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O
bie firmy prezentowa!y wów-
czas podobne podej"cie – 
bezpieczny brytyjski kon-

serwatyzm. Creek przy nim pozosta!, 
natomiast katalog Cambridge’a zmie-
ni! si# nie do poznania. Konstruktorzy 
poszli w nowoczesno"$. Pojawi!y si# 
wzmacniacze cyfrowe, bezprzewodowy 
odtwarzacz sieciowy, przetwornik do 
s!uchania muzyki z komputera i od-
twarzacz Blu-ray. Z manufaktury zna-
nej g!ównie w "rodowisku audiofilskim 
firma przekszta!ci!a si# w producenta 
sprz#tu prawie do wszystkiego. Teraz 
pojawi! si# system o nazwie One+.

Budowa

One+

Cambridge s!usznie zauwa%a, %e wi#k-
szo"$ urz&dze' tego typu kusi klientów 
wygl&dem, ale czar pryska, gdy przys!u-

chamy si# jako"ci d(wi#ku. One+ ma 
by$ inny. Z!o"liwi zapewne potwierdz&, 
%e wyró%nia si# z t!umu. Wi#kszo"$ 
tego typu urz&dze' wygl&da jak ma- 
le'kie dzie!a sztuki nowoczesnej.  
A tutaj... trudno powiedzie$, czy projek- 
tanci w ogóle zaprz&tali sobie g!owy  
estetyk&.

Plasterek aluminium zabudowano 
chyba do ostatniego centymetra, ale 
rozmieszczenie manipulatorów jest 
do"$ ergonomiczne. Niektóre znalaz!y 
si# w dziwnych miejscach, ale dzi#ki 
dobremu oznaczeniu szybko mo%na si#  
w tym po!apa$. Trudno sobie jednak 
wyobrazi$, aby kto" kupi! One+ ze 
wzgl#du na wygl&d.

Oprócz ma!ego jacka s!uchawko- 
wego na przedniej "ciance ulokowano 
drugie gniazdo, przeznaczone dla prze-

no"nego odtwarzacza, a tak%e: standar-
dowe USB do pod!&czenia pendrive’u 
oraz male'ki slot kart SD. Ostatnie roz-
wi&zanie rzadko si# spotyka w sprz#cie 
stacjonarnym, ale dla u%ytkowników 
przeno"nych playerów obs!uguj&cych 
karty b#dzie stanowi$ udogodnienie. 

Szczelinowy transport p!yt dzia!a 
sprawnie, a w czasie odczytu zachowuje 
si# ciszej od niejednego nap#du z szu-
flad&. Odczytuje te% pliki MP3 i WMA. 
Niestety, na nich lista si# ko'czy. Gdyby 
Cambridge odci&! si# od plików i opra-
cowa! wie%# odtwarzaj&c& tylko CD,  
nie by!oby powodów do narzekania. 
Ale je"li chce si# stworzy$ multime- 
dialny kombajn, na dodatek podkre-
"laj&c w broszurkach znaczenie jako"ci 
brzmienia, nie mo%na poprzesta$ na 
empetrójkach i trzeba da$ mo%liwo"$ 
odtwarzania plików bezstratnych.

Wyposa%enie tylnej "cianki nale%y 
uzna$ za wystarczaj&ce. Znaj-

dziemy tu trójbolcowe gniazdo zasila-
j&ce IEC, g!ówny w!&cznik, dwa wej"cia  
i jedno wyj"cie liniowe, wyj"cie do sub-
woofera (pojedyncze RCA), z!&cze fir-
mowej stacji dokuj&cej iPoda, terminale 
g!o"nikowe i... rozsuwan& anten# ra- 
diow&. W przeciwie'stwie do cienkich 
drucików gwarantuje ona dobry odbiór 
w miejscach, w których krótki kabelek 
nic nie z!apie.

W pude!ku znajdziemy zgrabny pilot 
oraz przewodow& podstawk#, do której 
pod!&czymy iPoda oraz iPhone’a.

Minx

Kiedy producent elektroniki bierze  
si# za zestawy g!o"nikowe, zwykle ozna-
cza to k!opoty. Cambridge zdecydowa! 
si# wprowadzi$ miniaturowe g!o"niki 
satelitarne i aktywne subwoofery. Mo%na  
je dobiera$ na ró%ne sposoby, buduj&c 
systemy stereo i kina domowego.

Elementy systemu Minx mia!y zo-
sta$ zaprojektowane przez pasjonatów  
w Centrum Rozwoju Audio w Londy-

nie. Zaawansowane technologie 
i badania nad akustyk& mia!y 
zmieni$ to, co mo%na osi&gn&$  
z miniaturowych g!o"ników. Trzy- 
maj&c je w r#ku, trudno si# jed-
nak oprze$ wra%eniu, %e to kolej-
ne zwyczajne satelitki.

Do testu dotar!a wi#ksza wersja  
z dwoma przetwornikami. Skoja-
rzenia z Bose nasuwaj& si# same. 
Z t& ró%nic&, %e tutaj obudowy s& 
nieruchome. Producent podaje, %e 
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zrobiono je z akustycznie t!umionego 
termopolimeru, a przetworniki przymo-
cowano do przednich "cianek, wykona-
nych z aluminium. P!askie membrany 
maj& struktur# plastra miodu, co zapew-
nia im sztywno"$ i pozwala pracowa$ jak 
t!ok, bez degraduj&cych brzmienie od-
kszta!ce'. Ca!o"$ zajmuje niewiele wi#cej 
miejsca ni% puszka coli.

