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Angielska firma
Monitor Audio powsta∏a
blisko 40 lat temu.
Wprawdzie poczàtki
dzia∏alnoÊci nie by∏y
us∏ane ró˝ami, ale dzi´ki
uporowi i pracowitoÊci
za∏o˝yciela, Mo Iqbala,
z gara˝owej manufaktury
przerodzi∏a si´ w fabryk´
o Êwiatowym zasi´gu.
Choç obecnie lwia czeÊç
produkcji odbywa si´
w Chinach, to mówiàc:
„Monitor Audio”, oczyma
wyobraêni widzimy
dumnie ∏opoczàcà flag´
Imperium Brytyjskiego.
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T

estowany dziÊ zestaw Silver RX to
najnowsze wcielenie, powo∏anej
do ˝ycia przed dekadà, linii Silver.
Jej powstanie wià˝e si´ z opracowaniem
membran ze stopu aluminiowo-magnezowego pokrytego ceramikà, nazwanych
przez Anglików C-CAM. Z poczàtku
w tej technice wytwarzano tylko g∏oÊniki
wysokotonowe i w∏aÊnie seria Silver, nazwana tak ze wzgl´du na kolor membran,
wykorzysta∏a je jako pierwsza.
Z czasem srebrne membrany sta∏y si´
trwa∏ym elementem wyposa˝enia wszystkich kolumn Monitor Audio. Na szcz´Êcie nikomu nie przysz∏o do g∏owy przemianowanie serii Silver. Zresztà, patrzàc
na nazwy linii, czyli: Platinum, Gold,
Silver i Bronze, od razu wiemy, gdzie si´
pozycjonujà poszczególne modele.
Konstruktorom pierwszej serii Silver
uda∏o si´ po∏àczyç klasyczne wzornictwo z wysokimi walorami brzmieniowymi. Do zakupu zach´ca∏a równie˝
umiarkowana cena. Kolejne wersje
„srebrnych” zestawów, choç poddawane
modyfikacjom, podtrzymywa∏y t´ chlubnà tradycj´. Nie inaczej, przynajmniej na
etapie ogl´dzin, jest w przypadku najnowszej RX.

albo nó˝ki z gumowymi stopami. Wybra∏em te pierwsze, a kolumny ustawi∏em na
kamiennych p∏ytach. Szeroki rozstaw
nó˝ek znacznie poprawi∏ ich stabilnoÊç,
ale i tak nie stawia∏bym RX6 na drodze
rozbrykanego przedszkolaka.
Wn´trza skrzyƒ wzmocniono kilkoma
wr´gami i obficie wyt∏umiono p∏atami
grubej gàbki. Podwójne z∏ocone gniazda,
przyjmujàce ka˝de cywilizowane koƒcówki kabli, umieszczono tu˝ nad pod∏ogà, co pozwala podpiàç do RX6 nawet
grube szlauchy bez ryzyka wy∏amania
terminali.
Choç pod∏ogówki Monitor Audio
przypominajà lity kawa∏ drewna, sk∏adajà
si´ z dwóch komór akustycznych. W górnej pracuje 25-mm C-CAM-owy przetwornik wysokotonowy, powleczony
warstewkà z∏ota. Przed wÊcibskimi pi´ciolatkami chroni go stalowa siateczka.
Pierwotnie „z∏ote” tweetery MA montowa∏o wy∏àcznie w presti˝owej linii Gold,
ale od niedawna znajdziemy je we wszystkich seriach. Tym, co wyró˝nia ˝ó∏to
po∏yskujàcà kopu∏k´ spoÊród wielu podobnych konstrukcji, jest dodatkowa
odlewana komora akustyczna wielkoÊci
po∏ówki pomaraƒczy. Zamkni´to w niej

