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roku 1984 na rynku pojawi!y 
si" pierwsze kolumny o sym-

bolu 1.0. Wygl#da!y jak zlepek 
elementów z Ikei i sklepu elektroniczne-
go. Ekstrawagancki projekt szybko znalaz! 
nabywc". By! nim jedyny w kraju uniwer-
sytet muzyczny – Akademia Sibeliusa.  
W Finlandii Gradienty zyska!y popular-
no$%, a wi"kszo$% zbudowanych wówczas 
kolumn jest u&ywana do dzi$. Dwa lata 
pó'niej Finowie podj"li wspó!prac" z Qua- 
dem, projektuj#c dipolowy modu! nisko-
tonowy do paneli ESL-63.

Model Revolution zaprezentowano  
w 1993 roku. W ci#gu nieca!ych 20 lat 
wprowadzano do niego tylko drobne mo-
dy(kacje. Opisywana wersja Mk IV jest 
jeszcze ciep!a. Redakcja „HFiM” otrzyma-
!a j# jako jedna z pierwszych. Zastosowa-
no tu inny rodzaj sklejki, zaokr#glono pio-
nowe kraw"dzie obudów i dodano nowe 
wersje kolorystyczne.

3RP\Vï
Pierwsze wra&enie zaskakuje. Nie ma 

osoby, która przesz!aby obok Gradien-
tów oboj"tnie. Zanim jednak ustawimy je  
w pokoju, trzeba si" b"dzie napoci%. Za-
mawiaj#c Revolution Active, otrzymamy 
dwa kartony wielko$ci ma!ej lodówki, 
dwa przypominaj#ce opakowania monito-
rów kineskopowych oraz jeden normalny. 
Rozpakowanie kolumn zajmuje dobre pó! 
godziny. A to dopiero rozgrzewka.

Z najwi"kszych pude!ek wyjmujemy 
pierwszy element uk!adanki – modu!y ba-
sowe w formie obitych materia!em s!upów 
o przekroju trójk#ta ze $ci"tymi wierz-
cho!kami. Ich górne i dolne $cianki wygl#-
daj# podobnie. Wykonano je z kilkunastu 
warstw sklejki, która z boku przypomina 
fornir zebrano, a od góry klon. 

Zarówno na dole, jak i na górze znaj-
dziemy okr#g!e zag!"bienia z gniazdami. 
W podstawie umieszczono dwie pary 
klasycznych terminali, natomiast na gór-
nej $ciance – pojedyncze gniazdo przypo-
minaj#ce XLR, tyle &e bez jednego pinu. 
W tych samych miejscach ulokowano te& 
trzy nagwintowane tuleje. W podstaw" 
wkr"camy nó&ki z twardej gumy. Unosz# 
skrzynki na jakie$ 2 cm nad pod!og#.

Odleg!o$% pomi"dzy kolumnami a pod- 
!o&em ma jedynie znaczenie praktyczne. 
W podstawie brak wylotu tunelu rezo-
nansowego. Gdzie si" zatem znajduje? 
Nigdzie. Szczelina musi natomiast wy-
starczy% na poprowadzenie kabli. I to nie 
jednej, a dwóch par. Terminali nie mo&na 
po prostu po!#czy% za pomoc# zworek, 
poniewa& wersja Active zosta!a zaprojek-

towana do pracy z dwiema ko)cówkami 
mocy. Potrzebujemy dwóch par prze-
wodów g!o$nikowych. Te, nie dosy%, &e 
relatywnie cienkie, powinny by% jeszcze 
elastyczne. Na niewielkiej przestrzeni mu-
sz# si" wygi#% pod k#tem 90 stopni, a przy 
okazji lekko skr"ci%. Inaczej albo tra(# na 
jedn# z nó&ek, albo si" z!ami#.

Zaleta trzypunktowego podparcia jest 
taka, &e nie musimy ustawia% nó&ek co 
do milimetra. W po!#czeniu z ich szero-
kim rozstawem gwarantuje to kolumnom 
stabilno$%. Je$li odpu$cimy sobie kable  
o $rednicy nadgarstka, otrzymamy mo&-
liwo$% delikatnego odchylenia kolumn do 
ty!u.

