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Dali ma obecnie w swojej ofercie zaskakuj¹co wiele linii g³oœnikowych – a¿ dziesiêæ.
Uzbiera³o siê tyle, bo firma wprowadzaj¹c nowe serie, nie chce po¿egnaæ siê ze

starszymi. Poprzedni wiek pamiêtaj¹ linie Blue i Evidence, ale Concept to œwie¿a
sprawa, i œwie¿e, marketingowe  podejœcie do wa¿nego parametru – impedancji.

6 maj¹ œrednicê 17-cm i 8-cm uk³ady magnetycz-
ne, wyposa¿one w dodatkowe pierœcienie, os³a-
biaj¹ce pole rozproszone. Mimo konfiguracji g³oœ-
ników sugeruj¹cej uk³ad dwuipó³dro¿ny, produ-
cent podaje tylko jedn¹ czêstotliwoœæ podzia³u –
3kHz – co z kolei wskazuje na uk³ad elektrycznie
dwudro¿ny, w którym obydwie 18-tki pracuj¹
w takim samym zakresie nisko-œredniotonowym.

G³oœnik wysokotonowy to równie¿ konsek-
wentnie stosowana przez Dali kopu³ka tekstylna,
o standardowej œrednicy 25mm. P³yta czo³owa
tweetera ma nietypowy kszta³t z du¿¹ powierz-
chni¹ powy¿ej kopu³ki, ale nie kryj¹ siê za tym
¿adne istotnie nowatorskie rozwi¹zania akus-
tyczne – to tylko “bajer”, ale trzeba przyznaæ, ¿e
wraz ze specjalnym wyprofilowaniem bocznych
krawêdzi na wysokoœci g³oœnika wysokotonowe-
go, do którego dopasowano obrys maskownicy,
Concept 6  prezentuj¹ siê ciekawie zarówno

z os³on¹, jak i bez. Eleganckie jest te¿ wykonanie
wylotu bas-refleksu – wyprofilowanie przygoto-
wano w samej przedniej œciance, tak ¿e na jej tle
nie odcina siê ¿aden dodatkowy element. Gniaz-
do przy³¹czeniowe jest pojedyncze, ale bardzo
przyzwoite.

Konstrukcjê wzbogaca czarny cokó³. Front
obudowy jest lakierowany na szaro (w takim sa-
mym kolorze s¹ kosze wszystkich g³oœników),
a pozosta³e œcianki oklejono foli¹ imituj¹c¹ drew-
no – dostêpne s¹ tylko dwie wersje, czereœniowa
i jasny d¹b.

Seria Concept ma doœæ ciekawy sk³ad – op-
rócz modelu 6, s¹ jeszcze dwa dwudro¿ne moni-
tory (Concept 1 i 2), ale i dwie du¿e konstrukcje
trójdro¿ne (Concept 8 i 10), ka¿da z par¹ nisko-
tonowych, najwiêksze “dziesi¹tki” maj¹ woofery
a¿ 10-calowe, to ju¿ nie przelewki. A wszystko
8-omowe... jak w bajce. Bo to katalogowe bajki.

Firma Dali to nasz wierny towarzysz, od sa-
mego pocz¹tku istnienia Audio. Niezale¿nie
od zmian w dystrybucji (obecnie firma ma

ju¿ czwartego polskiego przedstawiciela w swo-
jej historii, ale po tym zdaniu proszê nie s¹dziæ,
¿e ponownie dosz³o do przetasowañ), spotyka-
my siê z produktami tej duñskiej firmy doœæ sys-
tematycznie, a od czasu do czasu wspominamy
sobie, ¿e mimo i¿ nie jest to marka znana na ca³ym
œwiecie (chocia¿ jej popularnoœæ roœnie), to w Pol-
sce pojawi³a siê na samym pocz¹tku lat 90, nied³-
ugo po swoim powstaniu, buduj¹c sobie dziêki
temu mocn¹ pozycjê, jakiej potem nie uda³o siê
osi¹gn¹æ nawet firmom teoretycznie silniejszym.
Co poniek¹d by³o powodem nastêpuj¹cych zmian
w dystrybucji, jako ¿e firma Dali oczekiwa³a na
dalszy wzrost sprzeda¿y, podczas gdy ta  ju¿
wczeœniej osi¹gnê³a poziom trudny po poprawie-
nia... I kiedy Dali przej¹³ w Polsce by³y dystrybu-
tor B&W, co wydawa³o siê Duñczykom wielce
obiecuj¹ce, a zaraz potem nie pojawi³y siê wyniki
sprzeda¿y na miarê (wygórowanych) oczekiwañ,
dowiedzieli siê od nowego przedstawiciela kilku
przykrych prawd: ¿e ich oferta jest podstarza³a, a
przede wszystkim, ¿e jak tu sprzedawaæ tyle co
B&W, skoro we wszystkich danych Dali przyzna-
je, ¿e s¹ to kolumny 4Ω. Oni na to: Ale przecie¿
takie s¹... Nasi na to: To co z tego, kto u was decy-
duje o drukowaniu instrukcji i katalogów, kon-
struktorzy czy ludzie z g³ow¹ do interesów? B&W
te¿ robi tylko kolumny 4Ω, a wszêdzie pisz¹, ¿e
s¹ 8Ω, i biznes siê krêci! Duñczycy spokornieli,
wreszcie zrozumieli, ¿e musz¹ zacz¹æ siê s³uchaæ
polskich dystrybutorów, bo im któregoœ dnia ju¿
¿aden nie zostanie. Ofertê znacznie unowoczeœ-
nili, a w katalogach grzecznie pisz¹, ¿e impedan-
cja znamionowa wynosi 8Ω. A jaka jest napraw-
dê, dowiecie siê zawsze z laboratorium Audio.

