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Co kupić za średnią krajową? Monitor, podłogówkę,  
a może system kina domowego? Ten ostatni potraktujmy jako żart 
albo sprzęt AGD, w rodzaju pralki lub lodówki. Musi być.  
Zmywać, prać, grać. I nie rozsypać się w okresie gwarancyjnym.
Podłogówki są wygodne, a ponadto krążą plotki,  
że mają więcej basu. Ale czy za taką sumę  
znajdą się skrzynki, z których nie będą się sypać wióry?  
Niewykluczone, ale bezpieczniej i tak „iść w monitory”. 
„Masz co lepszego”? – spytał Onufry Zagłoba  
w „Ogniem i mieczem”. No, nie. 
To jedziemy.

Maciej Stryjecki
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uż się wydawało, że Francuzi 
całkowicie przerzucą się na hi- 
-end, aż tu znienacka pojawiła 

się nowość. MC170 występują w dwóch 
wersjach: regałowej (Antigua) i podłogo-
wej (Jersey). Premiera była możliwa dzię-
ki sukcesowi rynkowemu satelitek Eole, 
wyposażonych w głośnik koncentryczny.

Budowa
Dźwięk przetwornika współosiowego 

spodobał się klientom, więc konstrukcja 
trafiła z powrotem na warsztat. Po kilku 
modyfikacjach dostosowano ją do więk-
szych skrzynek. Cabasse ma w tym duże 
doświadczenie i jest uznawany za specjali-

stę od współosiowców.
Głośnik 10T15MC odtwa-

rza pasmo 700 Hz – 20 kHz  
i łączy tradycyjny stożek  
o średnicy 15 cm z umiesz-
czoną przed nim calową 
kopułką. Magnes średnio-
tonowca znajduje się w me-
talowej puszce, a kopułki 
– w niewielkiej obudowie  
z plastiku. Wygląda to in-
trygująco, ale ważniejsze są 
walory brzmieniowe takie-

go rozwiązania. Teoretycz-
nie powinno się ono wy-
różniać spójnością pasma 
i realistycznym oddaniem 
efektów przestrzennych.  
A w praktyce? Wkrótce się 
przekonamy.

Antigua i Jersey to kon-
strukcje dwudrożne, oparte 
właśnie na 10T15MC. Bas 
odtwarzają 17-cm głośni-
ki 17TN20 z membranami 
kompozytowymi. Zwrotni-

ce nie są rozbudowane i mieszczą się na 
niewielkich płytkach drukowanych, tuż za 
gniazdami.

Pojedyncze zaciski należą do tanich, 
ale oblano je tworzywem sztucznym, by 
uniknąć przypadkowego zwarcia końcó-
wek kabli. W czasie podłączenia należy 
się kierować kolorem obwódek. Dodat-
kowych oznaczeń nie naniesiono, ale te są 
wystarczająco czytelne.

Tunel bas-refleksu dmucha do tyłu, więc 
warto pamiętać, aby nie stawiać monitorów 
przy samej ścianie. Zaburzy to równowagę 
tonalną i ograniczy szczegółowość.

Obudowy wykonano z cienkich płyt 
MDF-u i zapewne dlatego zdecydowano 

tu Bas.

tu Głośnik współosiowy.

q Montaż przewodów.

t Para, czyli trzy głośniki.

Francuska firma  
Cabasse  
w ostatnich latach  
koncentrowała się  
na wyższych  
przedziałach cenowych. 
Zrobiła postępy, o czym 
przekonaliśmy się,  
testując podłogówki  
Murano Alto  
(„HFiM” 5/2018). 
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się na wewnętrzne wzmocnienia. Całość 
wygląda jednak porządnie, a półokrągłe 
ścianki boczne pomagają w redukcji fal 
stojących wewnątrz obudowy, podobnie 
jak obfite wytłumienie pianką.

Kolumny są oferowane w dwóch wa-
riantach wykończenia. Podstawowy to 
folie winylowe, imitujące czarny heban 
i naturalny dąb. Wersję „na bogato” po-
kryto błyszczącym lakierem. Taką właśnie 
dostarczono do testu. Mimo to polecamy 
standardową, bo nie widać na niej kurzu  
i odcisków palców.

Maskownice to masywne metalowe 
siatki, utrzymywane przy frontach magne-
sami. Zgodnie z obecną modą, na obudo-
wach nie znajdziemy ani jednej śrubki.

MC170 Antigua ma skuteczność 88 dB 
i deklarowaną impedancję 8 omów, choć 
minimalna to 3,2 oma, więc bliżej jej do 
4-omów. Tak czy inaczej, w praktyce oka-
zuje się łatwym obciążeniem dla wzmac-
niacza. Można podłączyć nawet tani am-

plituner, choć z pewnością odwdzięczy się 
za lepsze towarzystwo.

Monitory sprawdzą się na półce, przy 
czym odległość od tylnej ściany powinna 
wynieść nie mniej niż 20-30 cm. Najlepiej 
jednak będzie im na podstawkach.

Wrażenia odsłuchowe
Słuchanie rozpocząłem od muzyki roz-

rywkowej. Najpierw trochę klasyki, jak 
Sting, Pink Floyd, a później nowsze rzeczy 
– Madonna, Prince – i mocniejszy Dream 
Theater. Po jednej piosence i kolejne mo-
nitorki lądowały na podstawkach. Wystar-
czył kwadrans, by wysnuć przypuszczenie, 
że właśnie francuskie zestawy wybierze ja-
kieś 80 % klientów bazujących na krótkim 
odsłuchu w sklepie.

