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Audiothlonu, znanego

katalogu Equilibrium znajdziemy dwa rodzaje produktów – kolumny i kable głośnikowe. Najtańsze zestawy głośnikowe – Nano
– kosztują blisko 10000 zł. Ceny przewodów
są zdecydowanie bardziej przystępne i zaczynają się od kilkuset złotych za parę. Stawkę
otwiera String. Z zewnątrz wygląda zwyczajnie, ale materiały informacyjne są nafaszerowane szczegółami technicznymi. Przewodnikiem jest miedź OFC o czystości 6 N,
a w pojedynczym kablu zastosowano 72 druciki o łącznym przekroju 2,92 mm2.
Rolę izolatora pełni polietylen HDPE
bez dodatku pigmentów. Na określenie

geometrii splotu producent używa nazwy
4 x Signal Turbine. Nie wiadomo, co to
dokładnie oznacza i prawdopodobnie pozostanie to tajemnicą firmy.
Za tłumienie mechaniczne odpowiadają wypełniacze z HDPE, miękka taśma
polietylenowa i warstwa wypełniaczy bawełnianych.
String jest konfekcjonowany rodowanymi bananami Equilibrium BFA XS z fosfo-

robrązu, które za dopłatą można zamienić
na rodowane widełki z miedzi. Końcówki
są lutowane gorącym powietrzem w kontrolowanej temperaturze za pomocą eutektycznego stopu cyny i srebra.

Dostarczony do recenzji Air I to jeden
z najtańszych kabli głośnikowych w katalogu bydgoskiej wytwórni. Został jednak
wykonany z zachowaniem tych samych
zasad i rozwiązań technicznych co reszta
oferty. Stali czytelnicy być może pamiętają, że model o tej nazwie był już przez
nas testowany, ale obecnie produkowany
Air I to nieco inna konstrukcja. Dzisiejsze

kable Albedo mają zdecydowanie mniejszą pojemność, niż te sprzed kilku lat.
W Air I rolę przewodników pełnią
srebrne taśmy w osłonie powietrznej.
Całość wygląda niepozornie, ponieważ
czarne rurki o eliptycznym przekroju są
dość lekkie, a jedyny element ozdobny
stanowią piękne metalowe klamry z oznaczeniem kierunkowości. Jako zakończenia

Brzmienie
Kilka razy słyszałem, że producenci
audiofilskiego okablowania niechętnie
przyjmują zamówienia na budżetowe mo-

Albedo od kilkunastu lat
okablowania

tym czasie powstawały nie
tylko nowe modele, ale
przede wszystkim autorskie
metody wytwarzania przewodników i niezbędne do tego zaplecze.
Założyciel firmy – z zawodu złotnik
– inwestował większość przychodów
w nowoczesne maszyny, takie jak specjalny piec do wytapiania srebra, w którym metal jest otoczony osłoną z argonu, aby nawet na tym etapie nie zaczął
się utleniać. Technologia obróbki srebra robi duże wrażenie. Ciekawych
odsyłam do relacji z fabryki („HFiM
10/2012”).
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dele. Zazwyczaj do ich produkcji zużywa
się mniej materiałów, ale ilość pracy – nakładania ekranów i oplotów, lutowania
wtyków i pakowania – pozostaje podobna.
Być może klienci chętniej decydowaliby
się na droższe modele, gdyby podstawowe
grały źle. Ale, podobnie jak w przypadku
tanich łączówek Albedo czy Sevenrods,
String wypada naprawdę dobrze.
Jego dźwięk jest pełny i dynamiczny. Nic
mu nie brakuje, a w dziedzinie równowagi tonalnej jedynym poważnym odstępstwem jest lekkie uwypuklenie przełomu
średnich i wysokich tonów, które czasem
objawia się jako spłaszczenie dźwięku.
Plusów jest jednak więcej. Zdrowy bas,
czysta góra, ciekawa przestrzeń, naturalna
barwa...

Konkluzja
I to wszystko w cenie dwóch baków paliwa!

Equilibrium String
(

Ocena:
§§§§§
§§§§§

można wybrać banany z miedzi berylowej
albo firmowe srebrne widełki.

