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Test system 2.1

Systemy 2.1 wywo!ujà u audiofilów 
dwa rodzaje skojarzeƒ. Oba negatywne. 
Pierwsze to zubo˝ona wersja kina domowego. 
Drugie – tanie g!oÊniki do komputera 
z plastikowym pud!em produkujàcym nie tyle bas, 
co podmuchy dudniàcego powietrza. 
Mo˝e dlatego monitory wspomagane subwooferem 
nie chcà si´ przyjàç w Êwiecie srebrnych kabli 
i lampowych koƒcówek mocy? 
Zobaczmy, co na ten temat 
majà do powiedzenia Amerykanie.

Tomasz Karasiƒski

Thiel 
SCS4 + SS2
2+1 dla
wtajemniczonych

Thiel 
SCS4 + SS2
2+1 dla
wtajemniczonych

42-47 Thiel SCS4 + SS2   10/2/09  3:13 PM  Page 42



Hi•Fi i Muzyka 10/09 43

T hiel to jedna z legend amerykaƒ-
skiego high-endu. Kolumny z ob-
!ym, lakierowanym na czarno fron-

tem i oryginalnymi przetwornikami sà jak
samochody Porsche – od dawna w klubie
najlepszych i ma!o prawdopodobne, by
kiedykolwiek go opuÊci!y. Za!o˝ona przez
Jima Thiela firma mo˝e si´ pochwaliç po-
nadtrzydziestoletnià tradycjà. Na to s!owo
nale˝y po!o˝yç szczególny nacisk, bo mi-
mo wielu nowoczesnych rozwiàzaƒ jest
uznawana za konserwatywnà i chyba na-
wet konto na Facebooku tego nie zmieni. 

Katalog zawiera cztery modele pod!ogo-
we, dwa podstawkowe, cztery do monta˝u
w Êcianie i tyle˝ subwooferów. Nie jest to
mo˝e zapierajàce dech w piersiach bogac-
two, ale te˝ Thiel nie nale˝y do wytwórni
zmieniajàcych katalog co pó! roku. Pi´ç lat
produkcji danego modelu to ˝aden re-
kord. Raczej dobry poczàtek.

Budowa
SCS4 to spore konstrukcje podstawko-

we, w których zamontowano tylko jeden
g!oÊnik. Thiel jest przywiàzany do idei
punktowego êród!a dêwi´ku i stosuje ten
wynalazek w wielu kolumnach. Zazwy-
czaj jednak przetwornik ma postaç meta-
lowej membrany o niewielkiej Êrednicy, 
z wysokotonowà kopu!kà w centrum.
Tutaj membrana jest o wiele wi´ksza 
i wspomagana dwoma tunelami rezonan-
sowymi, co sprawia, ˝e zestawy powinny
sobie poradziç z niskimi tonami (przy-
najmniej tak dobrze, jak monitory po-
dobnej wielkoÊci).

Membran´ o Êrednicy 11,5 cm ciekawie
ukszta!towano. Z zewnàtrz, w pobli˝u
kraw´dzi, zobaczymy wg!´bienia. Tylna
strona metalowego sto˝ka przypomina
woofery JBL-a – widaç tu koncentryczne
pierÊcienie. G!oÊnik to uk!ad z krótkà
cewkà w d!ugiej szczelinie. Potrzebuje du-
˝o pràdu, za to wprowadza ma!o znie-
kszta!ceƒ.

Wysokie tony odtwarza calowa kopu!ka
z metalu, prawdopodobnie z aluminium.
Wzmocniono jà i ukszta!towano tak, by
zminimalizowaç, cytuj´: dyfrakcj´ energii
tweetera. Plastikowa kratownica chroni
cienkà membran´ przed uszkodzeniem.

