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Budowa
Seria Monitor M sk!ada si" z dwóch 

modeli pod!ogowych, dwóch monitorów, 
g!o#nika centralnego i subwoofera. Do 
testów tra$!y najwi"ksze pod!ogówki M6, 
pe!ni%ce rol" g!o#ników g!ównych, M1 
– pracuj%ce w charakterze satelitek oraz 
centralny MCenter i subwoofer MSW-10. 
W sumie: standardowy zestaw 5.1.

M6
Jako &e poruszamy si" w obr"bie jednej 

serii, do budowy wszystkich modeli u&yto 
bardzo podobnych przetworników. Wy-
sokie tony s% domen% najnowszej wersji 
$rmowej kopu!ki 25 mm. Wykonano j%  
w technice kanapkowej, z ceramiki po-
wleczonej stopem aluminiowo-magne-
zowym (C-CAM), a na koniec pokryto 
cienk% warstewk% z!ota. Przed w#cibski-
mi przedszkolakami chroni j% stalowa 
siateczka.

C-CAM-owe tweetery znajdziemy tak-
&e w kolumnach kosztuj%cych tyle, co kil-
ka zestawów Monitor M. Nasuwa si" wi"c  
pytanie: czy Anglicy przy-
padkiem nie zwariowali? 
A mo&e renoma z!oco-
nych g!o#ników jest jedynie 
efektem intensywnych za-
biegów dzia!u marketingu  
i ich miejsce faktycznie jest 
w najta'szych kolumnach? 
Nic z tych rzeczy. Pierwsze 
C-CAM-owe tweetery po-
jawi!y si" w ofercie angiel-
skiej $rmy równo 20 lat temu  
i przez ten czas ich produkcja 
na tyle stania!a, &e op!aca si" 
je montowa( we wszystkich, 
nawet najta'szych seriach, 
nie trac%c przy okazji renomy. 
Szkoda, &e Aston Martin, pla-
nuj%c produkcj" miejskiego 
modelu Cygnet, nie konsul- 
towa! swej decyzji z szefo-
stwem MA.

Schodz%c w dó! pasma, na-
tra$amy na grup" nisko-#red-
niotonowców wyposa&onych 
w membrany MMP2. To nic 
innego, jak polipropylen na-
tryskiwany metalem (Metal 
Matrix Polymer). Technologi" 
t" Monitor Audio opracowa!o 
kilka lat temu, a polipropyle-
nowo-metalowe przetworniki 
okaza!y si" na tyle udane, &e 
specjalnie z my#l% o ich wyko-
rzystaniu zaprojektowano ki-
nowe zestawy Radius. Te, które 

znajdziemy w serii Monitor M, s% drug% 
wersj% MMP. Miejmy nadziej", &e nie gor-
sz% od pierwowzoru.

W pod!ogowych M6 znajdziemy oba ro-
dzaje g!o#ników. Solidnej postury skrzynie 
wykonano z 2-cm MDF-u, wzmacniaj%c 
je wewn%trz trzema wie'cami spinaj%cy-
mi boczne #cianki. P!aty sztucznej we!ny 
tworz% ob$te wyt!umienie. Obudowy s% 
wentylowane dwoma bas-re)eksami – je-
den znalaz! uj#cie na froncie, drugi z ty!u. 
Wn"trza tuneli basowych zosta!y wy!o&o-
ne mi"kk% gum%, co ma na celu redukcj" 
szumów powsta!ych w czasie szybkiego 
przep!ywu powietrza. Ewentualny nad-
miar niskich tonów !atwo zredukowa( 
do!%czonymi zatyczkami z g%bki. W dno 
kolumn nale&y wkr"ci( stalowe kolce  
z nakr"tkami kontruj%cymi. Do wyko'-
czenia u&yto drewnopodobnej folii wi-
nylowej dost"pnej w dowolnym kolorze, 
pod warunkiem, &e b"dzie to czarny.

Dwa 16,5-mm g!o#niki MMP2 odpo-
wiadaj% s% za reprodukcj" #rednicy. Trzeci 
zaj%! si" basem. Jako &e M6 przeznaczono 

do kina domowego, gdzie nieodzownym 
elementem przekazu jest zdrowe basisko, 
dó! pasma rozci%gni"to do 32 Hz, przy-
najmniej na papierze. 