Brzmienie
Od początku spodobał mi się ten dźwięk.
Dawniej kable Albedo miały w sobie jakąś
uwodzicielską barwę i płynność. Aktualny Air I ma wszystkie zalety poprzednika
i jeszcze lepiej wypada w kategoriach dynamiki, szybkości i przejrzystości.
Wysokie tony są czyste, ale nie jazgotliwe, natomiast bas – zdecydowany, sprężysty i podkreślający rytm. Najwięcej magii
pojawiło się jednak w przestrzeni. Nie
znam innych kabli za te pieniądze, które
dorównałyby Air I pod względem wrażeń
stereofonicznych.

Konkluzja
Z Albedo muzyka gra aż miło.

Albedo Air I
(

Ocena:
§§§§§
§§§§§

est kierowana do odbiorcy, który
nieco eksperymentował z kablami
i postanowił kupić coś dobrego, ale
jeszcze nie kosmicznie drogiego.
Porównanie obu modeli wyraźnie uzmysławia, że z tym przewodem wszystkiego
dostaniemy więcej. Pod czarnym oplotem
widać dwie grube, skręcone ze sobą żyły.
Zamiast 72 drucików OFC o czystości
6 N mamy ich aż 232, a łączny przekrój
przewodników wynosi 5,52 mm2. Druciki skręcono w 8 wiązek Signal Turbine
(nie pytajcie, co to takiego – producent
nie wyjaśnia) i zaizolowano polietylenem
HDPE bez dodatku pigmentów. Wypełniacze tłumiące drgania są takie same, jak
w tańszym modelu. Można przypuszczać,
że zastosowano ich odpowiednio więcej,
proporcjonalnie do masy użytych przewodników.
Miejsca, w których kabel rozdziela się
na dwie wiązki (czerwoną i białą), zabezpieczono eleganckimi kostkami z anodowanego na czerwono duralu. Do ich
wykonania zaprzęgnieto prawdopodobnie obrabiarkę CNC, ponieważ tulejki
mają przekrój nieregularnego ośmio-

kąta, a ich boczne krawędzie błyszczą
jak przednie ścianki wzmacniaczy Jeffa
Rowlanda.
Konfekcja jest taka sama, jak w przypadku Stringa – rodowane banany Equilibrium BFA XS lub niemagnetyczne widełki z czystej miedzi.

Brzmienie
Brzmieniowo Supernova jest kablem
lepiej zrównoważonym i dojrzalszym
od Stringa, choć zachowuje jego energię
i spontaniczność. Proporcje między zakresami są bliższe neutralności, dzięki czemu
kabel nie wtrąca się do tego, co wypracowali realizatorzy nagrań i my sami, dobierając elementy systemu. Jedyną ingerencją
w charakter brzmienia jest lekkie ocieplenie, zauważalne szczególnie w zakresie
średnicy pasma. Poza tym to naturalny
i dojrzale brzmiący przewód.

Konkluzja
Neutralność z odrobiną ciepła, czyli
przyjemnie i z klasą.

Equilibrium Supernova
(

)

Ocena:
§§§§¨
§§§§¨
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olumny powstały dzięki eksperymentom z zestawami o konstrukcji otwartej (open baffle) i przetwornikami o wysokiej efektywności,
pochodzącymi zazwyczaj z lat 60. i 70. Kable głośnikowe są, zdaniem konstruktora,
najważniejszymi przewodami w całym
systemie hi-fi. Grajkable również powstały w wyniku eksperymentów z wtyczkami,
przewodnikami i materiałami izolacyjnymi, w trakcie których zbudowano ponad
40 prototypów. Wszystkie poddano tes-

tom odsłuchowym. Ostateczna wersja
miała się okazać lepsza od produktów takich firm, jak Nordost, Transparent, Siltech, Van den Hul, Kondo, Symphony
i... Bazodrut. Nie pytajcie mnie, czym jest
Bazodrut, bo nie wiem.
Graj-End nie udostępnia dokładnych
informacji technicznych, ponieważ chce
je zachować w tajemnicy, a klientów po-

winno interesować brzmienie, a nie parametry. Wiemy jedynie, że istnieją trzy serie Grajkabli – Numer Jeden, Dwa i Trzy.
Do testu dostarczono te ostatnie.
Z zewnątrz – nic szczególnego. Trudno powiedzieć, czy zastosowano plecionkę, czy lite druty, ponieważ izolacja
i zewnętrzny oplot są sztywne. Kable
przypominają wysokie modele Tary Labs,

odobnie jak Air I, głośnikowy
Monolith uległ znacznym modyfikacjom. Przewodnikiem pozostała specjalnie spreparowana taśma
o minimalnej grubości, jednak obecnie
stosuje się inne techniki obróbki materiału. Aby zachować równomierną strukturę metalu, obróbka odbywa się w jed-

