
ohansen deklaruje, !e jego misj" 
jest neutralno#$. Kable Zen Sati nie 
s%u!" do korekcji brzmienia syste-

mu. Z za%o!enia maj" nie mie$ w%asnego 
charakteru. Niby nic w tym odkrywczego, 
ale uwag& zwraca w tym miejscu kolejny 
szczegó%: Du'czycy dyktuj" takie ceny, !e 
lepiej si& im przygl"da$ na siedz"co. Przy-

k%adowo (agowa %"czówka to ponad  
47 tys. z%. Na szcz&#cie, do testu tra)%a se-
ria najta'sza. Tutaj metrowy XLR to „tyl-
ko” 11 tys. z%.

Nie b&d& ukrywa%, !e gdy si& przyjrza-
%em ofercie i cenom, poczu%em dla Mar-
ka Johansena co# w rodzaju podziwu. 
Nie dla klasy jego produktów, której nie 

zna%em przed ods%uchem, ale dla odwa-
gi tego cz%owieka. Jego debiutuj"ca )rma 
rzuca r&kawic& do#wiadczonym graczom, 
za którymi stoi budowana latami marka, 
zaplecze badawcze, recenzje, opinie u!yt-
kowników – no i bilans )nansowy. Trud-
no bowiem zak%ada$, aby na przyk%ad 
Tara Labs nie by%a przedsi&biorstwem do-
chodowym. A Mark Johansen do swojego 
biznesu najprawdopodobniej musi ci"gle 
jeszcze dok%ada$.

Sukces w tej bran!y zale!y od w%a#ci-
wego splotu czynników: pomys%u, jego 
realizacji, jako#ci )nalnego produktu, 
skutecznego marketingu, wreszcie odro-
biny szcz&#cia. Johansen jest #wiadomy, 
!e drogie kable nie mog" podbi$ #wiata 
drog" poczty panto(owej. Regularnie 
prezentuje swoje produkty na wystawach 
na ró!nych kontynentach. Jego debiut na 
CES (Consumer Electronics Show w Las 
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Nowy gracz z Danii
Zen Sati #3
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Vegas) w 2010 roku zaznaczy% si& moc-
nym akcentem. Zen Sati by% cz&#ci" „sys-
temu za milion dolarów”, przygotowa-
nego przez skandynawsko-grecki zespó% 
z%o!ony z czterech )rm. Okablowanie 
tego systemu du'skimi drutami wyce-
niono na 195 tys. USD (po przeliczeniu 
z euro, bez uwzgl&dnienia lokalnego c%a). 
A ówczesny katalog ZenSati zd"!y% si& od 
tego czasu rozrosn"$, oczywi#cie w gór&. 

Na tegorocznym CES-ie Johansen za-
prezentowa% dwie nowe linie: Cherub 
(przewodniki z posrebrzan" miedzi")  

i Seraphim (mied* poz%acana). Oryginal-
nym rozwi"zaniem w najnowszych ka-
blach jest jednak nie materia%, ale kszta%t: 
przewodniki s" sp%aszczone do postaci 
cienkiej ta#my i skr&cone w spiral&, przy-
pominaj"c" nieco makaron fusilli (po na-
szemu: #widerki). 

Budowa
Johansen jest bardzo enigmatyczny, je-

#li chodzi o informacje na temat budowy 
swoich kabli. Mówi, !e wszystko opie-
ra si& na w%a#ciwym doborze proporcji 

pomi&dzy metalami przewodnika: mie-
dzi", srebrem i z%otem. W serii #3 kable 
s" pozbawione ekranowania, a izolacja 
to te(on. Przewodnik to posrebrzana 
mied*. O geometrii nie wiadomo nic. 
W#ród materia%ów wymienia si& tak!e 
rod i jedwab, ale nie wiadomo dok%adnie,  
w których modelach zosta%y wykorzy-
stane i jak. Kable g%o#nikowe s" termi- 
nowane ko'cówkami Furutecha, nato-
miast wtyki w %"czówce pochodz" od 
Neutrika. 

