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Test kable sygna!owe

Dla
wtajemniczonych

Kolumny: Audio Physic Spark 5
Wzmacniacz: Electrocompaniet ECI-5
Odtwarzacz: Primare CD31
Kable g!oÊnikowe: Fadel Art The Stream 
Listwa sieciowa: Fadel Art Hotline IEC
Kable sieciowe: Fadel Art PowerFlex Two,

DIY
Stolik: Ostoja T4

Ceny audiofilskich przewodów to jeden 
z najgor´tszych tematów, niezale˝nie 

od pory roku. Niewybredne ˝arty to tylko 
jedna strona medalu; dla wtajemniczonych

posiadanie wysokiej jakoÊci okablowania 
stanowi wa˝nà informacj´ i przepustk´ 

do ekskluzywnego klubu. 
¸àczówka za kilka tysi´cy z!otych to znak, 

˝e nie nale˝ymy do grona 
fizyków-teoretyków, którzy 

nie zamierzajà s!uchaç drogich kabli, 
skoro i tak nie ró˝nià si´ mi´dzy 

sobà niczym prócz przekroju. 
Przed nami 14 interkonektów 
dla tych, którym s!oƒ na ucho 

nie nadepnà!, wà˝ nie zamieszka! 
w kieszeni, a wzór 

na opór przewodnika 
nie przes!ania 

ca!ego Êwiata.

Tekst i zdj´cia: 
Tomasz Karasiƒski

System

Dla
wtajemniczonych
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A crolink to kablarski specjalista z Ja-
ponii. Filozofia firmy wydaje si´

doÊç prosta: wykorzystaç najnowsze 
zdobycze techniki i wszystko, co wiemy 
o przesy!aniu sygna!u, a póêniej zbudo-
waç kable dla wymagajàcych s!uchaczy.

JeÊli chodzi o rozwiàzania techniczne,
dla Acrolinka najwa˝niejsza jest czystoÊç
przewodników. Dlatego symbole wszyst-
kich modeli zaczynajà si´ od oznaczenia
jej stopnia: 6N lub 7N. Poni˝ej 99,9999%
projektanci po prostu nie schodzà. Oczy-
wiÊcie nie jest to jedyne kryterium, ale 

pozwala sàdziç, ˝e Japoƒczycy racjonalnie
podchodzà do tematu. Dobre brzmienie
majà zapewniç nie egzotyczne materia!y
czy magiczne sploty, ale czyste prze-
wodniki i izolatory o niskiej sta!ej dielek-
trycznej.

Jako pierwsza na tapet´ idzie !àczówka
6N-A2050 II. To jeden z najtaƒszych mode-
li Acrolinka. Wi´ksza liczba w symbolu nie
zawsze oznacza wy˝szà pozycj´ w katalogu.
Zazwyczaj takie rozumowanie si´ sprawdza,
ale na przyk!ad 6N-A2110 II kosztuje 990 z!,
a 6N-A2200 II – 690 z! (1m).

Przewodniki opisywanego modelu 
wykonano z miedzi 6N i zaizolowano po-
limerem o nazwie poliolefin. Przewód
wykonano w formie zbalansowanej, 
z dwoma rdzeniami okrytymi materia!em
wype!niajàcym, na który sk!ada si´ poli-
mer polietylenowy z drobinami metalu 
o amorficznej strukturze. Ma to skutko-
waç dobrym t!umieniem drgaƒ i promie-
niowania EMI. Kable zakoƒczono orygi-
nalnymi wtykami Acrolinka. Pi´knie
b!yszczà, a poza tym sà porzàdne i wygod-
ne w u˝yciu.

Brzmienie
Przygotowujàc notatki do opisu

brzmienia tej !àczówki, d!ugo nie wie-
dzia!em, co napisaç. Dêwi´k by! zrówno-
wa˝ony, choç nieco zbyt ostro˝ny. 
Nastrojony tak, aby nikomu nie przeszka-
dza!y ani jaskrawe wysokie tony, ani po-
t´˝ny bas. IloÊciowo jest w porzàdku, ale
skraje pasma mog!yby si´ nieco oÊmieliç.
Niezbyt ciekawe wra˝enia pozostawi!a 
po sobie przestrzeƒ. Dêwi´k by! zbity 
i brakowa!o mu oddechu. Pochwaliç
mo˝na natomiast naturalnie ciep!à i wcià-
gajàcà barw´ Êrednicy.

Test kable sygna!owe 200-500 z!

Acrolink
6N-A2050 II

Pro-Ject 
ConnectIt RCA-C

Acrolink 6N-A2050 II
Dystrybucja: Nautilus
Cena/d!ugoÊç: 490 z!/1 m

Brzmienie: !!!""
JakoÊç/cena: !!!!"

P ro-Ject to firma, która podbi!a ry-
nek gramofonów. G!ównie tych

taƒszych, chocia˝ ostatnio katalog za-
pe!nia si´ coraz bardziej skomplikowa-
nymi konstrukcjami. Ale produkty dla
amatorów winylu to nie wszystko. Roz-
rasta si´ seria Box Design, grupujàca
ma!e urzàdzenia o ró˝norodnym zasto-
sowaniu. Koƒcówki mocy, przed-
wzmacniacze, karty dêwi´kowe, stacje
do iPoda czy wzmacniacze s!uchaw-
kowe, czyli wszystko, czego dusza za-
pragnie. Niedawno testowa!em ca!e
mnóstwo Boxów, a w pude!ku z nimi
przyjecha!o kilka !àczówek o rzad-
ko spotykanych d!ugoÊciach: 21,5 cm 
i 41 cm. Przy maleƒkich urzàdzeniach
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Kolejna !àczówka Acrolinka to ju˝ spo-
ry przeskok cenowy w stosunku do

modelu 6N-A2050 II. Na pierwszy rzut oka
ró˝ni si´ jedynie kolorem zewn´trznej izo-
lacji. Wtyki, gruboÊç, opakowanie, miedê 
o czystoÊci 99,99997% – lista podobieƒstw
jest d!uga. Co wi´c uzasadnia znacznà ró˝-
nic´ w cenie?

