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Z tego, co si´ orientuj´, w Êwiecie
kondycjonerów tylko Accupahse
odkrywa wszystkie karty. Pozosta!e

firmy swoje koncepcje objaÊniajà mniej 
lub bardziej ogl´dnie, zabezpieczajà urzà-
dzenia przed rozbieraniem, a skal´ efektów
brzmieniowych starajà si´ zwi´kszyç si!à
marketingowej sugestii. Jak b´dzie w tym
przypadku?

Katalog kalifornijskiej wytwórni jest doÊç
rozbudowany. Rozeznanie si´ we wszyst-
kich seriach i koncepcjach wymaga chwili
skupienia. Oferta zasadniczo dzieli si´ na
kable, kondycjonery oraz Acoustic ART
System. Produkty wykorzystujàce kluczowe
technologie firmy wyst´pujà pod kryptoni-
mem „Tesla”. Przedmiotem recenzji jest
najtaƒszy kondycjoner oraz dwie najwy˝sze
sieciówki.

Synergistic Research buduje wizerunek 
w oparciu o trzy w!asne innowacje tech-
niczne: oryginalnà geometri´, nietypowe
ekranowanie i traktowanie wysokim na-
pi´ciem. Do ich opracowania zainspiro-
wa!a szefa firmy, Teda Danneya, spuÊcizna 

Nikoli Tesli – serbskiego geniusza fizyki
(1856-1943). Niestety, opis dwóch pierw-
szych elementów (geometria i ekranowa-
nie), przygotowany przez Danneya, jest
bardzo powierzchowny i przegadany. Mo˝-
na przeczytaç o „odpowiedniej proporcji” 
i „symetrycznej geometrii” wiàzek, „stra-
tegicznym u!o˝eniu” i „bezpoÊredniej blis-
koÊci” przewodników itd. Chyba ka˝dy
producent kabli móg!by u˝yç identycznych
ogólników w opisie w!asnych konstruk-
cji. Zamiast dalszych konkretów opis uzu-
pe!nia lista sugerowanych zalet brzmie-
niowych.

W sumie wiadomo, ˝e Synergistic opra-
cowa! trzy rodzaje geometrii: Tesla Tricon,
Tesla Vortex i Tesla Acoustic. W poszcze-
gólnych kablach, oprócz wersji podstawo-
wych, spotykamy ich ró˝ne kombinacje
(dublowanie, !àczenie), z których ka˝da
ma otwieraç przed u˝ytkownikiem inne
mo˝liwoÊci tuningu systemu.

Drugim znakiem rozpoznawczym pro-
duktów spod znaku Tesli jest „aktywne
ekranowanie o zerowej pojemnoÊci”. Po-

lega ono na doprowadzeniu napi´cia do
ekranu kabla. W ten sposób ochrona prze-
wodników przed zak!óceniami ma byç 
o wiele skuteczniejsza. Ka˝dy przewód 
z aktywnym ekranem zosta! wyposa˝ony
w specjalny zasilacz, dyskretnie usytuowa-
nà diod´ oraz gniazdko, umieszczone za
koszulkà wtyku Êciennego. Owszem, jest
to rzadko spotykane rozwiàzanie, ale rów-
nie˝ si´ nie dowiemy, na czym polega owa
„zerowa pojemnoÊç”, która stanowi
czwartà generacj´ ekranowania stosowa-
nego przez Synergistica.

Nieco szczegó!ów dostarcza opis tech-
nologii Quantum Tunneling. Polega ona
na poddaniu gotowego produktu finalne-
mu „wygrzewaniu” za pomocà serii elek-
trowstrzàsów o gigantycznym napi´ciu 
2 mln woltów i bardzo wysokiej cz´stotli-
woÊci. Dzi´ki temu nast´puje optymaliza-
cja przewodnictwa w ca!ym torze sygna!u,
w!àcznie z wtykami i punktami lutowa-
nia. Z tym wszystkim trudno si´ nie zgo-
dziç, ale ideologiczna oprawa Danneya
(transformacja struktury molekularnej,
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zmiany na poziomie subatomowym) koja-
rzy si´ bardziej z zakl´ciami alchemika ni˝
z objaÊnieniami high-endowej wytwórni. 

