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Welcome to the Pleasure Dome

Wharfedale OPUS 2Wharfedale OPUS 2

Brytyjska firma
Wharfedale ma d³ug¹
tradycjê i dawne audiofilskie
zas³ugi, ale od pewnego czasu
specjalizuje siê przecie¿
w produktach niskobud¿eto-
wych. Objawienie ekskluzyw-
nej na tym tle serii Opus
pokazuje, ¿e podejmowane
s¹ zdecydowane dzia³ania,
by zmieniæ wizerunek firmy.
Ale nie jest przecie¿ wyklu-
czone, ¿e w kategorii kolumn
wysokiej klasy, Opusy stan¹
siê równie atrakcyjne,
jak seria Diamond wœród
g³oœników popularnych

Seria Opus sk³ada siê z kilku du¿ych
modeli. Najmniejszy jest Opus 1, ale
i on jest trójdro¿ny i wolnostoj¹cy,
najwiêkszy zaœ Opus 3. Jest te¿

centralny Tri-Centre oraz efektowe Tri-Surround.
Wszystkie wymienione konstrukcje wykorzystuj¹
podobne g³oœniki wysokotonowe i œredniotono-
we. Te ostatnie s¹ najbardziej charakterystycz-
ne, bowiem w Opusach pojawiaj¹ siê bardzo
rzadko spotykane œredniotonowe g³oœniki
kopu³kowe (ze wzglêdu na œrednicê – 75-mm
- raczej kopu³owe). Tweetery to z zewn¹trz
klasyczne kopu³ki 25 mm, napêdzane magnesem
neodymowym. Producent podaje, ¿e przetwor-
nik ten zdolny jest do przetwarzania czêstotli-
woœci a¿ do 45kHz, co mo¿e mieæ znaczenie dla
SACD i DVD-A. W sekcji basowej nie ma ju¿
takiego porz¹dku. Modele Opus 1 i Opus 2
wykorzystuj¹ g³oœniki 20-cm, w najwiêkszym
modelu u¿yto pary 25 cm. W centralnym
i efektowych wykorzystano “siedemnastki”.
Plecionka membran niskotonowych wykonana
jest w³ókna wêglowego.



OPUS 2
Impedancja znamionowa [Ω] 6
Efektywnoœæ [dB] 88
Moc znamionowa* [W] 250
Wymiary (W/S/G) [cm] 112/38/55
Cena (para)[z³] 11000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Piêkna, idealnie wykoñczona skrzynia. Dobre i ory-
ginalne przetworniki.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Wzmocniony bas, bardzo dobra liniowoœæ zakresu
œrednio-wysokotonowego, doskona³e charakterys-
tyki kierunkowe i minimalny wp³yw maskownicy.
Umiarkowanie wymagaj¹ca impedancja.
ocena dobra+

Brzmienie
Potê¿ny dŸwiêk z kapitaln¹ œrednic¹. Dynamiczny
wy¿szy bas, góra czysta i delikatna.

bardzo dobra

ocena bardzo dobra

ocena koñcowa
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O pus 2 s¹ g³oœnikami graj¹cymi potê¿nie, ale
te¿ ciep³o i trochê kameralnie. Mo¿e to su-

gestia, ale wydaje siê, ¿e wielka kopu³a œrednio-
tonowa wykonuje nie byle jak¹ robotê. Œrednica
jest soczysta i mocna. Instrumenty s¹ namacalne,
du¿e jak w naturze. Dobrze ustawione Opusy po-
trafi¹ je te¿ precyzyjnie umiejscowiæ, zapewniæ
przestrzeñ i oddech. Góra pasma jest sama w so-
bie najzupe³niej poprawna, ale nie ma ju¿ tej si³y
perswazji, co œrodek. Wysokie tony s¹ aksamitne
i maj¹ dobr¹ rozdzielczoœæ, ale graj¹ ma³o ofen-
sywnie. Je¿eli akcja utworu nie jest zbyt gêsta, to
góra wystarczaj¹co dobrze uzupe³nia g³ówne in-
formacje, je¿eli jednak ostro nagrane instrumen-
ty chc¹ narobiæ trochê ba³aganu, to wysokie tony
uczestnicz¹ w tych dzia³aniach niechêtnie. Mo¿e
to i dobrze dla utrzymania spokojnego nastroju,
ale brak szorstkoœci i metalicznoœci mo¿na te¿

oceniæ jako brak pe³nej naturalnoœci. Bas, tam
gdzie jest, jest rewelacyjny. Wy¿szy jego podza-
kres dzia³a szybko, zdolny do uderzenia, ale i do
dyskrecji. Potrafi byæ mocny, dynamiczny, ale
i ³agodny, w balladowym nastroju. Jego ekspan-
sywnoœæ daje siê we znaki tylko od czasu do cza-
su. Za to za ma³o dzieje siê przy tonach najni¿-
szych. Niektórych efektownych t¹pniêæ brakuje.