Zalet wspó!osiowych g!oÊników jest
wiele (przynajmniej teoretycznie), m.in.
spójnoÊç fazowa i dobra przestrzeƒ. Thiel
za najwi´kszy plus uznaje odbiór dêwi´ku
przez s!uchaczy, którzy nie siedzà w naj-
lepszym miejscu. Krótko mówiàc: czy sià-
dziemy na Êrodku precyzyjnie ustawionej
sofy, czy gdzieÊ za nià, z boku, nie powin-
niÊmy odczuwaç znacznego pogorszenia
jakoÊci dêwi´ku. Kolejna zaleta to mo˝li-
woÊç ustawienia monitorów w pionie lub
poziomie. SCS4 mogà pe!niç rol´ kolumn
g!ównych, a w kinie domowym mo˝na je

wykorzystaç jako satelity i g!oÊnik central-
ny. Zosta!y zaprojektowane do systemów
5.1 i 2.1, ale jeÊli ktoÊ zechce ich u˝ywaç 
w klasycznym stereo – nie ma przeszkód.

Fronty sà aluminiowe, co na pierwszy
rzut oka Êrednio pasuje do obudów o kla-
sycznych proporcjach, ale mo˝na przy-
wyknàç. Skrzynki wykonano z grubych
p!yt i wykoƒczono fornirem w kolorze
naturalnej czereÊni (do wyboru jest jesz-
cze ciemna czereÊnia i czerƒ). Wewnàtrz
znajdziemy kilka wzmocnieƒ, a do wyt!u-
mienia u˝yto czegoÊ w rodzaju we!ny mi-
neralnej o ró˝owym zabarwieniu. Zwrot-
nic´ pierwszego rz´du przykr´cono do
p!yty z gniazdami. Te sà pojedyncze, ale
luksusowe. Pod!àczanie kabli to przyjem-
noÊç. Ciekawe sà równie˝ maskownice.
Metalowe siatki wchodzà we wg!´bienia
mi´dzy aluminiowym frontem a bocz-
kami obudowy i sà utrzymywane przez 
magnesy. CoÊ w rodzaju skrzy˝owania
pomys!ów Eposa i Harbetha, ale siateczki
Thiela sà chyba najlepsze.

Subwoofer to prawdziwe monstrum.
Dotychczas recenzowa!em tylko jeden
wi´kszy – KEF-a PSW5000. Zazwyczaj
subwoofery zajmujà tyle miejsca co sze-
Êciopak soku pomaraƒczowego (6 x 2 l).
Ten jest bardziej zbli˝ony do komody, 
w której trzymam narz´dzia i 40 kilo ma-
kulatury. 

Ju˝ kiedy zobaczy!em pude!ko, wie-
dzia!em, ˝e nie b´dzie lekko. W pojedyn-
k´ nawet nie ma co si´ za SS2 zabieraç.
Karton wyposa˝ono w nó˝ki; prawdopo-
dobnie po to, aby mo˝na by!o wsunàç
pod niego wózek. O ile pud!o mo˝na jesz-
cze samodzielnie przetoczyç, to do wyj´-
cia skrzyni niezb´dna staje si´ pomoc

drugiej osoby. I nie proÊcie o to ˝ony. 
O ile nie jest to Agata Wróbel, prawdopo-
dobnie operacja skoƒczy si´ uszkodze-
niem; subwoofera lub jej.

W pot´˝nej skrzyni zamontowano dwa
10-calowe g!oÊniki, nap´dzane wzmac-
niaczem o mocy 1 kW. Co ciekawe, kon-
struktorom nie chodzi!o, bynajmniej, 
o stworzenie basowego dopalacza, zdol-
nego ob!upaç tynk ze Êcian. Skupili si´ na
dobrym zestrojeniu z pomieszczeniem 
i kolumnami. Technologia SmartSub ma
uchroniç nas przed dudnieniem i innymi
niepo˝àdanymi efektami, wynikajàcymi

Test system 2.1

Pot´˝na membrana 
pot´˝nego subwoofera.

