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Test subwoofer 

Mo!e by" t#usty albo chudy, kon-
trolowany, rozlaz#y, bu#owaty 
albo zwinny. Mo!na jeszcze 

doda" troch$ audio%lskiej poezji, ale i tak 
temat da#oby si$ zamkn&" w pi$ciu zda-
niach. Jednak nie tym razem.

Niewielu producentów hi-% zas#uguje 
na miano „legendarnych”, ale Velodyne na 
pewno do tego grona si$ zalicza. To tym 
bardziej zaskakuj&ce, !e korzenie amery-
ka'skiej wytwórni si$gaj& raptem 1983 
roku. Przy B&W, Denonie czy Yamasze to 
nieledwie przedszkolak.

Velodyne, za#o!ona w Kalifornii przez 
Davida Halla, wyspecjalizowa#a si$ w pro-
dukcji subwooferów i to na d#ugo przed 
pojawieniem si$ instalacji wielokana#o-
wych. Przez pierwsze lata dzia#alno(ci %r-
ma balansowa#a na kraw$dzi rentowno(ci, 
zaspokajaj&c zachcianki wybrednych au-
dio%lów, a! nag#a eksplozja kina domo-
wego wywo#a#a prawdziwy z#oty deszcz. 
Zanim ktokolwiek si$ zorientowa#, kali-
fornijska manufaktura wyros#a na (wia-
towego eksperta w dziedzinie basowych 
dopalaczy, a jej wyroby wyró!nia#y si$ 
niespotykanymi rozwi&zaniami technicz-
nymi oraz wyj&tkowymi mo!liwo(ciami 
brzmieniowymi. Tak pozosta#o do dzi(.

Katalog dzieli si$ na kilka serii: kino  
domowe, stereo oraz produkty do profe-
sjonalnych instalacji. Ceny – dos#ownie 
na ka!d& kiesze'. Ju! dysponuj&c kwot& 
niespe#na 1500 z# mo!na si$ sta" w#a-
(cicielem niewielkiego Impacta 10. Na 
krezusów czeka natomiast DD-1812 SE, 
kosztuj&cy równowarto(" nowego samo-
chodu klasy (redniej. 

Testowany dzi( CHT-10Q to drugi od 
do#u model w linii CHT-Q (Classic Home 
)eater). Jest ona adresowana do klientów 
twardo st&paj&cych po ziemi, je!eli chodzi 
o sprawy %nansowe. Za t$ szczero(" za-
czynam Davida Halla lubi". 

Budowa
CHT-10Q od pozosta#ych modeli 

(CHT-8Q, 12Q i 15Q) ró!ni si$ (rednic& 
g#o(nika i moc& wzmacniacza. Wed#ug 
zalece' producenta „dziesi&tka” powinna 
stan&" w pomieszczeniu o powierzchni 
20-22 m*, czyli akurat takim, w jakim na 
co dzie' s#ucham muzyki.

Cho" kosztuje niespe#na 2500 z#, pod 
kilkoma wzgl$dami wyprzedza konku-
rencj$ o lata (wietlne. Zanim przejd$ do 
szczegó#ów budowy – ma#e wyja(nienie. 
W czasie pobie!nych ogl$dzin dostrze-
g#em napis „Made in China”, który zdaje 
si$ t#umaczy" wyj&tkowo atrakcyjn& cen$. 
Nie mam z#udze', !e gdyby wyproduko-

wano go w Kalifornii, CHT-10Q koszto-
wa#by ze dwa razy wi$cej.

Po wypakowaniu subwoofera z kr$puj&-
cych pude# zaskoczy#y mnie jego gabary-
ty. Czarny prostopad#o(cian wydawa# si$ 
mniejszy, ni! wynika#oby to z podanych 
wymiarów.

Obudow$ wykonano z 18-mm p#yt MDF 
i wyko'czono czarn& oklein& winylow&.  
W tej cenie to standard i producent nie 
przewiduje innych kolorów. W kartonie 
znalaz#em samoprzylepne plastikowe sto!-
ki i sugeruj$ od razu przyklei" je do dna.

Prawie ca#& przedni& (ciank$ zas#ania 
maskownica. Nad ni&, na wygi$tym pla-
stikowym panelu, umieszczono niewielki 

wy(wietlacz. Pokazuje aktualny poziom 
g#o(no(ci w czasie normalnej pracy oraz 
bie!&ce parametry w trakcie kon%guracji. 
Po zdj$ciu maskownicy uzyskujemy dost$p 
do gniazda mikrofonu kalibracyjnego. Po 
przeciwnej stronie frontu widnieje oczko 
odbiornika zdalnego sterowania, które 
dzia#a tak!e przez tkanin$ maskownicy. 
10-calowy g#o(nik wyposa!ono w wydaj-
ny magnes neodymowy. Kosz przymoco-
wano do frontu d#ugimi (rubami, wkr$-
canymi w nagwintowane tuleje. Tu! nad 
dnem widnieje w&ska szczelina, pe#ni&ca 
rol$ tunelu bas-re+eksu. Jej powierzchnia 
odpowiada rurze o (rednicy 9 cm.

O ile front subwoofera wygl&da intry-
guj&co, o tyle ty# nie ró!ni si$ od tego, co 

oferuje konkurencja w tym segmencie 
cenowym. Poza kompletem wej(" wyso-
ko- i niskopoziomowych mo!na dostrzec 
p#ynny regulator odci$cia cz$stotliwo(ci  
i dwa przyciski do zmiany g#o(no(ci. Tym 
natomiast, co wyró!nia CHT-10Q, jest so-
lidna sieciówka IEC, o której wielu produ-
centów cz$sto „zapomina”.

