wskrzesi! pierwszà konstrukcj´ i dostoso-
wa! jà do obowiàzujàcych trendów. Z szu-
flady wyjà! te˝ drugi projekt, oznaczony

Prezentacja Monitor Audio

Andrew Flatt – dyrektor
generalny Monitor Audio.

Dean Hartley 
– dyrektor techniczny.

Alex Brady – szef dzia!u
sprzeda˝y i marketingu.

Tak 
si´ kiedyÊ 
robi!o obudowy…

...a tak przetworniki.
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jako MA2 i wraz ze zmodernizowanà trój-
kà, czwórkà i piàtkà wypuÊci! drugà seri´
monitorów. W mi´dzyczasie obrós! te˝
t!uszczykiem na tyle grubym, ˝e w 1976
roku sp!aci! wspólników i sta! si´ nieza-
le˝nym samorzàdnym arcydyrektorem
Monitor Audio.

Druga po!owa lat 70. up!yn´!a na dyna-
micznym rozwoju oferty, która rozros!a
si´ do trzynastu modeli (w tym monito-
rów studyjnych i dwóch kompaktowych
maluchów), dost´pnych w ciàg!ej sprze-
da˝y. I wreszcie, pewnego pi´knego dnia,
na firm´ spad!a kl´ska urodzaju. Wszyst-
kie dobudówki, korytarze i kanciapy zo-
sta!y zawalone elementami do budowy

kolumn, kartonami i gotowymi produk-
tami, czekajàcymi na transport do skle-
pów. Warunki pracy sta!y si´ na tyle nie-
znoÊne, ˝e Mo dojrza! do opuszczenia
przytulnego baraczku. Na szcz´Êcie dla
doje˝d˝ajàcych firma przenios!a si´ do
nowej, przestronnej siedziby w innej cz´-
Êci Tavisham. 

Idê z!oto do z!ota
OÊmielony powodzeniem kolumn

Iqbal postanowi! wyp!ynàç na nieco szer-
sze wody. W roku 1979 zaprezentowa!
pierwszy i jak dotàd jedyny gramofon
Monitor Audio – ET500. By!o to nowo-
czesne urzàdzenie, z zewn´trznym zasila-
czem i skomplikowanym systemem wy-
wa˝ania ramienia. Okaza!o si´ jednak
przys!owiowà Êlepà uliczkà. O ile wÊród

producentów kolumn Monitor Audio
mia!o ju˝ ugruntowanà pozycj´, o tyle tu
musia!o si´ zmierzyç z wieloma utytu!o-
wanymi konstrukcjami pochodzàcymi ze
specjalistycznych manufaktur. 

Niezra˝ony niepowodzeniem Mo wró-
ci! do projektowania g!oÊników, ale
oprócz nowych obudów i zwrotnic zaczà!
kombinowaç z przetwornikami. Efektem
wielu nieprzespanych nocy i hektolitrów
wypitej kawy by!a pierwsza w historii fir-
my wysokotonowa kopu!ka z metalu. Jej
narodziny datuje si´ na prze!om lat
1985/86. Powsta!e na jej bazie trzy mode-
le kolumn zamkni´tych i trzy z bas-reflek-
sem wywo!a!y prawdziwà sensacj´ w Êwie-

cie hi-fi. DoÊç powiedzieç, ˝e Mo Iqbal
znalaz! wielu naÊladowców, stosujàcych
metalowe membrany, z ró˝nym zresztà
skutkiem.

Wysokie tony generowane przez nowy
przetwornik wyznaczy!y jakoÊç niedo-
st´pnà wspó!czesnym tweeterom z jedwa-
biu. Wyspiarskie pisma bran˝owe rzuci!y
si´ na nowe kolumny, a w Êlad za nimi
klienci, dla których metalowe g!oÊniki
sta!y si´ przepustkà do niezbadanych 
obszarów muzyki. Wi´kszoÊç konstrukto-
rów po takim sukcesie osiad!aby na lau-
rach, ale dla Iqbala by! to bodziec mobi-
lizujàcy do jeszcze bardziej wyt´˝onej 
pracy.

