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Chocia¿ firmy francuskie nie s¹ reprezentowane tak
licznie, jak brytyjskie i niemieckie, to ju¿ ta mocna
trójka wystarczy³a, aby w ci¹gu dziesiêciu lat Audio

w naszych testach zaprezentowaæ szereg arcyciekawych,
oryginalnych rozwi¹zañ i dostarczyæ moc wra¿eñ... Obecnie
brzmienie kolumn francuskich generalnie siê utemperowa³o,
co daje im jeszcze wiêksze szanse na rynku, ale wci¹¿ pozo-
staje po stronie dynamiki i ¿ywoœci, za któr¹ ceni te firmy
wielu  mi³oœników “szybkiego” grania. Ale sk¹d takie prefe-
rencje u trójkolorowych? Kiedyœ zas³ysza³em teoriê, ¿e u Ÿró-
de³ jest sam jêzyk danej nacji, ale trudno mi dostrzec w jêzy-
ku francuskim zarzewie tych ostroœci i temperamentu. Mo¿e
to jednak odzywa siê dawna, wojownicza galijska krew. Ale
dlaczego w takim razie Duñczycy, potomkowie wikingów,
stroj¹ swoje kolumny w tak kulturalny i zrównowa¿ony spo-
sób? Niczego w ten sposób nie ustalimy. Wróæmy do Cabasse.

Ju¿ od ³adnych paru sezonów, coraz wiêksz¹ czêœæ katalo-
gu firmy zajmuj¹ systemy wielokana³owe, wystêpuj¹ce w kil-
ku seriach na ró¿nych pu³apach cenowych. Trzeba przyznaæ,
¿e w tej dziedzinie Cabasse czuje siê œwietnie, proponuj¹c
bardzo atrakcyjne wzornictwo, maj¹ce przecie¿ w tej kate-
gorii produktów pierwszorzêdne znaczenie. Na szczêœcie
Cabasse nie zaniedbuje równie¿ dzia³u klasycznych kolumn,
chocia¿ w ka¿dej serii znajdziemy dodatki w postaci g³oœni-
ków centralnych, efektowych i aktywnych subwooferów.
Najtañsza seria nosi enigmatyczny symbol MT3, ale to w niej
znajdziemy takie niskobud¿etowe przeboje, jak Tobago i Jer-
sey, natomiast Moorea pochodzi ju¿ z wy¿szej pó³ki – z serii
MT4. Jej pe³ny sk³ad to centralny Faro, subwoofer Mercure,
efektowy (naœcienny) Borneo, podstawkowa Samoa, testowa-
na Moorea, i wreszcie najwiêksza Java – jakby Moorea po-
wiêkszona do uk³adu trójdro¿nego poprzez dodanie 12-cm
œredniotonowego, w obudowie wy¿szej o 10-cm.

Dok³adnie takie same 18-cm g³oœniki, jakie w Javie pracuj¹
w roli niskotonowych, w Moorea maj¹ do obs³u¿enia szerszy
zakres. Zestaw g³oœników widoczny na froncie sugeruje uru-
chomienie uk³adu dwuipó³dro¿nego, czyli z dolnym prze-
twornikiem ograniczonym do przetwarzania tylko czêstotli-
woœci niskich. Dwa g³oœniki o podobnej œrednicy zwykle sk³a-
niaj¹ konstruktora do skorzystania z takiej mo¿liwoœci – o ile
nie stosuje konfiguracji symetrycznej (z g³oœnikiem wysoko-
tonowym na œrodku). Zwykle, ale nie zawsze. Wci¹¿ nie jest
bowiem wykluczone rozwi¹zanie prostsze, dwudro¿ne, czyli
puszczenie do obydwu g³oœników czêstotliwoœci z tego sa-
mego, nisko-œredniotonowego zakresu. Tak w³aœnie pracuje
Moorea.