Acrolink t!umaczy, ˝e nawet najbardziej
zaawansowany proces oczyszczania metalu
wprowadza zmiany w niejednorodnych 
i krystalicznych strukturach, w zale˝noÊci
od zastosowanej metody. Wszystkie mate-

ria!y o czystoÊci 6N wykonane z miedzi
ró˝nià si´ od siebie i w rzeczywistoÊci czy-
stoÊç wi´kszoÊci tzw. materia!ów 6N i 7N
nie jest dok!adnie oznaczona. Acrolink 
po ukszta!towaniu si´ rzeczywistej struktu-
ry rdzenia kablowego stosuje tajemniczy
proces przeprowadzany w specjalnym Êro-
dowisku. Zapewnia on bardzo wysokà 
czystoÊç, niezale˝nà od zaburzeƒ krystalicz-
nych, spowodowanych wyciàganiem prze-
wodu.

Izolatorem jest materia! o nazwie polio-
lefin, wybrany ze wzgl´du na bardzo niskà

sta!à dielektrycznà. JeÊli chodzi o wtyki, 
w materia!ach informacyjnych znalaz!em
pewnà – ˝eby to !agodnie ujàç – nieÊcis!oÊç.
W opisie modelu 6N-A2050 II znalaz!a si´
informacja, ˝e jest to w!asne opracowanie
Acrolinka, natomiast tutaj przeczytamy, ˝e
sà wykonywane przez firm´ Sanpo Shindo
w opatentowanej przez nià metodzie Eco-
logical Brass. Nie stosuje si´ w niej o!owiu,
a mosiàdz jest pokrywany bezpoÊrednio
24-karatowym z!otem. Wyglàdajà tak sa-
mo, wi´c nie ma si!y – tylko jedna wersja
jest prawdziwa. A mo˝e ˝adna?

Brzmienie
Na pierwszy rzut oka brzmienie niewiele

si´ ró˝ni!o od taƒszego modelu. Poprawa
nastàpi!a jednak w!aÊnie w tych obszarach,
na które w 6N-A2050 II mo˝na by!o narze-
kaç. Zakres wysokich tonów sta! si´ bar-
dziej konkretny, a bas przyspieszy! i zebra!
si´ w sobie. W dziedzinie stereofonii tak˝e
zacz´!o si´ dziaç coÊ ciekawszego. I wszyst-
ko by!oby pi´knie, gdyby wymienione
zmiany posz!y jeszcze dalej. Ich skala pozo-
staje jednak na tyle ma!a, ˝e ogólny charak-
ter brzmienia 6N-A2110 II jest zbli˝ony do
taƒszego Acrolinka: spokojny, dojrza!y,
choç troch´ nudny. 

Mimo tego zastrze˝enia – bezpieczny
wybór. 
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to bardzo wygodne. A jak si´ sprawdzi
d!u˝sza !àczówka ConnectIt RCA-C 
w systemie odniesienia?

Sam przewód jest cienki i elastyczny,
choç zewn´trzna czarna koszulka wyglà-
da na wytrzyma!à. Wtyki sà doÊç masyw-
ne. Wyglàdajà solidnie i niewykluczone,
˝e to one poch!aniajà wi´kszà cz´Êç kosz-
tów produkcji kabla.

Na temat budowy wewn´trznej Con-
nectIt trudno znaleêç jakiekolwiek 
informacje. Na stronie producenta – ci-
sza, na opakowaniu – tylko nazwa mo-
delu. Dystrybutor dostarczy! jednak
opisy, z których wynika, ˝e przewodniki
wykonano z miedzi o wysokiej czys-
toÊci, zaizolowano „specjalnym dielek-
trykiem o odpowiedniej g´stoÊci”, 
a ekranowanie po!àczono z wtykami 
z jednej strony, aby zminimalizowaç
szumy.

Brzmienie
ConnectIt RCA-C prezentuje wysoki

poziom dêwi´ku jak na !àczówk´ za te
pieniàdze. Wyjmujemy cienki, niepo-

zorny kabelek z maleƒkiego pude!ka, 
a on gra naturalnie, czysto i bez wi´k-
szych ograniczeƒ dynamicznych. Ma!o
tego – scena stereofoniczna jest szeroka,
a muzycy majà wokó! siebie sporo wol-
nego miejsca. Nawet g!´bia w dobrze
zrealizowanych nagraniach pozostaje
sugestywna.

Pro-Ject tak pozytywnie mnie zas-
koczy!, ˝e koniecznie chcia!em go przy-
!apaç na jakimÊ niedociàgni´ciu. Na
pró˝no. OczywiÊcie nie jest to naj-

lepszy przewód na Êwiecie, ale ka˝dy 
produkt trzeba oceniaç w kontekÊcie 
jego ceny. Za 280 z! takie brzmienie 
to okazja.

Test kable sygna!owe 500-1000 z!

Acrolink
6N-A2110 II

Acrolink 6N-A2110 II
Dystrybucja: Nautilus
Cena/d!ugoÊç: 990 z!/1 m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Pro-Ject 
ConnectIt RCA-C
Dystrybucja: Voice
Cena/d!ugoÊç: 280/1,23 m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Porozmawiajmy o muzyce
ww ww ww !!pp ii aa nn oo !!pp ll
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Z u Audio to amerykaƒska firma 
produkujàca g!ównie kolumny, 

kable i wk!adki gramofonowe. W ka-
talogu znajdzie si´ jednak kilka cieka-
wostek i nietypowych rozwiàzaƒ.

¸àczówek jest szeÊç: Pil, Disco, Oxyfuel,
Gede, Wylde i Varial. Za wyjàtkiem mo-

delu flagowego wszystkie prezentujà si´
skromnie. Ot, zwyczajne cienkie czarne
kabelki. Mnie to akurat zach´ca, bo lubi´
sprz´t wyglàdajàcy dyskretnie. Zach´cajà
mnie równie˝ zalecenia producenta doty-
czàce na przyk!ad wygrzewania kabli. Nie
poleca on specjalnych procedur, p!yt z sy-

gna!ami majàcymi przyspieszyç ten pro-
ces i maszyn do wygrzewania. Po prostu:
w!àczcie muzyk´, jakà lubicie i pozwólcie
si´ kablom normalnie dotrzeç. Rock, du-
˝e sk!ady, orkiestra – na takim materiale
powinno pójÊç nieco szybciej.