Budowa
Seri´ Silver RX tworzà dwie kolumny
pod∏ogowe, dwa monitory, g∏oÊnik centralny, naÊcienny dipolowy/bipolarny
surround oraz subwoofer. Skompletujemy z nich kilka zgrabnych systemów wielokana∏owych. W wi´kszoÊci modeli
znajdziemy te same przetworniki, gniazda i tunele bas-refleksu, czemu akurat
trudno si´ dziwiç. Cechà wspólnà RX-ów
jest te˝ ich nieprzeci´tna uroda i starannoÊç wykonania.
Obudowy sklejono z p∏yt MDF o gruboÊci od 18 do 25 mm i wykoƒczono naturalnymi fornirami wysokiej jakoÊci.
NowoÊcià w ofercie jest mo˝liwoÊç wyboru bia∏ego albo czarnego lakieru fortepianowego.
Wszystkie spojenia zosta∏y obrobione
z jubilerskà precyzjà, co sprawia, ˝e kolumny przypominajà prostopad∏oÊciany
wystrugane z litego drewna. Wprawdzie
Chiƒczycy potrafià spartaczyç nawet
m∏otek (s∏u˝´ przyk∏adami), ale w tym
przypadku Mo Iqbal by∏by zadowolony.
Pod∏ogówki o symbolu RX6, pe∏niàce
rol´ g∏oÊników frontowych, skupiajà
w sobie niemal wszystkie rozwiàzania
wykorzystane w pozosta∏ych modelach.
Smuk∏e skrzynki, sklejone z 21-mm
MDF-u, wspierajà si´ na grubych coko∏ach z tego samego materia∏u, pokrytych
matowym lakierem. W wystajàce poza
obrys kolumny zaokràglone rogi podstaw
mo˝na wkr´ciç regulowane stalowe kolce

Uroda kolumn
jest bezdyskusyjna.

uk∏ad magnetyczny. Poza ekranowaniem
ma ona pozytywnie wp∏ywaç na pasmo przenoszenia, które powinno spe∏niaç wyÊrubowane parametry filmów ze
Êcie˝kà dêwi´kowà zapisanà w standardzie HD.
Ârednie tony przetwarza mleczny
C-CAM-owy g∏oÊnik o Êrednicy 15 cm.
Wyposa˝ono go w korektor fazy z polerowanego aluminium. Na membranie
widaç mnóstwo drobnych wg∏´bieƒ,
przypominajàcych powierzchni´ pi∏eczki
golfowej. Patent ten, ochrzczony mianem
RST (Rigid Surface Technology), ma
za zadanie zwi´kszyç sztywnoÊç oraz
rozpraszaç rezonanse. Pierwotnie g∏oÊniki RST mo˝na by∏o spotkaç wy∏àcznie
w referencyjnej serii Platinum, wi´c to, ˝e
zaopatrzono w nie tak˝e nowe Goldy
oraz Silvery, daje sporo do myÊlenia na
temat czekajàcych nas atrakcji brzmieniowych.
Oba przetworniki pracujà w komorze
z wylotem bas-refleksu skierowanym do
ty∏u. Tak˝e on pad∏ ofiarà post´pu – zosta∏
poci´ty pod∏u˝nymi bruzdami, nazwanymi przez producenta HiVe II, a poprawiajàcymi przep∏yw powietrza i redukujàcymi
turbulencje. Ewentualny nadmiar basu
mo˝na zredukowaç gàbkowymi zatyczkami do∏àczonymi w wyposa˝eniu.
W drugiej, znacznie wi´kszej odgrodzie
umieszczono 15-cm g∏oÊnik basowy,
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równie˝ z membranà RST. Tutaj, dla odmiany, wylot bas-refleksu skierowano do
przodu. Jako ˝e ca∏a linia Silver RX zosta∏a przystosowana do pracy w instalacjach
AV, magnesy pozamykano w ekranujàcych puszkach. Kosze g∏oÊników nisko-Êredniotonowych odlano z twardego
i sztywnego tworzywa sztucznego, prawdopodobnie ABS-u.
Osobnym rozdzia∏em jest sposób monta˝u przetworników. Tweeter po prostu
wklejono w odpowiednie wg∏´bienie na
przedniej Êciance, a od drgaƒ izoluje
go warstewka gumy. Natomiast obie srebrzyste „pi´tnastki” majà nagwintowane

Monitory RX1, pe∏niàce rol´ g∏oÊników efektowych, na pierwszy rzut oka
sprawiajà wra˝enie pod∏ogówek RX6 pozbawionych sekcji basowej, ale to tylko
z∏udzenie. W istocie monitory majà nieco
wi´kszà komor´ akustycznà, w której
pracujà: 25-mm kopu∏ka oraz 15-cm
mid-woofer. W RX1 poci´ty bruzdami
wylot bas-refleksu równie˝ wyprowadzono z ty∏u, co ju˝ na starcie wytràca broƒ
z r´ki wszystkim zwolennikom wciskania
kolumn mi´dzy ksià˝ki.
Natomiast g∏oÊnik centralny jest konstrukcjà zamkni´tà. Za takim typem
strojenia przemawia fakt, ˝e RX-Centre

