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Z  
przytupem

Paradigm  
Mini Monitor v.7  

+ Sub 10
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W katalogu Paradigma,  
oprócz zestawów stereo  

i kina domowego,  
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do instalacji w ogrodzie.

udio!lów najbardziej zainteresu-
j" klasyczne skrzynki z serii Sig- 

nature, Studio i Monitor. W tej 
ostatniej znajdziemy dwa modele pod-
stawkowe, trzy pod#ogówki, dwa g#o$niki 
centralne i dwa surroundy do monta%u na 
$cianie. Niedawno w katalogu pojawi#y si& 
trzy subwoofery, zaprojektowane jako uzu-
pe#nienie serii: Sub 8, Sub 10 i Sub 12. Do 
redakcji tra!# system 2.1 ze $rodka oferty.

Budowa
Mini Monitor

Jeszcze kilka lat temu by#o nie do pomy-
$lenia, %eby Paradigmy wygl"da#y tak mi-
nimalistycznie – kolumny tej marki ozda-
biano rozmaitymi elementami z plastiku. 
Dzi$ $lady tamtej estetyki znajdziemy je-
dynie w wy%szych seriach. Monitory sta#y 
si& grzeczne i pozornie nieskomplikowane. 
'agodnie wygl"daj"ce obudowy kryj" jed-
nak kilka rozwi"za( przej&tych z dro%szych 
linii.

Po usuni&ciu polakierowanej na czarno 
p#yty frontowej i wykr&ceniu g#o$ników 
zauwa%ymy, %e w dziedzinie stolarki Ka-
nadyjczycy nie wymy$lili nic prze#omowe-
go. Monitory sklejono z grubego MDF-u  
i wyt#umiono lu)no u#o%onymi kawa#kami 
sztucznej we#ny. Desk& g#o$nikow" pokry-
to oklein". Dost&pna jest wersja czarna 
i czere$niowa. Niezale%nie od wybranej 
opcji, ozdobny front kryj"cy mocowania 
g#o$ników zawsze b&dzie czarny. Skrzyn-
ki nie powalaj" gabarytami, ale s" ci&%kie  
i sztywne.

Mini Monitor jest uk#adem dwudro%-
nym w obudowie wentylowanej. Zwrotnica 
dzieli pasmo przy 2 kHz. Wysokie tony s" 
domen" 25-mm kopu#ki z materia#u okre$- 
lanego jako S-PAL (Satin-Anodized Pure 
Aluminium) i ch#odzonej p#ynem ferro-
magnetycznym. Prawid#owe rozpraszanie 
fal ma zapewnia* metalowa siateczka Wire 
Mesh Tweeter Guard i ko#nierz Wave- 
Guide. Z u%ytkowego punktu widzenia 
wa%niejsze jest, %e siatka chroni g#o$nik 
przed uszkodzeniem. Producent obiecuje, 
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%e zaprojektowane od podstaw grille tylko  
w minimalnym stopniu wp#ywaj" na 
d)wi&k, ale mimo wszystko ods#uch bez 
nich jest bardziej komfortowy.

Membran& 16,5-cm g#o$nika nisko- 
-$redniotonowego wykonano z tego same-
go materia#u. Oba przetworniki wyposa%o-
no w du%e ferrytowe magnesy. W wooferze 
znajdziemy kolejne !rmowe rozwi"zanie 
– kosz GRIP. W materia#ach producenta 
nie znalaz#em jednak informacji t#umacz"-
cych, na czym polega jego wyj"tkowo$*. 
Wygl"da zupe#nie normalnie i nigdy bym 
si& nie domy$li#, %e kryje jaki$ patent.

Z ty#u umieszczono wylot bas-re+eksu 
i pojedyncze gniazda w ciasnym plastiko-
wym pro!lu, do którego od drugiej stro-
ny przymocowano zwrotnic&. Terminale 
przyjmuj" dowolny rodzaj ko(cówek, cho* 
w"ski rozstaw i plastikowe nakr&tki nie u#at- 
wiaj" monta%u wide#ek i go#ych drutów.

