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Test kable HDMI 

Bitwa  
o bity, 
czyli  
wściekłem się.

Mariusz Zwoliński 

Hi•Fi i Muzyka 1/14

P ół biedy, jeśli powyższe „rewelacje” 
padają u cioci na imieninach z ust 
domorosłych autorytetów. W koń-

cu mamy demokrację i każdy ma prawo 
do głoszenia dowolnych głupot. Jeśli na-
tomiast stoją za nimi „eksperci” z cza-
sopism branżowych, to sprawa staje się 
poważniejsza.

Oto fragment artykułu sprzed dwóch 
lat, zaczerpnięty z poczytnego czasopi-
sma poświęconego kinu domowemu:

„Koszmarnie drogie kable HDMI  
w wyświetlanej jakości obrazu niczym 
nie różnią się od tanich kabli HDMI za 
parę zł. Cała reszta to marketingowy 
„lans”. Dlaczego więc ludzie uważają,  
że droższe kable są lepsze? To pozosta-
łości po starych analogowych czasach, 
kiedy faktycznie tak było. (…) Jeżeli  
z kablem jest coś nie tak, to w ogóle nie 
wyświetli on obrazu. W każdym innym 
przypadku obraz będzie taki sam.

Obraz po HDMI nie może mieć więcej 
szumów, mniejszej rozdzielczości, gor-
szych kolorów – piksele się nie zmienia- 
ją. Obraz jest albo go nie ma. Zasada  
zero-jedynkowa. Taka jest zaleta cyfro-
wego zapisu. (…) Absolutna większość  
z nas nie potrzebuje kabla HDMI powyżej  

Od dobrych kilku lat 
wśród tzw. znawców 
kina domowego  
pokutuje opinia,  
że nie ma sensu  
wydawać kroci  
na kable HDMI.  
Bit to bit i albo jest, 
albo go nie ma.  
Innymi słowy:  
skoro coś zostało  
wysłane, to musi  
dojść w identycznej 
postaci.
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Zwykły  
kabel 
Pod pojęciem „zwykłych kabli HDMI” kryją się najtańsze chiń-

skie druciki oferowane przez supermarkety i sieciowe sklepy  
z elektroniką. Występują pod zupełnie przypadkowymi nazwami. 
Na opakowaniach brak jakichkolwiek informacji na temat budowy 
czy impedancji, za to klienta mamią tombakowe wtyczki i jaskra-
wo podkreślane symbole najnowocześniejszych standardów z 4K 
na czele. Przy odrobinie szczęścia tego typu kabelki znajdziemy  
w pudełkach z odtwarzaczami płyt DVD i Blu-ray, produkowany-
mi przez dalekowschodnich gigantów elektroniki. Teoretycznie są 
za darmo, a dzięki nim szczęśliwy posiadacz świeżo zakupionego 
urządzenia może się od razu cieszyć nowym nabytkiem.

Czy aby na pewno? Znana jest powszechnie jakość „państwowych” 
drucików dodawanych do sprzętu hi-fi i nawet osoby mające luźne 
pojęcie o audiofiliźmie zamieniają je na firmowe łączówki. Czy naj-
tańsze kable HDMI też są tak podłej jakości? Otóż niekoniecznie.

Cyfrowy sygnał wideo wymaga od producentów okablowania 
stosowania pewnych rygorów technologicznych, ponieważ w prze-
ciwnym wypadku faktycznie nic nie byłoby widać.

Obraz
Choć większość świeżo upieczonych użytkowników nowocze-

snych telewizorów i transmisji HDMI nie będzie miała zastrzeżeń 
do obrazu, to zestawiając darmowe kabelki z nawet tanimi firmo-
wymi, można dostrzec sporo niedostatków. Pogarsza się kontrast, 
nasycenie kolorów i gradacja detali. Słabiej wypada płynność ru-
chu, zwłaszcza w szerokich ujęciach, oraz głębia perspektywy.

Największymi mankamentami obrazu ze zwykłym kablem są 
rozmyte i poszarpane kontury oraz zaszumione tło. Z kolei cera 
aktorów i prezenterów telewizyjnych sprawia wrażenie „plastiko-
wej” i nienaturalnie wygładzonej, jak po kuracji botoksem. Próba 
ratowania sytuacji podkręceniem kontrastu i zwiększeniem nasy-
cenia kolorów skończyła się charakterystyczną teatralną manierą 
obrazu, czyli też do luftu.

Ponoć darowanemu ko-
niowi w zęby się nie zaglą-
da, jednak w przypadku 
najtańszych kabelków bę-
dzie to jazda na oklep na 
perszeronie. 

kilku metrów, a w takim przypadku nawet najtańsze HDMI 
przekaże idealny obraz i dźwięk. Co więcej, większość  
tanich przewodów na długich dystansach też sobie poradzi.  
Jeżeli płacisz więcej niż 20 zł za krótki kabel HDMI, to znaczy, 
że przepłacasz.”

