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Na tronie
Shunyata  
Research  
Anaconda Z-Tron

2GNÈG�SR�UD]�SLHUZV]\��

]HWNQÈïHP�VLÚ��

]�SURGXNWDPL�6KXQ\DW\���

QLH�SU]HVWDMH�PQLH�RQD��

LQWU\JRZDÊ��3RP\VïRZRĂÊ��

&DHOLQD�*DEULHOD��

Z\GDMH�VLÚ�QLHZ\F]HUSDQD���

1LH�XELHUD�VWDU\FK��

UR]ZLÈ]Dñ�Z�QRZH�VïRZD���

:�GRGDWNX�LQZHVWXMH��

W\ONR�Z�WR��FR�U]HF]\ZLĂFLH�

SU]HNïDGD�VLÚ�QD�SRSUDZÚ�

EU]PLHQLD��D�QLH�W\ONR��

GREU]H�Z\JOÈGD��

QD�SDSLHU]H�

0DULXV]�0DOLQRZVNL

Z-Tron

Kable z serii Cobra, Python i Anaconda 
wyposa!ono w rozwi"zanie o tajemniczej 
nazwie Z-Tron. Aby zrozumie# jego dzia-
$anie, nale!y si% przyjrze# zachowaniu 
dielektryka w kablu przesy$aj"cym sygna$ 
o okre&lonej cz%stotliwo&ci. Izolator pod 
wp$ywem $adunku, który go „dotyka” od 
strony przewodnika, polaryzuje si%. Je&li 
w danym momencie przewodnik oddzia-
$uje potencja$em dodatnim, to dielektryk 
jest spolaryzowany ujemnie. Sygna$ o cz%-
stotliwo&ci, powiedzmy, 1000 Hz zmienia 
swój potencja$ 1000 razy na sekund%. I za 
ka!dym razem swoj" polaryzacj% zmienia 
równie! dielektryk. Gdy dielektryk zmie-
nia si% na plus, musi si% „pozby#” minu-
sa (i odwrotnie przy zmianie na minus) 
– „uwalnia” go na zewn"trz (od strony, 
gdzie nie ma przewodnika). Uwalniana 
ró!nica potencja$ów wytwarza pole elek-
tromagnetyczne – jest ono bardzo ma$e, 
ale mimo to generuje pewne zak$ócenia, 
które wtórnie „zbiera” sam przewodnik. 
Im wy!sza cz%stotliwo&#, tym wi%ksze za-
k$ócenia. Technologia neutralizuj"ca ten 
rodzaj zak$óce' to w$a&nie Z-Tron.

Pozornie rozwi"zanie jest proste. Ga-
briel doda$ po zewn%trznej stronie die-
lektryka drugi przewodnik i po$"czy$ go 
z przewodnikiem w$a&ciwym. W prakty-
ce oznacza to, !e w danym momencie na 
dielektryk z obu stron oddzia$uje energia 
o tym samym potencjale. Dlatego nie  
ma on kiedy si% spolaryzowa#. Je&li si% nie 
polaryzuje, to niczego nie uwalnia przy 
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zmianie potencja$ów w przewodniku  
i w zwi"zku z tym nie generuje zak$óce'.

Aby ten dodatkowy przewodnik spe$ni$ 
swoj" rol%, musi oplata# dielektryk, two-
rz"c w ten sposób co& w rodzaju ekranu. 
„Co& w rodzaju”, bo zwykle ekran od jed-
nej strony jest uziemiony (w $"czówkach) 
i chroni przed zak$óceniami z zewn"trz. 
W przypadku Z-Trona ekran razem  
z przewodnikiem tworz" autonomiczny 
obwód zamkni%ty w samym kablu. Nie 
jest uziemiony i nie chroni przed za-
k$óceniami z zewn"trz. Zapobiega nato-
miast indukowaniu zak$óce' w$asnych. 
Po$"czenie przewodnika zewn%trznego  
i wewn%trznego Gabriel nazwa$ uk$adem 
kompensacji pola elektrycznego.

Jak do tej pory wszystko brzmi w miar% 
spójnie. Ale dalej rodz" si% w"tpliwo&ci, 
których producent nie komentuje. Nie 
wiadomo, co si% znajduje na zewn"trz 
dodatkowego przewodnika. W $"czów-
ce Anaconda nie ma zwyk$ego ekrano-
wania. Najprawdopodobniej pomi%dzy 
dodatkowym przewodnikiem i oplotem  
zewn%trznym znajduje si% izolacja. Ale 
je&li tak – to by# mo!e zewn%trzny prze-
wodnik, oddzia$uj"c na ni" $adunkiem 
zmieniaj"cym z okre&lon" cz%stotliwo-
&ci" jej polaryzacj%, powoduje wytwarza-

nie przez ni" pola elektromagnetycznego 
i w efekcie – zak$óce', które degraduj" 
przewodzony sygna$? Czyli mamy ten 
sam problem, z tym, !e teraz wyst%puje 
jedn" warstw% dalej. W przypadku ka-
bla g$o&nikowego producent nie mówi  
o braku ekranowania. Mo!na zatem 

wnioskowa#, !e ekran jest. Ale nie wia-
domo, czy pomi%dzy nim a drug" war-
stw" przewodnika znajduje si% izolacja, 
czy nie. 

Caelin Gabriel s$ynie z tego, !e ujawnia 
tylko cz%&# zastosowanych rozwi"za'. 
Nale!y wi%c zak$ada#, !e oprócz Z-Trona 
w kablu Anaconda znalaz$o si% co& jesz-
cze. Dowiemy si% o tym, gdy konstruk-
tor opatentuje kolejne rozwi"zanie. Ten 
cz$owiek zawsze chce by# o dwa kroki 
przed konkurencj". Wspó$czesna sztuka 
audio(lskiej in!ynierii polega na identy-
(kowaniu bia$ych plam i ich zape$nianiu. 
Gabriel jest w tej dziedzinie prawdziwym 
artyst".

