Test monitory 1000-2000 zł

Na
początek
Maciej Stryjecki

Jak zapewne Państwo zauważyliście,
zwykle opisujemy drogi sprzęt stereo.
Czasem jednak grosza brakuje
albo mamy kaprys, żeby
zbudować sobie drugi system.
W takim przypadku nie chcemy zazwyczaj
inwestować dużych sum.
Niewielki budżet nie musi jednak
oznaczać poważnych wyrzeczeń,
czego dowodem niektóre
z opisywanych dziś miniaturek.

System
Wzmacniacz:
McIntosh MA8000
Odtwarzacz CD:
Gamut CD 3
Łączówka
i przewody głośnikowe:
Albedo Monolith Reference
Przewody i akcesoria zasilające: Ansae
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Cambridge Audio
Aero 2

Pamiętacie Państwo
Cambridge Audio A500/D500?
Duet wzmacniacza
i odtwarzacza CD
zrobił w Polsce furorę.
Sprzedało się
kilka tysięcy kompletów,
głównie z kolumnami
Avance Omega.
Firma produkowała
wtedy wyłącznie elektronikę.
20
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atalog obejmował zaledwie kilka
urządzeń, a CA stanowiło modelowy przykład małej, wyspecjalizowanej wytwórni – „prawdziwej brytyjskiej legendy”.
Dziś trudno w to uwierzyć, a Cambridge Audio wyrosło na potentata. Na
szczęście jednak osoby odpowiedzialne
za tworzenie oferty nie zapomniały, skąd
im nogi wyrosły, więc urządzenia nadal
oferują coś, co lubią klienci: korzystną
relację jakości do ceny.
Stereo to większa część katalogu; jest
też trochę kina domowego i sporo zabawek w rodzaju głośników bezprzewodowych i telewizyjnych (soundbarów). Jakiś
czas temu doszlusowały do tego kolumny.
W tej kategorii znajdziemy dwie serie:
SX i Aero, pomyślane tak, aby można było
wybrać optymalne rozwiązanie do każdego pokoju, ale też stworzyć system AV
z głośnikiem centralnym i subwooferem.

Tylko trzy elementy.

I tak w linii Aero mamy: opisywane
Aero 2, czyli spore monitory, podłogowe
„szóstki”, efektowe 3, głośnik centralny 5
i subwoofer 9. Podstawowe modele, czyli
2 i 6 występują też w linii Aeromax, ale
to te same konstrukcje, tyle że w błyszczącym wykończeniu czarnym albo białym i sporo wyższej cenie. Dla przykładu,

bohater tego testu kosztuje 1690 zł, jego
elegancki kuzyn – 2790 zł.

Budowa
Jak się zapewne spodziewacie po tym
wstępie, próżno tu szukać pięknych fornirów i zwalającej z nóg stolarki. To oczywiste oszczędności, ale kiedy przyjrzymy
się bliżej, stwierdzimy, że nie jest źle.
Po pierwsze, rozmiary: Aero 2 są największe w tym teście; dysponują też pokaźnym głośnikiem basowym. Po drugie, estetyka nie wskazuje, że mamy
do czynienia z tanim, masowym
produktem. Te zwykle straszą plastikiem, Aero 2 natomiast całkiem
udanie naśladują drewno. Widać,
że skrzynki wykończono winylową folią, ale jest ona dobrej jakości. Do wyboru przewidziano
dwa wykończenia: widoczne na
zdjęciach oraz czarny mat.

Obudowy wykonano z płyt MDF. Nie
mają wzmocnień wewnątrz, a za wytłumienie służą grube płaty filcu, ulokowane
przy ściankach. Głośniki przykręcono od
przodu, ale wszystkie łebki śrub przykrywa gumowata, matowa osłona. W jej centrum znajduje się 16,5-cm przetwornik
nisko-średniotonowy z papierową membraną i płaską nakładką przeciwpyłową.
Kosz wytłoczono z blachy, a magnes jest
standardowej wielkości.
Górę pasma przetwarza rzadko spotykany głośnik wysokotonowy. Ma płaską, papierową membranę o średnicy
46 mm. Seria Aero przyciąga wzrok właśnie płaskimi tweeterami i przypuszczam, że zastosowanie takiej, a nie innej
nakładki przeciwpyłowej w nisko-średniotonowcu było podyktowane głównie
walorami wizualnymi. To sprytna strategia, bo każdy klient, który szuka oryginalności, natychmiast zauważy, że kolumny wglądają „jakoś inaczej”.

Płaska membrana ma też inne zalety:
porusza się jak tłok, ma mniejszą kierunkowość, a – ze względu na rozmiar –
cewka wytrzymuje wyższą moc. Tweeter
w Aero pracuje w szerokim zakresie częstotliwości – pasmo dzielone jest nisko,
co jest korzystne dla sporego głośnika basowego, który nie najlepiej się sprawdza
w zakresie wyższej średnicy. Magnes jest
duży, a głośnik zamknięto w osobnej, plastikowej komorze akustycznej. Tunel bas-refleksu dmucha do przodu. Ma sporą średnicę i wyłożono go gumowatą
okładziną. W komplecie dostajemy
Dwie
papierowe
membrany.

zatyczki z gąbki. Jeżeli uznamy, że basu
jest za dużo, możemy z nich skorzystać.
To przydatny gadżet, zwłaszcza w małych
pokojach. A w nich ustawienie bywa krytyczne. Aero 2 są jednak mało wrażliwe
na odległość od ścian i mogą spokojnie
stanąć na regale. Z drugiej strony, nieźle
sobie radzą w sporych pomieszczeniach,
nawet ponad 20 m². Czyli, są uniwersalne
i wyrozumiałe dla użytkownika, któremu
brak doświadczenia.
Wysoka kompatybilność dotyczy także doboru elektroniki. Skuteczność 90 dB
i impedancja 8 omów to wymarzone parametry nawet dla słabych tranzystorów. Najtańsze integry Cambridge Audio z serii Topaz do wydajnych nie należą, a wiele osób
zapewne zechce z nimi zestawić Aero 2.
Zwrotnica to połączenie dwóch filtrów:
pierwszego i drugiego rzędu. Składa się
z zaledwie trzech elementów: dużej cewki rdzeniowej i dwóch kondensatorów
polipropylenowych.
Hi•Fi i Muzyka 4/16
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Maskownice trzymają się na magnesach. Użytkownik ma do dyspozycji jedną parę gniazd. Może nie powalających
jakością i wygodą, ale za to zalanych plastikiem, który chroni przed przypadkowym zwarciem końcówek przewodów.

Wrażenia odsłuchowe
Bezpośrednie porównanie SX 60 i Aero 2
pokazuje, jak różnie mogą grać głośniki
tej samej firmy w zbliżonych cenach.
Wysokich tonów jest tu bardzo
dużo i osoby lubiące taką
prezentację powinny koniecznie zwrócić na Aero
uwagę. Zwłaszcza że wysokie tony płynnie przechodzą w wysoką średnicę. Większa powierzchnia
membrany pozwala przekazać w tym zakresie dużo
energii. W efekcie otrzymujemy brzmienie wyjątkowe, choć trzeba się do
niego przyzwyczaić.
Szczególnego znaczenia nabierają sybilanty, szarpnięcia strun i atrakcje bluesa
i country, wspomniane w opisie SX 60. To kolejny krok
w stronę czytelności i bogactwa barw. Muzyka brzmi
ciepło i aksamitnie, co słychać najlepiej
w kameralistyce wokalnej. Słowa są jeszcze czytelniejsze, mimo pewnej okrągłości. Sama średnica też jest cieplejsza, masywniejsza, a przejście w bas odbywa się
niemal niezauważalnie.
Ten, mimo większego głośnika, jest
lżejszy. Nie starano się rekompensować
objętości obudowy monitora ekspozycją tego zakresu. Za to czuć lepsze tempo i szybszy atak, dodatkowo nasycony
energią. Tu już można mówić o pulsowaniu rytmu i sprężystości. Lepsze jest
też wyrównanie rejestrów. W ogóle,
SX 60 to przede wszystkim głośniki rockowe, zaś Aero 2 łaskawiej obchodzą się
z akustycznym materiałem. Fortepian jest
bardziej nasycony, mięsisty i otoczony
powietrzem, chociaż akurat w dziedzinie
przestrzenności nie następuje specjalna
poprawa. Wprawdzie monitory nie koncentrują się na pierwszym planie, ale nadal
przydałoby się im trochę więcej głębi. Ich
dźwięk jest jednak bardziej dopracowany,
kulturalny i naturalny, ale czy lepszy?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi, bo o ile Cat Stevens, Take 6
czy Sting zabrzmią ciekawiej, to w cięższym materiale SX-y pochwalą się więk22
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szym potencjałem. Aero 2 nie przepadają
za mocnym rockiem i skomplikowanymi
aranżacjami, zwłaszcza tam, gdzie kluczowy staje się przełom basu i średnicy. Ten zakres jest tu lekko cofnięty.
W Massive Attack czy Dream Theater
brakuje masywności brzmienia, charakterystycznej dla tych zespołów. W skomplikowanych fakturach monitory się gubią i tracą czytelność, co z kolei SX-om
się nie zdarza. Tamte zachowywały stoic-

Śrubki ukryte
pod gumowym kołnierzem.

ki spokój i nawet gdy na scenie panował
ścisk, nie maskowały szczegółów. Aero 2,
kiedy natłok informacji zaczyna je przerastać, uciekają w matowość. Koncentracja na wysokiej średnicy wtedy nie pomaga, bo talerze zaczynają się wysuwać
na pierwszy plan.
Jeżeli chodzi o bas, to zdecydowanie lepiej prezentuje się ten wysoki. Jest szybki
i energiczny. Chciałoby się za to nieco
Bez wodotrysków.

więcej podparcia w najniższych rejestrach.
Co dziwne, w muzyce fortepianowej Aero 2
schodzą niżej niż mniejsze SX-y.
I masz babo placek. Co o tym sądzić?

