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• Odtwarzacz CD: Cambridge Audio D 500 SE,
Harman Kardon HD 750
• Wzmacniacze zintegrowane: Cambridge
Audio A 500, Harman Kardon HK 670
• Okablowanie: DNM Reson
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ferta niedrogich zestawów g∏oÊnikowych, projektowanych z myÊlà o niezamo˝nych audiofilach i melomanach, jak równie˝ posiadaczach niedu˝ych systemów
kina domowego, nieustannie zmienia si´. Nowe modele pojawiajà
si´ doÊç cz´sto, nic wi´c dziwnego, ˝e ich testy publikujemy regularnie. Po zaledwie pó∏rocznej przerwie (ostatni test w AV 3/03) powracamy do tej popularnej tematyki, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e ekonomiczne konstrukcje g∏oÊnikowe pozostajà w centrum zainteresowania du˝ej grupy Czytelników. Wypada uÊciÊliç, ˝e chodzi o konstrukcje podstawkowe dwudro˝ne, potocznie zwane monitorami, choç
zazwyczaj jest to okreÊlenie na wyrost. Przyzwoite brzmienie, klasyfikujàce zestawy tego typu do Êrodkowych lub górnych stref kategorii D naszej klasyfikacji, najcz´Êciej oznacza korzystnà relacj´ jakoÊci do ceny. Kolumny takie stanowià wi´c bezpieczny zakup. Mo˝na
je traktowaç jako pierwszy, obowiàzkowy etap w budowie dobrej
klasy zestawu audio.
Wi´kszoÊç z wybranych modeli nie jest, co prawda, nowoÊciami, ale
z pewnoÊcià warto si´ im dok∏adniej przyjrzeç. W grupie znalaz∏y si´
tym razem dwa modele z Wielkiej Brytanii, równie˝ dwa z Danii,
jeden z Niemiec i jeden z Kanady. Proporcje te dobrze odpowiadajà
przekrojowi kolumn oferowanych w naszym kraju. NajÊwie˝szà,
jeszcze goràcà nowoÊcià sà kolumny Jamo z najnowszej serii E8.
Nieco m∏odszymi konstrukcjami sà Acoustic Energy Aegis Evo 1,
Paradigm Focus, Wharfedale Diamond 8.2 i Elac 101. Grup´ zamyka
bodaj najbardziej znany z modeli duƒskiego Eltaxa – Liberty 3+,
w aktualnej wersji oferowany od oko∏o dwóch lat. Jakie by∏y wyniki
tej konfrontacji?
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zb´dnych kompromisów. Chocia˝ okleina jest sztuczna, to jej wyglàd nie budzi ˝adnych zastrze˝eƒ, szczególnie jeÊli porównamy Evo 1 do kolumn konkurencyjnych. Mo˝na wybraç mi´dzy trzema mo˝liwymi wykoƒczeniami –
czarnym jesionem i jasnym lub ciemnym klonem. Na wyjàtkowe uznanie zas∏uguje sztywnoÊç obudowy. Âcianki wykonano oczywiÊcie z MDF-u (majà
gruboÊç 18 mm), przy czym przednia jest grubsza od pozosta∏ych (30 mm).
Wewnàtrz konstrukcja jest dodatkowo wzmocniona poprzecznym profilem
z p∏yty wiórowej i kàtownikami. P∏ytk´ ze zwrotnicà przymocowano przy samych gniazdach. Zawiera ona elementy bardzo dobrej jakoÊci i swà „prezencjà” robi jak najlepsze wra˝enie. Sygna∏ do g∏oÊników biegnie grubymi kablami z miedzi beztlenowej, a podwójne terminale g∏oÊnikowe umo˝liwiajà
bi-wiring. JakoÊç wykonania AE zas∏uguje na szczególne wyró˝nienie, w tej
cenie Aegis Evo 1 jest prostu wzorowa.

10/2003

ACOUSTIC ENERGY
AEGIS EVO 1
AEGIS EVO 1 TO NAJMNIEJSZE Z KOLUMN ACOUSTIC ENERGY.
MIMO NIEWYSOKIEJ CENY, PRODUCENT DO¸O˚Y¸ WSZELKICH
STARA¡, ABY STWORZYå KONSTRUKCJ¢
O WYRAFINOWANYM BRZMIENIU.

