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Test kable g!oÊnikowe

Kolumny: Audio Physic Spark 5
Wzmacniacz: Electrocompaniet ECI-5
Odtwarzacz: Primare CD31
¸àczówka: Argentum SCG-6/4E Silver
Listwa sieciowa: Fadel Art Hotline IEC
Kable sieciowe: Fadel Art PowerFlex Two,

DIY
Stolik: Ostoja T4

Tekst i zdj´cia: 
Tomasz Karasiƒski

Druty i druciki

System

Niektórzy twierdzà, ˝e prawdziwa 
audiofilska przygoda rozpoczyna si´ 
w momencie, kiedy kupujemy pierwsze 
drogie kable. Mo˝e to oznaczaç, ˝e: 
a) us!yszeliÊmy ich wp!yw na dêwi´k; 
b) nawet bez ods!uchu wierzymy, ˝e kable

pomogà wydobyç wi´cej z systemu; 
c) ju˝ zupe!nie nie mamy 

na co wydawaç pieni´dzy.
Ten test jest dla tych, którzy s!yszà 

i przekonali si´, ˝e dobre kable 
w systemie hi-fi mogà 

wiele zdzia!aç.
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W taƒszych Rocketach
zastosowano kilka 
firmowych rozwiàzaƒ,
oznaczanych zwykle
trzyliterowymi skrótami,
ale osoba 
niewtajemniczona 
w kablologi´ i tak 
mo˝e straciç g!ow´. 
Tutaj jest ich 
jeszcze wi´cej.

Model 33 sk!ada si´ z dwóch ˝y!, 
z których ka˝dà zbudowano 

z trzech drutów. Ta niezmiernie skom-
plikowana konstrukcja nosi nazw´ Dual-
-Triple Geometry. Rocket 88 równie˝ ma
dwie g!ówne ˝y!y, ale w ka˝dej znajdujà
si´ cztery przewodniki, zatem technolo-
gia splotu nosi nazw´ Double Star-Quad
Geometry. Lite druty o ró˝nych przekro-
jach (Spread Spectrum Technology) wy-
konano z miedzi o d!ugich ziarnach
(Long Grain Copper), które majà g!adkà,
wypolerowanà powierzchni´ (Perfect
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Audioquest to jeden 
z du˝ych producentów
okablowania 
do sprz´tu hi-fi i AV. 

W katalogu znajdziemy m.in. mnó-
stwo kabli g!oÊnikowych, podzie-

lonych na szeÊç serii. W drugiej od góry
– DBL Star-Quad – pojawi!y si´ niedaw-
no trzy nowe modele Rocket: 33, 44 i 88.
Do testu dostarczono najtaƒszy i naj-
dro˝szy.

Wizualnie niemal si´ od siebie nie ró˝-
nià. Dobrze, ˝e dystrybutor przypià! do
ka˝dego przewodu karteczk´ z oznacze-
niem. Jedna para ma na koszulce wzorek
czerwony, a druga – zielony. Dziwne jest
to, ˝e na oficjalnej witrynie Audioquesta
oba kable wyglàdajà inaczej – zamiast
plecionki kojarzàcej si´ niektórym z ka-
blem od ˝elazka, majà jednolite koszulki
z pod!u˝nymi paskami. Kolorystyka si´
zgadza, ale jest jeszcze jedna wa˝na ró˝-
nica, o której póêniej.

Oba modele sà konfekcjonowane taki-
mi samymi wtykami, co w przypadku
Rocketa 33 znacznie podnosi cen´. Je˝e-
li zdecydujemy si´ na takie banany, jakie
widaç na zdj´ciach, do ceny trzeba b´-
dzie doliczyç 400 z!.

Rocket 33 sk!ada si´ z dwóch ˝y! (co
mo˝na wyczuç nawet przez zewn´trzny
oplot), z których ka˝da zosta!a spleciona
z trzech osobno izolowanych, litych dru-

tów miedzianych. Jest to miedê okreÊla-
na przez producenta jako LGC/PSC.
LGC to skrót od Long Grain Copper –
czyli miedê o d!ugich ziarnach. Dzi´ki
temu elektrony napotykajà na swojej
drodze mniej barier krystalicznych. PSC
to skrót od Perfect Surface Copper, co
oznacza, ˝e druciki wypolerowano. Ko-
lejny skrót – SSC (Spread Spectrum
Technology) – to informacja, ˝e druty
majà ró˝ne Êrednice, aby sygna!y o ró˝-
nych cz´stotliwoÊciach oddzia!ywa!y na
siebie w mniejszym stopniu.