W 1988 roku powsta! kolejny przetwor-
nik wysokotonowy z metalowà membra-
nà, powleczonà dodatkowo z!otem. Jesz-

cze w tym samym roku zak!ady w Tavi-
sham wypuÊci!y lini´ kolumn o nazwie
Monitor, wyposa˝onych w z!oconà ko-
pu!k´. Nowe modele by!y mniejsze,
zgrabniejsze i bardziej proporcjonalne od
poprzedników, natomiast ich walory
brzmieniowe bi!y na g!ow´ dro˝szà i bar-
dziej utytu!owanà konkurencj´.

Kilku rywali próbowa!o podjàç rzuconà
r´kawic´, ale gdy si´ po nià schylali, Mo
Iqbal zada! nokautujàcy cios – wyprodu-
kowa! g!oÊnik nisko-Êredniotonowy z alu-
minium pokrytego ceramikà, noszàcy
symbol C-CAM (Ceramic-Coated Alumi-
nium). Nowe kolumny o symbolu Studio
10, którym zaaplikowano C-CAM-owy
przetwornik, pozamiata!y wszystko w za-
si´gu s!uchu. Nie myÊlcie jednak, ˝e ze-
spó! badawczo-rozwojowy Monitor Au-
dio upaja! si´ sukcesem. Ca!y rok 1990
up!ynà! mu na mrówczej pracy nad no-
woczeÊniejszà wersjà C-CAM-owych
membran i rok póêniej Êwiat!o dzien-
ne ujrza!y nowe drivery, wyposa˝one 
w membrany ze stopu aluminiowo-ma-
gnezowego. Teraz skrót C-CAM oznacza!
Ceramic-Coated Aluminium Magne-
sium. JednoczeÊnie Mo Iqbal zaprojekto-
wa! nowe kolumny – Monitor Gold – 
w których wykorzysta! najnowsze prze-
tworniki. Póêniej przez d!ugie lata sta!y
na samym szczycie cennika.

Technologia C-CAM okaza!a si´ na tyle
ponadczasowa, ˝e po blisko 20 latach
wcià˝ jest wykorzystywana we wszystkich
g!oÊnikach Monitor Audio. 

Zmiana warty
W latach 90., trudnych dla producentów

hi-fi, którzy padali jak muchy pod napo-
rem kina domowego, Mo Iqbal stopniowo
powi´ksza! swoje imperium poprzez roz-
szerzenie sieci dystrybucji o dawne demo-
ludy. Do nowych modeli monitorów 
i pod!ogówek do!o˝ono g!oÊniki centralne,
a w 1996 – subwoofer ASW 7. W 1997 
roku wiekowy ju˝ Mo sprzeda! firm´ Davi-
dowi Collinsowi i przeszed! na w pe!ni 
zas!u˝onà emerytur´.

Nowy prezes dokona! jednej, za to nie-
zwykle istotnej zmiany – na czele zespo!u
badawczo-rozwojowego postawi! m!ode-
go in˝yniera Deana Hartleya, by!ego za!o-
˝yciela i g!ównego projektanta Keswick
Audio. Posuni´cie okaza!o si´ genialne.
Hartley przyczyni! si´ do powstania wielu
znakomitych konstrukcji i dziÊ w Monitor
Audio pe!ni funkcj´ dyrektora technicz-
nego. Wpuszczenie do firmy Êwie˝ej krwi
zaowocowa!o poszerzeniem oferty skiero-
wanej do mi!oÊników kina domowego. 
W 1999 roku w technologii C-CAM, zare-
zerwowanej dla nisko-Êredniotonowców,
zacz´to wykonywaç tak˝e kopu!ki wyso-
kotonowe. Nowe przetworniki znalaz!y

Prezentacja Monitor Audio

MA3, czyli grajàcy pingwin.
MA4 te˝ by!y utrzymane 
w arktycznej stylistyce. 
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zastosowanie w serii Silver, która nazw´
zawdzi´cza w!aÊnie ich kolorowi.

XX wiek dla Monitor Audio zamknà!
si´ dwoma mocnymi akcentami. Pierwszy
to opracowanie technologii RST, polega-
jàcej na pokryciu membran malutkimi
wg!´bieniami podobnymi do tych, które
mo˝na zobaczyç na powierzchni pi!eczek
golfowych. Drugi, znacznie istotniejszy,
to przeprowadzka do nowej siedziby 

w miejscowoÊci Rayleight (w hrabstwie
Essex). I nie wiem, czy to zas!uga zmiany
klimatu, czy prze!omu tysiàcleci, ale od
2000 roku nowe serie g!oÊników posypa!y
si´ jak z r´kawa. 

Pojawi!a si´ m.in. bud˝etowa linia
Bronze, a Silver i Gold poddano licznym
modyfikacjom. RównoczeÊnie zespó! 
Deana Hartleya udoskonali! kilka dotych-
czasowych patentów oraz opracowa! no-
we rozwiàzania, np. technologi´ natryski-
wania membran polipropylenowych 
metalem, noszàcà nazw´ MMP (Metal
Matrix Polymer). Innym krokiem by!o
ponowne nawiàzanie romansu z elektro-
nikà. W 2005 roku na rynku ukaza! si´
niewielki zestaw stereo ze stacjà dokujàcà
iPoda z logo Monitor Audio. W przeci-
wieƒstwie do gramofonu ET500 sprzed 

26 lat VR1 zosta! ciep!o przyj´ty przez re-
cenzentów i klientów.

W 2007 roku Monitor Audio kolejny
raz zmieni!o w!aÊciciela. Tym razem
udzia!y w spó!ce przej´!a grupa zatrud-
nionych tam managerów, której przewo-
dzi! dyrektor generalny Andrew Flatt.
Pierwszymi zmianami, jakie zauwa˝yli
mi!oÊnicy marki, by!o utworzenie nowej
linii Platinum. I w ten oto sposób doszlu-
sowaliÊmy do dnia dzisiejszego.

Kolory muzyki
Obecnie w Monitor Audio pracuje 45

osób, z czego lwia czeÊç w dziale badaw-
czo-rozwojowym. A co z monta˝em? Otó˝
kilka lat temu szefowie firmy poddali si´
ogólnoÊwiatowej tendencji i ca!à produk-
cj´ przenieÊli do Chin. Na potrzeby Moni-
tor Audio wybudowano w Shenzen fabry-
k´, w której niemal wszystkie elementy 
kolumn sà produkowane i montowane
pod jednym dachem. Wyjàtek stanowià
niektóre przetworniki, elementy zwrotnic
oraz zaciski g!oÊnikowe WBT, instalowane
w najwy˝szych modelach. Pomimo znacz-
nej odleg!oÊci szefowie Monitor Audio
dbajà o jakoÊç produkcji. W efekcie nawet
wielbiciele marki nie sà w stanie odró˝niç
egzemplarzy montowanych w Anglii od
tych zza Wielkiego Muru.

Wszystkich serii Monitor Audio mo˝na
u˝ywaç zarówno w stereo, jak i kinie do-
mowym. Wprawdzie obecnoÊç subwoofe-
rów i g!oÊników centralnych w najbar-
dziej presti˝owych liniach zakrawa na
Êwi´tokradztwo, ale zamo˝ni mi!oÊnicy
wielokana!owych instalacji nie powinni
mieç powodów do narzekaƒ. 

Na samym szczycie cennika stoi seria
Platinum. To Mount Everest w dziejach
firmy. Powsta!a na prze!omie 2007 i 2008
roku, ju˝ po przej´ciu przedsi´biorstwa
przez Andrew Flatta, i skupia w sobie ca!à
wiedz´ oraz doÊwiadczenie 37 lat funkcjo-
nowania przedsi´biorstwa.