A co ma w tej kwestii do powiedzenia najbardziej opinio-
twórczy miesięcznik z branży komputerowej? Oto co napisał  
w czerwcu 2013:

„Kiedy do transmisji obrazu i dźwięku używamy sygnału 
analogowego, to za pomocą technik pomiarowych faktycznie  
da się stwierdzić niewielkie różnice pomiędzy kablami zwy-
kłymi a wykonanymi z metalu szlachetnego. Przewaga tych 
ostatnich polega na lepszej przewodności, a przede wszystkim  
dłuższej żywotności złota. Nowoczesny interfejs HDMI jest 
jednak cyfrowym standardem przesyłania obrazu i dźwięku.  
Przedmiotem transmisji nie są częstotliwości, a binarne warto-
ści 0 i 1. Tutaj obowiązuje zasada: wszystko albo nic. Jeśli dane 
dotrą do odbiornika, to są one przedstawiane dokładnie w ta-
kiej postaci, w jakiej zostały wysłane przez nadajnik. Mimo że  
w zwykłych kablach miedzianych jakość sygnału jest trochę 
słabsza niż w przypadku złotych, to informacje przesyłane  
są kompletnie. Tym samym obowiązuje całkowicie jasna regu-
ła: drogie kable z elementami ze złota nie są w stanie zapewnić 
większej ostrości, bardziej nasyconych kolorów albo czystsze-
go dźwięku. Nawet złoto z wartości binarnej nie jest w stanie 
wydobyć jakości nowej i lepszej. Jeśli sygnał jest przenoszony 
skutecznie, to w przypadku użycia kabli ze złotem wyświetli  
się taki sam obraz, jak przy zastosowaniu najtańszego kabla 
miedzianego.”

W tonie tym wypowiada się większość redaktorów pism kom-
puterowych, wyznających religię tabelek i pomiarów.

Na co dzień nie oglądamy jednak sygnałów testowych, lecz 
programy telewizyjne nadawane przez satelity, dostarcza-
ne przez sieci kablowe oraz filmy na DVD i Blu-rayu. Każde  
źródło obrazu zachowuje się inaczej, w różnej rozdzielczości 
są też audycje emitowane przez stacje telewizyjne. Wrzucanie 
wszystkich tych elementów do jednego worka jest głupotą,  
a nie zapominajmy o zjawisku jittera, nękającym wszelkie trans-
misje cyfrowe. Mówiąc w skrócie: polega ono na przesunięciu 
czasowym strumienia zer i jedynek, w efekcie którego sygnał 
„1” będzie trwał dłużej lub krócej niż „0”. Innymi słowy: doj-
dzie to samo, ale nie tak samo. Swoje trzy grosze dokłada jesz-
cze elektroniczny smog spowijający nasze mieszkania i mający  
destruktywny wpływ na transmisję sygnałów, cyfrowych  
w szczególności. Czyżby te zasady nie dotyczyły HDMI?

Nie miałem zamiaru rozpoczynać kolejnej krucjaty, ale czy-
tając podobne idiotyzmy, zwyczajnie się wściekłem. Uważam,  
że obowiązkiem prasy branżowej jest rzetelne informowanie 
czytelników o wadach i zaletach poszczególnych urządzeń  
i rozwiązań technicznych, a nie rozpowszechnianie życze- 
niowych teorii. Dlatego wziąłem na warsztat 16 kabli HDMI  
z różnych segmentów cenowych i porównałem ich możliwo-
ści. Bez uprzedzeń i lekceważenia wynikającego z niskiej ceny,  
każdy potraktowałem z należytą starannością.

Jako źródło sygnału posłużył odtwarzacz Blu-ray Cambridge 
Audio Azur 752 BD, który poza bardzo dobrym torem wideo 
dysponuje dwoma wyjściami HDMI. Wystarczyło identycz- 
nie je skonfigurować i zmieniać wejście w telewizorze, by na-
tychmiast porównywać wybrane pary. Telewizor, Panasonic  
z LED-owym podświetleniem, został ręcznie skalibrowany za 
pomocą specjalistycznych plansz.

Zwykły kabel
Cena:  do 30 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≥≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≥≥
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Bridge 
Connect 
Premium 
BPE102w 

Bridge Premium BPE102w jest pierwszym z recenzowanych 
przewodów, mogącym stanowić tanią alternatywę dla anoni-

mowych drucików. Chyba nikt nie ma złudzeń co do kraju jego 
pochodzenia, ale jakością wykonania nawiązuje do uznanych 
producentów z długą listą nagród.

Choć kabelek kosztuje grosze, znajdziemy tu złoconą wtyczkę 
z porządną, dwukolorową osłoną, nylonową koszulkę, a pod nią 
podwójne ekranowanie otaczające żyły sygnałowe wraz z dodat-
kowym kanałem ethernetowym. Za te pieniądze chyba więcej 
wymagać nie można.

Obraz
Wpięcie Premium BPE102w pomiędzy odtwarzacz Blu-ray  

a telewizor pozwoliło zaryzykować tezę, że to najlepiej wydane 
50 zł w historii testów „HFiM”. Wszystkie aspekty obrazu uległy 
poprawie. Lepsze było nasycenie kolorów, rozdzielczość i czytel-
ność dalszych planów, a pod względem wyrazistości konturów 
zmiany stały się wręcz zaskakujące. W czasie dłuższego oglądania 
niby nie było widać nic zachwycającego, ale powrót do zwykłego 
przewodu wyraźnie pogorszył czystość i nasycenie barw. Te same 
sceny oglądane na „zwyklaku” sprawiały wrażenie, jakby zostały 
nakręcone w pochmurny dzień.

Bardzo dobry kabelek do niedrogich odtwarzaczy DVD i oglą-
dania telewizji. Wyśmienita relacja jakości do ceny.

Bandridge 
BVL1202 
Marki Bandridge i Profigold należą do grupy kapitałowej  

Nedis, skupiającej kilkunastu wytwórców z branży elektro-
nicznej, m.in. producenta baterii Energizer.

Choć w przeszłości bywało z tym różnie, obecnie obie kablowe 
marki wyraźnie różnią się ofertą i cenami. Produkty Bandridge’a 
są adresowane do entuzjastów dobrego brzmienia i obrazu, któ-
rzy nie są jeszcze gotowi psychicznie na większe wydatki związa-
ne z uprawianym hobby. 