Gede ma byç odchudzonà wersjà
szczytowego Variala. RzeczywiÊcie, prze-
wody sà nieco cieƒsze. Nie ma te˝ ˝adnej
metalowej ozdóbki, którà zobaczymy we
flagowcu, wi´c je˝eli ktoÊ musi ukrywaç
wydatki przed ma!˝onkà – rewelacja.
Chyba, ˝e mia!a ju˝ do czynienia z au-
diofilskimi przewodami i dok!adnie
przyjrzy si´ wtykom. Tak solidnych, za-
kr´canych konektorów raczej si´ nie wi-
duje w tanich !àczówkach.

Na temat budowy wewn´trznej wia-
domo jedynie, ˝e srebrne przewodniki 
u!o˝ono zgodnie z firmowà geometrià
B3. Izolacja jest teflonowa, a ekranowa-
nie – aluminiowe.

Brzmienie
Gede stawia na rozdzielczoÊç i dyna-

mik´. Jego charakter nie objawia si´, 
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T ransparent nale˝y do nielicznych 
audiofilskich firm kablowych, u któ-

rych nie spotka!em jakiejÊ sprecyzowanej
filozofii. Nordost chwali si´ mo˝liwoÊcia-
mi technicznymi i kablami do mózgu. 
Tara zrobi!a furor´ modelami z izolacjà
pró˝niowà. Audioquest ma na koncie
chyba z milion opracowaƒ, oznaczanych
zazwyczaj trzyliterowymi skrótami.
Transparent zaÊ nie ujawnia wielu szcze-
gó!ów technicznych. Nie reklamuje si´
has!em typu: „kable szybsze ni˝ Êwiat!o”
ani nie stosuje pi´tnastu skomplikowa-
nych rozwiàzaƒ w jednym interkonekcie,

z czego wychodzi broszurka na godzin´
czytania i wzory zrozumia!e tylko dla 
naukowców. Zamiast tego znajdziemy
wiele opisów brzmienia. Oto wybrane
fragmenty: „transferuje wi´cej niskich 
tonów”, „oferuje g!´bszy i bardziej zwarty
bas”, „pozwala si´ znaleêç bli˝ej muzyki”.

Obecny katalog obejmuje 8 !àczówek.
Rozrzut cenowy jest ogromny. Za Music-
linka zap!acimy 780 z!; najdro˝szy Opus
to wydatek 34000 z!. Musiclink jest spad-
kobiercà modelu Link 100, ale dzi´ki
ulepszeniom wydaje si´ bli˝ej spokrew-
niony z Musiclinkiem Plus. Na stronie

Transparenta przeczytamy tylko informa-
cj´ o dost´pnych d!ugoÊciach i rodzajach
wtyków, a na opakowaniu - ˝e przewod-
niki wykonano z miedzi o czystoÊci
99,999 %. Nie majà zró˝nicowanych
przekrojów. Transparent twierdzi, ˝e
skutkuje to wprowadzaniem wielu ró˝-
nych rezonansów, które zamulajà dêwi´k
(a wi´c prezentuje zupe!nie inne podej-
Êcie ni˝ Audioquest). Musiclink jest ekra-
nowany, a wtyki lutuje si´ cynà z dwupro-
centowym dodatkiem srebra.

Brzmienie
Najtaƒszy Transparent w teÊcie wcale

nie zagra! wyjàtkowo transparentnie.
Musiclink lubi dodaç od siebie troch´
ciep!a i zag´Êciç dêwi´k, szczególnie 
w Êrednicy pasma. Nie powiem, wokale
sta!y si´ dzi´ki temu przyjemne i zmys!o-
we, ale kiedy towarzyszy!o im coraz wi´-
cej instrumentów, brzmieniu brakowa!o
selektywnoÊci. Wysokie tony by!y uspo-
kojone, a bas schodzi! ca!kiem g!´boko 
i mia! mi!e dla ucha wype!nienie. Music-
link to ciekawa propozycja dla osób, któ-
re barw´ i spójnoÊç cenià sobie wy˝ej ni˝
przejrzystoÊç i dynamik´.

Test kable sygna!owe 500-1000 z!

Transparent 
Musiclink

Zu Audio Gede

Transparent
Musiclink
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena/d!ugoÊç: 650 z!/1 m

Brzmienie: !!!""
JakoÊç/cena: !!!""
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A rgentum to polska firma produku-
jàca kable – jak mo˝na wnioskowaç

z nazwy – wy!àcznie ze srebra. Katalog
zawiera 6 interkonektów, 7 kabli g!oÊni-
kowych, 3 cyfrowe i a˝ 8 sieciówek.
SCG-6/4 to najdro˝sza !àczówka z serii
podstawowej – konstrukcja zbli˝ona 
do modeli Exclusive, ale ró˝nice nie
sprowadzajà si´ bynajmniej do wyglàdu
i ceny.

W!aÊciciel firmy jest wielkim mi!oÊni-
kiem gór, co widaç na przyk!adzie SCG-
-6/4. Inspiracjà musia!y byç liny wspi-
naczkowe. Nie jest to nic z!ego, poniewa˝

zewn´trzny oplot wyglàda na wytrzyma!y
i odporny na otarcia. 

Sama konstrukcja jest dosyç prosta:
cztery ˝y!y w uk!adzie star-quad, a w ka˝-
dej 7 polerowanych srebrnych drutów 
o czystoÊci 99,999 %. Natomiast wszystkie
procesy, jakim poddaje si´ przewodniki,
to ju˝ materia! na d!u˝szy artyku!. Zainte-
resowanych odsy!am do starszych testów.

SCG-6/4 jest bardzo sztywny, wi´c jeÊli
planujecie przeciàgaç go przez dziwne zaka-
marki stolików pod telewizorem – odra-
dzam. Wtyki sà natomiast wygodne, a przy
tym !adne. JakoÊç wykonania konfekcjono-
wanego odcinka mo˝na okreÊliç jednym s!o-
wem: perfekcja. Wszystko jest mocne, zwar-
te i dopieszczone. Warto dodaç, ˝e kable 
Argentum powstajà tylko na zamówienie.

