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ierwsza seria System Audio 
nazywa!a si" Match i sk!ada!a 

z pary monitorów i dwóch kolumn 
pod!ogowych. By!y na tyle udane, #e 
pozwoli!y za!o#ycielowi spokojnie za-
j$% si" prac$ nad kolejnymi modelami. 
Przez 28 lat mury zak!adów w Roskilde 
opu&ci!a niezliczona liczba pod!ogówek, 
monitorów i subwooferów. Zgodnie ze 
sprawdzonymi wzorcami Ole Witthoft 
preferuje d!ugie serie, a poj"cie „gor$cej 
nowo&ci” w s!owniku System Audio nie 
wyst"puje. Testowany dzi& zestaw Man-
tra wszed! do produkcji na prze!omie 
2009 i 2010 roku i nic nie wskazuje na 
to, by w daj$cej si" przewidzie% przy-
sz!o&ci mia! zako'czy% swój #ywot.

Ca!a seria Mantra sk!ada si" raptem  
z dwóch kolumn pod!ogowych i moni-
tora, który w instalacjach wielokana-
!owych mo#e pe!ni% rol" g!o&nika cen-
tralnego. Do testu trafi!y wszystkie trzy 
modele. Funkcj" g!o&ników g!ównych 
powierzy!em du#ym pod!ogówkom 
„60”. Nieco mniejsze, wolnostoj$ce „30” 
zadowoli!y si" rol$ surroundów, a mo-
nitor obs!ugiwa! dialogi. Zestaw uzupe!-
nia! subwoofer Sub Electro 175, zajmu-
j$cy &rodkow$ pozycj" w katalogu.

Budowa
System Audio preferuje w$skie przed-

nie &cianki i niewielkie g!o&niki nisko-
&redniotonowe. Mantry s$ tego dobitnym 
przyk!adem. Szeroko&% frontów wynosi 
raptem 14,5 cm, a 11-cm przetworniki 

pozornie mog!yby zadowoli% najwy#ej 
jakie& minimonitorki. Umieszczenie ich 
w kolumnach pod!ogowych zakrawa na 
kuriozum sezonu, ale w audio(lskim 
&wiatku nie takie rzeczy si" spotyka.

Wszystkie obudowy wykonano z calo-
wych p!yt MDF, za& fronty pogrubiono  
o dodatkowy centymetr. Na podkre&le-
nie zas!uguje staranno&% wykonania, po-
twierdzaj$ca renom" du'skich stolarzy. 
Kolumny wyka'cza si" naturalnymi for-
nirami, a na ch"tnych czeka tak#e lakier 
fortepianowy.

Deski g!o&nikowe pomalowano na 
szaro, co da!o ciekawy efekt wizualny. 
Maskownice trzymaj$ si" frontów dzi"ki 
ma!ym magnesom ukrytym pod oklein$. 
W$skie i g!"bokie kolumienki s$ podat-
ne na „boczne wiatry” w postaci bryka-
j$cej dziatwy przedszkolnej. Zapobiec 

nieszcz"&ciu maj$ szerokie co-
ko!y, na których posadowio-

no skrzynie. W ich dnach umieszczono 
wej&cia komór balastowych. Nape!nienie 
ich audio(lsk$ zasypk$ znacznie poprawi 
stabilno&% kolumn; mo#e te# pozytywnie 
wp!yn$% na przetwarzanie basu.

We wszystkich Mantrach znalaz!em 
porz$dne, z!ocone terminale WBT. W ko-

lumnach wolnostoj$cych umieszczono je 
tu# nad pod!og$, co ma zapobiec wy!ama-
niu ich przez ci"#kie i sztywne kable. 

We wszystkich konstrukcjach serii 
Mantra zastosowano te same g!o&niki.  
Jak na patriot" przysta!o, Ole Wittho)  
postawi! na du'skich wytwórców. 25-mm  
pier&cieniowo-kopu!kowe tweetery z po-
dwójnymi magnesami dostarczy!a Vifa,  
a 11-cm celulozowe nisko-&rednioto- 
nowce, zaopatrzone w dodatkowe pier-
&cienie – Peerless.