Brzmienie
Wszystkie kable Audioquesta, z jakimi

si´ zetknà!em, by!y neutralne i przej-
rzyste. Rocket 33 nie stanowi wyjàtku.
Prezentuje zrównowa˝ony i pe!en szcze-
gó!ów dêwi´k, nie popadajàc w suchoÊç
ani ostroÊç. Jedyne, do czego mo˝-
na zg!osiç zastrze˝enia, to troch´ zbyt
lekki bas. Chcia!oby si´ wi´cej masy 
i wype!nienia. Ale je˝eli akurat niskich
tonów w Waszym systemie nie brakuje 
– super.

Test kable g!oÊnikowe 50–100 z!/m

Teraz przed nami coÊ
oryginalnego – kable 
g!oÊnikowe od firmy 
specjalizujàcej si´ 
w produkcji kolumn. 

T riangla kojarzy chyba wi´kszoÊç au-
diofilów, ale pewnie niewielu si´

spodziewa!o zobaczyç go w tym teÊcie.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e wytwórnia
jeszcze do niedawna produkowa!a ko-
lumny i wszystkie ich elementy pod 
jednym dachem. Obecnie du˝à cz´Êç
produkcji przeniesiono do Chin, ale naj-
wyraêniej ogólna strategia si´ nie zmie-
ni!a i wszystkie podzespo!y, w!àcznie 
z okablowaniem, noszà firmowe logo.

Przewody Triangla jako jedyne dotar-
!y do testu bez konfekcji. Sàdzi!em, ˝e sà
tak tanie, ˝e do!o˝enie nawet najtaƒ-
szych wtyków bananowych podwoi!oby
ich koszt. Jakie˝ by!o moje zdziwienie,
gdy przeczyta!em, ˝e cena Silver Ghosta
to 225 z!/m. W naszym rankingu to ju˝
piàty przedzia! cenowy i nie wiem, czy
któryÊ z wyst´pujàcych w nim konku-

Audioquest
Rocket 33

Audioquest 
Rocket 33
Dystrybucja: Audio Klan
Cena/d!ugoÊç: 60 z!/m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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Surface Copper). Tak w!aÊciwie jest to
wysokiej czystoÊci miedê PSC+. Druty
si´ ze sobà nie stykajà. Audioquest jest
wrogiem kabli wielo˝y!owych, uwa˝a 
bowiem, ˝e oddzia!ywanie przewodni-
ków na siebie przy ich bezpoÊrednim
kontakcie to g!ówne êród!o zak!óceƒ 
w kablach.

Najwi´kszà dumà Amerykanów jest
jednak opatentowany system DBS (Die-
lectric Bias System). Polega on na utrzy-
mywaniu sta!ego napi´cia pomi´dzy 
zewn´trznà warstwà izolacji a drugim,
pod!u˝nym elementem, umieszczonym
wewnàtrz kabla. Napi´cie utrzymujà 
bateryjki, których nie trzeba zmieniaç

ani !adowaç, poniewa˝ w obwodzie nie
p!ynie pràd. Ma to zmuszaç czàsteczki
izolatora do „odwracania si´” w tym 
samym kierunku. S´k w tym, ˝e tutaj…
nie by!o bateryjek. Polski dystrybutor
t!umaczy, ˝e zadaniem systemu DBS jest
zastàpienie procesu wygrzewania kabli.
W wi´kszoÊci modeli g!oÊnikowych bate-
ryjek si´ nie stosuje, a klienci majà sobie
wygrzaç kable samodzielnie i otrzymaç
ten sam efekt.

Brzmienie
Brzmieniowa ró˝nica w stosunku do

Rocketa 33 jest wi´ksza, ni˝ mo˝na by 
si´ spodziewaç. Najkrócej: Rocket 33 jest
bardzo dobry do systemów z dolnej pó!-
ki, natomiast Rocket 88 – do tych ze
Êredniej i wy˝szej. On tak˝e idzie w stro-
n´ neutralnoÊci i przejrzystoÊci, ale ma
wi´cej swobody i blasku, g!´bszy i dob-
rze nasycony bas, a przestrzeƒ staje si´
trójwymiarowa. To ju˝ Audioquest pe!nà 
g´bà.

Audioquest
Rocket 88

Audioquest 
Rocket 88
Dystrybucja: Audio Klan
Cena/d!ugoÊç: 200 z!/m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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Test kable g!oÊnikowe 100–250 z!/m

rentów jest dost´pny jako go!y drut ze
szpuli. Nie jest to ani estetyczne, ani wy-
godne, ale najwi´kszym problemem jest
utlenianie si´ koƒcówek. W przypadku
srebrnych drutów troch´ mniejszym, 

bo tlenek srebra równie˝ jest przewod-
nikiem. Z miedzià jest jednak znacznie
gorzej.

