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ie znam historii Exposure’a, ale 
ofert! z lat 90. pami!tam dosko-
nale. Sk"ada"a si! z kilku modeli 

oznaczonych rzymskimi cyframi. Dzisiaj 
zosta"a z niej tylko jedna integra XXXV  
o mocy 160 W (oko"o 10000 z"), za to po 
obu stronach cennika uros"y nowe po- 
zycje, spe"niaj#ce potrzeby praktycznie 
ka$dego os"uchanego melomana. Dla  
najbogatszych przewidziano seri! MCX, 
zawieraj#c# odtwarzacz CD i dzielony 
wzmacniacz (ka$dy po oko"o 30 kz"). To 
dla Exposure’a nowo%&, bo 'rma dyktowa-
"a dot#d bardziej umiarkowane ceny. Za-
pewne dlatego dó" cennika jest znacznie 
bardziej rozbudowany. Do wyboru mamy 
trzy poziomy cenowe: seri! 3 – oko"o 8000 z"  
za element; lini! 2 – %rednio 4000 z" i no-
wo%& – seri! 1.

Firma koncentruje si! na elektronice,  
a sygna" mo$e dotrze& jedynie do ko(có-
wek kabli g"o%nikowych Exposure’a. To 
tak$e nowo%& w ofercie, w kusz#cej cenie 
40 z" za metr.

Ostatnia seria to tylko dwa urz#dzenia: 
odtwarzacz i wzmacniacz. Razem tworz# 
zgrabny system, który dla pocz#tkuj#cego 
audio'la mo$e si! okaza& jednym z naj-
lepszych wyborów na rynku. Trudno 
b!dzie znale)& konkurencj! z podob-
nym presti$em, w cenie miniwie$y.

Budowa
Kiedy si! patrzy na „dziesi#tki”, 

przypominaj# si! stare, dobre cza-
sy hi-'. Surowe wzornictwo "#czy si!  
z funkcjonalno%ci# i prostot# obs"u-
gi. Z p"yt czo"owych usuni!to zb!dne 
przyciski. Ma"ym pilotem mo$na ope-
rowa& po ciemku, ju$ po kilku dniach 
od zakupu. Je$eli przyjrzymy si! uwa$-
niej frontom, czeka nas mi"e zaskocze-
nie. Zamiast plastiku czy taniej blachy 
mamy do czynienia ze szlifowanym alu-
minium. Wzmacniacz ma solidn# ga"! 
g"o%no%ci, a urod! obu klocków mo$na 
okre%li& s"owem: klasyka. I to w najlep-
szym wydaniu.

Z ty"u tak$e tylko to, co niezb!dne. 
Odtwarzacz ma wyj%cie analogowe RCA 
o napi!ciu nominalnym 2 V i cyfrowe 
optyczne. Wzmacniacz dysponuje pi!cio-
ma wej%ciami liniowymi (opcjonaln# kart! 
MM i MC dostajemy dopiero w dro$szym 
modelu, za 500 z" ekstra), w tym p!tl# 
magnetofonow#. Gniazda g"o%nikowe to 
dziurki, przyjmuj#ce wy"#cznie wtyki ba-
nanowe. Nie jest to jednak „wytanianie” 
na komponentach, tylko standard stoso-
wany przez Exposure’a od dziesi!cioleci, 
tak$e w drogich urz#dzeniach.

Mi"a niespodzianka to porz#dne gniaz-
da dla kabli zasilaj#cych.

W obu urz#dzeniach zadbano o solidne 
zasilanie i skrócenie %cie$ki sygna"owej. 
W przypadku wielu 'rm zdanie z katalo-
gu: „wy%wietlacz mo$na wy"#czy& celem 
poprawy jako%ci d)wi!ku”, w dodatku do-
tycz#ce urz#dzenia za niewiele wi!cej ni$ 
2000 z", uzna"bym za marketingowy be"-
kot. Ale w ustach in$ynierów Exposure’a 
brzmi to przekonuj#co, bo 'rma cieszy si! 
nieposzlakowan# opini#.

Wzmacniacz oferuje 50 W na kana"  
i powinno to wystarczy& do wysterowania 
wi!kszo%ci kolumn. W tym przypadku 
celowa"bym w wy$szy przedzia" cenowy, 
przynajmniej 4000 z" za par!, bo system 
jest po prostu tego wart.