Wewn&trz obudowy znalaz#em niewiel-
ki uk#ad zasilaj&cy i wydajny wzmacniacz 
pracuj&cy w klasie D. Zaopatrzono go  
w uk#ady zabezpieczaj&ce przed przegrza-
niem oraz nadmiernym wychyleniem 
membrany przetwornika. Producent de-
klaruje 195 W mocy ci&g#ej i 390 w szczy-
cie, wi$c mo!e si$ przyda".

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD�
Subwoofer Velodyne wyposa!ono w prak-

tyczny (cho" w&tpliwej urody) pilot. Na 
tym poziomie cenowym to niemal sensa-
cja, ale najciekawsze dopiero przed nami. 
Poza w#&czaniem i wy#&czaniem oraz re-
gulacj& g#o(no(ci sterownik CHT-10Q 
ma cztery przyciski s#u!&ce do wywo#y-
wania %rmowych ustawie' charaktery-
styki brzmienia: Movies, R&B/Rock, Jazz/
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Classical oraz Game. Poszczególne tryby 
ró!ni& si$ podbiciem okre(lonych cz$sto-
tliwo(ci oraz poziomem odci$cia. Ró!nice 
s& wyra,ne.

Za pomoc& kolejnych czterech przyci-
sków odwrócimy faz$ co 90 stopni (0, 90, 
180 i 270), czego konkurencja praktycznie 
nie stosuje. Nast$pne dwa guziki to w#&-
czanie wy(wietlacza oraz aktywacja trybu 
nocnego, w którym #agodzone s& moc-

niejsze akcenty basowe. No i najwi$ksza 
atrakcja: przycisk opisany jako EQ. S#u!y 
do przeprowadzania automatycznej kon-
%guracji subwoofera przy uwzgl$dnieniu 
warunków akustycznych pomieszczenia. 
G#o(nik CHT-10Q emituje 12 sygna#ów 
z przedzia#u 20-150 Hz, a uk#ad DSP do-
konuje pomiarów charakterystyki oraz 
przeprowadza pi$ciopasmow& korekt$ 
parametrów pracy. Wprawdzie na ma#ym 
wy(wietlaczu nie mo!emy podejrze" efek-
tów korekcji, ale przecie! do czego( mu-
sia#em si$ przyczepi".

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Zanim zacz&#em formalny test, pos#u-

cha#em wybranych fragmentów %lmów 
i koncertów w trybie 5.0. O tym, !e po 
w#&czeniu subwoofera zmiana w brzmie-
niu by#a ewidentna, nie musz$ pisa". Inte-
resuj&ce okaza#y si$ za to ró!nice mi$dzy 
poszczególnymi trybami. 

W czasie ogl&dania %lmów CHT-10Q 
k#ad# nacisk na jako(" basu zamiast na 
jego ilo(". Je(li po 10-calowej membra-
nie spodziewali(cie si$ solidnego t&pni$-
cia przy ka!dym prze#adowaniu obrzyna, 
to nie ten adres. W scenie zbli!ania si$ 

czo#gów do ameryka'skich !o#nierzy 
broni&cych normandzkiego miasteczka  
w „Szeregowcu Ryanie” ziemia dr!a#a 
tylko na ekranie. Wystrza#y i eksplozje 
w czasie bitwy, która rozp$ta#a si$ chwil$ 
pó,niej, mia#y odpowiedni& energi$, ale 
nie przekroczy#y cienkiej czerwonej linii, 
dziel&cej sprz$t graj&cy od beczki dynami-
tu. Osoby oczekuj&ce darmowego masa!u 
stóp poczuj& niedosyt, jednak dzi$ki temu 

mo!na obejrze" ulubione %lmy bez wywo-
#ywania mi$dzys&siedzkich wojen.

Po zmianie p#yty na komedi$ muzycz-
n& subwoofer idealnie sklei# si$ z moni-
torami, a ca#o(" przekazu odbiera#em jak  
z porz&dnych pod#ogówek wyposa!onych 
w solidne g#o(niki basowe.

Chc&c sprawdzi" %rmowe ustawienia 
przewidziane do muzyki, si$gn&#em po 

kilka p#yt zrealizowanych w technice wie-
lokana#owej oraz stereo. W nagraniach 
rockowych bas by# szybki i soczysty, a tam, 
gdzie powinien wykaza" zdecydowanie, 
robi# to bez wahania. Gitary i kontrabasy 
Tony’ego Levine’a towarzysz&cego Petero-
wi Gabrielowi na koncercie „Growing Up 
Live” mieni#y si$ barwami, co w odniesie-
niu do instrumentów basowych wydaje si$ 
lekko surrealistyczne. Z kolei w klasyce, 

zw#aszcza organowej, najni!sze tony uka-
za#y majestat przy jednoczesnym braku 
podkolorowania którego( z podzakresów. 
S#uchanie Jana Bokszczanina z CHT-10Q 
w systemie to czysta przyjemno(".

.RQNOX]MD
CHT-10Q na tle oferty konkurencji  

z tego segmentu cenowego to prawdziwa 
sensacja! By u(wiadomi" wam przepa(", 
jaka dzieli Velodyne od reszty (wiata, 
wspomn$, !e piloty znajdziemy dopiero  
w subwooferach kosztuj&cych dwa, trzy 
razy wi$cej, a kon%guracji z u!yciem mi-
krofonu nie stosuje chyba nikt.

To nie legenda – to najprawdziwsza 
prawda. 
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Velodyne CHT-10Q 
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Dane techniczne:

0RF��� 195 W 
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