Quantum Tunneling stosuje si´ dopiero
od lutego 2007 roku. JeÊli ktoÊ kupi! Tesl´
przed tà datà, to fabryka wygrzeje jà za dar-
mo. JeÊli zaÊ ˝yczy!by sobie aplikacj´ tego
rozwiàzania w modelu z ni˝szej serii – mu-
si si´ liczyç z dodatkowà op!atà.

Niezale˝nie od technologii „napi´cio-
wych”, Synergistic ma na koncie tak˝e 
interesujàce rozwiàzania akustyczne, ze-

brane w linii Acoustic ART System.
„ART” to bynajmniej nie sztuka, ale skrót
od „Analogue Room Treatment”. I tak jak
gotowe produkty sà wynikiem precyzyj-
nych prób pomiarowych, tak ich geneza
by!a zgo!a... duchowa. Teda Danneya za-
inspirowa!a podró˝ na Daleki Wschód 
i kontemplacja akustyki buddyjskich
Êwiàtyƒ. Zauwa˝y!, ˝e zamiast obszernych
ustrojów mo˝na skutecznie poprawiç 
zarówno bas, jak i stereofoni´ za pomocà
systemu kulistych rezonatorów, roz-
mieszczonych w kluczowych miejscach
pomieszczenia. Pe!na adaptacja z u˝yciem
elementów Acoustic ART jest doÊç kosz-
towna. Satelity Gravitron i Magnetron
kosztujà po 1160 z!, stacja basowa – 2900 z!,
a Vibratron – 5800 z!.

Sieciówki 
Aktualnie Synergistic oferuje szeÊç mo-

deli przewodów sieciowych. I mimo ˝e
wszystkie opatrzono sygnaturà „Tesla”, to

nale˝à one do ró˝nych segmentów ceno-
wych. Za oko!o 1,5-metrowy odcinek
(„oko!o” – bo producent operuje sto-
pami) najtaƒszej Tesli T1 zap!acimy pra-
wie 2000 z!. T2 kosztuje 2650 z!, a T3 
– 3900 z!. WÊród sieciówek T3 jest ju˝
bardzo droga, ale prawdziwy hardcore
dopiero od niej si´ zaczyna. Tesla Preci-
sion kosztuje 7200 z!, a Hologram D 
i Hologram A – po 11600 z!.

Do recenzji trafi!y oba Hologramy. Na
pozór niczym si´ nie ró˝nià: sà niez!ymi
sztywniakami, majà poz!acane kontakty,
wtyk Oyaide P-079, takà samà plecionk´
oraz wyglàd. Poza jednym szczegó!em: Ho-
logram D zosta! wyposa˝ony w podwójny
uk!ad aktywnego ekranowania: spod koszul-
ki u nasady wtyku Êciennego wystajà dwie
niebieskie diody. W Hologramie A ekrano-
wanie jest pojedyncze. Dalsze ró˝nice doty-
czà budowy wewn´trznej i iloÊci przewod-
ników.

Podstawowym surowcem wykorzysty-
wanym przez Synergistica jest wyst´pu-
jàce w kilku odmianach srebro. Obie 
sieciówki zawierajà po 8 ˝y! „Silver Matrix
Alloy”, ale Hologram A ma 6 dodatkowych
„FPC Silver”, a Hologram D – 4 ̋ y!y „Silver
Matrix Weave”. Inna jest tak˝e geometria.
Producent wyraênie sugeruje aplikacj´ –
Hologram D powinien byç pod!àczany 
do urzàdzeƒ cyfrowych, a Hologram A –
do przedwzmacniaczy. Z kolei koƒcówka
mocy, w zale˝noÊci od systemu, najlepiej
si´ sprawdzi z Hologramem A bàdê, nie-
dostarczonym do testu, modelem Tesla
Precision. O decyzji powinien przesàdziç
ods!uch.

Oba Hologramy majà numery fabryczne
oraz zaznaczonà na tym samym pasku
strza!k´ kierunkowoÊci. Ten ostatni ele-
ment w przypadku sieciówki jest najzupe!-
niej zb´dny. Osoby preferujàce ods!uchy 
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w ciemnoÊci b´dà si´ musia!y pogodziç 
z niebieskà poÊwiatà, dobywajàcà si´ zza
stolika ze sprz´tem. Diody aktywnego ekra-
nowania emitujà silny blask.