W tym momencie postanowi!em nie 
zgrywa% chojraka i zajrze% do instrukcji 
obs!ugi. Ta ma posta% grubego pliku kartek 

formatu A4. Spodziewa!em si" tam zna-
le'% seri" standardowych ostrze&e) (nie 
stawia% na balkonie, nie polewa% wrz#t-
kiem itd.) i szkice jak w meblach z Ikei. Nic  
z tych rzeczy. Proces instalacji Gradientów 
przypomina monta& gramofonu. Najlepiej 
robi% to powoli, a przed rozpocz"ciem 
upewni% si", &e mamy pod r"k# wszystkie 
niezb"dne elementy. Za pierwszym razem 
musia!em odpu$ci%. Zabrak!o mi sprz"tu.

Revolution s# produkowane w wersji 
aktywnej i pasywnej. W pierwszym przy- 
padku klient otrzymuje kolumny, któ-
re poza nietypowym umiejscowieniem 
gniazd i niecodziennymi rozwi#zaniami 
akustycznymi nie ró&ni# si" od innych. 
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Maj# wbudowan# zwrotnic", która dzieli 
pasmo na trzy cz"$ci, z do$% stromym na-
chyleniem. W wersji aktywnej wewn"trz-
ny (ltr zredukowano, a jego rol" prze-
j"!a zwrotnica zewn"trzna. Urz#dzenie 
wygl#daj#ce jak kondycjoner sieciowy na-
le&y w!#czy% pomi"dzy przedwzmacniacz 
a ko)cówki mocy. Liczby mnogiej u&y!em 
celowo. Do instalacji wymagane s# bowiem 
dwa wzmacniacze stereofoniczne mocy 
albo cztery monobloki. Podzia! obowi#z-
ków pomi"dzy sekcj# basow# a nisko-$red-
niotonow# odbywa si" za przedwzmacnia-
czem. Tam ka&da z ko)cówek otrzymuje 
sygna! przeznaczony dla konkretnego mo-
du!u. Aktywna zwrotnica pozwala tak&e 
dostosowa% ilo$% i charakter basu do pre-
ferencji s!uchacza i akustyki pokoju. Do 
wyboru s# gniazda RCA i XLR.

Wprowadzenie podzia!u cz"stotliwo$ci 
za przedwzmacniaczem umo&liwia wybór 
ró&nych ko)cówek mocy dla ka&dej sekcji. 
Podobno dobre rezultaty daje zastosowa-
nie lamp do tonów $rednich i wysokich 
oraz tranzystorów do wooferów. Finowie 
nie wskazuj# jednego rozwi#zania i zach"-
caj# do eksperymentów.

Pod!#czenie elektroniki nie oznacza, 
bynajmniej, ko)ca przygotowa). Kiedy 

ju& wszystkie kable zostan# wpi"te do 
gniazd, a modu!y basowe uda si" postawi% 
w pionie, producent zaleca pierwszy od-
s!uch. Zgodnie z instrukcj# powinni$my 
si"gn#% po nagranie z wyrazistym basem 
i przestawia% kolumny w poszukiwaniu 
ustawienia, dla którego niskie tony b"d# 
wybrzmiewa!y najkrócej. Wówczas b"dzie 
mo&na wyregulowa% ich ilo$% za pomoc# 
pokr"t!a na tylnej $ciance zwrotnicy. Fi-
nowie t!umacz#, &e !atwiej b"dzie ustawi% 
modu!y basowe, kiedy nasze uszy nie b"d# 
zawraca!y sobie g!owy tym, co si" dzieje  
w innych zakresach. Dopiero po wykona-
niu zadania mo&emy si"gn#% po modu!y 
$rednio-wysokotonowe.

Maj# kszta!t $ci"tych ostros!upów z wy- 
staj#cymi z dolnej $cianki przewodami. 
Ustawienie nie jest dowolne. Cho% pro-
ducent zapewnia, &e rozchodzenie si" 
d'wi"ku w przestrzeni ró&ni si" od innych 
kolumn, g!o$nik znajduje si" tylko na 
jednej ze $cianek. Trzeba zadba%, aby by! 
skierowany w stron" miejsca ods!uchu. 
Membran" mo&na dostrzec przez czarny 
materia!. 

Modu!y $rednio-wysokotonowe powin-
ny si" opiera% na trzech wysokich kol-
cach, które wkr"camy w dolne skrzynki. 
Odleg!o$% pomi"dzy nimi ma wynosi% 
1-2 mm. Poniewa& trójk#tn# czap" na-
k!adamy ju& na wkr"cone kolce, a pó'niej 
nie mamy do nich dost"pu, jest to zaj"-
cie na dobry kwadrans. Najlepiej znale'% 
jaki$ przedmiot, którego grubo$% mie$ci 
si" w tych granicach i wsuwa% w powsta-
!# szczelin" a& do momentu, gdy nie b"-
dzie mia! luzu. Nie wiem, czemu (poza 
sadomasochistyczn# uciech# w!a$cicie-
la) maj# s!u&y% te manewry, poniewa& 
w podstawie obudowy nie znajduje si" 

&aden otwór. Postanowi!em jednak do-
ko)czy% instalacj" zgodnie z zaleceniami 
Gradienta. 