Maskownice 
to skrzy˝owanie pomys!ów
Eposa i Harbetha 
z magnesami.
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Test system 2.1

na przyk!ad z bliskoÊci Êcian. To nic inne-
go, jak panel kontrolny umieszczony z ty-
!u. Oryginalny, trzeba przyznaç. Zazwy-
czaj w subwooferach reguluje si´ trzy pa-
rametry: g!oÊnoÊç, cz´stotliwoÊç odci´cia 
i faz´. Tutaj tak˝e mamy trzy pokr´t!a, ale
sà to: g!oÊnoÊç, odleg!oÊç od tylnej Êciany
oraz odleg!oÊç od Êciany bocznej. Dwa
gniazda RCA to wejÊcie i wyjÊcie LFE. Po-
ni˝ej znajdujà si´ XLR-y opisane jako wej-
Êcie i wyjÊcie normalne. Niezale˝nie od
rodzaju po!àczenia mo˝na wi´c przes!aç
sygna! do drugiego subwoofera. Dalej
mamy dwa prze!àczniki hebelkowe,
gniazdo zasilania, w!àcznik i ogromny ra-
diator. Aby zaoszcz´dziç na rachunkach
za pràd, mo˝emy ustawiç jeden z hebel-
ków w pozycji „auto” – wówczas subwoo-
fer w!àczy si´, gdy „poczuje” sygna! na
wejÊciu. Przez reszt´ czasu b´dzie pozo-
stawaç w uÊpieniu.

Przetworniki wyposa˝ono w aluminio-
we membrany na szerokich resorach.
Thiel stosuje uk!ad krótkiej cewki w d!u-
giej szczelinie. W ruchu cewka nigdy nie
opuszcza owej szczeliny, co ma zapewniaç
niski poziom zniekszta!ceƒ. Uk!ady ma-
gnetyczne sà ogromne. Jeden magnes 
wa˝y prawie 10 kg. Obudowa musi byç
wystarczajàco solidna, aby utrzymaç takie
g!oÊniki. Co tu du˝o gadaç: szafa. Ale naj-
ciekawsze, ˝e w katalogu to dopiero drugi
model od do!u. Sà jeszcze SS3 i SS4. Ten
ostatni wa˝y ponad 130 kg!

To jednak nie koniec atrakcji. Thiel ofe-
ruje kilka rodzajów zwrotnic, które majà
pomóc w prawid!owym ustawieniu sub-
woofera. Do testu otrzyma!em model
PXO5 – ma!e metalowe pude!eczko z pu-
stym frontem i pi´cioma parami gniazd
g!oÊnikowych oraz wyjÊciem XLR. Sposób
pod!àczenia ustrojstwa okazuje si´ skom-
plikowany. Od gniazd g!oÊnikowych we
wzmacniaczu musimy poprowadziç kable
do zwrotnicy – w tym przypadku tylko 
z dwóch kana!ów, ale w systemach kina
domowego mo˝na to zrobiç pi´cioma.
Zwrotnica wysy!a do subwoofera sygna!
przez gniazdo XLR. Ale, co ciekawe, sub-
woofer musi te˝ byç pod!àczony do
wzmacniacza kablem RCA (wejÊcie LFE).
Otrzymuje wi´c dwa sygna!y ze wzmac-
niacza, przy czym jeden „przerobiony”
przez zwrotnic´. Operacja ma poszerzyç
zakres odtwarzanych cz´stotliwoÊci w...
gór´. Thiel twierdzi, ˝e jeÊli g!oÊniki g!ów-
ne (w domyÊle: satelitki do kina domowe-
go) grajà wystarczajàco g!oÊno, ale nie 
potrafià odtworzyç niskich cz´stotli-
woÊci, basowa skrzynia przejmie ten obo-
wiàzek. Moim zdaniem kiepski pomys!,
co zresztà potwierdzi!o si´ w praktyce.
Czy to z pod!ogowymi AP, czy z monito-
rami Thiela – wola!em, kiedy SS2 praco-
wa! bez zewn´trznej zwrotnicy.