Kondycjonery
Niezb´dnym elementem walki z zak!óce-

niami sieci elektrycznej sà kondycjonery.
Danney od˝egnuje si´ od wszelkich dost´p-
nych na rynku koncepcji filtrowania, 
z separacjà galwanicznà na czele. G!ównym
jego celem by!o opracowanie systemu, któ-
ry nie ogranicza przep!ywu pràdu. Mi´dzy
innymi dlatego kondycjonerów Synergisti-
ca nie pod!àczymy za pomocà zwyk!ej 
sieciówki – musi ona byç wyposa˝ona 
w 20-amperowe wtyki typu C19.

W katalogu kondycjonerów dost´pne 
sà trzy modele: Tesla PowerCell 6, Tesla
PowerCell 10 i Tesla PowerCell 10 SE.
Wszystkie poddaje si´ procesowi Quan-
tum Tunneling. Nazwa zawiera iloÊç
gniazd. Bonusem w najwy˝szym modelu
(10 SE za 23800 z!) jest dodatkowy proces
elektrowstrzàsów, gniazdko o jeszcze wi´k-
szym ampera˝u oraz udoskonalone ogni-
wo elektromagnetyczne. I w!aÊnie to ogni-
wo, chluba i jednoczeÊnie tajemnica firmy,
jest najwa˝niejszym elementem kondycjo-
nerów PowerCell.

W informacjach ponownie dominujà
ogólniki, opis domniemanych efektów
brzmieniowych i brak technicznych kon-
kretów. Dla recenzenta jest to sytuacja fru-
strujàca. Wp!yw na dêwi´k jest celem 
ods!uchu, a budowy nie mo˝na opisaç, po-
niewa˝ PowerCell zosta! zabezpieczony
przed otwarciem.

Najprawdopodobniej ogniwo elektro-
magnetyczne jest odpowiednikiem aktyw-
nego ekranowania, dost´pnego w kablach.
Âwiadczyç o tym mo˝e gniazdko 30 V oraz
niebieska dioda – zapalajàca si´, gdy pod!à-
czymy zewn´trzny zasilacz. Kondycjoner
mo˝e pracowaç w obu konfiguracjach – za-
równo z ogniwem aktywnym, jak i nieak-
tywnym.

Obudowa na pierwszy rzut oka wyglàda
jak kawa!ek taniego plastiku. Jednak to po-
zory. Za tymi sklejonymi ze sobà 4-mm
p!ytkami (tylko panel frontowy ma 1 cm
gruboÊci), przypominajàcymi g!adko wy-
polerowany akryl, stoi d!uga historia po-
szukiwaƒ. Prototyp urzàdzenia najlepiej
gra! bowiem w prowizorycznej obudowie 
z drewna. Wszystkie próby z metalami oka-
za!y si´ pora˝kà. W koƒcu uda!o si´ natra-
fiç na neutralny brzmieniowo kompozyt,
dostarczany przez firm´ specjalizujàcà si´ 
w produkcji p!ynów dla bran˝y medycznej
i chemicznej. Z tego samego tworzywa wy-

konano równie˝ nó˝ki. Urzàdzenie jest
doÊç lekkie. Wszystkie kraw´dzie sà ostro
ci´te i przy nieostro˝nym ruchu mo˝na si´
skaleczyç. Przy wyjmowaniu z pude!ka
us!yszymy odg!os jakiegoÊ przesypujàcego
si´ w Êrodku drobnego elementu. Niewy-
kluczone, ˝e on równie˝ odgrywa jakàÊ rol´,
ale nie znalaz!em o nim ˝adnej wzmianki.

