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olumny Jima !iela zawsze mia-
"y w sobie odrobin# twórczego 
szale$stwa i nigdy nie przypomi-

na"y tradycyjnych, kwadratowych skrzy-
nek. Jednak tym razem nawet entuzja%- 
ci futurystycznego wzornictwa musieli 
pokiwa& g"ow' z uznaniem, a konserwa-
ty%ci zastanowi& si#, czy aby nie zrobi& 
wyj'tku.

Niedawno pastwi"em si# nad urod' 
Sophii Wilsona. Tym razem musz# przy-
zna&, (e mam do czynienia z pi#knymi 
meblami. Podobnie jak wzmacniacze 
McIntosha, CS 3.7 nale(' do sprz#tu, 
która zdobywa klienta po jednym spoj-
rzeniu albo od razu go od siebie odrzu-
ca. Po wypowiedziach moich go%ci mog# 
wnioskowa&, (e grupa entuzjastów jest 
zdecydowanie wi#ksza.

Budowa 
Uwag# przyci'gaj' nowe g"o%ni-

ki (autorskie opracowanie !iela), 
ale warto najpierw przyjrze& si# 
skrzyniom. S' g"#bsze ni( zwykle. 
Zachowano natomiast odchylenie 
przednich %cianek pod niewielkim 
k'tem, aby wyrówna& charaktery-
styk# fazow' pomi#dzy zakresami 
pasma.

)cianki s' bardzo grube; w nie-
których miejscach to a( 3,5 cm 
sklejki, sk"adaj'cej si# z 15 warstw; 
starannie gi#tej i ci#tej. Wszystko 
„Made in USA”. Amerykanie zawsze 
przywi'zywali du(' wag# do t"umie-
nia drga$ obudowy, ale tym razem 
przeszli samych siebie. Nowo%ci' jest 
zastosowanie do budowy skrzy$ p"yt 
aluminiowych, 30-krotnie sztywniej-
szych od MDF-u. Z tego materia"u 
wykonano przedni' %ciank# i czap#, 
stanowi'c' zwie$czenie postumen-
tów. Wa('ce ponad 40 kg kolosy 
opieraj' si# na stalowych szynach,  
w które wkr#camy kolce o regulowa-
nej wysoko%ci.

Do testu dotar"y kolumny w wersji 
czarnej, chyba najmniej efektownej. 
Na szcz#%cie dost#pne s' pi#kne na-
turalne forniry najwy(szej jako%ci. 
Przetworniki przykrywa maskowni-
ca – elastyczny materia" rozpi#ty na 
aluminiowej ramie. Je(eli zechcecie j' 
zdj'&, nie si"ujcie si#, bo zniszczycie. 
U !iela os"ony zawsze usuwa"o si# 
sposobem. Trzeba chwyci& od do"u, 
lekko unie%& i same schodz'.

Najwi#ksz' atrakcj' CS 3.7 s' 
nowe reproduktory. Wbrew temu, 
co wida&, nie zastosowano dwóch 

wooferów. W magnes i cewk# wyposa- 
(ono tylko górn' „tack# na grill”. Dolna  
to membrana bierna, czyli element od- 
daj'cy energi# skumulowan' wewn'trz 
obudowy, powstaj'c' w czasie pracy g"o%- 
nika. Taki rodzaj konstrukcji jest dla 
!iela typowy. Znajdziemy go w wi#k- 
szo%ci oferty *rmy; tak(e w poprzedniku 
opisywanego modelu – CS 3.6. Zasto- 
sowanie membrany biernej owocuje do%& 
charakterystycznym basem, do którego 
mi"o%nicy kolumn tej wytwórni s' przy-
zwyczajeni. Membrana jest identyczna 
jak w wooferze. Zrobiono j' z aluminium, 
a pofa"dowana powierzchnia ma na celu 
usztywnienie struktury i obni(enie jej 
masy. Nap#d stanowi' magnes o masie 
blisko 3 kg i szeroka cewka o d"ugim  

skoku, nawini#ta drutem z miedzi bez- 
tlenowej.