Testowana seria jest bardzo niepozor-
na. Mimo !e to najta'sze produkty, to  
i tak nale!y przyzna$, !e wygl"daj" na 
jeszcze ta'sze, i to o wiele. Na kablach 
g%o#nikowych nie ma strza%ek kierunko-
wych; prawdopodobnie nale!y si& kiero-
wa$ kierunkiem nadruku. Dla porz"dku 
dodajmy, !e ca%o#$ oferty Du'czyków 
stanowi 5 serii. S" to, od najta'szej: #3, #2, 
#1, Cherub i Seraphim. W ramach ka!dej 
zaopatrzymy si& we wszystko, czego au-
dio)l mo!e potrzebowa$: interkonekty, 
kable g%o#nikowe, zasilaj"ce, cyfrowe,  
a nawet przewody CAST – do systemów 
Krella.
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Ods%uchy zosta%y przeprowadzone  
w systemie z%o!onym z odtwarzacza  
T.A.C. C-60, przedwzmacniacza ARC 
Ref 5SE, ko'cówki mocy Conrad-John-
son MF2250 oraz monitorów Dynau- 
dio Contour 1.3 mkII. Do porówna' 
u!y%em g%o#nikowej Shunyaty Anacon-
da, %"czówki Synergistic Research Tesla 
LE Apex oraz kabli ze znacznie ni!szej 
pó%ki (DNM Reson, Tara Labs i Audio-
quest). 

Okablowanie systemu kompletem Zen 
Sati #3 na samym pocz"tku troch& mnie 
rozczarowa%o. Bo tak naprawd& spodzie-
wa%em si& w tej cenie jakiego# spektaku-
larnego efektu, który przyprawi%by mnie 
o g&si" skórk&. A tu nic z tych rzeczy. Sy-
gnatura brzmienia pozosta%a niezmienio-
na. Co# mnie jednocze#nie w tym d*wi&-
ku zaintrygowa%o, cho$ nie by%em jeszcze  
w stanie stwierdzi$, co. Mo!e skoro kabel 
ma niczego nie zmienia$, to chyba o to w%a-
#nie powinno w tym wszystkim chodzi$? 

 ... a wtyki Neutrika.
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Po kilku dniach s%uchanie muzyki zacz&%o mnie wci"ga$ co-
raz bardziej. Zacz"%em docenia$ pewne elementy w brzmie-
niu, które wcze#niej nie zwraca%y takiej uwagi. Bo wprawdzie 
Zen Sati nic nie dodaje od siebie, ale po swojemu wszystko 
„prostuje”. Muzyka by%a przejrzysta, szybka i szczegó%owa. 
Bas charakteryzowa% si& kontrol", cho$ bez twardo#ci. Neu-
tralno#$ uwodzi%a szczero#ci" i dok%adno#ci". Nie zamierzam 
nikomu wmawia$, !e kable te b&d" dziesi"tkowa$ p%ytotek&. 
Uwa!am, !e powinny to robi$ przede wszystkim odtwarzacz 
b"d* wzmacniacz, a wp%yw samych kabli nigdy nie b&dzie 

decyduj"cy. Ale dzi&ki Zen Sati brzmienie sta%o si& bardziej 
wyraziste, klarowne i czystsze. Wszystkie mniej lub bardziej 
przypadkowe szmery by%y wyra*nie s%yszalne. Precyzyj-
na góra nie podkre#la%a ani nie moderowa%a przerysowa',  
a bogata #rednica p%ynnie przechodzi%a w rozbudowany i kon-
trolowany bas. A wszystko podane by%o przy zerowej tempe-
raturze barwy. Tam, gdzie jako#$ realizacji pozostawia%a co# 
do !yczenia, z Zen Sati stawa%o si& jasne, na czym polegaj" 
niedoci"gni&cia. Z kolei audio)lskie produkcje przyprawia%y 
o dreszcz podniecenia.

Kable Zen Sati przybli!aj" ca%" scen& o krok do s%uchacza. 
Muzyka staje si& przez to troch& bli!sza i przez to !ywsza. Dy-
namiki systemu nic nie ogranicza. T%o wydaje si& jeszcze czyst-
sze ni! do tej pory.

Ten ods%uch dostarczy% mi luksusowej pewno#ci, !e mam do 
czynienia z produktem z klas". I niech was nie zmyli progra-
mowa beznami&tno#$ du'skich drutów. W tym wyrachowa-
niu jest mistrzowska pewno#$. Je#li chcecie nada$ systemowi 
ostateczny szlif za pomoc" kabli – to Zen Sati nie pomo!e. Ni-
czego nie dos%odzi, niczego nie osuszy, nic nie ukryje. Poka!e 
brzmienie mo!liwie najbli!sze prawdy. Z tym, !e prawdy nie 
o muzyce, lecz o nagraniu i systemie. Czy! nie taka powinna 
by$ rola kabli?

.RQNOX]MD

Bardzo neutralne i bar- 
dzo dobre kable. Cena  
odstraszy wielu, ale po- 
siadacze wyra)nowa-
nych systemów z Zen 
Sati zdecydowanie po-
winni si& zapozna$.
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