Nie znaczy to, że kable Bandridge’a są pośledniej jakości.  
W BVL1202 znajdziemy złocone wtyki, żyły sygnałowe z miedzi 
OFC, dodatkowy kanał ethernetowy oraz możliwość współpracy 
z telewizją 3D i 4K. Przewód nie wygląda imponująco i niewiele 
się różni od supermarketowych „no nejmów”, ale w końcu i tak 
wyląduje za telewizorem.

Obraz
BVL1202 jest ponaddwukrotnie droższy od poprzednika, więc 

powinien oferować przynajmniej nie gorszy obraz. I tak jest,  
a pod kilkoma względami go przewyższa. Atutami Bandridge’a 
są odwzorowanie barw i detali. Podłączenie go do odtwarzacza 
zaowocowało poprawą nasycenia kolorów, zwłaszcza czerni, 
oraz wyraźnym oddaniem szczegółów takich jak faktury tkanin.  
Obraz zyskał na głębi i jakby się uspokoił, stał się mniej cha-
otyczny. Świetnie wyglądało niebo – Bandridge wydobył z niego 
niedostrzegalne na zwykłym drucie półcienie, przez co chmury 
wyglądały jak filmowane przez filtr UV. 

Zdecydowanie poprawiają się ogólne wrażenia z oglądania 
filmów, choć brakuje jeszcze odrobiny pikantności spotykanej  
w droższych modelach.

Bandridge BVL1202
Cena:  119,90 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≥≥

Bridge Connect   
Premium BPE102w 
Cena:  49 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤≤
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Bridge 
Connect 
Elite BEV142n 

Kolejny kabel Bridge Connect stylem wykonania nawiązuje 
do droższych konkurentów. Znajdziemy tu porządne meta-

lowe osłony wtyczek z gumowymi elementami poprawiający-
mi uchwyt. Kilkanaście centymetrów od końców założono fil-
try ferrytowe, a delikatny bawełniany oplot otaczający izolację 
automatycznie podnosi wartość wizualną kabla o kilkadziesiąt 
złotych. I właściwie są to jedyne różnice pomiędzy oboma mo-
delami. Wewnątrz znajdziemy zawartość identyczną, jak w tań-
szym kuzynie.

Obraz
Wbrew pozorom obraz pomiędzy oboma modelami nieco 

się różnił. Podejrzewam, że to „wina” tłumików ferrytowych, 
bo niebo było bardziej plastyczne, kolory cieplejsze i głęb- 
sze, a kontury przedmiotów – ostrzejsze. Różnice pomiędzy 
Elite BEV142n a tańszym kuzynem nie są spektakularne, ale  
zauważalne. Droższy model wyraźniej podkreśla zmiany w ob-
razie, które wstępnie zaakcentował Premium.

Do tej pory wzrostowi ceny towarzyszy poprawa jakości ob-
razu. Jeśli ta zasada się utrzyma, to przy podejmowaniu decy-
zji o kupnie trudno będzie poprzestać na rozsądnym pułapie 
finansowym.

Wireworld 
Island 7 
Powstanie amerykańskiej firmy Wireworld to prawdziwa klasyka 

gatunku. Jej założyciel, David Salz, rozczarowany ofertą przewo-
dów głośnikowych w sklepach, postanowił zrobić własne. I choć przez 
ponad ćwierć wieku Wireworld rozrósł się do rozmiarów sporego 
przedsiębiorstwa z rozbudowanym zapleczem badawczo-rozwojo-
wym, to decydującym czynnikiem przy konstruowaniu nowych mo-
deli pozostają subiektywne wrażenia odsłuchowe. 

Obecnie w katalogu znajdziemy sześć przewodów HDMI. Island 
jest wśród nich najtańszy.

Wewnątrz płaskiej koszulki znalazło się 16 żył przewodzących  
z miedzi OFC, izolowanych tworzywem o nazwie Composilex.  
Obok zmieścił się dodatkowy kanał ethernetowy. Przed zatopieniem 
ich w otulinie z pianki poliuretanowej wszystkie wiązki otoczono  
aluminiowym ekranem. Wtyczkę powleczono 24-karatowym złotem 
i zamknięto w osłonie z wysokiej jakości plastiku. 

Island jest kablem kierunkowym, podobnie jak wszystkie modele 
tej firmy.

Obraz 
Pierwsze wrażenie po wpięciu najtańszego Wireworlda to poprawa 

kontrastu i detaliczności. Widoczne było to zwłaszcza w czasie obser-
wacji faktury tkanin, które na zwykłym kablu wydawały się płaskimi 
wzorkami. Island wydobył z nich plastyczność i namacalność, jakich 
z tańszymi przewodami nie udało się osiągnąć. Poprawa detaliczno-
ści pozytywnie odbiła się także na projekcji dalszych planów, które 
zyskały perspektywę i głębię, spotykaną raczej na wyższym poziomie 
cenowym.

Island lubi zabawę światłem. Wyciąga skrywane w cieniu półtony 
i wpuszcza sporo witalności w paletę barw. Choć niedrogi, wprowa-
dza widoczną gołym okiem poprawę obrazu w każdym aspekcie.  
Dla mniej wymagających użytkowników, oglądających głównie te-
lewizję, może być przewodem docelowym. Dla zamożniejszych,  
dysponujących rozbudowanymi systemami, będzie punktem wyjścia 
do głębszej penetracji katalogu Wireworlda, gdzie czekają znacznie 
ciekawsze atrakcje. 

Wireworld Island 7
Cena:  169 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤

Bridge Connect  
Elite BEV142n  
Cena:  139 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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Profigold 
PROV1602 

Za firmą Profigold nie ciągnie się nimb kultowego producen-
ta akcesoriów. Przeciwnie, w dyskusjach internetowych i nie 

tylko Profigold jest traktowany z dozą lekceważenia; dodam,  
że nieuzasadnionego. Firma dość ambitnie wycenia swoje kable, 
lokując je w obszarze najgęściej obsadzonym przez konkurencję, 
ale najwyraźniej ma ku temu podstawy.

Do Profigolda doskonale pasuje hasło „Mini-max – minimum 
kasy, maksimum wrażeń”. W przypadku PROV1602 za 200 zł do-
stajemy przewody sygnałowe z posrebrzanej miedzi o czystości 
5N z dodatkowym kanałem ethernetowym, potrójne ekrano- 
wanie, wszystkie złącza lutowane srebrem, złocone wtyki oraz 
metalowe osłony tychże z plastikowymi nakładkami poprawia-
jącymi uchwyt. 

Ostatnia cyfra w symbolu oznacza długość. W recenzowanym 
egzemplarzu są to dwa metry.

Obraz
Stare powiedzenie audiofilów mówi, że jak coś ładnie wygląda, to 

raczej nie będzie dobrze grało. W tej kwestii Profigold także burzy 
schematy. Największym atutem PROV1602 jest bardzo dobra, jak 
na tę cenę, głębia obrazu, niebezpiecznie zbliżająca się do liderów 
tego zestawienia. W porównaniu z Profigoldem wizja uzyskiwana 
na zwykłym kablu sprawia wrażenie rysowanej przez dziecko, bez 
zachowania podstaw perspektywy. Przełączenie wejścia w telewi-
zorze na PROV1602 wyraźnie „rozciągnęło” plany w głąb ekranu.

Drugą zaletą jest gradacja tła. To, co wydawało się rozedrganą 
kupą zielonych pikseli, okazuje się koroną drzewa z liśćmi szu-
miącymi na wietrze. I nie było to tylko moje przywidzenie, po-
nieważ nawet sceptycznie nastawieni przypadkowi obserwatorzy 
bez trudu dostrzegali powyższe różnice.

Na pierwszych planach nie zachodzą już tak spektakularne 
zmiany. Owszem, PROV1602 poprawia kontrast i ostrość kon-
turów; także kolory są lepiej nasycone, jednak w tej kwestii ciut 
tańszy Wireworld Island miał do pokazania więcej. 

Najtańszy Profigold kosz-
tuje blisko 10 % ceny najpo-
pularniejszych telewizorów, 
ale wnosi do obrazu o wiele 
więcej.

B rytyjska firma QED powstała w 1973 roku, w czasach gdy au-
diofilska świadomość była dopiero w powijakach, a posiada-

czy kabli lepszych od drutów do lampek nocnych traktowano na 
równi z Marsjanami.

Przez 40 lat mały warsztacik zamienił się w sporą fabrykę, ofe-
rującą wszelkie połączenia analogowe i cyfrowe. Obecnie katalog 
QED-a liczy kilkaset pozycji, a samych kabli HDMI jest w nim 
kilkadziesiąt. Zebrano je w trzech grupach, a testowany model 
pochodzi ze środkowej.

Gruby i sztywny przewód otoczony koszulką z polietylenu 
składa się z 26 żył miedzianych o czystości 5N. Specjalny rodzaj 
splotu ma ograniczać jitter przy długościach większych niż trzy 
metry, choć w naszym przypadku także nie powinien pozostać 
bez wpływu na transmisję sygnału.

Firma udziela dożywotniej gwarancji na fabryczne wady. Oby 
tylko nie takiej, jak Koss, gwarantujący dożywotnie… naprawia-
nie słuchawek, oczywiście odpłatne.

Obraz
Obraz uzyskany po podłączeniu QED-a był bardzo podobny 

do poprzednika. Poprawa wyrazistości tła oraz głębi pespekty-
wy zwracały większą uwagę niż wydarzenia rozgrywające się na 
pierwszych planach. Na podkreślenie zasługuje poprawa stabil-
ności ruchu, zarówno w szerokich ujęciach, jak i w szybkim mon-
tażu kina akcji.

Po producencie z 40-letnim stażem spodziewałem się więcej. 
Rozczarowania nie ma; po prostu QED pozostawia niedosyt.  
A może to ja miałem wygórowane oczekiwania związane z uży-
wanymi na co dzień przewodami głośnikowymi tej firmy?

QED 
Performance 
Graphite QE3102 

Profigold PROV1602 
Cena:  199 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤≤

QED Performance 
Graphite QE3102
Cena:  239 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥
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Chord 
HDMI Advance 

Angielska firma Chord Company powstała w 1986 roku. Od 
samego początku działalności założyciele przykładali większą 

wagę do jakości swoich produktów niż do liczby szpul opuszcza-
jących mury fabryki. Może właśnie dlatego przewody Chorda nie 
należą do najtańszych i najpopularniejszych na rynku, za to mają 
spore grono wiernych odbiorców.

W katalogu znajdziemy tylko dwa modele HDMI. Oba trafiły 
do testu. Tańszy jest żywą ilustracją powiedzenia „pozory mylą”. 
Pod względem wizualnym lokuje się gdzieś w przedziale 100-150 zł  
i prezentuje się mniej okazale niż np. Bridge Elite. Otoczony białą 
koszulką, średnicą i wyglądem jest zbliżony do koncentrycznego 
przewodu antenowego i tylko strzałki oznaczające kierunkowości 
wskazują, że coś więcej jest na rzeczy. Owo „coś więcej”, to wiązka 
przewodów sygnałowych ze srebrzonej miedzi z dodatkowym ka-
nałem ethernetowym. Wtyczkę odlano z miedzi, a następnie po-
srebrzono i powleczono złotem.

