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cenniku – dla ka!dego 
co" mi#ego. Jest tania linia 

Bronze i high-endowe Pla-
tinum, a po"rodku dwie „hitowe” serie. 
Silver RX maj$ przyzwoite ceny, graj$ 
zaskakuj$co dobrze, a najwi%ksz$ nie-
spodziank% sprawia ich wyko-
nanie. Eleganckie forniry, brak 
"ladów klejenia i efektowne 
g#o"niki – to wszystko spra-
wia, !e kolumny wygl$daj$ na 
dwa razy dro!sze.

Seria Gold GX to krok do 
przodu. Trudno sobie wyobra-
zi&, !e mo!na jeszcze lepiej, bo 
nawet je!eli postawimy GX 100 
obok cudeniek Sonus Fabera, to 
wybór b%dzie zale!a# wy#$cznie 
od gustu.

Budowa
Do redakcji dotar#a para wy-

ko'czona ciemnym orzechowym 
drewnem, ale mo!na wybra& dwa 
inne forniry albo wersje czarn$  
i bia#$, lakierowane na wysoki 
po#ysk. Na skrzynkach nie wida& 
"ladów spoje', tak jakby by#y wy-
ci%te z jednego bloku.

Boczne "cianki s$ wygi%te. Za- 
pewne walczono z falami stoj$cymi 
wewn$trz obudowy. G#o"niki orygi-
nalnie zamocowano, stosuj$c zamiast 
typowych "rubek na froncie jeden 
solidny wkr%t, wchodz$cy w kosze  
i wsuwany od ty#u. Maskownice to 
perfekcyjnie wykonane metalowe 
siatki, trzymaj$ce si% frontów dzi%ki 
ma#ym magnesom. Producent za- 
pewnia, !e s$ przezroczy-
ste akustycznie, ale bez 
nich monitory prezentuj$ 
si% lepiej, wi%c to raczej bez 
znaczenia.

GX 100 s$ konstrukcj$ dwu- 
dro!n$, wentylowan$ z ty#u. 
Pod tunelem bas-re(eksu za-
montowano dwie pary odle-
wanych ci"nieniowo i z#oconych 
gniazd. Przyjmuj$ dowolny 
standard pod#$cze', a zamiast 
zworek u!yto krótkich odcin-
ków srebrzonych kabli.

Z#ocon$ kopu#k%  
z poprzedniej serii  
Gold zast$pino wy- 
sokotonow$ wst%g$  
C-CAM, podobn$ do  
tej z serii Platinum,  
cho& uproszczon$. 
Górna granica pas- 

ma przenoszenia si%ga 60 kHz. Prze-
twornik zamkni%to w t#umi$cej puszce. 
Membran% 16-cm nisko-"redniotonowca 
wykonano z kanapki ceramiczno-meta-
lowej, zawieszonej na mi%kkim resorze. 

Oba reproduktory otrzyma#y solidne 
magnesy. Wewn%trzne okablowanie to 
taki sam srebrzony splot jak w zworkach. 
Zwrotnica jest rozbudowana – sk#ada si% 
z 10 elementów, g#ównie kondensatorów 

polipropylenowych i cewek powietrz-
nych, nawini%tych drutem z miedzi 
beztlenowej.

Kolumny s$ zbyt dobre, by wyl$do-
wa& na regale. Mo!emy do nich samo-
dzielnie dobra& podstawki albo si%gn$& 
po )rmowe rozwi$zanie. Monitor Au-

dio proponuje dosy& drogie (cho& ele-
ganckie) skr%cane stendy na kolcach. S$ 
lekkie, ale pojedyncz$ nog%, na której 
si% opieraj$, mo!na wype#ni& substancj$ 
t#umi$c$.

Z serii GX mo!na stworzy& system  
do kina domowego (chocia! wie"& niesie, 
!e 5.1 modne jest ju! tylko na g#%bokiej 
prowincji). Na froncie wyl$duje wte-
dy jeden z dwóch modeli pod#ogówek.  
Ale postawi& GX 100 jako g#o"niki efek-
towe, za kanap$, to grzech. Na szcz%"cie 

jest mniejszy monitor GX 50. Do wy- 
boru mamy tak!e dwie jednostki 

centralne i aktywny subwoofer.
Podsumowuj$c, Goldy GX to moni-

tory wykonane ze staranno"ci$ godn$ 
stolarskich mistrzów z Danii czy W#och. 
Palce liza&. Nawet !ona nie powie z#ego 
s#owa.Gold GX 100

