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a!a seria Element stanowi „efekt 
uboczny” bada" nad topowym 
systemem Galileo. Kable zasila-

j#ce tej linii nale$# do naj%wie$szych 
propozycji &rmy. Nazwy poszczególnych 
modeli odpowiadaj# temu, co ju$ znamy 
z testu !#czówek Element („HFiM 
12/2012”), ale nie do ko"ca. Na najni$-
sz# pó!k' tra&! Copper (w cenie 3400 z!),  
potem jest Tungsten (4700 z!), nast'p- 
nie Copper/Tungsten (9410 z! – odpo-
wiednika tego modelu nie ma na li%cie 
interkonektów ani kabli g!o%nikowych),  
a szczyt oferty stanowi model C.T.S., tym 
razem w dwóch odmianach: A (Analo-
gue – dla urz#dze" analogowych, w cenie 
14640 z!) i D (Digital – dla cyfrowych, za 
jedyne 15680 z!). Do testu tra&!y model 
najta"szy i najdro$szy z powy$szego ze-
stawu.

Budowa
Wszystkie przewody zasilaj#ce serii 

Element przejmuj# z wcze%niejszych 
rozwi#za" aktywne ekranowanie z za-

silaczem i wymiennymi tulejkami (do 
tuningowania brzmienia wed!ug po-
trzeb) oraz „wygrzewanie” w procesie 
Quantum Tunneling. Wykorzystano tu, 
analogiczne jak w przypadku !#czówek 
i kabli g!o%nikowych, ró$ne rodzaje  
i kombinacje materia!ów na przewodni-
ki. I tak copper oznacza mied(, tungsten 
– wolfram, a silver – srebro. Dielektry-
kiem jest powietrze.

Producent nic nie mówi o geometrii 
modelu Copper. W przypadku C.T.S.-a 
mamy trzy niezale$nie ekranowane splo-

ty (dla ka$dego z trzech u$ytych prze-
wodników), które dodatkowo u!o$ono 
wzgl'dem siebie w geometrii Tricon trze-
ciej generacji. B'd' szczery – nie wierz' 
w ten opis. Kabel jest skr'tk# o%miu nie-
zale$nych $y!: czterech grubszych i czte-
rech cie"szych. Co si' dzieje w %rodku 

– nie wiadomo. Producent deklaruje, $e 
sieciówki tej serii wymagaj# do%) krót-
kiego wygrzewania – oko!o 100 godzin. 
Pozosta!e informacje dostarczane przez 
&rm' to ju$ tylko charakterystyczne dla 
niej pustos!owie. Kiedy% mnie to iryto-
wa!o, ale ju$ si' przyzwyczai!em. 

Copper jest stosunkowo elastyczny, 
C.T.S. – mniej. Jego praktyczno%) ogra-
nicza masa. U mnie w domu opiera! si' 
troch' o %cian'; bez tej „pomocy” oba-
wia!bym si', $e si' wysunie z gniazda  
w urz#dzeniu. C.T.S. zosta! wyposa$ony 

w dwa obwody aktywnego ekranowania 
– z dwiema tulejkami.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Ods!uch kabli zasilaj#cych Element 
odby! si' w systemie z!o$onym z od-
twarzacza Naim 5X, przedwzmacniacza 

lampowego BAT VK3iX SE i ko"cówki 
mocy Conrad-Johnson MF 2250, która 
zasila!a (za po%rednictwem kabla g!o%- 
nikowego Shunyata Anaconda Z-Tron) 
monitory Dynaudio Contour 1.3 mkII. 
Wykorzystane !#czówki to Nordost  
Quattro Fil. Obie sieciówki pod!#cza!em 
zarówno do (ród!a, preampu, jak i ko"-
cówki, ale w!a%ciwy ods!uch przeprowa-
dzi!em na odtwarzaczu Naima.

Element Copper zosta! wpi'ty do 
odtwarzacza w zast'pstwie klasyka na 
naszym rynku – z!otej „czternastki” 
Neela. Niemal od pocz#tku zaprezen-
towa! kapitalne walory dynamiczne. 
Wy%rubowana szybko%) w mikroskali 
cz'sto nie idzie w parze z energi# ca!o-
%ci brzmienia. Copper jest przyk!adem, 
$e mo$na d(wi'k na!adowa) dynamik# 
od pocz#tku do ko"ca, nie po%wi'caj#c 
pot'gi basu. Niskie sk!adowe imponuj# 
si!# i zwinno%ci#. Rytm, który zreszt# 
stanowi wizytówk' Naima, zosta! pod-
kre%lony jeszcze dobitniej i bardziej wir-
tuozersko. 

Werwa i rze%ko%) nie przechodz#  
w nerwowo%). D(wi'k jest kontrolo-
wany, z zachowaniem kultury, cho) te$  
z wyra(nym pierwiastkiem urozma-
icaj#cej t' kultur' ekstrawertyczno%ci. 
*rednica prezentuje bogat# palet' nasy-
conych barw i sprawia, $e d(wi'k staje 
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si' nieco zag'szczony; tworzy wraz z ba-
sem wielk# mas' wype!niaj#c# pomiesz-
czenie ods!uchowe. 