Konkluzja
To nie magia ani kwestia doboru systemu. Po prostu, niektóre urządzenia są
strojone do określonych zadań. Aero lubią nieduże, akustyczne składy, ale też

pop i rock, oby w dość prostych aranżach.
Wtedy pokazują bogactwo wysokiej średnicy, nasyconą ciepłą barwę i odrobinę
dojrzałości, spotykanej w konstrukcjach
z wyższej półki. Kiedy jednak przyjdzie
im pompować zbyt wiele decybeli, zaczynają tracić to, co w nich najlepsze. Myślę,
że warto spróbować zestawić je z lampą.
Wrażenia mogą być intrygujące.

Cambridge Audio
Aero 2
Cena:

1690 zł

Dane techniczne:
Liczba dróg/głośników:
Skuteczność:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/2
90 dB
8 omów
40 Hz – 22 kHz
20 – 250 W
37/21/31 cm
6,8 kg

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

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
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Cambridge Audio
SX 60

Cambridge Audio rozbudowuje
ofertę dwutorowo. W katalogu
widać tendencję do rozszerzania
granic cenowych w obie strony. U dołu powstaje
coraz więcej zabawek multimedialnych:
przetworników, głośników bezprzewodowych itp.
Do niskiej i średniej półki dołączają jednak
coraz bardziej wyrafinowane konstrukcje,
jak chociażby najdroższy Minx,
czyli aktywny głośnik do smartfonu czy tabletu.
24
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stereo, stanowiącym największą
grupę produktów, widać to
jeszcze wyraźniej. Ceny rzędu
7000 zł za wzmacniacz czy odtwarzacz
nie dziwią. Od niedawna CA postępuje
jeszcze śmielej – najdroższy wzmacniacz
dzielony kosztuje 16000 zł. W dodatku
CA proponuje wiele wyspecjalizowanych
urządzeń. Samych przedwzmacniaczy
gramofonowych mamy aż cztery. Ale
niech tam, wiadomo – winyl wraca. Podobno jednak CD umiera, a tu proszę –
aż sześć odtwarzaczy! Ba, za niewiele
ponad 2000 zł kupicie transport CD.
Nie wiem, czy w tej dziedzinie
CA ma jakąkolwiek konkurencję, a przecież obecnie jednym
Papierowa membrana
na szerokim resorze.

to wydatek 5490 zł, a jeżeli zrezygnujemy
z błyszczącego lakieru, to tylko 3390 zł.
Niewykluczone jednak, że wraz z nabywaniem przez firmę doświadczeń zaczną
się pojawiać droższe konstrukcje.
Seria SX nie ma pretensji, by konkurować
z produktami głośnikowych specjalistów.
Mimo frazesów, jakie przeczytamy w materiałach promocyjnych, jest jasne, że ma
stanowić towarzystwo dla linii Topaz albo
tańszych amplitunerów. Podobnie
jak Aero, została skonstruowana
tak, aby można było dobrać
kolumny do małych i większych pomieszczeń (jedne
podłogówki i dwie pary monitorów; najtańsze
SX 50 kosztują 849 zł)
albo zbudować system
kina domowego. Wy-

wytłumienie to płaty filcu. Maskownice
trzymają się za pomocą bolców wchodzących w plastikowe otworki na przedniej
ściance. Sposób montowania przetworników jest identyczny jak w Aero. Przykręca
się je do frontu, a śrubki przykrywa plastikową osłoną. Nie ma ona jednak gumowej
powłoki, choć pozostaje miła w dotyku.
Symetryczny wzór osłony dodaje monitorom urody i jest chyba jedynym akcentem
wzorniczym.
SX 60 są układem dwudrożnym, dwugłośnikowym. Wysokie tony to domena
25-mm jedwabnej kopułki. Nisko-średniotonowiec ma średnicę 16,5 cm, jednak
sam stożek jest mniejszy niż w Aero 2. Zastosowano za to szerszy resor o dłuższym
skoku. Membranę wykonano z papieru,
chociaż wygląda jak plastik. Z tego wniosek, że jest powlekana. W jej centrum

starczy dokupić głośnik centralny za 749 zł
i subwoofer aktywny za 1290 zł. My, jak
zawsze, polecamy oglądanie filmów z systemem stereo, zwłaszcza jeżeli zamierzacie
często słuchać muzyki.

znalazła się spora nakładka przeciwpyłowa. Kosz jest tłoczony z blachy, a magnes
ekranowany dodatkowym krążkiem.
Bas-refleks dmucha do przodu, co ułatwia ustawienie. W komplecie dostajemy
piankowe zatyczki. Przydadzą się, gdy
uznamy, że bas jest zbyt obszerny. Nie sądzę jednak, aby w tak małych zestawach
był z tym kłopot.
Pojedyncze terminale są rozstawione
bardzo wąsko; całe szczęście, że zabezpieczono je plastikiem. Podłączenie gołych
kabli jest niewygodne, ale większość użytkowników nie będzie tego robić często.

Budowa

Zwrotnica przykręcona
do tylnej ścianki.

z najczęściej produkowanych urządzeń
jest DAC. A kto powiedział, że ludzie słuchają tylko plików?
Do kolumn firma podchodzi ostrożnie. Owszem, jest kilkanaście modeli podzielonych na dwie (teoretycznie trzy, ale
Aeromax to ekskluzywna wersja Aero)
serie. Nadal jednak nie dochodzi do szaleństw cenowych. Najdroższe podłogówki

W przypadku SX 60 nie ma się co rozpisywać. To tanie dwudrożne monitorki,
przeznaczone do małych pokoi. Podobno zostały zaprojektowane przez zespół
w Londynie, ale firma specjalnie nie
chwali się rozwiązaniami, za to rozpisuje
się o fantastycznych walorach brzmieniowych. Tymczasem jest się czym pochwalić, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę.
Skrzynki pokrywa winylowa folia, dostępna w dwóch wersjach (czerń albo
ciemny orzech). Są spore i precyzyjnie
wykonane. Nie powalają wzornictwem, za
to spojenia są niewidoczne, a staranność
montażu nie budzi zastrzeżeń. Nie zastosowano tu wewnętrznych wzmocnień, zaś

Wrażenia odsłuchowe
SX 60 należą do monitorów, które mają
zaskoczyć możliwościami. W ich opisach
znajdujemy opowieści o poszukiwaniach
subwoofera za firanką, zachwyty nad dynamiką itp. Coś w tym jest. SX 60 to ten
sam sort co Paradigm Monitor 3 czy Totem Model 1, tyle że niższa półka. NajleHi•Fi i Muzyka 4/16
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piej więc podzielić zachwyty na pół i spokojnie poszukać zalet. A tych jest całkiem
sporo.
Wypada jednak zacząć od tego, że monitory nie lubią grać cicho skomplikowanych faktur ani ciężkich brzmień. Dźwięk
jest wtedy płaski. Kiedy jednak ustawimy
głośność lekko powyżej średniej, otwiera
się i dostaje zastrzyk adrenaliny. Głośniki
mają dość duży skok i bez problemu radzą sobie ze sporymi dawkami decybeli.
Bas schodzi wówczas zaskakująco głęboko, może nie aż tak, jak w Totemach,
ale na pewno będziecie zaskoczeni. Ze
względu na dość wysoko położony „punkt
otwarcia” nawet bym
zalecał ustawiać monitorki w większych pokojach. W mniejszych
lepiej się sprawdzą
Castle i Focale.
Kolejną zaletą SX-ów
jest zdolność generowania względnie wysokich natężeń dźwięku.
Brzmienie się przy tym
nie zamazuje. Ogólnie
jest jasne, z dużą zawartością góry pasma.
Dźwięk jest przez to
efektowny, „koncertowy” i w pewnym sensie drapieżny. Osobom,
którym się podoba taka
prezentacja, nie powinny
przeszkadzać sporadycznie pojawiające
się wyostrzenia. Są raczej konsekwencją
ilości góry, która z kolei stanowi przeciwwagę dla mocno postawionego basu.
Pasmo mimo to jest dość wyrównane,
a gitary Dream Theater brzmią mięsiście
i mają oparcie w niższych rejestrach.
Najważniejsze jednak, że skomplikowane faktury są pokazane precyzyjnie i przejrzyście. Przy głośnym graniu
Castle już mażą i brudzą, a tutaj nadal
jest czysto. A że perkusja czasem ukłuje w ucho? Są większe nieszczęścia. Tym
bardziej, że w muzyce wokalnej (Take 6)
to już rzadko spotykane „syknięcia”, a za
to otrzymujemy atrakcyjną i wyrazistą
prezentację z czytelnym tekstem i realistycznie podanymi efektami, jak klaskanie i pstrykanie palcami. To wszystko brzmi audiofilsko. Bardziej bym już
narzekał na dość jednostajny bas, ale za
to jest go dużo. Generalnie, CA są stworzone do muzyki rozrywkowej, najlepiej
współczesnej. Czują się w niej jak ryba
w wodzie.
26
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W muzyce fortepianowej musimy pójść
na kompromis. To średni poziom, przy
którym trudno narzekać, ale przydałoby się trochę więcej masy i wypełnienia.
Instrument jest trochę pomniejszony, ze
względu na ekspozycję skrajów pasma,
nie ma tej nośności, jak w konstrukcjach
bardziej wyrównanych, stworzonych do
akustycznego materiału. Tamte jednak
z kolei wyłożą się na mocnym rocku. Niestety, w tym przedziale cenowym cuda
zdarzają się rzadko i w pełni uniwersalne
głośniki można policzyć na palcach jednej ręki.

