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Ansae 

Ansae 
d kilku lat !ledz" poczy-
nania #rmy na kolejnych 
wystawach. Jej konstrukcje 

s$ obecne na wielu prezentacjach. S$ te% 
sprzedawane poza Polsk$. Mimo to jako! 
si" nie sk&ada&o, %eby sprawdzi' je we w&a-
snym systemie.

Na ubieg&orocznym Audio Show Ansae 
pokaza&o now$ lini" – Supreme. Zewn"trz-
ne ró%nice w porównaniu do dotychczaso-
wych modeli nie by&y wielkie, skorzysta&em 
jednak z okazji i poprosi&em do testu troch" 
makaronu plus jeden s&upek. Zamówienie 
otrzyma&em. Dostarczono mi komplet 
Muluców Supreme oraz trójgniazdkow$ 
wie%" Power Tower Supreme. Rado!ci by&o 
co niemiara.

Filtry Ansae nie s$ wyposa%one w trans-
formatory separuj$ce, które zda-
niem wielu producentów ograni-
czaj$ dynamik" d(wi"ku. Do tego 
wniosku doszli Isotek i Gigawatt. 
Listwy #ltruj$ce stosuje Enerr. 
Ansae nie musia&o odchodzi' od 
transformatorów, bowiem nigdy 
ich nie u%ywa&o, polegaj$c na wie-
lostopniowej #ltracji pasywnej. 

Zawarto!' wie%y trudno zbada'. 
Z do!' prostej przyczyny: jest nie-
rozbieralna. Jak mówi$ w Ameryce: 
„no user serviceable parts inside”. 
Tutaj, cho'by nie wiem jak „user” 
si" nat"%a&, to do !rodka nie przenik-
nie. Wiadomo jedynie, %e wewn$trz 
znajduje si" hydromagnetyczny 
wy&$cznik Carling Technologies, 
a gniazda dostarcza Furutech. Co 
istotne, zaznaczono na nich prawi-
d&ow$ polaryzacj".

Urz$dzenie mo%e wyst"powa' 
w wersji z jednym lub kilkoma 
wyj!ciami. Niezale%nie od liczby 
gniazd, wie%e s$ zawsze tej samej 
wysoko!ci. 

Do jednej listwy mo%na pod&$-
czy' ca&y system. Mimo to Ansae 

sugeruje, %e najlepszy efekt uzyska si", 
wpinaj$c ka%de urz$dzenie do osobnego 
#ltra. Có%, ja równie% uwa%am, %e dwie 
wie%yczki, ustawione symetrycznie, robi$ 
wi"ksze wra%enie ni% jedna. Wygl$daj$ jak 
WTC.

Aluminiowy obelisk, pokryty metalicz-
nym lakierem samochodowym, wygl$da 
estetycznie, natomiast pewien dysonans 
stanowi troch" niejasna koncepcja pod-
stawy. Nie wiem, czy mam urz$dzenie 
po prostu postawi' na pod&odze, czy te%, 
korzystaj$c ze slotów w cokole, doczepi' 
tam np. kamienn$ p&yt". A mo%e po prostu 
przy!rubowa' grata do pod&ogi? Decyzje, 
decyzje…

Kabel Muluc Supreme to uzupe&nienie 
#ltra. Od znanego od kilku lat Muluca 

ró%ni si" odjazdowymi wty-
kami. Szczytowe Furutechy, 
z obudowami z w&ókna w"-
glowego, mimo niewielkiego 
ci"%aru tego materia&u s$ ma-
sywne jak nieczyste sumienie. 
Widocznie oprócz w"gla zna-
laz&o si" w nich sporo metalu.  
Z pewno!ci$ jest tam rod, po-
krywaj$cy styki. Ka%dy taki klej-
not sam jeden kosztuje oko&o 
1000 z&, co znakomicie wyja!nia 
ró%nic" ceny przewodu w sto-
sunku do Muluca podstawo-
wego. Innych ró%nic nie stwier-
dzi&em. 

Supreme jest tak samo trudno 
zginalny i &atwo brudz$cy si" jak 
protoplasta. I tak samo seksow-
nie wygl$da. Przypuszczam, %e 
to jeden z nielicznych przed-
miotów o tym kszta&cie, nami"t-
nie po%$danych akurat przez 
m"%czyzn. Aby nieco u&atwi' 
operowanie bia&ym szlauchem, 
w pewnej odleg&o!ci od wtyków 
znajduj$ si" masywne (by' mo%e 
metalowe) „cosie”, z których 

wychodz$ ko)cowe odcinki przewodu,  
o nieco mniejszej !rednicy i &atwiejsze do 
uk&adania. Odchudzenie dotyczy oczywi-
!cie izolacji, bo same przewodniki pozo-
staj$ te same.

