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od koniec ubieg!ej dekady Dan-
ney po"wi#ci! si# projektowi ba-
dawczemu, który nazwa! Galileo. 

Jego celem by!o stworzenie najlepszego na 
"wiecie kabla, a w!a"ciwie systemu po!$-
cze%. Za projektem sta!y: &lozo&a kosmo-
su, teoria strun oraz setki godzin przygo-
towa% i eksperymentów. Efekt jest 
szokuj$co drogi, a jego wersj# oszcz#dno-
"ciow$ testowali"my w „Hi-Fi i Muzyce” 
(Galileo Universal, „HFiM 7-8/2011”).

Przygotowania
Jednym z etapów tamtego projektu 

by!o poszukiwanie jak najlepszych su-
rowców do budowy nowego systemu. 
A dok!adniej – zbadanie zachowania 
metali przewodz$cych w postaci czystej 
i ich wp!yw na brzmienie. W tym celu 
Danney przygotowa! 12 kabli, ka'dy  
z przewodnikiem innego rodzaju, i za-
mkn$! je w izolowanych te(onem rur-
kach, w których rol# dielektryka pe!ni!o 
powietrze. Doda! aktywne ekranowanie, 
podda! procesowi Quantum Tunneling 
(elektrowstrz$sy o napi#ciu oko!o 2 mln 
woltów i niskim ampera'u), d!ugotrwa-
!emu wygrzewaniu w specjalnej wygrze-
warce do kabli, a gdy mia! ju' pewno"), 
'e przewody zosta!y optymalnie przygo-
towane – rozpocz$! sesje ods!uchowe.

Ka'dy kabel by! oznaczony losowo wy-
branym kodem, tak aby s!uchaj$cy nie 
wiedzia!, co jest „w "rodku”. Ods!uchy wy-
!oni!y trzech zwyci#zców. Okaza!o si#, 'e 
sygna! najlepiej przewodz$ mied* – kla-
syka, srebro – klasyka i... wolfram – ma!a 
rewolucja. Danney doszed! do wniosku, 
'e niezale'nie od samego projektu Galileo 
wprowadzi przy okazji now$ lini# kabli. 
Tak narodzi!a si# seria Element.

Element
Aktualnie tworz$ j$ trzy !$czówki  

i odpowiadaj$ce im przewody g!o"ni-
kowe. Najni'ej w cenniku lokuje si# 
Element Copper (z przewodnikiem 
miedzianym), dalej Element Tungsten  
(z wolframu; tungsten to anglosaska 
nazwa tego metalu), na szczycie za" 
umieszczono Element Copper Tungsten 
Silver, w skrócie CTS (z przewodnikami 
wszystkich trzech rodzajów).

Premiera nowych kabli odby!a si# je-
sieni$ 2011. Kr$'y!y pog!oski, jakoby 
Ted Danney by! tak zachwycony swoj$ 
now$ ide$, 'e planowa! zrezygnowa)  
z serii Tesla. Je"li si# to jednak stanie, to 
raczej nie z dnia na dzie%. Rok po pre-
mierze Elementów Tesla pozostaje w &r-
mowej ofercie. 

Zreszt$, moim zdaniem, taki ruch nie-
koniecznie musi si# op!aca). Po pierwsze, 
Tesla oferuje znacznie wi#kszy wybór. Po 
drugie, tak demonstracyjne pokazanie, 
'e nowe deklasuje stare, stawia pod zna-
kiem zapytania sens ca!ej wcze"niejszej 
egzaltacji towarzysz$cej Tesli, w!$cznie 
z deklaracjami o najlepszym kablu na 
"wiecie, jakim mia! by) Apex. Wed!ug 
aktualnych zachwytów Element Cop-
per, czyli najta%szy model nowej linii, 
przebija brzmieniowo Apeksa i to przy 
oko!o trzykrotnie ni'szej cenie. By!oby 
w dodatku kompletnie niezrozumia!e, 
'e udany produkt zrobiony mniejszym 
kosztem wycenia si# stosownie do jego 
&nalnej jako"ci brzmienia, a cena za-

wiera &rmowy know-how. Podejrzewam 
jednak, 'e producentowi chodzi!o o za-
sugerowanie wy'szo"ci nowej serii nad 
star$ w jej starszej wersji. Bo z wprowa-
dzeniem na rynek modeli Element Tesla 
zosta!a stuningowana. Uk!ad aktywnego 
ekranowania wzbogacono o tzw. Enigma 
Bullets.