Brzmienie
Stereotypowe brzmienie srebrnych kabli

to przede wszystkim czystoÊç, ale te˝ rozja-
Ênienie z oznakami ostroÊci. Argentum nie
kryje si´ ze swym charakterem. Prezentuje
w!asnà wizj´ muzyki bez skr´powania. Gra
czysto i Êwie˝o, a nawet troch´ ch!odno. 
Detale podsuwa na srebrnej tacy. Nawet 
w g´stym rocku dêwi´ki pozostajà wyraênie
porozdzielane. To mo˝e si´ podobaç, nawet
bardzo. A ˝e wysokie tony sà rozÊwietlone 
i nie bojà si´ zak!uç w ucho, a bas nie ma
atomowego tàpni´cia? Trudno. Jest za to
Êwietnie kontrolowany i potrafi dotrzymaç
tempa nawet perkusistom Sepultury i Behe-
motha.

SCG-6/4 to czyste srebro ze wszystkimi
tego konsekwencjami.

na szcz´Êcie, zachwianiem równowa-
gi tonalnej, ale dzi´ki bardzo dobrej
rozdzielczoÊci i delikatnemu rozjaÊ-
nieniu przekazu odnosimy wra˝enie, 
˝e s!yszymy wi´cej ni˝ zazwyczaj. 

To zresztà nie z!udzenie. Zu Audio
rzeczywiÊcie potrafi zaprezentowaç
mnóstwo szczegó!ów. Jest to jednak
okupione pewnà suchoÊcià i steryl-
noÊcià przekazu. Brzmienie by!o kon-
kretne, ale chwilami zbyt twarde. 
Nie jest to jednak wielka wada. Dla
amatorów przejrzystego dêwi´ku Gede
b´dzie bardzo ciekawà propozycjà.
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Test kable sygna!owe 1000-2000 z!

Argentum
SCG-6/4

Argentum SCG-6/4
Dystrybucja: Argentum
Cena/d!ugoÊç: 1240 z!/1 m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!

Zu Audio Gede
Dystrybucja: Sound Club
Cena/d!ugoÊç: 900 z!/1 m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!
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T ara Labs to jedna z amerykaƒskich
pot´g kablowych. W high-endowym

klubie znana przede wszystkim ze szczy-
towych przewodów, w których izolatorem
jest pró˝nia. Je˝eli nie macie na koncie
wolnych 60 tysi´cy z!otych (tyle kosztuje
obecnie pró˝niowa !àczówka The Zero
Gold), do wyboru pozostaje mnóstwo in-
nych interkonektów (choç ju˝ z bardziej
przyziemnà izolacjà). Najtaƒszy kupimy
za 128 z!. Dystrybutor dostarczy! do testu
dwie nowoÊci: modele Prime M2 i M1.
Ni˝sza cyfra oznacza wy˝szy model w ka-

talogu. Odst´pstwem od tej regu!y jest tyl-
ko seria Prism.

Prime M2 nale˝y do serii RSC. Mo˝na
powiedzieç, ˝e to nast´pca modelu RSC
Reference Gen.2, którego kiedyÊ u˝ywa-
!em i nawet troch´ ˝a!uj´, ˝e si´ z nim
rozsta!em. Choç nie najdro˝szy, spraw-
dza! si´ jako narz´dzie do testów – by!
przeêroczysty i obiektywny.

Z zewnàtrz Prime M2 ró˝ni si´ od tam-
tego kabla tylko kolorem metalowych tule-
jek przy wtykach. Tam by!y czerwone, tu-
taj – szare, przez co interkonekt wyglàda

powa˝niej. Wtyki sà rewelacyjne, nie ma
na nie innego s!owa. Z!ocone, zakr´cane
z!àcza, izolowane prawdopodobnie PTFE
(„teflon” jest znakiem towarowym Du-
Ponta, ale ze wzgl´du na swà niezwyk!à po-
pularnoÊç wszed! do powszechnego u˝ycia,
podobnie jak adidasy jako okreÊlenie spor-
towego obuwia w ogóle. Taki sukces to
marzenie ka˝dego producenta). PewnoÊci
jednak nie mam, poniewa˝ w chwili pisa-
nia testu nie by!y jeszcze dost´pne ˝adne
oficjalne informacje. W znalezionej w pu-
de!ku ulotce zawarto jedynie instrukcje
dotyczàce dopuszczalnego promienia zgi-
nania !àczówki (jest bardzo sztywna i mo˝-
na jà uszkodziç), kierunkowoÊci i kszta!tu
przewodników. Skrót RSC oznacza Rec-
tangular Solid Core, czyli lite druty o prze-
kroju prostokàtnym. Jak znam Tar´, na
pewno wykonano je z miedzi SA-OF8N.

Brzmienie
Prime M2 potwierdzi!, ˝e Tarze mo˝-

na zaufaç. Równowaga tonalna okaza!a si´
bardzo dobra, a barwa – neutralna. Ten
kabel przekazuje sygna! rzetelnie i stara si´
nie dodawaç nic od siebie, ani te˝ niczego
nie filtrowaç. Szczegó!owoÊç i dynamika
stojà na wysokim poziomie. OczywiÊcie,
mo˝na lepiej, ale je˝eli uwa˝acie, ˝e in-
terkonekt nie powinien nic zmieniaç 
w brzmieniu systemu i nie chcecie wyda-
waç na niego majàtku – to jest to. 

Test kable sygna!owe 1000-2000 z!

Tara Labs 
Prime M2

Transparent
Musiclink Plus

Tara Labs Prime M2
Dystrybucja: Audio System
Cena/d!ugoÊç: 1720 z!/1 m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

K olejny model Transparenta ma 
byç lepszy od Musiclinka. Obecnà

wersj´ wykonano w technice MM2, ale 
- niestety - bardzo trudno si´ do-
wiedzieç, na czym owa technika polega.
Jedyne informacje na stronie pro-
ducenta dotyczà rodzajów wtyków,
mo˝liwych d!ugoÊci i tego, ˝e dost´p-
na jest wersja do gramofonu lub sub-
woofera.