Standardowe, kanciaste pudełka.

W spokojnym popie i starszych rockowych piosenkach zauważa się koncentrację na wysokich tonach i basie. Podkreślane są szarpnięcia strun gitar, perkusjonalia
i wyrazistość tekstu w wokalach. Świetnie
brzmią przez to chórki u Cata Stevensa,
Maleńkie i wąsko rozstawione
zaciski.

skrzypce i akordeon w muzyce country,
a także harmonijki ustne w bluesowych
evergreenach. Reszty też przyzwoicie
i miło się słucha. No, może przydałaby się
wyraźniej zaznaczona głębia. SX 60 eksponują pierwszy plan, co dodatkowo podkreśla ich efektowny, zdecydowanie „męski”
charakter.

Konkluzja
Cambridge Audio SX 60 to malutki monitor ze sporym dźwiękiem. Lubi
i potrafi grać głośno. Jeżeli macie mało

pieniędzy i duży pokój (nawet powyżej
20 m²), może być lepszym wyborem niż
podłogówki. Nie bójcie się o bas, bo sprawia kolejną miłą niespodziankę.

Cambridge Audio
SX 60
Cena:

1299 zł

Dane techniczne:
Liczba dróg/głośników:
Skuteczność:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/2
89 dB
8 omów
41 Hz – 22 kHz
20 – 200 W
34/20/27 cm
5 kg

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

≤≤≤≥≥
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Castle
Knight 1

Firma Castle powstała
w Wielkiej Brytanii w 1973 roku.
Zawsze celowała
w średni i wyższy
segment cenowy,
podkreślając
na każdym kroku
swój konserwatyzm
i przywiązanie
do najlepszych
tradycji budowy kolumn.
28
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Polski Castle trafił u szczytu
swojej świetności, czyli na początku lat 90. Producent zdążył już wówczas zdobyć renomę, głównie za sprawą wyspiarskiej prasy specjalistycznej. Zachwycano się wspaniałą,
podobno niedoścignioną wówczas stolarką i kontrowersyjnymi rozwiązaniami technicznymi, jak na przykład
umieszczanie głośnika średniotonowego
na szczycie obudowy. Dobra passa trwała blisko dekadę i nagle o producencie
ucichło. Spółka wpadła ponoć w tarapaty finansowe. Trudno powiedzieć, czy
doszło do bankructwa, ale markę odkupiła i wskrzesiła firma IAG z siedzibą
w Hongkongu. Produkcję przeniesiono
do sąsiedniego Shenzhen w Chinach.
Brzmi to, przyznacie, niezbyt zachęcająco, ale ten temat już przerabialiśmy.
Osobom, które nie miały do czynienia
z opisami Castli, warto uświadomić, że

Zwrotnica „na pięterku”.

takie losy nie zawsze oznaczają spadek jakości. Przeciwnie, to co zrobiło IAG, jest
przykładem, że czasem miejsce pochodzenia może mieć drugorzędne znaczenie,
o ile podejdzie się do sprawy z pomysłem.
Ten okazał się genialny w swojej prostocie
i trafił do starych klientów Castle’a, czyli
konserwatystów. Nowy właściciel postanowił nie wymyślać koła na nowo, tylko
wdrożyć do produkcji sprawdzone przed

laty projekty i wykonać je na tym samym
poziomie. To drugie jest, oczywiście, trudniejsze, ale jak pokazują przykłady konkurencji, Chińczycy są w stanie zapewnić
najwyższą jakość stolarki, pod dwoma
warunkami: godziwej zapłaty i skrupulatnej kontroli jakości. Jako przykład w tej
kwestii wymienia się zawsze Monitor Audio i Audio Physica, chociaż w przypadku
tego drugiego wiele osób mówi, że obecne
skrzynki to już nie to samo i z przykrością
muszę im przyznać rację. Za to te pierwsze zyskały na przeprowadzce stolarni.
Zwłaszcza ekskluzywne, lakierowane obudowy udają się w Chinach wybitnie.

Budowa
Knighty 2 opisywaliśmy w wydaniu
6/2014. To nadal świetne monitorki
w swojej cenie. Knight 1 to ich mniejsza wersja, a jednocześnie najtańszy
model w katalogu. I tak samo, jak
w dwójkach, uwagę przyciągają
obudowy.

Na pierwszy rzut oka przypominają antyczne mebelki, głównie za sprawą „przypalanego” na kantach forniru. Do wyboru
są cztery wykończenia: czarny dąb, orzech,
mahoń i chyba najpiękniejszy – antyczny dąb. Staromodne są też zaokrąglenia
na froncie i oddzielenie go szczeliną od
reszty skrzynki. Śruby mocujące kosze
przetworników pozostały widoczne. Same
obudowy zrobiono z MDF-u równie grubego, jak w podłogówkach i reszcie serii.
Przez to skrzynki są sztywne i sprawiają
wrażenie monolitu. Front ma strukturę
warstwową, co dodatkowo poprawia tłumienie drgań. Staranność i klasa wykonania w połączeniu z naprawdę dobrej
jakości fornirami to w cenie 1290 zł… no
właśnie, co? Nie można powiedzieć, okazja, ani nawet wzór, bo to się po prostu nie
zdarza. Castle oferuje produkt w tej cenie
niedostępny i gdyby przyszło go wycenić
w porównaniu z innymi propozycjami

z rynku, wypadałoby zaczynać od kwoty
około 2000 zł, jeśli nie więcej. Producent
utrzymuje, że wykonanie każdej obudowy
zajmuje pięć dni, a większość etapów odbywa się ręcznie, jak chociażby nakładanie kilku warstw wosku.
Głośniki też są co najmniej dobre. 13-cm
nisko-średniotonowy ma spory magnes
z ekranowaniem i celulozową membranę,
zawieszoną na miękkim resorze. W centrum znajduje się korektor fazy. Wysokie
tony odtwarza jedwabna kopułka o średnicy 25 mm, z neodymowym magnesem
i cewką chłodzoną ferrofluidem. Oba przetworniki można przykryć maskownicą, mocowaną na cztery bolce, ale
szkoda się pozbawiać tak efektownego widoku. Bas-refleks dmucha
do tyłu. Jego wylot umieszczono
Celuloza i jedwab.

tuż nad porządnymi podwójnymi gniazdami, które przyjmą gołe druty, widełki
i banany. Po zdjęciu zwór można zastosować bi-wiring.
Jak widać, za 1290 zł można zaproponować nie tylko świetną stolarkę, ale i dobre komponenty. Kolumienki są łatwym
obciążeniem dla wzmacniacza. Można do
nich podłączyć byle co i zagrają. Należy
jednak pamiętać, że są przeznaczone do
małych pokoi. W dużych salonach trudno oczekiwać spektakularnych efektów.
Można je ustawić na półce, ale zalecam
w tej sytuacji odsunąć je od ściany na co
najmniej 30 cm. W bliższej odległości
może ucierpieć przestrzenność i precyzja
dźwięku.