W trakcie testu nasz!a mnie ochota 
na eksperymenty i rozregulowa!em kol-
ce, na skutek czego górne sekcje zosta!y 
ustawione za wysoko. Wielkich zmian nie 
zauwa&y!em. Warto natomiast zwróci% 
uwag" na to, aby górna sekcja znalaz!a 
si" dok!adnie nad doln#. Kolce wbijaj# 
si" w gumowe kr#&ki o $rednicy pi"cio-
groszówki. W ten sposób przetworniki 
$rednio-wysokotonowe s# izolowane od 
drga) wooferów. Je&eli nie tra(my kolca-
mi w podk!adki, efekt nie b"dzie zgodny 
z zamierzonym.

Co do pozycji zestawów w pomieszcze-
niu, producent po$wi"ca najwi"cej uwagi 
odleg!o$ci od $cian. Których? Dobre pyta-
nie, poniewa& obudow" sekcji basowej mo&-
na ustawi% dowolnie w stosunku do reszty. 
W przypadku, gdy obie sekcje promieniuj# 
w tym samym kierunku, odleg!o$% kolumn 
od tylnej $ciany powinna wynosi% nie mniej 
ni& metr. Normalnie takie wymogi automa-
tycznie wykre$li!yby Gradienty z listy za-
kupów wielu osób, ale przecie& nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby skierowa% woofery na 
boki. W takim wariancie zalecane jest usta-
wienie kolumn w ró&nych odleg!o$ciach od 
$cian bocznych. 

To jeszcze nie wszystko. Producent po-
my$la! te& o rozwi#zaniu dla w!a$cicieli 
pokoi w kszta!cie litery „L”. Wówczas g!o$- 
niki basowe jednej kolumny mog# by% 
skierowane w bok, a drugiej – do ty!u, ale 
to tak&e nie jedyne rozwi#zanie. W doku-
mentacji znajdziemy wzory potrzebne do 
obliczenia modów pomieszczenia i wska-
zówki odno$nie rozmieszczenia ustrojów 
akustycznych.
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Podsumowuj#c: aby s!ucha% Revolu-
tion Active, potrzebujemy: du&ego poko-
ju, przedwzmacniacza i dwóch ko)cówek 
mocy, dwóch par kabli g!o$nikowych, 
czterech par !#czówek, stabilnej pod- 
!ogi, zaci"cia in&ynierskiego, wielkiej 
cierpliwo$ci i… 33900 z!. Jakby tego 
by!o ma!o, istnieje mo&liwo$% wyposa-
&enia Gradientów w dodatkowe modu!y 
basowe. Je&eli niskich tonów b"dzie za 
ma!o, nale&y dokupi% kolejne skrzynki  
i po!#czy% tak jak w instrukcji. Ich liczba 
jest nieograniczona. W sieci mo&na zna-
le'% zdj"cia systemów, w których obok 
pierwszej pary Revolution Active stoj# 
cztery dodatkowe skrzynki basowe. 
Wersja pasywna nie daje takich mo&-
liwo$ci.

:QÚWU]H
Wed!ug konstruktora Revolution po-

winny zapewnia% dobry d'wi"k nawet  
w niesprzyjaj#cych warunkach. Ich nie-
typowa budowa ma przeciwdzia!a% znie-
kszta!ceniom i podbarwieniom wprowa-
dzanym przez pokój ods!uchowy.

Rozdzielenie kolumn na dwa modu!y 
nie jest tylko zabiegiem estetycznym. 

Cho% ukryto je za takimi samymi ma-
skownicami, maj# zupe!nie inn# zasad" 
dzia!ania.

Górna sekcja zawiera g!o$nik 
wspó!osiowy. Odtwarza on cz"sto-

tliwo$ci od 200 Hz wzwy&. Iden-
tyczny przetwornik z mem- 
bran# z w!ókna szklanego  

i calow# metalow# kopu!k# 
Gradient stosuje w modelu 

Evidence. Ciekawsza ni& 
sam g!o$nik jest jego obu-

dowa. Przetwonik za-
mkni"to w wyt!umio- 
nej komorze z otwo-
rami stratnymi. Dzi"-

ki temu ilo$% energii 
promieniowanej do ty!u 

jest pomijalnie ma!a (1%) 
w porównaniu z tym, co 

p!ynie w kierunku s!uchacza. 
W ten sposób wyeliminowano problem 
wczesnych odbi%, które wprowadzaj# 
niepo&#dane podbarwienia i zamazuj#  
obraz przestrzenny. Skomplikowana obu-
dowa pozwoli!a te& osi#gn#% nietypow# 
charakterystyk" promieniowania. Je$li 
spojrzymy na wi"kszo$% kolumn z góry, 
wydobywaj#ce si" z nich fale uk!adaj# si" 
pó!koli$cie. Idealnym, ale bardzo trud-
nym do osi#gni"cia kszta!tem jest okr#g. 
Finowie uzyskali co$ bardzo zbli&onego 
– kardioid".

Jako &e na 200 Hz $wiat si" nie ko)czy, 
wymagane jest wspomaganie. Bas odtwa-
rzaj# dwa 30-cm woofery umieszczone je-
den nad drugim. Nie pracuj# w konwen-
cjonalnej obudowie. Przykr"cono je do 
pionowej p!yty, pozwalaj#c im emitowa% 
fale do przodu i do ty!u. Gradient twier-
dzi, &e taka konstrukcja pozwala niskim 
tonom brzmie% naturalniej. Kolumny po-
winny by% tak&e mniej wra&liwe na kszta!t 
pomieszczenia ods!uchowego. Uloko-
wanie wooferów jeden nad drugim ma 
zapobiec powstawaniu fal stoj#cych 
pomi"dzy pod!og# a su(tem. W teo-
rii sporo plusów. Minusem jest to, &e  
z takiego uk!adu trudno wycisn#% 
naprawd" g!"boki bas. Unikniemy 
bas-re*eksowego podbarwienia, 

ale subsonicznego masa&u brzu-
cha te& nie ma co oczekiwa%.

W modelu pasywnym te stra-
ty cz"$ciowo nadrabia wew- 

n"trzna zwrotnica, ale to roz-
wi#zanie kompromisowe. Dlatego 

w!a$nie stworzono wersj" aktyw-
n#. Woofery mog# dzi"ki niej pokaza% 
wszystkie zalety. Oprócz regulacji si!y 
niskich tonów, w (ltrze mo&na wybra% 
jedno z trzech ustawie) warto$ci Q (do-
broci ca!kowitej g!o$ników). W praktyce 
przek!ada si" to na szybko$% opadania 
nat"&enia d'wi"ku zale&nie od cz"stotli-
wo$ci. W ustawieniu najwy&szym przy  
20 Hz b"dzie wida% jedynie niewielki 
spadek, natomiast gdy ustawimy hebelek 
w pozycji „low”, zejdziemy ju& o 10 dB. 
Prze!#cznik mo&na wi"c potraktowa% jak 
dodatkowy element pomocny w dostraja-
niu kolumn do potrzeb u&ytkownika.

Gradienty s# standardowo produkowa-
ne w kilku wersjach wyko)czenia. Ele-
menty ze sklejki mog# by% jasne (jak na 
zdj"ciach) albo czarne, natomiast „ma-
skownice”: br#zowe, ciemnoszare, czarne 
albo bia!e. Finowie pozostaj# otwarci na 
sugestie klientów i za dop!at# mog# do-
starczy% dowoln# wersj" kolorystyczn#. 
Gdyby co$ z!ego sta!o si" z otulaj#cym 
obudowy materia!em, mo&na go wymie-
ni%. Samodzielnie nie radz", ale podob-
no istnieje sprytna metoda zdejmowania 
„maskownic” i ka&dy dystrybutor prze-
prowadzi tak# operacj".

.RQğJXUDFMD
Na pocz#tku mia!em ochot" pod!#czy% 

do Gradientów przedwzmacniacz, lampo-
w# ko)cówk# mocy i mocny tranzystor. 
By!aby frajda, ale s!ucha!bym kompletnie 
obcego systemu i ocena samych kolumn 
okaza!aby si" niemo&liwa. Ostatecznie 

:�MHGQHM�]H�ĂFLDQHN�]DPRQWRZDQR�
ZVSöïRVLRZ\�JïRĂQLN�]�PHPEUDQÈ�
]�ZïöNQD�V]NODQHJR�L�DOXPLQLRZÈ�
NRSXïNÈ��:�GZöFK�SR]RVWDï\FK�
Z\NRQDQR�RWZRU\�VWUDWQH�

:�SRGVWDZLH�]DJïÚELHQLH� 
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1LH�W\P�UD]HP��:\PDJDQH�GZLH�
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wybra!em bezpieczniejsze rozwi#zanie. 
Wykorzysta!em dwa wzmacniacze Creek 
Destiny 2. Jeden pracowa! jako przed-
wzmacniacz i ko)cówka mocy nap"dza-
j#ca górne modu!y; drugi karmi! pr#dem 
woofery. Pierwszy z kolumnami !#czy!y 
przewody Nordost Red Dawn, natomiast 
drugi – Sevenrods ROD3. Pierwszym 'ró-
d!em by! gramofon Pro-Ject Debut Esprit 
z wk!adk# Sumiko Pearl. Drugim – laptop 
HP Mini 210 z systemem Ubuntu 10.04  
i odtwarzaczem DeaDBeeF, a do tego 
przetwornik Hegel HD2. Je$li chodzi  
o !#czówki, wykorzysta!em wszystko, co 
mia!em pod r"k#: Albedo Beginning, 
Tar" Labs Vector 2 i VdH +e Valley 3T. 
Ca!o$% zasila!a listwa Gigawatt PF-2 z ka-
blem LC-2 mkII i trzema Audioquestami 
NRG-2.

%U]PLHQLH
Po tak niecodziennych i kosztownych 

kolumnach spodziewamy si" mo&e jesz-
cze nie cudu, ale na pewno czego$, co robi 
wra&enie. Revolution Active nie rozcza- 
rowuj#. 

Przed ods!uchami przypuszcza!em, 
&e Finowie przesadzili. Po kilku dniach 
doszed!em do wniosku, &e uproszczenie  
i ucywilizowanie Gradientów by!oby od-
bieraniem frajdy tym, którym przypadnie 
do gustu ich brzmienie. Z jednej strony 
mamy tu d'wi"k dojrza!y, zrównowa&ony 
i elegancki. Z drugiej – dziwny i odjazdo-
wy. Z której je ugry'%? Zacznijmy od tego, 
co nietypowe.

Przestrze). Zapewnienia producenta 
o po!#czeniu zalet dipoli i tradycyjnych 
g!o$ników nie s# wyssane z palca. Pane-
le elektro- i magnetostatyczne potra(# 
wytworzy% $cian" d'wi"ku, który wydaje 
si" nieograniczony ani pozycj# przetwor-
ników, ani rozmiarami pokoju. Mo&na 
te& obserwowa% efekt otoczenia muzyk# 
i oryginaln# perspektyw" zmieniaj#c# si" 
w miar" przybli&ania lub oddalania g!owy 
od linii bazy. Panele miewaj# jednak pro-
blemy ze skupieniem d'wi"ku w jednym 
miejscu. Graj# plamami, co powoduje, &e 
np. gitara akustyczna nabiera nierealnych 
rozmiarów. Gradienty oferuj# ten sam  
rodzaj trójwymiarowo$ci, ale nie maj# 
problemu z wyodr"bnianiem punktów. 
Usta wokalistów nie zajmuj# powierzch-
ni du&ego bloku rysunkowego. Pod tym 
wzgl"dem s# zupe!nie 
normalne, ale ju& sam 
sposób osadzenia ich  
w przestrzeni – nie. Ko- 
lumny buduj# stereo- 
foni" bez jakichkolwiek  

barier. Wi"kszo$% zestawów narzuca 
nagraniom w!asny charakter nie tyl-
ko w dziedzinie barwy, ale te& ukszta!-
towania przestrzeni. Zazwyczaj przy-
biera ona kszta!t elipsy lub trójk#ta  
i jest ustawiana w okre$lonej odleg!o-
$ci od s!uchacza. W przypadku Revolu-
tion Active tym obszarem zdarze) jest 
w!a$ciwie ca!y pokój. A nawet wi"cej.  
W ramach eksperymentu przysun#!em je 
do tylnej $ciany, zostawiaj#c mo&e 20 cm 
wolnej przestrzeni. Na niektórych nagra-
niach wokali$ci stali niemal tak daleko, 
jak przy kolumnach bardzo odsuni"tych 
od $cian. Zamykaj#c oczy, mo&emy si" 
przenie$% w dowolne miejsce; wszystko 
zale&y tylko od jako$ci nagrania. Fi)skie 
zestawy potra(# sugestywnie przeka-
za% informacje o pog!osie sali koncerto- 
wej. Przekraczaj# barier", któ-
ra oddziela symulowanie 
danej sytuacji od prze-
konuj#cego wra&enia 
uczestniczenia w tym 
wydarzeniu.