Seria Element bazuje na technologiach 
ju' sprawdzonych. Geometria splotu to 
Tricon (teraz trzeciej generacji). Zasto-
sowano uk!ad aktywnego ekranowania, 
w którym ekran kabla jest pod!$czony 
do zewn#trznego zasilacza. Uk!ad ten 

mo'e by) tuningowany wspomnianymi 
wy'ej tulejkami z diod$ (Enigma Bul-
lets) w trzech wersjach: czarnej, szarej  
i srebrnej. Wed!ug deklaracji producen-
ta u'ycie czarnej skutkuje doci$'eniem 
brzmienia, a srebrnej – jego rozja"nie-
niem. Gotowe kable s$ poddawane 
dwuetapowemu procesowi Quantum 
Tunneling (oddzielnie dla 'y! roboczych  
z uziemieniem, a oddzielnie dla uk!adu 
aktywnego ekranowania, z wyj$tkiem 
zasilacza). Nowo"ci$ jest wykorzystanie 
powietrznego dielektryka, zamkni#tego 
w te(onowych rurkach.

Kable s$ bardziej gi#tkie w stosunku 
do innych modeli Synergistica, z któ-
rymi mia!em styczno"). Mied* i srebro 

wyst#puj$ w postaci monokrystalicznej  
o czysto"ci 4N, natomiast wolfram – 2N. 

Poszczególne modele !atwo odró'ni): 
Copper tworzy jedna wi$zka przewo-
dów w zewn#trznym oplocie, Tungsten 
– trzy, a CTS – cztery. Jak s$ zbudowane  
w "rodku, nie b#d# opisywa!, bo pomi- 
mo najszczerszych ch#ci nie by!em  
w stanie zrozumie) wyja"nie% produ-
centa. Przyznajmy jednak, 'e Element 
Tungsten to najprawdopodobniej pierw-
szy w historii hi-& przewód wolframowy 
wdro'ony do seryjnej produkcji.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Test zosta! przeprowadzony w syste-

mie z!o'onym z elektroniki MBL Corona 
(C51/C31), monitorów Dynaudio Con-
tour 1.3 mkII i kabli g!o"nikowych Shun- 
yata Anaconda Z-Tron. Do dyspozycji 
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mia!em !$czówki, zarówno w postaci 
RCA, jak i XLR, przy czym do porówna% 
wykorzysta!em te drugie.

Ods!uchy rozpocz$!em od modelu 
najta%szego. Jego klasa i wyra&nowanie 
rzeczywi"cie okaza!y si# niespodzian-
k$. Niedawno recenzowa!em srebrne- 
go Apeksa LE, (agowy dot$d interkonekt 
Synergistica, z którym Copper rzekomo 
z powodzeniem konkuruje. Pomi#dzy 
testami by! przynajmniej miesi$c prze-
rwy, wi#c nie mia!em mo'liwo"ci prze-
prowadzi) bezpo"redniego porówna- 

nia. Ale i tak mog# powiedzie), 'e nigdy 
bym w ciemno nie wyceni! Coppera na 
„jedyne” 6 tysi#cy z!. Jego zalety s$ god-
ne wy'szej pó!ki.

Najwi#ksze wra'enie robi !atwo"), 
z jak$ radzi sobie z przetwarzaniem 
dowolnej ilo"ci basu. Ogromna masa 

(oczywi"cie tylko wtedy, kiedy nagranie 
tak$ mas# zawiera) i zwinno") niskich 
tonów !$cz$ si# z ich zdecydowaniem  
i solidno"ci$. +rednica jest soczysta, 

chwilami prawie oleista, góra natomiast 
bogata i pob!yskuj$ca, ale skon&guro-
wana bezpiecznie, bez zapuszczania si#  
w rejony, w których !atwo o przeryso-
wanie. Copper gra d*wi#kiem pe!nym,  
z audio&lskim rozmachem i pot#g$.

Zamiana na Tungstena od razu zmie-
nia obraz. Ogromna masa zostaje zredu-
kowana, a dotychczasowe zdecydowanie 
– podkre"lone potworn$ szybko"ci$. 
Do tego dochodzi przejrzysto"), któ-

ra nie tylko ods!ania nieco wi#cej góry, 
ale przede wszystkim wprowadza o wie-
le wi#cej powietrza. Jest to kabel, który 
otwiera scen#. Ma!o tego, ze swobod$ 
oddaje jej wielko") i oddech. Bardzo 
precyzyjna lokalizacja dope!nia obraz. 
Wizytówk$ Tungstena na pewno jest 
stereofonia. Na uznanie zas!uguje tak-
'e dynamika. W porównaniu z Cop-
perem Tungsten idzie w górze pasma  
o krok dalej, ale nie próbuje konkurowa) 
w dziedzinie basu. Barwy s$ nieco bar-
dziej rozwodnione. D*wi#k – nieskr#-
powany i swobodny, a po bezpo"redniej 
przesiadce z Coppera – odczuwalnie 
l'ejszy i bardziej relaksuj$cy.

