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8sher powsta! w 1972 roku, w cza-
sach, gdy wrze"nie#ski Tonsil 
"wi$ci! najwi$ksze tryumfy. Dzi" 

duma i chluba socjalistycznego przemys!u 
hi-% funkcjonuje jako zombie, natomiast 
Usher ma si$ doskonale. W katalogu 
znajdziemy kilkadziesi&t modeli kolumn 
zgromadzonych w o"miu seriach, o ce-
nach nijak nie pasuj&cych do stereotypu 
dalekowschodniej masówki.

Budowa
Pod!ogowe Dancer Mini-1 DMD nale-

'& do nowej serii Dancer Diamond DMD. 
Wprawdzie w katalogu Ushera jest ju' 
jedna seria Dancer, z berylowymi kopu!-
kami wysokotonowymi, lecz opracowanie 
diamentowych tweeterów sk!oni!o szefów 
wytwórni do opracowania osobnej linii ze-
stawów wyposa'onych w te przetworniki. 
Posiadacze poprzedniej wersji „Tancerzy” 
nie musz& si$ czu( zawiedzeni, bowiem za 
niewielk& dop!at& mog& zmodernizowa( 
posiadane kolumny.

Gdy uwolni!em Mini-1 z podwójnych 
kartonów, ich wygl&d od razu przypad! mi 
do gustu. Zajrza!em do katalogu Ushera, 
'eby sprawdzi(, jak si$ prezentuj& na tle in-
nych modeli i musz$ przyzna(, 'e Mini-1 
s& najbardziej proporcjonalne ze wszyst-
kich Dancerów Diamond DMD.

Pod wzgl$dem wizualnym pod!ogów-
ki Ushera mog& si$ kojarzy( z kolumna-
mi jednej z najbardziej znanych w!oskich 
manufaktur, której nazwy chyba nie mu-
sz$ wymienia(. Jest tak za spraw& zabiegu 
stylistycznego, polegaj&cego na naci$ciu 
bocznych "cianek obudów w sposób imi-
tuj&cy z!o'enie ich z kilku kawa!ków litego 
drewna. Ob!o'enie tych paneli naturalnym 
orzechowym fornirem dodatkowo pot$gu-
je to wra'enie.

Po wykr$ceniu g!o"ników okaza!o si$, 'e 
mia!em do czynienia z MDF-em, ale nie 
byle jakim. Przedni& "ciank$ wykonano 
z 5-cm dechy, a pozosta!e s& od niej tylko 
odrobin$ cie#sze. Je"li doda( do tego liczne 
wzmocnienia, to pod wzgl$dem sztywno"ci 
obudowy Mini-1 przypominaj& kloc litego 
drewna. Boczne "cianki wygi$to w kszta!t 
litery U, dzi$ki czemu zredukowano fale 
stoj&ce wewn&trz obudowy. Wyko#czenie 
frontu czarnym lakierem fortepianowym 
dodaje kolumnom elegancji, co jeszcze 
podkre"laj& wysokiej jako"ci podwójne 
gniazda umieszczone na z!oconej p!ytce.

Cho( wykonane z grubego MDF-u 
skrzynie s& ci$'kie i solidne, posadowio-
no je na odlewanych 'eliwnych coko!ach  
o masie 13,5 kg ka'dy (!). Od pod!o'a izo-
luj& je masywne regulowane sto'ki.

Maj&c na my"li diamentowe kopu!ki 
wysokotonowe, oczyma wyobra)ni widzi-
my co" na kszta!t soczewek. Do budowy 
nowego tweetera Usher nie wykorzysta! 
jednak syntetycznego diamentu, stosowa-
nego przez B&W. Membrana DMD ma 
metalowy rdze#, na który obustronnie na-
tryskuje si$ warstw$ amor%cznego w$gla 
DLC (Diamond Like Carbon), w!a"ciwo-
"ciami zbli'onego do diamentu. Zastoso-
wany w Mini-1 g!o"nik wysokotonowy 
jest wkl$s!& kopu!k& o "rednicy 1,25 cala, 

a przed czynnikami zewn$trznymi chroni 
go sztywna stalowa siateczka.

*rednie i niskie tony pozostaj& domen& 
18-cm g!o"nika z celulozow& membran& 
wzmocnion& w!óknem w$glowym, zna-
nego ze starszych modeli tajwa#skiej wy-
twórni. Kosz wykonano z aluminiowego 
odlewu, a du'a gumowa fa!da zawieszenia 
zapowiada mocne wra'enia w dole pasma.

Otwór bas-re+eksu skierowano do przo-
du. Zamiast zwyczajowej okr&g!ej rury 
wykorzystano w&ski prostok&tny tunel, 
który umieszczono tu' nad coko!em. Brak 
%ku"nych wg!$bie# czy zaokr&gle# rodzi 
podejrzenia o powstawanie turbulencji 
powietrza w trakcie g!o"nego s!uchania. 
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Uprzedzaj&c fakty, niczego takiego nie za-
uwa'y!em.