Charakterystykà brytyjskiej marki jest przywiàzanie do g∏oÊników z metalowymi membranami. Choç kopu∏ki wysokotonowe sà w ostatnich modelach
tekstylne, g∏oÊniki Êrednio- i niskotonowe nadal wykonuje si´ z metalu.
W Aegis Evo 1 jest to g∏oÊnik o Êrednicy 12 cm, z jasnà aluminiowà membranà i czarnà sto˝kowà nak∏adkà. Zawieszenie wykonano z dosyç sztywnej
pianki. Kosz g∏oÊnika jest odlewany, a uk∏ad magnetyczny ekranowany. Jedwabna kopu∏ka wysokotonowa ma Êrednic´ 25 mm i aluminiowy ko∏nierz.
Pochodzi ona z katalogu Vify, a jej uk∏ad magnetyczny schowano w metalowej puszce ekranujàcej. W grupie testowej by∏ to wyjàtek. Jak na zestawy
w cenie niespe∏na 1500 z∏ za par´, omawiane g∏oÊniki sà bardzo dobrej jakoÊci, a szczegó∏owa inspekcja obudowy pokazuje, ˝e i tu oby∏o si´ bez
36 AUDIOVIDEO

BRZMIENIE
Acoustic Energy grajà tak, jak mo˝na by si´ tego by∏o spodziewaç po monitorach z rodowodem brytyjskim. Zakres pasma, na który zwrócono najwi´kszy
nacisk, to Êrednica, bogata w detale, o naturalnej, pe∏nej barwie. Nie ma w niej
zb´dnych przek∏amaƒ, ocieplenia czy och∏odzenia, które w sposób sztuczny
uprzyjemniajà s∏uchanie, bàdê sprawiajà, ˝e brzmienie staje si´ pozornie bardziej szczegó∏owe. Ârednica brzmi nadzwyczaj klarownie. Odnosi si´ wra˝enie, ˝e kolumny wprowadzajà mniej zniekszta∏ceƒ i podbarwieƒ w tym newralgicznym zakresie ni˝ konkurencja. Nie dajà te˝ dêwi´ku spowolnionego.
Krótko mówiàc, uda∏o si´ projektantom osiàgnàç bardzo interesujàcy efekt,
do którego bez wàtpienia przys∏u˝y∏a si´ ponadprzeci´tna jakoÊç u˝ytego
g∏oÊnika nisko-Êredniotonowego.
Dosyç ciekawie, jak na kolumn´ podstawkowà, wypad∏y ods∏uchy materia∏u muzycznego z du˝à iloÊcià basu. Schodzi∏ on nisko, jak na kolumn´
nap´dzanà g∏oÊnikiem o zaledwie 12 cm Êrednicy (kolumny z g∏oÊnikami
16,5 cm mia∏y go tylko troch´ wi´cej). Przy wy˝szych poziomach g∏oÊnoÊci membrana g∏oÊnika wychyla∏a si´ znacznie, szybko osiàgajàc maksimum. Zwolennicy g∏oÊnego s∏uchania elektrycznego basu pewnie troch´
ponarzekajà. Z drugiej jednak strony, przy mniej forsownej pracy, bas nie
wyda∏ mi si´ ani razu zbyt powolny czy zabrudzony.
Du˝à zaletà tych kolumn jest dynamika (szczególnie w skali mikro) i szybki charakter brzmienia. AegiOdlewany kosz g∏oÊnika
sy potrafià po∏àczyç donisko-Êredniotonowego
skona∏à rytmicznoÊç
i ekranowane uk∏ady
i barwnà Êrednic´, co
magnetyczne.
nie do koƒca udaje si´
lekko spowolnionym
Wharfedale i zbyt suchym Elacom. To kolumny ∏àczàce wiele zalet trudnych do uzyskania w tym niskim przedziale cenowym.
Goràca rekomendacja.
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ELAC 101
101 TO NAJTA¡SZE KOLUMNY Z CA¸EJ OFERTY
NIEMIECKIEGO PRODUCENTA. CECHUJÑ SI¢ JEDNAK SOLIDNÑ
BUDOWÑ I ZASTOSOWANIEM CIEKAWYCH

Wewn´trzne
okablowanie
poprowadzono
przewodami z miedzi
beztlenowej.

PRZETWORNIKÓW.

Podobnie jak wspominany Acoustic Energy, Elac ceni sobie g∏oÊniki z membranami aluminiowymi. W wy˝szych modelach stosuje membrany o strukturze kanapkowej, z∏o˝onej z celulozy i aluminium. W najtaƒszej serii konstrukcja jest
prostsza: membrana jest jednolitym odlewem aluminiowym.
W najnowszym katalogu Elaca kolumny te znalaz∏y si´ w serii Classic z dopiskiem II, co oznacza∏oby, ˝e dokonano w ich budowie zmian. Rozmowa
z przedstawicielem niemieckiej firmy, podczas tegorocznej wystawy IFA w Berlinie, utwierdzi∏a mnie w przekonaniu, ˝e zmiany sà tylko symboliczne, dotyczà
zwrotnicy, i nie majà znaczàcego wp∏ywu na brzmienie kolumn.