Konfiguracja
System stanà! w 18-metrowym pokoju 

o przyjaznej akustyce. Monitory by!y od-
dalone o 70 cm od Êciany tylnej i 80 cm od
bocznych. Subwoofer, po wielu próbach,
stanà! w pobli˝u lewej kolumny, wysuni´-
ty przed nià i nieco do Êrodka. Z kolumna-
mi Êwietnie sprawdzi!y si´ ci´˝kie i stabil-

ne podstawki StandArt Model 4. Srebrne
krà˝ki odtwarza! Primare CD31, po!àczo-
ny z Electrocompanietem ECI-5 zbalanso-
wanym kablem Argentum SCG-6/4E 
Silver. Pràd do kolumn p!ynà! kablami 
Fadel Art The Stream, a do subwoofera –
interkonektem Tara Labs Prism 100a. 
Zasilanie sk!ada!o si´ z listwy Fadel Art 
Hotline IEC oraz kabli PowerFlex tej sa-
mej firmy. Elektronika stan´!a na stoliku
Ostoja T4 z pó!kami z hartowanego szk!a.

Brzmienie
Zaczn´ nietypowo – od subwoofera.

Najpierw pod!àczy!em go do systemu od-
niesienia, kiedy monitory jeszcze sta!y
pod Êcianà i czeka!y na swojà kolej. 
W koƒcu Thiel deklaruje, ˝e SS2 wspó!-
pracuje z dowolnymi kolumnami. Sparki 5
potrafià zejÊç doÊç nisko, a przy tym kon-
trolujà bas. Subwoofer musi si´ wi´c po-
pisaç nie tylko odpowiednim zejÊciem, ale
te˝ szybkoÊcià.

Po wielkiej amerykaƒskiej skrzyni spo-
dziewa!em si´ subsonicznego masa˝u
brzucha, trz´sienia ziemi i zwini´cia wy-
k!adziny z pod!ogi, mimo ˝e zosta!a przy-
klejona i stojà na niej meble. Nic podob-
nego si´ jednak nie sta!o. Subwoofer 
pokaza! mocne uderzenie, a nie osza!a-
miajàcà g!´bi´ czy pomruki zdolne zamie-
niç miejscami ˝o!àdek i p!uca. Atakowa!
mocno, krótko i rytmicznie. Gra! g!ów-
nie Êrednim basem, co nie uzupe!nia!o

brzmienia pod!ogowych Sparków, lecz si´
na nie nak!ada!o, tworzàc nieco dziwne
wra˝enie. Zaczà!em wi´c zmieniaç usta-
wienia i wkrótce osiàgnà!em lepsze rezul-
taty. Dzia!anie pokr´te! do wskazywania
odleg!oÊci od Êcian jest takie, ˝e im wi´k-
szà odleg!oÊç ustawimy, tym g!´bszy 
i grubszy bas otrzymamy. Ustawi!em wi´c

oba w pobli˝u wartoÊci maksymalnych,
co by!o niezgodne z faktycznà pozycjà
skrzyni wzgl´dem Êcian, za to zmniejszy-
!em iloÊç basu trzecim pokr´t!em. Kilka
takich prób i mog!em uznaç dostrajanie
za zakoƒczone. Teraz Thiel rzeczywiÊcie
poprawnie wspó!pracowa! z kolumnami,
choç w dalszym ciàgu nie wniós! osza!a-
miajàcej g!´bi.

