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agnepan nie zmienia oferty co 
sezon. Nowe opracowania po-
wstaj! latami,  jakby nikomu si" 

nie spieszy#o. Jest w tym sens. Po pierw-
sze, posiadacze aktualnego modelu czuj! 
si" komfortowo. Po drugie, po co popra-
wia$ co%, co by#o dobre?

MG 1.6 funkcjonowa# na rynku przez 
12 lat i zdoby# ogromn! renom" w%ród 
recenzentów. Wielu uwa&a#o go za obja-
wienie w %rednim segmencie cenowym. 
Dzi"ki temu zapewne 'rma z Minneso-
ty osi!gn"#a wyniki sprzeda&y, o których 
inni mog! tylko pomarzy$. Do poprzed-
niego mojego spotkania z panelami do 
klientów tra'#o ponad 200 tysi"cy tych, 
egzotycznych przecie&, g#o%ników. Se-
kret nie tylko w doskona#ym stosunku 
jako%ci do ceny, ale tak&e prawdziwie 
ameryka(skim podej%ciu do biznesu za-
#o&yciela 'rmy, Jima Wineya. Zaraz po 
opracowaniu g#o%nika magnetostatycz-
nego opatentowa# to rozwi!zanie. Na tyle 
szczegó#owo, &e podrobienie Magnepana 
jest praktycznie niemo&liwe i je&eli po-
doba si" Wam d)wi"k folii poruszanych 
polem magnetycznym, nie macie wyj%cia 
– pozostajecie przy ofercie jedynej 'rmy 
na %wiecie. 

Z perspektywy mi#o%nika elektrostatu 
wybór wydaje si" zatrwa&aj!co ubogi, ale 
z drugiej strony, czy nie wygodnie mie$ 
problem z g#owy?

Je&eli podzielacie ten pogl!d, pomys# 
Wineya na konstrukcj" cennika jest ju& 
absolutnie genialny. Do wyboru mamy… 
cztery modele. Najta(szy kosztuje za-
ledwie 8000 z#, wi"c do klubu wej%$ #a-
two. Jednak ka&dy krok w gór" wi!&e si"  
z podwojeniem (mniej wi"cej) ceny. I tak 
a& do *agowca – MG 20.1 za 80000 z#  
(w najdro&szej wersji wyko(czenia). 
Przyznacie, &e jak na 'rm" z takim „sza-
cunkiem na mie%cie” to #askawa wycena.

Mimo &e ksi"gowi mogliby spokoj-
nie zaszale$ (wszyscy producenci wokó# 
systematycznie i czasem wr"cz drastycz-
nie podnosz! ceny), 1.7 jest dro&szy od  
1.6 tylko o 100 dolarów.

Budowa
Nowe wcielenie bud&etowego dipo-

la zawiera zasadnicze zmiany. Nie jest 
to ju& konstrukcja dwu-, ale trójdro&-
na. Na dole pasma pracuje przetwornik  
o powierzchni 2800 cm+ – cieniutka fo-
lia mylarowa z przyklejonymi paskami 
aluminium. Podobnie wygl!da %rednio-
wysokotonowy i supertweeter (pracuj!cy 
powy&ej 10 kHz). Paski metalu s! otoczo-
ne polem magnetycznym, poruszaj!cym 

ich ca#! powierzchni!. W odró&nieniu 
od 1.6 nowa wersja nie jest ju& hybryd!, 
ale pe#nozakresow! wst"g!. Co ciekawe, 
parametry techniczne nie uleg#y zmianie. 
Pasmo przenoszenia, efektywno%$ i roz-
miary pozosta#y takie same. Za to rama 
to ju& nie MDF, ale aluminiowe kszta#-
towniki, co ma zwi"kszy$ jej sztywno%$ 
i trwa#o%$. Osoby, które mia#y kontakt  
z oboma wcieleniami, zaznaczaj!, &e  
MG 1.7 s! wykonane z wi"ksz! dba#o%ci! 
o szczegó#y.

Chocia&… do%$ toporne i archaiczne 
gniazda z dociskami %rubowymi wygl!-
daj! tak samo i s! pojedyncze. Niech Was 
nie zwiedzie druga para z zamontowan! 
zwor!. To „obieg” g#o%nika superwyso-
kotonowego, w który mo&na w#!czy$ do-
#!czony w komplecie opornik. S#u&y do 
przyt#umienia góry, je&eli uznacie, &e jest 
jej za du&o. Obok gniazd wyprowadzono 
te& bezpiecznik. To praktyczne rozwi!za-
nie, bo w razie konieczno%ci jego wymia-
ny zrobicie to sami (w komplecie s! dwa 
zapasowe).