BUDOWA
Ârednica woofera wynosi 12 cm, a kszta∏tem przypomina on znacznie powi´kszonà i odwróconà kopu∏k´ wysokotonowà. Matowa, anodyzowana aluminiowa membrana daje bardzo ciekawy efekt wizualny. Kolumny wyglàdajà bardzo
elegancko, tak˝e za sprawà przedniej Êcianki, dok∏adnie pomalowanej pó∏matowà czarnà farbà. Mo˝na, co prawda, wybraç wykoƒczenie w kolorze srebrnym lub wiÊniowym, jednak w∏aÊnie czarny wydaje si´ w tym wypadku najciekawszy. G∏oÊnik nisko-Êredniotonowy ma plastikowy kosz i rozsàdnych rozmiarów uk∏ad magnetyczny. Kopu∏k´ wysokotonowà schowano za dyfuzorem,
który jednoczeÊnie chroni g∏oÊnik przed uszkodzeniami i zmniejsza jego kierunkowoÊç. Przetworniki sà przytwierdzone do obudowy za pomocà 8 solidnych
wkr´tów. Przedni panel ma 18 mm gruboÊci, reszta Êcianek – 16, przy czym
wszystkie sà wykonane z MDF-u. Wyt∏umienie stanowi gruby p∏at szarego filcu
szczelnie wype∏niajàcego wn´trze obudowy. Sygna∏ biegnie do przetworników
kablami miedzianymi w przezroczystej izolacji, a zwrotnic´ umieszczono na
ma∏ej p∏ytce, przytwierdzonej bezpoÊrednio do gniazd. Sk∏ada si´ ona z 3 cewek, 2 kondensatorów i 2 rezystorów, dzieli sygna∏ przy cz´stotliwoÊci
3100 kHz. Do gniazd mo˝na wpiàç wszystkie rodzaje wtyków, ale niestety tylko jeden zestaw kabli.

wy instrumentów akustycznych, bàdê faktur´ wokalu. Brakuje w nich podpory basowej, która sprawi∏aby, ˝e brzmienie nabra∏oby pe∏ni i wi´kszej
wiarygodnoÊci.
Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e sà to kolumny o brzmieniu analitycznym,
gdyby nie okaza∏o si´, i˝ wi´cej treÊci i detali, szczególnie w wy˝szych cz´stotliwoÊciach, da si´ us∏yszeç z kolumn Acoustic Energy czy na przyk∏ad Paradigmów. Wysokie tony z Elacami wypadajà dosyç blado i jednorodnie, brakuje im
definicji i kolorytu. Ogólnie sà to poprawnie brzmiàce zestawy, jednak na tle testowej grupy wypadajà po prostu blado.

BRZMIENIE
Elaki 101 majà najmniejsze obudowy z ca∏ej szóstki recenzowanych kolumn, co
niestety przek∏ada si´ na mniejszà iloÊç basu. Nie majà te˝ przy tym tendencji do
ocieplania Êrednicy, jak np. Wharfedale. W efekcie otrzymujemy brzmienie
szybkie i dynamiczne, ale brakuje mu z czasem soczystoÊci i wydaje si´ troch´
zbyt suche, ma∏o namacalne i nieco zbyt techniczne. Kolumny grajà górnà Êrednicà i choç du˝o w tym brzmieniu rytmicznoÊci, trudno doceniç naturalne bar-
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BUDOWA
3+ to kolumny dwudro˝ne z dwoma g∏oÊnikami w obudowie basrefleks. Materia∏y, z których wykonano membrany, mogà zdziwiç, bioràc pod uwag´ wyglàd kolumn na zdj´ciu. Srebrny kolor nie oznacza w tym przypadku zastosowania metalowych membran, jest swego rodzaju atrapà, dostosowaniem si´
do mody panujàcej wÊród producentów sprz´tu AV. Kopu∏ka ma membran´
tekstylnà, o Êrednicy 25 mm, natomiast polipropylenowy g∏oÊnik nisko-Êredniotonowy to doÊç pokaêna jednostka 165 mm, zaopatrzona w polimerowe chassis i nieekranowany uk∏ad magnetyczny. Zosta∏ on zawieszony na dosyç sztywnym resorze.
Nale˝y pochwaliç producenta za jakoÊç obudów. Wyglàdem przypominajà one
znacznie dro˝sze modele z serii Contour duƒskiego Dynaudio. Sà do tego bardzo dobrze wykonane. Âcianki majà gruboÊç 20 mm i wykonano je z p∏yt MDF.
Gniazda g∏oÊnikowe sà modelem uniwersalnym, cz´sto spotykanym w tym zakresie cenowym. Akceptujà wszystkie rodzaje wtyków, jak równie˝ go∏e przewody. Nie sà z∏ocone, ale wynika to zapewne ze wzgl´dów estetycznych. Z∏oty
kolor k∏óci∏by si´ ze srebrnà estetykà kolumny. Zwrotnica umieszczona zaraz za
nimi sk∏ada si´ z 6 elementów: 2 cewek, 3 kondensatorów i 1 rezystora.

ELTAX LIBERTY 3+
TE NIENOWE JU˚ KOLUMNY BAZUJÑ NA KLASYCZNYM
PO¸ÑCZENIU MEMBRANY POLIPROPYLENOWEJ Z MI¢KKÑ
KOPU¸KÑ WYSOKOTONOWÑ.