Satelity mo%na uzupe!ni$ firmowymi 
akcesoriami. Dost#pne s& niewielkie 
metalowe podstawki, odchylaj&ce je do 

ty!u, uchwyty "cienne i stojaki pod!o-
gowe w postaci cienkich metalowych 
rurek. Wszystko to pasuje do mody na 
upychanie g!o"ników, gdzie popadnie. 
W broszurce znajdziemy zdj#cia Mink-
sów stoj&cych na schodach, obok !ó%ka, 
na "cianie... Pomini#to tylko kuchni#  
i !azienk#.

Subwoofer X300 wyposa%ono we 
wzmacniacz o mocy 300 W. Elektrow-
nia nap#dza umieszczony na przedniej 
"ciance 20-cm przetwornik z neodymo-
wym magnesem. W podstawie subwoo- 
fera znajdziemy drug& membran#, tym 
razem biern&. 

Ty! wygl&da bogato. Oprócz w!&cz-
nika i hebelkowego prze!&cznika try-
bu standby znajdziemy gniazdo portu 
bezprzewodowego, wej"cie RCA, takie 
samo wyj"cie i trzy pokr#t!a do regula-
cji g!o"no"ci, fazy (0, 90 i 180 stopni)  
i cz#stotliwo"ci odci#cia w zakresie  

50-200 Hz. Aby u!atwi$ zestrojenie 
subwoofera z satelitami, na 
skali naniesiono szkice ilustru-
j&ce optymalne ustawienie cz#stotli-
wo"ci odci#cia.

Konfiguracja systemu nie powin- 
na zaj&$ wiele czasu. Je"li natomiast 
w!a"cicielowi przyjdzie ochota na 
eksperymenty, b#dzie móg! zast&pi$ 
satelity du%ymi, audiofilskimi mo-
nitorami. Wystarczy wyregulo-
wa$ pokr#t!a.

Przednia "cianka subwoofera nie jest 
zbyt estetyczna. Nie wiedzie$ czemu, 
nie wyko'czono jej lakierem w ca!o"ci. 
Pomalowano natomiast doln& p!yt#,  
w której znajduje si# membrana bierna.

Minksy s& dost#pne w dwóch wer- 
sjach wyko'czenia b!yszcz&cym la-
kierem: czarnej i bia!ej. Satelity i sub- 

woofer wyposa%ono w materia!owe  
maskownice.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Patrz&c na par# g!o"ników wiel-
ko"ci puszki coli i znacznie pot#%-

niejszy subwoofer, audiofil zacznie si# 
obawia$ o spójno"$ pasma akustycz-
nego. G!ówn& bol&czk& tego typu 
systemów jest dziura tworz&ca si#  
w zakresie dolnej "rednicy. Tutaj – za-
skoczenie. Do pierwszego ods!uchu 
ustawi!em pokr#t!a w subwooferze 
zgodnie z zaleceniami producenta  

i gdyby nie to, %e pocz&tkowo troch# 
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przesadzi!em z g!o"no"ci&, mia!bym 
problemy ze wskazaniem obszaru po-
dzia!u obowi&zków. Dalsze korekty 
pozwoli!y uzyska$ bardzo dobr& inte-
gracj#.

Minksy najlepiej si# sprawdzaj& jako 
g!o"niki na biurko. Zdecydowanie lubi& 
wspomaganie ze strony tylnej "ciany 
pomieszczenia. Brzmienie si# wype!nia 
i mo%na obni%y$ cz#stotliwo"$ odci#cia 
w subwooferze. W takim ustawieniu  

satelitki czuj& si# znakomicie, oferuj&c 
klimat zbli%ony do studyjnych moni- 
torów.

Charakter brzmienia systemu okre-
"li!bym jako %ywy i dynamiczny. Za-
miast na lampowe ciep!o Cambridge 
stawia na ch!odny obiektywizm i czy-
telno"$. Miniaturowe g!o"niki graj& 
szybko i zadziornie, z lekk& tenden- 
cj& do wyostrzania wysokich tonów.  
Atmosfer# !agodzi subwoofer, przed- 
k!adaj&cy g!#bi# nad szybko"$. Je"li 
chcecie us!ysze$ subsoniczne pomru-
ki wprawiaj&ce w drgania szklanki  
w kuchni i szyby w drzwiach, mo%ecie 
na niego liczy$.

Aby oceni$ brzmienie One+, pod- 
!&czy!em go do AP Tempo VI. 25-watowy 
wzmacniacz musia! si# troch# napoci$, 
%eby porz&dnie rozhu"ta$ membrany, 
ale poradzi! sobie dzielnie. Brzmienie 
by!o zrównowa%one i przejrzyste. W ka-
tegoriach bezwzgl#dnych mo%na pew-
nie narzeka$ na rozmycie najni%sze- 
go basu i nieco skr#powan& przestrze',  
ale pami#tajmy, %e One+ to w zasadzie 
miniwie%a i w tej kategorii wypada bar-
dzo dobrze.

Konkluzja

Wszechstronny zestaw, który zach#ca 
do s!uchania muzyki. 
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