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eszcze kilkana!cie lat temu prze-
tworniki Focala ch"tnie wyko-
rzystywali producenci zestawów 

g#o!nikowych oraz amatorzy. Francuzi 
postanowili z tym sko$czy% i utrzyma-
li wspó#prac" tylko z kilkoma firma-
mi. Wykupili równie& zak#ad stolarski,  
w którym powstawa#y obudowy do naj-
dro&szych serii Utopia i Electra. Wytwa-
rzanie wszystkich elementów we w#a-
snym zakresie da#o projektantom wiele 
korzy!ci. Najwa&niejsza to ta, &e nie mu-
sz' poprawia% akustycznych b#"dów na 
drodze elektrycznej. Zamiast tego mog' 
przystosowa% przetworniki do warun-
ków, w których rzeczywi!cie b"d' pra-
cowa#y.

Chorusy 716V to !rednia pó#ka ceno-
wa. Oprócz nich w serii znajdziemy dwie 
pod#ogówki, dwa monitory, g#o!nik 
centralny, subwoofer, dwa surroundy, 
podstawki i dwa modele do monta&u 
w !cianie. Bli(niacza seria 800V sku-
pia #udz'co podobne konstrukcje, ale 
w dro&szym wyko$czeniu. W siedem-
setkach dost"pna jest czer$ i trzy ro-
dzaje drewnopodobnych oklein: ha- 
vana, wenge i jasny orzech.

Budowa
Cho% seria Chorus nie jest nowo-

!ci', ostre linie obudów i maskownice 
uformowane w kszta#t litery „V” wci'& 
wygl'daj' !wie&o. Projektanci przy 
okazji za#atwili kwestie praktyczne, co 
rzadko si" udaje, gdy priorytetem jest 
stylistyka. Twarde plastikowe ramki 
nie zakrywaj' tweeterów – te przed 
uszkodzeniem chroni' metalowe siat-
ki utrzymywane na miejscu przez ma-
gnesy. Chorusy to jedne z niewielu  
kolumn, którym maskownice nie uj-
muj' uroku. Dotyczy to szczególnie 
wersji orzechowej, w której maj' kolor 
jasnoszary.

W odró&nieniu od francuskich samo-
chodów, Focale s' nie tylko eleganckie, 
ale te& porz'dnie wykonane. Obudowy 
sklejono z grubych p#yt MDF i wzmoc-
niono poprzeczkami #'cz'cymi boczne 
!cianki i biegn'cymi dooko#a ramka-
mi. Ca#o!% hojnie wyt#umiono p#atami 
we#ny mineralnej przylegaj'cymi do 
!cianek. Przygl'daj'c si" szczegó#om, 
zauwa&ymy zamalowane na czarno 
kraw"dzie frezów, dzi"ki czemu nawet 
przez ma#e szczeliny mi"dzy przedni' 
!ciank' a koszami g#o!ników nie zo-
baczymy p#yt i wiórów. Nierównoleg#e 
boki nie s' tylko zabiegiem stylistycz-
nym – maj' redukowa% fale stoj'ce.

Chorusy wyposa&ono w pojedyncze 
terminale umieszczone w plastikowym 
profilu. Nie jest to najwygodniejsze 
rozwi'zanie, ale najwa&niejsze, &e pod-
#'czymy do nich kable zako$czone do-
wolnymi wtykami. W#a!cicieli dywanów 
i wyk#adzin uciesz' metalowe kolce, 
które nale&y wkr"ci% w nagwintowane 
tuleje w podstawach skrzynek.

716V to konstrukcja 2,5-dro&na w obu- 
dowie wentylowanej. Tunel dmucha do 
przodu, co powinno u#atwi% ustawienie. 
Wysokie tony odtwarza odwrócona ko-
pu#ka TNV, wykonana ze stopu alumi-

niowo-magnezowego. Ni&ej pracuj' dwa 
bli(niaczo podobne g#o!niki 16,5 cm  
z membranami z Polyglassu. Jest to 
opracowane przez Focala po#'czenie ce-
lulozy z warstw' mikroskopijnych szkla-
nych kuleczek. Do 300 Hz przetworniki 
te pracuj' razem; potem, a& do 3 kHz, 
wszystko przejmuje górny. Oba g#o!niki 
maj' metalowe kosze i spore magnesy 
pozbawione ekranowania.