Wrażenia odsłuchowe
Testy rozpocząłem do niezbyt wymagających składów i oszczędnych aranżacji.
W takim materiale Castle czują się świetHi•Fi i Muzyka 4/16
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nie i to, co słyszymy, przerasta oczekiwania związane z ceną. Owszem, za te
pieniądze są większe skrzynki, które potrafią zagrać głośno i zaskoczyć basem,
ale nie w tym tkwi siła przekazu małych
Castli. Piosenki Cata Stevensa zabrzmiały świeżo, głównie dzięki bardzo dobrej
przejrzystości i czytelności. Nic się nie
zlewało, a każdy instrument
miał wyraźne kontury i swoje miejsce w przestrzeni.
Knighty 1 podają dźwięk
lekko do przodu, przez
co wydaje się on większy
i bardziej realistyczny. Ma
bezpośredniość i realizm,
nawet pomimo lekkiego rozjaśnienia.
Góra pasma nie jest przesadzona i odbieramy ją jako podkreślenie szarpnięć
strun gitary, uderzeń pałeczki w talerze czy zaznaczenie
sybilantów. To jednak nie
przeszkadza, bo jakość wysokich tonów jest zaskakująco dobra. Zresztą, wystarczy
spojrzeć na kopułkę – tutaj
nie ma cudów. Jeżeli się stosuje dobre przetworniki i umie je aplikować, to efekt łatwo przewidzieć. Castle
nie męczą szeleszczeniem ani syczeniem.
Wysokie tony są szlachetne i – co warte
podkreślenia – precyzyjne. Dźwięk jest
bardziej efektowny i czysty.
W brzmieniu instrumentów akustycznych nie znajdujemy wad. Niektóre
wręcz czarują – jak gitary, perkusjonalia
czy dęte drewniane. Pomaga w tym lekkie ocieplenie średnicy, dodające całości
emocjonalnego wyrazu. Dlatego słuchanie muzyki wokalnej było w zasadzie formalnością – znów dobrze podane plany
i barwa, którą można określić mianem
„szlachetnej”.
Praw fizyki się jednak nie przeskoczy,
co wyraźnie słychać w muzyce fortepianowej. Góra i akustyka sali koncertowej
pozostają bardzo dobre, ale coś niepokojącego zaczyna się dziać w dole pasma.
Poniżej oktawy wielkiej daje się zauważyć pewną „pudełkowatość” i spłaszczenie głębi. Brakuje oparcia w basie, przez
co instrument staje się lżejszy, mniejszy
i nie ma charakterystycznej dla siebie
potęgi. Jednak nie jest to wielkie przewinienie, bo Chopina można słuchać i na
kuchennym radyjku, trzeba tylko mieć
świadomość, że z pustego i Salomon nie
naleje. 13-cm woofer nie jest stworzony
do bicia rekordów i robi, co może.
30
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Co ciekawe, Castle znacznie lepiej
radzą sobie z symfoniką. Wiadomo, że
nie należy oczekiwać efektownych, poruszających powietrzem solówek kotłów czy bębna wielkiego. Kontrabasy
też będą grać raczej „po wierzchu”, za to
smyczki i dęte drewniane mają przyjem-

Czy Castle mogą się nie podobać?

ną dla ucha gładkość. Można nawet mówić o wyrównaniu rejestrów, zakładając,
że pasmo zaczyna się od jakichś 60 Hz.
Głośniki nie starają się sztucznie podbić
tego, co najniżej. To uczciwe, bo łatwiej
się pogodzić z lekkim, niechby nawet
i „domyślnym” basem, niż z zaciemnioną barwą i utratą precyzji.
Podwójne gniazda, bas-refleks z tyłu.

Co do dynamiki, też nietrudno zgadnąć. Można jej szukać w małych składach
i wtedy kontrasty są sympatyczne i odczuwalne. Jednak duże grupy instrumentalne rządzą się własnymi prawami. Nie
oczekujcie więc potężnych kulminacji.
Spłaszczenie dynamiki i, niestety, utra-

tę przejrzystości odczujemy w mocnym
rocku. Zwłaszcza w wymagających albumach, jak ostatnie pozycje z dyskografii
Dream Theater.

Konkluzja
Knight 1 to monitory do małych
pokoi i małych składów instrumentalnych. Jeżeli nie każemy im się wysilać,
zagrają emocjonalnie, z przestrzenią
i charakterem. Jeżeli jednak mamy bardziej rozległe zainteresowania, to sugeruję bardzo udane Knighty 2. Mają
wszystkie zalety „Jedynek” i daleko
większe możliwości.

Castle Knight 1
Cena:

1290 zł

Dane techniczne:
Liczba dróg/głośników:
Skuteczność:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/2
88 dB
8 omów
46 Hz – 24 kHz
15 – 150 W
29/16,5/25,5 cm
4,5 kg

Ocena:
Neutralność:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzystość:
Muzykalność:
Bas:
Brzmienie:
Jakość/cena:
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Chario
Syntar 513

Kiedy mówimy o włoskich, francuskich
czy niemieckich producentach, myślimy
o europejskich inżynierach, stolarzach,
niewielkich manufakturach,
z dumą kontynuujących wieloletnią tradycję
i strzegących swoich tajemnic. Rodzinnych firmach,
których sukces został zbudowany ciężką pracą i sercem.
Niestety, w wielu przypadkach to już przeszłość.
32
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uropejskie pozostają siedziby i loga, natomiast zarządzanie przypomina bezduszną machinę korporacji. Producenci zapominają o relacjach
międzyludzkich; liczą się słupki w Excelu i wyniki finansowe. A słynni stolarze? Wolne żarty. Obecnie większość „europejskiego sprzętu” powstaje
w Azji. Nie znaczy to, że jakość zawsze
musi spadać, bo Chińczyk też potrafi
zrobić dobrze.
Wiele osób tęskni jednak za czymś,
co można określić mianem „ducha”,
a w tym przypadku ważna jest historia
każdej skrzynki; tego, kto i jak ją wykonał. Dla niektórych osób miejsce

półka. Skrzynki powstają w maszynach,
obsługiwanych przez włoskich stolarzy
z wieloletnim doświadczeniem, a następnie są ręcznie wykańczane. Ścianki to wysokiej jakości MDF o grubości
spotykanej raczej w podłogówkach. Na
koniec – uwaga: pokrywa się je fornirem. Chario ma w sobie coś ze starego
mebla.
Proporcje są już mniej klasyczne.
Wąski front pomaga osiągać realistyczne efekty przestrzenne, a głębokość
daje przetwornikowi basowemu odpowiednią kubaturę, by mógł swobodnie
„oddychać”. Tunel bas-refleksu wyprowadzono do dołu. O ile w konstrukcjach podłogowych jest to
ostatnio modne i dość często
spotykane, o tyle w monitorach występuje rzadko. Należy
sobie wybić z głowy stawianie
włoskich monitorów na me-

to problem dystansu między wylotem
tunelu rezonansowego a podłożem.
W podstawę wmontowano cztery stożki pokryte gumą. Są regulowane, więc
obudowy można precyzyjnie wypoziomować.
513 to układ dwudrożny, bazujący na
przetwornikach projektu Chario. Włosi nie wytwarzają membran ani koszy,
ale zamawiają je u podwykonawców,
a potem składają. Podobnych głośników nie znajdziecie u konkurencji.
Nisko-średniotonowy ma 13-mm srebrzystą membranę z polimeru o kształcie przypominającym tubę. Zawieszono
ją na miękkim resorze o niewielkim
skoku. Cewkę napędza pokaźny magnes. Jedwabną kopułkę o średnicy
27 mm charakteryzuje firmo-

Tylko własne rozwiązania.

pochodzenia jest nie mniej ważne od
efektu. Też się do nich zaliczam, choć
z nieco innych powodów. Lubię wiedzieć, komu daję pracę, kupując cokolwiek. Dlatego do firm takich jak Chario
na starcie podchodzę z sympatią.
Tym bardziej, że europejska praca,
jako żywo, kojarzy się z drożyzną. Czy
to z poziomu zarobków dobrych fachowców ze Starego Kontynentu, czy
też z konieczności utrzymywania przez
nich stada nierobów. W każdym razie,
pragmatyk może śmiało stwierdzić:
przepłacam.

blościankach, bo będą rezonować. Pozostają podstawki, które powinny być
wytłumione i sztywne. Rozwiązano za

Bas-refleks w podstawie.

Budowa
Chario jest zaprzeczeniem tego
stereotypu. Idealnym, bo teoretycznie
droga robocizna idzie w trojce z luksusowym wykonaniem i niską ceną. Tak,
luksusowym, bo patrząc na Syntary
513, odnosimy wrażenie, że to wyższa
Hi•Fi i Muzyka 4/16
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we rozwiązanie – napylona warstewka
aluminium, która ma sprawić, że wysokie tony staną się bardziej aksamitne.
Napęd to niewielki magnes neodymowy. Maskownice są utrzymywane przez
nieduże magnesiki, dzięki czemu frontu nie szpecą dziurki z plastikowymi
kołnierzami.
Zwrotnica mieści się na płytce drukowanej, przyklejonej do tylnej ścianki. Dzieli
pasmo przy 1450 Hz. Nisko, więc kopułka ma dużo pracy. Do dyspozycji mamy
parę bardzo dobrej jakości terminali, osadzonych w eleganckiej,
błyszczącej płytce
z dumnym napisem
„Handcrafted in Italy”. Zalano je plastikiem, aby zapobiec przypadkowemu zwarciu.
Kolumny są łatwym obciążeniem
dla wzmacniacza,
ale ze względu na
średnią skuteczność
87 dB i impedancję 4 omów warto
im zapewnić coś
mocniejszego. Będą
wtedy pracowały
w komfortowych warunkach. Podobno
Chario lubią się też
z lampą.
Dostępne są cztery rodzaje wykoń-

ru nie wpływa na cenę. Chario nie oferuje natomiast modnych ostatnio czerni
i bieli na wysoki połysk. Włosi są tradycjonalistami i chyba – pragmatykami.
Bo wszystkie ekstrawagancje się starzeją,
a słoje naturalnego drewna są ponadczasowe i czy to za 10, czy za 50 lat będą tak
samo piękne i pożądane.

Wrażenia odsłuchowe
Chario zamykają ten przedział cenowy. To widać, słychać i czuć. Przypuszczam nawet, że gdyby przyszło im

Klasyczna włoska uroda.