.RQğJXUDFMD�
Diamentowe Ushery tra%!y do mnie 

wraz z elektronik& Audio Researcha – pre-
ampem Reference 5 oraz ko#cówk& mocy 
DS 450. Jako )ród!o sygna!u s!u'y! odtwa-
rzacz CD Bladelius Syn, za" ca!y system 
spi$!y kable Synergistic Research z serii 
Tesla, wyposa'one w aktywne ekranowa-
nie z dodatkowym zasilaniem. Wprawdzie 
elektronika i okablowanie by!y znacznie 
dro'sze od Mini-1, ale dobre towarzystwo 
wycisn$!o z diamentowych „Tancerzy” 
wszystkie soki, do ostatniej kropli.

Kolumny stan$!y na 3-cm granitowych 
p!ytach, natomiast elektronika – na ci$'kiej 
drewnianej szafce z kamiennymi blatami.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Mini-1 przyjecha!y do mnie prosto  

z fabryki na Tajwanie, wi$c nale'a!a im si$ 

rozgrzewka. Przez kilka dni raczy!em je 
p!ytami reprezentuj&cymi ró'ne gatunki 
muzyki, lecz formalny test zacz&!em od 
klasyki.

Od razu ujawni!a si$ jedna z ich naj-
wa'niejszych cech. DMD s& wyj&tkowo 
przejrzyste. Ma to swoje dobre i z!e stro-
ny. W czasie ods!uchów bezceremonial-
nie rozprawi!y si$ z kilkoma p!ytami po-
chodz&cymi z renomowanych wytwórni 
gwarantuj&cych wysoki poziom realizacji, 
co tylko potwierdzi!o star& zasad$, 'e nie 
wszystko z!oto, co si$ "wieci. Meloma-
ni posiadaj&cy bogat& i spontanicznie 
kompletowan& p!ytotek$ musz& si$ liczy(  
z jej gruntowym przesianiem. Mini-1 nie 
maj& najmniejszego szacunku dla bia!ych 
kruków i wybitnych interpretacji, których 
poziom realizacji jest ledwie przeci$tny. 
Potra%!y jednak podkre"li( pozytywne 
aspekty brzmienia, zwi$kszaj&c tym sa-
mym ró'nic$ dziel&c& je od reszty prze-
kazu muzycznego. Je"li natomiast na tac-

ce odtwarzacza l&dowa!a p!yta nagrana 
z przestrzeganiem wszystkich zasad au-
dio%lskiej koszerno"ci, przed s!uchaczem 
otwiera!y si$ bramy raju.

Porównuj&c ze sob& dwa dzie!a G.F. 
Haendla – „Mesjasza” i „Dixit Dominus” 
– zyska!em mo'liwo"( obserwowania 
ró'nic w jako"ci ich realizacji. „Mesjasz” 
z Paulem McCreeshem wydawa! si$ na-
grywany w ciemny, pochmurny dzie#, co 
odbi!o si$ na czytelno"ci dalekich planów. 

Sprawdzi!em w ksi&'eczce do!&czonej do 
p!yty. Faktycznie – wyst$p zarejestrowa-
no w grudniu 1996 roku, a Londynowi 
w okolicy Bo'ego Narodzenia daleko do 
w!oskiej Riwiery. G!$boka scena, zaczyna-
j&ca si$ na linii g!o"ników, by!a wzorcowo 
rozplanowana. Po!o'enie grup instrumen-
tów mo'na by!o okre"li( z dok!adno"ci& 
do kilku centymetrów, co w przypadku 
tego nagrania nie jest codzienn& prakty-
k&. Je'eli chodzi o premiowane aspekty 
brzmienia, to w przypadku „Mesjasza” 
by!y to na pewno wokale. Partie solistów 
by!y "piewane w skupieniu, natomiast 
chóry brzmia!y energicznie, z rozmachem 
i zaanga'owaniem.

Gdy w odtwarzaczu umie"ci!em kr&'ek 
„Dixit Dominus” z Anne So%e von Otter, 
zza chmur wyjrza!o s!o#ce i dos!ownie 
roz"wietli!o wielobarwne witra'e sztok-
holmskiego ko"cio!a Adolfa Fridericka. 
Nagrania dokonano w styczniu 1986  
i dam sobie r$k$ uci&(, 'e by! to mro)ny, 

bezchmurny poranek. Ró'nica pomi$dzy 
obiema rejestracjami okaza!a si$ kolosal-
na. Wprawdzie wokale zyska!y niewiele, 
ale smyczki i klawesyn sprawia!y wra'enie 
odtwarzanych na dwóch ró'nych syste-
mach. Scena pozosta!a za lini& g!o"ników, 
za to zyska!a nieco na szeroko"ci i wyso-
ko"ci.

