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Test kolumny 8000-15000 z!

Thiel nale˝y do Êcis!ego grona 
amerykaƒskich legend. 
Przez ponad 30 lat firma 
dorobi!a si´ silnej pozycji 
na high-endowym rynku. 
Podstawà sukcesu by!a wizja 
i przygotowanie techniczne 
jej za!o˝yciela – Jima Thiela, 
który ju˝ w wieku 12 lat 
zajmowa! si´ naprawianiem 
odbiorników radiowych, 
a w wolnym czasie gra! 
na fortepianie. 
Kiedy zdoby! wykszta!cenie 
matematyczno-fizyczne, 
zaczà! konstruowaç kolumny 
w oparciu o doÊç oryginalne, 
jak na tamte czasy, pomys!y.

Tomasz Karasiƒski

Nudozabijacze
Thiel CS 1.6
Nudozabijacze
Thiel CS 1.6
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T hiel doszed! do wniosku, ˝e szcze-
gólnà uwag´ nale˝y zwróciç na
spójnoÊç czasowà i fazowà sygna-

!u. Najprostszym, a przy tym skutecznym
sposobem jest odchylenie przedniej Êcian-
ki kolumn do ty!u. Kiedy dystans pomi´-
dzy przetwornikami a s!uchaczem jest ta-
ki sam, dêwi´ki emitowane przez tweeter
docierajà do nas szybciej ni˝ wytwarzane
przez Êrednio-niskotonowiec. W warun-
kach domowych sà to ró˝nice stosunko-
wo niewielkie, wi´c odchylenie frontu 
o kilka stopni za!atwia spraw´. Kluczem
do osiàgni´cia idealnej spójnoÊci fazowej
ma byç dobrze zaprojektowana zwrotni-
ca. Jim Thiel by! tak˝e (zmar! 17 wrzeÊnia
2009) zagorza!ym zwolennikiem idei
punktowego êród!a dêwi´ku, a noszàca
jego nazwisko firma w wielu modelach
stosuje przetworniki wspó!osiowe.

Proces projektowania i wytwarzania
kolumn to mieszanka nowoczesnej tech-

nologii i tradycyjnej roboty. Do produkcji
u˝ywa si´ precyzyjnych obrabiarek CNC,
natomiast monta˝ przetworników, sk!a-
danie skrzynek oraz ich wykoƒczenie wy-
konuje si´ r´cznie. Piszàc o monta˝u g!o-
Êników, nie mam na myÊli wkr´cania 
w wyfrezowane wg!´bienia na froncie go-
towych driverów zakupionych u skan-
dynawskiego dostawcy. Thiel jest jednà 
z nielicznych firm, które wytwarzajà prze-
tworniki samodzielnie. Nie znajdziecie 
takich nigdzie indziej.

Aktualna oferta sk!ada si´ z czterech
modeli pod!ogowych, dwóch monitorów,
pokaênej serii subwooferów oraz g!oÊni-
ków Êciennych. CS 1.6 to najmniejsza 
z konstrukcji wolnostojàcych.

Budowa
Kolumienki sà niskie i niepozorne.

Szczególnie skromnie prezentujà si´ 
z maskownicami, zaprojektowanymi tak,

aby jak najmniej ingerowa!y w dêwi´k.
Cienkie, metalowe ramki z rozpostartym
na nich czarnym materia!em trzymajà 
si´ na magnesach. Umieszczono je w nie-
wielkich wg!´bieniach, dzi´ki czemu ide-
alnie wtapiajà si´ w p!aszczyzn´ deski
frontowej.

Odchylenie przedniej Êcianki do ty!u
poprawia integracj´ fazowà przetworni-
ków, a zaokràglone kraw´dzie ograniczajà
dyfrakcj´ fal. Grubà desk´ frontowà wy-
koƒczono czarnym lakierem, natomiast
reszt´ obudowy pokryto naturalnà okle-
inà. Do wyboru jest kilka rodzajów forni-
ru, ale za najbardziej egzotyczne trzeba
dop!aciç nawet 2500 z!. 

Warto wspomnieç, ˝e Thiel od wielu lat
wspomaga fundacj´ Hardwood Forestry
Fund, która zajmuje si´ sadzeniem drzew,
szczególnie tam, gdzie lasy sà wycinane na
potrzeby rolnictwa.