W œlad za tym uk³ad filtrów jest nieskomplikowany, a po-
niewa¿ Cabasse konsekwentnie stosuje ma³e ceweczki rdze-
niowe, nawijanie cienkim drutem, wiêc zwrotnica wygl¹da
trochê niepokoj¹co skromnie... Wreszcie same przetworniki
okazuj¹ siê i ciekawe, i solidne. Zarówno nisko-œredniotono-
we, jak i wysokotonowy, maj¹ membrany z “firmowych” ma-
teria³ów, jakich nigdzie indziej nie spotkamy. Duocell to pian-
ka stosowana w g³oœnikach nisko-œredniotonowych, a kaladex
to sztywna folia kopu³ki wysokotonowej. Czêstotliwoœæ po-
dzia³u jest ustalona doœæ nisko – przy 2,4 kHz – na co pozwala
du¿a œrednica kopu³ki wysokotonowej (w pewnym miejscu
producent przedstawia j¹ nawet jako œrednio-wysokotono-
w¹, przypisuj¹c zdolnoœæ przetwarzania zakresu 1-22kHz).

Dziêki swojej pozycji alfabetycznej, firma Cabasse wyst¹pi w tym
megateœcie jako pierwsza z trzech francuskich – w sumie wszystkich

tych, które s¹ znane nie tylko w Polsce, ale i na ca³ym œwiecie. Cabasse,
Focal (dawniej JMlab) i Triangle zdobywa³y popularnoœæ od wielu lat,

demonstruj¹c niekonwencjonalne rozwi¹zania techniczne i czêsto równie
charakterystyczne, wrêcz “charakterne” brzmienie.

Cabasse MOOREA MT4
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Obudowa
wystêpuje

w jednej wersji
okleiny –

w kolorze
jasnego dêbu –

ale na
pocieszenie
dostêpne s¹

dwa warianty
kolorystyczne
maskownic –

czarny
i be¿owy -

i obydwa
komplety

dostajemy na
wyposa¿eniu,
bez dodatko-
wej dop³aty.

Terminal przy³¹czeniowy
nie pozwoli na bi-wiring,
ale pod³¹czenie pojedynczego przewodu
bêdzie ³atwe i przyjemne - zaciski s¹
wysokiej klasy, i wystaj¹ z ozdobnej
chromowanej tabliczki...

... która okazuje
siê wystarczaj¹co

du¿¹ baz¹ dla
zamontowania
prostej zwrotnicy
– Moorea to uk³ad
dwudro¿ny, mimo
¿e ustawienie pary
g³oœników 18-cm
kojarzy siê

z dzia³aniem systemu
dwuipó³dro¿nego.

Obudowa jest jednokomorowa, wzmocniona
dwoma wieñcami. Wiêcej dzieje siê u jej podsta-
wy - nowoœci¹ w konstrukcjach Cabasse jest za-
instalowanie tunelu bas-refleks w dolnej œciance,
i wyprowadzenie ciœnienia poprzez 3-cm przeœwit
pomiêdzy obudow¹ a coko³em.

Z zewn¹trz widaæ, ¿e boczne œcianki s¹ lekko
zaokr¹glone. £uk jest jednak bardzo ³agodny, po-
niewa¿ tym razem nie wygiêto œcianek, a jedynie
wyprofilowano zewnêtrzn¹ powierzchniê pocz¹t-
kowo grubych bocznych p³yt mdf, które swoj¹
maksymaln¹ gruboœæ (3 cm) pokazuj¹ teraz w po-
³owie g³êbokoœci, zmniejszaj¹c j¹ ku przedniej
i tylnej œciance. Od wewn¹trz powierzchnia bo-
ków jest p³aska, tak ¿e pomys³ ten ma znaczenie
wy³¹cznie estetyczne. Mo¿na wzi¹æ pod uwagê,
¿e zaokr¹glenie przednich krawêdzi bocznych

