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Kef iQ5 to najmniejsza kolumna tego testu,
spodziewa³em siê jednak, ¿e zagra dŸwiê-

kiem potê¿nym... mo¿e jeœli nie potê¿nym, to
przynajmniej obszernym, rozleg³ym czy rozpo-
startym, ¿e coœ z tej trójdro¿noœci wyniknie dob-
rego. Nic z tego, iQ5 od pierwszych fragmentów
gra³y co prawda doœæ przestrzennie, ale dŸwiê-
kiem ma³ym, jakiego spodziewamy siê zwykle po
podstawkowych monitorach.

Jednoczeœnie zachowano cechê, z której KEF
jest znany od lat – piêknie pokazano œrednie
czêstotliwoœci, kosztem wysokich tonów, i bar-
dzo króciutko trzymanego basu, ale siê uda³o
(je¿eli tak mia³o byæ) - dŸwiêki w ten sposób ser-
wowane s¹ twarde, jednoznaczne. Analitycznoœæ
jest dobra, a równowaga g³osów i instrumentów
akustycznych bodaj najlepsza wœród kolumn tego
testu. Przestrzennoœæ jest prawid³owa, z ³atwoœ-

ci¹ i wdziêkiem zaznaczana jest nie tylko w³aœ-
ciwa g³êbokoœæ sceny, ale równie¿ dobra szero-
koœæ. Co ciekawe, wysokie czêstotliwoœci wca-
le tych efektów nie wspieraj¹, jest ich jak na
lekarstwo, s¹ ciche, nieœmia³e, u³o¿one gdzieœ
daleko. Oczywiœcie, jeœli dobraæ odpowiedni
fragment i z sercem siê ws³uchaæ, to mo¿na wy-
kryæ ich dobr¹ analitycznoœæ i brak metalicz-
noœci. Bas te¿ siê nie prê¿y, jest szczup³y
w biodrach, w¹ski w ramionach, ma ma³¹ g³ów-
kê i wy³upiaste oczy. W zasadzie przez ca³y
czas trwania nagrania siedzi i siê gapi, tylko od
czasu do czasu klaszcze œwiszcz¹cym dŸwiê-
kiem. Na szczêœcie trafia w rytm.

Bez w¹tpienia KEF iQ5 spodoba siê audiofi-
lom. Co do muzyki, jak¹ iQ5 najlepiej potrafi¹
odtwarzaæ, to rekomendujê je do ma³ych akus-
tycznych sk³adów. Najmniejszych z mo¿liwych.

IQ5
Cena [z³] 2290
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Skomplikowany uk³ad, oryginalna technika, dob-
re materia³y, bardzo staranne wykonanie. Ca-
cuszko.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Wyrównanie zakresu œrednio-wysokotonowe-
go, s³aby bas. Niska efektywnoœæ.

ocena dobra

Brzmienie
Œrednie tony s¹ w tym brzmieniu prawie wszyst-
kim – selektywne, wierne, zrównowa¿one. Gó-
ra cicha, bas chudy. Ma³a skala dŸwiêku.

ocena dobra

Nowa seria KEF-a jest
bardziej inteligentna
od starszej, dlatego

nazywa siê iQ.
Producent zapowiada,

¿e wykorzystano
rozwi¹zania

i materia³y z serii
Reference. Pozostanie

wiele odmiennoœci
konstrukcyjnych,

wynikaj¹cych
z ró¿nicy cen, ale

potwierdzamy, ¿e iQ
reprezentuj¹ bardzo

wysoki poziom
techniczny.