Z przodu, poza napisami, nie ma nic. Tyl-
na Êcianka to szeÊç gniazd (nazwanych
przez Danneya Teslaplex, choç nie wiemy,
na czym ich wyjàtkowoÊç polega), pogrupo-
wanych w trzy pary niezale˝nych obwodów.
W ramach jednej pary nie nale˝y mieszaç
wzmacniaczy z urzàdzeniami cyfrowymi, 
a te ostatnie powinny byç zasilane z gniaz-
dek znajdujàcych si´ po przeciwnej stronie
gniazda IEC. Kluczowa jest równie˝ polary-
zacja. Na to jednak zwraca uwag´ sam dys-
trybutor (du˝e uznanie), a nie producent,
który nie dostarcza ani specyfikacji tech-
nicznej, ani instrukcji obs!ugi.

Synergistic Research to firma, która wy-
pracowa!a rozleg!à filozofi´. Opis ka˝dego
rozwiàzania zosta! ozdobiony d!ugà listà
odnotowanych w procesie produkcji rezul-
tatów brzmieniowych. Danney zdoby! si´

nawet na sugesti´, ˝e szczytowa !àczówka
firmy (Tesla Apex) jest kablowym „Êwi´-
tym Graalem”. W bran˝y hi-fi nadmiarem
s!ów nie da si´ jednak zamaskowaç pro-
duktu o s!abym brzmieniu. Wielce zaintry-
gowany tym wszystkim przystàpi!em do
ods!uchu.

Wra˝enia ods!uchowe
Synergistic gwarantuje najlepszy efekt,

gdy aktywnie ekranowana jest ca!oÊç – kabel
do kondycjonera, sam kondycjoner oraz
wszystkie pod!àczone do niego przewody.
Takich mo˝liwoÊci jednak nie mia!em, gdy˝

system sk!ada! si´ z dzielonego wzmacniacza
i dwucz´Êciowego odtwarzacza, a kable do
urzàdzeƒ zewn´trznych dosta!em tylko dwa.
Mog!em wi´c pod!àczyç Hologram A z wty-
kiem C19 do PowerCella (zwyk!ego kabla
C19 bez aktywnego ekranowania, jaki zosta!
do!àczony, w ogóle nie u˝ywa!em), Holo-
gram D – do odtwarzacza Naim 5X, a Holo-
gram A ze zwyk!ym wtykiem wypróbowaç:
w po!àczeniu z Flatcapem 2X (to zewn´trz-
ny zasilacz do odtwarzacza), przedwzmac-
niaczem BAT VK3iX SE i tranzystorowà
koƒcówkà mocy Conrad-Johnson MF2250.
Do towarzystwa mia!em listw´ PAL Po-
werPort oraz wys!u˝one sieciówki Neela:
N7ES Gold i N14E Gold. Ewentualne zmia-
ny mia!y pokazaç monitory Dynaudio Con-
tour 1.3 mkII.

W takiej sytuacji mo˝liwych konfiguracji
by!o sporo. Zdecydowa!em, ˝e test b´dzie
mia! trzy ods!ony. Sytuacjà wyjÊciowà by!
system w ca!oÊci pod!àczony do listwy po-
pularnymi kablami polskich producentów
w przyst´pnych cenach (oprócz Neela – sie-
ciówki PAL-a i Argentum).

Pierwsza ods!ona polega!a na pod!àcze-
niu odtwarzacza Naima i Flatcapa za po-
mocà Hologramów do PowerCella. BAT 
i Conrad-Johnson pozosta!y wpi´te Neela-
mi do listwy.

Od poczàtku najwi´kszà uwag´ przyku-
wa!a góra pasma. Soprany zosta!y pokaza-
ne bez mgie!ki czy niedopowiedzeƒ. Ich
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g!adki rysunek by! wolny od zanieczyszczeƒ
i chropowatoÊci. Bardzo odwa˝nie zary-
sowane sybilanty nie przekracza!y granicy
ods!uchowego komfortu. Wybitna anali-
tycznoÊç nierozerwalnie wiàza!a si´ z wy-
Êrubowanà przejrzystoÊcià. Muzyczne t!o
by!o bardzo ciche. Ponadto Synergistic
znalaz! sposób, aby we wszystkich podza-
kresach góry i Êrednicy oddaç mo˝liwie naj-
pe!niejszà palet´ barw.

AnalitycznoÊç naturalnie dope!ni!a ste-
reofonia. PowerCell wypracowa! najwy˝szà
precyzj´ lokalizacji, chocia˝ skoncentrowa-
nà na wydarzeniach w centrum sceny. Nie-
spodzianki, sk!adajàce si´ na iluzj´ przesu-
wania Êcian, by!y dozowane stosunkowo
oszcz´dnie.