Cabasse robiły największe wrażenie. Dy-
namiką, przestrzenią i rozmiarami dźwięku. 
Grały, jakby ich skrzynki były dwa razy więk-
sze. Szybko doszedłem też do wniosku, że za 
połowę sukcesu odpowiada bas. Niżej roz-
ciągnięty, ale jednocześnie nie przytłaczający 
reszty pasma. Mocny, choć raczej miękki. 
Nastawiony nie na tempo i szybkość reakcji, 
ale na dodanie nagraniom potęgi i masyw-
nej podstawy. Jednocześnie dźwięk wydawał 
się najbardziej wyraźny, szczegółowy, choć 
ostry i efekciarski. Wolę jednak to niż mod-
ne ostatnio „ciepłe brzmienie”, polegające na 
zamazaniu konturów i dopompowaniu niż-
szej średnicy. To zabieg mający na celu ucy-
wilizowanie agresywnych plików. Jeżeli tak, 
to Cabasse im nie pomoże, za to brzmieniu 
trudno będzie odmówić życia i świeżości.

Francuskie zestawy mają dużo basu  
i wysokich tonów. Bez wahania pokazują 
szczegóły, również w dalszych planach. 
Przestrzeń także jest efektowna: rozbudo-
wana w głąb i wszerz. Jednym zdaniem: 
tylko słuchać i cieszyć się udanym dźwię-
kiem za niewielkie pieniądze.

I tak zapewne będzie, o ile pozostanie-
cie przy repertuarze rozrywkowym. Kiedy 
jednak w szufladzie odtwarzacza wyląduje 
materiał akustyczny, kolumny tracą wigor. 
W klasyce, muzyce wokalnej czy nawet trio 
jazzowym sympatia odwraca się w stronę 
DALI czy Monitor Audio Silver 100. Wy-
starczy kilka taktów kwintetu smyczkowe-
go, jedno solo blachy, kawałek arii operowej 
czy szybka gama na fortepianie, by gdzieś 

p Wzmocnienia wewnętrzne.

qu Zwrotnica.

p Błyszcząca czerń.
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uleciał cały blask, a dźwięk stał się matowy  
i płaski. Przestrzeni niczego nie brakuje, ale 
nie słychać już tylu szczegółów w symfonice. 

Czujemy wręcz, że całość zdradza tendencję 
do zlewania się, a najbardziej cierpi przej-
rzystość.

Trudno w to uwierzyć, więc wróciłem 
do Stinga. I znów sytuacja się odwróciła. 
Jakie jest wyjaśnienie tej zagadki? Pamię-
tacie z młodości przycisk loudness albo 
kontur? To korektor barwy, uwypuklający 
bas i wysokie tony, za to cofający średnicę. 
Sprawdzał się zwłaszcza w czasie cichego 
słuchania. Cabasse też dobrze grają przy 
niskich poziomach głośności. Antigua 
ma właśnie tak ukształtowane pasmo. Je-
stem pewien, że taki był plan, bo efekt jest 
ewidentny. To jednak nie wada, ale spo-
sób na to, by trafić w konkretny repertuar  
i upodobania. Jakie – już wiecie.

Konkluzja
Cabasse MC170 Antigua to monitory 

do rocka, popu i ogólnie – muzyki roz-
rywkowej. W takim zadaniu sprawdzają 
się znakomicie. W dodatku to ciekawa 
konstrukcja, przyciągająca oko i ucho; to 
drugie zwłaszcza obszerną przestrzenią. 
W skrócie: głośnik z charakterem.

t Bas-refleks dmucha do tyłu.

q Pojedyncze gniazda.

Cabasse  
MC170 Antigua
Cena:  2990 zł

Dane techniczne:

Ilość dróg/głośników:  3/2
Obudowa:  bas-refleks
Pasmo przenoszenia:  60 Hz – 20 kHz 
Skuteczność:  88 dB
Impedancja:  8 omów 
Rek. moc wzm.:  20-200 W
Terminale:  pojedyncze
Wymiary (w/s/g):  40/23/30 cm
Masa:  9 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≥≥
Dynamika:  ≤≤≤≤≤
Stereofonia:  ≤≤≤≤≤
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≥
Muzykalność:  ≤≤≤≥≥
Bas:  ≤≤≤≤≤
Brzmienie:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥
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Canton  
GLE 436.2 
Canton  
GLE 436.2 
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orządne skrzynki i przetwor-
niki to jedno. Drugie to przy-
wiązanie do brzmienia. Efek-

townego i energicznego, a więc takiego, 
które przypadnie do gustu fanom rocka.  
A tych jest przecież więcej niż miłośników 
klasyki czy jazzu. W czym zatem problem? 
Jakoś się tak złożyło, że niemieccy produ-
cenci hi-fi mają w naszym kraju pod gór-
kę. Polacy od początku faworyzowali 
sprzęt z Wielkiej Brytanii, USA, Japonii,  
a jeżeli z Europy, to przeważnie z Danii  

i Włoch. Canton zawsze był kojarzony  
z niedrogimi konstrukcjami. Oferował, co 
prawda, produkty z wysokiej półki, ale 
klienci chętniej wybierali tańsze modele. 
Nic w tym dziwnego, bo są warte zaintere-
sowania, zwłaszcza gdy je porównać  
z konkurencją w zbliżonej cenie. Chociażby 
w tym teście: to najtańsza opcja, a spójrzcie 
na jakość komponentów i skrzynek.

Budowa
GLE to krótka seria, zaprojektowa-

na jako system 5.0. Znalazły się w niej 
dwie podłogówki (większa występuje 
również w wersji aktywnej, z dekodera-
mi DTS, Dolby Digital i subwooferem), 
dwa monitory, głośnik centralny i trzy 
głośniki do zawieszenia na ścianie. Do 
wyceny producent podszedł oryginalnie. 
Zarówno w przypadku podłogówek, jak  
i monitorów, różnica pomiędzy większym 
i mniejszym modelem jest kosmetyczna. 
O wyborze decyduje nie portfel, a warun-
ki akustyczne pomieszczenia odsłucho-
wego. Monitory 426.2 mają 16-cm gło-
śnik basowy i mniejsze od 436.2 skrzynki,  
a para jest tańsza tylko o 200 zł.