W ciàgu ostatnich lat Eltax sta∏ si´ doÊç pokaênym producentem kolumn g∏oÊnikowych w Europie. Jego dzia∏alnoÊç rozpocz´∏a si´ ju˝ pod koniec lat 50.
ubieg∏ego stulecia, a dzisiejsza produkcja osiàga 750 tys. kolumn rocznie. Siedziba firmy mieÊci si´ w Danii, w miejscowoÊci Jutland, gdzie zatrudnionych jest
blisko 80 osób zajmujàcych si´ administracjà i badaniami nad nowymi projektami. Produkcja odbywa si´ w Azji.
Katalog Eltaxa jest niezwykle obszerny, a poszczególne serie ró˝nià si´ od siebie
nie tylko cenowo, ale i zastosowanymi g∏oÊnikami oraz wzornictwem. SpoÊród
ca∏ej oferty seria Liberty cieszy si´ w naszym kraju chyba najwi´kszym powodzeniem, a trzeba sobie zdawaç spraw´, ˝e sà to jedne z najdro˝szych propozycji
Eltaxa. Seria sk∏ada si´ z 2 kolumn podstawkowych, 3 pod∏ogowych, subwoofera i kana∏u centralnego. Bardzo ciekawym modelem sà pod∏ogowe Power Tower, z wbudowanym aktywnym subwooferem i basowà membranà, o Êrednicy 25 cm. Do naszego testu trafi∏y jednak monitory 3+, które widniejà w katalogu ju˝ dwa lata w niezmienionej postaci.
38 AUDIOVIDEO

BRZMIENIE
Eltaxy starajà si´ przede wszystkim epatowaç s∏uchacza du˝à iloÊcià szczegó∏ów. W ich brzmieniu nie ma Êladów spowolnienia, byç mo˝e przez to, ˝e równowaga tonalna jest przesuni´ta w kierunku wy˝szych rejestrów. Mimo to, Liberty 3+ nie cierpià na brak basu. Wyst´puje on jednak mniej wi´cej we w∏aÊciwych proporcjach – lepszych ni˝ np. w zestawach Wharfedale – i jest zdecydowanie szybszy. Ârednica wydaje si´ nieco schowana wzgl´dem sopranów i basu. Jest jednak wolna od dra˝niàcych ucho podbarwieƒ wàskopasmowych.
Przy niewielkim wysi∏ku udaje si´ us∏yszeç w tym zakresie sporo szczegó∏ów.
Wysokie tony nie noszà Êladów zapiaszczenia, jakie da∏o si´ od czasu do czasu
us∏yszeç w towarzystwie Paradigmów. S∏uchanie instrumentów akustycznych
i wokalu sk∏ania do stwierdzenia, ˝e brzmienie ma ca∏kiem naturalnà barw´
(pomimo wspomnianego wycofania Êrednicy). S∏ychaç to doskonale przy odtwarzaniu nagraƒ z fortepianem, instrumentem, przy którym naj∏atwiej wychwyciç odst´pstwa od neutralnoÊci. Taki sposób przedstawiania materia∏u
muzycznego zdecydowanie zas∏uguje na miano analitycznego. ¸atwo si´ ws∏uchaç w partie poszczególnych instrumentalistów, przy czym nie ma problemów
z rozmieszczeniem ich
Kosz g∏oÊnika niskona scenie tworzonej
-Êredniotonowego wydaje
przez kolumny. G∏´bia
si´ metalowy, ale
w rzeczywistoÊci jest
jest jednak domenà
plastikowy.
dro˝szych
kolumn,
podobnie jak swoboda, z którà dêwi´k odrywa si´ od kolumn.
Z zamkni´tymi oczami
∏atwo by∏o odgadnàç,
jak sà ustawione kolumny.
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czyniajàcy si´ nie tylko do poprawy charakterystyki cz´stotliwoÊciowej, ale tak˝e do efektywniejszego ch∏odzenia cewki, co ma istotne znaczenie przy du˝ych
poziomach g∏oÊnoÊci. Ciekawym elementem stylistycznym jest schowanie kosza za gumowym pierÊcieniem, b´dàcym przed∏u˝eniem zawieszenia g∏oÊnika.
Kosz jest plastikowy, a nieekranowany uk∏ad magnetyczny ma Êrednic´ 8 cm.
Wa˝nà cechà konstrukcji woofera jest dobrze rozwiàzana wentylacja cewki
oraz znaczny skok membrany. O ile umieszczenie tweetera pod przetwornikiem
nisko-Êredniotonowym jest nietypowe, o tyle jego konstrukcja – jak najbardziej
konwencjonalna. Jest to tekstylna kopu∏ka, o Êrednicy 25 mm, nap´dzana ferrytowym magnesem, o Êrednicy 7 cm. Obudowa zosta∏a wykonana z p∏yt MDF,
o gruboÊci 18 mm (przednia Êcianka – 20 mm), a wewn´trzne wyt∏umienie zosta∏o powierzone gàbce zakrywajàcej dwie Êcianki kolumny. Wewn´trzne okablowanie poprowadzono miedzianym przewodem w przezroczystej izolacji.
Zwrotnica sk∏ada si´ z niewielkiej liczby elementów ∏àczonych punkt w punkt,
dwóch cewek (w tym jedna powietrzna), dwóch kondensatorów i jednego rezystora. Podwójne gniazda umo˝liwiajà zastosowanie wszystkich typów koƒcówek. Kolumny sà dost´pne w dwóch rodzajach okleiny imitujàcej jasne
i ciemne drewno.