Wysoki by! te˝ wspó!czynnik przytupy-
wania. Naim jest znany ze swych rytmicz-
nych umiej´tnoÊci i Synergistic potrafi! to
pokazaç.

Ogólnie pierwsza ods!ona brzmienia po-
zostawi!a jednak wra˝enie lekkiego rozja-
Ênienia. Priorytetowo traktowana góra pa-
sma oraz soczysta Êrednica zepchn´!y niskie
tony do roli aktora drugoplanowego. Po-
mimo wielu zalet z pewnoÊcià nie jest to
jeszcze optymalna konfiguracja.

Druga ods!ona polega!a na przepi´ciu
przedwzmacniacza i koƒcówki mocy do 

PowerCella – ale wcià˝ z wykorzystaniem
kabli Neela. Poprawi!y si´ g!ównie w!asno-
Êci dynamiczne, zarówno w skali makro, jak
i mikro. Odnios!em wr´cz wra˝enie, jakby
wczeÊniej system jecha! przez pomy!k´ na
hamulcu r´cznym. Teraz muzyka by!a pod-
kr´cona niczym bolid Formu!y 1 z podwój-
nym dyfuzorem. Ods!uch w porównaniu 
z pierwszà ods!onà przypomina! ró˝nic´
odczuwalnà po przesiadce ze zwyk!ej karu-
zeli na kolejk´ górskà w lunaparku.

W trzeciej ods!onie Flatcap 2X dosta! z!o-
tà „siódemk´” Neela, a ja porównywa!em
brzmienie, prze!àczajàc Hologram A i z!otà
„czternastk´” pomi´dzy przedwzmacnia-
czem i koƒcówkà mocy. Lepszy efekt uzy-
ska!em z koƒcówkà. To by! ostatni szlif – 
z dostarczonego przez dystrybutora zestawu
wi´cej wycisnàç si´ nie da!o. Przy pe!nej roz-
dzielczoÊci i szczegó!owoÊci brzmienia, zró˝-
nicowanym superbasie i ogólnym luzie od-
s!uch przerodzi! si´ w czystà przyjemnoÊç.
W poprzedniej ods!onie nadmiar adrenaliny
jednak troch´ m´czy!. Gdy Hologram A za-
sila! przedwzmacniacz, odnotowa!em lekkie
odchudzenie Êrednicy – by!o mniej masy 
i soczystoÊci, chocia˝ luz i ogromna iloÊç po-
wietrza nie znika!y.

Refleksja ogólna, wspólna dla wszystkich
ods!on, wià˝e si´ z repertuarem. W ˝adnej

konfiguracji elektroniczne brzmienie p!yty
„American Life” Madonny nie zosta!o
ucz!owieczone. Chocia˝ realizator nagrania
chyba wychowa! si´ wÊród robotów, to jed-
nak uda!o mi si´ w przesz!oÊci trafiç na urzà-
dzenia, które zdejmowa!y z tej p!yty nalot
cyfrowoÊci. PowerCell 6 nie zdo!a!, ale mo˝e
zbyt wiele wymagam od urzàdzenia, które
tylko filtruje napi´cie. Na szcz´Êcie to jedyne
ograniczenie uniwersalnoÊci Synergistica.
Wszystkie inne rodzaje muzyki – pop, klasy-
ka, jazz, rock – wypad!y dzi´ki testowanym
akcesoriom znakomicie.

Konkluzja
Ods!uch wykaza!, ˝e – abstrahujàc od

m´tnej gadaniny – Synergistic potrafi
skutecznie poprawiaç pràd. 

Test kondycjoner

Synergistic Research
Tesla PowerCell 6
Dystrybucja: Fast Audio
Cena: 14880 z!

Dane techniczne

IloÊç wyjÊç ogó!em: 6
Rodzaj wyjÊç: schuko 
WyjÊcia separowane 
transformatorowo: -
Gniazdo wejÊciowe: C19
Do!àczany kabel: -
Wymiary (w/s/g): b.d.
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