Tutaj mamy jedno i drugie. Silver
Ghost to mieszanka drucików wykona-

nych z czystej miedzi i miedzi srebrzo-
nej. Dwa takie warkocze zosta!y zaizolo-
wane i umieszczone we wspólnej koszul-
ce z dwiema pustymi rurkami, które 
pomagajà utrzymaç w!aÊciwà geometri´.
Przekrój jednej ˝y!y to 2,5 mm2. Wi´cej
informacji producent nie podaje.

Brzmienie
Brzmienie Silver Ghosta ma wi´cej

cech kabli miedzianych ni˝ srebrnych.
Nie by!o rozjaÊnionej góry, odchudzo-
nego basu ani szczególnego nacisku na
przejrzystoÊç. Przeciwnie, niskie tony
by!y g!´bokie i masywne, a góra – lekko
z!agodzona. Dêwi´k mia! naturalnà bar-
w´ z odrobinà g!adkoÊci. Cechowa!a 
go p!ynnoÊç i przyjemne wype!nienie. 
W tej cenie mo˝na jednak wymagaç lep-
szej dynamiki i rozdzielczoÊci.

Triangle Silver
Ghost

Triangle 
Silver Ghost
Dystrybucja: Voice
Cena/d!ugoÊç: 225 z!/m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!""
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Fadel Art 
Greylitz II

Hi•Fi i Muzyka 2/1046

Fadel Art to firma 
nale˝àca 
do ekstraklasy 
audiofilskiego 
okablowania. 

Choç nie produkuje kilometrów kabli
dziennie i rzadko wprowadza zmia-

ny w katalogu, wtajemniczeni dobrze jà
znajà. 

Jean M. Fadel, francuski in˝ynier maro-
kaƒskiego pochodzenia, opracowa! kiedyÊ
wzory, opisujàce z!o˝one oddzia!ywania
pomi´dzy przewodnikami a izolacjà. Pró-
bowa!em je rozgryêç, ale po pi´ciu minu-
tach si´ podda!em. Wa˝ne, ˝e pan Fadel
wie, o co w nich chodzi i potrafi na ich
podstawie budowaç kable, które docenia-
jà wymagajàcy s!uchacze.

Sam u˝ywam g!oÊnikowego Streama 
i listwy Hotline IEC z sieciówkà Power-
flex II. Do najtaƒszych produktów Fadela 
nigdy nie by!em przekonany. Ods!uch !à-
czówki Aerolitz by! traumatycznym prze-
˝yciem. Miejmy nadziej´, ˝e z Greylitzem
II pójdzie lepiej.

Najtaƒsze g!oÊnikowe Fadele to coÊ jak
najtaƒsze Porsche. 2,5-metrowa para to
wydatek 1700 z!, a za ka˝de kolejne 0,5 m
zap!acimy 200 z!. Poprzednià wersj´ te-
stowaliÊmy w lutym 2003. Greylitz II ma
byç zupe!nie innym kablem, co widaç ju˝
na pierwszy rzut oka. Zastosowano w nim

przezroczystà koszulk´, pod którà kryje
si´ bawe!niana siateczka. Po raz pierwszy
widzieliÊmy takà w znakomitej i lubianej
w redakcji serii Aphrodite.

Brzmienie
Brzmienie to sama przyjemnoÊç, ale…

bez przesady. Nastawi!em si´ na wykry-
wanie oznak zamulenia, ale nie mo˝na
powiedzieç, ˝eby Greylitz II przesadza! 
z ocieplaniem czy zag´szczaniem dêwi´-
ku. Pojawia si´ tu element przyjaznej bar-
wy, mi´sisty i g!´boki bas, a wysokie tony
nigdy nie przekraczajà granicy agresji.
Kiedy na dobrej jakoÊci nagraniach majà
okazj´ zab!ysnàç – b!yszczà. Nie odnio-
s!em jednak wra˝enia, ˝e jest ich za ma!o.
A ˝e inne przewody mogà prezentowaç
gór´ dobitniej i bezkompromisowo? Co
kto lubi. 

Dynamika na mocnà czwórk´; prze-
strzeƒ – du˝a i rozbudowana na boki.