JAMO E825
EFEKTOWNIE WYGLÑDAJÑCY ZESTAW JAMO POCHODZI
Z NAJNOWSZEJ SERII E8. CHARAKTERYZUJE SI¢
WYRÓWNANYM BRZMIENIEM, O LEKKO ZAOKRÑGLONYCH
KONTURACH.

Duƒska firma Jamo specjalizuje si´ w produkcji kolumn g∏oÊnikowych ju˝ od
1966 roku. DziÊ jest najwi´kszym producentem w Europie, a ca∏oÊç oferty sk∏ada si´ z trzech grup produktów: Detail Sound, All-Round Sound i Bass Sound.
Jamo E825 nale˝à do pierwszej grupy, skierowanej do osób, którym zale˝y
przede wszystkim na jak najlepszej jakoÊci brzmienia. Nowa seria E8, w której
sk∏ad wchodzà E825, zawiera dwie kolumny podstawkowe, jeden model pod∏ogowy, dwa subwoofery, g∏oÊnik centralny i zestawy efektowe.

BUDOWA
Po raz kolejny mamy do czynienia z uk∏adem dwudro˝nym w obudowie basrefleks. Zakres nisko-Êredniotonowy zosta∏ powierzony g∏oÊnikowi o Êrednicy
14 cm. Jego membrana zosta∏a wykonana z celulozy, wzmocnionej w∏óknami
mineralnymi dla osiàgni´cia wi´kszej sztywnoÊci przy relatywnie ma∏ej masie
i optymalnym t∏umieniu wewn´trznym. Zamiast konwencjonalnej nak∏adki
przeciwpy∏owej, w Êrodku znalaz∏ si´ pokaêny metalowy korektor fazowy, przy40 AUDIOVIDEO

BRZMIENIE
Ods∏uch Jamo E825 nie przynosi ˝adnych zaskakujàcych wniosków. Nie s∏ychaç
znaczàcych odst´pstw od neutralnej charakterystyki tonalnej, przez co mo˝na
przypuszczaç, ˝e brzmienie trafi w gusta szerokiej rzeszy odbiorców. Charakteryzuje si´ niez∏à dynamikà w skali makro. Podobnie jak Paradigmy, Jamo potrafià graç g∏oÊno, przychodzi im to z du˝à swobodà i nie odnosi si´ wra˝enia
kompresji dêwi´ku. Barwy przedstawione sà w sposób troch´ ocieplony, co
sprawia, ˝e s∏uchanie jest przyjemne i niem´czàce. Bas zachowuje ca∏kiem przyzwoite proporcje i czasem zapomina si´, ˝e mamy do czynienia z monitorem
na podstawk´. Ma on dosyç mi´kki charakter, choç nie jest tak rozwlek∏y, jak
w przypadku kolumn Wharfedale. Istotnym niedociàgni´ciem jest natomiast
faktura brzmienia. Nie ma ono równie dobrej rozdzielczoÊci, jak precyzyjne Eltaxy czy szybkie Acoustic Energy. Czasem chcia∏oby si´ us∏yszeç wi´cej szczegó∏ów, w towarzystwie E825 zbyt wiele trzeba sobie „dopowiadaç”. O ile scena
potrafi∏a zaskoczyç swymi rozmiarami, szczególnie przy g∏oÊnym s∏uchaniu, to
precyzja lokalizacji by∏a przeci´tna.
Istotnà zaletà tych kolumn jest umiej´tnoÊç dostosowania si´ do ró˝nych gatunków muzycznych.
WielkoÊç magnesu
Tylko w przypadku sk∏ag∏oÊnika niskodów kameralnych mo˝-Êredniotonowego
wzbudza zaufanie.
na odczuç pewien niedosyt, lekkà utrat´ precyzji. Jednak przy odtwarzaniu
wi´kszych
sk∏adów, kolumny nie
dajà po sobie poznaç
braków w wyrafinowaniu i zostawiajà mi∏e
wspomnienia.
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z plecionki kewlarowej i Êrednic´ 16 cm. Zamiast konwencjonalnej nak∏adki
przeciwpy∏owej, Êrodek membrany zdobi sto˝ek z b∏yszczàcego czarnego tworzywa sztucznego. Membran´ zawieszono na wkl´s∏ym gumowym resorze.
Kosz g∏oÊnika jest blaszany, a uk∏ad magnetyczny ma Êrednic´ nieca∏e 8 cm. Kopu∏ka wysokotonowa, umieszczona nad g∏oÊnikiem nisko-Êredniotonowym,
otrzyma∏a tekstylnà membran´, o Êrednicy 25 mm. Jej cewka jest ch∏odzona
ferrofluidem, a g∏oÊnik nap´dza ma∏y magnes neodymowy. W doÊç dziwny
sposób przytwierdzono przetworniki do obudowy. Po wykr´ceniu Êrub najpierw nale˝y zdjàç plastikowy profil. Do niego przymocowana jest kopu∏ka wysokotonowa i tunel basrefleksu. Dopiero wtedy uzyskujemy dost´p do g∏oÊnika
nisko-Êredniotonowego (wkr´canego do w∏aÊciwej przedniej Êcianki, wykonanej z 15-mm p∏yty MDF). Obudowa zosta∏a wyt∏umiona kawa∏kiem bia∏ej waty,
a w naro˝nikach wzmocniono jà kàtownikami. Gniazda g∏oÊnikowe umo˝liwiajà bi-wiring i akceptujà wszystkie rodzaje wtyków.