Ma$a dygresja od-
no&nie nazwy. W$a&ciwie 

jest to „)tron”, a do jej zapisu u!ywa si% 
nie zwyk$ej czcionki, lecz stylizowane-
go logo. Nazwa jest ma$o praktyczna, 
bo rzadko który &miertelnik zna alfabet 
grecki (o ile oczywi&cie nie jest Gre-
kiem). „)” to litera opisywana jako „ksi”.  
Wymow% promowan" przez Shunyat% 

(mo!na pos$ucha# na (lmach) zapisali-
by&my jako Zitron. Ale to cytrynowe s$o-
wo troch% nie pasuje do high-endowego 
kabla, zw$aszcza !e na przyk$ad w Hisz-
panii Zitron to (rma produkuj"ca prze-
mys$owe wentylatory, a w Niemczech 
– w$óczk%. Dlatego autor niniejszego 
tekstu zapisa$ s$owo w$asn" transkrypcj": 
Z-Tron.

Producent dostarcza informacje na te-
mat dzia$ania technologii, ale ju! o budo-
wie samego kabla dowiemy si% niewiele. 
Z wygl"du Anaconda to typowa Shun- 
yata. Gruby, do&# gi%tki przewód z czar-
nym oplotem. Przewodniki s" wykonane 
z miedzi, a geometria ich splotu nazywa 

si% VTX. Oznacza to, !e s" nawini%te  
w taki sposób, aby w &rodku powsta$a 
symuluj"ca przewodnik wolna prze-
strze' (virtual tube).
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W systemie ods$uchowym zosta$y 
wykorzystane: odtwarzacz T.A.C. C-60, 

przedwzmacniacz ARC Ref 5SE, ko'ców-
ka mocy Conrad-Johnson MF2250 oraz 
monitory Dynaudio Contour 1.3 mkII.  
Do porówna' u!y$em g$o&nikowego 

przewodu Zen Sati #3 oraz kabli z ni!-
szej pó$ki.

Nie przypominam sobie, aby kiedy-
kolwiek zmiana okablowania g$o&niko-
wego wnios$a tak istotn" zmian% w ja-
ko&ci „czarnego t$a”. Faktura brzmienia 
pozostaje taka sama, ale to, co s$yszymy, 
jest zasadniczo inne. Mo!na powiedzie#, 
!e jaka& magiczna si$a wyci"gn%$a spod 
d*wi%ków niewidzialne brudy. Albo ina-
czej: nawet je&li wcze&niej by$o czysto, 

Kabel jest bardzo gruby, bo Z-Tron  
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to teraz ta czysto&# jest zupe$nie innej 
jako&ci. Bo porównywane bezpo&rednio 
z Anacond" Zen Sati #3 brudu przecie! 
nie generowa$y. Ale Shunyata potra( wy-
tworzy# „pod” muzyk" co& w rodzaju so-
nicznej pró!ni; tak" dodatkow" warstw%, 
której nie ma. 

Dzi%ki Anakondzie odnosi$em wra!e-
nie, !e d*wi%ki wykwitaj" z nico&ci.

Bas ma pewn" ciekaw" cech%. Jest tak 
starannie odwzorowany, !e mo!na po-
my&le#, i! kabel najpierw go rozk$ada 
na cz%&ci pierwsze, a potem sk$ada po 
swojemu, tworz"c wielowarstwow", ale 
spoist" ca$o&#. Niskim tonom nie brakuje 
niczego – ani g$%bi, ani pot%gi. Nie boj" 

si% zadudni#, ale w ka!dej sytuacji za-
chowuj" kontrol% nad tym, co si% dzieje. 
Anaconda gra z rozmachem i lubi pom-
powa# do kolumn d*wi%ki o du!ej masie. 
To nasycenie udziela si% &rednicy. Je&li 
chcemy do systemu przemyci# szczyp-
t% twardo&ci i osuszenia – to na pewno 
ameryka'ski kabel tu nie pomo!e. 

Z drugiej strony Anaconda nie ko-
ryguje wyostrze' w nagraniach ani te! 

niczego samowolnie nie forsuje w górze 
pasma. Jest, co prawda, bli!sza graniu 
analogowemu, ale gdy zapis jest przeste-
rowany, uszy i tak zabol".

Anaconda sprawia, !e muzyka staje si% 
subiektywne bogatsza w mikrod*wi%ki. 
Nie dlatego, !e jest ich wi%cej albo !e s" 
g$o&niejsze. Kabel pozwala kolumnom 
rozbudowa# przestrze' w przód bardziej, 
ni! mo!na si% tego spodziewa#. Dzi%ki 

temu s$uchacz odbiera ozdobniki jako 
(zycznie bli!sze. Nie trzeba chyba doda-
wa#, !e precyzja lokalizacji *róde$ pozor-
nych jest wzorcowa.

Shunyata tworzy d*wi%k swobodny, 
nasycony i z solidn" podstaw". Jest i po-
wietrze, i masa. Dynamika stanowi chyba 
wzorzec tego, co mo!e wnie&# przewód 
g$o&nikowy. Wszystkich zainteresowa-
nych ostrzegam, !e Anaconda to w"!  
z rodziny dusicieli. Zaatakowana o(ara 
(wraz z portfelem) nie ma najmniejszych 
szans uj&# z !yciem.
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Caelin Gabriel jest ci"gle o dwa kroki 
przed konkurencj". Nazwanie go królem 
wynalazków w bran!y kablowej nie b%-
dzie przesad". Str"cenie króla z tronu to 
zadanie na dzisiaj niewykonalne.
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