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owa seria MX kontynuuje t! trady-
cj!, oferuj"c porz"dne kolumny za 
niewielkie pieni"dze. Do wyboru 

mamy trzy modele podstawkowe, trzy wol-
nostoj"ce i dwa g#o$niki centralne. Subwoo- 
fery zgromadzono w osobnej zak#adce.

Budowa
MX3 to najmniejsze pod#ogówki. Nawet 

na grubych postumentach z wkr!conymi 
kolcami ich wysoko$% ledwie przekracza 
80 cm. Projektanci postarali si! jednak, aby 
mimo skromnych rozmiarów kolumienki 
przyci"ga#y wzrok. G#o$niki umieszczono 
w okr"g#ych plastikowych pro&lach i przy-
s#oni!to maskownicami wpasowuj"cymi si!  
w p#aszczyzny czarnych frontów. 

Obudowy sklejono z ca#kiem grubych 
p#yt. Nie demontuj"c g#o$ników, mo'na to 
stwierdzi%, patrz"c z ty#u. Znajdziemy tu sze-
rokie wyloty tuneli rezonansowych, pro&le  
z podwójnymi gniazdami oraz zatyczki ko-
mór balastowych. Jako 'e przetworniki wy-
korzystuj" tylko cz!$% obj!to$ci skrzynek, 
doln" komor! mo'na zasypa% np. pra'o-
nym piaskiem. Taki zabieg poprawi kontrol! 
basu.

Zamiast popularnego uk#adu 2,5-dro'ne-
go w MX3 zdecydowano si! na klasyczny 
dwudro'ny. Niskimi i $rednimi tonami zaj-
muj" si! 16-cm przetworniki z membrana- 
mi paramidowymi. To kanapkowe po#"cze-

nie pulpy celulozowej z w#óknami arami-
dowymi. G#o$niki maj" blaszane kosze  
i rozs"dnej wielko$ci magnesy. Przyklejo-
no do nich dodatkowe pier$cienie ferry-
towe. Mimo to w specy&kacji technicznej 
&rma zaznacza, 'e MX3 nie s" ekrano-
wane. W ka'dym razie na pewno nie  
w pe#ni, bo magnesy nie zosta#y zamkni!-
te w metalowych puszkach. 

Wysokie tony to domena 25-mm jed- 
wabnej kopu#ki z nap!dem neodymo-
wym. Co typowe dla kolumn tej marki, 
tweeter znalaz# si! pod jednym z g#o$ni-
ków nisko-$redniotonowych. Je'eli b!-
dziemy chcieli mie% uszy na wysoko$ci 
kopu#ek, trzeba si! b!dzie zaopatrzy%  
w naprawd! niskie siedzisko.

Zwrotnic! przymocowano do pro&lu 
z gniazdami. Przyjm" dowolne ko(ców-

ki, ale z racji ich niewielkiego rozstawu naj-
bezpieczniej wybra% banany. Umieszczenie 
pro&li z gniazdami na znacznej wysoko$ci 
mo'e przeszkadza% estetom, którzy nie lubi" 
zwisaj"cych kabli. Za to wciskane maskow-
nice s" dobrym pomys#em. Trzeba si! troch! 
nam!czy%, 'eby je zdj"%. Pomy$lano tak'e  
o zabezpieczeniu bas-re)eksów materia#o-
wymi siateczkami. Dzi!ki temu do $rodka 
nie wpadn" 'adne przedmioty. Missionom 
koty ani dzieci niestraszne.

MX3 s" dost!pne w czterech wersjach 
wyko(czenia drewnopodobnymi oklei- 
nami: czarnej, czere$niowej, orzechowej 
i ró'anej.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Je$li mieli$cie wcze$niej do czynienia 

z kolumnami tej &rmy, nie b!dziecie za-
skoczeni. Mimo skromnych gabarytów, 
MX3 serwuj" pot!'ny d*wi!k osadzony 
na masywnym basie. Równowaga tonal- 
na jest w jego stron! delikatnie przechylo-
na, ale nie nazwa#bym tego efekciarstwem. 
Ot, wysokich tonów jest ciut mniej ni'  
w kolumnach graj"cych liniowo, a basu 
troch! wi!cej. G#!bia niskich tonów za-
s#uguje na uznanie. Missiony przedk#ada-
j" zasi!g i pot!g! nad szybko$%. Szkoda, 
'e producent nie przewidzia# w zestawie 
zatyczek do bas-re)eksów. Du'a $rednica 
tuneli i zabezpieczaj"ce siateczki sprawia-
j", 'e nie sprawdzi si! tutaj rozci!ta na pó# 
poduszka z Ikei. Kontrol! niskich tonów 
powinno natomiast poprawi% zasypanie 
komór balastowych.

Na szcz!$cie, bas nie 
przys#ania $rednicy – naj- 
wi!kszej atrakcji ko-
lumn. +"czy ona bar-
dzo dobr" czytelno$%  
z przyjemn" papierow" bar-
w". Ze $wiec" szuka% bud'e-
towych kolumn, które zapre-
zentuj" tak g!ste i wci"gaj"ce 
wokale. Wysokie tony pasuj" 
do tego obrazka idealnie. S" 
stosunkowo #agodne i nie ha-
#asuj". Nie atakuj" te' s#ucha-
cza nadmiernie wyekspono-
wanymi szczegó#ami.

Je$li chodzi o stereofoni!, to 
MX3 zdecydowanie wol" gra% 
w g#"b. Lokalizacja *róde# po-
zornych w wymiarze szeroko-
$ci, jak na kolumny w tej cenie, 
okazuje si! bardzo dobra. +"czy 

si! to ze spokojnym i relaksu-

j"cym charakterem brzmienia. Missiony nie 
podaj" d*wi!ku na twarz. Wol" posadzi% nas 
w tylnym rz!dzie i pozwoli% delektowa% si! 
muzyk" w mi#ej atmosferze.

.RQNOX]MD
Bardzo przyjemne g#o$niki. Ogranicze-

niem b!d" rozmiary pokoju. W ma#ych klit-
kach si! udusz". Ca#e szcz!$cie, w katalogu 
s" jeszcze monitory.
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Dane techniczne:

6NXWHF]QRĂÊ��� 89 dB

,PSHGDQFMD��� 8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 48 Hz – 20 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]P���� 25 – 150 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 81,5/17,2/34 cm
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