Obraz
Choć Chord jest tylko ciut droższy od poprzedników, w obra-

zie nastąpiła istotna zmiana jakościowa. Wzrosła plastyczność  
i namacalność przedmiotów. Wszelkie materiały, od papieru, przez 
drewno, po tkaniny zyskały wypukłą fakturę. Angielski przewód 
wyostrzył kontury i wydobył detale z tła, co zaowocowało poprawą 
płynności i spójności ruchu.

Największa zmiana zaszła w palecie barw. Powiedzieć, że są  
soczyste, to nie powiedzieć nic. Różnica pomiędzy kolorami  
z Chordem a tymi z najtańszym kablem była taka, jak pomiędzy 
obrazem malowanym farbami olejnymi a szkolnymi plakatówka-
mi. Na szczęście Chordowi udało się uniknąć cukierkowości, czego 
się obawiałem po pierwszych scenach. 

Co ciekawe, powyższe wrażenia nie biły w oczy natychmiast 
po wpięciu kabla w system. Odkrywałem je wraz z upływem 
czasu. Ile naprawdę wnosił Chord, doceniłem po kilkudziesięciu 
minutach, gdy kontrolnie wróciłem do zwykłego drucika. W po-
równaniu z anglikiem była 
kompletna klapa.

Chord Advance to bez 
wątpienia kabel z gatunku 
efektywnych, nie efekciar-
skich.

Profigold 
PROV1202 
Choć PROV1202 nosi niższy numer niż PROV1602, w kata-

logu Profigolda zajmuje wyższą pozycję. Ot logika! 
Kable nieznacznie różnią się budową: niższy model miał 

symetryczny układ żył; tu jest plecionka o przekroju okrą-
głym. Gruby i sztywny PROV1202 składa się z 16 drucików 
ze srebrzonej miedzi o czystości 5N oraz dodatkowego kana-
łu ethernetowego, otoczonych potrójnym ekranem. Wszystkie 
połączenia lutowano srebrem. Solidny wtyk pozłocono, a me-
talowa osłona ma plastikowe elementy zapobiegające ślizganiu 
się palców.

Obraz
Pod względem jakości obrazu PROV1202 nie odbiega zna-

cząco od poziomu zaprezentowanego przez tańszego poprzed-
nika. Również w jego przypadku postawiono na poprawę głębi 
obrazu i uwypuklenie detali. Kolory są żywsze niż na zwykłym 
kablu; kontury ostrzejsze, a obraz stabilniejszy. Jednak różni-
ce między oboma modelami Profigolda pozostały na granicy 
percepcji.

Gdybym miał przeznaczyć na HDMI nieprzekraczalną kwo-
tę 240 zł, zdecydowałbym się na Chorda. Jeśli jednak bym  
zaszalał i dołożył jeszcze dychę, miałbym zagwozdkę w postaci 
kolejnego Profigolda.

Profigold PROV1202 
Cena:  239 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤

Chord HDMI Advance
Cena:  239 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≥≥
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Profigold 
PROL1202 

W śród kilku modeli HDMI obecnych w katalogu Profigolda 
(różne symbole w ramach serii oznaczają różne długości) 

znalazłem jeden przeznaczony specjalnie do ekranów z podświe-
tleniem LED-owym. 

W niezbyt grubej koszulce umieszczono wiązkę sygnałową ze 
srebrzonej miedzi OFC o czystości 6N, zatopioną w polipropy-
lenowej izolacji oraz kilkakrotnie otoczoną ekranem. Solidne 
wtyki pozłocono i zamknięto w metalowych osłonach, z pla-
stikowymi elementami poprawiającymi uchwyt. Sam kabelek 
nie wygląda specjalnie efektownie i pod względem wizualnym 
lokuje się w okolicach 100 zł. Jednak po podłączeniu go do tele-
wizora objawy lekceważenia pierzchają niczym stado szpaków.

Obraz
PROL1202 jest najlepszym z testowanych do tej pory kabli 

i pod niektórymi względami może stanąć w szranki ze znacz-
nie droższymi konkurentami. Na LED-owym Panasonicu, wy-
korzystywanym w testach, obraz był jak przysłowiowa żyletka. 
Bardzo dobry kontrast, krawędzie bez śladu rozmycia, faktura 
materiałów wyraźna. Widoczne na zwykłym kablu zakurzone 
kolory Profigold oczyścił i tchnął w nie życie. W scenie przyby-
cia Thorina Dębowej Tarczy do domu Bilba Bagginsa w „Hob-
bicie” czerń zdecydowanie różniła się od graniczącego z nią 
głębokiego granatu, co przy tańszych kablach wcale nie było 
oczywiste.

Największe zmiany zaszły w budowie perspektywy. Obraz  
w dużych pomieszczeniach i na otwartych przestrzeniach zyskał 
naturalną głębię, by po przejściu na zwykły kabel upodobnić się 
do namalowanego przez staroegipskich skrybów.

PROL1202 oferuje bardzo efektowny obraz, w zasadzie  
pozbawiony wad. Idealnie nadaje się do oglądania filmów  
z Blu-raya i autentycznego delektowania się nimi, jednak do  
testowania odtwarzaczy już bym go nie wybrał. Brak mu nie-
zbędnej w tej dziedzinie neutralności, co jednak nie umniejsza 
jego wartości.