CS 1.6 prezentujà si´ znakomicie. Na-
wet z bliska nie widaç niedoskona!oÊci.

Patrzàc na czarny front, nie sposób si´
jednak oprzeç wra˝eniu, ˝e Amery-
kanie u!atwili sobie ˝ycie. Fornirem
wykoƒczono tylko idealnie proste po-
wierzchnie. Z!oÊliwi powiedzà, ˝e to
jak z amerykaƒskimi autami – w wyÊci-
gu na 1/4 mili radzà sobie dobrze, ale 
na zakr´tach zaczynajà si´ problemy.
Tu producent wybra! prostszà metod´
wykoƒczenia elementów o skompliko-
wanych kszta!tach, przy okazji nadajàc
skrzynkom oryginalny styl.

CS 1.6 sà uk!adem dwudro˝nym. 
Pod maskownicà kryjà si´ dwa prze-
tworniki i nietypowy tunel rezonan-
sowy. D!ugà szczelin´ otacza wyci´cie 
w kszta!cie toru kolarskiego. Wyglà-
da interesujàco, ale nie znalaz!em 
szczegó!owego opisu. Rozwiàzanie ma
eliminowaç szumy powietrza wydosta-
jàcego si´ ze skrzynek i zapobiegaç moc-
nym podmuchom skierowanym prosto 
w maskownic´. Odnosi si´ wra˝enie, 
˝e ma to podstawy czysto praktyczne 
i nie zosta!o wdro˝one z myÊlà o niety-
powym wspomaganiu odtwarzania naj-
ni˝szych sk!adowych. Z firmowych in-
formacji wynika, ˝e to po prostu tunel
wentylacyjny, wyd!u˝ony i rozszerzony
przy ujÊciu tak, ˝eby maskownice nie
spada!y.

Za wysokie tony odpowiada 25-mm
aluminiowa kopu!ka. Membran´ 16-cm
woofera wykonano z tego samego mate-
ria!u i ciekawie ukszta!towano. Du˝a 

wypuk!oÊç na Êrodku nie jest jedynie
nak!adkà przeciwpy!owà, ale inte-
gralnym elementem membrany, po-
prawiajàcym sztywnoÊç i przenoszà-

cym napr´˝enia pochodzàce od cewki.
Thiel zdecydowa! si´ na cewk´ o niety-
powo du˝ej Êrednicy – 7,5 cm. Dzi´ki 
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CS 1.6 
to najmniejsze 
pod!ogówki 
Thiela.
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temu energia nie jest wysy!ana do niewiel-
kiego obszaru przy podstawie sto˝ka, ale
rozchodzi si´ równomiernie, a sztywna
membrana pracuje bardziej t!okowo.
Cewka jest krótka i porusza si´ w d!ugiej
szczelinie, a neodymowy magnes umiesz-
czono w Êrodku, co ma zapewniaç jeszcze
bardziej liniowà prac´. Cz´stotliwoÊç re-
zonansowà uda!o si´ przesunàç do 9 kHz,
czyli daleko poza obszar dzia!ania woofe-
ra. Dzi´ki temu Êrednie tony majà byç
wolne od podbarwieƒ.

Zwrotnica to uk!ad pierwszego rz´du.
Przy jej projektowaniu priorytetem by-
!a spójnoÊç fazowa. Filtr zamontowa-
no w podstawie kolumn na odkr´canej 
deseczce, co mo˝e si´ przydaç w razie
usterki.

Obudowy wykonano z 25-mm MDF-u
i obficie wyt!umiono we!nà mineralnà.

Przednia Êcianka jest nieco grubsza, co
dok!adnie widaç z zewnàtrz. Pojedyncze
gniazda ulokowano z ty!u. Przyjmà bana-
ny, wide!ki i niezbyt grube go!e kable.

W pude!ku znajdziemy osiem kolców,
które mo˝na wkr´ciç w obudowy. Dystry-
butor dostarczy! do testu opcjonalne alu-
miniowe nó˝ki i jest to rozwiàzanie godne
polecenia. Du˝e metalowe szyny popra-
wiajà stabilnoÊç, a bas nabiera szybkoÊci.
Kolumny wyposa˝one w takie podpory
naprawd´ trudno przewróciç. Dop!ata za
nie wynosi 1000 z!.