œcian u³atwia op³ywanie fal, ale zauwa¿amy te¿
akustycznie niekorzystny detal - przednia œcianka
jest cofniêta wzglêdem krawêdzi bocznych
o gruboœæ maskownicy, która chowa siê miêdzy
boki. Powsta³y w ten sposób uskok bêdzie wy-
wo³ywa³ spore odbicia (przy zdjêtej maskowni-
cy). To najpewniej te¿ wynika z projektu plas-
tycznego, ale trzeba przyznaæ, ¿e ca³kiem udane-
go. W tym przypadku zdjêcie maskownicy nie
stworzy g³oœnikom lepszych warunków do pro-
mieniowania – kto jednak zwykle s³ucha z mas-
kownicami za³o¿onymi, nie ma siê czym specjal-
nie martwiæ, chocia¿ lepszych wyników to te¿
nie gwarantuje – typowa maskownica powoduje
analogiczne zaburzenia swoimi wewnêtrznymi
krawêdziami. Nadzwyczaj ciekawe s¹ dostêpne
warianty kolorystyczne – tak jak wszystkich po-
zosta³ych modeli serii MT4 – poniewa¿... jest tyl-
ko jedna mo¿liwoœæ – okleina imituj¹ca jasny d¹b.

Dawno nie spotka³em siê z sytuacj¹, aby nie by³o
¿adnego wyboru. Podejmuj¹c tak¹ decyzjê, firma
musia³a byæ w sytuacji przymusowej - jakiœ dra-
mat... Ale jako rekompensatê otrzymujemy w
komplecie a¿ dwie pary maskownic – czarn¹
i be¿ow¹. Co daje nam w sumie wiêcej ni¿ dwie
mo¿liwoœci, bo przecie¿ mo¿emy np. na lew¹ za-
³o¿yæ czarn¹, a na praw¹ be¿ow¹... Ale œmieszne.



Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³

L
  

  
  

  
A

  
  

  
  

B
  

  
  

  
O

  
  

  
  

R
  

  
  

 A
  

  
  

  
T

  
  

  
  

O
  

  
  

  
R

  
  

  
  

I 
  

  
  

 U
  

  
  

  
M

HI-FI

rys. 1.  Moorea MT5, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Moorea MT5, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Moorea MT5, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 100
Wymiary (WxSxG) [cm] 100x25x36

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  Moorea MT5, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Moorea MT5, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Tym razem bez sensacji – charakterystyka
impedancji Moorea MT4 prezentuje siê raczej
klasycznie, z ³atwo rozpoznawalnymi punktami
charakterystycznymi (rys. 1). Para wierzcho³ków
w zakresie niskich tonów jest w³aœciwa dzia³aniu
obudowy bas-refleks, przy czym minimum miê-
dzy nimi mniej-wiêcej pokrywa siê z czêstotli-
woœci¹ rezonansow¹ obudowy (jej dok³adn¹ war-
toœæ ustala siê jednak za pomoc¹ innego pomia-
ru). Wysokie wzniesienia w zakresie œredniowy-
sokotonowym to odbicie u¿ycia filtrów wysokie-
go rzêdu. Z u¿ytkowego punktu widzenia wa¿ny
jest poziom w minimum przy 150-200Hz – a no-
tujemy tam dok³adnie 4 omy, ani wy¿ej, ani ni¿ej.
Moorea MT4 zostaje wiêc zakwalifikowana jako
znamionowo 4-omowa, ale z dodatkowym ³aska-
wym komentarzem, ¿e nie s¹ to takie 4 omy,
jakich moglibyœmy siê baæ.

Charakterystyka przetwarzania w ca³ym pas-
mie (rys. 2) jest przecie¿ daleka od liniowoœci,
a jednak trzeba przyznaæ, ¿e wygl¹da sensownie.
Decyduje o tym taki kszta³t, w którym odstêps-
twa od liniowoœci id¹ w kierunku tzw. krzywej
fizjologicznej – czyli wzmocnienia skrajów pas-
ma, i wyciszenia “górnego œrodka”. A na bardzo
w¹skopasmowe os³abienie przy 3kHz w ogóle
nie ma co zwracaæ uwagi – nikt tego nie us³yszy.