G!o#niki zaopatrzono w plastikowe ko-
sze oraz nak!adki przeciwpy!owe w kszta!-
cie korektora fazy. Ko!nierze wpuszczono 
w wyfrezowane wg!"bienia i przykr"cono 
do obudowy o#mioma #rubami. Magne-
sy zamkni"to w ekranuj%cych puszkach. 
Podwójne z!ocone i zaskakuj%co solidne 
terminale przyjmuj% wtyczki bananowe, 
wide!ki oraz go!e kable.

M1 i reszta
W monitorach M1, pe!ni%cych rol" 

g!o#ników efektowych, równie& znaj- 
dziemy z!ocone C-CAM-owe kopu!ki 
oraz nisko-#redniotonoce z membranami 
MMP2, z tym, &e te ostatnie maj% „tylko” 
15,5 cm #rednicy. Celowo u&y!em cu-
dzys!owu, bowiem zaaplikowanie takich 
przetworników do siedmiolitrowej obu-
dowy stanowi niema!y wyczyn. Mimo  
&e M1 s% najta'szym modelem w serii  
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Monitor M, nie dostrzeg!em w nich 
oszcz"dno#ci. Sklejono je z 20-mm MDF-u, 
a jako#( wyko'czenia nie odbiega od stan-
dardów obowi%zuj%cych w MA. Z uwagi 
na to, &e wylot bas-re)eksu umieszczono  
z ty!u, niewskazane jest wciskanie kolu-
mienek pomi"dzy ksi%&ki na regale.

Problemu tego nie b"dzie w przypad-
ku g!o#nika centralnego, który jest kon-
strukcj% zamkni"t%. Znajdziemy w nim 
dwa 14,5-cm polipropylenowo-metalowe 
#redniotonowce oraz z!ocony tweeter. 
Obudow" równie& wykonano z 20-mm 
MDF-u, a wn"trze ob$cie wyt!umiono 
g%bk%.

Subwoofer MSW-10 mo&e si" pochwa-
li( 10-calowym g!o#nikiem nap"dzanym 
przez wzmacniacz o mocy 100 watów. Ta-
blica rozdzielcza MSW-10 sprawia wra-
&enie zdj"tej z dro&szego modelu. Two-
rzy j% aluminiowa 4-mm p!yta, do której 
przytwierdzono pot"&ny radiator odpro-
wadzaj%cy ciep!o ze wzmacniacza. Na 
podkre#lenie zas!uguje porz%dne gniazdo 
zasilaj%ce IEC, na tym poziomie ceno-
wym spotykane równie cz"sto, jak srebr-

ne okablowanie. Subwoofer z reszt% sys-
temu mo&na po!%czy( jedynie na drodze 
niskopoziomowej, nie b"dzie wi"c móg! 
wspomóc swym basem kolumn w kon$-
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guracjach stereo. To chyba nie przypadek, 
poniewa& do tych celów lepiej si" nada-
j% dro&sze subwoofery MA, zaopatrzone  
w prze!%cznik $lm/muzyka. 

MSW-10 jest konstrukcj% wentylowan%, 
ale zamiast tradycyjnego tunelu bas-re)ek-
su zastosowano tu w%sk% pionow% szczeli-
n", umieszczon% z ty!u. W dno obudowy  
z 18-mm MDF-u mo&na wkr"ci(, do!%czo-
ne w standardzie, stalowe kolce.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Zestaw Monitor Audio pracowa! z kil-

koma amplitunerami i tutaj od razu od-
radzam pozorne oszcz"dno#ci. Pozorne, 
bowiem pe!ni" mo&liwo#ci kolumny uka-
zuj% dopiero po pod!%czeniu klocka kosz-
tuj%cego niemal tyle, co ca!y zestaw 5.1. 
Wszyscy, którzy b"d% szuka( taniej, po-
pe!ni% b!%d. Najwa&niejszym kryterium 
doboru powinno by( ukazanie potencja!u 
g!o#ników.