6WRODUND�JRGQD�ZïRVNLFK� 
L�GXñVNLFK�PLVWU]öZ�

6WHQG\�NRV]WXMÈ�VïRQR�� 
DOH�V]NRGD�SRVWDZLÊ� 
*;�����QD�SöïFH�

64-67 MA Gold GX 100.indd   65 12/23/11   3:23:52 PM



Test NROXPQ\�����������]ï

66 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

.RQğJXUDFMD
GX 100 nie s$ specjalnie wymagaj$-

ce. W zupe#no"ci wystarczy im 60-wa- 
towy tranzystor. U mnie nap%dza# je 
McIntosh MA7000, a sygna# dostarcza# 
Gamut CD3. Okablowanie pochodzi#o 
od Harmoniksa, a sieciówki od Neela 
i Fadela. Pr$d filtrowa#a listwa Giga-
watt PF-2. System gra# w pokoju o po-
wierzchni ponad 20 m*, z dodatkow$ 
wn%k$ kuchenn$.

Drugi ods#uch odby# si% w pokoju 
o powierzchni 9 m*. Oprócz kolumn  
i sprz%tu zmie"ci#y si% w nim tak!e tele-
wizor, kanapa, biurko i rega#y z ponad 
2000 p#yt CD, a tak!e poka+ny ksi%go-
zbiór. Delikatnie mówi$c, pomieszcze-
nie by#o zagracone, a monitorom to-
warzyszy# komplet elektroniki Yamahy: 
A-S 700/CD-S 700. Monitory stan%#y  
w odleg#o"ci 30 cm od tylnej "ciany 
(bez zatyczek w bas-refleksach). Lewa 
niemal dotyka#a z boku rega#u ze zbio- 
rem symfoniki romantycznej; prawa 
zosta#a umieszczona tu! przy biurku. 
Tak !e d#o' ledwo wesz#a pomi%dzy ni$  
a mebel.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Pod#ogówki Silver RX #$czy#y przej-

rzysto"& z odrobin$ ciep#a. Ich anali-
tyczno"&  nie odbiera#a jednak przyjem-
no"ci obcowania z muzyk$. W dodatku 
wszystkie te cechy nie dominowa#y nad 
ni$, a jedynie delikatnie zwi%ksza#y fraj-
d% ze s#uchania.

GX 100 kontynuuje estetyk% RX 6  
i RX 8, zachowuj$c wi%kszo"& ich zalet 
przy mniejszych gabarytach, a mniej-
szo"& winduj$c na wy!szy poziom. To 
ten sam d+wi%k, tyle !e odrobin% bardziej 
wyra)nowany.

Post%p obserwujemy g#ównie w zakre-
sie wysokich tonów i czysto"ci brzmie-
nia. Platynowa wst%ga oferuje bardzo 
dobr$ rozdzielczo"&. Gra jasno, z polo-
tem, nie !a#uj$c góry. Potra) zabrzmie& 
przenikliwie. Na tle reszty pasma do-
sadnie zaznacza swoj$ obecno"&, ale nie 
ha#asuje. Wydaje si% nawet bardziej kul-
turalna od z#oconych kopu#ek RX-ów,  
ale zapewnia wi%ksz$ zawarto"& sopra-
nów w pa"mie. Przez to mo!e si% wyda- 
wa&, !e d+wi%k GX 100 jest ja"niejszy 
ni! na przyk#ad RX 8. To si% sprawdza 
w skomplikowanych sk#adach, ale gdy 
zechcemy pos#ucha& muzyki wokal-
nej czy kameralnego jazzu, dostrze!e-
my to samo podniesienie temperatury  
w centrum pasma. Powoduje ono lekkie 
powi%kszenie d+wi%ku instrumentów  
takich jak saksofon, tr$bka czy fortepian. 
Efekt po!$dany przez audio)lów, bo do-
daje prezentacji romantyzmu i ci%!a- 
ru. W takich sk#adach pierwszy plan 
lekko si% przybli!a do s#uchacza i mo!e- 

my z wi%ksz$ dok#adno"ci$ analizowa& 
tekst podawany przez wokalist% czy li-
nie melodyczne w polifonicznych struk-
turach kameralistyki baroku. Przy tym 
„ucywilizowaniu” zestawy s$ jednocze-
"nie tak dok#adne, !e z powodzeniem 

nadawa#yby si% na narz%dzie do ma-
steringu.

Warto te! zwróci& uwag% na spój-
no"& zakresów. Wysokie tony s$ zszy-

te ze "rednic$ bez "ladu. Czy lepiej ni!  
w RX-ach? Mo!e troch%, chocia! i tam 
nie dostrzeg#em !adnych problemów. 