.RQğJXUDFMD
W te%cie Exposure pracowa" z kolum-

nami Audio Physic Tempo VI, po"#czony 
kablami Purist Audio Design Musaeus. Te 
ostatnie okaza"y si! rewelacyjne w swojej ce- 
nie ("#czówka 1300 z", g"o%nikowy 1740 z").  
Oczywi%cie wiem, $e to mezalians, a prze-

wody tym razem bardzo „pomog"y” ca"o-
%ci, ale… Skromne jedynki okaza"y si! nie-
mal godnym partnerem tego towarzystwa.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Od sprz!tu za 2000 z" wymaga si!, aby 

gra" w miar! porz#dnie, nie kaleczy" uszu 
albo przeciwnie – nie produkowa" zamu-
lonego, „ciep"ego” brzmienia, w którym 
gin# szczegó"y. Je$eli d)wi!k uznamy 
za poprawny i zno%ny na d"u$sz# met!, 
wypada tylko pos"ucha& jeszcze dwóch, 
trzech konkurentów, cho&by dla %wi!tego 
spokoju. A potem si!gn#& do portfela i nie 
dyskutowa& o rabatach albo kabelku gra-
tis, bo po prostu nie wypada. 

Tymczasem Exposure zachowuje si! jak 
rasowy system, który na pocz#tku wydaje 
si! ze wszech miar poprawny. Potem do-
strzegamy, $e ma w"asny charakter. Nato-
miast w dalszej perspektywie czekaj# nas 
niespodzianki, bo odkrywamy, $e albo 
komu% co% si! pomyli"o, albo tra'li%my 
bingo. O ile ostatnie obserwacje nie mi-
jaj# si! z prawd#, o tyle poprzednia, wraz  
z up"ywaj#cymi godzinami s"uchania, 
okazuje si! fa"szywa.

„Brak charakteru” w tym segmencie 
cenowym oznacza"by do%& p"aski i jed-
nostajny d)wi!k, do którego trudno si! 
przyczepi&, maj#c w pami!ci ilo%& wyda-
nych z"otówek. Problem jednak w tym, 
$e ani odtwarzacz, ani wzmacniacz nie 
pasuj# do okre%lonych ram (2000-4000 z")  
w rankingu. To, co pocz#tkuj#cy melo-
man odbierze jako wszechobecny spokój  
i dystans, szybko oka$e si! niespotykan#  
w bud$etówce kultur#. I ju$ po kilku 
dniach wiemy, $e mamy do czynienia ze 
sprz!tem dla do%wiadczonych odbiorców.

Zaczn! od cechy, która warunkuje nie 
tylko pierwsze wra$enie, ale tak$e wp"y-

wa na to, jak szcz!%liwy posiadacz b!dzie 
postrzega& brzmienie systemu przez naj-
bli$sze lata. Chodzi o przestrze(. Jak na 
elektronik! z tej pó"ki, jest sensacyjna. 
Przypomina raczej dobrze skonstruowan# 
lamp! ni$ tani tranzystor. Scena rozci#ga 
si! za tyln# %cian!, a w nagraniach z „efek-
tami specjalnymi”, jak s"ynna solowa p"y-
ta Watersa – z boku, z ty"u, jak to sobie 
producent muzyczny wymy%li". G"o%niki 
potra'# znikn#&, a scena pozostaje upo-
rz#dkowana i obszerna. Zaskakuj#ce dla 
mnie by"o, $e tania elektronika nie ogra-
nicza mo$liwo%ci Tempo VI i pozwala im  
w miar! swobodnie rozwin#& skrzyd"a. No 
dobrze, ale dlaczego ma to a$ tak wielkie 
znaczenie dla ca"okszta"tu?