Wireworld 
Chroma 7 
D rugi z recenzowanych dziś Wireworldów jest od poprzed-

nika droższy o równe 110 złotych. W tej cenie mieści się 
znacznie lepszy wtyk, odlewany z miedzi, a następnie srebrzo-
ny i platerowany 24-karatowym złotem. Lepsza jest także osło-
na wtyczki, natomiast wnętrze płaskiej koszulki praktycznie 
niczym się nie różni. 

Podobnie jak pozostałe modele amerykańskiego producenta, 
Chroma jest bardzo giętka i elastyczna, co zdecydowanie uła-
twia podłączanie. 

Obraz
Oglądanie filmów przez Chromę to czysta przyjemność. 

Wszystkie aspekty obrazu uległy istotnej poprawie, ale żaden 
nie dominował nad pozostałymi. Kolory zyskały na soczy-
stości; powiększyła się paleta odcieni. Zwiększyły się rów- 
nież wyrazistość konturów, gradacja detali i głębia planów. 
Chroma wydobywa z tła drobiazgi, o których przy zwykłym 
przewodzie można mieć tylko mgliste pojęcie. Nie robi tego 
jednak przesadnie. Jeśli kierować się kryteriami przyjętymi  
w światku stereo, to Wireworld Chroma jest najbardziej audio-
filskim z dotychczas opisywanych kabli.

Kontrolne podłączenie go do taniego odtwarzacza z Dale-
kiego Wschodu zdecydowanie odbiło się na jakości obrazu,  
co tylko potwierdziło neutralność przewodu. Zamiast ścigać 
się o miano najdokładniejszego drutu w galaktyce, stara się  
tylko rzetelnie przekazywać sygnał ze źródła do telewizora. 
Tylko czy aż?

Wireworld Chroma 7
Cena:  279 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤

Profigold PROL1202 
Cena:  249 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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Obraz
Choć pod względem konstrukcyjnym 

kabel Van den Hula jest czymś na kształt 
wzmacniacza lampowego pośród serwe-
rów sieciowych, to pod względem obra-
zu zdeklasował dotychczasowych rywali. 
Ale nie od razu, bo po wpięciu przewodu 
do odtwarzacza obraz się poprawił, lecz 

nie stało się nic spektakularnego. Zamiast 
oczekiwanej na tym poziome cenowym  
rewolucji, Van den Hul poszedł drogą ewo-
lucji, której skutki zacząłem dostrzegać 
wraz z upływem czasu.

Najpierw spodobał mi się namacalny ob-
raz z uwypukloną fakturą materiałów. Nie 
był technicznie cyfrowy, lecz nosił ślady 

V an den Hul zasłynął w audiofilskim 
świecie zastosowaniem włókien wę-

glowych w przewodach głośnikowych  
i łączówkach. Atrakcje te wciąż są dostęp-
ne w wysokich modelach, ale niżej znaj-
dziemy beztlenową miedź oraz srebro. 

Najtańsze HDMI Van den Hula wyko-
nano z tej pierwszej, a nagrody w prasie 
branżowej zbierało już w roku… 2008.  
W branży kina domowego to epoka dino-
zaurów. Sprawdźmy więc, czy holenderski 
płaszczak faktycznie jest żywą skamieliną.

Kabel spełnia wymogi standardu 1.4, 
więc nie jest z nim najgorzej. Nie ma na-
tomiast informacji na temat dodatkowego 
kanału ethernetowego. Niektórzy z czytel-
ników w tym momencie usuną go z krę-
gu zainteresowań. Zdecydowanie przed-
wcześnie. Przecież w typowej instalacji 
Blu-ray/telewizor nie jest on do niczego 
potrzebny.

Płaski kształt przewodu powinien re-
dukować przesłuchy oraz ułatwiać in-
stalację długich odcinków w listwach 
przyściennych. Sprzyja temu wyjątkowa 
elastyczność Van den Hula. Żyły przewo-
dzące otoczono izolacją polietylenową,  
a na całość naciągnięto koszulkę z bar-
dzo szczelnego i wytrzymałego tworzywa  
o nazwie Hulliflex, wytwarzanego, jak 
podkreśla producent, ze szczególną dba-
łością o środowisko. W ojczyźnie wiatra-
ków i całorocznego kolarstwa inaczej być 
nie mogło.

The Van den Hul 
HDMI Flat 

AudioQuesta chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Przebogata oferta ka-

bli zapewnia wszystkie możliwe warian-
ty połączeń w świecie dźwięku i obrazu, 
a gdyby ktoś znienacka wymyślił nowy 
standard, dzień wcześniej AudioQuest 
przygotowałby dla niego druty.

Nowością w interesującej nas grupie jest 
seria Indulgence, skupiająca osiem mode-
li. We wszystkich zastosowano przewod-
niki z długokrystalicznej miedzi (LGC), 
dodając w miarę wzrostu pozycji w cen-
niku powłokę srebra. Model flagowy za-
wiera pięć głównych wiązek, wykonanych 
z czystego srebra, a jego nazwa Diamond 
mówi wszystko na temat ceny.

A propos, zamiast wymyślać dziwne 
symbole liczbowe, Amerykanie nadali 

AudioQuest  
Cinnamon

proste i pobudzające zmysły nazwy, takie 
jak Pearl, Carbon czy Coffee. W ramach 
przygotowań do Świąt wziąłem do testu 
Cinnamona i Chocolate. Vodka, niestety, 
przekraczała budżet.
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analogowego ciepła i plastyczności. Następ-
nie zwróciłem uwagę na bogatszą i bardziej 
zróżnicowaną paletę barw, spośród których 
największe wrażenie zrobiła na mnie czerń: 
gęsta, mięsista, jakby aksamitna.