Greylitz II to bardzo sympatyczny 
kabel. Gra przyjemnie i zgrabnie unika
skutków ubocznych takiego charakteru –
spowolnienia i braku przejrzystoÊci. Daj´
mu mocnà czwórk´, bo piàtka oznacza-
!aby, ˝e jest tak dobry, jak Stream z tej 
samej kategorii cenowej. A Stream jest
jednak lepszy.

Fadel Art Greylitz II
Dystrybucja: Audiosystem
Cena/d!ugoÊç: ok 340 z!/m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!
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Transparent
Musicwave
Nazewnictwo 
kabli Transparenta 
zawsze stanowi!o 
dla mnie 
zawi!à !amig!ówk´. 

Do testu dostarczono trzy pary kab-
li g!oÊnikowych i trzy !àczówki, 

a gdyby ktoÊ nagle rzuci! jednà nazw´,
nie mia!bym poj´cia, czy to interkonekt
czy g!oÊnikowy, nie mówiàc ju˝ o jego
pozycji w katalogu. Nie wiem nawet, 
czy po tym teÊcie b´d´ kojarzy! kolej-
noÊç. Ju˝ chyba !atwiej si´ po!apaç 
w ofercie Ushera. 

Rozrzut cen jest ogromny, bo za par´
najtaƒszych przewodów g!oÊnikowych
Transparenta zap!acimy 780 z!, a flagow-
ce kosztujà prawie 160... razy wi´cej.
Czyli 123000 z!.

Kolejna wàtpliwoÊç dotyczy!a tego, ˝e
niektóre z dostarczonych modeli by!y 
ju˝ przez nas opisywane. Zajrza!em do
rankingu – ten by!, ten te˝... Okazuje 
si´ jednak, ˝e Amerykanie co kilka lat
zmieniajà proces wytwórczy, nazewnic-
two pozostawiajàc bez zmian. Od kilku
miesi´cy obowiàzuje technologia MM2 
i nowe kable majà si´ zasadniczo ró˝niç
od serii MM i jeszcze wczeÊniejszej XL.

Musicwave to drugi model od do!u.
Od taƒszego The Wave ró˝ni si´ przede
wszystkim masà przewodników oraz 

filtrami o bardziej z!o˝onej konstrukcji.
Nie wiem, co ukryto w czarnych pusz-
kach, a w!aÊciwie niewielkich zgru-
bieniach, ale Transparent twierdzi, ˝e
chronià one sygna! przed szumem i za-
k!óceniami. Musicwave jest doÊç cienki 
i elastyczny, co czyni go wygodnym 
w pod!àczaniu.

Brzmienie
Brzmienie mo˝na okreÊliç jako za-

g´szczone, doÊç ciep!e i przyjemne. 
Na szcz´Êcie nie dopuszczono do klu-
chowatoÊci. Musicwave nadaje prze-
kazowi nieco w!asnego charakteru, ale
nie odnosimy wra˝enia, ˝e przejà! kon-
trol´ nad systemem i zarzuci! na ko-
lumny gruby koc. MyÊl´, ˝e Êrednica
powinna byç bardziej wyrazista, ale te˝
nie nale˝y z tego robiç dramatu. Prze-
s!ucha!em na tych kablach wiele p!yt 
i wra˝enia by!y pozytywne. JeÊli chce-
cie z!agodziç dêwi´k swojego systemu,
to jest to. Przed wyj´ciem karty p!at-
niczej polecam jednak ods!uch wy˝sze-
go modelu.
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Transparent
Musicwave
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena/d!ugoÊç: 283 z!/m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

AS
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Test kable g!oÊnikowe 500-1000 z!/m

Argentum to rodzima 
firma produkujàca 
kable ze srebra. 

J ej witryn´ otwiera lekko humory-
styczny akcent: zdj´cie w!aÊciciela 

na tle Rysów z dopiskiem „polski hi-end:
2499 m n.p.m”. Dalej sà ju˝ same kon-
krety. Znajdziemy tu tyle opisów budo-
wy, procesów technologicznych, teorii 
i dok!adnych informacji na temat kabli,
˝e pó! strony na pewno nie wystarczy na
ich streszczenie.