Czytajàc rozmaite opisy, nie wy!a-
pa!em wielu konkretów. Prócz kwiecis-
tych okreÊleƒ brzmienia, wszystkie 
informacje mo˝na streÊciç nast´pu-
jàco: materia!y stosowane przez Trans-
parenta sà najlepsze i najdro˝sze z mo˝-
liwych. Ka˝dy model jest wynikiem 
wielu lat pracy i podlega ciàg!emu ulep-
szaniu. Komponenty w filtrach sà se-
lekcjonowane, a ich monta˝ – skom-
plikowany i pracoch!onny. Wtyki 
wykonuje si´ starannie, filtry sà efektem
tysi´cy godzin poszukiwaƒ opty-
malnych rozwiàzaƒ, a gotowe kable
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Kolejny zawodnik z dru˝yny Acrolin-
ka to ju˝ powa˝na sprawa. Nawet

opakowanie wyglàda o wiele godniej, 
a sama !àczówka bardziej przypomina
dro˝szy 7N-A2070 ni˝ opisywane wcze-
Êniej modele z serii 6N. 

Acrolink twierdzi, ˝e model z dopi-
skiem „Pro” zosta! skierowany do zawo-
dowców. Podobno zdoby! zaufanie mu-
zyków i realizatorów dêwi´ku ze wzgl´du
na swojà jakoÊç i niezawodnoÊç. Mo˝e 
w Japonii jest inaczej, ale nie s!ysza!em 
o wielu polskich profesjonalistach, któ-

rzy ch´tnie si´gajà po drogie kable. Co
do niezawodnoÊci – !àczówki z regu!y si´
nie psujà, wi´c 99 % testowanych na na-
szych !amach modeli mo˝na z czystym
sumieniem poleciç zawodowcom.

Acrolink 6N-A2030II Pro sk!ada si´ 
z dwóch wiàzek przewodników: w jednej
mamy 19 drucików o Êrednicy 0,26 mm,
w drugiej – 21 drucików o Êrednicy 
0,18 mm; wszystkie z miedzi 6N. Co cie-
kawe - z tak czystej miedzi wykonano
równie˝ oplot ekranujàcy. Wtyki to ro-
bota firmy Sanpo Shindo (technologia

Ecological Brass). Gdyby jednak ktoÊ si´
zdecydowa! na ten kabel w ciemno, nie
czytajàc ˝adnych testów ani nie odwie-
dzajàc witryny Acrolinka, nie dowie si´
chyba zupe!nie nic na temat budowy. 
W pude!ku, oprócz samego przewodu,
umieszczono ulotk´ napisanà po japoƒ-
sku. Dla Europejczyka, który potrafi to
odczytaç, zrozumienie kr´gów zbo˝o-
wych nie powinno byç ˝adnym prob-
lemem.

Brzmienie
Dopisek „Pro” najlepiej okreÊla

brzmienie. Jest najbardziej konkretne ze
wszystkich modeli Acrolinka dostarczo-
nych do tego testu. Bas jest szybki i g!´-
boki. W zakresie wysokich tonów wcià˝
daje si´ zidentyfikowaç pierwiastek 
!agodnoÊci, ale nikt nie powinien narze-
kaç na niedobór detali. W Êrednicy rów-
nie˝ mamy odrobin´ przyjaznego ciep!a,
z tym, ˝e mo˝na je traktowaç najwy˝ej 
w kategoriach leciutkiego dodatku, a nie
nienaturalnego charakteru. Krótko mó-
wiàc: 6N-A2030II Pro to naturalny in-
terkonekt z ledwie s!yszalnym „acrolin-
kowym” nalotem.

przechodzà ˝mudne testy na precy-
zyjnych maszynach. Generalnie –
wszystko jak w bajce. Jaka jest prawda,
dowiemy si´ dopiero wtedy, gdy ju˝ 
kupimy kable.

Z zewnàtrz Musiclink Plus jest tro-
ch´ grubszy od taƒszego modelu; ma
powa˝niej wyglàdajàce wtyczki i wi´k-
sze filtry. Nie zmienia to jednak faktu,
˝e nadal troch´ przypomina kabel z su-
permarketu. Nawet opakowanie ma 
takie samo, jak wi´kszoÊç przewodów
wiszàcych w du˝ym sklepie.

Brzmienie
Ods!uch wykaza!, ˝e Musiclink Plus

zachowuje wszystkie zalety taƒszej 
!àczówki Transparenta, uzupe!nia-
jàc je lepszà przejrzystoÊcià i dynamikà. 
W rezultacie nie odnosimy ju˝ wra-
˝enia st!umienia przekazu. Brzmie-
nie jest bardziej swobodne, ale ce-
chuje je przyjemna barwa i g!´boki,
mi´sisty bas. W zakresie wysokich to-

nów mamy sporà dawk´ g!adkoÊci, 
ale - na szcz´Êcie - bez przycinania 
i maskowania detali. Wszystkie te, 
pozornie ma!e, zmiany sk!adajà si´ 
na du˝à ró˝nic´. Musiclink Plus daje
wiele przyjemnoÊci bez utraty szcze-
gó!ów. Mo˝na te˝ pos!uchaç z nim ci´˝-
szej muzyki bez obawy, ˝e poskleja
wszystkie instrumenty.
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Test kable sygna!owe powy˝ej 2000 z! 

Acrolink 
6N-A2030II Pro

Acrolink 
6N-A2030II Pro
Dystrybucja: Nautilus
Cena/d!ugoÊç: 2390 z!/1 m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Transparent
Musiclink Plus
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena/d!ugoÊç: 1300 z!/1 m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!""

Nowa p!yta ARMS

Unikalny reper tuar, 
doskona!e wykonanie live!

T!oczenie na z!otym noÊniku.

P!yta ju˝ wkrótce b´dzie dost´pna  
w sklepach internetowych

Nowa p!yta ARMS

Unikalny reper tuar, 
doskona!e wykonanie live!

T!oczenie na z!otym noÊniku.

P!yta ju˝ wkrótce b´dzie dost´pna  
w sklepach internetowych
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7N-A2070 przybywa do nas w drew-
nianej skrzyneczce wy!o˝onej gàbkà.

