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przednią ściankę i izoluje go od drgań 
skrzynki.

Powyżej i poniżej głośnika znajdują 
się wyprofilowane otwory bas-refleksu. 
Z tyłu umieszczono akrylową płytkę 
z parą solidnych zacisków. Pomimo 
spenetrowania górnej i dolnej komory 
obudowy nie znalazłem 
w niej zwrotnicy. Być 
może umieszczono ją  
w wydzielonej przestrzeni 
pomiędzy nimi.

Do kolumn dołączone 
są stopy poprawiające ich 
stabilność. Wykonano je  
z anodowanego na czar- 
no aluminium, w formie  
płaskowników o wygię-
tych końcach, w które 
wkręca się masywne i nie- 
zbyt ostre regulowane 
kolce. Duże nakrętki ułat-
wiają wypoziomowanie 
obudów.

Maskownice to perforo- 
wane płaty lakierowanej 
na czarno staowej bla-
chy o zagiętych do środ- 
ka krawędziach. Wchodzą 
one w wycięcia na fron- 
cie kolumn i są przytrzy- 
mywane przez niewidocz-
ne z zewnątrz magnesy.

Thiel deklaruje wyrów-
nany przebieg impedancji 
oraz skuteczność 87 dB.  
Zestawy nie powin- 
ny stanowić trud- 
nego obciążenia dla 
wzmacniacza. Do 
sterowania zalecane 

olumny odznaczają się nie- 
banalną urodą. Obudowy 
wykonano z MDF-u o gru- 

bości 2,5 cm. Wewnątrz zastosowa- 
no wzmocnienia. Krawędzie boczne  
i górną przedniej ścianki sfrezowano, 
nadając obudowom wysmukły kształt. 
Skrzynki oklejane naturalnym forni- 
rem można zamówić w trzech wykoń- 
czeniach: naturalnej wiśni, ciemnej 
wiśni oraz barwionym na czarno 
jesionie. Trzeba przyznać, że Thiel 
zadbał o najwyższy poziom stolarki.

Jeszcze więcej uwagi poświęcił pro- 
jektowi koaksjalnego głośnika, który ma 
zbliżać konstrukcję do idei punktowego 
źródła dźwięku. Składa się on z dwóch 
przetworników – w centrum stożka 
umieszczono aluminiową kopułkę, 
wokół której naklejono pierścień z jed- 
wabiu. Przed uszkodzeniem kopułkę 
chroni maskownica z tworzywa. Napęd 
tweetera to krótka cewka w długiej 
szczelinie. Silne pole magnetyczne wyt- 
warzają cztery magnesy neodymowe. 

Membrana średniotonowca również  
jest aluminiowa i zawieszona na gumo- 
wym resorze. Dodatkowo wzmocniono 
ją warstwą lekkiego i sztywnego polis- 
tyrenu. Cewka o dużej średnicy pracuje  
w długiej szczelinie. W połączeniu z sil- 
nym magnesem neodymowym zapewnia 
to głośnikowi zdolność osiągania wyso-
kich natężeń dźwięku przy zachowaniu 
minimalnych odkształceń. 

Całość utrzymuje sztywny kosz odle-
wany z lekkiego stopu. Przetwornik pra- 
cuje w komorze oddzielonej od dolnej 
części obudowy zamkniętą przegrodą. 
Głośnik jest mocowany do aluminio- 
wej płyty, która dodatkowo usztywnia 
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są wzmacniacze o mocy od 30 W do 
200 W na kanał.

Thiele SCS4T ustawione w poko-
ju odsłuchowym stanowią jego nie- 
wątpliwą ozdobę.

Paweł Gołębiewski
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to poznał i polubił inne 
konstrukcje Thiela, nie będzie 
rozczarowany. Najtańsze po- 

dłogówki nawiązują wprost do estetyki 
grania dobitnego i mocnego, czasem 
narowistego. Brzmienie można określić 
jako dźwięczne, świeże i ożywcze.

SCS4T błyskawicznie reagują na im- 
pulsy wzmacniacza. Grają szybko i czysto. 
Są wrażliwe na zniekształcenia wnoszone 
przez źródło i amplifikację. Sporo cza-
su poświęciłem na konfigurowanie 
systemu i dobór okablowania. W teście 
kolumny grały z trzema wzmacniaczami 
i choć płynność lampowego McIntosha 
nadawała im większą muzykalność, to 
wcale nie było to optymalne połączenie. 
SCS4T pokochały twardą rękę tran- 
zystorowej końcówki mocy. Wolały tak-
że domieszkę szlachetnego srebrnego 

kruszcu w przewodach głośnikowych od 
czystej miedzi.