Zestawienie charakterystyk z osi g³ównej
i z osi 15O i 30O (rys. 3), zw³aszcza w porówna-
niu do analogicznego rysunku dla A.E. i Cantona,
pokazuje s³absze rozpraszanie du¿ej i “utubio-
nej” kopu³ki wysokotonowej. Ale mimo to, wcale
nie jest Ÿle – powinniœmy siê cieszyæ i z tego, ¿e
na osi g³ównej ³adnie dochodzimy do 15kHz,
i spadek zaczyna siê dopiero powy¿ej, a na osi
15O charakterystyka w ca³ym zakresie œrednio-
wysokotonowym ³adnie siê wyrównuje do ok.
13kHz. Dopiero pod k¹tem 30O poziom wyso-
kich tonów jest ju¿ wyraŸnie za s³aby. Maskowni-
ca nie przynosi du¿ej szkody, dodaj¹c kolejne,
niewielkie os³abienie przy 4kHz, i jeszcze mniej-
sze w okolicach 8kHz (rys. 4).

Rys. 5 pozwala nam dok³adniej okreœliæ po³o-
¿enie czêstotliwoœci rezonansowej obudowy –
odnajdujemy j¹ w minimum amplitudy g³oœnika,
czyli przy 32Hz. Dostrojenie jest niskie, i otwór nie
promieniuje zbyt silnie w tym zakresie, maj¹c jed-
nak wci¹¿ coœ do powiedzenia a¿ do 100Hz. Wsku-
tek tego charakterystyka wypadkowa ma maksi-
mum przy 100Hz, ale poni¿ej opada ³agodnie,
zwiêkszaj¹c nachylenie dopiero przy 25Hz.

Ponownie odlewane kosze, a tak¿e doœæ du¿e uk³ady magnetyczne,
specjalnie wybrzuszone dla du¿ych wychyleñ maksymalnych cewek
drgaj¹cych. Akustycznie problematyczne s¹ tylko ostre krawêdzie
wystaj¹cych fragmentów bocznych œcianek, które bêd¹
powodowaæ odbicia fal.
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Od wielu lat konstrukcje Cabasse (poza naj-
tañszymi) zwracaj¹ uwagê bia³ym kolorem mem-
bran g³oœników nisko i œredniotonowych. Nie
jest to tanie efekciarstwo, jakie czasami mo¿na
spotkaæ, kiedy zabarwieniu poddaje siê zupe³nie
konwencjonalny materia³ membrany, lecz natu-
ralny kolor tworzywa Duocell, stosowanego wy-
³¹cznie – o ile mi wiadomo - przez Cabasse.
Ale... wiadomo by³o “od zawsze”, ¿e jest to ma-
teria³ o strukturze pianki, bardzo gêstej i dosta-
tecznie sztywnej, a ponadto dziêki wysokiej
stratnoœci wewnêtrznej zapewniaj¹cej wszelkie
po¿¹dane w³aœciwoœci, jakie membrana powinna
osi¹gn¹æ. Dopiero jednak od niedawna firma po-
daje, ¿e Duocell bazuje na piance Rohacell, któr¹
od dwóch lat chwali siê B&W, po wprowadzeniu
jej do swoich membran w g³oœnikach niskotono-
wych nowej generacji serii 800. Czy membrany
B&W i Cabasse s¹ wiêc takie same? Nie, ponie-
wa¿ B&W stosuje znacznie grubsz¹ warstwê
pianki, dodatkowo wk³adaj¹c j¹ pomiêdzy dwie
warstwy z w³ókna wêglowego, i tworz¹c w ten
sposób strukturê “sandwich” o bardzo du¿ej
sztywnoœci  i  gruboœci  (prawie 1cm),  która
sprawdza siê wy³¹cznie w g³oœnikach niskotono-
wych. Membrany Cabasse s¹ jednowarstwowe,