nym kierunku. Wymusza to oznaczenie
kierunkowości.
Izolatorem jest powietrze, a całość zabezpiecza antystatyczna koszulka z zewnętrzną otuliną przypominającą plecionkę srebrnych nitek.
Taśmy – podobnie jak w tańszym modelu – połączono w pary metalowymi
klamrami umieszczonymi bliżej koń-

cówek, które włączamy do kolumn. Jeśli
chodzi o konfekcję, do wyboru są srebrne widełki lub widoczne na zdjęciach,
bardzo porządne banany. Do ich lutowania używa się cyny z dodatkiem srebra. Ponieważ srebrne taśmy są dość
sztywne, przy podłączaniu należy uważać, aby zaginać je tylko w jednej płaszczyźnie.

Test

a jedynymi charakterystycznymi elementami są bardzo ładne rozdzielające tulejki
na końcach i metalowe klamry z oznaczeniem producenta.

Brzmienie
Brzmienie Grajkabli Numer Trzy odebrałem jako spokojne i zrównoważone.
Żaden element nie wysuwa się na pierwszy plan, a jeśli już miałbym wskazać jakieś cechy szczególne, powiedziałbym,
że z lekkiego uprzywilejowania korzysta
średnica. Muzyka nie dostaje sztucznego
kopa, tylko płynie swoim tempem. Wysokie tony są miłe dla ucha, aksamitne
i elegancko wykończone, a dźwięk – spójny i harmonijny. Te kable przedkładają
syntezę nad analizę, co wcale nie oznacza,
że coś gubią lub zamulają.

Konkluzja
Dużo przyjemności ze słuchania.

Grajkable Numer Trzy
(

Ocena:

Brzmienie

§§§§¨
§§§§¨

Brzmienie

Przed przystąpieniem do odsłuchu warto dać tym przewodom chwilę na dojście
do siebie. Brzmi to trochę jak magia, ale
działa. Do testu dotarła para prosto z linii
produkcyjnej i zmiany w brzmieniu było
słychać niemal z godziny na godzinę.
A jak gra Monolith wygrzany? Bajecznie. Dźwięk jest odrobinę czystszy niż
w przypadku Air I, ale – paradoksalnie
– również bardziej opanowany, dojrzały
i wyrównany. Jeśli tańszy model poświęcał trochę potęgi basu na rzecz szybkości
i dynamiki, to Monolith nie musi już iść
na żaden kompromis. Dostajemy i głębię,
i kontrolę, i bogatą barwę. To nie może
być przypadek. Aby osiągnąć takie połączenie, ktoś musiał poświęcić wiele lat na
konstruowanie i słuchanie kabli.

Konkluzja
Taki ktoś jest właśnie w Bydgoszczy.
Klasa.

Albedo Monolith
(

Ocena:
§§§§§
§§§§§

odny uwagi jest fakt, że wszystkie nowe modele przechodzą
kilkuetapowy proces dostrajania, którego częścią są odsłuchy u zaufanych klientów. Ilu ich jest i jak wygląda
procedura – nie wiadomo, ale dobrze wiedzieć, że konstruktor szanuje odbiorców
na tyle, że przed wprowadzeniem nowych
modeli pyta ich o zdanie.
Kable z logo Audiomiki trudno zaliczyć
do budżetówki. Tańszy z dwóch modeli
dostarczonych do testu został wyceniony
na 4675 zł za 2 x 2,5 m.
Celes Excellence nie jest przesadnie
gruby, ale swoje waży. Masa nie bierze
się znikąd, bowiem w środku upakowano 8 żył po 80 przewodników, wykonanych z długokrystalicznej miedzi OCC
o czystości 6 N. Do tego dochodzi ekran
w formie plecionki z drutu miedzianego i materiały izolacyjne z zewnętrzną
siateczką ochronną w kolorze czerwonym.
Wtyki (banany lub widełki) w podwójnym procesie galwanizacji pokrywa się
warstwą srebra o grubości 5-7 mikronów.