Konfiguracja
Thiele zagra!y z systemem Electrocom-

panieta: wzmacniaczem ECI-5 i odtwa-
rzaczem ECC-1 po!àczonych kablami 
Argentum: SCG 6/4E Silver i GCG-10/4.
Wykorzysta!em równie˝ taÊmy Nordost
Red Dawn, które uwypukli!y charakter

amerykaƒskich g!oÊników, ale to ju˝ by!o
zbyt du˝o szcz´Êcia i wróci!em do bardziej
neutralnych GCG-10/4.

System stanà! na stoliku Ostoja T4 ze
szklanymi pó!kami, w 18-metrowym 
pokoju o dobrej akustyce. Zasilanie to: 
listwa Fadel Art Hotline IEC i kable Ansae
Muluc Supreme.

Z jednej strony szkoda, ˝e Thiele nie
za!apa!y si´ na ods!uch z McIntoshem
MA6600. Raz, ˝e to bardzo dobry
wzmacniacz, który móg!by uczyniç ich
brzmienie bardziej ekscytujàcym; dwa, 
˝e sam dystrybutor poleca! zestawienie
Thieli z Makami. Wydaje si´ jednak, 
˝e CS 1.6 zawsze jakoÊ zagrajà. Podej-
rzewam, ˝e nawet z bud˝etowym Rote-
lem dadzà s!uchaczowi sporo frajdy. 
Je˝eli jednak chcecie wydobyç z nich
maksimum mo˝liwoÊci, przygotujcie si´

na d!u˝sze eksperymenty. W pewnym
sensie sà to kolumny dla twardzieli, ale
dla audiofila nie ma przecie˝ lepszej 
zabawy. Im wi´cej ods!uchów, zanim tra-
fi si´ na to jedno, synergiczne po!àczenie,
tym wi´ksza radoÊç.

Wra˝enia ods!uchowe
O ile w najtaƒszych pod!ogówkach

Thiela nie znajdziemy wszystkich firmo-
wych rozwiàzaƒ technicznych, to charak-
teru brzmienia dostajemy sto procent.
Nie jest to jeszcze poziom wyrafinowania,
jaki oferujà wy˝sze modele amerykaƒskiej
firmy, ale jeÊli chodzi o filozofi´ dêwi´ku,
ma!e CS 1.6 w niczym nie ust´pujà swoim
starszym braciom. Otrzymujemy pe!no-
wartoÊciowe Thiele, ze wszystkimi zaleta-
mi tej szko!y brzmienia.

CS 1.6 od pierwszych minut jasno dajà
do zrozumienia, w jaki sposób uka˝à nam
muzyk´. Zachowanie idealnej równowagi
tonalnej, rzetelne odwzorowanie barwy 
i bezwarunkowa wiernoÊç nagraniu nie sà
dla nich najwa˝niejsze. Nie chc´ powie-
dzieç, ˝e grajà nienaturalnie. Spe!nione sà

bowiem wszystkie podstawowe warunki
dobrego brzmienia.

Przed przystàpieniem do ods!uchu 
zastanawia!em si´, jak b´dzie wyglàda!
Êrodek pasma. Czy w konstrukcji z meta-
lowà kopu!kà i aluminiowym wooferem
Êrednica nie zejdzie na dalszy plan? Oba-
wy okaza!y si´ chybione. Na niektórych
p!ytach Thiele gra!y wyjàtkowo wyrazi-
stym i czytelnym zakresem Êrednich to-
nów. Firmowego charakteru nie nale˝y
upatrywaç w nierównoÊciach pasma 
czy tanich sztuczkach. Dêwi´k jest pe!ny 
i spójny. S!ychaç sk!adniki przekazu i nie
sposób posàdziç kolumn o to, ˝e pew-
ne wydarzenia wydobywajà, a inne ma-
skujà. JednoczeÊnie odnosimy wra˝enie,
˝e dêwi´k zosta! uatrakcyjniony. Dla pu-
rystów stawiajàcych na pierwszym miej-
scu neutralnoÊç i wiernoÊç wobec mate-
ria!u zapisanego na p!ycie, wra˝enie tej
bli˝ej nieokreÊlonej ingerencji w przekaz
mo˝e stanowiç wystarczajàcy powód do
skreÊlenia Thieli z listy zakupów. Pozosta-
li zacznà si´ zastanawiaç – czy ten dêwi´k
jest napompowany, czy a˝ tak dobry, ˝e 
z poczàtku nabieramy podejrzeƒ?