W zasadzie konstruowania kolumn Dali nic
siê wiêc nie zmieni³o, zmieni³o siê tylko w zasa-
dzie sprzedawania – firma postanowi³a wyrów-
naæ szanse wzglêdem innych producentów, któ-
rzy w wiêkszoœci tak w³aœnie postêpuj¹ – produ-
kuj¹ kolumny 4Ω (bo takie maj¹ wy¿sz¹ efektyw-
noœæ, czyli upraszczaj¹c zjawisko, graj¹ g³oœniej),
i nazywaj¹ je 8-omowymi (aby klienci nie bali siê
ich pod³¹czaæ do wszelkich amplitunerów). Ale
dlaczego w takim razie nie s³yszymy powszech-
nego lamentu po zepsutych, lub choæby wy³¹cza-
j¹cych siê, na skutek zbyt niskiej impedancji ob-
ci¹¿enia, amplitunerach? Bo takie zalecenie po-
wodowane jest przez asekuranctwo producen-
tów amplitunerów.

Konstrukcje Dali nowej generacji mo¿na poz-
naæ po br¹zowej barwie g³oœników nisko-œrednio-
tonowych, która pochodzi z technologii membran
wykonanych z w³ókna drzewnego. Ale takie
“drewniane” membrany, pomys³ innej duñskiej
firmy Vifa, instalowane s¹ tylko w modelach naj-
lepszych serii Euphonia i Helicon. Tañsze Concep-
ty tylko “udaj¹” – maj¹ membrany celulozowe,
powleczone substancj¹ nadaj¹c¹ im “drewniany”
kolor. Ale w gruncie rzeczy membrany celulozo-
we to te¿ tradycja Dali. G³oœniki u¿yte w Concept
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rys. 1. Concept 6, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 2. Concept 6, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Tradycyjnie dla Dali, charakterystyka modu³u
impedancji (rys.1) pokazuje ³agodn¹ zmiennoœæ
w zakresie œrednio-wysokotonowym, co zawsze
jest dla wzmacniacza milsze, ni¿ gwa³towne sko-
ki modu³u i fazy. Poniewa¿ minimum przy 200Hz
pojawia siê na poziomie 4Ω, równie¿ te kolumn
s¹ znamionowo 4-omowe, ale w sumie wydaj¹
siê byæ naj³atwiejszym obci¹¿eniem w testowa-
nej grupie.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) jest
mocno pofalowana, widaæ wzmocnione okolice
1kHz i najwy¿sz¹ oktawê, a niedaleko powy¿ej
os³abione 3kHz (okolice czêstotliwoœci podzia-
³u). Bas nie jest tym razem uwypuklony.

Zejœcie na oœ 15O jest sposobem na obni¿enie
ciœnienia najwy¿szych tonów, pod k¹tem 30O

charakterystyka zaczyna jednak opuszczaæ siê
zbyt wczeœnie (rys. 3).

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 89
Rek. moc wzm. [W]** 30−150
Wymiary (WxSxG) [cm] 93x20x26

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

Maskownica nie wprowadza rewolucji na
charakterystyce, ale zachowuje siê z³oœliwie –
atakuje wybiórczo, przede wszystkim w³aœnie
os³abione ju¿ okolice 3kHz (rys. 4).

