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jej sk!ad wchodz" dwa mini-
monitory, kolumna pod!ogo-

wa, para subwooferów i a# trzy 
g!o$niki centralne, które po ustawieniu  
w pionie mog" pe!ni% rol& frontów. Stad-
ko uzupe!nia d!ugi g!o$nik, mieszcz"cy 
w sobie oba kana!y przednie i dialogowy. 
Zestaw wybrany do recenzji jest tylko jed-
nym z kilkunastu wariantów.

Budowa
Dopisek „HD” w nazwie mo#e wskazy-

wa%, #e seria Radius zosta!a zaprojektowa-
na z my$l" o wspó!pracy z p!askimi telewi-
zorami. To w!a$ciwy trop. Z jednej strony 
niewielkie gabaryty g!o$ników nie b&d" 
dominowa% w pokoju; z drugiej decydenci 
MA nie potraktowali ich po macoszemu. 

Z odleg!o$ci kilku kroków zestaw robi 
doskona!e wra#enie. Smuk!e pod!ogów-
ki maj" dobre proporcje, a obudowy sta-
rannie oklejono naturalnymi fornirami. 
Zreszt" Monitor Audio s!ynie z dobrej 
stolarki, a seria Radius HD podtrzymuje t& 
chlubn" tradycj&.

Wszystkie skrzynie, nawet modeli wol-
nostoj"cych, wykonano z 13-mm MDF-u. 
Rekord $wiata to nie jest, ale dzi&ki licz-
nym wzmocnieniom uda!o si& osi"gn"% 
zadowalaj"c" sztywno$% obudów. Wn&trza 
ob'cie wyt!umiono p!atami sztucznej we!-
ny. Smuk!e pod!ogówki posadowiono na 
grubych coko!ach, w które mo#na wkr&ci% 
kolce albo gumowe nó#ki. Bardzo dobrej 
jako$ci z!ocone terminale umieszczono 
tu# nad pod!og", zapobiegaj"c tym samym 
wy!amywaniu ich przez ci&#kie kable g!o$- 
nikowe. Jedyne zastrze#enie dotyczy ich 
w"skiego rozstawienia, przez co mog" by% 
trudno$ci z instalacj" kabli zako(czonych 
wide!kami.

Wszystkie testowane kolumny maj" obu-
dowy wentylowane bas-re)eksem. W sate-
litach 90HD jego wylot ulokowano z ty!u.  
W kolumnie pod!ogowej s" dwa otwory, 
jeden na przedniej $ciance pod g!o$nikami, 
drugi z ty!u, 10 cm nad coko!em. W dialo-
gowcu otwory basowe znalaz!y si& z przodu, 
w s"siedztwie kopu!ek wysokotonowych.

We wszystkich opisywanych modelach 
pracuj" te same przetworniki. Gór& pa-
sma powierzono 25-mm kopu!ce z alu-
miniowo-magnezowego stopu pokrytego 
ceramik" (C-CAM). Jej powierzchni& do-
datkowo powleczono warstewk" z!ota. Po-
cz"tkowo z!ocone tweetery ozdabia!y je-
dynie presti#owe kolumny Monitor Audio.  
Z czasem na sta!e zago$ci!y we wszystkich, 
nawet tanich seriach.

*rednie i niskie tony to domena srebrzy-
stych 10-cm g!o$ników z polipropyleno-
wymi membranami natryskiwanymi me-
talem. Rozwi"zanie to nosi nazw& MMP II  
(Metal Matrix Polymer) i ma !"czy% t!u-
mienie wewn&trzne tworzywa sztucznego 
ze sztywno$ci" aluminium.

Wszystkie kosze wpuszczono we  
wg!&bienia wyfrezowane w przed- 

nich $ciankach. Na s!owa uznania zas!u-
guje te# pomys! z maskownicami. Zamiast 
paskudzi% eleganckie fronty czarnymi 
gniazdami, u#yto stalowych siateczek, 
które zamocowano w szczelinach wokó! 
membran.

Nieco inaczej wygl"da to w przypadku 
g!o$nika centralnego. Z uwagi na fakt, #e 
niemal ca!" przedni" $ciank& wykonano 
z antyrezonansowego kompozytu ARC, 
ze wzgl&dów estetycznych zastosowano 
jedn" owaln" maskownic& zakrywaj"c" 
wszystkie przetworniki wraz z otworami 
basowymi.

