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inia Classic Anniversary sk!ada si"  
z czterech modeli: 220i, 330i, 550i 
oraz 770i. Model 550i (drugi od 

góry) wyst"puje w pi"ciu wersjach, ró#ni$-
cych si" wtykami. I tak oprócz RCA i XLR 
(w tej samej cenie), mamy jeszcze WBT  
i SST silver-gold (oba w zbli#onej cenie, ale 
o 1500 z! dro#sze od zwyk!ych). List" ko%-
czy DIN – dwukrotnie ta%szy. Do testu tra-
&!a wersja o oznaczeniu SC006, czyli z ta%-
szymi wtykami RCA. Ale i tak wykonanie 
kabla robi wra#enie. To prawdziwa audio-
&lska bi#uteria.

Budowa
Obecnie w kablach Siltecha spotykamy 

przewodniki oznaczone jako G7. Zgodnie 
z nazw$, to siódma generacja technologii 
opracowanej przez holendersk$ wytwór-
ni". G7 to stop srebra i z!ota. Dok!adniej 
mówi$c: srebrne przewodniki z niewielk$ 
domieszk$ z!ota.

Siltecha od zawsze kojarzy si" ze sre-
brem. Cho' – jak twierdzi szef &rmy 
Edwin van der Kleij – to nie rodzaj u#y-
tego metalu decyduje o jako(ci brzmienia, 
lecz sposób jego obróbki. Mied) ma t" 

wad", #e proces jej oczyszczania (mówimy  
o poziomach spotykanych w kablach au-
dio&lskich) jest kosztowny. Brzmieniowe 
walory bardzo czystej miedzi s$ ewidentne, 
ale skala zmian nie zawsze odpowiada po-
niesionym kosztom. Z kolei mied) mniej 
oczyszczona b"dzie podatna na utlenianie. 
Srebro jest ta%sze w obróbce, co oznacza, 
#e nawet kabel z domieszk$ z!ota mo#e si" 
okaza' konkurencyjny cenowo. W dodat-
ku tak jak mied) jest wra#liwa na up!yw 
czasu, tak srebrny przewodnik z wiekiem 
„szlachetnieje”.

Nazwa Classic 550i  
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Classic Anniversary ma bardzo efektyw-
ny system ekranowania, cho' szczegó!ów 
technologicznych nie poznamy. Producent 
chwyta si" za to marketingowej sztuczki, 
mówi$cej, #e kable serii Classic Anniversa-
ry s$ 10000 razy „cichsze” (czyli skuteczniej 
ekranowane) ni# kable konkurencji. Nie 
zaprzeczam oczywi(cie, #e przewód jest 
(wietnie ekranowany, ale zastanawiam si", 
którzy konkurenci maj$ produkty 10000 
razy gorsze pod tym wzgl"dem i jak to 
zmierzono? Nale#y jednak przyzna', #e 
sama nazwa dielektryka rzeczywi(cie przy-
prawi' mo#e o dreszcz emocji: „EPTFE 
Polyimide Air FEP E-Silicon”. W tym ko-
dzie kryje si" kapton, materia! opracowany 
przez DuPonta, o w!a(ciwo(ciach izoluj$-
cych i mechanicznych przewy#szaj$cych 
te*on. Ale je(li uznamy, #e w dielektryku 
jest wszystko, co napisano, to oczywi(cie 
mamy tam te# i te*on, i te*on FEP. Z tym, 
#e o proporcjach czy warstwach materia!y 
informacyjne milcz$. Dowiemy si" jedynie, 

#e geometria to podwójny splot wspó!osio-
wy. Sam przewód jest stosunkowo gi"tki,  
a wi"c !atwy w aplikacji. 
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Siltech to razem z Van den Hulem naj-

bardziej rozpoznawalne marki kablowe  
z Holandii. Obie ciesz$ si" uznaniem. Obu 
te# przypisuje si" charakterystyczn$ szko!" 
brzmienia. Van den Hul jest stereotypowo 
kojarzony z d)wi"kiem !agodnym, pod-
czas gdy Siltech to jego przeciwie%stwo – 
przejrzysto(' i analityczno('. Do wszelkich 
stereotypów nale#y podchodzi' z du#$ 
ostro#no(ci$, bo cho' jest w nich zwykle 
ziarno prawdy, to jednak pod(wiadoma 
si!a sugestii mo#e !atwo to ziarno zamieni' 
w drzewo.

Ods!uch pewne kwestie potwierdzi!. Sil-
tech gra dok!adnie, szczegó!owo i szybko. 

Ale nie oznacza to, #e na tym jego charak-
terystyka si" ko%czy. To po prostu kabel 
zrównowa#ony, w którym ka#dy element 
jest starannie dopracowany. Delikatna sy-
gnatura analityczno(ci nie redukuje ogól-
nej muzykalno(ci brzmienia. Pierwiast-
ka docieplenia tu nie do(wiadczamy, ale 

spójno(' i (piewno(' d)wi"ku sprawiaj$, 
#e ods!uch nie tylko nie m"czy, ale te# an-
ga#uje.

Góra jest znakomita. Mie(ci si" w niej 
ca!e spektrum sopranów, wolnych od ja-
kichkolwiek przerysowa%. Górna (rednica 
jest czysta i przejrzysta. D)wi"k wydaje si" 
swobodny i lekki, z doszlifowanymi sybi-
lantami i zdj"tym z talerzy perkusyjnych 
nalotem szorstko(ci. Siltech potra& do-
skonale „rozrzedzi'” g"ste nagrania w taki 
sposób, aby jedna warstwa instrumentalna 
nie zlewa!a si" z drug$. 

Bas jest mocny i kontrolowany. Czuje 
si" jego ci"#ar i si!", a rozlewno(ci$ mo-
#emy si" w ogóle nie przejmowa'. Siltech 
podkre(la rytm. Muzyka staje si" witalna  
i energetyczna.

Dzi"ki swej przejrzysto(ci i napowie-
trzeniu Classic 550i tworzy wspania!$ 
przestrze%. Lokalizacja )róde! d)wi"ku jest 
precyzyjna i mocno rozci$gni"ta zarówno 
wszerz, jak i w g!$b.

Ogólnie d)wi"k jest czysty i jednocze-
(nie bogaty, ale nie natarczywy, z minimal-
nym akcentem rozja(nienia. Nie ma mowy  
o bezduszno(ci. Do niew$tpliwych atutów 
Siltecha zaliczymy przestrze%, szczegó!o-
wo(', przejrzysto(' i równowag".
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Dopracowany produkt. W swojej kate-

gorii cenowej Classic 550i b"dzie trudny 
do pobicia.

Oprócz wtyków RCA  
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