Celes Excellence oferuje brzmienie
w iście amerykańskim stylu – duże, oparte
na głębokim basie, a do tego przestrzenne i szczegółowe. Na brak średnich tonów
nie można narzekać, a co ciekawe, zostały
one lekko podgrzane, dzięki czemu wokale zyskują na namacalności.
Wysokie tony umiejętnie łączą rozdzielczość z perlistością. Są kulturalne
i eleganckie. Celes Excellence brzmią tak,
jakby konstruktorom zależało, aby w każdej części pasma kryło się coś ciekawego.
W niskich tonach – potęga, w średnich
– bliskość i ciepło, a w wysokich – detale
i blask. Jeśli traci pół kropeczki za neutralność, to z nawiązką odrabia to w pozostałych dziedzinach.

Konkluzja
Kabel hi-fun. Do systemów, którym
brakuje charakteru.

Audiomica Laboratory
Celes Excellence
(

)

Ocena:
§§§§§
§§§§¨
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nną sferą działalności firmy jest tuning
sprzętu, przy czym preferowane są
starsze urządzenia, takie jak lampowe
wzmacniacze firmy Leak, które po modyfikacjach KBL Sound wyglądają naprawdę apetycznie.
W katalogu znajdują się także absorbery drgań i bezkompromisowa listwa sieciowa, którą, mimo że nie zawiera żadnych zabezpieczeń, wyceniono na 6900 zł.
Z kablami sytuacja wygląda podobnie. 2,5-metrowa para opisywanych Hologramów kosztuje 4800 zł, a jest to środkowy model w ofercie.

W materiałach informacyjnych nie znajdziemy wielu danych technicznych. Właściwie to nie ma ich prawie wcale, ponieważ
właściciel firmy jest przekonany o wysokiej
jakości swoich produktów i nie chce się
dzielić detalami budowy. Hologramy prezentują się luksusowo i widać, że produkcja
przebiega ręcznie. Odnosi się wrażenie obcowania z czymś oryginalnym.

Kable są dość sztywne, więc zaginanie
ich w zakamarkach meblościanki raczej
nie jest wskazane. Beżowo-czarny oplot
wygląda, jakby pochodził z wojskowych
fabryk kamizelek kuloodpornych, a całość
dopełniają piękne zakręcane wtyki bananowe z elementami z włókna węglowego.
Hologramy są kierunkowe, o czym informują strzałki na etykietach z nazwą modelu.

4 mm2. Całość pokrywają szczelne wypełniacze poliolefinowe oraz ochronny
oplot PET z charakterystyczną zieloną niteczką. Przy rozgałęzieniach zastosowano
metalowe tulejki z wypaloną laserem nazwą modelu i strzałkami wskazującymi
kierunek połączenia. Kable są dostępne
z bananami rurkowymi, które lutuje się
cyną z dodatkiem srebra i miedzi.

Brzmienie

ROD4

omogła w tym dość przyjazna
polityka cenowa. Firma wystartowała z trzema seriami kabli,
z których najtańsze można kupić już za
kilkaset złotych.
Teraz w katalogu pojawiła się szczytowa seria ROD4. Po raz pierwszy zastosowano tu lite przewodniki z posrebrzanej
miedzi, wykonywane na zamówienie.
Izolatorem jest FEP, a dwie wiązki drutów skręcono zgodnie z geometrią multi-twist. Przekrój roboczy każdej żyły to
40

Głośnikowe ROD3 pracują w moim
systemie od ponad roku. Przyjechały na
gościnny odsłuch i już zostały, ponieważ
spodobała mi się ich neutralność i równowaga. Spodziewałem się, że ROD4
będą ciut lepsze, że może góra będzie
odrobinę czystsza i na tym koniec. Ale to
nie tak. ROD4 są co najmniej dwa razy

Test

Brzmienie
Po wpięciu przewodów do systemu
wystąpił efekt, z którym zetknąłem się
tylko kilka razy w życiu (na przykład
w trakcie odsłuchu wysokich modeli łączówek Fadela). Dźwięk stał się jakby
odrobinę cichszy niż z kablami testowanymi wcześniej. Tło muzycznych wydarzeń pociemniało, a klimat bardziej
sprzyjał koncentracji na samej muzyce
niż na sprzęcie. Hologram okazał się bardzo neutralny; tak w sensie równowagi
tonalnej, jak i barwy.
Wprowadza jedynie element spokoju
i kultury. Jego brzmienie jest spójne, muzykalne i nie męczy. Może trochę brakuje
energii, ale cóż – taka estetyka.

Konkluzja
Dobry do długich odsłuchów.