Sam panel ma wysoko%$ 160 cm i spo-
r! szeroko%$. En face prezentuje si" oka-
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zale, ale jego grubo%$ to zaledwie 5 cm. 
Po bokach zamontowano listwy ozdobne  
i tylko od nich b"dzie zale&e$ cena 
konkretnej wersji (plastik, alumi-
nium, drewno). Rama i napi"ta na 
niej folia zosta#y obci!gni"te czar-
nym materia#em przypominaj!cym 
po(czoch". Ca#o%$ opiera si" na 
metalowych listewkach. Wygl!daj! 
delikatnie, ale zapewniaj! panelom 
wystarczaj!c! stabilno%$, nawet na 
mi"kkim dywanie. Pod MG 1.7 nie 
trzeba niczego podk#ada$. Nie wp#y-
nie to istotnie na jako%$ brzmienia.

.RQğJXUDFMD��
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Tutaj zaczynaj! si" schody. O ile 
1.6 mia#y spore wymagania, ich apli- 
kacja przy 1.7 to zabawa z dziec-
kiem. MG 1.7 s! jak rozkapryszo-
na stara panna, która w elektronice 
przebiera jak dziad w ul"ga#kach. 
A to, gdzie stanie na balu, nabiera 
znaczenia mi"dzynarodowej afery 
dyplomatycznej. ,eby tra'$ w jej  
gust, trzeba nie lada po%wi"ce(.  
O ile z ustawieniem poradzicie sobie 
sami, to w wyborze sprz"tu zaufa#-
bym radom sprzedawców i u&yt- 
kowników. I wcale nie chodzi o ce- 
n", bo kosztowny przecie& McIn-
tosh MA7000 nie zagra# specjalnie  
ol%niewaj!co. Ale ju& z elektronik! 
Atolla (seria 100) 1.7 rozumiej! si" 
%wietnie, a to przecie& bud&etówka  
– troch" powy&ej 4000 z# za klocek. 
Nasz sekretarz redakcji s#ysz!c takie 
po#!czenie, stwierdzi#, &e to „sko(-
czone dzie#o”. W kontek%cie niespo-
dzianki, jak! sprawi#o mi niedawno 
zestawienie Monitor Audio GS100 
z Yamah! serii 700, wcale mnie to 
nie dziwi. Niewykluczone wi"c, &e 
wzmacniacz Exposure’a ze %redniej 
linii zagra lepiej od dwukrotnie 
dro&szego Krella czy MBL-a. Albo 
odwrotnie. Jedno jest pewne. Ma-
gnepany potrzebuj! du&o pr!du  
i wydajno%$ wzmacniacza mo&e si" 
okaza$ wa&niejsza od jego mocy.  
Z pewniaków mog" poleci$ wspo-
mnianego Atolla i Naima Super-
naita. Dobrze b"dzie, kiedy piec 
prócz stada amperów b"dzie po-
tra'# zaoferowa$ odrobin" ciep#a 
w %rednicy. Nie szukajcie jej jednak  
w lampie, bo to  
najbardziej pro-
blematyczna 
konfiguracja. 

Móg#bym przewidzie$ pewne zestawienia, 
ale tym razem obawiam si", &e tra'enie 

nie jest oczywiste, wi"c szukajcie sami. 
-ród#o nie wprowadzi ju& tak nieprze-
widywalnych zmian, za to dobór kabli 
jest trudny. Ró&nice s! bardziej dobit-
ne ni& w tradycyjnych, drewnianych 
skrzynkach.

Kolejna rzecz to ustawienie. Jedyna 
zasada jest taka, &e kolumny potrzebu-
j! sporego dystansu od tylnej %ciany. 
Powinien to by$ przynajmniej metr. 
Chocia&by z uwagi na fakt, &e graj!  
w dwie strony i fale emitowane do ty#u 
s! równie wa&ne, jak te bezpo%rednie. 
Za to mo&na „wej%$ w scen"” ju& nie  
w przeno%ni, ale dos#ownie. I pos#u-
cha$ muzyki za kolumnami, na przy-
k#ad w czasie szukania zgubionych 
za%lepek do gniazd wzmacniacza. 
B"dzie brzmia#o równie realistycznie  
i przestrzennie, jak z przodu. 