Odpowiedê wcale nie jest prosta. Je˝eli
ktoÊ jest CS-ami zainteresowany, ko-
niecznie powinien ich pos!uchaç przed
zakupem.

Brzmienie kolumn jest du˝e, otwarte 
i – co chyba najlepiej oddaje ich charakter
– koncertowe. Jest coÊ pociàgajàcego 
w ich sposobie kreowania przestrzeni.
Rozmach to tylko poczàtek. Na dobrych
nagraniach scena zaczyna!a si´ na linii 
!àczàcej g!oÊniki i rozciàga!a daleko, dale-

Test kolumny 8000-15000 z!

Kopu!ka z magnesem
ekranowanym 
metalowà puszkà.

Opcjonalne 
„outriggery” 
kosztujà 1000 z!, 
ale gwarantujà 
kolumnom stabilnoÊç.
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ko w g!àb, bez efektu perspektywy zbie˝-
nej. Ma!o tego – na niektórych p!ytach
mo˝na by!o odnieÊç wra˝enie, ˝e wraz ze
wzrostem odleg!oÊci od s!uchacza obraz
delikatnie si´ rozrasta. Prezentacja stano-
wi przeciwieƒstwo dêwi´ku klaustrofo-
bicznego, skupionego na niewielkiej prze-
strzeni. Thiele obrazujà êród!a pozorne
na tyle wyraênie, ˝e mo˝na je bez proble-

mu pokazaç palcem, ale wycinanie instru-
mentów ˝yletkà i skupianie g!osu wokali-
sty w jednym, stabilnie ulokowanym 
w powietrzu punkcie raczej si´ tu nie zda-
rza. Drobne niedostatki w dziedzinie
ostroÊci sà z nawiàzkà rekompensowane
rozmiarami sceny i ogromnà iloÊcià wy-
pe!niajàcego jà powietrza. Przesiadka 
z wielu kolumn na Thiele mo˝e przypo-
minaç wyjÊcie z ciasnego pomieszczenia
na Êrodek wielkiej !àki. Powietrze wokó!
instrumentów wype!nia przyjemna aku-
styczna mgie!ka. Nie wywo!uje ona jed-
nak wra˝enia rozmycia dêwi´ku i utraty
selektywnoÊci. Osoby, które mia!y okazj´
s!uchaç Thieli w czasie testu, interpre-
towa!y ten efekt pozytywnie. Dla tych,
którzy w dêwi´ku szukajà przestrzeni, od-
dechu i Êwie˝ego klimatu, mo˝e to byç
strza! w dziesiàtk´.

Przestrzeƒ to jedno, ale wra˝enie du˝ej
skali dêwi´ku, nie pasujàcej do fizycznych
rozmiarów skrzynek, zapewne nie by!oby
kompletne bez solidnego basu. WieÊç
niesie, ˝e konstrukcje amerykaƒskiej fir-
my na niedobór niskich tonów nie cier-
pià i pierwsze minuty ods!uchu to po-
twierdzi!y. Bas by! g!´boki i spr´˝ysty.

Mo˝e nie bardzo szybki, ale mi´sisty 
i pe!ny. Po zmianie repertuaru wra˝enie
g!´bi prys!o jak baƒka mydlana. Ku mo-
jemu zaskoczeniu, z p!yty, na której 
powinien si´ pojawiç jeszcze bardziej
efektowny bas, zosta!o przedziwne puste 
i suche pukanie. W pierwszej chwili po-
myÊla!em, ˝e coÊ si´ zepsu!o. Szuka!em
problemu w kablach, ale po w!àczeniu
poprzedniej p!yty wszystko wróci!o do
normy. Woofer znów pompowa! po-
wietrze. Zaintrygowany tym zjawiskiem,
szybko zorganizowa!em rajd po kilku-
nastu p!ytach i sytuacja zacz´!a si´ kla-
rowaç. Bas Thieli jest najwyraêniej nie-
równy. Na jednych albumach s!ychaç 
pot´˝ne, g!´bokie pomruki; na innych –
odg!osy przypominajàce kopanie w tek-
turowe pud!o. Nie ma regu!y i trudno
zgadnàç, czy z kolejnego albumu CS 1.6
zrobià basowy majstersztyk, czy zapre-
zentujà coÊ, czego nawet nie powinno si´
nazywaç basem.

