
Test PC hi-fi

26

Budowa
Minx Air 100 i Minx Air 200 to głośniki 

bezprzewodowe, przeznaczone do posta-
wienia na półce w sypialni lub na kuchen-
nym parapecie. Opracowano je z myślą  
połączeniach AirPlay, Bluetooth i Wi-Fi, 
ale pomyślano również o możliwości kon-
wencjonalnego podłączenia przewodem 
analogowym.

We wzornictwie dominuje prostota. 
Jedynym ozdobnikiem jest umieszczone  
z przodu niewielkie logo producenta. Wi-
dać, że projektantowi zależało na wtopie-
niu Minksów w otoczenie i to się udało.

Oba modele łączy wiele podobieństw, 
różnią zaś gabaryty i ilość głośników.  
W Air 200 zamontowano dwa 57-mm 
średnio-wysokotonowce oraz jeden baso-
wy o średnicy 16,5 cm. Air 100 ma dwa 
pełnozakresowe przetworniki 10-cm. 
Wzmacniacze pracują w klasie D i dys- 
ponują mocą 200 W (Air 200) i 100 W 
(Air 100).

Zestawy nie mają wbudowanych aku-
mulatorów i muszą być przez cały czas 

podłączone do zasilania, co znacząco 
ogranicza ich mobilność.

Obudowy wykonano dokładnie, a ele- 
menty dobrze dopasowano. Nic nie trzesz-
czy ani się nie odgina. Użyto głównie twar-
dego, połyskliwego plastiku. Aluminiowe 
są jedynie niewielkie wstawki dookoła ma-
skownic.

Od spodu zamontowano gumowe pod-
kładki poprawiające stabilność. Dzięki 
nim głośniczki trudno będzie nieumyśl-
nie przewrócić. Przetworniki chronią pla-
stikowe maskownice, na które naciągnięto 
materiał ochronny. 

Przy górnej krawędzi z tyłu ulokowa-
no niewielki otwór bas-refleksu, a nieco 
poniżej – szczotkowany i anodowany na 
czarno aluminiowy panel. Znajdują się na 
nim: gniazdo zasilania, pokrętło natęże-
nia basu, przycisk służący do parowania 
zestawu z routerem za pomocą Wi-Fi oraz 
wejścia: ethernetowe, serwisowe, jack  
3,5 mm i RCA. 

Na górze widać dwa rzędy przycisków. 
Numeryczne po lewej odpowiadają za 

wybór źródła; te po prawej – za regulację 
głośności, obsługę Bluetootha, włączenie 
oraz wyciszenie głośnika. Do obu modeli 
dołączono niewielki pilot z membrano-
wymi przyciskami. Ich obsługa jest prosta 
i łopatologicznie wyłożona w instrukcji 
obsługi. Konfiguracja nawet laikowi nie 
sprawi problemu.

Konfiguracja
Źródłem muzyki w teście były: iPhone 

4S (Bluetooth, wyjście słuchawkowe), od-
twarzacz Denon DCD-1510AE (wyjście 
RCA) oraz laptop i router (Wi-Fi, wyjście 
ethernetowe). Kolumny zostały umiesz-
czone na niewielkiej podstawce, w odle-
głości półtora metra od ściany tylnej oraz 
po dwa metry od bocznych.

Wrażenia odsłuchowe
Jakość dźwięku z różnych wejść w Air 

200 i Air 100 jest podobna. Analogowe 
RCA brzmią najlepiej, pomocnicze jack 
3,5 mm tylko odrobinę gorzej. Bezprze-
wodowa reszta, mimo że słabsza, nadal jest  
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Oferta Cambridge Audio  
obejmuje zarówno zestawy  

kina domowego, wzmacniacze,  
odtwarzacze CD, Blu-ray czy sieciowe,  

jak i niewielkie przetworniki  
oraz bezprzewodowe systemy głośnikowe.  

Jako że tych ostatnich pojawia się  
obecnie coraz więcej,  
trzeba dać im szansę.

Dwaj bracia
Cambridge Audio  
Minx Air 200  
i Minx Air 100
Dawid Grzyb
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w porządku. Nie słychać też trza-
sków, przerw w transmisji ani 
innych „efektów specjalnych”, 
które potrafią uprzykrzyć ży-
cie.

