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olejnym celem projektanta by!o 
uzyskanie efektu punktowego 
"ród!a d"wi#ku poprzez jak 

najwi#ksze zbli$enie do siebie przetwor-
ników. Na koniec zwrotnica – skoro ju$ 
musi by%, to najlepiej minimalistyczna, 
z najmniejszymi przesuni#ciami fazo-
wymi.

Obudow# wykonano w technologii 
P.A.C.T (Poly Alloy Carbon Technolo-
gy), co oznacza zastosowanie stopów 
metali, stali i aluminium do budowy 
podwójnej p!yty czo!owej i ramy we-
wn#trznej w po!&czeniu z w!óknem 
w#glowym, które jest wytwarzane na 
zamówienie WB. Wyra'nowana kon-
strukcja p!yty czo!owej jest (ci(le zwi&-
zana ze sposobem mocowania prze-
tworników i zbli$enia ich do siebie.

Przetworniki w Trinity to autorskie 
opracowania Wilson Benescha. Mo$e  
z wyj&tkiem supertweetera Sphere, któ-
ry powsta! we wspó!pracy z japo)sk& 
wytwórni& Murata. G!o(nik nisko-
(redniotonowy Tactic ma membran#  
z trójwarstwowego polimeru Isotactic, 
odró$niaj&cego g!o(niki WB od innych 
konstrukcji. Kosz to jednocz#(ciowy 
odlew z aluminium. Magnes jest praw-
dopodobnie neodymowy i uformowa-
ny tak, aby w jak najmniejszym stopniu 
wp!ywa! na prac# membrany. Wa$na 
informacja – nisko-(redniotonowiec nie 
jest 'ltrowany.

Przetwornik wysokotonowy to mi#k-
ka kopu!ka z jedwabiu powlekana r#cz-
nie, równie$ konstrukcja w!asna WB, 
od dekady z powodzeniem stosowana  
w g!o(nikach. Supertweeter (generator 
ultrasoniczny) Sphere to ceramiczna 
kopu!ka powlekana z!otem. Monitor jest 
wentylowany podwójnym bas-re*ek-
sem umieszczonym od spodu. Ca!o(% 
spoczywa na zintegrowanej podstaw-

ce, do której jest mocowana sze(cioma 
trzpieniami. Stendy s& wykonane ze stali  
i aluminium. Ich konstrukcja umo$liwia 
poch!anianie paso$ytniczych rezonan-
sów. We wn#trzu nó$ek umieszczono 
zwrotnic#. Ca!a podstawka opiera si# 
na trzech regulowanych kolcach. 

Terminale z rodowanej miedzi umiesz-
czono na samym dole. Pozwalaj& na 
pod!&czenie w bi-wiringu przewodów 
zako)czonych zarówno bananami, jak 
 i wide!kami. Niestety, przy korzystaniu  
z pojedynczego okablowania zworki 
trzeba wykona% we w!asnym zakresie 
albo kupi% gotowe. G!o(niki wyposa$o-
no w maskownice mocowane do frontu 
ko!kami.

Jerzy Mieszkowski

ds!uchy rozpocz&!em od 
klasyki – koncertów for-
tepianowych i symfonii. 

Nast#pnie si#gn&!em po jazz i muzyk# 
wokaln&. By% mo$e technologia wyko-
rzystana przy budowie Trinity suge-
ruje brzmienie tak dok!adne, $e wr#cz 
sterylne, ale nic podobnego. G!o(niki 
zaskoczy!y muzykalno(ci& i wiernie od-
tworzon& barw&. D"wi#k by! namacal-
ny, przejrzysty i wyrównany w pa(mie. 
Góra pozosta!a zró$nicowana, czytelna 
cho% sprawia!a wra$enie nieznacznie 
wycofanej. P!ynnie dope!nia!a zakres 
tonów (rednich. Wybrzmienia perkusji 