KBL Sound Hologram
(

Ocena:
§§§§¨
§§§§¨

lepsze. Po wpięciu ich w system poprawia
się wszystko – dynamika, rozdzielczość,
przestrzeń. Przede wszystkim zaś namacalność dźwięku, szczególnie w średnicy
pasma. Bas również schodzi głębiej, ale
nie jest to wywołane zwiększeniem jego
ilości. Zmiana ma charakter wyłącznie
jakościowy. Mamy wiele elementów, na
których można zawiesić ucho, ale największym plusem jest to, że równowaga
w paśmie pozostaje bardzo dobra.
Czy można zrobić kabel, który w wielu
aspektach imponuje, ale nie przekłamuje
dźwięku i nie zgrywa kozaka? Najwyraźniej można.

Konkluzja
Chcielibyście wycisnąć więcej ze swojego systemu, nie zmieniając jego charakteru? Proszę bardzo. Posiadaczy tańszych
modeli Sevenrods czekają wydatki.

Sevenrods ROD4
(

Ocena:
§§§§§
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z jedynie, jej zdaniem,

katalogu znajdziemy 8 interkonektów, 8 modeli głośnikowych, 8 sieciówek oraz
3 kable cyfrowe. Na życzenie wykonuje się
okablowanie wewnętrzne do sprzętu, kable słuchawkowe i zworki do podwójnych
gniazd w kolumnach.
GCG-10/4E Gold to jeden z najdroższych modeli w ofercie. Wyżej stoi już tylko
GCG-12,5/3/4E Gold Euphoria.
Technologii produkcji srebrnych drutów
trzeba by poświęcić osobny artykuł. Wystarczy wspomnieć, że kabel przyjeżdża do
nas w towarzystwie akcesoriów w formie
klipsów z wkrętami uziemiającymi, próbnika elektrycznego, centymetrowego odcinka przewodu i całych ton dokumentów,
wśród których znajdziemy certyfikat potwierdzający czystość srebra, wydany przez
Obwodowy Urząd Probierczy w Krakowie.
Kabel ma konstrukcję symetryczną, składającą się z czterech żył przewodników
w układzie czterech gwiazd,. Każdą żyłę
tworzy 31 polerowanych drutów srebrnych
o czystości 99,999 %. Izolacją dla wiązki przewodzącej są teflon i przestrzeń powietrzna.
Z tulejek rozdzielających, oprócz dwóch
przewodów, wychodzi trzeci, wykonany

z miedzianej plecionki pokrytej galwanicznie złotem. Służy on do wyrównania potencjałów ekranowania z obudową wzmacniacza. Całość pokrywa skórzana taśma
ze złotą lamelą. Masa kabla w połączeniu
z widocznym przekrojem dają do zrozumienia, że materiału nie żałowano.

Brzmienie
Większość kabli Argentum nie ukrywa
swego srebrnego charakteru, ale ten zachowuje się bardzo kulturalnie. Owszem,
wysokie tony są szczegółowe, a brzmienie
dynamiczne i szybkie, ale nie zaobserwowałem efektu odchudzenia niskich tonów
ani przejaskrawienia detali. GCG-10/4E
Gold dysponuje odpowiednią głębią, a bas
w jego wydaniu wcale nie jest lekki czy pozbawiony wypełnienia.
Temperatura barw jest raczej neutralna,
z lekką tendencją do schładzania. Najbardziej spodobała mi się jednak czytelność
w zakresie średnich i wysokich tonów,
a także swoboda generowania obrazu stereo.

Konkluzja
Dojrzały kabel do neutralnych lub zbyt
ciepłych systemów.

Argentum
GCG-10/4E Gold
(

)

Ocena:
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ależący do serii Top przewód wygląda tak, jakby można było przez
niego przepuścić prąd zasilający
średniej wielkości miasteczko. Jest gruby,
ciężki i sztywny. Wtyki widełkowe są z gatunku tych, które mogłyby wyrwać gniazda
z budżetowego wzmacniacza.
Masa i przekrój kabli nie wzięły się znikąd. Zastosowano aż 12 żył wielodrutowych,
z których każda składa się z 45 polerowanych
przewodników wykonanych, jak zapewnia
producent, z najczystszej na świecie miedzi
długokrystalicznej wytwarzanej metodą
OCC (Ohno Continous Casting). Do tego
dochodzi podwójne ekranowanie multishield, które polega na nakładaniu ekranów
przeciwnie skręcanymi plecionkami o różnej
gęstości. Proces jest podobno pracochłonny
i wymaga testów laboratoryjnych. Przewody
ekranowane w ten sposób mają duże średnice zewnętrzne, co wymusza stosowanie
specjalnych, galwanicznie rodowanych wtyków. Opracowana przez Audiomicę metoda
nanoszenia tej powłoki jest identyczna jak
posrebrzanie i odbywa się dwuetapowo dla
zapewnienia najlepszych właściwości mechanicznych. Powłoka ma być dziesięciokrotnie grubsza niż w standardowych procesach galwanizacji. Cena tej przyjemności to
16599,95 zł. Przynajmniej te grosze można
było odpuścić.
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Brzmienie