OczywiÊcie za takie pieniàdze Japoƒczycy
nikomu !aski nie robià, ale jak by na to nie
patrzeç, eleganckie opakowanie jest po˝à-
dane i dobrze Êwiadczy o firmie. Znam
drogie kable i inne audiofilskie bibeloty
pakowane w plastikowe pude!eczka albo
w posklejane byle jak kawa!ki tektury. 
Tutaj jest po królewsku. Sam przewód
tak˝e wyglàda powa˝nie. Nie imponuje
gruboÊcià, ale widoczny przez przezroczy-
stà koszulk´ zewn´trznà oplot efektownie
po!yskuje.

Wtyki to materia! na oddzielny opis.
Wykonano je z iÊcie jubilerskà precyzjà.
˚a!uj´, ˝e nie mam obiektywu do zdj´ç
makro, bo pokazaç takie cudeƒka z bliska
naprawd´ by!oby warto. Centralny bolec
jest pusty w Êrodku, co ma poprawiç 
przenoszenie wysokich tonów. Zrobiono
go z odtlenionego bràzu bez dodatku 
˝elaza. Najpierw jest on polerowany, a na-
st´pnie pokrywany warstwà rodu. Masyw-

ne wtyki nie tylko !adnie wyglàdajà, ale
dzi´ki znacznej masie majà si´ lepiej trzy-
maç gniazd. Ich ozdobne zewn´trzne ko!-
nierze sà z w!ókna w´glowego. Jednym 
s!owem: ekstraklasa.

Je˝eli chodzi o budow´ wewn´trznà, 
to na szkicu widzimy dwie wiàzki prze-
wodników u!o˝onych w kszta!t szeÊcianu.
W materia!ach informacyjnych prze-
czytamy natomiast, ˝e przewodnik jest
formowany ze wst´g malowanych poli-
merem, co daje struktur´ licowà. Wia-
domo, ˝e zastosowano miedê o czystoÊci
7N. Japoƒczycy argumentujà, ˝e prze-
wodnik musi mieç mo˝liwie najni˝-
szà iloÊç zanieczyszczeƒ, poniewa˝ wp!y-
wajà one na przesy!any sygna! poprzez
zmiany impedancji. Druciki poddano
procesowi eliminujàcemu wp!yw ze-
wn´trznych si! na kryszta!y. Wiàzki prze-
wodników zosta!y ÊciÊle owini´te wokó!
centralnego rdzenia z poliolefinu, cha-
rakteryzujàcego si´ bardzo niskà sta!à
dielektrycznà. 

Japoƒczycy lubià przypominaç wszyst-
kim o swoich technologicznych osiàgni´-
ciach, wi´c i w opisach chwalà swoje fab-
ryki i dorobek in˝ynierów. Warto wi´c
wspomnieç, ˝e kable zosta!y wyproduko-
wane we wspó!pracy z Mitsubishi Cable 
Industries, która zajmuje si´ mi´dzy inny-
mi wytwarzaniem przewodów stosowa-
nych w statkach kosmicznych.

Brzmienie
Z g!owà pe!nà informacji przystàpi!em

do ods!uchu. Okazuje si´, ˝e najdro˝sza 
w teÊcie !àczówka Acrolinka nie odcina si´
od tego, co zaprezentowa!y ni˝sze modele.
OczywiÊcie, jest od nich bardziej wyrafino-
wana, ale ogólny charakter pozostaje –
równowaga, spójnoÊç i odrobina ciep!ej
barwy. 

W pierwszej chwili nic nie przyciàga
uwagi. Je˝eli nastawiacie si´ na pioru-
nujàce wra˝enia, b´dziecie zawiedzeni.
Ale po d!u˝szym ods!uchu zaczynamy ten
kabel doceniaç, a po jeszcze d!u˝szym 
nawet amatorzy efektownego dêwi´-
ku mogà zaczàç go lubiç. Charakter 
7N-A2070 kojarzy mi si´ z kolumnami
Harbetha i Spendora. Jest w tym dêwi´ku
wewn´trzny !ad i niezmàcona harmonia.
˚aden element (mo˝e poza barwà i spój-
noÊcià) nie wybija si´ przed szereg. Nie
brakuje szczegó!ów ani basowej podsta-
wy, ale najwi´kszà atrakcjà jest to, ˝e
wszystkie sk!adniki idealnie do siebie 
pasujà. Dlatego, choç nie jest to !àczów-
ka dla wyczynowców, nie waham si´ po-
stawiç jej najwy˝szej oceny.
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Test kable sygna!owe powy˝ej 2000 z! 

Acrolink 

7N-A2070

Acrolink 7N-A2070
Dystrybucja: Nautilus
Cena/d!ugoÊç: 3990 z!/1 m

Brzmienie: hi-end
JakoÊç/cena: –

Tara Labs Prime M1
P rime M1 i M2 zast´pujà w katalo-

gu model Reference. Nie sposób
jednak pominàç faktu, ˝e oba sà od 
niego dro˝sze. Stara seria RSC sk!a-
da!a si´ z trzech modeli: Axiom, Prime
Gen.2 i Reference Gen.2. O ile mnie 
pami´ç nie myli, ten ostatni koszto-
wa! oko!o 1400 z!/m. Metrowy odcinek
Prime M1 kosztuje ju˝ 2240 z!. Wersja
XLR jest o 270 z! dro˝sza, a jeÊli zde-
cydujemy si´ na wtyki RCA i d!ugoÊç
0,6 m, zap!acimy 2020 z!.

Z zewnàtrz Prime M2 i Prime M1 
wyglàdajà niemal identycznie. Kolor 
zewn´trznego oplotu dro˝szej !àczów-
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A udioquesta nikomu nie trzeba 
przedstawiaç, a ju˝ na pewno nie

obeznanym audiofilom i wiernym czytel-
nikom HFiM. Amerykaƒska firma produ-
kuje mnóstwo kabli i – co tu du˝o mówiç
– chyba nie recenzowaliÊmy dotàd takie-
go, który mo˝na by solidnie skrytykowaç.
Rodzi to zrozumia!e zaufanie do marki.
Nawet takie tuzy jak Audio Physic (Avan-
ti V), McIntosh (MA2275), Accuphase
(E-213) i Beyerdynamic (DT250) od 
czasu do czasu zaliczà wpadk´. Audio-
questa nie uda!o si´ jeszcze na takowej
przy!apaç.