W dziedzinie przej-
rzysto$ci i dynamiki 
Gradienty równie& 
nie maj# komplek- 
sów. Co najlepsze, do ich wysterowania 
nie potrzeba domowej elektrowni. Dwie 
integry Creeka rzuca!y membranami, jak 
im si" podoba!o. Makrodynamika – bez 
zarzutu. Nie trzeba urz#dza% w domu dys-
koteki, aby otrzyma% wgl#d w struktur" 
nagrania. Ju& przy niewielkich poziomach 
g!o$no$ci muzyka jest nasycona drobny-
mi zdarzeniami dynamicznymi. Najcie-
kawsza jest pod tym wzgl"dem $rednica. 
Tu po raz kolejny Gradienty zaskakuj#. 
Zwykle przejrzysto$% oceniamy, patrz#c 
na to, co si" dzieje w zakresie wysokich 
tonów. Tutaj najwy&sze sk!adowe zgrabnie 
dope!niaj# $rednic". Kopu!ki s# nie tylko 
umieszczone wewn#trz membran $red-
niotonowych, ale wydaj# si" z nimi skle-
jone. Wychwycenie obszaru podzia!u jest 
praktycznie niemo&liwe.

Najtrudniejsze pytanie brzmi: jak opi-
sa% bas? Kiedy zaczyna!em ods!uchy, by! 
szybki i kontrolowany, ale brakowa!o mu 
niskiego zej$cia. Wystarczy!o skorygowa% 

ustawienia zwrotnicy i zmieni% ustawie-
nie kolumn, by niskie tony zyska!y nowy 
wymiar. W ko)cu pojawi!y si" cz"stotli-
wo$ci, bez których s!uchanie trip-hopu  
i elektroniki nie ma sensu. Po przeprowa-
dzeniu prób z wooferami skierowanymi 
w bok otrzyma!em kompromis pomi"dzy 
g!"bi# a szybko$ci#. Je$li kogo$ dra&ni# 
bas-re*eksowe podbicia, ale nie jest a& 
takim radyka!em, by zdecydowa% si" na 
ma!e monitory w obudowie zamkni"tej 
– Revolution Active to jest to. Efekt, jaki 
mo&na uzyska%, jest wart wyrzecze). Nie 
jest to najg!"bszy bas na tej planecie. Gra-
dienty potra(# jednak zagra% tak zdrowo 
i swobodnie, &e nawet zwolennicy sub- 

sonicznego masa&u brzucha dadz# si" 
przekona%.

.RQNOX]MD
Pierwsze ods!uchy Gradientów mog# 

si" wyda% dziwne. Pó'niej, gdy je po- 
znamy i docenimy, dziwny oka&e si" po-
wrót do tradycyjnych konstrukcji. Pi"kno 
Revolution Active nie polega na doprowa-
dzeniu wybranych aspektów do perfekcji, 
ale na umo&liwieniu u&ytkownikowi uszy-
cia d'wi"ku na miar". W ko)cu nie o to 
chodzi, &eby z!apa% króliczka… Wyj#tko-
wo ciekawe kolumny!

=ZURWQLFD�Z\JOÈGD 
MDN�SRU]ÈGQ\�NRQG\FMRQHU�

:V]\VWNLH�JQLD]GD�Z�IRUPLH� 
QLH��L�]EDODQVRZDQHM�

*UDGLHQW��
5HYROXWLRQ�$FWLYH�
'\VWU\EXFMD�� Moje Audio

&HQD��� ������]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Kolumny:

6NXWHF]QRĂÊ��� 87 dB

,PSHGDQFMD��� 6 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz  

 (+/- 2 dB)

5HNRP��PRF��Z]P���� 50-250 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 102/41/36 cm

Zwrotnica:

:]PRFQLHQLH��� 6 dB (XLR), 0 dB (RCA)

=DNUHV�UHJXODFML�EDVX��� +/- 10 dB

:\PLDU\��Z�V�J���� 10,8/43/39 cm

0DVD��� 9,6 kg

2FHQD�

%U]PLHQLH��� hi-end
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