R odzina iQ to trzy modele wolnostoj¹ce (nasz
 iQ5 jest z nich najmniejszy), dwa podstawko-
 we (iQ3 zd¹¿y³ ju¿ zgarn¹æ nagrodê EISA),

dwa g³oœniki centralne oraz dipolowe efektowe. iQ5
to wœród pod³ogowców maleñstwo, maj¹ce niewiele
ponad 80 cm wzrostu. W dodatku w¹tlutkie i chu-
dziutkie. Obudowa jest zaokr¹glona, zwê¿a siê ku
ty³owi. Zaokr¹glony ty³ek kolumny obejmuje meta-
lowa klamra, do której mocuje siê kolce, kolejne
dwa spajki wkrêca siê w przedni¹ czêœæ spodu. Mi-
mo to niewiele trzeba, aby iQ5 przewróciæ. Zaciski
g³oœnikowe s¹ wielkie i bardzo solidne, akceptuj¹
ka¿dy rodzaj zakoñczenia przewodu. Terminal jest
podwójny, zaciski po³¹czono zwor¹ z kawa³ka dob-
rego przewodu g³oœnikowego. Z przodu widzimy
trzy g³oœniki, dwa w firmowym zestawie Uni-Q,
trzeci to niskotonowy. iQ5, pomimo miniaturowych
rozmiarów, jest bowiem konstrukcj¹ pe³n¹ gêb¹

iQ5 to kolumna ma³a,
jednak trójdro¿na.
Œrednie i wysokie
czêstotliwoœci
obs³uguje zaawansowa-
ny uk³ad Uni-Q, a bas
wooferek – ale tylko
13-centymetrowy.

trójdro¿n¹. Membrana œredniotonowego bêd¹cego w
sk³adzie Uni-Q zrobiona jest z polipropylenu, pokry-
tego warstw¹ tytanu (producent twierdzi co prawda,
¿e ta warstwa jest na g³oœniku basowym, ale nie
uwierzy³em). 19-mm membrana tweetera, który
znalaz³ siê w œrodku uk³adu koaksjalnego, jest alumi-
niowa. Zestaw Uni-Q pracuje w niezale¿nej komo-
rze, wydzielonej we wnêtrzu p³ytami mdf. G³oœnik
basowy ma œrednicê 13-cm œrednicy (tak samo jak
œredniotonowy), a jego membrana wydaje siê zro-
biona z celulozy. Obydwa kosze s¹ solidnymi odle-
wami z aluminium, zadbano równie¿ o ekranowanie
magnetyczne. Z zewn¹trz g³oœniki przykryte s¹ dob-
rze wygl¹daj¹cymi plastikowymi pierœcieniami,
z których dolny ³¹czy siê z otworem bas-refleks.

Do testu otrzymaliœmy kolumny w bardzo ³adnej
okleinie orzechowej. Tak ³adnej, ¿e by³em pewien,
i¿ jest to naturalny fornir, ale Nadredaktor poprawi³,
¿e to jednak winyl. Szkoda, ale i tak budzi uznanie.
Do wyboru mamy jeszcze wersje: czarn¹, klonow¹
i ciemn¹ jab³oñ.

KEF iQ5

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiocenter
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rys. 2. FS108.2, charakterystyka przetwarzania
w całym pasmie.

rys. 3. FS108.2,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. FS108.2,  charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
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Elac FS108.2, razem z KEF-em iQ5, s¹ impe-
dancyjnie najbardziej wymagaj¹cymi obci¹¿enia-
mi w tym teœcie. Na dwoje babka wró¿y³a, czy
poradz¹ sobie z nimi wszystkie tanie amplitune-
ry. Minimum charakterystyki modu³u impedancji
(rys. 1), wystêpuj¹ce w zakresie 200-300Hz, ma
poziom ok. 3 omów. Impedancja znamionowa to
oczywiœcie 4 omy. Efektywnoœæ na poziomie
86dB to w tej sytuacji wynik doœæ skromny.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) ³¹czy
bardzo liniowy zakres œrednich tonów, z lekko
wyeksponowan¹ gór¹ pasma i wzmocnionym ba-
sem, który ponadto siêga bardzo nisko. Bez ¿ad-
nego spadku biegnie a¿ do 40Hz, czego bezpo-
œredni¹ przyczyn¹ jest wyj¹tkowo efektywne
promieniowanie bas-refleksu, dostrojonego do
45Hz. Szczyt charakterystyki ciœnienia z otworu
le¿y wy¿ej ni¿ poziom z samych g³oœników (w
zakresie ich najwy¿szej skutecznoœci), i g³ównie
on jest odpowiedzialny za wzmocnienie ca³ego
zakresu poni¿ej 100Hz.