Specjalno%ci' kuchni !iela s' g"o%- 
niki: %rednio- i wysokotonowy, scalone  
w jeden przetwornik (CS, czyli Cohe-
rent Source). Drugi jest czym% w rodzaju 
wstawki i zawiera 25-mm metalow' ko-
pu"k#, wyposa(on' w neodymowy ma-
gnes i os"oni#t' metalow' kratownic', 
która jednocze%nie pe"ni rol# dyfuzora. 
)redniotonowiec ma form# pier%cienia 
okalaj'cego kopu"k#. Nie licz'c solidne-
go magnesu i cewki, sk"ada si# z kilku-
nastu elementów, g"ównie o geometrii 
pier%cienia. Jego membrana tak(e jest 
aluminiowa i pofa"dowana, a w dzia"a-
niu stanowi po"'czenie wst#gi i tradycyj-
nego sto(ka.

Maskownice  
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Wspó"osiowy przetwornik skonstru-
owano w celu wytworzenia spójnej fali 
d+wi#kowej, bez zauwa(alnych podzia-
"ów. Jej zalet' powinno te( by& wy%mie-
nite oddawanie efektów przestrzennych, 
co, jak dot'd, mia"o zawsze u !iela od-
zwierciedlenie w praktyce. Kolumny za-
wsze zachwyca"y g"#bok' scen' i by"a to 
zaleta, która przyczyni"a si# do powsta-
nia fanklubu *rmy.

Zwrotnica jest skomplikowana i roz-
budowana, chocia( sk"ada si# wy"'cznie 
z cewek i kondensatorów. Producent 
podkre%la, (e elementy s' starannie do-
bierane.

Podsumowuj'c – jako%& zastosowa-
nych elementów, wykonawstwo i estetyk# 
CS 3.7 mo(na okre%li& jako imponuj'ce. 
Rzadko si# zdarza, aby hi-end wygl'da" 
faktycznie na cen#, któr' przychodzi za 
niego zap"aci&. Tym razem ka(d' z"otów-
k# wida& jak na tacy i je(eli chcecie za-
imponowa& znajomym, to trudno b#dzie 
znale+& równie tra*ony produkt. Nawet 
zaokr'glenia na szczycie i bokach frontu 
podkre%laj' ekskluzywno%& przedmiotu, 
chocia( pierwotnie mia"y tylko zmniej-
szy& za"amania fal na ostrych kantach. 

.RQğJXUDFMD
Kolumny wyposa(ono w jedn' par# 

gniazd. Kapi' od z"ota i przyjmuj' wszyst-
kie pod"'czenia. Teoretycznie (i prak- 
tycznie) to wystarczy, ale w przypadku  
CS 3.7 z bi-ampingu tak "atwo bym nie re-
zygnowa". Bo s' to kolumny bardzo wy-
magaj'ce w stosunku do wzmacniacza. 
Sam przebieg impedancji (nominalnie  
4 omy, minimalnie 2,8 oma) zapowiada, 
(e b#dziemy potrzebowali wydajnego 
pieca. Wprawdzie skuteczno%& jest wy-
soka (90 dB), ale niech Was to nie zwie-
dzie. Je(eli macie na oku lampy, to po-

zostaj' tylko mocne konstrukcje w stylu 
VTL-a, Manleya i Audio Researcha. To 
jedyne wyj'tki (mo(e pomin'"em co% 
ciekawego, szukajcie), bo i tak !iele po-
winien nap#dza& muskularny tranzystor. 
Tylko wtedy kolumny zostan' „wzi#te za 
twarz” i zmuszone do grania na w"a%ci-
wym poziomie. 200 W i stado amperów 
to ich naturalne %rodowisko. Tak jak 
p"azy w erze paleozoicznej oddycha"y 
powietrzem nasyconym do granic dwu-
tlenkiem w#gla (my by%my si# udusili), 
tak ameryka$skie olbrzymy potrzebuj' 
do (ycia (i u(ycia) kalorycznego pr'-
du. Bez niego poruszaj' membranami 
prawie jak ryba wyci'gni#ta na brzeg.  
Z nim – pracuj' równie entuzjastycznie  

i wydajnie, jak górnik na przodku za cza-
sów Gierka.