Z materia!owego pokrowca, oprócz
przewodów, wyjmujemy tony mate-
ria!ów informacyjnych i kilka przydat-
nych akcesoriów. Dokumentacja zaczyna
si´ od certyfikatu potwierdzajàcego czy-
stoÊç srebra, wydanego przez Obwodowy
Urzàd Probierczy w Krakowie. Wszyst-
kie kable Argentum wykonuje ze srebra 
o czystoÊci 5N (99,999%), którà uzysku-
je dzi´ki rafinacji ka˝dej partii metalu.
Nast´pnie jest on poddawany obróbce
plastycznej, aby druty mia!y struktur´
w!aÊciwà dla swobodnego przep!ywu
elektronów. W procesie wy˝arzania usu-
wa si´ napr´˝enia powierzchniowe wy-
wo!ane gniotem. Struktura, b´dàca wy-

nikiem rekrystalizacji pierwotnej, znaj-
duje si´ w stanie równowagi. W proce-
sie rekrystalizacji w!aÊciwej nast´puje
wzrost ziaren poprzez migracj´ ich sze-
rokokàtowych granic. Pe!ny proces ob-
róbki cieplnej trwa kilkanaÊcie godzin.

Najwi´ksza ró˝nica mi´dzy poszcze-
gólnymi modelami Argentum sprowa-
dza si´ do iloÊci drutów. Firma jest 
wierna geometrii gwiazdy (star-quad). 
W g!oÊnikowym GCG-10/4 znajdziemy
cztery wiàzki przewodników, a w ka˝dej
z nich 31 polerowanych srebrnych dru-
tów w izolacji teflonowej i przestrzeni
powietrznej, utworzonej w wyniku opa-
sania taÊmà PTFE. Ekranowanie sta-
nowi ocynowana plecionka OFC, która
mo˝e byç zekwipotencjalizowana, o czym
dalej.

Zewn´trzna plecionka stylonowa na-
daje kablom ciekawy wyglàd. Przypomi-
najà liny wspinaczkowe. W koƒcu to
efekt pracy cz!owieka, którego najwi´k-
szymi pasjami sà muzyka i góry. Niebie-
skie kable sà odporne na zarysowania 
i uszkodzenia mechaniczne. Tulejki, 
w których wiàzki si´ rozdzielajà, wyko-
nano perfekcyjnie. JeÊli chodzi o zakoƒ-
czenia, mo˝na wybraç z!ocone banany
lub wide!ki – z!ocone lub srebrne. Z!àcza
lutuje si´ 8 % stopem srebra Sn/Ag. 

Z budowà wewn´trznà przewodu mo-
˝emy zapoznaç si´ sami. W opakowaniu
znajdziemy jego krótki odcinek zapako-
wany w foli´ ochronnà. Argentum wal-
czy z kierunkowoÊcià kabli, uk!adajàc
druty naprzemiennie, wi´c na oplocie
nie znajdziemy strza!ek. W!aÊciwy kieru-
nek wskazuje co innego.

Dodatkowe przewody wyprowadzono
jednostronnie z ka˝dego kabla. Tutaj
wracamy do ekwipotencjalizacji ekrano-
wania. W dokumentacji zamieszczono
ca!e wypracowanie na ten temat. Produ-
cent, powo!ujàc si´ na francuskiego 
eksperta Alaina Charoy, pisze: „ekran 
nigdzie nieprzy!àczony jest w EMC tym,
czym w wodociàgach rura otwarta z obu
stron”. Zaciski dodatkowych przewodów
nale˝y przypiàç do obudowy wzmac-
niacza. Je˝eli nie ma on go!ych Êrub ani 
innych wystajàcych elementów, mo˝na
skorzystaç z do!àczonych do zestawu
kolców, które przykr´ca si´ do gniazd
g!oÊnikowych, a nast´pnie styka z obu-
dowà wzmacniacza. Aby sprawdziç, czy
rzeczywiÊcie uda!o si´ w ten sposób 
wyrównaç potencja! na oplocie ekranu-
jàcym, nale˝y skorzystaç z próbnika elek-
trycznego, który producent tak˝e do-
!àcza do zestawu. Nowe kable nale˝y 
wygrzewaç min. 30 godzin.

Brzmienie
GCG-10/4 okazuje si´ zaskakujàco

neutralny jak na srebrny kabel; zarówno
pod wzgl´dem barwy, jak i charaktery-
styki cz´stotliwoÊciowej. ˚aden fragment
pasma nie zosta! wyeksponowany. Nie
ma problemów z basem, a brzmienie 
jako ca!oÊç nie jest ch!odne ani sp!asz-
czone. 

Pewne elementy srebrnego charakte-
ru mo˝na wychwyciç. Nagromadzenie
instrumentów nie robi na Argentum
wra˝enia. Zawsze potrafià utrzymaç se-
lektywnoÊç. Dêwi´ki nie zachodzà na 
siebie, a my mo˝emy je bez trudu wyod-
r´bniç z muzycznej masy. Przestrzeƒ jest
trójwymiarowa i wciàgajàca; z odde-
chem, ale bez odchudzenia.