W sk!ad Platinum wchodzà: jeden mo-
nitor, dwie kolumny pod!ogowe, dwa
g!oÊniki centralne oraz subwoofer. Choç
ich wyglàd zas!uguje na najwy˝sze noty

(wszystkie obudowy oklejono naturalny-
mi fornirami i pokryto jedenastoma (!)
warstwami lakieru), to czapki z g!ów spa-
dajà za sprawà zastosowanych rozwiàzaƒ.
Nisko- i Êredniotonowe g!oÊniki wykonu-
je si´ w technologii RDT (Rigid Diaph-
ragm Technology), polegajàcej na tym, ˝e
mi´dzy dwoma bardzo cienkimi (40 mi-
kronów – to po!owa gruboÊci ludzkiego
w!osa) arkuszami folii ze stopu C-CAM
umieszcza si´ 120-mikronowà siateczk´ 
z Nomexu o strukturze plastra miodu.
Powsta!a w ten sposób membrana jest
sztywniejsza ni˝ ta z litego C-CAM-u tej
samej gruboÊci i znacznie od niej l˝ejsza.
Z kolei najwy˝sze tony przetwarzajà wst´-
gi, równie˝ w technologii C-CAM. Wa˝à-

ce 18 mg membrany sà o po!ow´ l˝ejsze
od typowych 25-mm kopu!ek i majà
wi´kszà powierzchni´ emisji. Przednie
Êcianki kolumn, obudowy przetworników
Êredniotonowych oraz coko!y w pod!o-
gówkach sà wytwarzane z odpornego na
rezonanse polimeru, wzbogaconego w´-
glem. InnowacyjnoÊci nie opar!y si´ na-
wet wyloty bas-refleksów, które pokrywa
si´ gumowatym tworzywem z pod!u˝ny-
mi wg!´bieniami zapobiegajàcymi tur-
bulencjom. Technologi´ t´ w Monitor
Audio nazwano HiVe (High Velocity Re-
flex Port). Do budowy zwrotnic wykorzy-
stuje si´ cewki powietrzne i kondensatory
polipropylenowe. We wszystkich kolum-
nach Platinum sà stosowane najwy˝szej
jakoÊci zaciski WBT pokryte platynà.
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Reklama dêwignià handlu! 

W monitorach z serii Studio
pracowa!y z!ote kopu!ki 
i aluminiowe przetworniki
nisko-Êredniotonowe. 

ET500 
– jedyny gramofon 

w historii Monitor Audio.

Nisko-Êredniotonowy
przetwornik C-CAM 
i z!oty tweeter.
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Na koniec opisu serii referencyjnej ma-
!a dygresja, dedykowana ortodoksyjnym
mi!oÊnikom europejskiego r´kodzie!a.
Zestaw pod!ogowych PL300, b´dàcych
topowym modelem Monitor Audio,
kosztuje 25 tys. z!, a za par´ monitorów
PL100 trzeba zap!aciç o po!ow´ mniej. Ja-
koÊç wykonania nie budzi wàtpliwoÊci,
ale czy uda!oby si´ utrzymaç te ceny, gdy-
by kolumny produkowano w Anglii?

Na drugim stopniu podium stoi zdetro-
nizowana seria Gold, obecna w katalogu
od 1991 roku. Przesz!a od tego czasu nie-
zliczone modyfikacje, a w najnowszym
wcieleniu tworzà jà: jeden monitor, dwie
pod!ogówki, g!oÊnik centralny, subwoo-
fer i dipolowy surround, dedykowany 
wyrafinowanym instalacjom wieloka-
na!owym. We wszystkich modelach,
oczywiÊcie poza subwooferem, pracujà 
C-CAM-owe kopu!ki platerowane z!otem
oraz nisko-Êredniotonowce z C-CAM-
-owymi membranami pokrytymi wg!´bie-
niami RST. Poza zwi´kszonà sztywnoÊcià
konstrukcji rozwiàzanie to redukuje fale
stojàce. W subwooferze na takie fanaberie
ju˝ si´ nie silono. Porty wszystkich bas-re-
fleksów wykonano w technice HiVe.