Z prostej przyczyny. Urz#dzenia graj#ce 
%ci%ni!tym pierwszym planem, st"aczaj#ce 
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d)wi!k na niewielkim obszarze, na pocz#t-
ku ods"uchu sprawiaj# wra$enie bardziej 
bezpo%rednich, dynamicznych i w ogóle – 
„hej, do przodu”. Skoncentrowana pigu"ka 
decybeli wydaje si! bardziej energetyczna 
i nasycona moc#. Tutaj jednak musimy na 

chwil! zamkn#& oczy i wszystko staje si! 
jasne. Wra$enie jest takie, jakby%my wyszli 
wprost z ciasnego studia do sporej sali kon-
certowej, a wi!c si"# rzeczy wszystko staje 
si! l$ejsze, czasem bardziej oddalone, po 
prostu rozcie(czone wi!ksz# ilo%ci# powie-
trza. Teoretycznie tracimy na masie, ale zy-
skujemy na kilku dodatkowych aspektach. 
Pierwszy to swoboda i lekko%& grania. Nie 
by"oby jednak o nim mowy, gdyby nie dru-
ga, wyró$niaj#ca si! cecha systemu Expo-
sure: przejrzysto%&.

Tutaj po raz kolejny stajemy przed jako-
%ci# niezmiernie rzadko spotykan# w%ród 
bud$etowych klocków. Szczegó"y s# czy-
telne i nawet w takich skomplikowanych 
aran$ach, jakimi epatuj# albumy Dream 
*eater, s"yszymy instrumenty osobno, 
podobnie jak g"osy w chórkach. Odbywa 
si! to na dodatek przy braku jazgotu w gó-
rze pasma. Exposure gra w tym zakresie 
tak, jakby sam nie mia" %wiadomo%ci tego, 
ile kosztuje i… si! zapomnia". Bo wr!cz 
wypada, aby od czasu do czasu skaleczy" 
ucho, a tu nic. Talerze czyste i d)wi!czne, 
skrzypce bez nalotu, g"osy otwarte na ali-
kwoty i ogólnie panuj#ce wra$enie jedwa-
bisto%ci. Cho& góry du$o, oj du$o.

Podobnie ze %rednic#. Mo$e jeszcze 
trudno nazwa& j# lampow#, ale ma w so-
bie odrobin! ciep"a, co nie przeszkadza jej 
nasyca& d)wi!ku niuansami, zwykle gin#-
cymi w nat"oku wra$e(.

Mamy wi!c tutaj po"#czenie dwóch cech 
wykluczaj#cych si! przy ograniczonym 
bud$ecie: czytelno%ci i kultury. Ta ostatnia 
jest przeznaczona dla osób wra$liwych na 
pi!kno dobrze zrealizowanych nagra(. Je-
$eli jeste%cie na nie czuli, to trudno b!dzie 

Was zaspokoi& przy ewentualnej wymia-
nie sprz!tu. Exposure stawia poprzeczk! 
chyba zbyt wysoko, bo nast!pny upgrade 
b!dzie kosztowa" s"ono.

Dla wielu osób wa$niejszy b!dzie jed-
nak bas. I tutaj czeka nas spore zasko-
czenie, bo Exposure pokazuje go inaczej 
ni$ wi!kszo%& konkurencji. Wiele b!dzie 
zale$e& od kolumn, bo kiepskie polegn# 

i zepsuj# wra$enie. Brytyjskie (cho& wy-
produkowane w Malezji) klocki nie kon-
centruj# si! na jego wy$szym zakresie  
i nie eksponuj# najbardziej efektownego 
zakresu 70-100 Hz. Traktuj# go w sposób 
bardziej wyrównany. Podkre%laj# raczej 
to, co si! dzieje ni$ej, na samym skraju 
pasma, przez co g"o%niki o ograniczonych 
mo$liwo%ciach tego po prostu nie poka$#  
i powiecie, $e basu jest ma"o. Troch! w tym 
prawdy, bo wzmacniacz nie dysponuje si"# 
m"ota *ora i jednostajnie dudni#cy tran-
zystor wygra w kilkuminutowym ods"u-
chu. Exposure rekompensuje to zaskaku-
j#c#, g"!bok#, masuj#c# brzuch podstaw# 
harmoniczn#, ale $eby to us"ysze&, trzeba, 
jak to mówi#: pop"yn#& 'nansowo. 