Tak wyglàda wygodny
potencjometr w subwooferze.

otwory w uk∏adach magnetycznych.
Wkr´cono w nie d∏ugie pr´ty, biegnàce
przez ca∏à g∏´bokoÊç obudowy i zakoƒczone imbusowymi ∏bami. Dzi´ki nim
mo˝na mocno docisnàç g∏oÊniki do
przednich Êcianek, nie ryzykujàc „przekr´cenia” w p∏ycie MDF Êrub, którymi
zwykle mocuje si´ kosze. Jako ˝e stalowe
pr´ty spinajà przednià i tylnà Êciank´, dodatkowo usztywniajà ca∏à kolumn´. Co
ciekawe, to rozwiàzanie zastosowano
w ca∏ej serii Silver RX, z ma∏ymi monitorami RX1 w∏àcznie. Podobnà technik´
monta˝u g∏oÊników Êredniotonowych
stosuje B&W w serii Nautilus i 800, co
stanowi chyba najlepszà rekomendacj´
tej metody.
Ostatnim elementem, który zas∏uguje
na podkreÊlenie, jest sposób mocowania
maskownic. Sztywne ramki, obciàgni´te
czarnà tkaninà, zaopatrzono w kilka
magnesów, które przywierajà do metalowych elementów rozmieszczonych na
froncie. Nie wypatrujcie ich jednak na
zdj´ciach, poniewa˝ zosta∏y ukryte pod
fornirem. Dzi´ki temu unikni´to gniazd,
które szpeci∏yby te dopracowane stylistycznie kolumny. Jak widaç, konstruktorzy serii Silver RX dopieÊcili nawet najdrobniejsze szczegó∏y.
60
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Tablic´ rozdzielczà wykonano
z grubej aluminiowej p∏yty.
We wszystkich modelach
mo˝liwy bi-wiring.

mo˝e byç cz´sto dosuwany do Êciany,
a nawet na niej wieszany. Poza tym konstrukcje zamkni´te oferujà zazwyczaj
nieco szybszà odpowiedê na impulsy
i wi´kszà precyzj´ odwzorowania niuansów brzmieniowych ni˝ wentylowane,
co w przypadku g∏oÊnika centralnego
mo˝e mieç niebagatelne znaczenie.
W dialogowcu Monitor Audio znajdziemy dwie, znane nam ju˝, C-CAM-owe
„pi´tnastki”, usiane drobnymi do∏eczkami, pracujàce w osobnych komorach
akustycznych. W wi´kszej znalaz∏o si´
jeszcze miejsce na z∏otà kopu∏k´ wysokotonowà.
Ostatnim elementem uk∏adanki jest
subwoofer RXW-12. Tu ju˝ zastosowano
zwyk∏à C-CAM-owà membran´, bez
wg∏´bieƒ RST. Kosz odlewany ze stopu
metali lekkich zwieƒczono magnesem
wielkoÊci miny przeciwczo∏gowej. Subwoofer to jedyny reprezentant serii Silver
RX, w którym g∏oÊnik przymocowano
do obudowy wkr´tami. Jako ˝e RXW-12
jest konstrukcjà zamkni´tà, po∏àczenie
dodatkowo uszczelniono jakimÊ lepkim
szwejsem.
Na tablicy rozdzielczej od razu rzuca
si´ w oczy d∏ugi pionowy radiator, nasuwajàcy skojarzenia z legendarnym Krakenem Alchemista. Obok niego umieszczono wejÊcia i wyjÊcia niskopoziomowe,
prze∏àcznik fazy oraz regulator poziomu
odci´cia. Potencjometr z przyleg∏oÊciami
znalaz∏ si´ w znacznie przyst´pniejszym
miejscu – na górnej Êciance. Owe przyleg∏oÊci to dwa przyciski opisane jako
EQ-1 i EQ-2, które zmieniajà charakter
pracy subwoofera w zale˝noÊci od tego,
czy oglàdamy film, czy koncert.
Po drugiej stronie groênie wyglàdajàcego radiatora znalaz∏em cztery tranzystory Sankena dociÊni´te metalowymi
sztabkami.
Zasilacz i wzmacniacz zrealizowano na
trzech p∏ytkach drukowanych, przymocowanych do tablicy rozdzielczej. W dno
subwoofera mo˝na wkr´ciç ci´˝kie stalowe kolce, identyczne jak przy pod∏ogówkach, lub nó˝ki zakoƒczone gumowymi
pó∏kulami. Maskownica z MDF-u obciàgni´tego tkaninà trzyma si´ zwyczajnie,
w gniazdach. Zapewne obawiano si´, ˝e
w obliczu bombowców nadlatujàcych
nad Pearl Harbour nie utrzyma∏yby jej
nawet silne magnesy.
Reasumujàc: za blisko 12,5 tysiàca
otrzymujemy znakomicie wykonany
komplet kolumn naszpikowanych technologià godnà XXI wieku. Natomiast
tym, co w zasadzie nie ma wp∏ywu na
brzmienie, jest ich rzadko spotykana
uroda. DoÊç powiedzieç, ˝e gdy ich miejsce zaj´∏y pot´˝ne pod∏ogówki T+A,
pi´kniejsza cz´Êç mojej podstawowej ko-

58-63 Audiofilskie srebra

1/29/10

12:56 PM

Page 63

Test system 5.1

mórki spo∏ecznej z rozrzewnieniem
wspomina∏a angielski zestaw jako ten,
który stanowi∏ prawdziwà ozdob´ pomieszczenia.

Konfiguracja
Zestaw Monitor Audio stanà∏ w pokoju o powierzchni 20 m2. To absolutne
minimum. W roli elektroniki towarzyszàcej wystàpi∏o kilka amplitunerów
z ró˝nych segmentów cenowych, ale pod
tym wzgl´dem nie ma co sobie ˝a∏owaç.
Najbardziej ekstremalnym po∏àczeniem
by∏o podpi´cie g∏oÊników do dzielonego
systemu Arcama, sk∏adajàcego si´ z odtwarzacza DVD, procesora i wielokana∏owego wzmacniacza mocy. JakoÊ nie
odnios∏em wra˝enia mezaliansu.

czy, ale ka˝de starcie szermierzy wycina∏o w mózgu ma∏à dziurk´. To jedyne
zastrze˝enie, jakie mam do prezentacji
wysokich tonów. Inne filmy a˝ tak dobitnie nie podkreÊla∏y ich obecnoÊci. Poza
tym „plusy dodatnie” najwy˝szych podzakresów wyraênie dominujà nad „plusami ujemnymi”, wi´c nie ma sensu d∏u˝ej si´ nad nimi rozwodziç.
Majàc w pami´ci zauwa˝alne uprzywilejowanie wysokich tonów, obawia∏em
si´ szeleszczàcej Êrednicy. Niepotrzebnie.
Wprawdzie m´skie g∏osy by∏y wolne od
zmys∏owej chrypki, godnej reklamy zimnego piwa, a przedstawicielki p∏ci pi´knej
Pot´˝ne magnesy
zapewniajà
dobrà dynamik´.

Wra˝enia ods∏uchowe
Wprawdzie w kolumnach Silver RX
znajdziemy wiele rozwiàzaƒ zaczerpni´tych z flagowej serii Platinum, ale trudno
przecie˝ oczekiwaç wra˝eƒ ods∏uchowych zarezerwowanych dla szczytowych
modeli. Tym niemniej to, co zaprezentowa∏ „srebrny” zestaw, momentami daleko wykracza∏o poza oczekiwania wyznaczone cenà. Zaczn´ od przestrzeni, bo
ta okaza∏a si´ wr´cz spektakularna.
To, ˝e kolumny wyparowa∏y z pokoju,
by∏o najmniejszym problemem, ale wraz
z nimi znik∏o te˝ kilka mebli i Êciany.
Na szcz´Êcie, nie na zawsze. W scenach
wielkich bitew by∏em otaczany przez
armie rozciàgajàce si´ po horyzont i to
nie tylko na ekranie telewizora. Wszechobecne odg∏osy szcz´ku or´˝a nijak si´
mia∏y do fizycznego rozstawienia g∏oÊników, a dalekie echa wybuchów, s∏yszane
w „Szeregowcu Ryanie”, rzeczywiÊcie dochodzi∏y ze znacznej odleg∏oÊci.
Pod wzgl´dem budowy sceny i lokalizacji êróde∏ pozornych zestaw MA zostawi∏ daleko w tyle konkurencj´ ze zbli˝onego zakresu cenowego.
Jak si´ zapewne domyÊlacie, du˝a
w tym zas∏uga wysokich tonów. Istotnie,
z∏ote kopu∏ki dwoi∏y si´ i troi∏y, a to, co
wyciàga∏y z czeluÊci soundtracków, powinno zadowoliç nawet najbardziej zdegustowanych przeciwników kina domowego.
Delikatny szelest ubraƒ, skrzypienie skórzanych butów czy ciche odg∏osy odleg∏ych rozmów w ruchliwych miejscach
by∏y bez trudu wychwytywane z t∏a i stawiane tu˝ za g∏ównymi wydarzeniami,
przez co znacznie uwiarygodnia∏y akcj´
rozgrywajàcà si´ na ekranie. Natomiast
szcz´k bia∏ej broni w „Domu Latajàcych
Sztyletów” by∏ a˝ nadto naturalistyczny.
Rozumiem, ˝e Tony Cing Siu-Tung, odpowiedzialny za re˝yseri´ scen walki, poszed∏ na ca∏oÊç i dla potrzeb filmu u˝y∏
prawdziwych, ostrych jak brzytwa mie-