Ju' w czasie s!uchania Haendla oraz 
kilku kolejnych p!yt z klasyk& zwróci!em 
uwag$ na bas. Wed!ug producenta pasmo 
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przenoszenia zaczyna si$ od 38 herców, 
ale niskie tony schodzi!y na samo dno 
piekie!. Wcale bym si$ nie zdziwi!, gdyby 
wywabi!y z g!$bin Morii samego Balroga. 
W nagraniach organowych najni'szy bas 
czu!em dos!ownie w trzewiach i nie mu-
sia!em nawet wysila( wyobra)ni, by ujrze( 
przed sob& wibruj&cy s!up powietrza.

W muzyce powa'nej bas by! ca!y czas 
obecny. Nie stanowi! t!a dla wyczynów 
"rednicy i wysokich tonów, lecz by! pe!-
noprawnym uczestnikiem spektaklu. Jego 
rozci&gni$cie i dynamika nie pozostawia-
!y "ladowego niedosytu, lecz po przej"ciu 
do cz$"ci rozrywkowej okaza!o si$, 'e tego 
miodu mo'e by( za du'o. Palce kontra-
basisty w nagraniach tria jazzowego by!y 
zwinne, jednak sam instrument przybiera! 
rozmiary katedry Notre-Dame de Paris. 
Na dobrze zrealizowanych p!ytach niskie 
tony pozosta!y wolne od podbarwie#, lecz 
gdy do odtwarzacza tra%!y s!absze wyda-
nia, od strony Mini-1 da!o si$ s!ysze( lek-
kie dudnienie. Ekstremalnym przypad-
kiem okaza!o si$ „With or Without You” 
U2, w którym gitara Adama Claytona 
zamieni!a pod!og$ pokoju ods!uchowego  
w wielki woofer o powierzchni 20 m,. Dla-
tego szukaj&c wzmacniacza, który idealnie 
dogada si$ z Usherami, zwró(cie uwag$ 
na ten aspekt brzmienia. Piece wylewaj&-
ce z siebie t!uste basiszcza mo'na od razu 
skre"li( z listy obserwacyjnej. Ale te' nie 
obawiajcie si$, 'e w przypadku piecyka 
lampowego zabraknie Wam do!u.

Mówi&c o basie, nie sposób nie wspo-
mnie( o dynamice Mini-1. Wprawdzie 
deklarowana skuteczno"( 87 dB to po-
ziom przeci$tny, ale kolumny Ushera 
dysponuj& naprawd$ solidnym wykopem. 
Kakofonia kurantów otwieraj&ca „Time” 
Pink Floydów mog!a rozsadzi( "ciany  
i, co godne podkre"lenia, nawet najbar-
dziej dynamiczne fragmenty brzmia!y bez 
zniekszta!ce#. Mini-1 to bardzo niebez-
pieczne kolumny, które wr$cz prowokuj& 
do g!o"nego s!uchania, a st&d ju' prosta 
droga do mi$dzys&siedzkich wa"ni.

O ile w przypadku nagra# klasyki, do-
konywanych najcz$"ciej w du'ych salach 
koncertowych, mo'na mówi( o wp!ywie 
warunków akustycznych pomieszcze# na 
budow$ sceny d)wi$kowej, to w przypad-
ku realizacji studyjnych Usher narzuca 
s!uchaczowi w!asn& wizj$ idea!u. Pano-
rama d)wi$kowa zaczyna!a si$ tu' przed 
lini& g!o"ników i si$ga!a daleko za nie. 
Mówienie o ameryka#skim rozmachu jest 
w tym przypadku w pe!ni uzasadnione. 
Znam wiele osób, którym odpowiada ten 
sposób prezentacji, ja jednak wol$, gdy 
scena jest bli'sza miejscu ods!uchowemu, 
a prezentacja muzyki „wci&ga” odbiorc$ 
pomi$dzy wykonawców. Za to stereofo-
nia by!a bez zarzutu. Wszystkie )ród!a 
pozorne zosta!y wyra)nie rozmieszczone 
na scenie i osoby z zaci$ciem detektywi-
stycznym b$d& mog!y rozrysowa( je na 
papierze milimetrowym. 

.RQNOX]MD
Diamentowe Ushery Dancer Mini-1 to 

bardzo dobre kolumny w uczciwej cenie. 
Uwa'ajcie tylko, by nie obudzi( w nich 
bestii. Cho( z drugiej strony, dla wielu 
melomanów ich b!ysk szale#stwa mo'e 
stanowi( koronny atut.

Usher  
Dancer Mini-1 DMD
'\VWU\EXFMD��� Audiofast 
&HQD���� ������]ï�

Dane techniczne:
6NXWHF]QRĂÊ��� 87 dB
,PSHGDQFMD��� 8 omów
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 38 Hz – 40 kHz 
5HNRP��PRF�Z]P����� 90 W
:\PLDU\��Z�V�J���� 106,2/32/40 cm 
0DVD��� 37,3 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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