Nie zawsze kolumny Cabasse wygrywa³y tes-
ty, ale zawsze do prób z nimi przystêpowa-

³em z ochot¹ i zainteresowaniem. Nigdy bowiem
nie by³y nijakie, nudne, przeciêtne. Gra³y odwa¿-
nie, nie ba³y siê pewnych skrótów, tonalnych nie-
doci¹gniêæ, aby stworzyæ spektakl pe³en ¿ycia.
Bywa³o tak, ¿e wygrywa³a si³a entuzjazmu, z jak¹
Cabasse wci¹ga³y w muzykê przedstawian¹ tro-
chê na swój sposób, kiedy indziej by³o zbyt wiele
swobody w interpretacji... A jak jest tym razem?
Moorea to jeden z najlepszych kawa³ków w wy-
konaniu Cabasse. Oczywiœcie w relacji do ceny.
Moorea przypomina mi doskona³¹ w swoim cza-
sie (piêæ lat temu) Caprerê – podobna cena, i po-
dobne wra¿enia.

Zacznijmy wyliczankê zalet. Od lewej do pra-
wej. Najpierw bas. Wyborny. Mocny, zwinny
i soczysty. Nie zastanawiam siê, jak nisko “scho-
dzi”, mo¿e nie bije tu rekordów, ale na mój gust
zosta³ akuratnie wywa¿ony miêdzy dok³adnoœci¹
a swobod¹, bez nadmiernej twardoœci, ale i z za-
chowaniem w³aœciwej kontroli. Jest  energetycz-
ny, wyrazisty, ale nie dominuj¹cy, œwietnie pro-
wadzi rytm muzyki, wcale nie poddaj¹c jej swojej
w³adzy. Œrednica nie da³a siê bowiem zepchn¹æ,
bez krzykliwoœci, ale z wigorem spe³nia swoj¹

wa¿n¹ rolê noœnika wiêkszoœci dŸwiêków. Wyso-
kie tony wychodz¹ ze œrednich p³ynnie, tylko
koñcz¹ ciut za wczeœnie – nie siêgaj¹ tam, gdzie
rodz¹ siê eteryczne niuanse i “powietrze”. Ale
sybilanty wychodz¹ czyste i kompletne, a za-
okr¹glenie skraju pasma i sklejenie góry ze œred-
nic¹ wywo³uje efekt spójnoœci, dodatkowo pod-
kreœlaj¹cy wyœmienit¹ dynamikê tych kolumn.
Muzyka grana jest wprost, bez ogródek, bez nad-
miernej skrupulatnoœci, ale z bardzo du¿¹ doz¹ na-
turalnoœci. Nagrania z bogat¹ aran¿acj¹, z du¿¹ licz-
b¹ instrumentów, s¹ upraszczane, a w skrajnych sy-
tuacjach na scenie pojawia siê lekki ba³agan – za-
wsze pozostaje jednak tempo i ¿ywe barwy. Za
to strukturalnie prostsze realizacje, nawet wyso-
kiej jakoœci, zachowuj¹ wiêkszoœæ swoich zalet,
i Moorea krzywdy im nie zrobi. Jazzowe trio,
blues, wszelkiej maœci soliœci, pokazywani s¹
w pe³nym blasku, bardzo plastycznie, ciep³o,
i zawsze dynamicznie. To trochê zaskakuj¹ce,
ale mimo swoich ¿ywio³owych sk³onnoœci, Moo-
rea lepiej czuje siê z dobrym akustycznym mate-
ria³em, ni¿ z rockow¹ m³óck¹. Odseparowanie
kilku najwa¿niejszych Ÿróde³ dŸwiêku i wyró¿-
nienie ich wyraŸnymi lokalizacjami nie sprawia
problemów, st¹d te¿ w sprzyjaj¹cych warunkach

pojawia siê przed nami “¿ywa muzyka”. Nie ze
wzglêdu na osi¹gniêcie wysokiej neutralnoœci
i dok³adnoœci, ale w³aœnie dziêki zawsze ¿ywe-
mu, czasami zadziornemu, ale momentami wrêcz
porywaj¹cemu stylowi gry – jeden z g³oœników,
który sobie dobrze zapamiêta³em.