jednak zmiany, jakie zasz∏y w brzmieniu,
mia∏y charakter jedynie kosmetyczny.
W wersji kinowej bas by∏ g∏´bszy i wolniejszy, po zmianie trybu – skoczniejszy
i bardziej konturowy. OczywiÊcie ostateczny efekt w du˝ym stopniu b´dzie
zale˝a∏ od towarzyszàcej elektroniki, ale
chyba nie ma sensu podchodziç pryncypialnie do zaleceƒ producenta. Ka˝demu wed∏ug potrzeb.
W nagraniach koncertowych wy˝sze
podzakresy nie straci∏y swego pierwotnego charakteru, a dodatkowo wzbogaci∏y
brzmienie o trudno definiowalnà muzykalnoÊç. Mo˝na to poj´cie interpretowaç

wypowiada∏y swe kwestie bez kociej
mi´kkoÊci, ale prze∏om Êrednicy nie
obfitowa∏ w syki i seplenienia. Ch∏odne,
neutralne dialogi wyraênie ró˝ni∏y si´
mi´dzy sobà barwà, a wszystkie kwestie
by∏y wypowiadane wyraênie, jak na egzaminie z emisji g∏osu.
Najni˝szym tonom daleko by∏o do
oci´˝a∏oÊci, ale nie brakowa∏o im energii.
Ku memu zaskoczeniu, wi´kszoÊç ci´˝aru
najni˝szych cz´stotliwoÊci przyj´∏y na
siebie kolumny pod∏ogowe. Subwoofer
tylko rozciàga∏ pasmo w dó∏, przedk∏adajàc kultur´ brzmienia nad bez∏adnà
m∏óck´. Wielbicieli mózgotrzepów klasy
D czeka srogi zawód, ale reszta kinomanów sp´dzi w obj´ciach X Muzy d∏ugie
godziny.
Po zmianie repertuaru na muzyczny
prze∏àczy∏em tryb pracy subwoofera,

na wiele sposobów, ale ja wiem jedno:
gdyby nie dojmujàcy g∏ód i dobijajàcy si´
do pokoju wspó∏mieszkaƒcy, sp´dzi∏bym
weekend w towarzystwie Pink Floydów,
Petera Gabriela i Diany Krall.

Konkluzja
Co prawda jeszcze za wczeÊnie na typowanie nagród roku, ale wszystkie znaki
na niebie i ziemi wskazujà, ˝e mamy
mocnego faworyta zas∏ugujàcego przynajmniej na wyró˝nienie.

Monitor Audio
Silver RX
Dystrybucja:
Audio Center
Cena (lakier fortepianowy):
RX6:
4290 (4990) z∏
RX-Centre:
1790 (1990) z∏
RX1:
2190 (2590) z∏
RXW-12:
4190 (4990) z∏
Razem:
12460 (14560) z∏

G∏oÊniki

g∏ówne
RX6

centralny
RX-Centre

surround
RX1

subwoofer
RXW-12

SkutecznoÊç:
Impedancja:
Pasmo przen.:
System:
Rek. moc wzmac.:
Ekranowanie:
Bi-wiring:
Wymiary (w/s/g):

90 dB
6 omów
38 Hz – 35 kHz
bas-refleks
40-125 W
tak
tak
85/18,5/25 cm

90 dB
6 omów
45 Hz – 35 kHz
40-125 W
tak
tak
18,5/50/20 cm

89 dB
6 omów
45 Hz – 35 kHz
bas-refleks
25-80 W
tak
tak
31,2/18,5/24 cm

28-110 Hz
zamkni´ty
300 W
brak
50/32/43 cm
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