Dystrybutor poleca elektronik# McIn-
tosha. Jak zwykle g"ównie dlatego, (e 
j' ma w ofercie i mo(e zrobi& podwój-
ny „dil”. Jednak tym razem ma to g"#b-
szy sens, niechby nawet przypadkiem. 
Po pierwsze, ze wzgl#du na charaktery 
brzmienia obu *rm (uzupe"niaj' si#). Po 
drugie, dlatego (e obecne modele Maka 
s' prawdziwymi elektrowniami. W od-
ró(nieniu od poprzednich serii, które 
gra"y "adnie, ale „pary” troch# im bra-
kowa"o.

W te%cie walczy" MA7000 i %wietnie 
sobie poradzi". Pod"'czy"em go w opcji  
4 omy (prawid"owo), ale radz# te( spró-
bowa& wersji 2-omowej. I tak wybierzecie 
efekt, który si# Wam bardziej spodoba. 
Wracaj'c do nieobecnego bi-ampingu 
– tutaj akurat nie broni"bym si# przed 
pod"'czeniem dodatkowej ko$cówki 
mocy. Ale, skoro nie ma, to nie ma. Ko-
niec koncertu (ycze$.

P"yty dzielnie odtwarza" Gamut CD-3, 
chocia( w tym systemie ch#tniej zoba-
czy"bym Accuphase’a albo „wysokiego” 
Naima. Szczególnie +ród"o brytyjskiej 

*rmy wydaje si# wymarzonym rozwi'-
zaniem ze wzgl#du na skorygowanie 
wszystkich niewielkich „nieusatysfakcjo-
nowa$”. Je(eli skopiujecie system z tego 
testu, nie bierzcie Gamuta – jest za jasny. 
Si#gnijcie po odtwarzacz z Salisbury.

Za to Fadele znalaz"y si# wy%mienicie. 
Pr'd z Gigawatta i Neela tak(e.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Idea Coherent Source sprawdza si#  

w praktyce. Przynajmniej je(eli chodzi  
o przestrzenno%& d+wi#ku. Dla osób 
znaj'cych wcze%niejsze dokonania !ie-
la nie b#dzie zaskoczeniem, (e CS 3.7 
buduj' ogromn' scen# z wybitnie za-
znaczon' g"#bi'. Jej szeroko%& tak(e jest 

imponuj'ca, ale przyjmujemy j' jako co% 
normalnego (dopóki nie porównamy  
z innymi g"o%nikami). Tymczasem ilo-
%ci' i gradacj' planów mo(emy si# za-

Bas
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chwyca& zawsze tak, jakby%my si# z nimi 
spotkali po raz pierwszy. 

Zamykaj'c oczy, wchodzimy w scen#, 
któr' ogranicza jedynie horyzont (obo-
wi'zkowy daszek z d"oni nad brwiami). 
Instrumenty orkiestry symfonicznej s' 
roz"o(one z precyzj' szwajcarskiego ze-
garka, a pog"os nawet ju( nie naturalny, 
tylko… lepszy ni( na koncercie. Co aku-
rat specjalnie mnie nie dziwi, bo p"yty 
rejestruje si# w pustych, nie wyt"umio-
nych publiczno%ci' salach. Drogie !ie-
le zawsze tak gra"y i mia"y jeszcze jed-
n' cech#, któr' CS 3.7 
powtarzaj'. Scena 
jest minimalnie 
obni(ona, tak 

(e na orkiestr# patrzymy z góry. Nie  
z miejsca siedz'cego, gdzie% w czterna-
stym rz#dzie, ale zza pulpitu dyrygenta, 
z pozycji stoj'cej.

