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Unikalny  
repertuar,  
doskonałe  
wykonanie  

live!

Tłoczenie 
na 

złotym 
nośniku.

Płyta  
dostępna  
w sklepie 

internetowym  
na  

naszej stronie: 
www.hfm.pl
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platformy, standy, stoliki antywibracyjne

4SPB4/BBS Stolik prezentuje się rewelacyjnie. Po postawieniu wszyst-
kich urządzeń i podłączeniu tego skomplikowanego ustrojstwa do prą-
du, oniemiałem. Dosłownie. Takich zmian w brzmieniu systemu dawno 
nie słyszałem, chyba tylko po zmianie wzmacniacza na inny model. Ale 
i wtedy zmian było o wiele mniej. Stolik dosłownie uczynił kilka cudów. 
Pierwszy to bas. Kontrolowany i pełny w całym swoim zakresie. Zniknę-
ła gdzieś kluchowatość, doszła głębia. Lubię taki bas. Drugi to uporząd-
kowanie sceny. Teraz wiem gdzie dokładnie znajdują się poszczególne 
instrumenty i ile ich jest. Cud trzeci to przestrzeń wychodząca daleko 
za głośniki i przed nie. Jest jej mnóstwo także na bokach, jakbym miał 
jakiś surround w domu. A to tylko stereo. Muzyka wypełnia wnętrze 
i wszędzie jest dobrze słyszalna. Wcześniej zasiadałem w wyznaczonym 
miejscu i ani rusz w lewo czy prawo, bo bas zaczynał dominować i czar 
pryskał. System BBS (Balancing Board System) działa znakomicie.
Jorgos Skolias

3RP1/BBS To pierwsza platforma antywibracyjna, może poza Finite Elemente 
Pagode Edition HD-09, której barwa była gęstsza, a punkt ciężkości ustawiony 
niżej niż w pneumatycznej podstawie z Japonii, która jest moją referencją. Inne, 
nawet najlepsze, podnosiły brzmienie, mniej lub bardziej odchudzając środek 
pasma. Jeśli konstrukcja była wysokiej próby, dawało to określone korzyści, jak 
poprawę selektywności, mocniejszy atak, a przez to lepsze otwarcie dźwięku, 
podkreślenie dynamiki. To wszystko dobre rzeczy. Za każdym razem miałem jed-
nak poczucie niedosytu. Szybko 
mijało, zastąpione ciekawością 
i szacunkiem dla konstruktorów. 
Ale pamiętałem o nim. Tym ra-
zem do szacunku doszło jednak 
poczucie „spełnienia”. Jakbym 
wypatrzył w zwoju wodorostów 
na plaży dużą grudkę bursztynu 
emanującą ciepłym światłem.
(,,High Fidelity”, nr 125/2014) 

4SG50/BBS Poprawiła się przede wszyst-
kim energetyczność dźwięku. Zapewne to 
dlatego miałem wrażenie obfitości wszyst-
kiego – i góry, i dołu, i masy, i przestrze-
ni. Dźwięk urósł i zrobił się bardziej wyra-
finowany. 
(,,High Fidelity”, nr111/2013)

SMO40 Zdecydowanie po-
zytywny wpływ na dźwięk, 
bardzo elegancki wygląd, 
może być wręcz ozdobą po-
mieszczenia odsłuchowego.
(,,Hi-Fi Choice”, nr  07/2010)

3SG40 Półka Rogoz Audio 
przywraca całości właściwe 
tempo, proporcje, barwę – i to  
nie „trochę”, ale naprawdę  
znacząco.
(,,High Fidelity”, nr 89/2011)

4SPB3/BBS Niezależnie od poziomu głośności, stolik ma bardzo duży 
wpływ na stereofonię, która nagle staje się ekstremalnie dokładna. 
[...] Najbardziej spektakularny efekt zostaje osiągnięty na basie. [...] 
Przywołany dźwięk pioruna to przykład pozamuzyczny, jednakże aby 
realnie odtworzyć brzmienie perkusji, potrzeba właśnie dużej szyb-
kości, bo jest to dźwięk typowo transjentowy i właśnie taką trans-
jentowość dźwięków stolik Rogoz 
bardzo wydatnie poprawia. [...] 
Stolik Rogoz Audio zapewnia nie-
oczekiwanie dużą poprawę jakości 
brzmienia systemu.
(„Audio Video”, 7-8/2013)