Opisywany model zajmuje w katalogu
drugà pozycj´ od góry. Jest jak szkatu!ka
pe!na trzyliterowych skrótów. Przewod-
niki to polerowane srebro, czyli PSS+
(Perfect Surface Silver +). Niagara sk!ada

si´ z trzech takich drutów, zamkni´tych 
w teflonowych rurkach, wype!nionych
powietrzem. Na szkicu ka˝dy przewodnik
znajduje si´ dok!adnie w Êrodku rurki, 
ale nie jestem pewien, czy Audioquest
rzeczywiÊcie zadba! o to, by druty nie 
styka!y si´ z koszulkami. Nordost w tym
celu stosuje teflonowe spiralki, które
wprawdzie nie oddzielajà ca!kowicie prze-
wodników od izolacji, ale znacznie ten
kontakt redukujà. 

Najciekawszym rozwiàzaniem jest jed-
nak DBS, czyli system polaryzujàcy izola-
cj´. Ma on zast´powaç proces wygrze-
wania kabli, wi´c interkonekt wyj´ty 
z pude!ka (efektowne, zamykane na ma-
gnes etui, wy!o˝one aksamitem) powinien
od razu zaprezentowaç pe!ni´ swoich
brzmieniowych mo˝liwoÊci. Rozwiàzanie

jest dosyç proste. Do izolacji przy!o˝one
jest napi´cie, utrzymywane przez docze-
pione do kabla baterie. Zamkni´te w pla-
stikowej obudowie paluszki w!aÊciwie nie
powinny si´ nigdy wy!adowaç, poniewa˝
tak naprawd´ nie p!ynie tu pràd, a ich 
zadaniem jest wy!àcznie utrzymywanie
napi´cia – w tym przypadku 72 V. Dla
pewnoÊci modu! z bateriami wyposa˝ono
w przycisk i diod´, pozwalajàcà sprawdziç
stan na!adowania baterii. Sàdz´, ˝e w!a-
Ênie od tego sprawdzania mogà si´ ewen-
tualnie roz!adowaç.

Kolejne rozwiàzanie to Noise Dissi-
pation System. Producent pisze, ˝e owi-
ni´cie kabla stuprocentowo szczelnym
ekranem jest proste, ale o wiele wi´kszym
wyzwaniem jest zapobieganie przedosta-

waniu si´ szumów i zak!óceƒ do po!àczo-
nego kablem sprz´tu. NDS ma sobie 
radziç z tym problemem. Masywne wtyki
lutuje si´ na zimno i srebrzy. Znajdziemy
na nich równie˝ strza!ki, pokazujàce 
prawid!owy kierunek pod!àczenia. Ze-
wn´trzny oplot przypomina troch´ kabel
od ˝elazka, ale skutecznie zabezpiecza
cennà !àczówk´ przed uszkodzeniami.

Brzmienie
Brzmieniowo Niagara nie zawodzi, 

nawet jeÊli przyst´pujemy do ods!uchu, 
pami´tajàc o jej wysokiej cenie. Ju˝ 
w pierwszych minutach pojawia si´ wyraê-
ny sygna!, ˝e ma ona zagwarantowany
wst´p do high-endowego klubu. Dostaje-
my rewelacyjnà czytelnoÊç i krystalicznie
przejrzystà barw´, a jedynym odst´pstwem
od neutralnoÊci jest odrobina blasku w wy-
sokich rejestrach. W!aÊciwie to nic dziwne-
go. Wszystko, co przejrzyste, zawsze troch´
si´ b!yszczy. Kryszta!y, szyby czy woda 
w górskim potoku. Ta prosto ze êród!a jest
te˝ zawsze ch!odna i tutaj pojawia si´ kolej-
ne podobieƒstwo – Niagara prezentuje lek-
ko sch!odzonà barw´ dêwi´ku. Nie jest to
jednak nieprzyjemne; raczej wciàgajàce.

Nieco bezduszny jest natomiast bas. 
Cechujà go szybkoÊç i g!´bia, ale przyda!o-
by si´ nieco g´stoÊci oraz lepiej wype!nione
niskie tony. Jest to jednak czepianie si´ dla
zasady, bo tak zupe!nie szczerze - móg!bym
bez wahania w!àczyç Niagar´ do swojego
systemu.
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Audioquest Niagara

Audioquest Niagara
Dystrybucja: Audio Klan
Cena/d!ugoÊç: 5500 z!/1 m

Brzmienie: hi-end
JakoÊç/cena: –

ki wpada bardziej w z!oto, natomiast
taƒsza jest szaro-srebrna. Wtyki sà 
z!ocone, zakr´cane i bardzo wygod-
ne. Polski dystrybutor nakleja na ka-
blach plomby. Jako ˝e kable Tary nale˝à
do cz´sto podrabianych, hologram 
zaÊwiadcza, ˝e dany przewód pocho-
dzi z autoryzowanej sieci dilerskiej, 
a nie od Chiƒczyka aktywnego na Au-
diogonie.

JeÊli chodzi o wewn´trznà budow´, 
to w Prime M1 przewodnikami sà 
prawdopodobnie prostokàtne druciki 
z miedzi SA-OF8N. Obstawiam te˝, 
˝e umieszczono je w rurkach z PTFE
wype!nionych powietrzem.

Brzmienie
Czego byÊmy w Êrodku nie znaleêli,

brzmienie jest bardzo dobre. Dêwi´k

jest szybki, zdecydowany i nasycony
szczegó!ami. Znajdziemy je nie tylko 
w zakresie wysokich tonów. JeÊli 
wczeÊniej u˝ywaliÊcie ma!o przejrzystej
!àczówki, mo˝ecie us!yszeç nowe zja-
wiska tak˝e w Êrednich i niskich reje-
strach. Bas znakomicie !àczy szybkoÊç 
z g!´bià. Przestrzeni tak˝e nie sposób
niczego zarzuciç. Jedyne, na co mo˝-
na pomarudziç, to lekkie osuszenie 
barwy w ca!ym paÊmie. Nie jest to jed-
nak wielki mankament.

Tara Labs 
Prime M1
Dystrybucja: Audio System
Cena/d!ugoÊç: 2240 z!/1 m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!"