Tak w ogóle przysz"o mi do g"owy, (e 
CS 3.7 to w"a%nie wymarzone narz#dzie 
dla „konduktorów”. My%l#, (e gdyby us"y-
szeli je Toscanini, Bernstein, Karajan, 
albo Gardiner, sprawa zako$czy"aby si# 
przelewem. Bo nie do%&, (e „punkt s"ysze-
nia” zgodny z przyzwyczajeniem, to jesz-
cze precyzja zabójcza.

Kolumny s' tak szczegó"owe, (e mo(na 
z nimi analizowa& partytury. Ka(dy instru-
ment jest podany osobno, wr#cz wykrojo-
ny z ca"o%ci skalpelem. Ale zdolno%& do 
oddania naturalnego pog"osu to wszystko 
scala i tworzy jeden spójny obraz. U Szo-
stakowicza d#te drewniane s' tak daleko, 
(e a( odczuwamy lekk' przesad#. Jednak 
co z tego, skoro ka(dy klarnet i obój s"y-
cha& jak przez akustyczn' lup#?

W ogóle muzyka powa(na brzmi im-
ponuj'co i na usta ci%nie si# stwierdzenie, 
(e !iel kocha klasyk#, a klasyka kocha 
!iela.

Prócz wspomnianej przestrzenno%ci  
i szczegó"owo%ci warto zauwa(y& swobo- 

d#, z jak' kolumny radz' sobie ze skom-
plikowanymi sk"adami. To oznacza, (e dy-
namika jest wy%mienita, ale nie rozpatry-
wa"bym jej jedynie pod k'tem zdolno%ci 
oddawania kontrastów. Inna rzecz wydaje 
mi si# wa(niejsza – wszechobecne poczu-
cie swobody, zapasu mocy i towarzysz'cej 
im lekko%ci, która przypomina unosz'ce 
si# w powietrzu nasiona mlecza. W ta-
kim stylu docieraj' do uszu uderzenia 
tutti, kot"ów, b#bna wielkiego czy 
%wietliste wybuchy solówek blachy. 
Skala jest zachowana, ale czujemy 
co% w rodzaju dystansu g"o%ników. 
Nie musz' si# wydziera&, zabiera& 

g"osu tam, gdzie nie trzeba. Wszystko 
potra*' powiedzie& jednym s"owem, ale 
kiedy ju( padnie, to nikt nie potrzebuje 
dodatkowych wyja%nie$. Wystarczy tre%&, 
aby zrozumie& jej przes"anie. Moja babcia 
mia"a na to przys"owie – du(y pies mniej 
szczeka.

Sam charakter brzmienia mamy ju( na-
kre%lony, chocia( warto wspomnie& o swo- 

bodzie i potencjale ogromnych skrzy$. 
Jak zaznaczy"em, konieczny jest mocny 
wzmacniacz. MA7000 okaza" si# wystar-
czaj'cy, wi#c jestem spokojny, bo zapew-
ne zechcecie zaaplikowa& !ielom dro(-
sze i bardziej wyra*nowane urz'dzenia. 

Na pewno nie pomin'"bym 
w poszukiwaniach Spec-

trala.

Teraz warto si# zaj'& barw'. W czasie 
s"uchania kameralistyki jazzowej i mniej 
skomplikowanego popu okazuje si#, (e 
ameryka$skie kolumny s' do%& ch"od-
ne. Id' w kierunku precyzji i czysto%ci 
brzmienia, wi#c raczej ostudz' %rednic#, 
ni( dodadz' jej lampowego ciep"a. ,eby 
to zaobserwowa&, nie trzeba szuka& wy-
bitnych realizacji; wystarcz' stare, dobre 
piosenki Cata Stevensa (moim zdaniem 
wielkiego artysty o w"asnym stylu i ge-
niusza kompozycji na miar# Beatlesów, 
chocia( nie o tak imponuj'cym dorob-
ku). Partia wokalisty nie jest na !ielach 
pierwszoplanowa; na prowadzenie wy-
suwaj' si# gitary akustyczne. Podobnie 
b#dzie na albumach Metalliki, Mike’a 
Old*elda czy Stinga. CS 3.7 podkre%laj' 
wysok' %rednic# (albo, jak kto woli – ni-
sk' gór#) i chwal' si# szczegó"owo%ci'.