WHARFEDALE DIAMOND 8.2
DIAMOND TO LINIA KOLUMN, KTÓRA NA WYSPACH
BRYTYJSKICH CIESZY SI¢ NIES¸ABNÑCYM POWODZENIEM
OD PONAD 20 LAT.

Wharfedale to marka brytyjska, wchodzàca w sk∏ad koncernu IAG (International Audio Group), do którego nale˝y m.in. producent paneli elektrostatycznych
Quad. Choç w Polsce jest znana tylko z kolumn, to w ofercie znajdziemy bardzo
obszerny wybór urzàdzeƒ audiowizyjnych. Magnetowidy, odtwarzacze DVD,
miniwie˝e, panele NXT – to tylko u∏amek oferty dost´pnej chyba jedynie
w Wielkiej Brytanii. Linia kolumn, w której sk∏ad wchodzà opisywane kolumny
Diamond 8.2, powsta∏a w 1982 roku i od lat cieszy si´ nies∏abnàcym powodzeniem. Obecna wersja 8.2 ma niewiele wspólnego z kolumnami sprzed 20 lat.
Na przestrzeni dwóch dekad materia∏y wykorzystywane do produkcji g∏oÊników z diamentowej serii zmienia∏y si´ jak w kalejdoskopie.

BUDOWA
Diamond 8.2 sà konstrukcjà dwudro˝nà i jako jedyne w tym teÊcie majà wylot
basrefleksu na froncie obudowy. G∏oÊnik nisko-Êredniotonowy ma membran´
42 AUDIOVIDEO

BRZMIENIE
Diamenty 8.2 nie majà idealnie neutralnego brzmienia, jednak sposób, w jaki prezentujà muzyk´, mo˝e si´ podobaç. Polega on na ociepleniu niskiej
Êrednicy, przez co kolumny brzmià mi´siÊcie i doÊç g´sto. Dêwi´k jest ca∏oÊciowo przyjemny dla ucha, niem´czàcy. Odbywa si´ to kosztem pewnego
spowolnienia i pogrubienia brzmienia, przez co subiektywne odczucie dynamiki nie jest równie efektowne, co w przypadku Eltaxów czy Acoustic Energy.
Dêwi´k nabiera mi∏ych kolorytów, kontury sà mi´kkie i ∏agodne, przez co muzyka brzmi na nich relaksujàco. Górne cz´stotliwoÊci zachowujà si´ bardzo
dyskretnie. Stanowià ∏agodne uzupe∏nienie Êrednicy, a ich charakterystyka
w odczuciu subiektywnym jest opadajàca. W brzmieniu nie by∏o otwarcia na
wy˝sze cz´stotliwoÊci, jak w przypadku Elaców czy Eltaxów. Taki charakter
dêwi´ku daje nieomal gwarancj´ bezbolesnej wspó∏pracy z tanià elektronikà,
o zbyt agresywnej barwie.
Bas zdaje si´ mieç wi´ksze rozmiary ni˝ w przypadku innych kolumn z tego testu. Nie by∏ on szybki, raczej obecny jako mi´kka „poduszka” stanowiàca podpor´ dla innych zakresów pasma. Drugà stronà medalu jest fakt, ˝e nie da si´
takiej prezentacji nazwaç analitycznà. Obraz muzyczny w wykonaniu Wharfedale wyglàda jak przez zamazane ró˝owe szkie∏ko – jest zawsze ∏adny, choç
z rzeczywistoÊcià ma niezbyt wiele wspólnego. Zamazana by∏a tak˝e prezentacja efektów stereofonicznych. Umiejscowienie instrumentalistów by∏o doÊç
przybli˝one.
Neodymowy uk∏ad magnetyczny g∏oÊnika
Pomimo mankamenwysokotonowego ma miniaturowe rozmiary.
tów, brzmienie Diamondów trzeba oceniç
pozytywnie, a fakt, ˝e
kolumny te kosztujà zaledwie 999 z∏, przemawia zdecydowanie na
ich korzyÊç, gwarantujàc solidne cztery
gwiazdki za relacj´ jakoÊci do ceny.
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PARADIGM FOCUS V.3

Focusy mo˝na
tak˝e zamówiç
z ekranowanymi
uk∏adami
magnetycznymi.

FOCUSY TO NAJWI¢KSZE MINIMONITORY Z SERII
PERFORMANCE KANADYJSKIEGO PRODUCENTA KOLUMN
G¸OÂNIKOWYCH.

Kolumny z Kanady sta∏y si´ popularne w naszym kraju przede wszystkim za sprawà serii Monitor, która w ciàgu ostatnich kilku lat doczeka∏a si´ ju˝ trzech edycji.
Focusy, które sà przedmiotem niniejszego testu, pochodzà z serii Performance.
To seria, która ulega∏a równie szybko zmianom, co wspomniane Monitory.

BUDOWA
Focusy, podobnie jak wszystkie kolumny porównywane w tym teÊcie, wykorzystujà dwa g∏oÊniki w obudowie basrefleks. Kopu∏ka wysokotonowa ma Êrednic´ 19 mm i wykonano jà z kompozytu ceramiczno-metalowego. Jej cewka jest
ch∏odzona ferrofluidem, co umo˝liwia prac´ przy wi´kszych poziomach mocy
bez pojawiania si´ zniekszta∏ceƒ. Tweeter umieszczono w p∏ytkiej tubce poprawiajàcej nieco efektywnoÊç g∏oÊnika, natomiast na jej obrze˝ach znalaz∏y si´
wg∏´bienia przypominajàce pomys∏ wykorzystywany w kolumnach B&W przy
wylocie basrefleksu. Praca kopu∏ki zaczyna si´ przy cz´stotliwoÊci 2 kHz, pasmo
jest dzielone mi´dzy dwa przetworniki zwrotnicà 2. rz´du. G∏oÊnik nisko-Êredniotonowy ma membran´ z polipropylenu, zawieszonà na spr´˝ystym, gumowym resorze. Kosz tego g∏oÊnika jest odlewem plastikowym (materia∏y firmowe wspominajà o aluminiowym). Uk∏ad magnetyczny nie jest ekranowany, jednak za dop∏atà mo˝na zamówiç wersj´ umo˝liwiajàcà bezproblemowe ustawienie obok telewizora. Taka przyjemnoÊç kosztuje dodatkowe 150 z∏.
Obudowy Focusów sà wykonane z p∏yty wiórowej, o gruboÊci 18 mm. P∏yta
wiórowa jest taƒsza ni˝ MDF i kanadyjski producent korzysta z niej wyjàtkowo
cz´sto. Nie jest to wadà samà w sobie, raczej efektem pewnego kompromisu.
Kolumny mo˝na zamówiç w jednej z trzech sztucznych oklein w kolorze jasnej
wiÊni, czarnego jesionu lub orzecha ró˝anego. Mo˝liwe jest tak˝e wykoƒczenie
w kolorze bia∏ym, które – podobnie jak ekranowanie magnetyczne – wymaga
dop∏aty 150 z∏. Gniazda g∏oÊnikowe przystosowano do wszystkich typów koƒcówek, jednak bi-wiring b´dzie niemo˝liwy.

Focusy dobrze „udajà” wi´ksze zestawy i ∏atwo im przychodzi tworzenie du˝ej
sceny dêwi´kowej. Daje si´ us∏yszeç w ich brzmieniu lekkà przewag´ wysokich
cz´stotliwoÊci. Polega to na tym, ˝e blachy brzmià nieco zbyt metalicznie i dobitnie. Wi´kszà kultur´ da∏o si´ z pewnoÊcià us∏yszeç przy pod∏àczeniu zestawów Acoustic Energy, które by∏y bardziej szczegó∏owe i zdyscyplinowane, jednak nie tak dynamiczne i g∏oÊne. Mo˝na powiedzieç, ˝e Focusy majà wi´cej
charakteru i temperamentu, ich brzmienie jest bardziej otwarte, choç czasem
wydaje si´ nieco zapiaszczone. W sumie, jest to ciekawy g∏oÊnik, o dobrej relacji jakoÊci do ceny.