Opisywane 436.2 to układ dwudrożny. 
Oba przetworniki to projekt i produkcja 
Cantona. Niskie tony i średnicę pokrywa 
18-cm aluminiowy stożek bez korektora 

fazy czy nakładki przeciwpyłowej. Mem-
branę zawieszono na dość sztywnym re-
sorze z dwiema fałdami. Kosz wykonano 
z poliwęglanu. Do napędu wykorzystano 
solidny magnes. Wysokotonową kopułkę 
ze stopu aluminium i manganu napędza 
cewka  chłodzona ferrofluidem.

Obudowy sklejono z cienkiej płyty 
MDF. Tylko na froncie dołożono drugą 
warstwę, co razem dało 22 mm.

Zwrotnica dzieli pasmo przy 3 kHz  
i składa się tylko z dwóch cewek i trzech 
kondensatorów. Montuje się ją z tyłu,  
w okolicy gniazd. Pojedynczych, złoco-
nych i zalanych plastikiem, który zabez-
piecza przed przypadkowym zwarciem 
końcówek kabli. Bas-refleks wyprowadzo-
no do tyłu. Maskownice trzymają bolce, 
wpuszczane w dziurki w koronach ko-
szy – identyczne rozwiązanie zastoso- 
wało DALI.

Podstawowe wykończenia to winyl 
malowany matowym lakierem na czarno 
i biało. Jest także wersja imitująca egzo-
tyczne drewno makassar. Podobno seria 
w tym wykończeniu to najlepiej sprze-
dające się budżetowe głośniki w Europie. 
Do monitorów Canton opracował własne 
podstawki – dwa modele, za 800 i 1200 zł/ 
/para. Zainteresujcie się nimi, nawet jeżeli 
wybierzecie głośniki innej firmy.

q Aluminiowy bas. pu Układ dwudrożny. q Wysokie tony.

Canton jest w Polsce 
obecny od wczesnych  
lat 90. XX wieku.  
Mimo to, firma  
nie osiągnęła pozycji  
porównywalnej  
z markami duńskimi  
czy brytyjskimi. Dziwne, 
bo Cantony zawsze były 
porządnie wykonane  
i w swojej cenie stanowiły 
opcję wartą rozważenia.
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Wrażenia odsłuchowe
Zestaw Cantona budzi sympatię od 

pierwszego dźwięku. Jeżeli sprzedawca 
zaprezentuje płytę audiofilską, możecie 
wpaść w zachwyt. No, trochę przesadzam, 
ale trzeba przyznać, że dźwięk jest zdro-
wy, nieprzekombinowany i proporcjo-
nalny. W przypadku tanich monitorów 
to naprawdę dużo i tylko na takiej bazie 
można budować brzmienie, z którym 
będziemy chcieli zostać dłużej. O pełnej 
neutralności nie można mówić, bo takie 
zjawisko nie występuje w tym segmencie 
cenowym. Słychać, że podkreślono górę. 
Perkusjonalia czy sybilanty potrafią wy-
skoczyć naprzód. Upraszczając, Canton 
lubi czasem syknąć i cyknąć, ale nie robi 
tego nagminnie i nie rozjaśnia realizacji. 
Dla osób szukających miękkości i lam-
powego ciepła to niespecjalna zachęta. 
Z drugiej strony, dźwięk jest przejrzysty 

i szczegółowy. Wolę to niż zamazanie 
faktury.

Dla równowagi, głośnik basowy zaska-
kuje wydajnością. Może nie schodzi zbyt 

nisko, ale potrafi miło zamruczeć, a nawet 
stworzyć wrażenie sporego ciśnienia. Nie 
jest mistrzem kontroli. Nie zawsze nadąży 
za szybkimi przebiegami, ale to już wyni-
ka z zaplanowanego charakteru dołu. Jest 
miękki, dość sprężysty, a spowolnienie 
dodaje mu potęgi. Konstruktor starał się 
uzyskać dużo z małego głośnika w małej 
skrzynce, ale zachował umiar.

W pewnym sensie Cantony przypomi-
nają Cabasse. Też słychać lekki kontur, 
ale średnica nie została aż tak cofnięta. To 
jedynie efekt mający poprawić przejrzy-
stość i rozmiary sceny. Przez to Cantony 
są bardziej uniwersalne od Cabasse. Moż-
na na nich posłuchać akustycznego jazzu, 
fortepianu, wokali, a nawet symfoniki. 
Preferują pop okraszony elektroniką, ale 
barwa instrumentów jest zbliżona do 
oryginału. Nie można mówić o złudzeniu 
obecności na koncercie, bo jednak czuć 
matowy nalot, ale nie w stopniu, który 
by zniechęcał do płyt z klasyką. Jest przy-
zwoicie, na trójkę z plusem, co w połącze-
niu z piątką z minusem za pop daje dobrą  
średnią.

p W całej okazałości.

q Montaż zwrotnicy i gniazd. p Pełen striptiz. q Zwrotnica.
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Reszta cech prezentuje wyrównany, sa-
tysfakcjonujący poziom. W niewielkich 
składach scena jest wystarczająco ob-

szerna, z poprawnie zbudowaną głębią. 
Dźwięk się spłaszcza dopiero w bardziej 
skomplikowanym materiale: symfonice 
czy muzyce operowej. Czyli dostajemy 
to, czego moglibyśmy się spodziewać za  
2000 zł z ogonkiem.

Podobnie dynamika – okazuje się wy-
starczająca w większości repertuaru. Pary 
zabraknie w orkiestrowym tutti i muzyce 
organowej. I znowu, to typowe dla niedro-
gich małych skrzynek. Szczerze mówiąc, 
bardziej bym się obawiał, gdybym zoba-
czył przed sobą ścianę dźwięku.