Charakter brzmienia Miamena Consequence utwierdził mnie w przekonaniu, że
celem Audiomiki nie jest całkowita neutralność czy brak cech szczególnych. Ich flagowy produkt nie należy do tych, których nie
słychać w torze.
Dźwięk rośnie na naszych oczach. Niskie
tony stają się tak potężne i głębokie, że zaczynamy się zastanawiać, czy konstruktorzy
kolumn zdawali sobie sprawę, jakie częstotliwości one potrafią pompować. Scena stereofoniczna rozciąga się daleko poza obudowy
– zarówno w wymiarze szerokości, jak i głębi. Brzmienie jest duże, koncertowe i zbudowane w iście amerykańskim stylu. Nie mam
pewności, czy pod względem przejrzystości
lub mikrodynamiki Miamen Consequence
jest o tyle lepszy od modelu Celes Excellence, na ile wskazywałaby różnica w ich cenie. Spodobało mi się natomiast, że mimo

całej efektowności Miamen zachował przyjemną, ciepłą barwę i spójność.
W miedzi OCC rzeczywiście jest coś, co
sprawia, że odsłuchy stają się przyjemniejsze. Jeśli któremuś z posiadaczy high-endowych systemów ta estetyka jest bliska, bardzo
prawdopodobne, że Consequence sprawdzi
się u niego jak żaden inny kabel. Na pewno
robi wrażenie – tak swoim wyglądem, jak
i brzmieniem.

Konkluzja
High-endowy przewód z jasno zaznaczonym własnym charakterem.

Audiomica Laboratory
Miamen Consequence
(

Ocena:

)

Test

o wiele łatwiej go ujarzmić), postawiono
na konstrukcję wielożyłową, ale dalszych
zgadywanek się nie podejmuję. Producent
twierdzi, że dobieranie odpowiednich elementów w celu osiągnięcia wymarzonego
efektu zajęło wiele czasu i szczegóły zachowuje dla siebie.

Brzmienie

oszulka wydaje się równie wytrzymała jak ta zastosowana w Hologramie, a cały kabel jest bardziej

elastyczny i nieco cieńszy. Dostarczona
do testu para była zakończona prostszymi wtykami bananowymi, niż te użyte
w tańszym modelu. Producent najwyraźniej oferuje oba rodzaje końcówek
bez wyraźnego rozgraniczenia na model,
więc Red Eye również może być konfekcjonowany rozporowymi bananami
z zakrętkami wykończonymi włóknem
węglowym, a także widełkami pokrytymi grubą warstwą srebra. Podobnie jak
w przypadku pozostałych produktów,
firma nie udostępnia szczegółowych danych technicznych. Sądząc po elastyczności kabla (w porównaniu z Hologramem

Pozostało więc ocenić efekt, a ten, dla
wyrobionego słuchacza, będzie bajeczny.
Red Eye zachowuje wszystkie zalety Holograma, dodając lepszą dynamikę, czystość
i jakiś trudny do zdefiniowania realizm.
Flagowy KBL Sound nie wpływa na charakterystykę tonalną czy barwę systemu,
a jedynie zdejmuje delikatną mgiełkę,
która do tej pory oddzielała nas od muzyków. Wszystko staje się bliższe, ale nie
w sensie wypchniętej stereofonii, lecz namacalności. Red Eye sprawia, że odsłuch
na kolumnach odrobinę przypomina ten
rodzaj kontaktu z muzyką, jaki dają dobre
słuchawki. Nie ma tylko wrażenia ścisku,
bo przestrzeń jest trójwymiarowa. Neutralność, spójność i realizm na najwyższym poziomie.

Konkluzja
Jeśli jesteście w stanie przełknąć cenę –
koniecznie posłuchajcie.

KBL Sound
Red Eye
(

)

Ocena:
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