w nagraniach tria Keith Jarrett, Gary 
Peackock, Jack DeJohnette, bogatych 
w partie tego instrumentu, brzmia!y 
realistycznie i by!y pe!ne powietrza. 
+rednic# pasma cechowa!y naturalno(% 
i p!ynno(%, co da!o si# odczu% zarówno 
w grze fortepianu w jazzie (Keith Jar-
rett, E.S.T.), jak i klasycznych koncer-
tach Rachmaninowa i Czajkowskiego. 
Mo$na si# by!o delektowa% muzyk&, 
cho% odnosi!o si# wra$enie, $e ni$szy 
zakres (rednich tonów zosta! dyskretnie 
wyeksponowany. Wokale otacza!y g!o(- 
niki, ale nie by!y wysuni#te w kierunku 
s!uchacza. A sybilanty? Obecne, ale nie 
przeszkadza!y. Porównanie brzmienia  
z ampli'kacj& lampow& (Bel Canto SET 
na triodzie 845, Cary 120S na o(miu 
KT120) i tranzystorow& (Bryston 4SST) 
pozwoli!o okre(li% preferencje g!o(ni-
ków. Te same p!yty brzmia!y podobnie, 
a zarazem inaczej. Lampa 845 wspania-
le przekazywa!a (rednic# pasma, ale nie 
równowa$y!a wycofania góry b#d&cego 
cech& g!o(ników. Przyczyn& okaza!a si# 
prawdopodobnie relatywnie niska moc 
– zaledwie (!) 35 W z triody SE. 

Zmiana na ko)cówk# mocy Cary 
120S diametralnie zmieni!a charakter 
brzmienia. Sta!o si# szybsze, czystsze, 
ze znacznie bardziej zró$nicowanym 
basem, cho% kontury instrumentów po-
zosta!y lekko zaokr&glone. 

Próba z ko)cówk& mocy Brystona 
spowodowa!a dalsz& korzystn& ewolu-
cj#. Brzmienie sta!o si# nie tyle przy-
jemniejsze w odbiorze, ale rzetelniejsze, 
mo$e z zaci#ciem studyjnym i w grani-
cach rozs&dku. Bas sta! si# jeszcze bar-
dziej konturowy i zró$nicowany. Wokó! 
instrumentów pojawi!o si# wi#cej po-
wietrza. 

Nie zmienia to faktu, $e w pomiesz-
czeniu (rednio wyt!umionym i wielko(ci 

Wilson Benesch 
■ ■
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22 m2  bas momentami dudni! i nie do 
ko)ca spe!nia! oczekiwania. Z pewno-
(ci& nie by!a to wina pomieszczenia, lecz 
charakteru g!o(ników. To do(% typo- 
wy efekt bas-re*eksu. Zapewne zamie- 
rzony, bo pozwalaj&cy osi&gn&% wra$e-
nie pe!niejszego, „dopalonego” d"wi#ku. 
Praw 'zyki jednak nie ominiemy i nie 
!ud"my si#, $e osi&gniemy efekt jak przy 

25- czy 30-cm wooferze w konstrukcji 
trójdro$nej.

Efekty przestrzenne, jak i stereofonia, 
pozostawa!y we wszystkich ampli'ka-
cjach na wysokim poziomie. Nie pod-
wa$am w tym roli zastosowanego g!o(- 

nika superwysokotonowego, niemniej 
konstrukcje we) niewyposa$one potra-
'& zabrzmie% równie dobrze.

W moim odczuciu Trinity to udana 
konstrukcja. Technologi& wykonania  
i wygl&dem przywodzi na my(l formu-
!# F1. Jednak aby w pe!ni wykorzysta% 

jej zalety, musimy zastosowa% mocny 
wzmacniacz tranzystorowy, mi-

nimum 100 W, i dysponowa% 
raczej niewielkim pomieszcze-
niem o nienagannej akustyce.

Osoby które skusz& si# na 
zakup nietanich przecie$ mo-
nitorów, z pewno(ci& zapewni& 
im odpowiednie warunki pracy. 
Wówczas satysfakcja zarówno  
z ods!uchów, jak i organoleptycz-
na b#dzie gwarantowana.

Jerzy Mieszkowski

ynamiki odmówi% im nie 
sposób, jednak nie s& to ze-
stawy, które bez problemu 

odnajd& si# w ka$dym systemie. Kon-
strukcj# oparto na znanym ju$ i ca!kiem 
niez!ym modelu Arc, jednak poddano j& 
„ulepszeniu” poprzez do!o$enie generato-
ra ultrasonicznego. Jak pokazuje do(wiad-
czenie, lepsze jest wrogiem dobrego. 