Uwagę zwraca dobrze zbudowany 
pierwszy plan i wysunięte do przodu wo-
kale. Razem z niezłą głębią daje to cieka-

wy efekt powiększenia sceny. W Canto-
nach najbardziej podobały mi się gitary 
akustyczne. I to zarówno te w piosenkach 
Cata Stevensa, jak i w rękach klasycznych 
mistrzów.

Konkluzja
W tabelce czwórki od góry do dołu. 

Oznacza to po prostu bezpieczny zakup.  
A w dalszej perspektywie – brak przy-
krych niespodzianek.

p Terminale zalane plastikiem.

t Wylot bas-refleksu z tyłu.

Canton GLE 436.2 
Cena:  2198 zł

Dane techniczne:

Ilość dróg/głośników:  2/2
Obudowa:  bas-refleks
Pasmo przenoszenia:  38 Hz – 30 kHz  
Skuteczność:  89 dB
Impedancja:  4-8 omów  
Rek. moc wzm.:  20-150 W
Terminale:  pojedyncze
Wymiary (w/s/g):  36/19/28 cm
Masa:  6,7 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≤≤
Dynamika:  ≤≤≤≤≥
Stereofonia:  ≤≤≤≤≥
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≥
Muzykalność:  ≤≤≤≤≥
Bas:  ≤≤≤≤≥
Brzmienie:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥
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DALi Opticon 2DALi Opticon 2



Test monitory 2000-4000 zł

21Hi•Fi i Muzyka 9/18

spomniane kolumny 
sprzedawano nad Wisłą 
kontenerami. Otrzymy-

wały świetne recenzje w fachowych cza-
sopismach, także u nas. Duńczycy 
wprawdzie nie stawiali na wyrafinowane 
wzornictwo, a w tańszych seriach nie sto-
sowali fornirów, za to powszechnie było 
wiadomo, że ich produkty są solidne  
i wykonane z dobrych materiałów.

Obecnie kolumny DALI nie należą już 
do tanich. Opticon 2 to jeden z najtań-
szych modeli w katalogu, a i tak za parę 
trzeba zapłacić blisko 4000 zł. Warto jed-
nak spojrzeć na to z innej strony. Często 
narzekamy na daleko-
wschodnią tan-
detę, a DALI 

trzyma poziom. Można nawet powiedzieć, 
że jakość się poprawiła. Wystarczy spoj-
rzeć na wspomniane 505 i współczesne 
Opticony 6. Staranność wykonania, wy-
gląd i jakość obudów to wyraźny krok na-
przód. Do tego firma zapewnia, że kolum-
ny powstają w Danii. Od cięcia MDF-u, 
do wkręcenia ostatniej śrubki.

Budowa
„Dwójki” stanowią przykład klasycznej 

elegancji. Obudowy to standardowe pro-
stopadłościany, dokładnie pokryte winy-
lową folią. Do wyboru są trzy warianty 

wykończenia: orzech, czarny dąb i biały 
lakier. Przednie ścianki połyskują lakie-
rem fortepianowym. Maskownice mon-
tuje się na bolcach, wchodzących w tuleje 
przy głośnikach. Lepiej je zdjąć, bo skry-

wają  sympatyczne widoki.
Jedwabna kopułka wyso-

kotonowa ma 28 mm śred-
nicy. Metalowy kołnierz  
i połyskująca obręcz dodają 
jej elegancji, a mocny ma-

gnes – energii. Membranę 16-cm nisko- 
-średniotonowca zrobiono z mieszaniny 
celulozy i włókien drzewnych. Ażurowy 
kosz wieńczy duży magnes bez ekrano-
wania.

Zwrotnica dzieli pasmo przy 2 kHz. To 
prosty układ, złożony z kilku elementów 
dobrej jakości. Obudowy są solidne. Płyty 
MDF mają grubość 2 cm, a front wzmac-
nia dodatkowa, centymetrowa, z frezami 
na kosze głośników. Bas-refleks dmucha 
do tyłu.

Opticony 2 wyposażono w parę złoco-
nych gniazd w plastikowych płaszczach. 

qu Jedwabna kopułka  
o średnicy 28 mm.

tu „Drewniana”  
membrana basowa.

q Duńska para.

DALI buduje swoją  
pozycję w Polsce  
od ponad ćwierćwiecza. 
Modele takie jak 104  
i 505 w swoim czasie 
stanowiły nie lada  
sensację i w zasadzie  
nie miały konkurencji 
wśród tanich  
podłogówek. 
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Nie mam zastrzeżeń do ich jakości, ale 
warto wspomnieć, że zaciski mają ostre 
krawędzie, a dostęp do nich jest trudny, 
ponieważ schowano je w głębokim odle-
wie z plastiku. Może się nie skaleczycie, 
ale dokręcanie końcówek przewodów nie 
jest wygodne.

Monitory powinny stanąć na solidnych 
podstawkach. Trzeba im zapewnić wystar-
czającą odległość od tylnej ściany. Inaczej 
należy się liczyć z utratą przejrzystości  
i zamazaniem rysunku basu. Deklarowana 
skuteczność 87 dB i impedancja nominal-
na 4 omów nie zwiastują może nadzwy-
czajnej kompatybilności, ale w praktyce 
każdy wzmacniacz w zbliżonej cenie po-
winien sobie poradzić. Warto się jednak 
rozejrzeć za wydajną konstrukcją, ponie-
waż duńskie monitory lubią kaloryczne 
dawki prądu.

