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Focal jest znany  
]�Z\UDğQRZDQ\FK� 
konstrukcji  
DGUHVRZDQ\FK�UDF]HM� 
GR�]DPRĝQ\FK�DXGLRğOöZ��OHF]�Z�JïÚERNLFK� 
]DNDPDUNDFK�NDWDORJX�PRĝQD�]QDOHěÊ� 

]XSHïQLH�QLHRF]HNLZDQH�U]HF]\�� 
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Francuski  
numer 

Focal Dôme 5.1 
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dy przyszed!em do domu i uj-
rza!em dostarczone przez kurie-
ra pud!o, pomy"la!em, #e ch!op 

najzwyczajniej podw$dzi! kolumny, a na 
otarcie !ez zostawi! mi spory subwoofer. 
Jakim bowiem cudem kompletny zestaw 
g!o"ników do kina domowego zmie"ci! si$ 
w kartonie wielko"ci przysadzistej pod!o-
gówki? Nerwowe wybebeszenie zawarto-
"ci rozgrzeszy!o kuriera, za to pojawi!y si$ 
w%tpliwo"ci zupe!nie innej natury. Po tak 
powa#nym producencie jak Focal nale#a-
!o si$ spodziewa& powa#nych konstrukcji, 
a Dôme wydaj% si$ jakim" #artem. Przy-
najmniej na pierwszy rzut oka, bo je"li 
przyjrze& im si$ bli#ej, dostrze#emy co" 
wi$cej.

Satelity 
G!o"niki efektowe z wygl%du przypo-

minaj%… re'ektorki. Aluminiow% obu-
dow$ osadzono na podstawce za po"red-

nictwem zawiasu przegubowego. Mo#na 
j% ustawia& pod dowolnym k%tem, a jako 
#e cz$"ci ruchome s% ciasno spasowane, 
g!o"nik nie ma prawa opa"&. Spody pod-
stawek wy!o#ono mi$kk% gum% zapobie-
gaj%c% niekontrolowanym po"lizgom oraz 
rysowaniu mebli. Obudowy s% dost$pne  
w trzech kolorach: czerni, bieli oraz krwi-
stej czerwieni, natomiast okr%g!e maskow-
nice, standardowo szare, mo#na wymieni& 
na czerwone, #ó!te, niebieskie lub bia!e. 
Mi!o"nicy (rmy Apple i laptopów Sony 
Vaio b$d% wniebowzi$ci. 

Mo#na by podejrzewa& Francuzów o li- 
festyle’owy koniunkturalizm, ale zastoso-
wali w Dôme g!o"niki u#ywane w „powa#-
nych” kolumnach, cho&by w Chorusach. 
Niskie tony przetwarza 10-cm sto#ek  
z odlewanym koszem i polyglassow% 
membran%. Wysokie tony pozostaj% do-
men% wkl$s!ej calowej kopu!ki ze stopu 
aluminiowo-magnezowego.

Je"li do tej pory mo#na mówi& o mi!ej 
niespodziance, to kube! zimnej wody l%-
duje na g!owie przy próbie odszukania 
gniazd. Nie ma ich z ty!u obudowy, lecz 
w podstawie, co powinni"my zaliczy& na 
plus, ale ich rol$ pe!ni%… zreszt% spójrz-
cie na zdj$cie. W dodatku te „zaciski g!o"- 
nikowe” akceptuj% wy!%cznie go!e kable 
nie grubsze od zapa!ki. Na t$ okolicz-
no"& wygrzeba!em z piwnicznych otch!a-
ni przedpotopowe Jamo 2 x 1,5 mm, bo 
nawet gdybym obci%! wtyczki u#ywanych 
na co dzie) Qedów, móg!bym je sobie 
wsadzi&… do kieszeni. Sam tego chcia!e", 
Grzegorzu Dynda!o! 

Subwoofer 
Wysoka i ob!a obudowa subwoofera 

Dôme wywo!uje natychmiastowe sko-
jarzenia z robotem R2D2. Co prawda, 
czarna wersja zalatuje ciemn% stron% 
Mocy, ale ju# bia!a b$dzie wymarzonym 

wyposa#eniem sali kinowej 
ka#dego fanatyka gwiezdnej 
sagi.

Obudow$ wykonano z ABS-u  
– tworzywa odpornego na ude-
rzenia, zarysowania i tym 
podobne niebezpiecze)stwa 
czyhaj%ce na sprz$t graj%cy. 
21-cm g!o"nik z Poly'exu 
umieszczono w dnie. Tu# 
obok znalaz! si$ szczelino-
wy wylot bas re'eksu. 3-cm 
nó#ki, na których uniesiono 
obudow$, zintegrowano z ko-
szem g!o"nika basowego. Kolców ani po-
dobnych fanaberii nie przewidziano. 

Tablica rozdzielcza ulokowana w nie-
wielkim wg!$bieniu robi zdecydowanie 
lepsze wra#enie ni# „terminale g!o"ni-
kowe” surroundów. Wygodne metalowe 
pokr$t!a potencjometru i regulatora po-
ziomu odci$cia s% czytelnie oznakowa- 
ne, a na tym ostatnim dodatkowo zazna-

czono po!o#enie optymalne przy wspó!-
pracy z (rmowymi satelitami.

Modu! zasilaj%cy oraz wzmacniacz s% 
umiejscowione nietypowo, bo na alumi-
niowej p!ytce przytwierdzonej bezpo"red-
nio do g!o"nika. Pe!ni ona jednocze"nie 
rol$ radiatora. Subwoofer Dôme dysponu-
je moc% 100 watów, wi$c nie by!o potrzeby 
montowania przesadnie rozbudowanych 
uk!adów. Na uznanie zas!uguje natomiast 
pot$#ny magnes o "rednicy 13 cm.

Ostatnia kwestia to cena. Cho& ze-
staw Dôme okaza! si$ nie*le wykonany 
i ca!kiem !adnie prezentuje si$ w no-
woczesnym wn$trzu, to 8700 z! wydaje 
si$ kwot% mocno przesadzon%. Równie 
utytu!owana konkurencja oferuje nie 
brzydsze lifestyle’owe zestawy w znacz-
nie ni#szej cenie. Je"li jednak przyjrze& 
im si$ dok!adniej, mo#na dostrzec ma!y 
napis na srebrnej opasce ci%gn%cej si$ 
wokó! obudowy informuj%cy, #e Dôme 

wykonano we Francji. A to zmienia 
sytuacj$.

.RQğJXUDFMD
+aden g!o"nik spo"ród satelitek nie zo-

sta! wyró#niony jako centralny, dlatego te# 
rozmie"ci!em je drog% losowania. Elek-
tronika pochodzi!a od Cambridge Audio: 
najnowszy amplituner Azur 751 R oraz 
topowy odtwarzacz Blu-ray Azur 752 BD.  
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Cenowo i brzmieniowo dobrze 
pasowa!y do francuskie- 
go zestawu. Z uwagi na 
zamkni$t% konstrukcj$ 
g!o"ników i ich nie-
wielkie gabaryty 
mo#na je postawi& 
dos!ownie wsz$-
dzie. Ma!o tego, do 
ka#dego do!%czono 
system mocowania 
na"ciennego, za" 

kinomani z audio(lskim odchy!em mo- 
g% za 1365 z! za par$ dokupi& do nich  
dedykowane podstawki. O kablach wspo-
mina!em. Je"li na nich zagraj%, to zagraj% 
na wszystkim.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
No i zagra!y. Pomimo lansersko-life-

style’owego wygl%du zestaw Dôme oferu-
je ca!kiem przyzwoite brzmienie. D*wi$k 
by! spójny, a wysokie tony „sklejone”  
z niskimi. Ca!o"& mia!a #ywy, energicz-
ny charakter, jednak "rednica ani wyso-
kie tony nie by!y zbytnio rozja"nione czy  
jazgotliwe. G!osy aktorów zosta!y deli-
katnie ocieplone.

Atutem g!o"ników okaza!a si$ bu-
dowa sceny. Kolumny znik!y z pokoju, 
cho& przy ich gabarytach nie by!o to 
wielkie wyzwanie. W kinie akcji efekty 
przestrzenne atakowa!y ze wszystkich 
stron, tak#e z zaskakuj%co aktywnych 

tylnych kana!ów. 
W spokojniej- 

szych obrazach 
mog!em si$ de-
lektowa& sta- 
bilno"ci% *ró-
de! pozornych 

i ich ognisko- 
waniem w prze-

strzeni. 
Drugim atu-

tem Dôme oka-
za! si$ bas. Nie by!, 

bynajmniej, bombastyczny ani nie scho- 
dzi! do piekielnych czelu"ci; mia! za to 
charakter porz%dnej kolumny pod!o- 
gowej. W trakcie seansów umiej$tnie 
podkr$ca! atmosfer$. Po zmianie re-
pertuaru na muzyczny subwoofera nie 
tkn%!em nawet palcem, a mimo to niskie 
tony dopasowa!y si$ do obowi%zuj%cej 
konwencji. Cho& Dôme jest z za!o#e-
nia przeznaczony do kina domowego,  
w czasie odtwarzania koncertów dawa-
!a o sobie zna& audio(lska natura g!o"- 
ników. Instrumenty brzmia!y natu- 
ralnie, wokali"ci "piewali czysto i je-
"li mia!bym si$ do czego" przyczepi&, 
to tylko do dynamiki w skali makro.  
Z drugiej strony, czego wymaga& od ta-
kich maluchów? 

.RQNOX]MD�
No to Focal wyci%! niez!y numer! Przy 

Utopiach i Electrach Dôme wygl%daj% 
jak elektryczny samochodzik wielko"ci 
Smarta nosz%cy dumn% nazw$ Volvo. Ale 
odk%d pojawi! si$ Aston Martin Cygnet, 
nie powinno dziwi& ju# nic, nawet robot 
z „Gwiezdnych wojen” z logiem Focala 
na piersi.
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Dane techniczne:
*ïRĂQLNL�Focal Dôme Sat: 
6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB 

,PSHGDQFMD��� 4 omy 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 80 Hz – 28 kHz 

6\VWHP��� ��GURĝQ\��]DPNQLÚW\ 
5HN��PRF�Z]P���� 25 – 100 W 
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Subwoofer Focal Dôme:  
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0RF�Z]PDFQLDF]D��� 100 W 
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