Dziwne, prawda? OczywiÊcie, nale˝y po-
chwaliç kontrol´ i szybkoÊç reakcji, ale
wtaczajàc do pokoju ogromny subwoofer,
po prosu chcemy, ˝eby powali! nas g!´bià 
i schodzi! do zera herców. Dopiero potem
dostrajamy go, przyciszamy i pozwalamy
wspomagaç g!oÊniki tam, gdzie ich mo˝-
liwoÊci si´ koƒczà. Dlaczego taka szafa 
z dwoma pot´˝nymi wooferami nie
zdmuchn´!a mi kapci z nóg? Otó˝ bas
Thiela bardzo nierówno rozchodzi si´ 
w pomieszczeniu. Mo˝na kr´ciç wszystki-
mi trzema ga!kami z ty!u, ale jeÊli skrzynia
stoi w z!ym miejscu, to nie ma zmi!uj.
Ustawienie dwóch g!oÊników blisko siebie
w jednej p!aszczyênie najwyraêniej spra-
wia, ˝e w jednym miejscu s!yszymy pot´˝-
ny, nisko schodzàcy dó!, a pó! metra dalej
niskie tony si´ wygaszajà. Kiedy porusza-
!em si´ po pokoju, iloÊç basu zmienia!a si´
dos!ownie co pó! metra. To podstawowe
prawa fizyki – efekt ten wyst´puje zawsze,
ale w przypadku SS2 jest wyjàtkowo silny.
Subwoofer nie jest tak sprytny, jak dekla-
ruje producent. Ale je˝eli macie odpo-

Wszystko, 
co mo˝na 
wyjàç 
z monitorów.
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wiednio du˝o wolnego miejsca i poÊwi´ci-
cie troch´ czasu na eksperymenty, rze-
czywiÊcie mo˝na go znakomicie zestroiç 
z kolumnami.

Kiedy wi´c na podstawkach wylàdowa-
!y firmowe monitory, wystarczy!o odrobi-
n´ skorygowaç ustawienie pokr´te! i ju˝

po kilku minutach dêwi´k prezentowa!
si´ jako spójne przedstawienie. Same
SCS4, mimo sporych gabarytów, operujà
raczej basem monitorowym. Nie schodzà
na samo dno piekie!, ale te˝ nie mo˝na im
zarzuciç anorektycznego odchudzenia.
Prezentujà nienagannà kontrol´ i nic nie
robià na si!´, co daje dobry punkt wyjÊcia
do eksperymentów z subwooferem.

Najwi´ksza zaleta amerykaƒskich moni-
torów to przestrzeƒ. Punktowe êród!o
dêwi´ku w formie wspó!osiowego g!oÊni-
ka to ciekawe rozwiàzanie, ale nie musi
gwarantowaç znakomitej stereofonii. Tym
razem si´ uda!o. Thiele rozciàgajà przed
nami (a cz´Êciowo te˝ wokó! nas) praw-

dziwie trójwymiarowà scen´, z wyraênie
narysowanymi instrumentami i du˝à ilo-
Êcià powietrza pomi´dzy nimi. Niektórzy
mogà odnieÊç wra˝enie, ˝e dêwi´k zosta!
sztucznie uprzestrzenniony, ale Thiele tak
po prostu grajà. Ich mo˝liwoÊci w dziedzi-
nie kreowania stereofonicznego obrazu sà
ogromne. SC4 brzmià czysto i zwiewnie.
Majà !atwoÊç wystrzeliwania dêwi´ków
poza obudowy, specyficzny polot, który
mo˝na szybko polubiç. JeÊli w systemie
stereo radzà sobie tak dobrze, to domy-
Êlam si´, ˝e w prawdziwym kinie domo-
wym (takim w amerykaƒskim stylu: z dro-
gim procesorem, kilkoma koƒcówkami
mocy i audiofilskim okablowaniem), mu-
szà zapewniaç Êwietne wra˝enia.

Wysokie tony by!y szczegó!owe i !ad-
nie wykoƒczone. Cechowa!a je Êwie˝oÊç 
i blask, ale bez oznak ostroÊci. Przypomi-
na!y wygrzane Sennheisery HD-600. Mo˝e
jasne, ale na pewno nie ostre. 

Zakres Êrednicy w SCS4 równie˝ nie
rozczarowuje. Pod wzgl´dem barwy nale-
˝y je umieÊciç po ch!odnej stronie neutral-
noÊci, ale bardzo blisko stanu równowagi.
Ârednica gra stanowczo, nie chowa si´ 
w cieniu wysokich tonów, lecz p!ynnie si´
z nimi !àczy.

