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Katalog wytwórni Synergistic  

Research jest bogaty i ciekawy.  

Oprócz kabli i kondycjonerów  
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nich – platformy Tranquility Base. 
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la porz!dku u"ci"lijmy, #e „Tran- 
quility Base” to nazwa serii trzech 
produktów, z tym #e "rodkowy 

nazywa si$ identycznie jak ca%a linia. Do 
recenzji tra&%y dwie platformy: najta'sza 
Tranquility b(sik oraz w%a"nie "rodkowa 
– Tranquility Base. Komplet uzupe%nia 
)agowiec: Tranquility Base XL. Platformy 
ró#ni! si$ mi$dzy sob! nie tylko wiel- 
ko"ci!, ale i detalami technicznymi. No  
i cenami – niebotycznymi. B(sik kosz- 
tuje prawie 6 tys., Base – prawie 12 tys.,  
a Base XL – niemal 18 tys. z%!

Platformy znajd! zastosowanie przede 
wszystkim przy *ród%ach d*wi$ku i ob-
razu (odtwarzacze, przetworniki, trans-
porty, gramofony), serwerach i twardych 
dyskach. Producent deklaruje, #e popra-
wa brzmienia nast!pi tak#e w przypad-

ku wzmacniaczy, tunerów telewizyjnych 
czy zewn$trznych zwrotnic.

Budowa
Po co pod%!cza+ platform$ do pr!du? 

To dziwne pytanie znajduje prost! odpo-
wied*: w tym samym celu, w jakim pod-
%!czamy do pr!du kable (no dobrze, tylko 
niektóre) – aby uzyska+ aktywne ekrano-
wanie. Dociekaj!c dalej – ekranowanie 

kabla chroni znajduj!ce si$ w jego bezpo-
"rednim otoczeniu przewodniki. Ekrano-
wanie platformy natomiast (lepsze b$dzie 
tu sformu%owanie: aktywna ochrona) po-
lega na wytwarzaniu pola elektromagne-
tycznego, które swoim zasi$giem obejmie 
uk%ad elektroniczny stoj!cego na niej 
urz!dzenia i ochroni je przed wp%ywem 
zak%óce' typu EMI (elektromagnetycz-
nych) i RFI (radiowych).

Drug! zalet! aktywnej ochrony jest 
eliminowanie zak%óce', jakie powsta-
j! w ka#dym uk%adzie elektronicznym 
mi$dzy jego w%asnymi komponentami. 
Szef Synergistica, Ted Danney, ten ro-
dzaj wp%ywu aktywnej ochrony nazwa% 
„kondycjonowaniem” d*wi$ku.

Platformy w bran#y hi-fi kojarz! si$  
z funkcj! antywibracyjn!. „Go%e” Tran- 
quility Base jej nie maj!. Jednak w wy-
posa#eniu znajdziemy tzw. MIG-i (MIG 
– Mechanical Interface Grounding) – 
czyli zestaw nó#ek-podk%adek, które, 
jak sama nazwa wskazuje, b$d! chro-
ni+ urz!dzenie przed drganiami. Bior!c 
pod uwag$ fakt, #e Synergistic oferuje 
ochron$ przed trzema rodzajami zak%ó-
ce' (radiowymi, elektromagnetyczny- 

mi i mechanicznymi) – wygórowane 
ceny platform znajduj! jakie" uzasad-
nienie.

Boki wszystkich Tranquility otacza 
aluminiowy pas. Ich "rodek ma budow$ 
warstwow!. Na górze znajduje si$ lami-
nat. W "rodku mamy modu% Active EM 
Cell (czyli obwód aktywnej ochrony). 
Jego nazwa wskazuje, #e ten sam element 
(cho+ nie wiadomo, czy w identycznej 
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postaci) by% ju# wykorzystywany w ka-
blach Galileo oraz kondycjonerach Po-
werCell. Doln! warstw$ stanowi p%asz-
czyzna ekranu pasywnego.

W dro#szej z recenzowanych plat-
form znajdziemy z ty%u trzy gniazda: 
czarne, czerwone i zielone. W czarne 
wk%adamy tulejk$ Enigma Bullet, która 
zamyka obwód aktywnej ochrony. Po-
nadto, analogicznie jak w przypadku 

kabli Synergistica, wymieniaj!c tulejki, 
mo#emy modyfikowa+ d*wi$k. Z tym #e  
w odró#nieniu od kabli, tu wybieramy 
nie mi$dzy trzema tulejkami (srebrn!, 
szar! i czarn!), lecz mi$dzy dwiema 
(szar! i srebrn!). Przypomnijmy, #e ze 
srebrn! brzmienie ma by+, wedle suge-
stii producenta, nieco ja"niejsze. Kszta%t 
tulejek dostarczanych z platform! te# 
jest inny ni# tych do%!czanych do kabli. 
S! krótsze, a wtyk zosta% zamocowany 
prostopadle. Niebieska dioda "wieci tak 
samo. 

