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S
koro jednak dystrybutor i pro-
ducent otrzymali wyraźną infor-
mację: „Potrzebuję monitorów za 

4000-8000 zł za parę”, to chyba wiedzą, 
co robią. A zniżki i opusty mnie nie in-
teresują. Mogą sięgać 90 % i jeżeli ktoś 
nadal ma w tym interes, to jego spra-
wa. To, że produkty muszą powalczyć 
z droższymi – także. Polityka cenowa 
zakłada i takie zdarzenia.

Budowa
RLS-owi pewnie będzie trudniej, bo 

najmniejszy w teście. Usher jest oka- 
zały, choć prosty, jak życie rolnika  
w XIV wieku.

Obudowy są spore, a na dodatek wy-
konane z grubego MDF-u – wszystkie 
ścianki mają 26 mm. Konkurenci stoso-
wali przeważnie znacznie cieńsze płyty. 
Kolejna sprawa to fornir – do wybo- 
ru mahoniowy albo złota brzoza. Jako 

że 601 zwykle można kupić za mniej  
niż 4000 zł, naturalną okleinę uznać 
należy za rzadką atrakcję, co połącze- 
niu z solidnością stolarki już bez słu-
chania daje świetny stosunek jakości do 
ceny.  

Tym bardziej, że zastosowano tu na-
prawdę przyzwoite głośniki. Nisko- 
-średniotonowiec ma 18 cm średnicy, 
odlewany kosz, membranę celulozową  
z wprasowanymi włóknami węglowymi 
i przypomina opracowania Scan Speaka. 
Pulpa jest gruba i pofałdowana. Stwarza 
to obawy o jej nieruchawość, co powi-
nien zrekompensować okazały, 11-cm 
magnes z dziurką chłodzącą cewkę. 

Jedwabna kopułka ma średnicę 25 mm  
i spory magnes. Kołnierz jest metalowy, 
a nie jak w tanich przetwornikach –  
z plastiku.

Duet jest solidny, nawet jak na tę cenę. 
Owszem, znajdziecie bardziej wyrafino-

wane rozwiązania, ale seria V to przede 
wszystkim klasyka. Za to zwrotnica jest 
„wypasiona”. Podzielono ją na dwa sek-
tory. Bas filtrują dwie cewki powietrzne, 
dwa oporniki ceramiczne i kondensator 
polipropylenowy. Podział pasma odby-
wa się przy 2,22 kHz. Zaciski głośniko-
we to standardowe, złocone terminale. 
Maskownice montujemy w dziurkach na 
froncie. Bas-refleks stanowi spłaszczona 
szczelina, zlokalizowana na przedniej 
ściance u podstawy skrzynek.

Wrażenia	
�   odsłuchowe
Brzmienie tańszych Usherów jest ja-

sne i nasycone energią. Jeżeli miałbym 
komuś polecić te monitory, to głównie 
miłośnikom rocka, również w najcięż-
szych jego odmianach i koncertowych 
realizacjach.

V-601 starają się oddać ten czad, nastrój 
lekko zaprawiony szaleństwem, włosy 

Usher V-601 

Monitor	
�   Ushera,	
�   podobnie	
�   jak	
�   RLS,	
�    
otwiera	
�   ten	
�   przedział	
�   cenowy	
�   okrągłą	
�   sumą	
�   4000	
�   zł.	
�    

W	
�   internecie	
�   widziałem	
�   oba	
�   głośniki	
�   za	
�   mniejsze	
�   pieniądze.
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rozwiane w czasie szybkiej jazdy na mo-
tocyklu. A skoro wiadomo, że na dwuko-
łowe maszyny wsiadają panowie z włosa-
mi przyprószonymi doświadczeniem, to 
Usher trafia w ich tęsknotę za młodością. 
W charakter brzmienia, jaki pamiętamy  
z lat 80. Z podkreśloną górą, koncentracją 
na perkusyjnych solówkach, dodaniem 
do fortepianu czy gitar lekkiego „dopału”  
w wysokich tonach. I przez to graniem  
bez powściągliwości czy zawahania, za-
wsze na pełny gwizdek. 

Niektórzy znajdą w tym tekście, mię-
dzy wierszami (zawsze mnie to zasta-
nawiało: ja nic nie chowałem, a ludzie 
znajdowali), że głośnik jest ostry i jas- 
ny. A i owszem – jest. Jednak to jego  
cecha, nie wada. Styl grania, którego 
wiele osób szuka, ale znajduje płas- 
kie, metaliczne brzmienie pozbawio- 
ne emocji. Tymczasem Usher wnosi 
pierwiastek szlachetności, bo i prze-
tworniki dobre, i efekt na tyle uniwer-
salny, że można posłuchać symfoniki  
i zachwycić się rozmachem tutti.

Priorytetem pozostaje wspomniana jas- 
ność, klarowność i efektowna prezentacja 
estetyki koncertowej. O ile w górze znaj-
dujemy raczej chłód, to równoważy go 
ocieplona średnica. Kolumny koncentrują 
się na górnym zakresie, lekko cofając pod-
stawę, przez co głosy także są minimalnie 
po słonecznej stronie ulicy. Zyskuje na 
tym czytelność tekstu. Można spokojnie 
rozpisywać piosenki, nie wysilając się, 
żeby zrozumieć, co artysta chciał zako-
munikować.

Z drugiej strony, mamy całkiem moc-
ny bas, oparty na niskich rejestrach, 
choć oczywiście nie tak, jak w dużych 
kolumnach podłogowych. 

Zdarza się mimo to, że elektronicz-
ny bas poruszy szklankami w kuchni. 
Głośnik nisko-średniotonowy jest spo-
ry. Obudowa też, więc nie powinno  
to dziwić. Przestrzeń koncentruje się 
na pierwszych planach. Kolumny nie 
budują oszałamiającej głębi, za to suge-
stywnie przekazują szerokość. Taka pre-

zentacja podkreśla efektowny, koncer-
towy charakter. Czujemy się, jakbyśmy 
stali blisko sceny, a że wtedy dostajemy 
lekko po uszach, to nic nowego. 

I chyba o to chodziło, bo na tle stłu-
mionych albo rozmiękczonych monito-
rów Usher preferuje wypieki na policz-
kach.

Konkluzja
Miłośnicy rocka za 4000 zł otrzymają 

więcej, niż zwykle proponuje konkuren-
cja. Nie bez znaczenia jest ukłon w stro-
nę charakterystyki typowej dla nagrań  
z lat 80., bo z tego okresu pochodzi 
mnóstwo fantastycznej muzyki, jakiej 
dzisiaj już po prostu nie ma. V-601 pod-
kreśla jej wszystkie zalety, tak jakby był 
do niej stworzony. A może był?

Do 8000 zł na pewno znajdą się lepsze 
kolumny, ale wystarczyłaby jedna zło-
tówka mniej w cenniku (czyli 3999 zł),  
aby Ushery narobiły nie lada zamie-
szania w rankingu. Co nie zmienia 
faktu, że stosunek jakości do ceny jest 
wybitny. Niewykluczone, że najlepszy  
w tej potężnej grupie. Jeżeli z całego 
testu interesują Was wyłącznie tabelki  
z kropkami i macie zamiar porównywać 
V-601 z kolumnami na innych stro-
nach, to nie zapomnijcie o cyferkach, 
na samej górze.

Celuloza	
�   z	
�   wprasowanym	
�   węglem,	
�   

jak	
�   w	
�   Scan	
�   Speakach.	
�   	
�   

Na	
�   górze	
�   jedwab.

Gniazda	
�   tanie,	
�   ale	
�   złocone.

Usher	
�   V-601
Cena:	
�   	
�    4000	
�   zł

Dane	
�   techniczne:

Liczba	
�   dróg/głośników:	
�   	
�   2/2

Skuteczność:	
�   	
�    86,5 dB 

Impedancja:	
�   	
�    8 omów

Pasmo	
�   przenoszenia:	
�   	
�    44 Hz – 20 kHz

Rekomendowana	
�   	
�   
moc	
�   wzmacniacza:	
�   	
�    30 – 120 W

Wymiary	
�   (w/s/g):	
�   	
�    44,5/24/34 cm

Waga:	
�   	
�    12,5 kg	
�   (sztuka)	
�   

Ocena:

Neutralność:	
�   	
�   	
�   
Dynamika:	
�   	
�   
Stereofonia:	
�   	
�   
Przejrzystość:	
�   	
�   
Muzykalność:	
�   	
�   
Bas:	
�   	
�   
Brzmienie:	
�   	
�   
Jakość/cena:	
�   	
�   

Dla pierwszych 20 prenumeratorów  
mamy	
�   prezent:	
�   doskonałą	
�   płytę	
�    

Włodka	
�   Pawlika	
�    
z	
�   jego	
�   własnymi	
�   opracowaniami	
�    

kolęd	
�   na	
�   fortepian	
�   solo.