Zwrotnica dzieli pasmo nisko,
bo przy 1450 Hz.

czeń: orzech, wiśnia, czarny dąb i wenge. Do redakcji przyjechały monitorki
w tym ostatnim i trzeba przyznać, że na
tle konkurencji z tego testu prezentowały
się wyjątkowo elegancko. Rodzaj forni34
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konkurować z miniaturkami za, dajmy
na to, 3990 zł, to też nie najadłyby się
wstydu. Do dzisiaj pamiętam wspaniały,
trójdrożny monitor Syntar 523 R – jeden z najlepszych w cenie około 5000 zł.
Oczywiście, pomiędzy nim a 513 jest
przepaść, ale słychać już ten charakter, który bez wątpliwości możemy
określić jako „audiofilski”. W dźwięku
czuć klasę; muzyka przyciąga uwagę.
Inna rzecz, czy odpowiada nam ten
przepis na brzmienie. Mnie odpowiada i uważam, że Syntary 513 to świetne głośniki. Zasługują na piątki w tabelce. Skoro ocenę mamy już za sobą,
mogę spokojnie pokusić się o opis, jak
to gra.
Nie jest to trudne zadanie, ponieważ
dźwięk Syntarów jest skrojony według
ściśle przestrzeganej recepty. Od razu

widać, że postawiono na takie cechy,
a nie inne, zaś efekt jest na tyle udany,
że żadna nie jest wadą, tylko konsekwencją. A jeżeli komuś zależy na innym brzmieniu, to tylko kwestia gustu.
W każdym razie, droższe Chario może
sobie darować, bo ogólny rys i pomysł
na dźwięk będzie ten sam, nastąpi jedynie przyrost jakości.
Chario grają ciepło, a w ich dźwięku
panuje majestatyczny spokój. Dlaczego
„majestatyczny”? To proste: sam spokój
kojarzy się z błogą nudą, nie czekają

nas specjalne zaskoczenia. W brzmieniu 513 jest zaś coś „wypoczynkowego”, co uszy odbierają jako komfort.
To pewna miękkość, ciepło, brak wyostrzeń. Majestat to z kolei oparcie
w basie. Jak na te rozmiary – potężnym,
masywnym i głębokim. Trochę powolnym, ale opartym na fundamencie
najniższych częstotliwości.. To najlepszy przykład, że nie należy się zbytnio
kierować danymi technicznymi. Tutaj
mamy 60 Hz, a na przykład w Castlach
– 46 Hz. Kolosalna różnica! Tymczasem
uwierzcie, że Castle nawet nie dotykają
obszarów, w których Syntary pompują
spore ilości powietrza. Tworzą pulsującą, wibrującą podstawę, dodającą całości masy. W brzmieniu gitar basowych,
organów i fortepianu też czujemy ten
miły ciężar. Przez to kolumny bardziej
przypominają spore podłogówki, niż
skrzynki wielkości domku dla ptaków.

Test monitory 1000-2000 zł

Miękki, głęboki bas przechodzi płynnie w delikatnie cofniętą, ale też ciepłą
i okrągłą średnicę. Wokale może wypadają bardziej przekonująco na Eposach,
ale tu mamy też wysoki poziom, głównie ze względu na „wykończenie”, jakie

Ręczna robota za 1990 zł?
Na to wychodzi.

dają całości wysokie tony. Pamiętam
te z Syntarów 523 R, jedne z najlepszych
w monitorach za znośne pieniądze. Tu
jest podobnie. Nie potrzeba ekspozycji,
by osiągnąć świetną czytelność. Można się zastanawiać, jak to zrobiono,

ale moim zdaniem sprawa jest banalna:
Chario stosuje po prostu dobre przetworniki.
Dynamika jest zaskakująca, jak na
rozmiary skrzynek. I znów, jak w większości zestawów z tego testu, nie zabija kontrastami, za to ma zdolność
wytwarzania dużych natężeń. Chario
mogą grać głośno, nie tracąc przy tym
przejrzystości. Przestrzeń jest oddana
na czwórkę z plusem. Nie mu tu wprawdzie planu szerokiego jak amerykańskie
prerie, ale jest interesująco zarysowana
głębia. Lokalizacja okazuje się precyzyjna, chociaż monitory preferują w tej
kwestii niezbyt rozbudowane składy.
Potencjał w każdym razie jest, co najlepiej słychać w muzyce fortepianowej.
Scherza wykonane przez Pogorelicha to
już dość wiekowa realizacja, ale zawsze
ją gorąco polecam. Chario są już na
tyle muzykalne, że można momentami
odjechać…

Konkluzja
Z moich dotychczasowych kontaktów z Chario wynika, że firma nie ma
wpadek. Zwłaszcza kolumny ze śred-

nich przedziałów cenowych (do około
10000 zł) zaskakują relacją jakości do
ceny. Jak się okazuje, Włosi potrafią
zrobić tani monitor tak, że konkurencja
może im tylko zazdrościć. Zresztą, co tu
dużo gadać: Pogorelich nie żałuje lewej
ręki, a ja słyszę wibrujące, grube struny,
patrzę na niewielkie, połyskujące membrany i ten dźwięk aż nie pasuje mi do
obrazu.

Chario Syntar 513
Cena:

1990 zł

Dane techniczne:
Liczba dróg/głośników:
Skuteczność:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/2
87 dB
4 omy
60 Hz – 20 kHz
30 – 250 W
33,5/16,5/30 cm
6 kg

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

≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≤
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Epos
K1

Epos to jedna z brytyjskich legend hi-fi,
które zmieniły rynek i otworzyły przed zwykłymi ludźmi
możliwość obcowania z prawdziwą muzyką w domu.
Do wczesnych lat 80. XX wieku pasja ta
była zarezerwowana dla ustabilizowanych życiowo
starszych pokoleń. Kiedy na rynku pojawiły się
garażowe manufaktury, takie jak NAD, Arcam,
Musical Fidelity czy Epos, rozpoczęła się rewolucja.
36
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irmy te kierowały swoją ofertę dosłownie do wszystkich. W prasie
przewijało się określenie „studencka
cena”, a młodsze pokolenie ruszyło na zakupy. Ci klienci odkryli nowy wymiar jakości dźwięku. Wielu z nich do dziś pozostaje wiernymi pasji. Wielu zaraziło nią
innych, a dzisiejsi poszukiwacze high-endowych cacek to niegdysiejsi posiadacze NAD-ów i Eposów.
Losy ówczesnych liderów potoczyły się
różnie. Konkurencja koncernów odebrała
im komfort, a późniejsze zabawy w kino
domowe zepsuły klientom gust. Rynki
pracy na Dalekim Wschodzie spowodowały z kolei drastyczny spadek cen elektroniki. Półki supermarketów zalała tandeta, więc niewiele osób dostrzegało sens
płacenia za jakość.
Część marek jednak się obroniła, a Epos
może mówić o wyjątkowym szczęściu.
Wprawdzie nie urósł do rangi lidera
w branży głośnikowej, ale też nie stracił
opinii specjalisty w swej wąskiej dziedzinie – tanich, ale bezkompromisowych
monitorów.
Firmę założył w 1983 roku Robin Marshall. W 1999 przejął ją Michael Creek
i była to jedna z najlepszych fuzji w historii hi-fi. Michael produkował wyjątkowo
udane wzmacniacze w budżetowych zakresach cenowych i bardzo liczył na to, że
będzie w stanie dołączyć do nich kolumny
podobnej klasy. Sukces przyszedł od razu,
ponieważ mądry właściciel nie zaczął od
radykalnych zmian, a jedynie kontynuował tradycję i czerpał z doświadczeń
Marshalla. Dosłownie, bo nowe konstruk-

Prosta zwrotnica.

cje rozwijały ideę klasycznych Eposów.
Równocześnie okazało się, że elektronika
Creeka i głośniki Eposa pasują do siebie
jak Jaś do Małgosi. Były wprawdzie eksperymenty, w rodzaju prac nad high-endowymi szafami, ale szybko je zarzucono.
W 2014 roku zmienił się dyrektor marki. Został nim Luke Creek, człowiek,
na szczęście, bez rewolucyjnych wizji.

W tym samym roku Epos pokazał nową
serię K. „Serię” to mocno powiedziane, bo
składała się z minimonitora K1 (1990 zł)
i niewielkiej podłogówki K2 (4990 zł),
a więc znów niedrogich propozycji. Może
się to wydawać dziwne, bo najdroższy
wzmacniacz Creeka kosztuje ponad 8000 zł,
ale każdy, kto słuchał Eposów, wie, że mają
potencjał. Później do linii K dołączyły
większe podłogówki K3 (7400 zł), jakby
uszyte na miarę Evolution 100A. I na tym
w zasadzie oferta Eposa się kończy. Warto
tylko wspomnieć o podstawkach (trzy modele, za 590, 650 i 890 zł), bo K1 nie wypada stawiać na byle czym.

Budowa
K1 to malutkie skrzyneczki, dostępne jedynie w kolorze czarnym i białym.

Zrobione są z MDF-u i zmontowane tak,
że nie widać spoin. Obudowa stanowi
zwarty blok z delikatnie zaokrąglonymi
krawędziami. Z zewnątrz nie widać żadnych śrubek. Wszystkie znajdują się z tyłu
i mocują ściankę, zdejmowaną w całości.
W ten sposób serwis ma wygodny dostęp
do wnętrza.
K1 są konstrukcją dwudrożną, opartą
na dwóch przetwornikach. Głośniki zamocowano od tyłu. 25-mm tekstylną kopułkę umieszczono w niewielkiej tubie
wykładniczej. Chłodzoną ferrofluidem
cewkę napędza neodymowy magnes.
Niewielki przetwornik nisko-średniotonowy ma polipropylenową membranę
z nakładką przeciwpyłową. Resor jest
miękki i pozwala na spore wychylenia.
Duży magnes jest ekranowany metalową
puszką.
Zwrotnica składa się z czterech elementów: cewki i trzech kondensatorów.