Wszystkie powy$sze cechy to zalety 
recenzowanego kabla. Góra pasma po-
zostawia natomiast pewien niedosyt. 
Niskie i %rednie tony sk!adaj# si' na 
spektakl, za którym soprany po prostu 
nie nad#$aj#. Nie chodzi bynajmniej  
o tempo, ale o ich wyra&nowanie. A ra-
czej brak takiego wyra&nowania, jakiego 
mogliby%my oczekiwa) od kabla w cenie 
powy$ej 3 tys. z!. Wysokie tony u!atwiaj# 
wydobywanie szczegó!ów z brzmienia, 
ale okazuj# si' do%) surowe. Odwa$nie 
wchodz# w rejestry wysokiego ryzyka, 
nie niweluj# pro&laktycznie czaj#cych 
si' tam wyostrze". To sprawdza si'  
w klasyce, której cz'sto brakuje bardziej 
drapie$nego dope!nienia góry, ale ju$  
w nasyconej elektronik# rozrywce – nie-
koniecznie. Cho) nie wykluczam, $e ta 
agresja talerzy perkusyjnych mo$e przy-
pa%) do gustu mi!o%nikom atmosfery 
koncertów rockowych. Ja ju$ jestem tro-
ch' za stary na takie klimaty. 

C.T.S. to produkt dro$szy od urz#-
dzenia, na którym by! testowany. Jego  
potencjalni kupcy nale$# do elitar-
nej grupy posiadaczy high-endowych 
systemów z pó!ki, do której ja mog' 
co najwy$ej powzdycha). No, ale cena  
w tym przypadku gwarantuje popra- 
w' brzmienia ka$dego (ród!a, które 
ten kabel b'dzie zasila!. I rzeczywi-
%cie – po pod!#czeniu wszystko zosta!o  
jakby o%wietlone now# lamp# – o wi'k-

szej mocy i o idealnie neutralnej tem- 
peraturze barw. Nie spodziewa!em si', 
$e moc i si!' ra$enia mo$na b'dzie jesz-
cze po Copperze poprawi) – a tu nie-
spodzianka. Najdro$sza sieciówka serii 
Element sprawi!a, $e Naim gra! tak, 
jakby ka$da p!yta mia!a by) ostatni#  
w jego $yciu. W tej wi'kszej dawce ener-

gii nie by!o miejsca na chaos. Miedzia-
na g'sto%) zosta!a rozrzedzona wi'ksz# 
ilo%ci# powietrza. Zrobi!o si' wi'cej 
przestrzeni, a d(wi'ki mo$na by!o pre-
cyzyjnie ustawi) na ogromnej scenie. 
Tak wi'c paradoksalnie – pomimo jesz-
cze wi'kszej energii i pot'gi brzmienie 
sta!o si' bardziej uporz#dkowane i sta-
ranne, dok!adniejsze. Tym razem góra 
pasma budzi!a niek!amany podziw – 
ca!e jej bogactwo zosta!o podane z wy-

rafinowaniem i subtelno%ci# najwy$szej 
próby. C.T.S. !#czy pot'g' z delikatno-
%ci# – to cecha znamionuj#ca najwy$szy  
poziom. 

Ró$nice pomi'dzy Copperem i C.T.S.-em 
s# ewidentne, zarówno w sposobie, jak 
i w skali wp!ywu na brzmienie. Czy s# 
adekwatne do a$ czteroipó!krotnej ró$-

nicy w cenie, to ju$ nale$y oceni) indy-
widualnie. Mnie osobi%cie cena C.T.S.-a 
przera$a, cho) z drugiej strony, jako%) 
tak$e.  
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Synergistic konsekwentnie powi'k- 
sza ofert'. Za ka$dym razem oferuje 
produkt ze znakiem najwy$szej jako-
%ci. Nowe sieciówki równie$ s# %wietne.  
Niestety, s# równie$ bardzo drogie – 
b'd# sobie na nie mogli pozwoli) jedy-
nie nieliczni. 

(OHPHQW�&�7�6��Z�ZHUVML�GOD�XU]ÈG]Hñ�
F\IURZ\FK��-HVW�JUXE\�L�FLÚĝNL�� 
DOH�GRĂÊ�HODVW\F]Q\�

&�7�6��'�ļ�Z�Z\SRVDĝHQLX�GZD�NRPSOHW\�
WXOHMHN�GR�VWURMHQLD�EU]PLHQLD�

6\QHUJLVWLF�5HVHDUFK�

(OHPHQW�&RSSHU��

$&�3RZHU�

&HQD��� �����]ï������P�

2FHQD�

%U]PLHQLH��� hi-end
-DNRĂÊ�FHQD��� –

6\QHUJLVWLF�5HVHDUFK�

(OHPHQW�&�7�6���

'LJLWDO�$&�3RZHU�

&HQD��� ������]ï������P�

2FHQD�

%U]PLHQLH��� hi-end
-DNRĂÊ�FHQD��� –