Podobne wra$enie czeka nas w przy-
padku dynamiki. D)wi!k „jedynek” w od-
niesieniu do innych urz#dze( w tej cenie 
mo$emy odebra& jako cichszy. Ale to aku-
rat nie problem, bo wystarczy przekr!ci& 
ga"k! w prawo, a wtedy zauwa$amy, $e jest 
bogatszy.

Za to przy cichym s"uchaniu nie od-
czuwamy dyskomfortu, polegaj#cego na 
zamazaniu szczegó"ów i ogólnym sp"asz-
czeniu. Exposure nie potrzebuje wyso- 

kiego poziomu g"o%no%ci, aby si! „otwo-
rzy&”. Zaprasza do s"uchania od pocz#tku 
skali.

I fortepian ma t! przypad"o%&, $e 
brzmi jak fortepian, klarnet jak klarnet, 
a skrzypce – jak skrzypce. Dzi!ki temu 
s"uchanie si! nie nudzi. Która to by ju$ 
by"a zaleta, bo si! troch! w tym liczeniu 
zgubi"em?

1LHZLHOH�SRWU]HED���

ĝHE\�GREU]H�JUDïR��$�WR�ZïDĂQLH�

WDMHPQLFD�VXNFHVX"

$ĝ�VLÚ�PDU]\��

GUXJL�WUDQVIRUPDWRU�



Test system

19+Lľ)L�L�0X]\ND�����

.RQNOX]MD
Do%& d"ugo si! zastanawia"em, co napi-

sa&, aby po raz kolejny nie popa%& w try-
wialne zachwyty i rekomendacje. Exposure 
na to wszystko zas"uguje, ale… jest inny.

Nie przypomina konkurencji ze swojego 
segmentu cenowego. Nie mo$ecie kupi& 
go w ciemno, bo mo$e to jeszcze nie ten 
etap na drodze „rozwoju ucha”. Nie ka$-
demu wyjdzie na dobre skok na g"!bok# 
wod!. Co innego osoby, które maj# drogie 
urz#dzenia i lata do%wiadcze(. Mog# od 

razu przeci#gn#& kart#, je$eli szukaj# sys-
temu do „garsoniery na mie%cie”. Seria 1 
b!dzie im przypomina& to, co maj# u sie-
bie w du$ym pokoju.

Rysuje mi si! za to na koniec 
chyba to, co ma w g"owach za-
"oga Exposure’a. By& mo$e na-

wet najta(sze klocki maj# gra&, jak trzeba, 
a wraz z rosn#c# cen# otrzymujemy wi!k-
sz# moc, dynamik!, bas i par! innych pre-
zentów. Je$eli si! myl!, poprawcie mnie. 
Je$eli nie, to by oznacza"o, $e kto% nas 
traktuje uczciwie. W dzisiejszych czasach? 
„+y$ka na to – niemo$liwe…”

Exposure 1010

'\VWU\EXFMD��� Decibel

Dane techniczne:

([SRVXUH������(wzmacniacz): ([SRVXUH������(odtwarzacz):

&HQD��� �����]ï� &HQD��� �����]ï
0RF��� 50 W/8 1 5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24 bity

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz (+/- 0,5 dB) 3DVPR�SU]HQRV]HQLD�� 2Hz – 20kHz (+/- 0,03 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,05 % (20 Hz – 20 kHz) =QLHNV]WDïFHQLD�� 0,008%

6\JQDï�V]XP��� 100 dB �� 6\JQDï�V]XP�� 100 dB

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5 :\MĂFLH�DQDORJRZH��� 2 V RCA

:HMĂFLH�SKRQR��� �� :\MĂFLH�F\IURZH��� optyczne

:\MĂFLD��JïRĂQ��� 1 para, magn. :\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -

5HJXODFMD�EDUZ\��� - 

=GDOQH�VWHURZDQLH��� + 

:\PLDU\��Z�V�J���� ��������FP� � 9/44/30 cm

0DVD�� 7 kg �� 5 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���

'R�NDĝGHJR�NORFND�RVREQ\��

�FKRÊ�WDNL�VDP��SLORW���

2G�SU]\E\WNX�JïRZD�QLH�EROL�

7\ONR�WR��FR�SRWU]HEQH��*QLD]GD��

JïRĂQLNRZH�SU]\MPXMÈ�MHG\QLH�EDQDQ\�


