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ferta Monitor Audio jest sze-
roka, ale seria Silver niezmien-
nie pozostaje koniem pocią-

gowym firmy. Teraz mamy do czynienia  
z jej szóstą generacją (6G). Silver 200 to 
najtańsza kolumna wolnostojąca.

Oprócz niej w katalogu znajdują się jesz-
cze dwa modele podłogowe, dwa monito-
ry, dwa głośniki centralne, subwoofer oraz 
głośnik efektowy. Dopasowanie kolumn do 
kolorystyki wnętrza nie będzie problemem, 
ponieważ  do wyboru jest sześć wariantów 

wykończenia: cztery w naturalnych forni-
rach i dwa lakierowane. W pierwszej gru-
pie znalazły się: orzech, czarny i naturalny 
dąb oraz czerwony orzech. Lakiery to czar-
ny połysk oraz satynowa biel. Ta ostatnia 
zastąpiła dostępny wcześniej biały połysk. 
Wariant satynowy prezentuje się korzyst-
nie, przy okazji tworząc harmonijne zesta-
wienie z matową szarością membran.

Budowa
Silver 200 wyglądają lekko i smukło. 

Skrzynki są relatywnie wąskie; niewiele 
szersze od średnicy przetworników nisko- 
oraz nisko-średniotonowego. Smukłość 
podkreśla nowy sposób ustawienia obu-
dów. Stosowane dotychczas cokoły zastą-

tu Dół.

tu Góra.

p Kopułka C-CAM. Perforowany  
element zewnętrzny rozprasza dźwięk.

p Charakterystyczne przetłoczenia 
na membranach C-CAM. Usztywniają 
konstrukcję i rozpraszają rezonanse.

p Woofery wyglądają identycznie,  
ale górny obsługuje środek i bas, zaś  
dolny – tylko najniższą część pasma.
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piono regulowanymi nóżkami. Ich spody 
są pokryte gumopodobnym tworzywem, 
które – stykając się z podłogą – nie uszko-
dzi lakieru. Kolumny można też ustawić na 
dołączanych w komplecie stożkach. Wybór 
będzie zależał od rodzaju podłoża.

W odróżnieniu od innych modeli serii, 
Silver 200 są układem dwuipółdrożnym. Za-
stosowano w nich trzy firmowe przetworniki. 
Montaż jest nietypowy, ponieważ – zamiast 
przykręcić głośniki do frontu – konstruktor 
zastosował długie śruby, mocujące je do tyl-
nej ścianki obudowy. Poza niezaprzeczalny-
mi względami estetycznymi, takie rozwiąza-
nie ma na celu odsunięcie przetworników od 
przedniej ścianki kolumny, a przez to – ogra-
niczenie przenoszenia drgań z głośników na 
obudowę i odwrotnie.

We wszystkich przetwornikach pracują 
membrany z C-CAM-u (Ceramic-Coated 
Aluminium/Magnesium) – stopu metali 

lekkich, pokrywanego warstwą ceramiczną. 
Monitor Audio stosuje go od dziesięcioleci. 
Za wysokie tony odpowiada 25-mm kopuł-
ka z wentylowanym magnesem. Od frontu 
przysłonięto ją perforowanym metalowym 
elementem, poprawiającym rozpraszanie 
fal. Jasnoszary kolor siateczki współgra  
z membranami 14-cm „wooferów”. Pracu-
ją one w osobnych komorach – górny jako 

nisko-średniotonowy; dolny jako typowo 
basowy. Powierzchnię C-CAM-owych 
membran zdobią przetłoczenia. Zwiększają 
sztywność i rozpraszają rezonanse.

Na tylną ściankę wyprowadzono dwa 
wyloty bas-refleksu. Nie są one identyczne 
– średnica górnego jest nieznacznie mniej-
sza od dolnego. W komplecie z kolumna-
mi producent dołącza dwie gąbki, którymi 
można „dostroić” bas do akustyki pomiesz-
czenia, zatykając jeden albo oba wyloty.

Dwie pary terminali są solidne i przy-
gotowane do montażu dowolnego rodza-
ju końcówek. Jedyna niedogodność może 
się pojawić w trakcie instalacji grubych 
przewodów. Wynika to z faktu, że gniazda 
umieszczono tuż nad podłogą. W takiej sy-
tuacji lepiej sprawdzą się wtyki bananowe.

Konfiguracja systemu
Monitor Audio Silver 200 współpraco-

wały ze wzmacniaczem Moon 600i V2. 
Sygnał dostarczały odtwarzacz CD w roli 
transportu oraz przetwornik c/a, oba z serii 
K3 Roksana. Łączył je koaksjalny przewód 
Van den Hul The MC Silver IT Mk II. Jako 
przewody głośnikowe pracowały Cammi-
no SPK 14.4 EFT Reference, a jako interko-
nekt analogowy – Hijiri Million XLR. Elek-
tronika stała na stoliku StandArt STO.

t Jakość wykonania – bez zarzutu.  
Maskownica mocowana  
magnetycznie.

p Kable elegancko „zarobione”.

q Zwrotnica.
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Wrażenia odsłuchowe
Silver 200 wyglądają lekko, jakby chcia-

ły przygotować słuchacza na brzmienie, 
które za chwilę zaprezentują. I tak właśnie 

jest. Od samego początku kolumny grały 
zwiewnie i delikatnie.

Muzyka wprost uciekała z głośników, 
budując przy tym dość kameralną, ale 
solidną scenę. W zależności od nagrania, 
potrafiła ona nawet wybić się sporo po-
wyżej kolumn. Chociaż Silver 200 można 
bez obaw wykorzystać do głośnych od-

słuchów, to – moim zdaniem – najlepiej 
się czują przy średnich poziomach. Blisko 
wartości granicznych przetworniki tracą 
neutralność przekazu barw, ale wystarczy 
nieco ściszyć muzykę, aby wszystko po-
wróciło do normy.

Monitor Audio bardzo dobrze się spisu-
ją w muzyce rozrywkowej. Dzięki ponad-
przeciętnej selektywności dają dużo frajdy 

t Przykręcane nóżki zastąpiły  
stosowane dotychczas cokoły.

u Kolce znajdziemy w zestawie.  
Można je łatwo dokręcić i ustawić  
na nich kolumny.

u Podkładki zapobiegają  
uszkodzeniu podłogi.
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w gęstych aranżacjach, kiedy wiele instru-
mentów gra równocześnie. Nawet skom-
plikowane popisy perkusisty nie zaburza-
ją odbioru brzmienia gitar czy efektów 
elektronicznych. Nieco inaczej wygląda to  
w muzyce symfonicznej. Co prawda, se-
lektywność nadal nie budzi zastrzeżeń, ale 
w aspekcie barwy instrumentów smycz-
kowych można odczuć niedosyt natural-
ności. Nie ma mowy o zupełnym prze-
kłamywaniu, w stylu skrzypiec grających 
podobnie do trąbki (tak, tak, słyszałem  
i takie głośniki), jednak trzeba o tym 
wspomnieć.

Kolejną cechą Silver 200 jest spójność 
charakterystyki brzmienia w całym prze-
twarzanym paśmie. Średnica i bas spraw-
nie nadążają za uwijającą się jak w ukropie 
górą. W wysokich tonach podoba mi się 
też to, że choć brzmią wyraziście i dźwięcz-
nie, to nigdy nie popadają w przesadę. Cały 

czas pozostają delikatne. Dzięki temu śred-
nica ma szansę zaistnieć. Nie zagłuszają jej 
bowiem niekontrolowane syki ani trzaski.

Monitor Audio dobrze sobie radzą  
z wokalem. Przyjemnie się słuchało Patri-
cii Barber, której głos brzmiał szczególnie 
efektownie. Swoista „delikatność” kolumn 
pozwoliła znów z przyjemnością wysłu-
chać nagrania, które, jak na mój gust, jest 
stanowczo zbyt dosadne i hiperanalitycz-
ne. Zwykle brzmi jak muzyczna wiwisek-
cja. Tym razem można się było po prostu 
zrelaksować przy dobrych dźwiękach.

Po kilku dniach z Silverami 200 uzmy-
słowiłem sobie, że filigranowe kolumienki 
w jakiś magiczny sposób poprawiają mi 
nastrój. Ich brzmienie jest po prostu bar-
dzo miłe dla ucha. Nie tylko nie męczy, ale 
wręcz zaprasza do dalszego słuchania.

Kolejną płytą, do której wróciłem po la-
tach, był krążek z największymi hitami gru-
py Clannad. Wszystkie utwory, włącznie  
z nieśmiertelnym tematem z serialu „Robin 
z Sherwood” zabrzmiały kojąco, przy oka-
zji mile zaskakując rozmiarami przestrzeni 
i precyzją stereofonii.

Bas bardzo dobrze pasuje do reszty pa-
sma. Jest zwinny, szybki i, choć potrafi 
zejść nisko, nie dąży do dominacji i za-
chwiania równowagi tonalnej. Silver 200 
nie dały się wyprowadzić z równowagi na-
wet Marcusowi Millerowi. Kiedy wygry-
wał cuda na swej gitarze, Monitor Audio 
po prostu przekazywały wszystko, co się 
wydobywało spod palców artysty. Robiły 
to swobodnie, nie wysilając się zbytnio  
i zachowując lekkość i selektywność.

Konkluzja
Powiedzieć, że Monitor Audio Silver 

200 to dobre kolumny, to powiedzieć nie-
wiele. Niepozorne podłogówki okazują 
się konstrukcją o wielkim, choć gołębim 
sercu. Ich odsłuch poprawia nastrój i daje 
mnóstwo przyjemności. Brawo!

Monitor Audio  
Silver 200
Cena:  6200 zł

Dane techniczne:

Impedancja:  8 omów
Skuteczność:  89 dB
Pasmo przenoszenia:  38 Hz – 35 kHz (- 6 dB)
Ilość dróg/głośników:  2,5/3
Obudowa:  bas-refleks
Rek. moc wzm.:  60-150 W
Wymiary (w/s/g):  88,5/16,5/24 cm
Ustawienie:  na podłodze

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

p Gniazda przykręcone  
do plastikowego profilu.

q Terminale przyjmą każdy rodzaj 
końcówek, ale ze względu na bliskość 
podłogi najlepiej sprawdzą się banany.

q Modna linia i kolorek.

q Nowość w modelu 6G  
(szósta generacja serii Silver)  
– dolny wylot bas-refleksu  
przełożono na tylną ściankę.



Test kolumny 4000-8000 zł

49Hi•Fi i Muzyka 10/18

F O C A L   I   C L E A R
Rok po zaprezentowaniu Elear i Utopia, Focal uzupełnia linię słuchawek klasy high-end wprowadzając nowy model 
zbudowany w oparciu o innowacyjny przetwornik szerokopasmowy „M-shape”. Wyprodukowane we Francji, słuchawki 
Clear ujawniają najdrobniejsze szczegóły muzycznej kreacji. Focal kontynuuje dążenie do doskonałego dźwięku dzięki 
nowym, referencyjnym nausznikom. Clear gwarantują doznania z odsłuchu godne najlepszych głośników.

Open reference headphones

www.fnce.eu


