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przypadku Paradigma nikt 
nie pisze podobnych histo-

rii. Firma zosta!a za!o"ona 
w 1982 roku. Od pocz#tku bazowa!a na 
badaniach kanadyjskiej organizacji na-
ukowej NRC. Ich celem by!o okre$lenie 
cech, które decyduj# o tym, czy dany 
d%wi&k nam si& podoba, czy nie. W $le-
pych testach wzi&!o udzia! kilka tysi&cy 
osób. Czynnikami decyduj#cymi o uzna-
niu brzmienia za dobre okaza!y si&: natu-
ralny zakres tonów $rednich, dynamika  
i zdecydowany bas. Dzi$ 'rma utrzymuje, 
"e najwa"niejsza jest równowaga tonalna, 
przestrze( i neutralno$), ale wszyscy i tak 
wiedz# swoje. Pr&dzej Lady Gaga poka"e 
si& w garsonce, ni" Paradigm przestanie 
dba) o bas i dynamik&.

Budowa
Symbol recenzowanych dzi$ g!o$ników 

mówi, "e mamy do czynienia z siódm# 
ods!on# serii Monitor. Sporo, pami&tajmy 
jednak, "e cho) kolumny maj# za sob# d!u-
gi sta", to kolejne mody'kacje by!y wpro-
wadzane w rozs#dnych odst&pach czasu. 
Z niewiadomych wzgl&dów Paradigm po-
równuje je do wielkich osi#gni&) staro"yt-
nego Rzymu. Nawet coko!y stabilizuj#ce 
s# wzorowane na kolumnach roma(skich. 
Kanadyjczycy przyznaj#, "e Monitory nie 
s# tak imponuj#ce i nie przetrwaj# dwóch 
tysi&cy lat, ale z porówna( z konkurencj# 
maj# wychodzi) z tarcz#.

Siódemka to najmniejszy model wol-
nostoj#cy w serii Monitor v7. Do wyboru 
mamy jeszcze dwie wi&ksze pod!ogówki, 
dwa modele podstawkowe, dwa g!o$niki 
centralne, dwa efektowe do powieszenia 
na $cianie i trzy subwoofery. W porówna-
niu do poprzedniej linii zmniejszono obu-
dowy. Producent zapewnia, "e nie wi#"e 
si& to z ograniczeniem dynamiki.

Dawniej kolumny Paradigma wygl#da-
!y do$), hm, wulgarnie. Efektowne otwo-
ry, nieregularne obudowy, przet!oczenia  
i wystaj#ce kolce... Jak"e skromnie prezen-
tuje si& w porównaniu z nimi opisywany 
model. Prostopad!o$ciennych skrzynek 
nie zdobi# bibeloty. Z przodu nie wida) 
nawet wkr&tów mocuj#cych kosze. Je-
dynym elementem zakrzywiaj#cym p!a-
sk# powierzchni& jest ko!nierz tweetera.  
25-mm kopu!k& wykonano z aluminium  
i zabezpieczono przed uszkodzeniami 
metalow# siatk#. Ta, wspó!pracuj#c z lej-
kowatym pro'lem, poprawia rozchodze-
nie si& d%wi&ku na boki. W odró"nieniu 
od stosowanych w poprzednich modelach 
kopu!ek tytanowych, PAL jest ch!odzony 
p!ynem ferromagnetycznym.

Monitor 7v7 jest uk!adem 2,5-dro"nym. 
Podzia! cz&stotliwo$ci przypada na 700 Hz 
i 2 kHz. *rodkowym zakresem zajmuje si& 
14-cm g!o$nik z aluminiow# membran# 
anodowan# tak, by uzyska) bia!#, lekko 
chropowat# powierzchni&. Przetwornik 
wyposa"ono w 25-mm cewk& odporn# 
na dzia!anie wysokich temperatur. Kosz 

wykonano z tajemniczego materia!u o na-
zwie GRIP. Strona producenta milczy na 
jego temat. Wygl#da jak zwyk!y plastik. 

Niskimi tonami zajmuje si& podobny 
przetwornik z takim samym magnesem  
i koszem. Jego membran& zrobiono z po-
lipropylenu wzmocnionego mik# i w&-
glem. G!o$niki pod!#czono na wsuwki  
i przymocowano do obudów na wkr&ty,  
a nast&pnie na!o"ono na ca!o$) maskuj#ce 
p!yty. Dzi&ki temu z zewn#trz wida) tyl-
ko membrany i resory. Aby z mniejszych 

Kwintesencja prostoty.  
Skojarzenie z kolumnami  
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skrzynek wydoby) mocniejszy d%wi&k, za-
stosowano zawieszenia z piankowej gumy 
i elastomerów. Zamiast zwi&ksza) $redni-
ce membran, projektant postawi! na ich 
du"y skok.

Je$li chodzi o jako$) stolarki, nie mam 
wi&kszych zastrze"e(. Nieciekawie wygl#-
daj# jedynie !#czenia okleiny w naro"ni-
kach. Do wyboru mamy dwie wersje kolo-
rystyczne: czere$niow# i czarn#. Przednia 
$cianka zawsze b&dzie pokryta czarnym 
materia!em przypominaj#cym gum&. 