GCG-10/4 pozostaje wolny od wad
srebra. Zachowuje za to kilka jego zalet.
Jest neutralny i rzetelny. Bardzo dojrza!a
kompozycja.

Argentum
GCG-10/4

Argentum GCG-10/4
Dystrybucja: Argentum
Cena/d!ugoÊç: 880 z!/m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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Test kable g!oÊnikowe 500-1000 z!/m

Musicwave Plus 
stoi w katalogu 
Transparenta 
oczko wy˝ej 
od opisywanego 
wy˝ej Musicwave’a. 

K osztuje prawie dwa razy wi´cej i jest
na oko dwa razy grubszy, choç jasna

zewn´trzna koszulka, wtyki i czarne

gumki przy zakoƒczeniach wyglàdajà tak
samo. Sà troch´ niedopasowane, bo pod
ich grubszà cz´Êcià czuç jeszcze sporo 
powietrza, zanim natrafimy na gruby
przewód. O wiele wi´ksze sà równie˝
puszki z filtrami. Producent deklaruje, 
˝e  w!aÊnie w nich kryje si´ najwi´cej ró˝-
nic mi´dzy technologià MM a MM2.
Usprawniono konstrukcj´, a tak˝e spo-
sób monta˝u filtra, a tworzàce go kom-
ponenty dobiera si´ z wi´kszà precyzjà.
Transparent informuje, ˝e technologia
MM2 to tak˝e dok!adniejsza kalibracja
pod kàtem dostosowania do charaktery-

styki impedancji wspó!pracujàcych urzà-
dzeƒ. Zastanawiam si´ tylko, skàd oni
wiedzà, jakiego sprz´tu u˝ywa klient.
Mnie przynajmniej przed testem nikt nie
pyta!, jakiego wzmacniacza i kolumn
u˝ywam, aby dopasowaç filtry w kablach
do ich impedancji. Ale w koƒcu mam ten
sam system od kilku lat, wi´c pewnie
wczeÊniej si´ przygotowali.

Warto wspomnieç, ˝e Transparent
prowadzi program ulepszania kabli swo-
ich klientów. Je˝eli chcecie si´ dok!adnie 
dowiedzieç, co b´dziecie mogli zmieniç 
w przysz!oÊci, dzwoƒcie do dystrybutora.
Zasady uczestnictwa w programie wy-
dajà si´ bowiem bardziej skompliko-
wane ni˝ umowa z operatorem GSM. 
W ka˝dym razie pierwszy punkt g!osi, 
˝e akcja obejmuje wszystkie modele od
serii Plus w gór´, wi´c decydujàc si´ na
ten model, zyskujemy mo˝liwoÊç up-
grade’u w przysz!oÊci.

Brzmienie
Musicwave Plus spodoba! mi si´ naj-

bardziej spoÊród testowanych dziÊ
Transparentów. W jego prezentacji jest
wiele spokoju, ale bez kluchowatoÊci 
czy spowolnienia. Równowaga tonalna
pozostaje prawid!owa, a bas jest nawet
lepszy ni˝ w modelu Super. Czy 120-wa-
towy wzmacniacz to za ma!o, czy mo˝e
dro˝sze kable zosta!y inaczej zestrojo-
ne? Nie wiem. Ale wiem, ˝e Musicwave
Plus zagra! bardzo przyjemnie. Amato-
rzy efekciarskiego dêwi´ku nie majà 
tu czego szukaç. Dojrzali audiofile, dla
których priorytetem jest muzykalnoÊç 
– owszem.

Transparent 
Musicwave Plus

Transparent
Musicwave Plus
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena/d!ugoÊç: 533 z!/m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!"
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Zu Audio to nowoÊç 
na naszym rynku. 
Amerykaƒska firma 
oferuje g!ównie kolumny,
kable i wk!adki 
gramofonowe, 
a reklamuje si´ has!em:
„rewolucja w hi-fi”. 

C ó˝, w rewolucje w hi-fi nie wierz´,
ale ciekawe nowoÊci zawsze ch´tnie

wypróbuj´.
W katalogu Zu Audio znajdziemy czte-

ry modele kabli g!oÊnikowych, z czego do
testu dystrybutor dostarczy! dwa najdro˝-
sze. Z materia!ów informacyjnych do-
wiemy si´, ˝e Libtec jest lekko okrojonà
wersjà flagowego Ibisa. 