Wrażenia odsłuchowe
DALI prezentuje inną szkołę niż po-

zostałe zestawy w tym teście. W dźwięku 
czuje się spokój, jakby duńskie głośniki  

z rezerwą podchodziły do pięciominuto-
wych odsłuchów w sklepie. Gdyby umia-
ły mówić, usłyszelibyśmy: „Niech się 
młodzież ściga. My w tych zawodach nie 
startujemy, bo wiemy, że na dłuższą metę  
z nami żyje się przyjemniej”.

Opticony 2 nie kapryszą, tylko wykonują 
swoją robotę z rutyną zawodowca i kwali-

fikacjami fachowca. Na po-
czątku odrzucają wszystko, 
co miałoby muzykę ubrać 
w makijaż; zamaskować 
wady czy podkreślić zalety. 
Starają się grać naturalnie, 
oddając prawdę o barwie 
instrumentów. Stawiają na 
atuty charakterystyczne dla 

monitorów: przestrzeń, średnicę i precy-
zję. Stereofonia jest na tyle dobra, że wy-
trzyma porównania z innymi monitorami 
z grupy. Precyzja i szczegółowość prezen-
tują inne oblicze niż w Monitor Audio czy 
Cabasse. Tam zostają podkreślone wyso-
kimi tonami; tutaj niby tak samo, ale sub-
telniej, dzięki czemu słychać więcej śred-
nicy i basu.

Ten ostatni jest mniej obszerny niż w Sil- 
ver 100. Nie schodzi tak głęboko, ale oka-
zuje się bardziej wyrównany i naturalny. 
Przez to, że lżejszy, jest też szybszy, choć to 
jeszcze nie poziom konstrukcji zamknię-
tych. W tych aspektach zachwytów nie 
będzie, ale są obszary, w których duńskie 
monitory wygrywają bez dyskusji.

Pierwszy to naturalność brzmienia. 
Partie instrumentów akustycznych są 
prezentowane bez podbarwień. Podobnie 
z wokalami, bez różnicy, czy w kamera-
listyce, solo, czy w chórze. To jeszcze nie 
poziom dobrych głośników za większe 
pieniądze, ale już moment, w którym nie 
odczujemy bólu uzębienia. Po prostu, do-
brze się tego słucha. Mimo że inne kon-
strukcje pokazały większe możliwości  
w zakresie dynamiki, przeczą temu chwi-
le relaksu z symfoniką. Głównie z uwagi 

tu Zwrotnica.

p Obfite wytłumienie.

p Klasyczna elegancja.
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na fakt, że Opticony 2 lepiej sobie radzą 
z przekazaniem drobnych różnic natęże-
nia oraz emocji. Nie tracą także kontroli 

nad barwą w skomplikowanych składach 
akustycznych. Zachowują równowagę 
tonalną, dzięki czemu orkiestra potrafi 

zabrzmieć swobodnie. Jeżeli komplikacje 
okażą się zbyt duże, DALI nie będą nadra-
biały pompowaniem decybeli. Zmniejszą 
skalę, ale zachowają prawidłowy charakter 
prezentacji. Tak robią monitory z wyższej 
półki, chociaż…

O ostatecznej ocenie zadecyduje Wasze 
doświadczenie i repertuar, jakiego słucha-
cie. Jeżeli to głównie pop albo pochodne, 
z dużą zawartością elektroniki, zabraknie 
efekciarstwa i basowego masażu. Jeże-
li częściej sięgacie po klasykę, Opticon 2  

odeśle konkurencję do pudełek. Jeże-
li wszystkiego po trochu, docenicie jego 
uniwersalność. Albo… rozpoczniecie po-
szukiwania od nowa. Nie ma lekko.

Konkluzja
W akustycznym materiale DALI Opti-

con 2 rządzą. W elektronicznym? Cena 
4000 zł za tej klasy kompromis jest jak 
najbardziej do przyjęcia. 

p Głęboko i niewygodnie.

t Tunel z szerokim wylotem. 

DALI Opticon 2
Cena:  3998 zł

Dane techniczne:

Ilość dróg/głośników:  2/2
Obudowa:  bas-refleks
Pasmo przenoszenia:  59 Hz – 27 kHz   
Skuteczność:  87 dB
Impedancja:  4 omy  
Rek. moc wzm.:  30-250 W
Terminale:  pojedyncze
Wymiary (w/s/g):  35/19,5/30 cm
Masa:  7,8 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≤≤
Dynamika:  ≤≤≤≤≥
Stereofonia:  ≤≤≤≤≤
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≤
Muzykalność:  ≤≤≤≤≤
Bas:  ≤≤≤≤≥
Brzmienie:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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Monitor Audio Silver 50 
Monitor Audio Silver 100
Monitor Audio Silver 50 
Monitor Audio Silver 100
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olejne odsłony bazowały na 
podobnych, choć systema-
tycznie ulepszanych rozwią-

zaniach, a stolarka pozostawała na stabil-
nym wysokim poziomie. Co prawda, 
produkcja srebrnej serii odbywa się na 
Dalekim Wschodzie, ale niewiele firm na 
Starym Kontynencie potrafi powtórzyć tę 
jakość.

W najnowszej, szóstej generacji serii  
Silver Monitor Audio stosuje sprawdzone 
i dopieszczone rozwiązania z poprzed-
nich edycji i zapewnia, że dały one jesz-
cze lepsze brzmienie.

To typowe deklaracje z katalogów, ale 
widać, że na niczym nie oszczędzano. 
Skrzynki są solidne i wykonane z gru-
bych płyt MDF. Przetworniki przyciągają 
wzrok, ale największe wrażenie robią for-
niry oraz staranność wykonania.

Szósta generacja srebrnej serii składa 
się z dwóch monitorów: 50 i 100. Dalej 
są trzy kolumny wolnostojące. Smukłe 
200 mogą stać w odległości 30 cm od 
tylnej ściany i nie będą im przeszkadza-
ły nawet zagracone klitki. Większe 300 
zastąpiły w katalogu najlepiej sprzeda-
jące się Silver 8. To już spore skrzynki, 

zdolne odwzorować szeroką skalę dyna-
miki w średnim pomieszczeniu, chociaż 
w tym jeszcze lepiej sprawdzą się Silver 
500 z parą 20-cm wooferów.