Cho( kolumny przeznaczono do kina 
domowego, ich &ywio!em jest muzyka.  
W nagraniach koncertowych, teledyskach 
i $lmach muzycznych sprawia!y wra&e-
nie, jakby kolejna p!yta dostarcza!a im 
coraz wi"cej przyjemno#ci. Ju& pocz%tek 
koncertu „Supernatural” Carlosa Santa-
ny eksplodowa! energi%, a w miar" roz-
kr"cania si" imprezy by!o jeszcze lepiej. 
*ród!a pozorne swobodnie lewitowa!y 
w przestrzeni, bez zwi%zku z $zycznym 
ustawieniem g!o#ników, co na tym pozio-
mie cenowym by!o spor% niespodziank%. 
Pulsuj%cy, spr"&ysty bas zgrabnie pod-
rzuca! tempo, a przeszkadzajki dwoi!y si" 
i troi!y, bym nie mia! nic do zarzucenia 
górze pasma. Czu!o si" autentyczn% ra-

do#( z grania, tak jakby kolumny chcia-
!y odreagowa( d!ugie tygodnie sp"dzone  
w kartonowych pud!ach. 

Jedyne zastrze&enia, jakie zanotowa!em 
na tym etapie, dotyczy!y efektów sur- 
round. W neutralnym ustawieniu ampli- 
tunerów okazywa!y si" nie#mia!e, jakby 
wycofane w stosunku do nat!oku wyda-
rze' rozgrywaj%cych si" z przodu. Wy-
starczy!o jednak skorygowa( balans po-
mi"dzy kana!ami i wszystko wraca!o do 
normy.

Równie imponuj%co, cho( pod inny-
mi wzgl"dami, wypad! japo'ski koncert 
gitarowego duetu Rodrigo y Gabriela  
z 2008 roku. Monitory M nale&y pochwa-
li( za precyzj" i przejrzysto#(. S!ycha( by!o 
uderzenia kostek o struny i #wist palców 
przesuwanych po gryfach. Nie umyka!o 
nic ze stroboskopowych popisów Rodri-
go Sancheza, a rytm wybijany na pudle 
gitary mia! taki basowy fundament, jakby 
zamiast drobnej damskiej d!oni Gabrie-
la Quintero u&ywa!a kowalskiego m!ota. 
Japo'ska publiczno#( na pocz%tku by!a 
troch" sztywna, ale gdy ju& si" rozkr"ci!a, 
tak zagrzewa!a do gry meksyka'ski duet, 
&e w $na!owym „Diablo Rojo” z kolumn 
posypa!y si" iskry. A przecie& gra! tylko 
duet gitar akustycznych!

Inn% twarz zestaw pokaza! w czasie 
odtwarzania „Pulse” Pink Floydów. Sala 
koncertowa, w której gra! zespó!, przy-
bra!a rozmiary stadionu Azteca, ale, nie-
stety, na scen" wkrad! si" ba!agan. Pra-
wie wszyscy muzycy siedzieli sobie na 
kolanach. Jedynym jako tako czytelnym 
+ród!em by! pierwszoplanowy g!os Davi-
da Gilmoura, ale za nim – turecki bazar  
w pierwszym dniu wyprzeda&y.

Zniesmaczony, zmieni!em p!yt" na 
„Growing Up” Petera Gabriela i #wiat 
wróci! do równowagi.

W repertuarze $lmowym kolumny sta-
ra!y si" utrzyma( fason, ale X Muza rz%-
dzi si" innymi prawami. De$nicja +róde! 
pozornych oraz budowa sceny nie po-
zostawia!y pola do krytyki, neutralno#( 
g!osów aktorów tak&e, jednak w #cie&ce 
d+wi"kowej zabrak!o porz%dnego ba-
sowego kopniaka. Nie przeszkadza!o to 

zbytnio w $lmach gadanych i komediach 
romantycznych, ale w klasyce kina batali-
stycznego poczu!em si", jakby odwo!ano 
Bo&e Narodzenie. No có&, trudno wyma-
ga( od subwoofera za 1,5 tysi%ca, &eby 
dysponowa! atomowym ciosem.

Na otarcie !ez zapu#ci!em koncert Joe 
Bonamassy z Royal Albert Hall i &ycz" 
ka&demu takiej nagrody pocieszenia.  
W pa+dzierniku osobi#cie sprawdz", czy 
nowojorski bluesman faktycznie zatrud-
ni! takiego #wietnego akustyka.

.RQNOX]MD
Je#li szukacie udanych g!o#ników do 

kina, a mo&ecie przeznaczy( na nie tylko 
pi"( tysi"cy z groszami, to ju& je znale+-
li#cie. Troch" trudno w to uwierzy(, ale 
cuda si" zdarzaj%, przynajmniej w audio-
$lskim #wiatku.
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