Warto zadbać o prawidłowe ustawie- 
nie. Oceniając stereofonię, zauważyłem, 
że głośniki wymagały zwężenia bazy  
w stosunku do moich ATC i mniejszego 
dogięcia do środka. Warto było poeks- 
perymentować. Zachodzące przy tym  
zmiany szły w kierunku uzyskania czys-
tego i przejrzystego brzmienia. Detalicz- 
ności SCS4T nie ma co tłumić. Wynik- 
nie z tego więcej szkody niż pożytku.

W ostatecznej konfiguracji niewielkie 
Thiele wykazały duże serce. Brzmienie, 
mimo maniery balansującej na granicy 
ostrości, pozostawało nasycone. Próżno 
było szukać odchudzenia dźwięku lub 
jego osuszenia. W tej estetyce SCS4T 
grały przejrzyście i detalicznie, ale spój- 
nie. Zróżnicowane wysokie tony niosły 
bardzo dużo informacji. Sybilanty nie 
kłuły w uszy.

Dużo się działo 
w zakresie średnicy, 
która odważnie wy- 
chodziła o krok przed 
bazę, nadając prezentacji bez- 
pośredni i żywy charakter. Od basu 
SCS4T nie oczekiwałem natężeń przesu- 
wających meble. Spotkało mnie miłe 
zaskoczenie. Był nieźle rozciągnięty  
i kontrolowany. Punktualny rytm, bez  
słyszalnego udziału bas-refleksów, pa- 
sował do reszty pasma. A wszystko to 
wsparte bardzo dobrą stereofonią, której 
nie powstydziłyby się rasowe audiofilskie 
monitory. Zwolenników miękkiego  
i relaksującego grania to pewnie nie ocza- 
ruje, ale wróżę tym kolumnom spore  

powodzenie wśród audiofilów poszu- 
kujących w brzmieniu ekspresji i ekscy- 
tacji. Thielom bliżej do kategorii hi-fun.

Najprzyjemniejsze wrażenie pozosta- 
wił repertuar klasyczny. Podobała mi się  
precyzja przedstawienia składów kame-
ralnych. Thiele dobrze przekazały niu-
anse brzmienia skrzypiec, wiolonczel czy  
fortepianu. Słuchając nagrania kontra-
basu solo zauważyłem, że nieco więcej 
uwagi poświęciły wybrzmieniom strun 
niż akustyce pudła rezonansowego. Dzię- 
ki swej przejrzystości SCS4T poradzą 
sobie także z repertuarem symfonicznym. 
Niestraszne im nawet orkiestrowe tutti.  
Należy jedynie pamiętać, że nie uzyska- 
my pełnej potęgi z tej wielkości przet- 
worników.

W nagraniach wokalnych doświetlona 
średnica nie okazuje się przejaskrawiona 
i nie przekracza granicy neutralności. 
Przy tym zadowoli poszukiwaczy w na- 

graniach zda- 
rzeń, które kryją  
się gdzieś na dalszym planie. Jazz również 
nabiera angażującego charakteru. Me- 
talowe membrany dobrze sobie radzą 
z różnicowaniem uderzeń w talerze, 
z miotełkami przesuwającymi się po 
werblu czy oddaniem dźwięczności 
trąbek. Trochę ostrożniej zachwalałbym 
te kolumny miłośnikom rocka. Ale to 
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niuansów śpiewu odbywało się bez 
wysiłku. Wszystko było słychać, ale bez  
nadmiernej ostrości. Lokalizacja, zarów- 
no śpiewaczki, jak i instrumentów, była 
dokładna i wielowarstwowa. Można  
było odczuć obecność zarówno głosów, 
jak i realistycznej przestrzeni między  
nimi. Stereofonia, reprodukowana przez  
koncentryczny przetwornik, robiła  
duże wrażenie przez cały czas trwania 
odsłuchów.

W przypadku muzyki o silnie zazna-
czonym rytmie (koncerty klawesynowe 
w wykonaniu Tona Koopmana) testo- 
wany sprzęt odmierza rytm równo, 
ale nie szarżuje. Odebrałem to jako 

dobrą równowagę – jest wystarczająco 
żywo, ale bez nienaturalnych popisów. 
W tych nagraniach nasuwa się zwykle 
pytanie o potęgę brzmienia – czy została 
ona należycie oddana. Faktycznie, za 
pośrednictwem niektórych zestawów 
realizacje Erato potrafią zabrzmieć 
monumentalnie i z potężnym uderze- 
niem. Na Thielach tego wrażenia nie 
było, i dobrze, bo nie lubię przesady. 
Można jednak przyjąć, że jest to znakiem 
pewnego ograniczenia mocy niskich 
tonów. Biorąc pod uwagę konstrukcję 
zestawów, nie powinno to dziwić. Na 
podstawie dotychczasowego odsłuchu 
nasunęło mi się określenie Thieli jako 
„elegancko grających podłogówek do 
pomieszczeń rzędu 20 m2”.