Poza tym wszelkie supertweetery, 
generuj&ce d"wi#k w pa(mie nies!yszal-
nym dla cz!owieka (powy$ej 20 kHz), 
s& dla mnie czym( w rodzaju seansów 
Kaszpirowskiego czy odpromienników 
$y! wodnych z oferty telezakupów. Do-
dawanie elementu, którego nie s!ycha%, 
a jedynie da si# jako( wyczu% (wiem, 
s& badania) zbytnio do mnie nie prze-
mawia – po co mi co(, czego nie mam 
szans us!ysze% z powodu ogranicze) 
mojego aparatu percepcji? Ale to jeszcze 
nie problem. Ten wynika raczej z faktu, 
$e zastosowane rozwi&zanie albo prze-
strojenie zwrotnicy z innego powodu 
spowodowa!o przesuni#cie równowagi 
tonalnej do góry. Niskie tony zosta!y 
przez to potraktowane po macoszemu. 

Góry pasma Trinity maj& sporo. S!u-
chanie muzyki bogatej w instrumenty 
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Wype niaj  pokój ods uchowy
d wi kiem lepszym od ca ej swojej konkurencji, 

oferuj c przy tym muzykalne brzmienie.
Wilson Benesch Curve to wietnie brzmi ce 

kolumny o doskona ym wygl dzie, które lepiej 
spe niaj  wszystkie yczenia ka dego cz owieka, 

ni  jakikolwiek inny z rywali.

... scena stereofoniczna wype nia przestrze
mi dzy i dooko a g o ników, a same kolumny 

zdaj  si  znika , co pozwala muzyce wype nia  
ca e pomieszczenie zapewniaj c uczucie 

namacalnego wr cz realizmu.

Hi-Fi Club: 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 34, tel. 22 826 47 67, www.hi club.pl

Partnerzy:
Audio Styl, al. Ro dzie skiego 91, 40-203 Katowice, tel. 32 258 95 76, www.audiostyl.pl

Studio D wi ku Melancholia, ul. Tymienieckiego 25A, lok. B3G, 90-350 ód , tel. 42 630 57 18, www.kinodomowe.lodz.pl
Hi End Corner, ul. Szewska 18a, 61-760 Pozna , tel. 61 855 10 80, www.hi-corner.pl

Living Sound, ul. Karmelicka 36/1, 31-128 Kraków, tel. 12 633 71 88, www.livingsound.pl 
Nord Audio, ul. Wolno ci 24B/1, 81-327 Gdynia, tel. 58 351 32 02, www.nordaudio.pl
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perkusyjne czy wysokich rejestrów skrzy-
piec wypad!o ró$nie. Blachy brzmia!y 
czasami g!ucho i matowo, a *a$olety 
powodowa!y trzeszczenie kostek s!ucho-
wych. Naturalnie znajd& si# i mi!o(nicy 
takiego brzmienia, jednak dalekie jest 
ono od neutralno(ci i wymaga dobrze 
dobranej ampli'kacji, aby sta!o si# satys-
fakcjonuj&ce.

Trinity to zestawy o niew&tpliwych 
walorach, ale te$ wymagaj&ce. Nie mo$-
na im wiele zarzuci% w kwestii dynamiki, 
bogactwa wysokich tonów, $ywej (red-
nicy czy stereofonii. W testowym syste-
mie (wietnie si# sprawdzi!y w przypadku 
ma!ych sk!adów i delikatnych utworów 
jazzowych, szczególnie tych troch# prze-
basowionych.

Nie twierdz#, $e to g!o(niki wy!&cz-
nie do takiej muzyki, ale w po!&czeniu  
z towarzysz&cymi w te(cie urz&dzenia-
mi w!a(nie w takim repertuarze wypa-

d!y najlepiej. Kobiece wokale na p!ytach 
„Ladies Jazz vol 5” i Sade „,e Ultimate 
Collection” zosta!y oddane niezwykle 
precyzyjne i w sposób przyjemny dla 
ucha. Brzmia!y bezpo(rednio, ale bez 
tendencji do wychodzenia przed szereg. 
+rednica namacalna, g#sta jak smo!a, 
jednak troch# podwy$szona. Wyj&tko-
wo precyzyjna artykulacja prowadzi!a 
gdzieniegdzie do powstawania sybilan-
tów, jednak nie by!y one ra$&ce. Da!o si# 
s!ysze% mnóstwo wyra"nych niuansów, 
takich jak ciche mla(ni#cia i oddechy 
wokalistek. Taka prezentacja znajdzie 
niejednego zwolennika. 