Goldy wydaj$ si% po prostu bardziej lot-
ne i nadaj$ instrumentom szlachetniej-
szy, bogatszy w alikwoty rys.

S$ te! szybsze. Wiem, !e jednej mem-
branie #atwiej pod$!a& za zmianami 
tempa ni! dwóm, w dodatku wi%kszym. 
I pewnie st$d si% bierze przewaga dro!-
szych monitorów. Solówki gitary Marcu-
sa Millera czy nawet kontrola pomruków 
w Massive Attack biegn$ z wi%ksz$ pre-
cyzj$; wybrzmienia s$ dok#adniej kon-
trolowane. 

RX 8 graj$ na pewno obszerniej w dole, 
ale ju! z „szóstkami” porównanie mo!e 
wyj"& nie tak, jakby stryjenka sobie tego 
!yczy#a. Ogólne wra!enie jest takie, !e  
w GX 100 basu jest mniej i d+wi%k wyda-
je si% ja"niejszy, ale do czasu, w którym 
wchodzi pomruk z klawisza albo nuta 
peda#owa w organach (ta zwykle w do-
minancie, oczekuj$cej na tonik%, w ros- 
n$cym z ka!d$ chwil$ napi%ciu). Wtedy 
kolumienki si% rozkr%caj$ i sprawiaj$,  
!e otwieramy oczy szerzej ni! zwykle. 
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Ha! Czyli mog$ te! rykn$& jak pod#ogo-
we skrzynie.

A mog$, tylko !e zawsze z kultur$. 
Podstawkowe Silver RX-1 i RX-2 te! gra-
j$ "wietnie jak na swoj$ 
cen%, ale przy Goldach to 
ha#asuj$ca bud!etówka. 
Niestety, tak ju! ten "wiat 
urz$dzono, !e dobre rze-
czy kosztuj$.

A teraz ma#y pokoik  
i Yamaha w tle. Mo!e za-
brzmi to jak herezja, ale 
kolumny w tak trudnych 
warunkach i z elektroni-
k$ s#absz$ o trzy klasy 
zagra#y… zdecydowanie 
lepiej. Rzadko zdarzaj$ 
mi si% takie niespodzian-
ki, ale – jak wida& – cz#o-
wiek uczy si% przez ca#e 
!ycie. D+wi%k nie by# ani 
troch% zduszony. Prze-
ciwnie – rozwin$# skrzy-
d#a. Pojawi# si% pot%!- 
ny, zachwycaj$co g#%boki  
i mi%kki, cho& jednocze-
"nie kontrolowany bas. 

Ca#o"& nabra#a mi%sisto"ci, a "rednica 
wysz#a gor$c$ fal$ do przodu. G#osy sta#y 
si% namacalne, a skrzypce i saksofon… 
Ech, nie uwierzycie. W dodatku, ju! ca#-

kiem wbrew oczekiwa-
niom, scena nabra#a swo-
body, a dynamika – rytmu 
i )zycznie odczuwalnego 
uderzenia. Kolumny za-
gra#y po prostu pi%knie, 
efektownie i z królewskim 
rozmachem. Zas#u!y#y na 
komplet szóstek od góry 
do do#u (w tabelce widzi-
cie "redni$ z obu sesji). T$ 
lekcj% zapami%tam chyba 
do grobowej deski.

.RQNOX]MD
Je!eli macie salon, w któ-

rym mo!ecie z rodzin$ ta'-
czy& poloneza, polecam ra- 
czej RX 8. Prawie ta sama 
cena i prawie ta sama ja-
ko"&, za to daleko lepsze 
dopasowanie do warun-
ków akustycznych. Je!eli 
pokój jest wielko"ci #azien-

ki, to sprawa wygl$da inaczej. Wówczas to 
GX 100 zapewni$ d+wi%k taki, !e szcz%ka 
opada. I niech mi kto" powie, !e „setki” to 
g#o"niki efektowe. To jedne z najlepszych 
i najmniej wymagaj$cych monitorów, ja-
kie s#ysza#em. Pod warunkiem, !e wyl$-
duj$ w klitce, w której tak naprawd% nic 
nie ma prawa zagra& poprawnie. Mo!na  
z nimi nawet i"& do wi%zienia.
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Monitor Audio  

Gold GX 100
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Dane techniczne:
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6NXWHF]QRĂÊ�� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 42 Hz – 60 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D�� 60-200 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 36/21/30 cm

0DVD��� 10 kg

Ocena:
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