Pierwsze plany były wyraźniejsze i bar-
dziej kontrastowe, ale prawdziwe cuda 
działy się z tyłu. Płaski obraz w telewizorze 
zyskał głębię i to bez niewygodnych okula-
rów. Nie mówię tu o prawdziwej trójwymia-
rowości, lecz o proporcji między planami. 
Van den Hul wydobywa z obrazu szczegóły, 
o których do tej pory nie miałem pojęcia. 
Nie czyni tego nachalnie ani nie popisuje się 
możliwościami, lecz pozwala na ich samo-
dzielne odkrywanie i powolne smakowanie. 
Po kilkudziesięciu minutach oglądania ob-
raz stał się tak naturalny i oczywisty, że nie 
wyobrażałem go sobie na zwykłym kablu. 
Kontrolne przełączenie wywołało obawy  
o to, że nagle pogorszył mi się wzrok. 

Najtańszy kabel, którego możliwości 
odpowiadały mi na równi z żółtym Van 
den Hulem, kosztuje kilkaset złotych wię-
cej. W świetle powyższego nie pozostało 
mi nic innego, jak zostawić go w posiada-
nym systemie.

K olejny AudioQuest przekracza grani-
cę 500 zł. Podejrzewam, że większość 

posiadaczy telewizorów wolałaby tę sumę 
dopłacić do lepszego odbiornika, zamiast 
kupować kawałek drutu, przypominający 
sznur od żelazka. No i popełniliby błąd.

W modelu Chocolate ilość srebra pokry-
wającego przewodniki z długokrystalicznej 

miedzi wzrosła do 2,5 %. Efektem powinny 
być mniejsze zniekształcenia obrazu. Na 
zaskakująco sztywne przewodniki nacią-
gnięto bawełnianą koszulkę, a eleganckie 
osłony wtyków z plastiku przypominające-
go w dotyku gumę zdecydowanie ułatwiają 
podłączanie.

Obraz
W bezpośrednim porównaniu z Cinna-

monem obraz przesyłany przez Chocolate 
stał się nieco bardziej rozdzielczy i rozświe-

tlony. Różnice nie były kolosalne, ale całość 
sprawiała wrażenie bardziej precyzyjnej  
i dojrzalszej, tak jakby obraz z Cinnamona 
był dziełem namalowanym przez ucznia  
w pracowni malarskiej, a w Chocolate 
mistrz kilkoma pociągnięciami pędzla 
wyniósł go na wyżyny. Pojawiło się coś, co 
można już nazwać wyrafinowaniem. 

Porównanie obrazu zaprezentowane-
go przez Chocolate ze zwykłym kablem 
powinno malkontentom wybić z głowy 
wszelkie wątpliwości. Teksańska masakra 
piłą mechaniczną to przy tym posiedzenie 
kółka hafciarskiego.

Jeśli po wpięciu AudioQuesta Chocolate 
ktoś nadal będzie się upierał przy twierdze-
niu, że kable HDMI nie wpływają na jakość 
obrazu, to nie zasługuje na nic lepszego od 
antycznego radzieckiego Rubina, teore-
tycznie kolorowego. 

W pierwszym z recenzowanych Audio-
Questów srebrem pokryto 1,25 % prze-
wodników. Podobnie jak pozostałe mo-
dele w serii Induglence, Cinnamon jest 
kierunkowy, a odpowiednie oznaczenia 
znalazły się na wtyczkach. 

Obraz
Po zastąpieniu Cinnamonem zwykłe-

go kabla nastąpił skok jakości. Tu już nie  
doszukiwałem się różnic w kontraście  
i odcieniach, ponieważ była to inna kla-
sa obrazu, widoczna od pierwszego spoj-
rzenia tak, jakbym zamienił telewizor na 
lepszy.

W porównaniu z AudioQuestem na 
zwykłym kablu kolory były jakby zga-
szone. Po włączeniu Cinnamona stały się 
jaśniejsze, jakby rozświetlone wewnętrz-
nym blaskiem i zdecydowanie czystsze. 
Jak gdyby w trakcie kręcenia filmu różnie 
oświetlano poszczególne sceny. Mgiełka, 
spowijająca na zwykłym kablu dalekie 
plany, ustąpiła odsłaniając detale. Zdaję 
sobie sprawę z faktu, że przy współcze-

snych hollywoodzkich produkcjach od ka- 
merzystów ważniejsi są graficy kompute-
rowi, ale dzięki AudioQuestowi ich pra-
ca nie poszła na marne. Jeszcze większe 
zmiany zaszły na pierwszym planie, głów-
nie pod względem zróżnicowania barw 
i poprawy faktury przedmiotów. Lekko 
„gumowate” i nadmiernie wygładzone 
twarze aktorów zostały obleczone praw-
dziwą skórą, z porami i zmarszczkami. 
Full-HD w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jeśli AudioQuest z dołu cennika potrafi 
takie sztuki, to ciekawe, czego można się 
spodziewać po modelach dwu-, trzykrot-
nie droższych. 

AudioQuest  
Chocolate 

The Van den Hul 
HDMI Flat  
Cena:  330 zł/1,5 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥

AudioQuest  
Cinnamon 
Cena:  390 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤

AudioQuest  
Chocolate
Cena:  570 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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N ajdroższy z testowanych Wireworl-
dów może być punktem odniesie- 

nia w kategorii solidności wykonania. 
Uwagę zwraca obudowa wtyczki, zrobio-
na z aluminiowych odlewów i skręcona 
kilkoma śrubkami. Nie wyobrażam so-
bie, by ktoś mógł ją uszkodzić, prędzej 
skapituluje gniazdo w odtwarzaczu lub 
telewizorze. 