Mimo że seria powstała z myślą o pra-
cy w systemach stereo średniej klasy, 
nie zabrakło w niej dodatków do kina 
domowego. Subwoofer Silver W-12 nie 
należy do tanich, ale przynajmniej wie-
my, za co płacimy. Oprócz efektownych 
fornirów, dostajemy 12-calowy głośnik 
z metalową membraną o dużym sko-
ku, 500-watowy wzmacniacz w klasie D  
i wbudowany procesor APC (Automa-
tic Position Correction). To przydatny 
gadżet, korygujący akustyczne niespo-
dzianki wynikające z ustawienia. 32-bi-
towy kontroler dokonuje kilku tysięcy 
pomiarów na sekundę i optymalizuje 
pracę układu wzmacniacz-głośnik. Po-
czątkowo audiofile podchodzili do po-
dobnych nowinek nieufnie, ale z czasem 
przekonali się, że to działa. I o ile można 
by dywagować nad relacją wad do zalet 
w przypadku kolumn pełnopasmowych, 
o tyle w subwooferach trudno znaleźć 
ich słabe strony.

Głośniki centralne występują w wersji 
budżetowej i „wypasionej”. Pierwsza to 
niewielka dwudrożna skrzynka na pół-
kę. Druga ma aż cztery głośniki w ukła-

tp Silver 50: zwrotnica.

q Silver 50: góra. q Sliver 50: bas.

Srebrne serie Monitor Audio wywołały na rynku  
nie lada zamieszanie. Kolumny wyglądały świetnie, 
zostały starannie wykonane, a wyceniono je  
na tyle rozsądnie, by wytrzymała to kieszeń  
przeciętnego Europejczyka, w tym Polaka.  
Postawiono na jakość materiałów,  
robocizny i prezencję. Głośniki miały klasę,  
a – co najważniejsze – niejednokrotnie wygrywały 
porównania odsłuchowe. Seria stała się hitem,  
a firma odniosła sukces komercyjny.
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dzie 2,5-drożnym, w tym 14-cm meta-
lowy średniotonowy. Ofertę uzupełniają 
efektowe miniaturki do powieszenia na 
ścianie.

Wszystkie modele są łatwym obciąże-
niem dla wzmacniaczy i oczu: ilość wer-
sji kolorystycznych pozwoli dopasować 
skrzynki do każdego wnętrza. Oprócz 
czarnego lakieru fortepianowego i białe-
go satynowego, do wyboru przewidziano: 
naturalny i czarny dąb, orzech, palisan-
der oraz wiśnię.

Budowa
Silver 50 i 100 to konstrukcje dwu- 

drożne, dwugłośnikowe, wszystkie z mem- 
branami C-CAM (Ceramic Coated Alu-
minium/Magnesium). W nisko-śred-
niotonowcach mają one kształt wycinka 
sfery, bez korektorów fazy czy nakładek 
przeciwpyłowych. Są jednolicie wklę-
słe, ale uwagę zwracają liczne wgłębie- 
nia systemu RST, poprawiającego sztyw-
ność.

Złoconą, 25-mm kopułkę schowano 
za efektowną metalową siatką, zabez-
pieczającą przed uszkodzeniem me-
chanicznym, a przy okazji rozpraszają-
cą fale. Napęd zapewnia wentylowany 
magnes NEO (neodymowy), a całość 
zamknięto w obudowie odlewanej z po-
limerów. Głośniki są przykręcane z tyłu 
za pomocą długiej śruby. Na froncie nie 
widać elementów mocujących – ma-
skownice trzymają magnesy ukryte pod  
fornirem.

Modele 50 i 100 mają takie same ko-
pułki. Różnią się głośnikami nisko-śred-
niotonowymi. W Silver 50 zastosowano 
zaledwie 13-cm, co rodzi obawy o głębię 

basu i możliwości dynamiczne. Silver 
100 to inna bajka – stożek ma 20 cm  
i jest największy spośród wszystkich  
w teście.

Monitor Audio chwali się wewnętrz-
nym okablowaniem z czystej miedzi  
i zwrotnicami zbudowanymi z elemen-
tów wysokiej jakości (kondensatory po-
lipropylenowe i wentylowane cewki z la-
minowanymi rdzeniami stalowymi). Nie 
wspomina natomiast o obudowach, a te 
należy pochwalić za grubość płyt MDF, 
precyzję ich spasowania i wewnętrzne 
wzmocnienia.

Wyloty tuneli bas-refleksu umiesz-
czono tuż nad podwójnymi gniazdami, 

które przyjmują wszystkie standardy 
podłączeń. Częstotliwości podziału 
zwrotnicy ustalono na 3 kHz (Silver 
50) i 2,8 kHz (Silver 100). Impedancja 
nominalna to 8 omów, a minimalna 
nie spada poniżej 4,2 oma dla Silver 50  
i 4,5 oma dla Silver 100. „Pięćdziesiątki” 
można postawić na półce; z „setkami” 
bym nie ryzykował. Zbyt mała odległość 
od tylnej ściany może negatywnie wpły-
nąć na klarowność basu.