W zielone gniazdko wk%adamy wtyk 
uziemienia, który cieniutkim drucikiem 
%!czy si$ z okaza%! wtyczk! sieciow!. 
Czerwone gniazdko przeznaczono dla 
zasilacza, dzi$ki któremu zostaje akty-
wowana ochrona platformy. Zasilacz jest 
identyczny jak w przypadku firmowych 
kabli. Nale#y pami$ta+ o prawid%owej 
polaryzacji jego wtyczki. O to zadba% 
(po raz kolejny) polski dystrybutor, bo 
producent w instrukcji oraz w swoich 
materia%ach kwesti$ t$ pomija.

Platforma Traquility b(sik ma tylko 
dwa gniazda, oba czarne. Do jednego 
wk%adamy zasilacz; do drugiego tu- 

lejk$ – zrezygnowano z opcji uziemie-
nia. To nie koniec ró#nic. W b(sik s! 
kanciaste rogi, w Base – zaokr!glone. 
B(sik ma siedmiowarstwowy laminat, 
Base – dziewi$ciowarstwowy. No i Base 
jest wi$ksza i grubsza oraz posiada dwa 
zestawy MIG-ów, a b(sik – tylko jeden. 
Obie platformy s! wyposa#one w „ak-
tywn! kontrol$ przep%ywu sygna%u” 
(mo#na si$ domy"la+, #e to wspomnia-

ne ju# „kondycjonowanie”), z tym #e  
w ta'szej producent oferuje poziom 1, 
a w dro#szej – poziom 2. Niestety, nie 
wiadomo, o co z tymi poziomami cho-
dzi. Najprawdopodobniej o parametry 
wytwarzanego pola elektromagnetycz-
nego – ale to tylko spekulacja.

Jeden zestaw MIG-ów sk%ada si$  
z trzech sztuk. Aby uzyska+ optymalny 
efekt, nale#y zastosowa+ dwa komplety, 
co w przypadku Tranquility b(sik wi!-
#e si$ z konieczno"ci! dokupienia dru- 
giego (w cenie 710 z%). MIG-i maj! 
kszta%t pó%kola, którego kraw$dzie prze-
chodz! w walec. S! wydr!#one w "rodku. 
Producent nie zdradza, z jakiego meta-
lu zosta%y wykonane. Pierwszy zestaw  
(zawsze jeden MIG z przodu, a dwa  
z ty%u) powinien si$ znajdowa+ pod 
platform!. Wszystkie trzy sztuki nale#y 
ustawi+ zaokr!gleniem do do%u. Dru-
gi zestaw w$druje mi$dzy platform$  
i urz!dzenie. Tu jednak mamy do wy-
boru dwie opcje. Pierwsza nazywa si$ 
„ambient” – dzi$ki ustawieniu przed-
niego MIG-a zaokr!gleniem do do%u,  
a tylnych odwrotnie uzyskujemy d*wi$k 
bardziej przestrzenny. Druga opcja to 

„pinpoint” – tam przedniego MIG-a sta-
wiamy zaokr!gleniem do góry, a tylne 
odwrotnie. Metod! prób i b%$dów wy-
bieramy wariant, który b$dzie nam bar-
dziej odpowiada%.

Do platformy do%!czono instrukcj$, 
która koncentruje si$ na ró#nicach po-
mi$dzy kon&guracj! ustawienia MIG-ów 
(wspomniane ambient i pinpoint). Krok 
po kroku opisuje, co nale#y zrobi+, aby 
uzyska+ kombinacj$ najbardziej zado-
walaj!c!, a szczególnie, w jakiej kolej-
no"ci izolowa+ poszczególne urz!dzenia  
w systemie. Ostatnim krokiem, sugero-
wanym przez producenta, jest przywo-
%anie ma%#onki, która po wej"ciu powin-
na zawo%a+: „nasz system brzmi "wietnie 
z nowymi MIG-ami”. Wtedy nale#y po 
prostu odpowiedzie+: „O tak, kochanie, 
tak”. Aby si$ nic nie pomyli%o, krok ten, 
podobnie jak konfiguracje MIG-ów, zo-
sta% zilustrowany rysunkiem. ,ona po-
winna by+ w bikini.
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Wi$kszo"+ znanych mi produktów  

Synergistica ma dwie cechy wspólne. Po 
pierwsze, budz! westchnienie w rodza-
ju: „ale# znowu wymy"lili”. Po drugie, 
"wietnie dzia%aj!. Nie inaczej jest w przy-
padku platform Tranquility Base. 

Zabawa z nimi mo#e trwa+ d%ugo. 
Opis wszystkich kombinacji (zero/je-
den/dwa zestawy MIG-ów, ró#ne kon-
figuracje MIG-ów, z ró#nymi tulejkami, 
pod ró#nymi urz!dzeniami, pomno#one 
przez dwie platformy) przekracza jednak 
ramy standardowego testu. Przyj!%em 
wi$c strategi$ okrojon!. „M$czy%em”  
tylko odtwarzacz CD MBL C31 i plat-
form$ Base. Skoncentrowa%em si$ na 
przebadaniu, który z elementów – sama 
platforma, aktywna ochrona, MIG-i – 
najbardziej wp%ywa na brzmienie.

,]RODFMÚ�PHFKDQLF]QÈ� 
RG�GUJDñ�X]\VNDP\� 
]�GZRPD�NRPSOHWDPL�
0,*�öZ�

1DOHĝ\�SDPLÚWDÊ�R�SUDZLGïRZHM� 
SRODU\]DFML�ZW\F]NL�]DVLODF]D�



Test akcesoria

43+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Najpierw postawi%em odtwarzacz na 
samej platformie, bez MIG-ów i bez  
zasilacza. Efekt by% #aden. Bez wi$k-
szego entuzjazmu w%!czy%em zasilacz 
i w%o#y%em srebrn! tulejk$ oraz wtyk 
uziemienia. Jakiej" zmiany si$ spodzie-
wa%em, ale przyznaj$, #e nie a# takiej. 
Brzmienie nabra%o szlachetno"ci i po-
lotu. Sta%o si$ swobodniejsze, bardziej  
napowietrzone i obszerniejsze. Prze-
strze' zyska%a na plastyczno"ci, a "red-
nica na p%ynno"ci i intensywno"ci barw. 
Aby uzmys%owi+ czytelnikom skal$ tej 
zmiany, zaryzykuj$ stwierdzenie, #e 
aktywowanie platformy by%o jak prze- 
siadka z %!czówki za kilkana"cie z%otych 
na high-endowy interkonekt. Rewe- 
lacja!

Trzecim etapem ods%uchu by%o od%!-
czenie zasilacza i zastosowanie samych 
MIG-ów pod platform! oraz nad ni!  
(w konfiguracji pinpoint). W porów-
naniu z pierwsz! opcj! (platforma bez 
niczego) – ró#nica równie# by%a istot- 
na, ale mniejsza ni# po samym pod%!-
czeniu do pr!du. W dodatku zmiany 
sz%y w innym kierunku. Teraz d*wi$k 
zyskiwa% na precyzji lokalizacji, kon-

troli basu, dynamice i rytmie. Ka#da  
p%yta zagra%a z wi$kszym konkretem. 
Te zmiany równie# kojarzy%y si$ z prze-
siadk! na rasow! %!czówk$, ale tak!  
z wyra*nie zaznaczon! sygnatur! w%a-
sn!, która nie ka#demu przypadnie do 
gustu. 

W czwartej i ostatniej ods%onie akty-
wowa%em platform$ stoj!c! na MIG-ach. 
Jak mo#na si$ by%o spodziewa+, wszyst-
kie dobrodziejstwa zosta%y po%!czone. 
Muzyka zabrzmia%a tak, #e nie chcia%o 
si$ ko'czy+ ods%uchu. By%a kultura i dy-
namika, obszerna i dok%adna scena, #y-
wio%owe barwy oraz precyzyjna i szcze-
gó%owa góra.

Poza w%a"ciwym konkursem porów-
nywa%em jeszcze ustawienia MIG-ów 
„pinpoint” i „ambient” (ró#nice by%y nie-
znaczne, przynajmniej w porównaniu  
z wcze"niej opisanymi próbami) oraz wy-
mienia%em tulejki (tutaj poleg%em – ró#-
nicy nie us%ysza%em).

Wyniki powy#szych obserwacji po-
twierdzi%y identyczne próby z platform! 
b(sik. Ró#nice brzmieniowe pomi$dzy 
oboma urz!dzeniami by%y odczuwalne, 
ale, w moim odczuciu, nie usprawiedli-

wiaj! tak du#ego wzrostu ceny. Abstrahu-
j!c ju#, która funkcja platformy odgrywa 
jak! rol$, Tranquility Base jako ca%o"+ to 
produkt, który ewidentnie dzia%a i robi 
wra#enie.
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Platformy Tranquility Base zas%uguj! 

na rekomendacj$. Oczywi"cie, o ile kto" 
jest gotowy wyda+ tyle pieni$dzy na do-
datkowe akcesorium do jednego urz!-
dzenia w systemie.

Synergistic Research 
&HQ\��

7UDQTXLOLW\�EÅVLN��� �����]ï
7UDQTXLOLW\�%DVH��� ������]ï

Dane techniczne:
7UDQTXLOLW\�EÅVLN�
:\PLDU\��Z�V�J�����������������FP

Tranquility Base:
:\PLDU\��Z�V�J���������������FP