Kopułkę filtruje układ pierwszego rzędu,
nisko-średniotonowiec – drugiego.
Kolumny są wentylowane tunelem bas-refleksu o nietypowym kształcie. Zamiast
otworu na froncie znalazła się podłużna
wąska szczelina. Takie rozwiązanie ma
zapewniać wydatne wzmocnienie basu
– pompuje duże ilości powietrza, ale bez
charakterystycznych przydźwięków.
Sygnał ze wzmacniacza odbierają dwie
pary złoconych zacisków, przyjmujących
banany i gołe kable. Z widełkami, niestety,
schrzaniono sprawę. Trzpienie są za grube
i większość końcówek nie wchodzi.
Opcjonalnie dostępne są maskownice
na magnesy.
W materiałach informacyjnych można
przeczytać, że wkrótce pojawi się możliwość przekształcenia zestawów pasyw-

Polipropylen i tekstylna kopułka.
Brak wytłumień.

nych w aktywne. Czyli zastąpienia zwrotnicy pasywnej modułem Active-K (DAC
i wzmacniacze Creeka, z kilkoma wejściami i odbiornikiem Bluetooth, również
z przedwzmacniaczem gramofonowym).
Z tym, że kluczowe jest tu słowo „wkrótce”, ponieważ premierę ustrojstwa zapowiadano już na koniec roku 2014. Na stronie producenta pojawił się kolejny termin,
więc prace trwają. Na razie zajmiemy się
wersją pasywną, czyli starym jak świat
Eposem w świeżej odsłonie.

Wrażenia odsłuchowe
Eposy, podobnie jak Ushery, są wyjątkową propozycją w tym przedziale cenowym.
Brytyjska firma zawsze specjalizowała
się w monitorach, a najmocniejsza była
w podstawowych przedziałach cenowych.
Hi•Fi i Muzyka 4/16
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O ile Tajwańczycy stawiali na uniwersalność swoich głośników, tutaj od razu słychać, że mamy do czynienia z monitorem,
preferującym materiał akustyczny.
Słuchanie warto zacząć od muzyki fortepianowej. To jest ten sam poziom co
w Usherach, a może jeszcze włosek wyżej?
Nie da się chyba dokonać wartościowania,
bo nie ma czegoś takiego, jak „uniwersalny wzorzec” brzmienia tego instrumentu.
To zależy, w jakiej sali go postawimy, czy
siedzi w niej publiczność itp. Ushery grały
jak w małej ćwiczeniówce, czyli bezpośrednio, z zaznaczeniem dynamiki, basu,
czasem agresywnie. Eposy
stawiają koncertowego steinwaya w sali filharmonicznej,
wypełnionej publicznością.
Oddalają plan, powiększając pomieszczenie. Skupiają
się też na aurze pogłosowej. Mikrofony stoją dalej,
a więc mamy dystans do
źródła dźwięku. Publiczność natomiast wygładza,
zaokrągla górę pasma, ale
bez zubożenia alikwotów.
Przeciwnie, te szybują pod
sufit. Docierają do dalekich
ścian i wracają do ucha
w postaci szlachetnego,
„drewnianego” pogłosu.
Skala dynamiki jest mniejsza niż w Usherach, ale kontrasty są oddane z odpowiednią rozpiętością. Bardzo dobrze brzmią
piana. Na przykład kolęda w scherzu
h-moll to kwintesencja chopinowskiego
piękna.
Jeżeli ten test czyta osoba odpowiedzialna za zamówienia dla szkół i uczelni
muzycznych, to radzę się zainteresować
monitorami Eposa.
Jak nietrudno się spodziewać, wokale
to także żywioł brytyjskich monitorków.
Świąteczny album Take 6 to pokaz wirtuozerii, z jaką traktują średnicę. Wzorcowa
czytelność, najlepsza w tej grupie przestrzeń (zarówno pod względem rozmiarów, jak i precyzji), naturalność. Realizm
byłby pełny, gdyby nie lekkie ocieplenie.
Ale tak chyba miało być, bo ten zabieg
zawsze dodaje masy ludzkim głosom
i nie spotkałem nikogo, kto preferowałby w muzyce wokalnej oziębienie. Tu też
uznanie budzi oddanie aury pogłosowej.
Muzyka po prostu oddycha, pulsuje rytmem. Plusem jest też sprężystość i tempo basu. Generalnie, prezentację małych
grup wokalnych w wykonaniu Eposów
możemy uznać za wzorzec.
38
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W rozrywkowym repertuarze słychać
ciepło połączone z przejrzystością. W piosenkach Cata Stevensa zauważamy, że wysokie tony podawane są tak, by nie drażnić ucha. W zasadzie nie ma możliwości,
aby sybilanty wysunęły się na pierwszy
plan. Mimo to kopułki różnicują kolory
sygnałów, które gdzie indziej są jednostajne. Trzeba tylko dać sobie chwilę na
oswojenie się z tą prezentacją. Pierwsze
wrażenie jest takie, że dźwięk został lekko
ściemniony, ale wystarczy kilka minut, by
dostrzec, że niczego nie brakuje. Bo ten
pozorny niedostatek jest rekompensowa-

Prostota i elegancja.
Maskownice w opcji.

ny realizmem drobnych zdarzeń. Kiedy
perkusista uderza pałką w rant bębna,
słuchać, że to drewno, tak samo jak natychmiast wyłapujemy „metaliczność” talerzy. I właśnie to pochylenie nad niuansami jest największą zaletą Eposów. Obok
przestrzeni. Monitory jeszcze nie znikają
Podwójne gniazda.

z pomieszczenia, ale oddanie rozmiarów
studia i pogłosu przykuwa uwagę. I co
chwila coś wywołuje uśmiech na twarzy,
a to solo hammonda, a to chórek, w którym słychać każdy głos.
Na koniec Dream Theater, czyli coś
mocniejszego. Chciałbym kontynuować
ten panegiryk, ale trzeba być uczciwym.
To nie są zestawy do takich zadań. Ich ciepłe, grzeczne brzmienie tutaj nie pasuje.
Owszem, można sporadycznie posłuchać
podobnej muzyki, ale trzeba się pogodzić
z brakiem agresji, drapieżności, a czasem
– najzwyczajniej w świecie – góry. Kon-

trastów dynamicznych też, nie mówiąc
już o pożądanej ścianie dźwięku. To już
lepiej rozpisać przeboje AC/DC na kwartet smyczkowy.

Konkluzja
Kwintesencja kultury i muzykalności,
znakomita przestrzeń. Zdecydowanie do
klasyki i w ogóle – muzyki akustycznej.

Epos K1
Cena:

1990 zł

Dane techniczne:
Liczba dróg/głośników:
Skuteczność:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/2
88 dB
4 omy
51 Hz – 30 kHz
30 – 250 W
29,5/18,5/22,5 cm
5,5 kg

Ocena:
Neutralność:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzystość:
Muzykalność:
Bas:
Brzmienie:
Jakość/cena:
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Focal
Chorus 705

Rynek producentów kolumn dzieli się
na wytwórnie high-endowe, średniaków,
oferujących kilka serii do różnych
zastosowań i potentatów,
wyznaczających trendy i oferujących
wszystko, w czym pracują membrany.
Do ostatnich zalicza się B&W, Focala,
Monitor Audio, KEF-a i… Nie wiem,
kogo jeszcze, bo marki takie jak Elac, Dali
czy Dynaudio to już chyba nie ta waga zawodnika.
40
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ymienione firmy walczą o prestiż, popularność i klientów.
Przejawia się to nie tylko w wynikach sprzedaży, ale też w szeroko pojętej innowacyjności (nienawidzę tego
słowa). Czy to w dziedzinie nowych
przetworników, wzornictwa, czy w ogóle „rozwiązań”. Dobrze znacie to zjawisko, bo widzicie, ile się pisze o danej
marce. Pamiętacie czasy, kiedy wszyscy
się zachwycali przetwornikami B&W,
głośnikami współosiowymi KEF-a. Ile
się mówiło o metalowych membranach
i serii Silver Monitor Audio? Wydaje się,
że obecnie w przyszłość inwestują najwięcej MA, KEF i właśnie Focal. W nieoficjalnych rankingach Francuzi podobno prowadzą.
Warto też zauważyć, że wszyscy ci
producenci już dawno odpuścili sobie
plastikową tandetę i pomimo gigantycznych, jak na branżę hi-fi, rozmiarów sta-

Elementy Focala.

wiają na prestiż. Najlepszy przykład to
opisywany tutaj monitor. W podstawowej wersji wykończenia kosztuje 1765 zł
i jest najtańszym zestawem w katalogu.