Obstawiam, ˝e to efekt niekonwencjo-
nalnego strojenia skrzynek. Przypomnia!
mi si´ test maleƒkich monitorów z linià
transmisyjnà – PMC DB1+. Wtedy te˝ nie
sposób by!o przewidzieç zachowania ni-
skich tonów. Raz by!y zaskakujàco du˝e;
kiedy indziej nie zostawa!o z nich prawie
nic. W przypadku Thieli skala nierów-
noÊci jest mniejsza, ale nie zmienia to fak-
tu, ˝e ostateczny rezultat jest dziwny. 
W czasie przeprowadzania testu naby!em
kilka nowych p!yt i tak naprawd´ nie mo-
g!em powiedzieç nic na temat jakoÊci ich
basu, dopóki nie si´gnà!em po s!uchawki.
Beyerdynamiki DT990 Pro nadajà nagra-
niom w!asny charakter, ale sà przewidy-
walne. Z Thielami nigdy nie wiadomo, 
a ju˝ na pewno nie w dziedzinie niskich
tonów.

Niektórzy powiedzà, ˝e taka dowolnoÊç
w interpretacji muzyki k!óci si´ z ideà 
hi-fi – wysokiej wiernoÊci. Ale CS 1.6 
jasno dajà do zrozumienia, ˝e akurat nie 
na wiernoÊci zale˝y im najbardziej. My-
Êl´, ˝e powinno si´ je traktowaç nie jak 
hi-fi, lecz hi-fun. To g!oÊniki, które przy
odpowiedniej muzyce potrafià daç mnó-
stwo przyjemnoÊci i wciàgnàç s!uchacza 
w akcj´. A czy ta umiej´tnoÊç jest mniej
wa˝na od równowagi tonalnej? Co kto 
lubi. Thiele na pewno nie sà nudne i zro-
zumiem ka˝dego, kto kupi je po wys-
!uchaniu jednego ulubionego koncertu,
nawet b´dàc Êwiadomym pewnych nie-
doskona!oÊci oraz tego, ˝e prawd´ o wie-
lu nagraniach pozna dopiero wtedy, gdy
pos!ucha ich na liniowym systemie. A czy 
ta wiedza go zniech´ci, jeÊli w domu 
ta sama p!yta znów zabrzmi efektownie?
Niewykluczone, ˝e jeÊli traficie z na-
graniem, efekt oka˝e si´ ciekawszy ni˝ 
z dwukrotnie dro˝szymi zestawami nas-
tawionymi na neutralnoÊç. JeÊli nie trafi-
cie, Êwiat si´ nie zawali. Dlatego od-
puÊci!bym sobie próby ugrzecznienia 
CS-ów i szuka! sprz´tu, który uczyni 
z nich jeszcze fajniejszà zabawk´.

Konkluzja
Metallica z orkiestrà symfonicznà,

Rammstein w Nimes, Nirvana bez prà-
du i Blue Man Group. Gdyby na wszyst-
kich p!ytach brzmienie by!o takie, jak 
na nich, opis sk!ada!by si´ z samych za-
chwytów. 

Za 10000 z! nie mo˝na jeszcze mieç
wszystkiego. Najtaƒsze Thiele oferujà
wiele zalet, a jedyny problem polega na
tym, ˝e nie zawsze chcà je pokazaç. Je˝eli
muzyka im si´ podoba, prezentujà dêwi´k
na wysokim poziomie, ale je˝eli nie – gra-
jà na pó! gwizdka. Jedno jest pewne – 
s!uchanie nigdy nie jest z nimi nudnà ani
zwyczajnà czynnoÊcià.

Test kolumny 8000-15000 z!

Thiel CS 1.6 
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 10000 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 48 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 50-300 W
Wymiary (w/s/g): 90/23/29 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!""
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Solidne pojedyncze gniazda.

Zwrotnica na osobnej
deseczce wkr´conej 
w podstaw´.
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