Sub 10
Liczba w symbolu subwoofera oznacza 

$rednic& g#o$nika niskotonowego wyra-
%on" w calach. W przypad- 
ku Suba 10 przek#a- 
da si& na 25 cm. 
Membran& wykona-
no metod" wtrysko-
w" z polipropylenu 
z 30 % domieszk" 
w#ókien w&glowych. 
Mieszanka ma #"czy* 
dobre t#umienie wew- 
n&trzne ze sztywno$ci" 
i nisk" mas". Karbowa-
ny resor ukszta#towano 
w ten sposób, aby lepiej 
pracowa# z du%ym wy-
chyleniem. Zastosowa- 
no cienki, ale mocny 
elastomer termoplas- 
tyczny Santoprene, opra-
cowany przez ExxonMobil. 
Kosz woofera zosta# uformowa-
ny z tworzywa sztucznego o nazwie 
AVS. Uk#ad magnetyczny ma niewiele 
mniejsz" $rednic& ni% sama membrana. 
Zapowiadaj" si& mocne wra%enia.

We wszystkich subwooferach tej se-
rii zastosowano taki sam wzmacniacz. 
Wydajny uk#ad pracuje w klasie D. Moc 
znamionowa wynosi 300 W, w szczycie 
dochodz"c do 900 W. Prac& modu#u przez 
ca#y czas kontroluje procesor, który nie 
dopuszcza do spadku nat&%enia sygna#u  
w chwili, kiedy by#oby to niewskazane. 
Subwoofer wyposa%ono tak%e w zabez-
pieczenie przed przeci"%eniem i przegrza-
niem.

Je$li chodzi o wyposa%enie i obs#ug&, 
mo%na narzeka* chyba tylko na brak pilota. 
Subwoofer ma trzy pokr&t#a umo%liwiaj"-
ce p#ynn" regulacj& wzmocnienia, cz&sto-
tliwo$ci odci&cia i fazy. Z ty#u znajdziemy 
wej$cie niskopoziomowe w postaci pary 
gniazd RCA, gniazdo sieciowe bez bol-
ca uziemiaj"cego oraz z#"cze USB. Dzi&ki 
niemu mo%na dostroi* parametry pracy 
subwoofera za pomoc" !rmowego systemu 
PBK (Perfect Bass Kit). Jest on pochodn" 
uk#adu ARC stosowanego w amplitune-
rach Anthema. 

Odbieraj"c d)wi&k z mikrofonu, PBK 
analizuje odpowied) subwoofera na sygna-
#y testowe i tworzy skorygowan" charakte-
rystyk& pracy. Proces wymaga wykonania 
pomiarów w co najmniej pi&ciu punktach 
pomieszczenia. Dzi&ki 64-bitowemu pro-
cesorowi rezultat oblicze( jest dok#adny 
i uwzgl&dnia specy!k& pokoju ods#ucho-
wego. Przewidziano równie% opcj& pod-

#"czenia nadajnika PT-2. Umo%liwia on 
bezprzewodowe przesy#anie sygna#u do 
czterech subwooferów. Maksymalny dy-
stans pomi&dzy nadajnikiem a subwoofe-
rem producent okre$la na 15 m. Jest to cie-
kawa propozycja dla osób, które nie lubi" 
mie* w pokoju pl"taniny kabli.