Jedyny obcy element zestawu, czyli 
subwoofer Sub Electro 175, wyposa#ono 
w normalny, pe!nowymiarowy g!o&nik 
basowy o &rednicy 21 cm. Wzmacniacz 
pracuj$cy w klasie AB jest zasilany po-
t"#nym transformatorem toroidalnym, 
wspomaganym par$ elektrolitów, jakich 
nie powstydzi!yby si" audio(lskie piecy-
ki stereo. Wszystkie &cianki wykonano  
z calowych p!yt MDF, a na odlewanej 
tablicy rozdzielczej umieszczono ra-

diator odprowadzaj$cy ciep!o  
z przymocowanej do' pary 
tranzystorów. Nie wiem dlacze-
go, ale egzemplarz dostarczony 
do testów posiada! tablic" roz-
dzielcz$ pochodz$c$ z najwy#-

szego modelu Sub Electro 200. 
Raczej nie by!o to przeoczenie, 
wi"c pewnie prezent od pro-
ducenta. Liczne prze!$czniki 

i pokr"t!a umo#liwia!y m.in. do-
datkow$ regulacj" charakteru niskich 
tonów. Otwór bas-re*eksu ulokowano  
w dnie obudowy. Gumowe nó#ki s$ na 
tyle wysokie, by nie zak!óca!y rozchodze-
nia si" d+wi"ku.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Jedna z audio(lskich regu! g!osi, #e  

w systemach stereo w$skim kolumnom 
!atwiej znikn$% z pokoju ods!uchowego,  

Takiego zasilania  
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a ich przestrze' cechuj$ wi"ksze rozmia-
ry i lepsza de(nicja +róde! pozornych ni# 
w przypadku konstrukcji wielkogabary-
towych. ,ycie cz"sto t" zasad" wery(-
kuje, ale Mantry j$ potwierdzi!y. Scena 
generowana przez zestaw System Audio 
by!a tak obszerna, #e niemal wywo!ywa!a 
w pokoju echo. Dalekie odg!osy faktycz-
nie dochodzi!y z daleka i nie trzeba by!o 
wysila% wyobra+ni, by poczu% przestrze' 
szerokich uj"% na ekranie. Szczególnie  

efektownie wypad!a fina!owa bitwa  
w „Szeregowcu Ryanie”, w której odg!osy 
strza!ów i eksplozji autentycznie odbija!y 
si" dalekim echem od murów wyludnio-
nego normandzkiego miasteczka. Lokali-
zacja +róde! pozornych nie pozostawia!a 
w$tpliwo&ci, a odleg!e plany zosta!y od-
powiednio do&wietlone, dzi"ki czemu 
przekaz zyska! na wiarygodno&ci. 

Zreszt$, du'skie kolumny sprawiaj$ 
wra#enie, jakby naprawd" chcia!o im si" 

gra%. W ich brzmieniu nie ma miejsca na 
ospa!o&% czy nieko'cz$ce si" cyzelowa-
nie ka#dej nutki, co wcale nie znaczy, #e 
pobie#nie traktuj$ wykonywan$ prac". 
W scenach batalistycznych rozsadza!a je 
energia, za& w czasie odtwarzania spokoj-
nego kina moralnego niepokoju potra(!y 
tchn$% #ycie nawet w naj&lamazarniejsze 
sceny.

Musz" przyzna%, #e widok 11-cm g!o&- 
ników basowych wspomaganych 8-calo- 

wym subwooferem wywo!a! u mnie 
obawy co do niskich tonów. W za-
sadzie praw (zyki nie da si" oszu-
ka% i z pustego nawet Salomon…, 
ale Wittho)owi ta sztuka prawie 

si" uda!a. Zamiast udawa%  
pot"g" brzmienia, przyj$! 
formu!" basu szybkiego, kon-
turowego i przy tym bardzo 

dynamicznego. W rezultacie 
podczas wybuchów bomb zie-
mia dr#a!a jedynie na ekranie, 
ale odg!osy pojedynczych wy-
strza!ów, podrasowanych silni-
ków samochodowych i nadla-
tuj$cych samolotów brzmia!y 

bez zarzutu.
O ile amatorzy rozsadzaj$cych 

&ciany mózgotrzepów mog$ po-
czu% niedosyt, o tyle „audiofil-
ski” charakter basu b"dzie nie 
do przecenienia w materiale 
koncertowym. Zupe!nie nie 
odnios!em wra#enia obcowania  

z zestawem kina domowego. Czy-
ste, energiczne brzmienie z mocnym 

fundamentem basowym mo#na by 
przypisa% rasowemu zestawowi stereo  
i tylko bardzo obszerna scena przypo-
mina!a, #e mam do czynienia z instala-
cj$ wielokana!ow$. 

.RQNOX]MD
System Audio Mantra to kolumny z praw- 

dziwym pazurem. Wprawdzie na tym po-
ziomie cenowym maj$ liczn$ i powa#n$ 
konkurencj", ale z odpowiednio dobran$ 
elektronik$ poziomu odniesienia trzeba 
b"dzie szuka% o wiele wy#ej.
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