Test kable sygna!owe powy˝ej 2000 z! 
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Pora na najdro˝szà w tym zesta-
wieniu !àczówk´ Transparenta. Na

stronie producenta nie znajdziemy na jej
temat nic. Sà tylko podstawowe infor-
macje – dost´pne d!ugoÊci i rodzaje wty-
ków. Polski dystrybutor zamieszcza 
natomiast opisy, z których wynika, ˝e
kable Transparenta sà Êwietne i pozwolà
nam dotrzeç do duszy muzyki. Jedyne
konkrety znajdziemy na opakowaniu.
Sprytne – jeÊli Al Kaida zechce wyko-
rzystaç technologi´ MM2 w swoich
bombach, b´dzie musia!a kupiç Trans-
parenty.

Rol´ przewodników pe!nià druciki 
z miedzi OFHC o czystoÊci 99,999 %,
owini´te wokó! centralnego rdzenia 
z PTFE. Z tego materia!u wykonano
równie˝ izolacj´ przewodników. W od-
ró˝nieniu od Audioquesta, który stosu-
je druty o zró˝nicowanych przekrojach
(Spread Spectrum Technology), Trans-
parent odrzuca takie rozwiàzanie t!u-
maczàc, ˝e wprowadza ono wiele ró˝-
nych rezonansów, co prowadzi do za-
mulenia dêwi´ku. Musiclink Super jest
ekranowany, a z!àcza lutuje si´ cynà 
z dodatkiem srebra (2 %).

Wyglàd tego modelu jest bardzo po-
wÊciàgliwy. Gdyby nie charakterystycz-
ne filtry, które zresztà nie sà zbyt grube,
nie wyró˝nia!by si´ z t!umu. Opakowa-

nie jest – jak na t´ cen´ – poni˝ej nor-
my. Zwyk!e, plastikowe pude!ko przy-
pominajàce te z tanimi s!uchawkami 
w supermarketach.

Brzmienie
Kiedy w!àczy!em Musiclinka Super,

przypomnia!o mi si´ brzmienie bratnie-
go modelu g!oÊnikowego. Ârednie i wy-
sokie tony wspaniale naturalne, nato-
miast bas – schowany na trzecim planie.
Tutaj podobnie, ale z tà ró˝nicà, ˝e w!a-
Ênie niskie tony wybijajà si´ przed ca!à
reszt´. Sà troch´ szpanerskie i czasem
mo˝na zauwa˝yç, ˝e wpychajà si´ tam,
gdzie ich nie proszono. To efektowne,
ale nieprawdziwe. Za to Êrednica i góra –
miód. Spójny, czytelny dêwi´k o natu-
ralnej barwie i przyjemnej dla ucha fak-
turze. 

Postanowi!em wi´c sprawdziç, jak
grajà Musiclinki w komplecie. Bardzo
dobrze. A to ci niespodzianka!

Transparent 
Musiclink Super

Transparent
Musiclink Super
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena/d!ugoÊç: 2600 z!/1 m

Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"
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F lagowy Zu Audio wyglàda!by
skromnie i zupe!nie niepozornie,

gdyby nie pewien szczegó!: metalowy
bloczek w kszta!cie litery „V”, za!o˝ony
na oba przewody. Nie zosta! przymoco-
wany w jednym miejscu, ale swobodnie
przesuwa si´ wzd!u˝ kabli, co powoduje,
˝e po spi´ciu Varialem odtwarzacza 
i wzmacniacza obcià˝nik zje˝d˝a na sam
dó!, nienaturalnie wyginajàc !àczówk´.
Po co zastosowano coÊ takiego? Chyba
tylko po to, ˝eby flagowiec czymÊ si´ 
ró˝ni! od reszty oferty. Metalowy blo-
czek wskazuje te˝ kierunkowoÊç. Ach, no
i dzi´ki niemu mo˝emy byç pewni, ˝e nie
zgubimy jednego kabelka. JeÊli ju˝, to
oba naraz.

Najwa˝niejszym rozwiàzaniem w Va-
rialu jest geometria B3. Podobno nie
przypomina ona niczego, co stosujà 
inni producenci kabli. Konstrukcja 
wielo˝y!owa, licowa, skr´cone druty,
„solid core”, taÊma, warkocz, gwiazda,
uk!ad wspó!osiowy – geometria B3 ma
si´ ró˝niç od nich wszystkich. Pro-
ducent nie ujawnia jednak, jak Varial
wyglàda w przekroju. Wiadomo nato-
miast, ˝e przewodnikiem jest tu sre-
bro, a pod zewn´trznym czarnym oplo-
tem kryje si´ szczelna warstwa ekra-
nujàca.

Wtyki sà z!ocone, zakr´cane i bardzo
solidne. Zu Audio podkreÊla, ˝e montu-
je si´ je bez lutowania, po czym zabez-
piecza czymÊ w rodzaju twardego siliko-
nu, aby z!àcze by!o hermetyczne.

Brzmienie
Variala mo˝na najkrócej scharaktery-

zowaç jako podkr´conà, bezkompromi-
sowà wersj´ taƒszego modelu Zu Audio
– Gede. Sà ze sobà blisko spokrewnio-
ne, ale tu w roli przewodnika wyst´puje
srebro. 

Brzmienie jest Êwie˝e, czyste i napo-
wietrzone. Poszczególne dêwi´ki sà od
siebie lepiej odseparowane, a t!o mu-
zycznych zdarzeƒ wype!nia si´ plankto-
nem. W dobrych nagraniach fortepianu
odg!osy pracujàcych mechanizmów by-
!o s!ychaç wyraênie. Wysokie rejestry
lÊni!y i zawiera!y mnóstwo szczegó!ów.
W dobrze zrealizowanych nagraniach
sprawdza si´ to Êwietnie, a ws!uchiwa-
nie si´ w bogactwo sk!adowych sprawia
autentycznà przyjemnoÊç. 

Niestety, s!abiej zrealizowane albumy
potrafià szybko zmieniç wyraz twarzy
audiofila. CoÊ za coÊ
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Zu Audio Varial
Dystrybucja: Sound Club
Cena/d!ugoÊç: 2400 z!/1 m

Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Zu Audio Varial
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