Skrzynki sklejono z grubych p!yt MDF, 
wi&c wa"# swoje. Aby si& nie chwia!y, 
ustawiono je na prostok#tnych coko!ach 

z tworzywa i pokryto tym samym mate-
ria!em co fronty. Coko!y s# bardziej prak-
tyczne ni" wystaj#ce z boku nó"ki. Z ty!u 
umieszczono g!adko wypro'lowany wylot 
bas-re+eksu oraz dwie pary gniazd scho-
wane w plastikowym pro'lu w kszta!cie 
portalu roma(skiego. Przyjm# dowolne 
ko(cówki, ale z racji niewielkiego rozsta-
wu monta" wide!ek jest trudny. Najlepsze 
rozwi#zanie to przystosowane do bi-wi-
ringu kable z bananami.

Podstawy s# standardowo podklejone 
gumowymi nó"kami, jednak w komplecie 
dostaniemy te" kolce, które przydadz# si& 
w!a$cicielom grubych dywanów. W wypo-
sa"eniu znajdziemy równie" mocowane 
na magnesy maskownice.

Brzmienie
Równowaga i neutralno$)? Dajcie spo-

kój. Od kiedy to Paradigmy s# grzeczne? 
Do$wiadczeni audio'le wiedz#, czego si& 
po nich spodziewa). I tego si& trzymaj-
my. To nie jest kulturalny obiad u mamy, 
tylko koncertowy czad. Typowy dla ka-
nadyjskiej 'rmy charakter sprawdza si& 
przede wszystkim w muzyce rockowej  
i elektronicznej. Podkre$lone skraje pasma 

sprawiaj#, "e muzyka brzmi efektownie  
i $wie"o. Co ciekawe, kolumny nie podbi-
jaj# $rodkowego zakresu niskich cz&stotli-
wo$ci, lecz dopalaj# ich najg!&bsze rejony. 
Bas jest tak imponuj#cy, "e a" nie pasuje 
do eleganckich skrzynek. Chwilami od-
nosi si& wra"enie, "e Paradigmy nie maj# 
z nim nic wspólnego. Tylko tak si& jako$ 
z!o"y!o, "e s#siad w tym samym momen-
cie postanowi! w!#czy) ten sam utwór, 
wykorzystuj#c do tego dwa subwoofery.

Brzmienie opisywanych kolumn mo"na 
okre$li) jako „kinowe”. Jest dynamiczne  

i czytelne, a niskie tony potra'# poprze-
stawia) 'li"anki w kuchni. Nie ma tu cza-
ruj#cej $rednicy. Paradigmy nie kryj# si& 
ze swoim charakterem. Nie b&d# pasowa!y 
do ka"dego rodzaju muzyki, ale ich m!o-
dzie"owe i szczere nastawienie do $wiata 
jest lepsze ni" nijako$). W tym segmen-
cie cenowym trudno znale%) kolumny, 
które graj# równo i neutralnie, ale bez 
zanudzania s!uchacza. Je"eli zamiast tego 
wolicie zestawy, które troch& kombinuj#, 
ale potra'# tchn#) "ycie w dowolne na-

grania – tra'li$cie w dziesi#tk&. Wa"ne, 
"e Paradigmy s# konsekwentne w tym, co 
robi# i zawsze kszta!tuj# d%wi&k w ten sam 
sposób. Nie ma p!yty, która zmieni!aby ich 
charakter. Raz poznane i polubione, nigdy 
nie sprawi# przykrej  niespodzianki.

Tym, co bez dwóch zda( uda!o si& 
konstruktorowi, jest przestrze(. Scena co 
prawda nie imponuje g!&bi#, ale w wy-
miarze szeroko$ci dzieje si& wiele. ,ród!a 
pozorne s# rysowane ostr# kresk#, a ich 
lokalizacji nie ograniczaj# boczne $cian-
ki kolumn. Od czasu do czasu pojawiaj# 
si& gdzie$ poza lini# bazy lub wycho- 

dz# w kierunku s!uchacza. 
To sprawia, "e znako-
micie sprawdzaj# si& 

w czasie ogl#da-

nia 'lmów. Je$li wci#" si& zastanawiacie,  
w jaki sposób po!#czy) kino z muzyk# – 
oto odpowied%. Sprawcie Paradigmom 
dobry wzmacniacz i %ród!o, a dostaniecie 
przestrze( i bas, o jakich „zintegrowa-
ne kina” za te pieni#dze mog# tylko po- 
marzy).

Konkluzja
Kto$ powie, "e ten d%wi&k nie jest do 

ko(ca naturalny? Przyznajcie mu racj&,  
a gdy odejdzie zadowolony, s!uchajcie ulu-
bionej muzyki po swojemu, dla frajdy. Te 
kolumny to $wietny przyk!ad hi-fun. Nie 
dla nudziarzy.
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Paradigm Monitor 7v7
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Dane techniczne:

6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 48 Hz – 22 kHz (+/- 2 dB)

5HNRP��PRF�Z]P���� 15-180 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 91,6/17,5/22,9 cm
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