Ostatnie medalowe miejsce zajmuje se-
ria Silver RX, której korzenie si´gajà 1999
roku. Znajdziemy w niej dwa monitory 
i dwie kolumny pod!ogowe, g!oÊnik cen-
tralny, subwoofer oraz naÊcienny sur-
round, pracujàcy w trybie bipolowym/
/dipolowym. Od „z!otej” serii Silvery ró˝-
nià si´ g!ównie zastosowaniem „zwy-
k!ych” C-CAM-owych tweeterów.

Ostatnia z „kolorowych” serii – Bronze
– powsta!a w roku 2000, ju˝ po przepro-
wadzce do Rayleigh. Choç niedroga, 
w 2006 roku zyska!a dopisek Reference.
Jej obecny sk!ad jest identyczny, jak linii
Silver, a najwa˝niejsze ró˝nice dotyczà 
zastosowanych przetworników. Otó˝ 
w miejsce C-CAM-owych membran ni-
sko-Êredniotonowych zastosowano poli-

mer natryskiwany metalem. Rozwiàzanie
to, pochodzàce z 2003 roku, stosowano
pierwotnie w popularnych g!oÊnikach de-
dykowanych kinu domowemu, ale w!aÊci-
woÊci brzmieniowe nowych membran
okaza!y si´ na tyle dobre, ˝e nic nie sta!o
na przeszkodzie, by montowaç je w kla-
sycznych kolumnach o audiofilskich aspi-
racjach.

Pierwszà typowo kinowà serià Monito-
ra by! zestaw Radius, zaprojektowany spe-
cjalnie z myÊlà o wykorzystaniu nowego

polimerowo-metalowego g!oÊnika MMP.
Przez pi´ç lat Radiusy przesz!y kilka 
modyfikacji, zyska!y przydomek HD, 
a ich smuk!e kszta!ty dopasowano
do obowiàzujàcych trendów
wzorniczych. Du˝à niespo-
dziankà jest to, ˝e w kilku
modelach Radiusów pracu-
jà... pokryte z!otem C-CAM-
-owe kopu!ki znane z serii
Gold.

Ostatnia i zarazem najnow-
sza, bo pochodzàca z tego 
roku, seria Vector sk!ada si´ 
z zaledwie trzech modeli:
kompaktowych satelitów, dia-
logowca i subwoofera. Od
niezliczonych podobnych im
g!oÊniczków, zalegajàcych 
w sklepach RTV, Vectory ró˝-
nià si´ z!otymi kopu!kami
wysokotonowymi. C-CAM-
-owe tweetery w kompakto-
wych satelitkach to ju˝ praw-
dziwa perwersja. 

Epilog
Najnowszym urzàdzeniem

Monitor Audio, powsta!ym 
w lipcu tego roku, jest kom-
paktowe radio interneto-
we, noszàce nazw´ Air-
Stram 10. Jego podstawo-

wa rola polega na wspó!pracy z Interne-
tem. AirStram 10 mo˝na po!àczyç bez-
przewodowo (kabelkami te˝) z dowol-
nym routerem, domowym komputerem
lub zewn´trznym twardym dyskiem,
gdzie automatycznie wyszuka radiostacje
i pliki MP3. Najm!odsze dziecko Monitor
Audio ma mo˝liwoÊci, których Mo Iqbal
nawet sobie nie wyobra˝a!, ale nie pod-
niecajcie si´. Nawet najnowoczeÊniejsze
urzàdzanie hi-fi pozostanie martwe, jeÊli
na koƒcu sygna! nie trafi do g!oÊników. "

Prezentacja Monitor Audio

Kolumny z serii Silver.

Obudowy wcià˝ 
wykonuje si´ r´cznie.

W ostatnich latach 
Monitor Audio znów 
zaczyna si´ bawiç elektronikà.