Wspomniane wzmocnienie czêstotliwoœci
wysokich zwykle mo¿na ograniczyæ, ustawiaj¹c

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Moc znamionowa[W]** 80
Wymiary (WxSxG) [cm] 90x18,5x24

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

ELAC FS108.2

rys. 1. iQ5, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3. iQ5,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. iQ5, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Dwa minima na charakterystyce impedancji
(rys. 1), lokuj¹ce siê nieco powy¿ej 100Hz i przy
400Hz, maj¹ poziom ok. 3 omów. iQ5 to kolum-
na znamionowo 4-omowa, nie jest wiêc do zje-
dzenia na œniadanie przez ka¿dy amplituner, war-
to upewniæ siê, z jakimi modelami wspó³praca
nie przysporzy k³opotów, chocia¿ stawiam na to,
¿e w ponad 50% przypadków, mimo ostrze¿eñ,
¿e amplituner mo¿e zasilaæ kolumny o impedan-
cji nie ni¿szej od 8, ewentualnie 6 omów, wszys-
tko jakoœ siê u³o¿y...

Natomiast charakterystyka przetwarzania
(rys. 2) uk³ada siê bardzo ³adnie w zakresie œred-
nio-wysokotonowym, za to bas odtwarzany jest
bardzo oszczêdnie; mówi¹c szczerze, “prawdzi-
wego” basu nie ma w ogóle! Pomiary daj¹ nam
do takich stwierdzeñ mocne podstawy – charak-
terystyka opada ju¿ od 100Hz, spadek –6dB od-
czytujemy przy 70Hz – jak z ma³ych monitor-
ków, ze œredniej wielkoœci satelitów, obowi¹zko-
wo wspó³pracuj¹cych z subwooferem. Promie-
niowanie z otworu jest doœæ s³abe, i st¹d wczeœ-
nie opadaj¹ca charakterystyka wypadkowa. Na-
tomiast  dobra integracja  fazowa g³oœnika
niskotonowego i œredniotonowego widoczna jest
jako wysoki poziom w zakresie kilkuset Hz.

Rys. 3 pokazuje równomierne obni¿anie siê
charakterystyki w ca³ym zakresie powy¿ej 1kHz,

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 85
Rek. moc wzmacniacza [W]** 15−130
Wymiary (WxSxG) [cm] 81,5x15,5x26,1

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

KEF iQ5

przy przechodzeniu z osi 0O na osie 15O i 30O.
To dobrze, jednak ze wzglêdu na brak najmniej-
szego uwypuklenia wysokich tonów na osi g³ów-
nej, wydaje siê ¿e dalsze wytracanie impetu
w tym zakresie nie jest celowe, i iQ5 nale¿y ra-
czej ustawiaæ bezpoœrednio w kierunku miejsca
ods³uchowego.

siê na osi innej ni¿ oœ g³ówna (0O), ale tym razem
bardzo dobre rozpraszanie g³oœnika wysokoto-
nowego utrzymuje uwypuklenie okolic 10kHz

nawet pod k¹tem 30O, chocia¿ sam skraj pasma
(20kHz) jest ju¿ upoœledzony (rys. 3).

Maskownica niewiele psuje w ³adnym obrazie
zakresu œredniotonowego (rys. 4).

Maskownica nie wprowadza zmian drastycz-
nych, ale z pewnoœci¹ nie jest pomocna – wywo-
³uje lokalne podbicie przy 8kHz, w s¹siedztwie
raczej obni¿aj¹c poziom, co nie jest nam wcale
potrzebne (rys. 4).

rys. 1. FS108.2, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 2. iQ5, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=388
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