Z drugiej strony nie by!o tak cudow-
nie, jak mog!oby si# zdawa% – wszystkie 
utwory by!y odtwarzane ciut wy$ej, to 
znaczy – o ile jeszcze wokale trzyma!y 
prawie naturalne brzmienie, o tyle ca!a 
sekcja basowa zosta!a mocno uszczu-
plona. W celu potwierdzenia powy$-

szych odczu% na warsztat tra'!a p!yta 
„Herbaciane nonsensy” z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej. Oprócz tego, $e 
album nale$y do moich ulubionych, to 
jednocze(nie jest zbyt bogaty w niskie 
tony. U$ywam go cz#sto dla potrzeb re-
cenzji i zawsze konieczne jest skrócenie 
bas-re*eksu. W innym przypadku bas 
w!óczy si# po pod!odze i dudni w k&-
tach przeokrutnie.

Z Trinity by!o inaczej. Wszystko 
brzmia!o idealnie! Gdybym nie zna!a 
specy'ki p!yty, uzna!abym, $e brzmia!o 
to doskonale, tyle $e w!a(nie… nie mia-
!o prawa tak brzmie%! Próba potwierdzi-
!a teori# o podstawie basowej tych zesta-
wów. Dolne rejestry zosta!y uszczuplone 
i nie schodz& tak nisko, jak mo$na by 
oczekiwa% od kolumn za 23000 z!.

Nie znaczy to, $e w przypadku opi-
sywanego modelu pog!#bienie basu nie 
jest mo$liwe. Do tego celu kolumny po-

trzebuj& jednak albo tranzystora o do(% 
ciep!ej barwie, albo lampy, która wy-
ci&gnie z nich po$&dan& g!#bi# dolnych 
rejestrów. Id&c ju$ zupe!nie na !atwizn#, 
za to do(% kosztown&, mo$na zastoso-
wa% proponowany przez producenta 
subwoofer Torus, który uzupe!ni niskie 
zakresy.

W repertuarze symfonicznym i w roz-
budowanych nagraniach rockowych Tri-

nity prezentuj& du$o precyzji i dynamiki. 
Poradzi!y sobie nawet z g#sto tkanymi 
utworami, a tak$e wielow&tkowo(ci& pla-
nów w kompozycjach Watersa. Stereofo-
nia równie$ sta!a na poziomie powy$ej 
przeci#tnej, umo$liwiaj&c dok!adn& lo-
kalizacj# instrumentów wyra"nie poza 
szeroko(ci& bazy. Scena by!a dobrze za-
rysowana, z g!#bi& umo$liwiaj&c& !atwe 
wychwycenie wielowarstwowo(ci utwo-
rów Mozarta.

Wniosek z ods!uchu jest jeden – opi-
sywane monitory, niczym kobieta, pe!-
ne s& sprzeczno(ci.

Trinity to zestawy, które albo pokocha-
j& system od razu, wynosz&c go na audio-
'lskie wy$yny albo zmieszaj& z b!otem. 
Decyduj&c si# na ich zakup, nale$y si# 
kierowa% tak& sam& zasad&, jak przy po-
szukiwaniu $ony – zanim przygarniesz 
pod swój dach na sta!e, pomieszkaj chwi-
l# i zobacz, jak si# sprawuje. Je(li tego nie 

zrobisz, niewykluczone, $e za chwil kilka 
b#dziesz szuka! okazji, $eby zamieni% na 
nowszy model.

Oczywi(cie, mo$na si# te$ kierowa% 
inn& zasad&: „kto nie ryzykuje, ten nie 
pije szampana”. Byle tylko ten szampan 
nie przypomina! smakiem Igristoje za 
8,20 z! w opakowaniu za 23500 z!otych.

Aleksandra Chili)ska

Inne testy produktów  
Wilson Benesch:
Wilson Benesch Full Circle –  
„MHF 1/2010” i „MHF 1/2006”
Wilson Benesch Trinity –  
„MHF 2/2009”
Wilson Benesch Square One –  
„MHF 4/2008”
Wilson Benesch ,e Curve –  
„MHF 3/2007” 
Wilson Benesch ARC –  
„MHF 3/2011”

8-12-WB Trinity_MHF_2-12.indd   12 6/1/12   4:35:12 PM