716V charakteryzuj' si" przyjaznymi 
dla wzmacniaczy parametrami. Skutecz- 
no!% na poziomie 91,5 dB i 8-omowa im-
pedancja znamionowa to znak, &e mo- 
g' si" sprawdzi% nawet ze s#abowitymi 
lampami.&KRUXV\�WR�QLH�QRZRĂÊ�� 
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Brzmienie
Francuzi musz' przywi'zywa% wag" 

nie tylko do wysokiej wierno!ci odtwa-
rzania d(wi"ku, ale tak&e do utrzymy-
wania jednolitego charakteru brzmie-
nia wszystkich swoich konstrukcji. Nic  
w tym dziwnego, skoro zarówno Cho- 
rusy, jak i flagowe Utopie, s' zbudowa- 
ne podobnie i zaprojektowane przez tych 

samych ludzi. A& czu% powiew high- 
-endowych Utopii. Oczywi!cie, to nie 
ta sama jako!%, ale pomys# na d(wi"k 
– identyczny. Je&eli mieli!cie okazj" s#u-
cha% drogich Focali na wystawie i chce-
cie si" zbli&y% do tego efektu bez sprze-
dawania domu i auta – voila!

Chorusy graj' naturalnie i bez wy-
dziwiania. Dysponuj' jednak paroma 
atutami. Pierwszym jest 
czysto!% i czytelno!%  

!rednich i wysokich tonów. Nacisk po- 
#o&ono na wyrazisto!% i wgl'd w struk-
tur" nagrania. Kolumny s' szybkie i zde-
cydowane. Cho% !rednica wcale nie jest 
podgrzana, odnosi si" wra&enie nama-
calno!ci instrumentów i wokalistów.

Wysokie tony s' rozdzielcze i d(wi"cz-
ne. Niczego nie ukrywaj', ale zdecydo-
wanie wol' wykazywa% si" eleganckim 
blaskiem ni& nieprzyjemnymi zgrzy- 
tami.

Drugie danie specjalne to bas. Niby  
to tylko dwa woofery o standardowej 
!rednicy; niby w katalogu s' jeszcze 
wi"ksze pod#ogówki, a jednak 716V ofe-
ruj' tak' g#"bi" i mi"cho, &e nie wiem,  
czy komukolwiek potrzeba wi"cej. Co 
najlepsze, niskie tony potrafi' zej!% nis- 
ko, kiedy nagranie tego wymaga, ale nie 
jest to funkcja w#'czona na sta#e. 716V 

umiej' gra% kulturalnie. Bas nie jest oder- 
wany od reszty pasma. Pozostaje ono 
spójne i wype#nione na samym dole.

Ci, którzy lubi' pos#ucha% g#o!no, te& 
nie b"d' zawiedzeni. Chorusy nie mia#y 
problemu z wype#nieniem d(wi"kiem 
20-metrowego pokoju otwartego na spo-
r' kuchni". Powinno to równie& u#atwi% 
dobór wzmacniacza. Maj'c dynamiczne 
i neutralne kolumny, mo&na wybra% to, 
co nam si" podoba, bez ogl'dania si" na 
parametry. 

Trzeba si" b"dzie natomiast postara% 
w dwóch kwestiach. Pierwsza to usta-
wienie. Kolumny s' wra&liwe na odle-
g#o!ci od !cian i k't dogi"cia. W czasie 
testu najlepsze rezultaty da#o rozstawie-
nie ich szeroko i skr"cenie tak, aby osie 
przecina#y si" przed s#uchaczem. Druga 
to jako!% nagra$. Chorusy s' na tyle 
przejrzyste, &e kiepskie p#yty po jakim! 
czasie m"cz'.

Konkluzja
716V to bardzo dobre kolumny. Do-

piero co przyznali!my nagrody roku,  
a tu ju& pojawia si" kandydat do ko- 
lejnych.
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Dane techniczne:
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