Wrażenia odsłuchowe
Monitor Audio Silver 50

Silver 50 to najmniejsze monitorki  
w teście; przy reszcie wyglądają jak za-
bawki. Spodziewamy się więc, że i dźwięk 
będzie mniejszy. Tymczasem, kiedy zagra 

niezbyt rozbudowany skład, a najlepiej – 
audiofilskie plumkanie, przecieramy oczy 
ze zdumienia. Dźwięk okazuje się za-
skakująco duży i nasycony. Momentami 
nawet energiczny i efektowny, zdecydo-
wanie ponad oczekiwania. A bas? Choć 
niezbyt równomierny, pozostaje sprężysty 
i nadspodziewanie obszerny w zakresie, 
w którym powinna już panować niczym 
nie zmącona cisza. Do tego dochodzi 
może nie imponująca, ale uporządko-
wana scena z dobrze ogniskowanymi  
źródłami.

Monitorki potrafią zagrać zaskakujące  
głośno. Przesłuchałem składankę Cata Ste- 

p Małe jest piękne.

p Silver 50: wytłumienie.

q Silver 50: tył.

q Silver 50: gniazda.
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vensa. Sięgnąłem po realizacje ECM-u,  
potem Stockfischa i zastanawiałem się, 
jak oni to zrobili. Gdzieś w głębi duszy 
tliła się iskra podejrzenia. Monitor Audio 
musi oszukiwać, bo tak się po prostu nie 
da. Znam wiele konstrukcji podobnych 
gabarytów, za znacznie większe pienią-
dze i żadne tak nie pompują. No, może 
poza Totemami Model One, ale to było 
„dawno i nieprawda”. Z tymi myślami 
położyłem się spać.

Rano nabrałem ochoty na mocniejsze 
wrażenia. Symfonika, ciężki rock, jakiś 
koncert. No i wyszło szydło z worka. 
Chciałbym napisać coś pozytywnego, 
podkreślić jakieś atuty, bo skrzyneczki 
piękne. Niestety, w przypadku rozbu-
dowanych składów i skomplikowanych 
faktur nic się nie da zrobić. Monitorki 
nie wytrzymują. W tutti się gubią. In-
strumenty brzmią matowo, nosowo,  
a o przejrzystości i szczegółach należy za-
pomnieć. Dlaczego? Ano, paradoksalnie, 
właśnie dlatego, że w małych składach 
brzmią tak efektownie. Żeby to osiągnąć, 
trzeba było podrasować bas i wyekspo-
nować dynamikę. Cudów nie ma. Mała 
membrana koncentruje się na tym kon-

kretnym zadaniu i skazuje średnicę na 
wygnanie. A bez niej nie ma mowy o na-
turalnej barwie instrumentów akustycz-
nych. Silver 50 nie zniszczą może orga-
nów, ale z big-bandem sobie nie poradzą. 
Gdyby postawiono na wyrównaną cha-
rakterystykę, byłyby na pewno bardziej 
uniwersalne.

Jeżeli więc myślicie poważnie o „pięć-
dziesiątkach”, to skoncentrujcie się na 
bardzo kameralnym repertuarze. Przy-

puszczam jednak, że nikt nie przewidział 
dla nich takiego zadania. Bo niewiele 
droższe setki też zagrają w klitce. Nie po-
trzebują ani więcej watów ze wzmacnia-
cza, ani metrów sześciennych powietrza 
pomiędzy ścianami.

Po co więc zrobiono Silver 50? Widzę 
jedno wytłumaczenie: mają pracować 
jako głośniki efektowe, nawet bardzo 
efektowe, w systemie kina domowego.  
W tej roli sprawdzą się najlepiej.

Monitor Audio Silver 50 Silver 100
Cena:  3290 zł 3990 zł

Dane techniczne:

Ilość dróg/głośników:  2/2 2/2
Obudowa:  bas-refleks bas-refleks
Pasmo przenoszenia:  52 Hz – 35 kHz   40 Hz – 35 kHz
Skuteczność:  87 dB 88 dB
Impedancja:  8 omów   8 omów
Rek. moc wzm.:  20-150 W 20-150 W
Terminale:  podwójne podwójne
Wymiary (w/s/g):  27/16,5/24 cm 37,5/23/30 cm
Masa:  6 kg 9,3 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≥≥≥	 ≤≤≤≤≥
Dynamika:  ≤≤≤≤≥	 ≤≤≤≤≤
Stereofonia:  ≤≤≤≤≥	 ≤≤≤≤≤
Przejrzystość:  ≤≤≤≥≥	 ≤≤≤≤≤
Muzykalność:  ≤≤≤≥≥	 ≤≤≤≤≥
Bas:  ≤≤≤≤≥		 ≤≤≤≤≤≤
Brzmienie:  ≤≤≤≥≥	 ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≥≥	 ≤≤≤≤≤
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Monitor Audio  
Silver 100
Monitor Audio  
Silver 100
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W tym przypadku stwierdzenie, że 
duży może więcej, wyjaśnia wszystko… 
albo nic. Podobnie jak drugie, które pa-
miętam z podstawówki: „taki sam, tylko 
że inny”.

W audiofilskim plumkaniu i kame-
ralistyce dostajemy w zasadzie to samo 
– efektowny, klarowny dźwięk z mocno 
zaznaczonym basem i równie zdecy-
dowaną górą. Gitary tak samo czaru-
ją przejrzystością i każde szarpnięcie  

struny jest jak wycięte skalpelem. Pre-
zentacja utrzymuje dobrą selektywność, 
dzięki czemu dźwięki się nie zlewają. 
Kiedy do głosu dochodzi elektryczny bas, 
czujemy kaloryczną falę. 20-cm woo- 
fery nie gnają na złamanie karku. Wolą 
raczej zaznaczyć miękkie wybrzmie-
nie. Wytworzenie wysokiego ciśnienia 
to dla nich pestka. Jednak, na pierwszy 
rzut ucha, to ten sam dźwięk, co  
w Silver 50.