Wszystkie te cuda techniki upchni&to  
w obudowie o raczej skromnych roz-
miarach. Skrzynka opiera si& na czterech 
grubych gumowych nó%kach, co sugeruje 
umieszczenie bas-re+eksu w jej podstawie. 
Wniosek tym razem okaza# si& b#&dny, bo 
Sub 10 jest konstrukcj" zamkni&t", a wy-

sokie nó%ki maj" go izolowa* od pod#o%a. 
Albo pod#o%e od niego.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Ods#uch zacz"#em od pod#"czenia sub-

woofera do wzmacniacza Creek Destiny 2 
i kolumn Audio Physic Tempo VI. By#em 
ciekaw, czy wreszcie us#ysz& ten s#ynny bas 
krusz"cy mury, z którego pono* s#yn" do-
palacze Paradigma. Okaza#o si&, %e Sub 10 
nawet przy maksymalnym poziomie g#o$- 
no$ci nie mia# ochoty zrywa* mi pod#ogi 
i zachowywa# si& zadziwiaj"co kulturalnie. 
Po ustawieniu cz&stotliwo$ci odci&cia na 
minimum uzupe#ni# brzmienie kolumn  
i idealnie si& z nimi stopi#. Poszerzy* pasmo 
wysokiej klasy pod#ogówek, na dodatek  
w tak eleganckim stylu – to du%e osi"gni&-
cie. Niskie tony by#y spr&%yste i przyjemnie 
pulsowa#y. Sub 10 nie gra twardo. Stawia 
raczej na g#&bi& i wype#nienie. Bas w jego 
wydaniu jest g&sty i przyjemny.

Monitory stanowi" dla niego zna-
komit" przeciwwag&. Graj" szybko  
i zdecydowanie. Metalowe mem-

brany nie oferuj" przyjemnego ciep#a, ale 
maj" wiele innych zalet. Muzyka z Mini 
Monitorów nie s"czy si& leniwie, lecz p#y-
nie wartkim strumieniem. Wysokie tony 
pokazuj" prawd&, która czasem bywa bru-
talna, ale na prawid#owo zrealizowanych 
albumach pozwala dostrzec wi&cej detali. 
S#uchaj"c, nie musimy si& wysila*, aby co$ 
wy#owi*. Ca#o$* dope#nia obszerna, po-
uk#adana stereofonia.

Je$li chodzi o bas, to monitory nigdy nie 
wydob&d" z siebie tak niskich cz&stotli- 
wo$ci jak subwoofer – to oczywiste. Poza 
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tym najwi&ksz" zalet" systemów 2.1 jest 
mo%liwo$* dopasowania nat&%enia niskich 
tonów do rozmiarów i akustyki pokoju, 
nie ma si& wi&c nad czym zastanawia*. Pa-
radigmy w komplecie dzia#aj" na muzyk& 
jak wiadomo$* o zbli%aj"cym si& urlopie 
na pracownika korporacji. Nagle wszyst-
ko staje si& ciekawsze. Pojawia si& rado$* 
i ch&* %ycia. Ró%nica polega na tym, %e  
z Paradigmami zabawa nie ko(czy si& po 
dwóch tygodniach.

Kanadyjski komplet poradzi# sobie z mu- 
zyk", ale wykorzysta#em go równie% do 
ogl"dania !lmów. Jestem przekonany, %e 
tak dobrego efektu nie zapewni pi&* g#o$- 
ników za te same pieni"dze. W ka%dym 
razie, dobrze mie* sprz&t, który sprawdza 
si& w ka%dej sytuacji.

Konkluzja
Je%eli lubicie konkretny d)wi&k z g#&bo-

kim basem, a obawiacie si& o prawid#ow" 
wspó#prac& kolumn z pomieszczeniem, 
koniecznie pos#uchajcie tego kompletu.
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Paradigm  
Mini Monitor v.7  
+ Sub 10
Ceny:
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Dane techniczne:
Mini Monitor v.7:
6NXWHF]QRĂÊ��� 87 dB

,PSHGDQFMD��� 8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 75 Hz-22 kHz (+/- 2 dB)

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]P���� 15-100 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 34,3/19,4/26,5 cm

Sub 10:
7\S�REXGRZ\��� ]DPNQLÚWD
0RF�Z]PDFQLDF]D��� 300 W

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 19-150 Hz

=DNUHV�F]ÚVWRWOLZRĂFL� 
RGFLÚFLD��� 50-150 Hz

:\PLDU\��Z�V�J���� 33/28,3/32,4 cm