3RP3/BBS W dźwięku było więcej energii, znako-
micie kontrolowanej, zogniskowanej we właści-
wych elementach. Poprawiła się szybkość ataku, 
uderzenie, dynamika. Bas stał się nieco bardziej 
konturowy, jakby czystszy, co z kolei prowadziło 
do jego lepszego zróżnicowania. Innym elemen-
tem, świadczącym o tym, że stolik znakomicie 
spełniał swoje zadanie, była dalsza poprawa  
w zakresie tzw. czarnego tła.
(,,Hi-Fi Choice”, nr 05/2014)

4SB2N Znakomity produkt na 
długie lata, który nie ustępuje 
droższym, zagranicznym kon-
strukcjom. Świetny wygląd, so-
lidna konstrukcja i pozytywny 
wpływ na dźwięk.
(„Hi-Fi Choice”, nr 06/2010)

CPPB16  Wraz z CPPB16 brzmienie nie jest 
ocieplane, nie ma też wrażenia wycofania 
góry. Znacząco poprawia się za to jej rozdziel-
czość. [...] Wibrafon i blachy z płyty The Mo-
dern Jazz Quartet zapierały dech w piersiach 
rozmachem i uderzeniem. 
(,,Audio”, 9/2010)

4QB80 REWELACJA pod każdym 
względem. Wygląd, perfekcja wy-
konania, zgodność ze wszystkimi 
wskazanymi parametrami, uff.  
No i ten dźwięk dzięki nim uzyska-
ny. Bas zwarty, szybki i jak trzeba 
nisko schodzący, bez niepotrzeb-
nych podbarwień. Przestrzeń po- 
tężna i w głąb i w szerz. Każdy 
instrument bardzo dokładnie  
zlokalizowany.
Jorgos Skolias

4QB80 Od teraz stawiamy do państwa dys-
pozycji serię podstaw rzeczywiście robiących 
wrażenie, oferujemy wam możliwość dorę-
czania ich wypełnionych piaskiem kwarco-
wym. W ten sposób wibracje zostają usunięte 
i dźwięk się poprawia zarówno w pomiarach, 
jak w odbiorze. Pierwotnym zamiarem było 
zaoferowanie ich tylko do naszych renomo-
wanych monitorów HARBETH, aczkolwiek 
mogą być używane z innymi głośnikami, co 
bez wątpienia można z nami skonsultować. 
Style Sound HARBETH Distributor in Spain

4QB80  Niskie tony w ogóle 
można nazwać największym 
beneficjentem stawiania moni-
torów na stadach Rogoz Audio 
4QB80, bowiem otrzymują one 
większą masę, potęgę i wy-
raźniejszy wymiar. Są bardziej 
solidne, szybsze, a także lepiej 
określone – schodzą niżej oraz 
głębiej.
(„Stereo i kolorowo”, 
31 sierpnia 2014)

4SM3 System brzmi klarowniej, 
dźwięk jest lepiej poukładany, bar-
dziej sfokusowany, a każdy z tych 
elementów przyczynia się do efektu 
finalnego w postaci bardziej prawdzi-
wej, przekonującej prezentacji.
(,,Hi-Fi Choice”, nr 03/2013)
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Sklep i studio odsłuchowe

TOP – AUDIO
SDH KLIMCZOK „Galeria B”

ul. Cyniarska 11
43-300 Bielsko-Biała

www.top-audio.pl
e-mail: poczta@top-audio.pl

tel./fax (33) 816 50 62
Sprzedaż wySyłkowa  ●  raty na telefon

e-mail: biuro@sonusoliva.pl   606-839-087

www.sonusoliva.pl
❍ srebrne okablowanie dla sygnałów audio  

z bateryjną polaryzacją izolacji – nowe opracowanie

❍ technika lampowa – tuning dedykowany dla wzmacniaczy typu SE

❍ przedwzmacniacz gramofonowy, bezkompromisowe rozwiązanie 

❍ wzmacniacze SE i PP – nowe konstrukcje 

❍ kolumny głośnikowe, w tym wysokoefektywne  
do wzmacniaczy lampowych oraz modyfikacje kolumn

❍ akcesoria sieciowe – listwy z bezstratnymi filtrami 10A  2300W
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Sprzedam  McIntosh MA7000 
Cena: 22000 zł      Tel.: 602 270 723
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