Oryginalne materia³y Cabasse
doœæ cienkie, ich pianka jest wyraŸnie zagêszczo-
na, sprasowana. Taka membrana, mniej sztywna,
a przede wszystkim l¿ejsza, jest bardziej uniwer-
salna i mo¿e byæ stosowana zarówno w g³oœni-
kach niskotonowych, jak i œredniotonowych.

W konstrukcji g³oœnika wysokotonowego,
poza równie¿ oryginalnym materia³em kopu³ki
(Kaladex), warto zwróciæ uwagê na dwa jeszcze
ciekawsze elementy – jej ponadprzeciêtn¹ œred-
nicê (38mm wobec 25mm typowych kopu³ek)
i dodan¹ krótk¹ tubkê. Zw³aszcza wystêpuj¹ce
razem, cechy te staj¹ siê intryguj¹ce. Ogólna za-
sada jest taka, ¿e wraz ze wzrostem œrednicy
membrany (równie¿ o kszta³cie kopu³ki), obni¿a
siê górna czêstotliwoœæ graniczna, a promienio-
wana wi¹zka skupia siê na osi odpowiednio
wczeœniej -  to znaczy rozpraszanie wysokich to-
nów pogarsza siê. Dlatego, chocia¿ wiêksza ko-
pu³ka przynosi wy¿sz¹ efektywnoœæ,  wiêkszoœæ
konstruktorów uzna³a, ¿e ze wzglêdu na potrze-
bê przetwarzania pe³nego pasma akustycznego,
optymalny rozmiar kopu³ki wysokotonowej po-
winien zawieraæ siê w zakresie 20-30mm.  Ca-
basse znacznie wykracza poza te granice, w do-
datku montuj¹c tubkê... która podnosi efektyw-
noœæ, ale zwykle równie¿ skupia promieniowan¹
wi¹zkê. Wobec takich cech konstrukcyjnych, re-
zultaty uzyskane w laboratorium w dziedzinie
charakterystyk kierunkowych zakresu wysokich
czêstotliwoœci, chocia¿ oczywiœcie s³absze od in-
nych konstrukcji w tym teœcie,  nale¿y uznaæ za
zaskakuj¹co dobre.

Kopu³ka wysokotonowa jest nietypowa,
i to z trzech powodów: ma ponadstandardo-
w¹ œrednicê – 38 mm, jest zrobiona
z firmowego materia³u – kaladexu, wreszcie
dodano do niej krótk¹ tubkê. W
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MOOREA MT4

Cena (para)[z³] 5000
Dystrybutor THE HI-END

Wykonanie i komponenty
Bardzo oryginalna, w³asna technika Cabasse w samych
przetwornikach, ³adna obudowa, ale tylko w jednej
wersji kolorystycznej (jasny d¹b).

Laboratorium
Lekko wyeksponowane niskie i wysokie czêstotliwoœci
w ramach “fizjologicznego” kszta³tu charakterystyki.

Brzmienie
Dziarskie, z jajem, bez owijania w bawe³nê. Nieco
uproszczone, ale ¿ywe w zakresie najwy¿szych czês-
totliwoœci, za to z kapitalnym, sprê¿ystym basem.
W ca³ym pasmie bardzo naturalne i przekonuj¹ce
swobodn¹ dynamik¹.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=83
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/hiend
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