Alek Rachwald

oniewa% producent zaopatrzy& 
mnie w ca&$ wi$zk" przewodów, 
jeden od razu poszed& pomi"dzy 

!cian" a Power Tower. Pozosta&e po&$czy&y 
wie%" ze wzmacniaczem i (ród&ami. Opcj$ 
do porówna) by&a nie#ltrowana listwa ze 
sklepu budowlanego wraz z zestawem ka-
bli mniej lub bardziej „no name”. 

Na pocz$tek jedna uwaga: gdyby prio-
rytetem by&a wygoda, listwa z budow-
lanki plus tanie przewody z Lapp Kabla 
wygra&yby w cuglach. Sieciówki Ansae, 
jakkolwiek gi"tkie na ko)cach, s$ sztyw-
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ne jak penis diab&a. Wymagaj$ znacznej 
odleg&o!ci mi"dzy urz$dzeniem a !cian$,  
i s$ w stanie unie!' co mniejsze urz$dze-
nia. Strasznie ci"%kie wtyki nie poprawiaj$ 
sytuacji, wymagaj$c wiele od wytrzyma&o-
!ci gniazd IEC. Rzek&bym, %e te kable pro-
sz$ si" o dedykowany pokój ods&uchowy  
w równym stopniu, co gryma!ne kolum-
ny. Ostatni metr tego pokoju b"dzie prze-
znaczony wy&$cznie dla Ansae.

Na pocz$tku testu akcesoriów siecio-
wych stosuj" zwykle test lodówki, zwany 
te% testem czajnika. Pod&$czam system (za 
po!rednictwem testowanego urz$dzenia) 
do !ciany na ogólnym obwodzie, po czym 
czekam na start kompresora lub w&$czam/ 
/wy&$czam czajnik. Poniewa% moja obecna 
lodówka nie chce generowa' wyskoków  
w sieci, zdaj" si" na czajnik. Zwykle #ltr 
lub kondycjoner wy&apuj$ wi"kszo!' im-
pulsu (ma&a cz"!' ma prawo przenikn$', 
bo nie wszystko idzie po przewodach). 
Tak te% by&o w tym przypadku. Podsta-
wowa funkcja zosta&a spe&niona. Ansae 
faktycznie przed czym! chroni. Zobaczmy 
jeszcze tylko, czy poprawia brzmienie.

Zasilany w energi" poprzez „zwyk&$ li-
stw"” i „zwyk&e kable” !wietnie mi znany 
„Precious Jewel” z „Under the Missouri 
Sky” Hadena i Metheny’ego zabrzmia&  

z ograniczon$ d(wi"czno!ci$ i lekko sp&y-
conym basem, nietypowo dla mojego sys-
temu – jako! tak zwyczajnie, nudnawo. 
Ta akurat p&yta brzmi zazwyczaj, jakby 
by&a nieco podrasowana. Specjalnie wy-
s&ucha&em (i to nawet kilkakrotnie) kilku 
utworów, by si" upewni' co do wra%enia. 
Nast"pnie zmieni&em zasilanie na Ansae. 
Niestety, ró%nic" us&ysza&em natychmiast. 
Z miejsca pog&"bi& si" bas. Haden wyszed& 
nieco do przodu i zacz$& dawa' pe&n$ 
podstaw" basow$ gitarom Metheny’ego. 
Pojawi&y si" te% wybrzmienia. Na scenie 
rozja!ni&o si" i o%ywi&o. Muzyka zacz"&a 
w wi"kszym ni% dot$d stopniu przyci$ga' 

uwag". Paradoksalnie, opcja bez #ltra wy-
dawa&a si" co! #ltrowa'. Brzmi to idiotycz-
nie, ale tak w&a!nie by&o.

Nie poprzesta&em na jednym ekspery-
mencie, chocia% w gruncie rzeczy nie(le 
wyja!nia& sytuacj". W ko)cu akcesoria 
Ansae sp"dzi&y u mnie blisko rok, pod&$-
czane i od&$czane. W efekcie znam je chy-
ba lepiej od w&asnego sprz"tu. W&$cza&em 
ten pr$dowy ustrój na przemian z urz$-
dzeniami Isoteka, Gigawatta i Ancient Au-
dio. Ka%de przynosi&o popraw" w stosun-
ku do pod&$czenia przez zwyk&$ listw" ze 
!ciany. Popraw" przyniós& równie% Ansae. 
Czy wi"ksz$ lub mo%e inn$? Odpowied( 
nie jest &atwa, bowiem Ansae gra w zespo-
le sk&adaj$cym si" z #ltra i kompletu kabli, 
gdzie w dodatku #ltr jest najta)szym ele-
mentem. To zdecydowanie dzia&a razem.