Budowa
Słowo „najtańszy” sugeruje daleko posunięte oszczędności. Tymczasem nawet

jeżeli są, to ich nie widać. A są. Konkurencji zdarza się nie żałować na forniry,
a Focal trzyma się folii. To akurat żadna
nowość, bo Francuzi nie słyną z rozrzutności. Triangle i Cabasse cenią się wyżej,
a na naturalne okleiny też im szkoda sięgnąć głębiej do kieszeni.
Folia Focala jest dobrej jakości.
Skrzynki też są zrobione starannie, co
widać zarówno w precyzji montażu, jak
i czuć w rękach, bo monitory są dość
ciężkie.
Chorusy są konstrukcją dwudrożną, z tunelem bas-refleksu
wyprowadzonym z przodu.
Ułatwia to ustawienie w ciasnych pokojach, a także pozwala przysunąć je do ściany. W stereo takiej praktyki

przeciwpyłowa. Resor jest miękki, kosz
solidny, odlewany, a magnes duży. Kopułka to też specjalność Focala – odwrócona, ze stopu aluminiowo-magnezowego, z zawieszeniem piankowym. Osłania
ją sfera z metalowej siatki.
Wzmocnienia ograniczają drgania obudowy. Wewnętrzne wytłumienie to luźno
ułożone płaty sztucznej wełny. Zwrotnica
dzieli pasmo przy 3 kHz.
Maskownice są plastikowe i mocowane na czterech bolcach. Bez nich monitorki wyglądają zdecydowanie lepiej.
Terminale to jedna para standardowych plastikowych zacisków. Mają wygodne gumowe pokrycie i nie
ślizgają się w palcach.

Polyglass i odwrócona
metalowa kopułka.

nie polecam, ale producent przewidział
używanie 705 jako głośników efektowych w kinie domowym. Wtedy od czasu do czasu wzbogacają dźwięk o sporadyczne cyknięcia i jakość brzmienia
staje się najmniejszym zmartwieniem.
Można je nawet powiesić na ścianie,
tym bardziej, że z tyłu zamontowano
zawieszkę dla haka lub wkrętu. Nasz
stosunek do taniego kina domowego
Państwo znacie, więc polecę podstawki,
choć na półce Focale też sobie poradzą;
nawet w pokoju poniżej 10 m².
Pasmo odtwarzają dwa głośniki, oba
zaprojektowane i wykonane przez Focala. Nisko-średniotonowy ma membranę z Polyglassu. To materiał składający
się z celulozy wzmocnionej włóknem
szklanym. Całość dodatkowo usztywniają szklane kuleczki, co podobno ma
zbawienny wpływ na reprodukcję średnicy. W centrum znajduje się nakładka

Chorusy 705 są przyjaznym obciążeniem dla wzmacniaczy. Mają dość
wysoką skuteczność (89 dB) i impedancję 8 omów, spadającą chwilowo do
3 omów. Dostępne kolory wykończenia
to: orzech, czarny dąb i drzewo różane. Wersja „piano” jest o niecałe 200 zł
droższa.

Wrażenia odsłuchowe
Chorusy 705 są idealnym przykładem uczciwego podejścia do monitorka
rozmiarów pudełka po butach. Wydaje
się, że firmie przyświecała zasada: nie
będziemy żyłować, rasować ani wyciągać 300 koni mechanicznych z litrowego silnika. Zrobimy tak, żeby nie było
wstydu i dało się słuchać możliwie każdej muzyki i w każdej sytuacji. Zadanie,
wbrew pozorom, trudne i możliwe do
wykonania tylko przy założeniu daleko
posuniętego kompromisu. Zresztą, czy
Hi•Fi i Muzyka 4/16
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kompromisu? Ten jest w rozmiarach
i kosztach, a wszystko, co dalej, to walka
z materią.
Trzeba przyznać, że jej specjalnie nie
odczuwamy, ale to właśnie dlatego, że
monitorki nie prężą muskułów. Grają
tak, że specjalnie nie można się przyczepić. Osiągają pewien wyrównany poziom
i nie wskakują ponad wyznaczoną poprzeczkę.
Doskonale to słychać w muzyce najtrudniejszej do odtworzenia, z dużym składem
wykonawców, pełnej kontrastów dynamicznych. Kolumny dokonują, nazwijmy to: przeskalowania.
Zmniejszają obszar sceny
i rozmiary instrumentów.
Odcinają pasmo na dole
do poziomu akceptowalnego przez małą membranę i powstałą miniaturę
odtwarzają już względnie
swobodnie.
Dźwięk okazuje się sensowny dla ucha. Wprawdzie gitara basowa jest lekka, perkusja raczej stuka,
niż posyła pociski burzące,
ale wyższe częstotliwości
nie dominują i otrzymujemy wyrównany dźwięk
oraz właściwe proporcje
pomiędzy instrumentami
i rejestrami. Oczywiście,
wszystkiego jest przez to mniej, ale muzyka brzmi tak, jak zamierzyli sobie artyści.
Jeżeli chcecie więcej – kupcie większy model. Logiczne?
Osiągnięcie takiego kompromisu wcale nie jest proste. Dla zachowania równowagi trzeba było lekko cofnąć górę,
ale też nie koncentrować się na średnicy.
W takim przypadku trudno zachować
przejrzystość i precyzję, a tutaj nie ma
z tym problemów. Wszędzie można ze
spokojnym sumieniem postawić czwórki i na końcu stwierdzić, że to dobry
głośnik.
Te założenia sprawdzają się w muzyce
fortepianowej. W zasadzie może nam
brakować jedynie oparcia w głębokim
basie, ale za to od oktawy wielkiej w górę
pasmo jest równe, bez śladu uwypukleń
czy dołków. Instrument brzmi przez
to szlachetnie, naturalnie i nie męczy
przy długim słuchaniu. Kultura, panie.
Wielkich kontrastów dynamicznych nie
będzie, ale te, które są, można uznać,
z angielska, za „wystarczające”. Są za to
piękne piana, płynące w przestrzeni cho42
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pinowskie melodie i coś, co należałoby
uznać za dojrzałość, wyważenie, z nutką
romantyzmu i ciepła w tle. Naprawdę,
dla miłośników Pogorelicha, Zimermana
czy Goulda z pustką w kieszeni – strzał
w dziesiątkę. Tej samej kultury spodziewajcie się w muzyce kameralnej. I to
zarówno tej wokalnej, jak i instrumentalnej. Lepiej jednak, jeżeli będą to madrygały Monteverdiego i piosenki Take 6
(tutaj, o dziwo basu nie brakuje, a dźwięk
staje się obszerny i efektowny), a nie

Wygięte boczne ścianki,
charakterystyczny
dla Focala kołnierz kopułki.

Bachowskie pasje. Tu przydałyby się już
większe skrzynki.
Wydaje się, że na Chorusach najlepiej
powinny zabrzmieć piosenki Nory Jones, Beatlesów, Policjantów i Dire Straits.
Tanie, ale praktyczne gniazda.
Zawieszka na hak.

Czyli materiał niespecjalnie wymagający i nie zawierający szczególnych
wyzwań. I tak jest, ale wiele osób wybierze kolumny, które starają się poprawić rzeczywistość. Dlatego w Focalach
warto zwrócić uwagę nie na bas czy
nadmuchaną przestrzeń, tylko na precyzję, czytelność i naturalność. Chorusy to mają. W dodatku grają z kulturą
i dystansem. Im dłużej ich będziecie słuchać, tym bardziej docenicie wyważenie
i umiar.

Konkluzja

705 to głośniki dla osób potrafiących
docenić naturalne i nieprzekombinowane brzmienie. Do pełni szczęścia
brakuje tylko… dwóch litrów obudowy
i większej membrany nisko-średniotonowej. Te znajdziecie w droższym
modelu.

Focal Chorus 705
Cena:

1675 zł

Dane techniczne:
Liczba dróg/głośników:
Skuteczność:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/2
89 dB
8 omów
65 Hz – 28 kHz
20 – 150 W
31,5/19/22,5 cm
5,7 kg

Ocena:
Neutralność:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzystość:
Muzykalność:
Bas:
Brzmienie:
Jakość/cena:
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Usher
S-520 II

Marki dalekowschodnie,
z wyjątkiem japońskich,
ciągle się kojarzą
z masówką lub kopiami
zachodnich rozwiązań.
Dlatego bywa, że kraj
pochodzenia maskuje się,
jak tylko można.
Tymczasem na tylnej
ściance Usherów widać napis
„Proudly Made in Taiwan”.
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istoria Ushera nie przypomina
chińskich montowni, które postanowiły sprzedawać coś pod
własną marką. Raczej znajdziemy tu
analogie z japońskimi wytwórniami
specjalistycznymi. Nawet w porównaniu z nimi Usher miał pod górkę, bo
musiał się zmierzyć z głęboko zakorzenionymi stereotypami, a wygrać mógł
tylko jakością. Potrzeba było lat, by
majsterkowicze uznali głośniki Ushera
za porównywalne ze Scan-Speakiem,
i wielu testów na łamach prasy fachowej, aby gotowe kolumny zdobyły serca
konserwatywnych Europejczyków. Dziś
firma ma to już za sobą, a w podejściu
do rynku wykazuje większy spokój i dystans niż konkurenci ze Starego Kon-