BRZMIENIE
Focusy sà czwartymi kolumnami Paradigma, które mam okazj´ recenzowaç,
i musz´ przyznaç, ˝e za ka˝dym razem, gdy spotykam si´ z produktami tej marki, daje si´ odczuç pewne charakterystyczne cechy, swego rodzaju rys brzmieniowy producenta. Recenzowane zestawy grajà bardzo ofensywnym brzmieniem, du˝ym i dynamicznym. Ma si´ wra˝enie, i˝ grajà jakby g∏oÊniej, choç
z pewnoÊcià chodzi o to, ˝e s∏uchacz ma ochot´ g∏oÊniej ich s∏uchaç i mimowolnie przekr´ca pokr´t∏o we wzmacniaczu w prawo. Mo˝na powiedzieç, ˝e
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Cieszy fakt, i˝ niemal wszystkie przetestowane zestawy oferujà dobrà lub
bardzo dobrà jakoÊç dêwi´ku. P∏ynie stàd wniosek, ˝e w przedziale cenowym
do 1500 z∏ stosunkowo trudno natrafiç na z∏e kolumny, to znaczy ewidentnie
za drogie w stosunku do swych mo˝liwoÊci.
Dwoma konstrukcjami, które wyró˝niajà si´ w testowej grupie, sà brytyjskie
Acoustic Energy Aegis Evo 1 i kanadyjskie Paradigmy Focus v.3.
Pierwsze z nich sà „najbardziej audiofilskie”. Potrafià po∏àczyç doskona∏à dynamik´ z bardzo wiarygodnà Êrednicà, co jest zwykle bardzo trudne do uzyskania.
Sà to te˝ kolumny, które zas∏ugujà na szczególnà uwag´, jeÊli chodzi o jakoÊç
u˝ytych podzespo∏ów i starannoÊç wykoƒczenia. Focusy z kolei mogà przekonaç do siebie s∏uchacza dzi´ki umiej´tnoÊci budowania du˝ej sceny i dynamicznego przekazu. Kolumny te lepiej sobie radzà z nag∏aÊnianiem du˝ych pomieszczeƒ i z tego wzgl´du prezentujà bardzo dobrà relacj´ jakoÊci do ceny.
Ca∏kiem interesujàcymi propozycjami okaza∏y si´ te˝, od dawna ju˝ obecne na
rynku, Eltaxy Libery 3+ oraz nowe zestawy Jamo E825. Eltaxy sà kolum-

nami bardzo szczegó∏owymi i ˝ywio∏owymi, choç mo˝na im zarzuciç przesuni´cie równowagi tonalnej w kierunku wy˝szych rejestrów. Drugie duƒskie
kolumny (Jamo E825) potrafià natomiast dostosowaç si´ do bardziej ró˝norodnego repertuaru muzycznego. Ich niewàtpliwà zaletà jest stosunkowo p∏aska charakterystyka tonalna. Brzmienie nosi znamiona lekkiego ocieplenia, co
w zestawieniu z niedrogà elektronikà mo˝e byç po˝àdane.
Zestawy Wharfedale Diamond 8.2 znalaz∏y si´ w o tyle trudnej sytuacji,
˝e sà zdecydowanie najtaƒsze w grupie. Sà to kolumny, które spodobajà si´ s∏uchaczom preferujàcym kojàcy, nieagresywny przekaz muzyczny. Ocieplajà
brzmienie, majà mi´kki i dosyç g∏´boki bas oraz delikatne, choç troch´ st∏umione, wysokie tony.
Niemieckie zestawy Elac 101 stanowià pewne przeciwieƒstwo Diamondów,
szczególnie pod wzgl´dem barwowym. Sà zdecydowanie szybsze, ale brak im
niskich tonów, a rozdzielczoÊç dêwi´ku nie dorównuje tej, oferowanej przez
konkurencj´, pomimo ˝e zastosowane g∏oÊniki sà niewàtpliwie dobrej jakoÊci.

Wharfedale
Diamond 8.2

Acoustic Energy
Aegis Evo 1

Elac 101

Eltax Liberty 3+

Jamo E825

Cena za par´

1470 z∏

1250 z∏

1499 z∏

1471 z∏

1299 z∏

EfektywnoÊç

89 dB

85 dB

87 dB

88 dB

89 dB

86 dB

Ârednica woofera

12 cm

12 cm

16,5 cm

14 cm

16,5 cm

16,5 cm

38-22 000 Hz

48-22 000 Hz

45-22 000 Hz

45-20 000 Hz

60-20 000 Hz

45-20 000 Hz

8Ω

8Ω

4Ω

4Ω

8Ω

6Ω

192 x 362 x 235 mm

180 x 305 x 235 mm

205 x 380 x 338 mm

175 x 347 x 286 mm

197 x 356 x 261 mm

213 x 364 x 258 mm

Masa (jednej sztuki)

7 kg

4,2 kg

7,6 kg

5,1 kg

6,3 kg

b.d.

Równowaga tonalna

9

7

7

9

8

8

Dynamika i rytm

8

8

9

8

9

7

RozdzielczoÊç

9

7

8

7

8

7

Scena dêwi´kowa

9

8

8

8

9

8

Bas

7

6

8

8

9

8

Pasmo przenoszenia
Impedancja znamionowa
Wymiary (szer. x wys. x g∏´b.)

Kategoria
JakoÊç/cena
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