W ogóle Magnepany maj! rzadk! 
zdolno%$ wype#niania pokoju d)wi"-
kiem po ostatni! mysi! dziur" i szpar" 
w parkiecie. To na tyle spektakularne 
zjawisko, &e raz zauwa&one pozostaje 
w pami"ci na zawsze. Nie powtórzy 
go chyba &aden g#o%nik dynamiczny. 
,aden te& nie nag#o%ni równie pro-
porcjonalnie i skutecznie ca#ej okoli-
cy, w#!czaj!c w to drugi pokój. Wi!&e 
si" to ze specy'czn! propagacj! fal.  
O ile spadek ci%nienia w zale&no%ci od 
odleg#o%ci dipola okre%limy jako ma-
tematyczny, to w tradycyjnej skrzynce 
b"dzie on geometryczny. Ale musimy 
panele ustawi$…

Na szcz"%cie s! bardzo lekkie i mo-
bilne. Je&eli nawet znajdziemy miejsce 
na %rodku pokoju, to nie ma si" czym 
przejmowa$. Wystarczy na pod#odze 
zaznaczy$ mazakiem niemal niewi-
doczne kropeczki. I tam s#ucha$ dla 
przyjemno%ci. Po zako(czeniu mo&na 
kolumny odstawi$ pod sam! %cian"  
i zrobi to nawet 10-letnie dziecko, 
nie mówi!c o nad!sanej na „ba#agan” 
ma#&once. Tak wi"c nawet miesi"czne 
poszukiwania szeroko%ci bazy i k!ta 
dogi"cia nie powinny Was przerazi$. 
To nie 100 kg drewnianej skrzyni  
i ostre jak brzytwa kolce. Panel mo&na 
przesun!$ jednym palcem, a %ladów 
na cedrowym parkiecie nie b"dzie.

Mnie nie uda#o si" zapanowa$ nad  
tym wszystkim do ko(ca. Zapewne 

móg#bym z 1.7 wyci!gn!$ o wiele wi"cej, 
ale znalaz#em w miar" dobre miejsce i sen-
sowne towarzystwo, kieruj!c si" w pierw-
szym wypadku prezentacj! przestrzeni,  
w drugim – barw! %rednicy.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Kolumny s! czu#e na jako%$ nagrania. Te 
„przegrzane”, jak ostatnie p#yty Kate Bush 
czy Je.a Bridgesa, brzmi! zbyt spokojnie 
i kluskowato, natomiast ostre i techniczne 
kr!&ki z lat 80. mog! by$ p#askie i ha#a%li-
we. Przygotujcie si" na przesianie kolekcji 
i to, &e do niektórych pozycji nie b"dziecie 
ch"tnie wraca$.

Je&eli jednak spe#nicie wszystkie wyma-
gania „drako(skiego prawa prawid#owej 
pracy 1.7”, mo&ecie si" spodziewa$ d)wi"-
ku, którego nie da si" porówna$ do &ad-
nych dynamicznych g#o%ników.

Pierwsza i najwa&niejsza cecha to prze-
strze(. Jest po prostu ogromna; zapiera 
dech w piersiach. Scena roztacza si" wo-
kó# paneli w niepowtarzalny sposób. Wy-
daje si", &e s! one w pokoju tylko ozdob!,  
a muzyka wydobywa si" z innych miejsc. 
Ale z jakich? W#a%nie – to jest trudne do 
okre%lenia. /atwiej b"dzie powiedzie$, 
&e po prostu jest w pokoju i przypomina 
efekt obecno%ci na koncercie z t! ró&nic!, 
&e nie wida$ instrumentów i muzyków.  
Ta estetyka sprawia, &e z pocz!tku mo&e-
my si" poczu$ nieswojo, ale po kilku go-
dzinach s#uchania trudno wróci$ do rze-
czywisto%ci. Przy dobrze zrealizowanych, 
symfonicznych nagraniach zbli&amy si" 
do autentycznej atmosfery koncertu. Po-
dobnie w materiale rockowym. Nowa p#yta 
Evanesence to mo&e nie uczta dla znawców, 
ale %wietna robota producenta. Na Magne-
panach mo&emy si" poczu$ tak, jakby%my 
stali blisko sceny i w dodatku nie przeszka-
dza# nam t#um.