Konstrukcja opiera si´ na tej samej fir-
mowej geometrii B3. Zu Audio utrzymu-
je, ˝e jest to konstrukcja, jakiej nikt nigdy
nie stosowa!. Lity drut, taÊma, przewód 
licowy, warkocz, gwiazda, uk!ad wspó!o-
siowy – nic z tych rzeczy. Ale oczywiÊcie
nie dowiemy si´, jak dok!adnie jest zbu-
dowany kabel. Wiadomo natomiast, ˝e
przewodniki wykonano z mieszanki mie-
dzi i srebra.

Producent twierdzi, ˝e specjalna geo-
metria czyni Libteca odpornym na zak!ó-
cenia elektromagnetyczne. Ma on te˝ 

obni˝aç szum ca!ego systemu, w konse-
kwencji ujawniajàc wi´cej cichych sygna-
!ów, które wczeÊniej by!y przez ów szum
maskowane.

Z zewnàtrz Libtec nie wyglàda imponu-
jàco, ale Zu Audio ma na to odpowiedê: je-
Êli cen´ kabli ma uzasadniaç gruboÊç po-
równywalna z w´˝em gaÊniczym, szukajcie
gdzie indziej. Na stronie internetowej znaj-
dziemy te˝ dok!adne wskazówki dotyczàce
wygrzewania. Zalecane jest du˝o g!oÊnej,
g´stej muzyki. Ci´˝ki rock, du˝e sk!ady,
pot´˝na symfonika – to, zdaniem produ-
centa, najlepiej rozrusza nowe przewody.

Brzmienie
Zastanawia!em si´, czy Zu Audio to rze-

czywiÊcie coÊ ciekawego, czy tylko firma
bazujàca na chwytliwych has!ach. Od-
s!uch rozwia! wàtpliwoÊci. Poczàtkowo
zwróci!em uwag´ na szybkoÊç reakcji 
i przejrzystoÊç, ale póêniej doszed!em do
wniosku, ˝e Libtec zgrabnie !àczy przeci-
wieƒstwa. Jest szybki, dynamiczny i ma
znakomicie napowietrzonà przestrzeƒ, ale
dêwi´k nie jest odchudzony, a wokale po-
trafià zabrzmieç urzekajàco, z odpowied-
nià dozà naturalnego ciep!a. Tylko góra
jest troszk´ za sucha. Gdyby nie to, mieli-
byÊmy kabel bliski idea!u.

Hi•Fi i Muzyka 2/1052

Test kable g!oÊnikowe 500-1000 z!/m

Trzeci z opisywanych
Transparentów to ju˝ 
powa˝ny wydatek, 
co wcale nie oznacza,
˝e zbli˝amy si´ do
szczytu katalogu. 

Wnaszym rankingu ostatnia grupa
zaczyna si´ na poziomie 1000 z!/m

i Musicwave Super ju˝ si´ do niej zalicza.
Na pierwszy rzut oka wyglàda o wiele

powa˝niej od dwóch taƒszych braci.
Znaczna gruboÊç, czarny oplot i du˝e
puszki z filtrami. Od razu odkry!em jed-
nak pewien mankament. Czarne gumy
ochronne przy zakoƒczeniach w ogóle si´
nie trzymajà. Niektóre by!y zupe!nie luê-
ne. Czerwone i czarne koszulki przy sa-
mych wtykach równie˝ odstawa!y. Mo˝e
uda si´ je zacisnàç, trzymajàc chwil´ nad
zapalniczkà, ale po pierwsze, nie b´d´ si´
zabiera! za takie eksperymenty na recen-
zowanych kablach, a po drugie – o czym
my w ogóle mówimy? Przewody za 6180 z!
powinny byç wykonane tak, ˝eby nawet
pod mikroskopem wyglàda!y perfekcyjnie.

Ró˝nice konstrukcyjne w stosunku do
taƒszego modelu ograniczajà si´ g!ównie

Zu Audio Libtec

Zu Audio Libtec
Dystrybucja: Sound Club
Cena/d!ugoÊç: 583 z!/m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Po obiecujàcym 
Libtecu przysz!a pora 
na flagowego Ibisa.
Opakowanie tych 
samych rozmiarów 
wa˝y!o znacznie wi´cej. 