Przy dużych składach i obciążeniach 
(symfonika Beethovena, płyta Bokszcza- 
nina z symfoniką organową) kolumny 
nadal zachowywały się poprawnie, ale ich 
charakter w tym repertuarze dawał już 
wrażenie nadmiernej lekkości. Pomimo 
że oddawały wiernie przebieg wydarzeń 
muzycznych, to momentami brakowało 
im niskich zejść instrumentów, a potęga 

tutti została ograniczona. Sądzę, że częś- 
ciowo otwarty pokój odsłuchowy o po- 
wierzchni 25 m2 to dla nich zbyt wiele. 
Owszem, przyjemność słuchania po- 
została (wolę taką prezentację niż szwen- 
dający się tu i tam bas), ale było to 
słuchanie bez zaangażowania. O ile 
jednak muzyka organowa została oddana 
w sposób nieco pomniejszony, o tyle na 
przykład „Straszny dwór” Moniuszki 
wypadł zaskakująco dobrze. Nie była to 
może pełnia brzmienia w stylu membran 
o 30-cm średnicy, ale słyszało się całą 
orkiestrę i nie odnosiło wrażenia, że 
traci się coś ze spektaklu.

Wynika z tego, że „baby Thiel” wpraw-
dzie napotyka naturalne ograniczenia 
przy bezpośrednim starciu z dużymi 
piszczałkami organowymi, ale już or- 
kiestrę symfoniczną stara się oddać 
realistycznie i generalnie z powodzeniem. 

Szarpnięcia strun kontrabasów były 
momentami osłabione, z czego wnios-
kuję, że poniżej 45 Hz kolumny reagują 
już słabo. Coś tam jednak było słychać, 
więc poczucie kompletności dźwięku 
zostało zachowane. W sumie to dobry 
kompromis – prawidłowo zestrojone 
kolumny, które przekonująco grają swoją 
wersję dużego dźwięku. W mniejszym 
pomieszczeniu z pewnością wypadną 
jeszcze lepiej.

Uważam te zestawy za udane, o na- 
turalnym brzmieniu bez sztucznego 
„pompowania”, nadające się do każdego 
rodzaju muzyki, ale nie do każdego 
pokoju. Osoby pragnące nagłośnić nimi 
salę balową będą się musiały rozejrzeć 
za Thielem większym co najmniej o nu- 
mer. SCS4T sprawdzą się natomiast  
w bibliotece lub w pokoju bilardowym. 
A jeśli pojawi się potrzeba wypełnienia 
muzyką dużego salonu, najlepiej będzie 
skorzystać z pomocy dedykowanego 
subwoofera.

Alek Rachwald

kwestia gotowości na pikantniejszą 
przyprawę w i tak już wyrazistym daniu/
graniu.

Mimo przyjaznych parametrów, suge-
rujących łatwość współpracy z różnymi 
wzmacniaczami, SCS4T przypominają 
o reputacji Thiela jako producenta 
kolumn lubiących więcej prądu. One 
również lubią być mocno przytrzymane 
za membrany. Warto o tym pamiętać.

Przed kilkoma miesiącami testowa-
liśmy system z Thielami SCS4. Poza tes- 
tem monitory grały z tym samym 
dzielonym wzmacniaczem Zagra. Wersje  
podłogowe wypadły w tym porównaniu 
lepiej. Może dzięki temu, że wolnostojące 
obudowy eliminują trudny do przewi- 
dzenia wpływ podstawek? Mimo że  
różnica w cenie wynosi 5000 zł, a to 
znacznie więcej niż koszt dobrych 
stendów, to według mnie warto wybrać 
SCS4T.

Paweł Gołębiewski

pewnym sensie znałem 
już te kolumny, mając 
pojęcie o dźwięku ich 

podstawkowych kuzynów. Tamte ze- 
stawy zrobiły na mnie dobre wrażenie, 
choć odnotowałem element efekciarstwa. 
Podłączając podłogówki, zastanawiałem 
się, czy spotkam się z dźwiękiem iden-
tycznym, czy też nieco zmodyfikowanym 
poprzez dodanie niskich tonów, na co 
wskazywałaby wielkość obudowy. Z dru- 
giej strony, większa pojemność skrzyni 
nie powinna się przełożyć na większy 
bas, bowiem sama komora akustyczna 
jest podobnej wielkości. Jeśli więc będzie 
różnica, to niezbyt duża. Okazało się 
inaczej.

Od początku odsłuchu z klasyczną 
wokalistyką (nowa płyta Cecylii Bartoli) 
kolumny popisały się dźwiękiem doj- 
rzałym i zrównoważonym. Śledzenie 
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