Je˝eli popracujemy nad ustawieniem 
i w!o˝ymy troch´ serca w strojenie sub-
woofera, otrzymamy dêwi´k pe!ny i wol-
ny od sztucznych barier. Ca!oÊç gra!a co
najmniej dobrze, w niektórych aspektach 
pokazujàc nawet coÊ wi´cej. Thielom 
da-leko do amerykaƒskiego szpanerstwa. 

Zaprezentowa!y brzmienie kulturalne 
i z wyczuciem przyprawione blaskiem wy-
sokich tonów.

Na pochwa!´ zas!uguje równie˝ dyna-
mika. Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e g!oÊni-
ki nie sà naj!atwiejsze do wysterowania.
Nale˝y do nich podchodziç z konkretnym
wzmacniaczem. Obawiam si´, ˝e jeÊli nie
dostanà tyle mocy, ile im potrzeba, ca!y
urok zniknie, a z zalet zostanie tylko nud-
na neutralnoÊç. 

Te g!oÊniki uwielbiajà pulsowaç ˝yciem.
Kiedy rozsmakujemy si´ w ich brzmieniu,
chcieli wydobyç jeszcze wi´cej blasku 
i Êwie˝oÊci. Choç niczego mi nie brakowa-
!o, mia!em ochot´ zastàpiç Electrocompa-
nieta NAD-em M3, a zamiast Fadeli wpiàç
jeÊli nie Nordosty, to przynajmniej Audio-
questy. Na szcz´Êcie, Audio Physiki te˝ po-
trafià pokazaç pi´knà przestrzeƒ i blask
góry. Gdybym na co dzieƒ u˝ywa! bardziej
stonowanych kolumn, chyba bardzo bra-
kowa!oby mi SCS4.

Konkluzja
JeÊli komuÊ amerykaƒskie g!oÊniki si´

nie spodobajà, to chyba tylko amatorom
ciep!a i zdeklarowanym mi!oÊnikom 
brytyjskiej szko!y brzmienia. Ten komplet
Thiela jest wymagajàcy wobec wzmacnia-
cza i trzeba poÊwi´ciç sporo czasu na jego
ustawienie i zestrojenie. Warto jednak
próbowaç, bo kolumny Thiela naprawd´
majà „to coÊ”.

WàtpliwoÊç dotyczy jedynie ceny sub-
woofera. To kawa! skrzyni, ale a˝ 19000 z!?!
S!uchajàc SS2, nie mog!em si´ uwolniç 
od myÊli, ˝e równie dobre rezultaty mo˝-
na by osiàgnàç, wydajàc mniej ni˝ po!ow´
tej kwoty. Znacznie lepszym posuni´ciem
b´dzie zakup wysokiego modelu Focala,
B&W czy Velodyne’a. Zostanà wtedy fun-
dusze na kable g!oÊnikowe, np. Albedo
Versus albo Nordost Frey i zak!adam si´ 
o karton dobrego wina, ˝e dêwi´k b´dzie
lepszy.

Test system 2.1

Oryginalny sposób regulacji
i ogromny radiator.

Thiel SCS4 + SS2 
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 
SCS4 8000 z!
SS2 19000 z!

Dane techniczne

SCS4:

SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 48 Hz – 20 kHz 

(+/- 2 dB)
Rekomendowana 
moc wzm.: 30-200 W
Wymiary (w/s/g): 44,7/21,3/29,6 cm

SS2:

Rodzaj obudowy: zamkni´ta
Moc wzmacniacza: 1000 W
S/N: 100 dB
Pasmo przenoszenia: 16 – 300 Hz
Zakres cz´stotliwoÊci 
odci´cia: b.d.
Wymiary (w/s/g): 59/27,5/50 cm

Zewn´trzna zwrotnica 
bez ˝adnych regulacji. 

Czy potrzebna? 
Nie zawsze.
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