Sam wtyk odlano z cynku, a następnie 
powleczono warstwą srebra i 24-kara-
towym złotem. Wewnątrz płaskiej ko-
szulki znalazło się 16 żył sygnałowych  

z posrebrzanej miedzi, które, podobnie 
jak w tańszych modelach, zaizolowano 
tworzywem o nazwie Composilex, owi-
nięto ekranem i zatopiono w poliureta-
nowej piance. Płaski kształt powinien 
ułatwić układanie długich odcinków 
przewodu w listwach przypodłogowych.

Obraz
Obraz zaprezentowany przez Ultra-

violeta był nieprawdopodobnie ostry  
i wyraźny. Po przełączeniu wejścia ze 
zwykłego kabla na Wireworlda auten-

tycznie przesiadłem się ze starego telewi-
zora kineskopowego na LED-owy. Ekran 
sprawiał wrażenie, jakby ściągnięto z nie- 
go wilgotną bibułę maskującą kontury, 
rozmydlającą detale i tłumiącą barwy.  
Za sprawą Ultravioleta nastąpiła istna 
eksplozja kolorów, szczegółów schowa-
nych w tle i mocno zaakcentowanych de-
tali na pierwszych planach.

Amerykański kabel nie pozostawia 
żadnych niedomówień: wszystkie skła-
dowe obrazu widać jak na dłoni. Ultra-
violet świetnie budował głębię planów  
i perspektywę. W ramach dostępnej tech-
nologii albo wyznaczył w tej dziedzinie 
punkt odniesienia, albo bardzo się do 
niego zbliżył.

Oglądając kolejne fragmenty filmów  
i koncertów z Wireworldem wpiętym 
między odtwarzacz a telewizor, zasta-
nawiałem się, po co ludzkości kolejny 
gadżet w postaci formatu 4K, skoro po-
wszechnie dostępny Full-HD ma tak wie-
le do zaoferowania. Wystarczy do tego 
kabel za 600 zł, a nie nowy wielki ekran 
za 16 tysięcy. 

Wspomnijcie moje słowa w chwili, gdy 
będziecie bliscy skapitulowania przed 
agresywną kampanią reklamową usiłują-
cą wmówić Wam konieczność poniesie-
nia kolejnej ofiary na rzecz bożka kon-
sumpcjonizmu. 

Wireworld 
Ultraviolet 7 

Wireworld 
Ultraviolet 7
Cena:  579 zł/2 m

Ocena:

Obraz:  ≤≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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A ctive Silver Plus to najdroższy w teście 
przewód HDMI. Pod względem wi-

zualnym znacznie przewyższa tańszego 
Chorda Advance. 

Grubą i sztywną wiązkę drucików z po-
srebrzanej miedzi zamknięto w plastikowej 
koszulce ze znaczonymi strzałkami wska-
zującymi kierunek prawidłowego podłą-
czenia. Właściwie są zbędne, bo tuż przy 
dalszym końcu znalazło się pokaźne zgru-
bienie, kryjące w sobie filtr oczyszczający 
sygnał z naleciałości, jakie po drodze mógł 
zebrać. 

Instalacja jest bardzo prosta. Na obu 
końcach umieszczono masywne odlewane 
wtyki, powleczone 24-karatowym złotem. 
Wydłużona plastikowa osłona dobrze leży 
w palcach, co ułatwia wetknięcie Chorda 
między inne kable.

Obraz
Najdroższy uczestnik testu dla jednych 

może się stać objawieniem; dla innych cie-
kawostką z pogranicza fantastyki naukowej. 
Jaki bowiem sens ma kupno kabla HDMI 
kosztującego ćwierć ceny 42-calowego tele-

wizora? Nie lepiej przeznaczyć te pieniądze 
na lepszy odtwarzacz albo ekran?

Jeśli ktoś lubi wyrzucać pieniądze, to pro-
szę bardzo. Ja natomiast z czystym sumie-
niem mogę Chorda Active polecić każdemu, 
kto dysponuje w miarę niezłym sprzętem  
i chce dokonać radykalnej poprawy obra-
zu. W porównaniu z modelem Active tanie 
kabelki obecne w tym teście gubią połowę 
informacji, a o zwykłym druciku szkoda  
w ogóle gadać. Nawet w drobnych szcze-
gółach obraz był ostrzejszy od brzytwy. Co 
ciekawe, nie zauważyłem podkręcania kon-
trastu na pierwszych planach, natomiast 
radykalnej rewitalizacji zostało poddane tło. 
Zdecydowanej poprawie uległa płynność 
ruchu i czytelność szczegółów. Kolory zo-
stały lekko rozświetlone; nabrały soczystości 
i życia. Szerokie przestrzenie w „Hobbicie” 
zachwycały realizmem. Miałem wrażenie, 
że oglądam je przez okno z nieskazitelną 
kryształową szybą, a nie jako film w telewi-
zorze.

Niestety, ten kij ma dwa końce. Gdy prze-
piąłem Chorda z odtwarzacza Cambridge 
Audio do niedrogiej japońskiej maszyny, an-
gielski kabel pokazał wszystkie niedoskona-
łości obrazu. Znaj proporcje, mocium panie. 

Świetny przewód, w odpowiedniej kon-
figuracji wart więcej złota, niż sam waży. 
Gwóźdź do trumny wszystkich mądrali, 
którzy twierdzą, że nie ma sensu wydawać 
pieniędzy na firmowe kable HDMI.
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