Jak wszystkie Magnepany, 1.7 zdecydo-
wanie powi"kszaj! )ród#a. Gitara ro%nie 
jak na dro&d&ach, fortepian ma trzy metry 
szeroko%ci, a skrzypce metr. G#os wokalisty 
staje si" niemal wszechobecny. Mo&e nie 
ma to wiele wspólnego z „prawd!” ofero-
wan! przez monitory studyjne, ale te& daje 
nowy wgl!d w znane realizacje. Potra'my 
dostrzec nowe szczegó#y – jaki% chórek 
w tle czy parti" mandoliny w piosenkach 
Cata Stevensa, o której do tej pory nie mie-
li%my poj"cia. Przypomina to patrzenie  
w gwiazdy przez teleskop, z t! ró&nic!, &e 
nie tracimy kontaktu z ca#ym obszarem 
nieba. 

Lokalizacja mo&e nie jest ostra jak 
brzytwa, ale bez trudu wska&emy miej-
sca, z których dobiegaj! sygna#y. Te  
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w drugim i trzecim planie staj! si" rów-
norz"dne z solistami, ale Magnepan nie 
traci przez to proporcji. Wszystko odby-
wa si" w atmosferze swobody i plastycz-
no%ci. Naprawd", du&e prze&ycie.

W porównaniu z 1.6 nowy model za-
chowuje si", jakby go nakarmiono stery-
dami. Jest wi"cej basu i góry. Kolumny 
mog! z powodzeniem zagra$ g#o%niej 
i szybciej ró&nicuj! kontrasty dyna-
miczne. Oczywi%cie, nie nale&y si" spo-
dziewa$ tempa reakcji jak w przypadku 
obudowy zamkni"tej. Bas ma tendencj" 
do mi"kkiego pulsowania i g#"bokich 
pomruków, ale to zrozumia#e, &e nie 
kontroluje wybrzmie( po aptekarsku. 
Ogromna membrana ma swoje prawa. 
Góry te& jest sporo, ale montowanie  
dodatkowego opornika uwa&am za kiep-
ski pomys#. Stracimy naturaln! otoczk" 
alikwotów, która stanowi jedn! z naj-
wi"kszych zalet ameryka(skich paneli.

Je&eli chodzi o %rednic", to s#ycha$, 
&e postawiono na wst"g". Liczy si" do-
k#adno%$ i kontrola (w odró&nieniu od 
basu). Oczywi%cie, znajdzie si" odrobina 
ciep#a, ale brakuje takiej otwarto%ci, jak 
w starszych 1.6. Zw#aszcza na prze#omie 
centrum pasma i góry. U mnie ten zakres 
zabrzmia# odrobin" za sucho, ale to by$ 
mo&e kwestia popracowania nad kon'-
guracj!.

Dla wielu osób najwa&niejsze b"dzie, 
czy 1.7 s! lepsze od 1.6. W tej kwestii 
recenzenci zagranicznych periodyków 
s! jednomy%lni – podkre%laj! szybko%$  
nowych wst"g, wi"kszy bas, obszerniej-
sz! scen" i ostrzejsz! lokalizacj". Ow-

szem, zgadzam si" z tymi szczegó#owymi 
obserwacjami, ale w wydawaniu ogólne-
go os!du by#bym ostro&niejszy. Pozwol" 
sobie nawet wy#ama$ si" z trendu. Je-
&eli mia#bym porównywa$ obiektywnie  
– postawi" znak równo%ci pomi"dzy 
starszym i m#odszym bratem. Kieru-
j!c si" tylko w#asnymi preferencjami, 
wybior" 1.6 jako bardziej przyjazne dla 
ucha i okolicy.

Podsumowuj!c – 1.7 s! w wi"kszo%ci 
aspektów brzmienia „bardziej”. Graj! 
efektowniej, dynamiczniej, maj! g#"bszy 
bas i obszerniejsz! scen", ale je&eli cho-
dzi o muzykalno%$, naturalno%$ brzmie-
nia i bezpo%redni kontakt z muzyk! – 
wol" 1.6.

.RQNOX]MD

Na szcz"%cie cena jest niemal taka 
sama (bior!c pod uwag" prawdziw! in-
*acj", mo&na nawet powiedzie$, &e 1.7  

s! ta(sze), a charakter podobny. To wy-
nika po prostu z konstrukcji przetwor-
nika. W kwestii przestrzenno%ci i szcze-
gó#owo%ci Magnepany zdecydowanie 
przekraczaj! umown! granic" hi-endu.
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