Potem zaczynamy zauważać z pozo- 
ru niewielkie różnice. Brzmienie jest 
lżejsze i bardziej zwiewne. Słuchając 
Silver 50, czułem dyskomfort, jakieś 
podskórne napięcie. Odnosiłem wraże-
nie, że głośnik basowy się wysila. Nato-
miast „setki” mają zapas, który pozwala 
im spokojnie przechodzić przez trud-
ne momenty. A kiedy przyjdzie walnąć  

z grubszej rury, sygnały z tła 
nie wycofują się na z góry 

tpu Silver 100: 20 cm szczęścia.

tpu Silver 100: wysokie tony.

tpu Full Metal Jacket x 2.

q Wystające mocowanie głośnika. q Silver 100: zwrotnica.
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upatrzone pozycje. W czasie sola bębna 
wielkiego skrzypce i flety nie uciekają  
w popłochu, tylko dalej grają swoje. Sce-
na może znacząco się nie powiększa, ale 
wypełnia ją więcej powietrza. Można ob-
serwować lepszą szczegółowość, głównie 
w średnicy i wyższym basie. Silver 50 
dają z siebie, ile mogą. Silver 100 dają 
przyjemność.

Znajdą się jednak osoby, które powie-
dzą, że to zbyt mała różnica, by robić  
z niej wielkie halo. Do pewnego mo-
mentu może i tak, ale kiedy w szufladzie 
odtwarzacza ląduje symfonika lub ostre 
łojenie, rozterki znikają. Kolumny zacho-
wują tę samą swobodę, co przy małych 
składach. Pojawia się za to przestrzeń, 

a stłumienie pozostaje wspomnieniem. 
Instrumenty nie są już ściśnięte jak lu-
dzie w tokijskim metrze. Każda grupa 
ma swoją aurę i barwę. Dostrzega się jej 
zróżnicowanie: miękkość altówek, blask 
blachy i przenikliwość piccolo. Może 
góra ich pasma nie jest w pełni natural-
na, ale grają razem, nie wchodząc sobie  
w drogę.

Silver 100 brzmią trochę efekciarsko  
i preferują muzykę rozrywkową, ale 
mimo to w klasyce także znajdziemy wie-
le niuansów. Miło, słuchając muzyki wo-
kalnej, skupić się na tekście. Przyznam, 
że dawno nie słyszałem w kolumnach 
za podobne pieniądze tak wyraźnie po-
danych słów w chórach ze „Strasznego 
dworu” Moniuszki.

W towarzystwie „setek” da się też ze 
spokojem oglądać filmy akcji. Pod wa-
runkiem, że użyje się mocnego wzmac-
niacza. McIntosh MA9000 nie okazał się 
przerostem formy nad treścią, chociaż 
zapewne taka konfiguracja będzie nale-
żeć do rzadkości. Mimo to sugeruję wy-

bór elektroniki z półki wyższej niż Silver 
100. Są po prostu tego warte. 

Konkluzja
Wybór jest prosty: Silver 100.

t Silver 100: tył.

q Silver 100: gniazda.

Podsumowanie
Gdybym nie miał węża w kieszeni, 

kupiłbym DALI Opticon 2 albo Moni-
tor Audio Silver 100. Pierwsze najlepiej 
się sprawdzają w muzyce klasycznej 
i ogólnie – akustycznej. Zachowują 
się jak monitor za większe pieniądze  
i utrzymują prawidłowe proporcje mię-
dzy rejestrami. Szkoda, że nie mają tak 
urodziwej szaty jak Monitor Audio, ale 
da się to przeboleć.

Silver 100 to rockowe miniaturki. 
Mają największy woofer, co przełożyło 
się na mocny bas i możliwości dyna-
miczne. W dodatku – dzięki fornirom 
– bardzo dobrze wyglądają. W popie  
z dużą zawartością elektroniki wygry-
wają test w cuglach.

Gdybym węża miał, wybrałbym Can-
tona. To przyzwoity głośnik w przyzwo-
itej cenie. Już nie ta relacja jakości do 
ceny co w starszym modelu (bez dwójki 
po kropce), ale nadal atrakcyjna propo-
zycja dla fanów rozrywki.

Cabasse to intrygująca konstrukcja 
z głośnikiem współosiowym. Stereofo-
nia jest bardzo dobra, ale równowaga 
tonalna – potraktowana oryginalnie, 
jakbyśmy na stałe załączyli loudness. To 
dobrze czy źle? Oceńcie sami.

Pozostaje Monitor Audio Silver 50. 
To bardzo dobre głośniki efektowe. Nie 
dlatego, że trzeba coś napisać na pocie-
szenie, ale w moim odczuciu te mikru-
sy niespecjalnie się nadają do jakiej-
kolwiek muzyki w stereo. Ktoś może 
jednak kompletować system 5.1 z linii 
Silver i wtedy wybór tego modelu na tył 
ma głęboki sens. Tym bardziej, że szko-
da dodatkowego tysiąca na Silver 100, 
jeżeli mają odtwarzać głównie świst kul 
i echo oklasków na koncertach.

Na koniec coś zaskakującego. Zgad-
nijcie, jaki monitor z tej stawki wybrał-
bym dla siebie, przy założeniu, że przyj-
dzie mi z nim spędzić kilka najbliższych 
lat? Ano żaden. Żarty sobie stroję? Być 
może, ale uważam, że w tym segmencie 
cenowym idzie się już na zdecydowanie 
zbyt duży kompromis. Proszę jednak 
traktować tę opinię jako niesłuszną  
i pochopną.

p Silver 100 w pięknym fornirze.



Test monitory 2000-4000 zł
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Rozpocznij muzyczną przygodę
Muzyka z czarnych płyt ma niepowtarzalny klimat i wyjątkowe 
brzmienie. To zupełnie nowe dźwiękowe doznania. Przenieś się 
w nowy wymiar twojej muzyki. Wstrzymaj oddech, opuść igłę 
i wejdź do świata analogowego audio. 

Adresy salonów i zamówienia on-line: www.tophifi.pl


