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irma przekonuje o swoich audio!l-
skich korzeniach, ale nie wiadomo 
po co. Wszyscy wiedz", #e to nie 

marka pokroju B&W czy JBL-a, wi$c klien-
tom nie robi ró#nicy, czy nazywa si$ Taga, 
czy Lady Gaga.

Budowa
Opisywane kolumny nale#" do nowej 

serii Platinum v.2. Rozmiary kartonów  
(z oddzielnym opakowaniem na coko%y 
stabilizuj"ce) sugeruj", #e nasi sko&noocy 
bracia, mówi"c kolokwialnie, poszli w ilo&'. 
Po wyj$ciu styropianowych wyt%oczek zo-
baczymy materia%owe worki ze &ci"gacza-
mi, co budzi skojarzenia z Accuphase’em. 
Kolumny rzeczywi&cie wygl"daj" pot$#nie, 
a nawet ci$#kawo. Dla kupuj"cych sprz$t na 
kilogramy – rewelacja.

W materia%ach informacyjnych przeczy-
tamy o zaawansowanych rozwi"zaniach 
technicznych. Od niezliczonej ilo&ci !rmo-
wych systemów a# ciarki przechodz" po 
grzbiecie: TLIE, TPTTD, TWG, CCAW, 
TTP i TPACD. Wszystko wygl"da impo-
nuj"co, dopóki nie przewertujemy bro-
szurek bardziej wnikliwie. Okazuje si$, #e 
rozwini$cie skrótu TTP to Taga Top Plate 
i oznacza nic innego, jak ozdobn" plasti-
kow" nak%adk$ na g%o&nik wysokotonowy, 
wzorowan" zapewne na konstrukcjach  
KEF-a. TLIE to natomiast skrót od Taga 
Low Interference Enclosures, czyli obudów 
z MDF-u o grubo&ci 15 mm, wype%nionych 
materia%em t%umi"cym, który ma elimino-
wa' problem fal stoj"cych. Skrzynki zosta-
%y zaprojektowane tak, aby ich krzywizny 
wygl"da%y atrakcyjnie i przyczynia%y si$ do 
redukcji turbulencji i wibracji. Trudno si$ 
jednak oprze' wra#eniu, #e F-60 s" zesta-
wami, w których zastosowano rozwi"zania 
podpatrzone u innych producentów, a po-
tem opisano w%asnymi skrótami. 

Wyt%umione syntetyczn" we%n" obudo-
wy o zaokr"glonych bocznych &ciankach 
nie s" #adnym odkryciem. Podobnie jak 
25-mm tweetery z tytanowymi membrana-
mi (TPTTD) i ko%nierzem z wg%$bieniami 
wzorowanymi na pi%eczkach golfowych 
(TWG) czy te# g%o&niki z aluminiowymi 
membranami i korektorami fazy w kszta%cie 
pocisków (TPACD).

Wielu klientom nie b$dzie to jednak prze-
szkadza%o. Najwa#niejsze, by za niewielkie 
pieni"dze kupi' du#e, trójdro#ne kolumny, 
które wpasuj" si$ w nowocze&nie urz"dzone 
wn$trze i zaoferuj" dynamik$ oraz pot$#ny 
bas. Patrz"c na Tagi, mo#na mie' nadziej$, 
#e spe%ni" te oczekiwania. Za nieca%e 2000 z%  
dostajemy masywne zestawy z g%o&nikami 
przywodz"cymi na my&l dokonania uty-

tu%owanych europejskich marek. Mo#e to 
przyci"gn"' amatorów okazji, których nie 
odstrasza ma%o znane logo.