Skuteczno!' wp&ywu akcesoriów An-
sae na d(wi"k by&a bezsporna. Owszem, 
nastrojowe nagrania na gitar" i kontrabas 
zyskuj$ na takim interesie zawsze. Ale 
symfonika… Te urz$dzenia lekko, ale 
wyra(nie „podci$gaj$” brzmienie skom-
plikowanych sk&adów. D(wi"k nagrany 
na p&ycie odzyska& prawid&ow$ separacj". 
W&a!ciwie pod ka%dym wzgl"dem by&o 
nieco lepiej. Nieco, ale jednocze!nie tak, 
%e nie mia&em ochoty wraca' do poprzed-
niej kon#guracji. Przy okazji lekkiej, ale 
wyra(nej poprawie ulega&a stereofonia, 
scena by&a ciut szersza, ciut g&"bsza, a jed-
nocze!nie ciut lepiej wype&niona szczegó-
&ami. Ca&kiem sporo tych „ciutków” jak 
na, b$d( co b$d(, co! w rodzaju listwy sie-
ciowej z czym! w rodzaju kabelka, praw-
da? Otó% w&a!nie.

Wed&ug mnie akcesoria sieciowe An-
sae to godna polecenia opcja poprawy 
brzmienia w systemie wysokiej jako!ci. 
Nie skoryguj$ d(wi"ku (i ca&e szcz"!cie), 
pomog$ natomiast wydoby' wi"cej z tego, 
co zapisano na p&ycie. Czy efekt jest wart 
wydatku? A jaki efekt jest go wart?

Pr$d p&yn$cy do naszych cennych urz$-
dze) powinien pozostawa' pod kontrol$ 
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dobrego urz$dzenia #ltruj$cego i zabez-
pieczaj$cego. Ansae nie do!', %e daje do-
bry efekt brzmieniowy, nie do!', %e jest 
awangardowo zaprojektowane, to w do-
datku ta)sze od wielu konkurencyjnych 
rozwi$za). Ma&o?              

Alek Rachwald

ój system w ci$gu ostat-
nich lat przeszed& niewiele 
zmian, jednak akcesoria 

sieciowe nawet tutaj stanowi$ szczegól-
ny przypadek – pami"taj$ XX wiek. Tym 
bardziej interesuj$ca by&a dla mnie mo%li-
wo!' sprawdzenia #ltra oraz kabli Ansae. 
Pocz$tkowe wra%enie by&o niezbyt dobre, 
ze wzgl"du na trudno!ci z pod&$czeniem. 

W ko)cu uda&o si" odsun$' sprz"t i przy-
zwoicie pod&$czy' ca&o!'.

Ansae bra&o udzia& w ods&uchach wielu 
urz$dze) i ogólnie by& z niego po%ytek. Po 
tak d&ugim czasie powinienem mie' o nim 
wyrobione zdanie. Kompletu pozbywa-
&em si" niech"tnie, bo chcia&bym potesto-
wa' go jeszcze z pó& roku. G&ównie z tego 
wzgl"du, %e system gra& z nim !wietnie, ale 
te% dlatego, %e wci$% nie jestem pewien, jak 
okre!li' jego d(wi"k.

Akcesoria Ansae wnosz$ do brzmienia 
naprawd" niewiele. Wr"cz drobia%d%ek. 
Owszem, poprawia&y osi$gi ka%dej kon-
#guracji, w której si" znalaz&y, ale ta po-
prawa mia&a charakter naturalny; chcia-
&oby si" powiedzie': oczywisty, w zwi$zku  
z czym trudno j$ opisa'.

Z Ansae jest… w&a!ciwiej. Owszem, nie-
co powi"kszy&a si" scena stereo. Owszem, 
pojawi&o si" nieco szczegó&ów. Ca&o!' mu-
zyki nabra&a blasku, który znika& po prze-
&$czeniu na „zwyk&e kable”. By&o wi"cej 
powietrza (niew$tpliwie audio#lskiego; 
tak, teraz mo%na si" !mia'). Du%e sk&ady 
symfoniczne gra&y z wi"kszym rozma-
chem i oddechem. Przestrze) pulsowa&a. 
Bez testowanych urz$dze) oczywi!cie te% 
by&o dobrze, ale tylko dopóki nie pod-

&$czy&o si" ca&o!ci przez Ansae. Dopiero 
wtedy okazywa&o si", %e dobrze jest teraz, 
a przedtem by&o najwy%ej nie(le. W&a!nie 
tak wp&yn"&o Ansae na d(wi"k mojego 
systemu. Efekt w pewnym sensie niewiel-
ki, ale w hi-endzie w&a!nie o takie niewiel-
kie efekty walczymy. I w ogóle, co znaczy 
„niewielki efekt”, skoro go s&ycha'? Wp&yw 
Ansae s&ycha' w ka%dym repertuarze, przy 
czym dobrze nagrany robi si" nieco lepszy, 
za! (le zarejestrowany (na przyk&ad niektó-
re popularne p&yty z lat 80.) – zno!niejszy. 
Je%eli chodzi o mnie, jest to maksimum, 
czego oczekuj" od systemu wspomaga-
j$cego zasilanie. Filtr sieciowy jest troch" 
jak policja: ma s&u%y' i chroni'. Chroni na 
pewno, a czy s&u%y? Troch".

Piotr Poczobut
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