Pomimo przynależności 
do tej samej serii, mię-
dzy modelami słychać 
sporą różnicę w jakości 
brzmienia. Większy 
oferuje przekaz pełny, 
z mocno podkreślo-
nym dołem pasma. Bas 
schodzi nisko i jest miękki, 
ale jeszcze nie napompowany w średnich  
i wyższych zakresach. Nie brak mu też dy-
namiki. Air 200 można słuchać dość głośno 
bez uszczerbku w tym aspekcie. 

Średnica pasma jest gładka i wyraźna. 
Partii wokalnych nie spowija pogarsza-
jący czytelność woal. Góra jest odrobinę 
cofnięta. Nie iskrzy, nie skupia na sobie 
uwagi, ale subtelnie przydaje odsłuchowi 
detali. Jedynie okazjonalnie zdradza ma-
towość. 

Droższy model oferuje też szeroką  
i poukładaną scenę. Gdy jest oddalony od 
słuchacza o jakieś dwa metry, nie odnosi 
się wrażenia, że dźwięk jest przyklejony 
do skrzynki. Sporo też słychać po bokach 
i w głębi. Brzmienie zachowuje niezłą se-
lektywność, a instrumenty są od siebie na-
leżycie odseparowane.

Zupełnie inaczej zacho-
wuje się Minx Air 100.  
W porównaniu do większe-
go modelu brzmi słyszalnie 
gorzej. Słuchacza od muzy-
ków oddziela niewidzialna 
kurtyna. Mocno daje się we 
znaki niedobór niskich to-
nów. Bas nie schodzi nisko, 
a tam, gdzie potrzeba moc-

nego akcentu, słychać jedynie delikatne 
puknięcie. W dodatku jego średni i wyż-
szy podzakres zostały podbite, co sprawia, 
że głośnik dudni już przy relatywnie nie-
wielkim poziomie głośności.

Średnica pasma jest oddalona od słu-
chacza bardziej niż powinna i brzmi ma-
towo. Wysokie tony nie grzeszą wyrazisto-
ścią, chociaż w porównaniu z pozostałymi 
zakresami akurat im można zarzucić naj-
mniej. Słychać też, że obraz kreowany 
przed słuchaczem jest jednowymiarowy  
i skupiony na centrum sceny. 

Oba modele Cambridge’a dzieli tak 
dużo, że na podstawie samego brzmienia 
trudno byłoby się zorientować, że należą 
do tej samej serii.

Konkluzja
Jeśli szukacie uniwersalnego bezprze-

wodowego głośnika i wpadła Wam w oko 
seria Minx, wybierzcie Air 200. Brzmi na-
prawdę dobrze, czego nie można powie-
dzieć o jego mniejszym bracie.

Minx Air 200 jest sporo  
większy i cięższy.

Cambridge Audio 
 Minx Air 200 Minx Air 100
Ceny: 2090 zł 1690 zł

Dane techniczne:

Konstrukcja:  bas-refleks bas-refleks
Głośniki: BMR (Balanced   
Mode Radiator):  2 x 57 mm 2 x 10 cm
Subwoofer:  1 x 16,5 cm brak
Moc wzmacniacza:  200 W 100 W
Wejścia analogowe:  RCA i jack 3,5 mm RCA, jack 3,5 mm
Wi-Fi:  IEEE 802.11 b/g IEEE 802.11 b/g
Szyfrowanie Wi-Fi:  WEP, WPA, WPA2 WEP, WPA, WPA2
Ethernet:   IEEE 802.3,  IEEE 802.3, 10 Base-T 

10 Base-T lub 100 Base-T lub 100 Base-T
Pobór mocy  
w trybie czuwania:  < 0,5 W < 0,5 W
Wymiary (w/s/g):  17,4/45/22 cm 11.8/18.2/35.4 cm
Masa: 5,1 kg 4,1 kg

Ocena:

Neutralność:  ≤≤≤≥≥	 ≤≤≤≥≥
Dynamika:  ≤≤≤≤≤	 ≤≤≤≥≥
Stereofonia:  ≤≤≤≤≥	 ≤≤≥≥≥
Przejrzystość:  ≤≤≤≥≥	 ≤≤≥≥≥
Muzykalność:  ≤≤≤≤≤	 ≤≤≥≥≥
Bas:  ≤≤≤≤≤	 ≤≤≥≥≥
Brzmienie:  ≤≤≤≤≥	 ≤≤≥≥≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤	 ≤≤≤≥≥

Minimalistyczny front.

Pilot z membranowymi  
przyciskami działa bez zarzutu.

Otwór bas-refleksu  
może służyć jako uchwyt.