J eszcze nie wiedzia!em, jak wyglàdajà
same kable, ale czujàc w r´ku kilka 

kilogramów, pomyÊla!em, ˝e flagowiec
nie b´dzie ju˝ tak dyskretny. A co za tym
idzie – nie b´dzie mo˝na powiedzieç 
ma!˝once czegoÊ w stylu: „kochanie, po-
patrz, jakie kable kupi!em w promocji za
100 z!”. Do stosunkowo cienkich, czar-
nych przewodów Amerykanie przyczepili
elegancko obrobione metalowe puszki 
z wygrawerowanà nazwà modelu. Nie sà
to filtry, nie kryjà ˝adnej opatentowanej
technologii. Najwyraêniej metalowe kloc-
ki zakrywajà tylko miejsce, w którym
przewód si´ rozwidla. Efekt wizualny mo-
˝e si´ podobaç, ale takie ci´˝arki okazujà
si´ wyjàtkowo niepraktyczne. Wide!ki
trzeba przykr´ciç tak mocno, ˝e zaczà!em
si´ zastanawiaç, czy mniej solidne termi-
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Test kable g!oÊnikowe powy˝ej 1000 z!/m

do budowy filtra, ale producent twierdzi, ̋ e
ka˝dy kolejny stopieƒ w hierarchii to coraz
bardziej rygorystyczna kontrola kompo-

nentów, coraz dok!adniejszy monta˝ i co-
raz wi´cej testów na precyzyjnej aparaturze
pomiarowej. Ciekawe, ˝e w tym ca!ym pro-

cesie nikt nie zauwa˝y!, ̋ e koszulki si´ zeÊli-
zgujà. Trzeba natomiast pochwaliç wtyki.
Sà to niezwykle wygodne banany rozporo-
we. Po w!o˝eniu koƒcówki do gniazda do-
kr´camy i mamy pewnoÊç, ˝e nie wypadnà.

Brzmienie
Wra˝enia ods!uchowe mo˝na podzieliç

na dwie cz´Êci. Pierwsza dotyczy tonów
wysokich i Êrednich. W tym zakresie Mu-
sicwave Super prezentuje brzmienie spój-
ne, z naturalnà barwà i dojrza!ym roz!o-
˝eniem akcentów. Nie wnosi ogromnej
dawki ciep!a; co najwy˝ej odrobin´ przy-
jemnej g!adkoÊci. Nie wysila si´, nie 
szpanuje, ale szczegó!y tak˝e mu nie ginà.
Niektórym to brzmienie wyda si´ zbyt
spokojne, ale to niewàtpliwie du˝a klasa.

Wszystko by!oby pi´knie, gdyby nie
bas. Chyba wch!aniajà go filtry. Mo˝e 
120 W Electrocompanieta to dla tych 
kabli za ma!o, a mo˝e po prostu tak grajà.

JeÊli lubicie masa˝ brzucha i ato-
mowe uderzenie – to nie ten adres.

nale we wzmacniaczach wytrzymajà taki
moment skr´cajàcy. „Wubety” w ECI-5 sà
przymocowane do grubej p!yty stalowej,
wi´c chwyci!em Êciereczk´ i kr´ci!em, 

a˝ zabola!y mnie palce. Nie obawia!em 
si´ nawet zwarcia. Wzmacniacz pewnie 
by to wytrzyma!, ale gdyby metalowa
puszka uderzy!a w szklanà pó!k´ stolika

albo stojàcy ni˝ej odtwarzacz, nie by!oby
weso!o.

Od strony technicznej wiadomo tylko,
˝e przewodniki wykonano z czystego 
srebra i u!o˝ono zgodnie z firmowà geo-
metrià B3. Podobno nie przypomina ona
niczego stosowanego w innych kablach.

Brzmienie
Ró˝nice mi´dzy Ibisem a taƒszym mo-

delem sà niewielkie, ale wa˝ne. Po wpi´-
ciu flagowca Zu Audio da!o si´ odczuç
delikatnà popraw´ w niemal ka˝dym
aspekcie brzmienia. Odrobin´ lepsza 
dynamika, bardziej trójwymiarowa i pre-
cyzyjna przestrzeƒ, nieco szybszy bas, 
a przede wszystkim – !adniej wykoƒczona
góra. Ogólny charakter prezentacji si´ 
nie zmieni!, ale dzi´ki wielu drobnym 
poprawkom Ibis wchodzi na wy˝szy po-
ziom. Gdyby tak jeszcze uda!o mu si´
zdjàç te metalowe obcià˝niki, by!by bar-
dziej praktyczny i nie rzuca!by si´ w oczy.Zu Audio Ibis

Zu Audio Ibis
Dystrybucja: Sound Club
Cena/d!ugoÊç: 1083 z!/m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Transparent
Musicwave Super
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena/d!ugoÊç: 1066 z!/m

Brzmienie: !!!""
JakoÊç/cena: !!!""

Transparent 

Musicwave Super
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