Ostatnim elementem zestawu jest sub-
woofer zrobiony z 18-mm p!yt MDF, tak#e 
wyko(czonych naturaln" oklein". Najni#-
sze tony powierzono 10-calowemu basow-
cowi z C-CAM-ow" membran", umiesz-
czonemu w dnie obudowy. Skrzyni& 
uniesiono na 4,5-cm nó#kach. Na tablicy 
rozdzielczej znalaz!y si& tylko gniazda ni-
skopoziomowe i rzadziej u#ywane ma-
nipulatory. Potencjometr g!o$no$ci wraz  
z prze!"cznikami trybu pracy kino/muzy-
ka przeniesiono na górn" $ciank&. Wzmac-
niacz subwoofera dysponuje moc" 250 W 
w klasie D, co w domowych warunkach 
powinno w zupe!no$ci wystarczy%.

Na osobny akapit zas!uguj" dodatkowe 
akcesoria do!"czane gratis do zestawu Ra-
dius HD. W pude!kach z monitorami 90HD 
znalaz!em porz"dne, metalowe wieszaki 

$cienne wraz z niezb&dnymi szablonami  
i instrukcjami. Podobne utensylia do!"czo-
no do g!o$nika centralnego. Niby drobiazg, 
ale nic tak nie dopieszcza klienta jak my$l, 
#e kto$ dba o niego tak#e po zainkasowaniu 
gotówki.
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Radius HD to elegancki zestaw, który 
oferuje równie eleganckie brzmienie. Po 
niezbyt drogich systemach AV mo#na si& 
spodziewa% pewnej dozy efekciarstwa, tak 
by mog!y pokona% konkurentów w bezpo-
$rednim starciu w salonie RTV, jednak za 
Radiusami stoi 40 lat audio'lskiej tradycji 
Monitor Audio.

Ze wzgl&du na obecno$% z!otych ko- 
pu!ek spodziewa!em si& dostrzec spo-
ro detali, ale g!o$niczki przekroczy!y te 
oczekiwania. W uwerturze opery „Car-
men” scena dos!ownie eksplodowa!a 
wysokimi tonami. Dzwonki, kastaniety, 
grzechotki i inne przeszkadzajki by!y do-
skonale czytelne, a delikatne odg!osy do-
chodz"ce z widowni podkre$la!y realizm 
spektaklu. Gdy jako nast&pny w odtwa-
rzaczu wyl"dowa! paryski koncert Diany 
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Krall, do g!osu doszed! rytmiczny, swin-
guj"cy bas i ju# wiedzia!em, #e nawet naj-
bardziej bombastyczny 'lm akcji nie b&-
dzie w stanie go zepsu%.

Po zmianie repertuaru na stricte kinowy 
(i prze!"czeniu subwoofera z trybu „mu-
sic” na „cinema”) bas sta! si& twardszy, 
bardziej konturowy i ofensywny. Z korzy-
$ci" dla akcji rozwijaj"cej si& na ekranie, 
bowiem wszystkie wystrza!y i eksplozje 
mia!y odpowiedni „ci&#ar gatunkowy”.

S!owa uznania nale#" si& Radiusowi  
za budow& sceny. Wprawdzie w"skim  
kolumienkom !atwiej by!o znikn"% z po- 

koju, jednak i bez tego tricku pozorne 
+ród!a d+wi&ku nie mia!y problemów  
z oderwaniem si& od g!o$ników. Obszerna 

panorama, zw!aszcza przednia scena, wy-
kracza!a kilkadziesi"t centymetrów poza 
'zyczne ustawienie kolumn, a plany by!y 
od siebie wyra+nie oddzielone.

Do tej pory o zestawie Radius HD wy-
ra#a!em si& w prawie samych superlaty-
wach. Czy by!o co$, do czego móg!bym si& 
naprawd& przyczepi%? Niczego takiego nie 
znalaz!em.
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Niecz&sto tra'aj" si& równie udane ze-
stawy, !"cz"ce walory wizualne z wy$mie-
nitym brzmieniem. Je$li zdecydujecie si& 
na Radiusy HD, mo#ecie by% pewni, #e 
nie gro#" Wam #adne wymówki ze strony 
pi&kniejszej po!owy rodzaju ludzkiego.
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6NXWHF]QRĂÊ��� 90 dB 90 dB 87 dB -

,PSHGDQFMD��� 8 1 8 1 8 1 -

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 48 Hz – 35 kHz  55 Hz – 35 kHz 80 Hz – 35 kHz 25 – 120 Hz
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