Bas-refleks dostrojono do 45Hz, o czym
œwiadczy minimum na charakterystyce g³oœnika
(rys. 5), ale otwór promieniuje najmocniej
znacznie ni¿ej - przy 30Hz – dziêki czemu cha-
rakterystyka wypadkowa zwiêksza swoje na-
chylenie dopiero poni¿ej tej czêstotliwoœci.

W du¿ej mierze uwypuklony œrodek pasma
wp³ywa na wysok¹ efektywnoœæ – 89dB

rys. 5. Concept 6, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 3. Concept 6, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. Concept 6, charakterystyka1przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
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Kolumny Dali, w tak wielkiej liczbie testowa-
 nych ju¿ przez nas modeli, rysuj¹ nastêpuj¹-

c¹ perspektywê oferowanych przez duñsk¹ firmê
brzmieñ – ani nie s¹ one doskonale zbie¿ne, bo
nie pozwala na to chocia¿by rozpiêtoœæ ceny i ja-
koœci pomiêdzy modelami z najni¿szej i najwy¿szej
pó³ki, ani te¿ nie s¹ zaskakuj¹co ró¿ne. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e firma ma swoj¹ filozofiê brzmie-
nia, jednak zawsze lepiej sprawdziæ, co w danej
klasie Dali jest w stanie zaproponowaæ. Jest to
te¿ brzmienie w gruncie rzeczy pozbawione
cech bardzo charakterystycznych; gdyby doko-
naæ uœrednienia brzmieñ wszystkich kolumn tego
testu, “wysz³oby” coœ podobnego w³aœnie do
Concept 6. To raczej dobrze – maj¹ wszystkiego
po trochu, chocia¿ nie sk³ada siê to od razu na
pe³n¹ neutralnoœæ. Concept 6 niskich tonów nie
¿a³uj¹, ale i nie przesadzaj¹. Bas jest lekko “sprê-
¿ynuj¹cy”, a wiêc jego ¿ywoœæ i swoboda nieco
staj¹ na przeszkodzie najlepszej kontroli i do-
k³adnoœci, ale nie oznaczaj¹ spowolnienia i zmu-
lenia. To w³aœnie taki bas, jaki wiêkszoœæ polubi,
na   pojawienie siê takiego basu nie trzeba te¿
d³ugo czekaæ, on sobie znajduje okazjê do zagra-
nia bardzo czêsto, daj¹c niemêcz¹cy, ale obecny
puls. Wysokie tony w podobnym stylu – pokazane
wyraŸnie (jednak nie tak jednoznacznie wzmoc-
nione, jak w Cantonach), dostatecznie klarowne
i zró¿nicowane, lekko odsuniête od œrednicy, nie
wtopione tak jak w Elacach. Dobra jakoœæ skra-
jów pasma to wa¿ne plusy Concept 6, ale dla
wielu audiofilów nie mniej wa¿ny bêdzie œrodek

pasma. I tutaj Concept 6 sprawuj¹ siê nie gorzej.
Jeszcze mocniejsz¹ œrednicê ma Elac, ale i Dali s¹
w tym zakresie wystarczaj¹co nasycone, a tak¿e
p³ynne, chocia¿ mniej konturowe. Concept 6 nie
zawiod¹ te¿ pod wzglêdem du¿ej skali dŸwiêku
i dynamiki, chocia¿ dŸwiêk nie jest tak skoncent-
rowany, tak skumulowany jak z Elaców. Dynami-
ka Dali nie oznacza gwa³townych skoków, twar-
dych uderzeñ, ale zwinnoœæ i swobodê.

Concept 6 to kolumny uniwersalne, jeszcze
nie audiofilskie, ale ju¿ nie id¹ce na tanie efek-
ciarstwo.

Br¹zowy kolor to w g³oœnikach serii
Concept tylko kwestia wzornicza, ale
nawi¹zuj¹ca do naturalnej barwy membran
dro¿szych kolumn serii Euphonia i Helicon.

CONCEPT 6
Cena (kpl)[z³] 2000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Bez technologicznych szaleñstw, starannie zaprojekto-
wana i wykonana konstrukcja.

ocena dobra+

Laboratorium
Uwypuklony œrodek pasma (1kHz), os³abiony zakres
czêstotliwoœci podzia³u (3kHz). 4-omowa, ale doœæ
³atwa impedancja, dobra efektywnoœæ.

ocena dobra+

Brzmienie
W ca³ym pasmie dŸwiêk ¿ywy i plastyczny. Dobre pod
ka¿dym wzglêdem, uniwersalne.

ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,5) dobra+

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=93
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/horndistribution
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