Z bliska wra#enie jest jednak mniej za-
ch$caj"ce. Winylowa folia kojarzy si$ ze sta-
rymi Altusami. F-60 s" dost$pne w trzech 
innych wersjach wyko(czenia, które na 
zdj$ciach prezentuj" si$ o wiele korzyst-
niej ni# grobowa czer(. Mo#emy tak#e 
zapomnie' o takich luksusach, jak wkr$ty 
wchodz"ce w nagwintowane tuleje, a nie 
bezpo&rednio w MDF. Pozytywne elemen-
ty to grube coko%y, w które mo#na wkr$ci' 
kolce, a tak#e maskownice, skutecznie chro-
ni"ce F-60 przed atakami zwierz"t i dzieci. 
Kolumny wyposa#ono w podwójne gniaz-
da akceptuj"ce dowolny rodzaj ko(cówek. 
Niestety, wci&ni$to je w plastikowy pro!l, 
dlatego najwygodniejsz" opcj" s" banany.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Przeciwnicy dalekowschodnich wyro-

bów zapytaliby, czy jako&' d)wi$ku by%a tyl-
ko s%aba czy mo#e jednak tragiczna. Ku ich 
niezadowoleniu musz$ stwierdzi', #e ani 
jedno, ani drugie. 

Jak na swój przedzia% cenowy, Tagi graj" 
g%adko i naturalnie. Je#eli kto& si$ boi meta-
lowych membran i uwa#a, #e zawsze zacho-
wuj" si$ agresywnie, powinien dla w%asnego 
do&wiadczenia wybra' si$ na ods%uch F-60  
i zwery!kowa' swoje pogl"dy. Owszem, ko-
lumny brzmi" szybko i nie maj" przyjemne-
go dla ucha zabarwienia, b$d"cego pochod-
n" zastosowania papieru lub polipropylenu, 
ale zosta%y zestrojone tak, aby wysokie tony 
nie jazgota%y, a &rednica nie by%a sucha ani 
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zimna. Charakter brzmienia skojarzy% mi si$ 
z testowanymi kilka miesi$cy temu Missiona-
mi MX-3. Tagi maj" jednak bardziej wyrów-
nane pasmo, a ich bas nie sprawia wra#enia 
napompowanego. Wprawne ucho wychwyci 
delikatne objawy bas-re*eksowego podbi-
cia, jednak w codziennych ods%uchach nie 
powinno to przeszkadza'. Tym bardziej, #e 
wylot tunelu umieszczono z przodu, co czyni 
kolumny mniej wra#liwymi na blisko&' tyl-
nej &ciany pokoju.

Najwi$ksz" zalet" F-60 jest chyba w%a&nie 
d"#enie do naturalno&ci (co udaje im si$ 
zrealizowa' tak, jak bud#et na to pozwoli%)  
i swego rodzaju pow&ci"gliwo&', umo#li-
wiaj"ca d%u#sze ods%uchy. W wielu kolum-
nach za podobne pieni"dze ju# po kilku mi-
nutach daj" nam si$ we znaki nienaturalne 
zjawiska. Tagi nie s" idealnie liniowe, ale 

wynika to z oczywistych ogranicze(, a nie 
celowego dzia%ania projektanta.

Jedynym elementem, którego odbiór b$-
dzie mocno uzale#niony od preferencji s%u-
chaczy, jest przestrze(. Tagi nie nale#" do ko-
lumn serwuj"cych d)wi$k na twarz. Zamiast 
tego wol" pokaza' muzyk$ z perspektywy 

ostatniego miejsca w sali koncertowej. Ste-
reofonia jest szeroka, ale wszystko odbywa 
si$ w oddali i dobiega do nas jakby z lekkim 
pog%osem. Nie podejmuj$ si$ ocenia', czy to 
dobrze, czy )le. Na niektórych p%ytach prze-
szkadza%a mi te# niewielka nierówno&' na 
granicy &rednich i wysokich tonów. Nagrania 
RHCP zabrzmia%y przez to jeszcze gorzej, ni# 
zwykle. Ale kto zna kolumny, które zrobi%yby 
z nich audio!lskie pere%ki?

.RQNOX]MD
Z pewno&ci" up%ynie jeszcze sporo wody 

w Jangcy, nim Chi(czycy naucz" si$ projek-
towa' i budowa' prawdziwie high-endowy 
sprz$t. Je#eli natomiast chodzi o porz"dne 
kolumny za niewielkie pieni"dze, radz" so-
bie naprawd$ nie)le.
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Dane techniczne:

6NXWHF]QRĂÊ��� 90 dB

,PSHGDQFMD��� 6 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 35 Hz – 40 kHz (+/- 3 dB)

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]P���� 20 – 230 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 96,6/25/34 cm
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