ści MDF-u, której nie powstydziłyby
się podłogówki. Montaż jest dokładny,
a wykończenie luksusowe. W tej cenie
naturalne forniry spotykamy równie
rzadko jak malowanie lakierem samochodowym. Tymczasem okleina na
S-520 nie odbiega jakością od spotykanej w znacznie droższych modelach.
Krawędzie obudów są ścięte tak, że nie
widać spojeń. Front przykrywa solidna
maskownica, ale szkoda ją zostawić na
swoim miejscu, bo zasłania efektowne
przetworniki.
Nisko-średniotonowy ma 13-cm membranę z polipropylenu. Całkowicie przezroczystą, jak szyba, przez którą widać
solidny, odlewany kosz, druciki biegnące do cewki i elementy wytłumienia. Membranę zawieszono na miękkim resorze, a w jej centrum znajduje
się korektor fazy. Magnes jest naprawdę potężny; rozmiarami dorównuje

tynentu. Objawia się to choćby w częstotliwości premier. Wielu producentów
popełnia błędy, wycofując udane konstrukcje tylko dlatego, że trzeba pokazać coś nowego. Z Usherem jest
inaczej.
S-520 są produkowane w zasadzie
bez zmian od kilkunastu lat. A jeżeli
konstruktorzy poprawią jakiś szczegół, to nie znajduje to odzwierciedlenia
w zmianie symbolu. S-520 otrzymały
tytuł „najlepszy dźwięk wystawy” na
Audio Show 2005. Od tego czasu w Polsce liczba ich posiadaczy przekroczyła 1000. Jak widać, postęp techniczny
może i jest, ale najbardziej udane konstrukcje potrafią się skutecznie opierać
upływowi czasu.

p Bardzo dobre przetworniki.

polipropylenowemu stożkowi. 25-mm
jedwabna kopułka też ma słuszne rozmiary i ponadwymiarowy napęd. Membranę chroni gęsta metalowa siatka.
Zwrotnicę przytwierdzono do tylnej ścianki. Składa się z komponentów wykonanych przez Ushera: cewek
powietrznych i kondensatorów foliowych. Wewnętrzne wytłumienie to filc
i sztuczna wełna, a okablowanie – gruba
plecionka z miedzi beztlenowej.
Bas-refleks dmucha do przodu, co
ułatwia ustawienie. Wprawdzie monitorki nie są pod tym wzglę-

q Własne komponenty w zwrotnicy.

Budowa
Pomimo niewielkich gabarytów S-520
są ciężkie. Wynika to głównie z gruboHi•Fi i Muzyka 4/16
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dem specjalnie wymagające, ale i tak
warto zainwestować w podstawki. Skuteczność jest niewysoka, więc przydadzą się mocne wzmacniacze. W tabelce
górny zakres mocy sugeruje zawsze jakieś ograniczenia, ale to teoria. W praktyce 300-watowy redakcyjny MA8000
nie uszkodził jeszcze niczego, a tym razem czuło się, że głośniki kochają jego
moc.
Podwójne złocone terminale przyjmą
widełki, banany i gołe kable.
Za podobny monitor można by spokojnie zawołać 5000 zł. Specjalnie by mnie to
nie zdziwiło, zwłaszcza gdyby przykleić bardziej „nośne”
logo. Natomiast martwi mnie inny fakt.
Wiele osób pytało
o niedrogie monitorki. I żałuję, że nie
znałem wcześniej
Usherów.

w głowie świtać: to jest fortepian. Nie
ładny, nie brzydki, nie wielki, nie gładki, nie szorstki, tylko po prostu: fortepian. Przypominający brzmieniem
ten, który słyszałem w ćwiczeniówce.
A więc bliższy, większy i głośniejszy
niż w sali koncertowej. Agresywny,
namacalny w forte, ale w piano dalszy, otoczony pogłosem. Pomieszanie
z poplątaniem, rozdwojenie jaźni?
Skądże. Nagrywałem kilka płyt fortepianowych, a sesja „Grand Piano” Pawlika przypomniała mi, że tak właśnie
instrument „widzą” mikrofony. Może

nowskiego słuchałem na opisywanych
obok Eposach świadomie, bo je też porównywałem z Tempo i wybrałem głośnik za mniej niż 2000 zł. Uwierzycie?
Nie miałem wtedy Usherów; szkoda,
bo nie wiem, jak by wypadła ta konfrontacja.
Oczywiście, kiedy włączymy nabuzowaną dynamiką i rytmem płytę Marcusa Millera czy symfonie Szostakowicza,
Tempo pogonią oba monitorki, ale są
aspekty, w których pokażą jakość na
granicy… hi-endu? A niby dlaczego

Wrażenia
odsłuchowe
Ushery miały to
nieszczęście, że trafiły na tapetę po, skądinąd znakomitych,
Chario. W szufladzie została płyta ze
scherzami Chopina
w wykonaniu Pogorelicha. Włoskie monitory postawiły poprzeczkę bardzo
wysoko, pokazując romantyczną stronę instrumentu, w dodatku z pięknie
pokazanym basem. Siadać do pisania
mi się nie chciało, ale jakoś bezwiednie
nacisnąłem przycisk i… ochota wróciła. O ile tam można się było rozwodzić
nad wybrzmieniem alikwotów i potęgą lewej ręki, o tyle tutaj bas aż tak nie
mruczał głębią, a instrument brzmiał
toporniej. Coś jednak kazało czekać
na rozwój wypadków. Scherzo h-moll
minęło, zagrzmiało szaleńczą kulminacją i nadal nie miałem odpowiedzi,
co mnie tak urzeka. Kiedyś walczyłem
z tym scherzem własnoręcznie, podobnie jak z moim ulubionym E-dur.
Do tego też przeszedłem i zaczęło mi

tylko
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Fornir, klasyczne proporcje,
efektowne głośniki.
Na oko ponad 5000 zł.

to, co napiszę teraz, zabrzmi dla wielu
osób jak świętokradztwo, ale uważam,
że aby słuchać muzyki fortepianowej z jakością bliską złudzeniu wizyty
w filharmonii, nie potrzeba głośników za duże pieniądze. Dla porównania przytachałem z drugiego pokoju
Tempo VI i… Nie wiem, na co bym się
zdecydował. To jakość porównywalna,
mimo siedmiokrotnej różnicy w cenie.
Można dyskutować o szczegółach, ale
szkopuł w tym, że diagnozy wypadają
na korzyść obu „zawodników” naprzemiennie. Transmisji Konkursu Chopi-

www.hfm.pl
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nie? Tempo mają ten certyfikat; przynajmniej u nas.
Wokale. Tu też jesteśmy blisko konstrukcji w rodzaju Harbetha czy starego,
dobrego AP. Jest naturalnie, a z głośników płynie prawda. Pokazana tak jakoś… bez napinania się. Bez ekspozycji czegokolwiek. Niby równe pasmo,
grzeczna charakterystyka, a tu nagle
skoki dynamiki. Barytonowe „Beng”
w świątecznym albumie Take 6 to budzik, działający niczym pisk ekranu
kontrolnego na moją matkę, uwielbiającą drzemać przy telewizorze. Reakcja: podrzucamy głowę do góry i nią
potrząsamy, jakbyśmy rozgryźli kwaśnego żelka. Czyli prawdziwą dynamikę
stwierdzono. Jest też spójność rejestrów,
a o basie, średnicy i górze w kontekście Take 6 pisać mi się po prostu nie
chce. Wolę się skupić na aranżach, harmonizacji, czyli tym, co w tej muzyce
najlepsze. Oczywiście oprócz perfekcji wykonawstwa. Ushery pokazują to

Test monitory 1000-2000 zł

wszystko i pozwalają się zasłuchać. No
i wreszcie – jest przestrzeń! Ale ta nie
istnieje bez przejrzystości i tu znowu
nie da rady inaczej: wszyscy koledzy
z testu to nie ta liga. Oprócz Eposa,
oczywiście. Gdybym słuchał tylko forProudly Made in Taiwan.

tepianu i wokali, nie musiałbym wydać
więcej niż na Ushery, żeby być zadowolonym.
Prosta muzyka Cata Stevensa pokazuje ciekawe strony sprzętu. Niby żadne
wyzwanie, ale na każdych kolumnach
brzmi inaczej. Tu, powiedzmy uczciwie, bez wodotrysków. Czytelność jest
na szóstkę, barwa głosu – naturalna,
piękne gitary, ale czasem nagranie się
ściska. Pewnie ten album tak ma i tylko w dwóch przypadkach usłyszałem
coś, co mnie zmiażdżyło – za sprawą
monitorów Grahama i systemu TAD-a.
Tu jest ostro, ale warto posłuchać góry.
No i ta przestrzeń w „Morning Has
Broken”. Tak, wiem, że to sztuczny pogłos, ale chórek zasługuje na skrzynkę
dobrego trunku. Realizator na drugą.
„First Cut Is The Deepest” – ten język
brzmienia rozumieją już tylko Grahamy
i Harbethy.
Mamy więc do czynienia z tak zwanym „akustycznym głośnikiem”, co to
wyłoży się w metalu i przyległościach?
Weźmy Dream Theater. Fakt, nie ma
takiego basu, jak w Chario, za to faktura się nie zamazuje. Wszystko słychać,

bez nawet delikatnej sugestii ściśnięcia.
Wokal jest zawsze na wierzchu, każda gitara osobno, a bas punktuje i pulsuje. Słychać też, jak ważną rolę gra
klawiszowiec, który u konkurencji po
prostu wychodzi na fajeczkę.

Konkluzja
Niecałe 2000 zł? To jakiś żart? Za te
pieniądze: łeb urywa.

Usher S-520 II
Cena:

1950 zł

Dane techniczne:
Liczba dróg/głośników:
Skuteczność:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/2
86 dB
8 omów
55 Hz – 20 kHz
30 – 250 W
30/18/25 cm
6,3 kg

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