Pod!$czenie CTS-a okaza!o si# kolej-
nym etapem w drodze do maksymalnej 
przejrzysto"ci. Dodanie srebra pozwoli!o 
pokaza) gór# pasma w sposób referen-
cyjny. Dopiero tutaj soprany rozb!yskuj$ 
pe!nym blaskiem i ca!ym swoim bogac-
twem. A' si# czuje, 'e w górze pasma ka-
bel pokazuje absolutnie wszystko. I przy 
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okazji zachowuje w tym rejestrze nieska-
ziteln$ precyzj# oraz delikatno"). O tym, 
'e nie popada w 'adne przerysowanie, 
nie b#d# nawet wspomina!. Stereofonia 
pozostaje taka sama jak w Tungstenie, 
ale teraz mamy wi#cej masy – na remis 
z Copperem. W rezultacie CTS nie jest 
ju' tak napowietrzony. Ale to ma!a cena 
za jednoczesne doci$'enie do!u i wy-
ci$gni#cie góry. CTS to na pewno kabel 
!$cz$cy najwi#cej zalet. Jest najbardziej 
zrównowa'ony i wprowadza najmniej 
w!asnej sygnatury do odtwarzanej mu-
zyki. Za!o'eniem CTS-a by!o po!$czenie 
basu i mocy miedzi, przestrzeni wolfra-
mu i wyra&nowanej góry srebra. I to si# 
Danneyowi uda!o.

Nie zapomnijmy, 'e zmian$ tulejek  
mo'emy delikatnie mody&kowa) brzmie-
nie. Ods!uch podstawowy zosta! prze-
prowadzony z tulejkami szarymi, czyli  
w kon&guracji z za!o'enia najbardziej 
neutralnej. I tego dotyczy dotychczaso- 
wy opis. I cho) zmiany s$ minimalne, to 
jednak troch# bardziej odpowiada!a mi 
zamiana na tulejki srebrne, gdy pod!$-
czony by! Copper, a na czarne – kiedy 
gra! Tungsten. W trakcie ods!uchu CTS-a 
nie czu!em potrzeby 'adnej dodatkowej  

ingerencji. Ale nale'y pami#ta), 'e na 
tym poziomie subtelno"ci wszystko za-
le'y od indywidualnych preferencji s!u-
chacza.

Ods!uch wykaza! wyra*ne ró'nice po-
mi#dzy kablami. Jednak cennik wpro-
wadza tu troch# zamieszania. Nie s$dz#, 
aby ró'nica w cenie pomi#dzy Cop-
perem i CTS-em (zupe!nie oczywista  
ze wzgl#dów technicznych) odzwiercie-
dla!a odpowiadaj$cy jej skok jako"cio-
wy w brzmieniu. Wszystkie modele s$ 
"wietne, z tym, 'e je"li uznamy CTS-a  
za wycenionego adekwatnie do jego ja- 
ko"ci, to cen# Tungstena okre"li!bym  
jako promocyjn$, a Coppera – dumpin-
gow$. Pami#tajmy te', 'e nie w ka'dym 
systemie CTS oka'e si# lepszy od Cop-
pera. Bo ameryka%ska &rma jest znana  
z tego, 'e „ró'nicuje” swoje przewody 
– zale'nie od rekomendowanego za-
stosowania. Co nie zmienia faktu, 'e 
pomini#cie w poszukiwaniach Synergi-
stica by!oby niedopuszczalnym zanie-
chaniem.

.RQNOX]MD�
Ted Danney potra& wykorzystywa) 

szalone pomys!y do projektowania wy-

bitnych produktów. Fantazja ludzi ta-
kich jak on to niezb#dny sk!adnik tech-
nologicznych odkry). U'ycie wolframu 
jako przewodnika w kablu nale'y dzi" 
na pewno uzna) za ma!$ rewolucj#.  
Czasu poka'e, czy nie stanie si# ona kie-
dy" prze!omem wi#kszym ni' si# tego 
spodziewamy.
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