To nie s' kolumny dla poszukiwaczy 
romantycznych nastrojów, obezw"ad-
niaj'cego ciep"a ani barwy przykuwa-
j'cej uwag# nostalgiczn' p"ynno%ci'  
i relaksuj'cym pulsowaniem. Za to natych-
miast s"yszymy ka(de szarpni#cie struny  
i mo(emy policzy& ilo%& osób w chór-
kach. A wszyscy muzycy s' poustawiani 

&RKHUHQW�6RXUFH�� 
F]\OL�VHUFH�L�NZLQWHVHQFMD�
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na swoich miejscach, jak Spartanie w szyku. Co z kolei sk"ania 
do stwierdzenia, (e nie tylko dyrygenci b#d' CS 3.7 zachwyceni. 
Do"'cz' do nich producenci nagra$ rozrywkowych, którzy mu-
sz' bezb"#dnie panowa& nad aran(acj', a ich uszom nie mo(e 
umkn'& (aden drobiazg. A st'd ju( tylko krok do okre%lenia, (e 
s' to kolumny… studyjne.

To oczywista bzdura, ale chyba nie znajdziecie w re(yserkach 
monitorów, które by równie wiele powiedzia"y o tym, co si# 
dzieje w nagraniach.

A propos tych ostatnich – ze z"ymi !iel rozprawia si# okrut-
nie. Na przyk"ad „normalnej” wersji „Red” King Crimson po 
prostu nie da si# s"ucha&. Brzmi p"asko, mechanicznie i mar-
two. Ale ju( wspomniany Mr Stevens to co innego. Niechybnie 
oznacza to, (e byli ju( wówczas producenci, potra*'cy zadba&  
o *nalny obraz ich pracy.

Na koniec bas. „Membrana bierna” – zorientowanym to sfor-
mu"owanie powie wszystko. Rozbieraj'c opis na drobne, wy-
pada powiedzie&: troch# spowolniony, nie tak punktowy jak  
w konstrukcji zamkni#tej, a nawet w dobrym bas-re-eksie. 
Mi#kki i poduszkowaty, za to mocny i g"#boki. Stanowi efek-
town', nawet lekko powi#kszon', podstaw# i dobrze dobran' 
przeciwwag# dla dok"adnej i obiektywnej reszty pasma. Mo(na 
powiedzie&, (e chwilami przypomina dzia"anie subwoofera, co 
akurat powinno Wam przypa%& do gustu.

.RQNOX]MD
Zjawiskowa przestrze$, ujmuj'ca szczegó"owo%&, dok"adno%& 

i podkre%lony, subwooferowy bas. Do tego lekko%&, odczuwal-
ny *zycznie potencja" dynamiczny i wielka kultura w klasyce. 
Czy jest to wyj'tkowo udany !iel? Nie, bo wszystkie nowe  
modele s' takie. Pokazuj', (e *rma nie pozwala sobie na spa-
dek formy i nawet cz#%ciowe odej%cie od idea"ów. Po prostu: 
jeden z wielkich w %wiecie 
hi-endu. Ostatnich spra-
wiedliwych.

Je(eli nie znacie !iela, 
to po prostu wstyd. Mo(e-
cie zacz'& od CS 1.6. Mo-
(ecie od 3.7. W ta$szych 
b#dziecie mie& prawie to 
samo, w dro(szych ten sam 
charakter, ale wi#cej i le-
piej. Na tym polega klasa 
najlepszych i najbardziej 
do%wiadczonych produ-
centów.
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