Mimo ¿e do idea³u jeszcze brakuje, Opus 2 to
kolumna bardzo charyzmatyczna. Zawdziêcza to
po³¹czeniu du¿ej masy brzmienia, dynamiki nis-
kich tonów, ze swobod¹ i wspania³¹ naturalnoœ-
ci¹ œrednich tonów. Wejœcie Wharfedale na pu³ap
10000 z³ z pewnoœci¹ siê uda³o. Opus 2 prezen-
tuje siê wybornie, a brzmieniem nie ustêpuje
utytu³owanej konkurencji. Ma przy tym w³asny
muzyczny styl, który mo¿e siê bardzo podobaæ.

Po wyjêciu pierwszego Opus 2 z pud³a
przysiad³em z wra¿enia – muszê to przy-
znaæ. Powodem jest lakier fortepianowy

o osza³amiaj¹cej g³adkoœci i po³ysku. Ów lakier
Wharfedale k³adzie na okleiny w trzech kolo-
rach: czarnym, rosewood i birds eye maple. Og-
l¹daj¹c obudowê pod œwiat³o udaje siê wy³owiæ
minimalne rysy i wg³êbienia w fornirze (dowód
jego naturalnoœci). Lakier wype³nia jednak wszys-
tkie i tworzy absolutnie idealn¹ powierzchniê.
Przednia œcianka Opus 2 ma standardow¹ szero-

koœæ, obudowa zwê¿a siê jednak szybko ku
ty³owi. Uzasadnienie producenta jest proste:
wzglêdy wzornicze s¹ oczywiœcie istotne, ale
jeszcze wa¿niejsze jest t³umienie rezonansów.
Zaciski s¹ potrójne (a kolumna jest trójdro¿na),
u³o¿one w pionie i po³¹czone solidnymi, z³oco-
nymi, zworami. Je¿eli jednak przyjdzie nam do
g³owy zastosowaæ bi-amping lub po prostu bi-
wiring, to w pude³ku znajdziemy podwójne zwo-
ry gotowe po³¹czyæ sekcjê wysokotonow¹ ze
œredniotonow¹. Pod doln¹ œciankê przykrêcono
wyprofilowany panel z mdf. Dwa kolce wkrêco-
ne s¹ bezpoœrednio w skrzynkê, pozosta³e dwa
do wspomnianego panelu. Wsporniki kolców s¹
modu³owe i sk³adaj¹ siê z masywnych nakrêtek,
z przodu zastosowano po trzy, z ty³u wystarczy-

³o po jednym - by kolumna
sta³a pionowo. W komplecie zna-

laz³y siê tak¿e kolce wysokie (standar-
dowe ustawienie przewiduje niskie) i talerzyki

chroni¹ce przed zniszczeniem pod³ogê. W zesta-
wie powinny byæ równie¿ cztery bawe³niane rê-
kawiczki, niestety znalaz³em tylko dwie, co od-
czyta³em jako sugestiê, ¿e sam muszê te potwory
dŸwigaæ.

Do budowy u¿yto mdf-u 33 i 18 mm, oczy-
wiœcie front jest z grubszego materia³u. Wnêtrze
jest solidnie wzmocnione kilkoma przegrodami.
Membrana kopu³kowego œredniotonowego i jego
uk³ad magnetyczny s¹ od ty³u zamkniête plasti-
kowym kubkiem. Nie by³oby w tym nic dziwne-
go gdyby nie fakt, ¿e ów przetwornik (razem
z wysokotonowym) pracuj¹ w wydzielonej ko-
morze o objêtoœci a¿ 10 litrów. Dla przetworni-
ków basowych pozosta³y 54 litry. Ich wentylo-
wane uk³ady magnetyczne maj¹ 11,5 cm œredni-
cy, a kosze s¹ blaszane. Z zewn¹trz wygl¹daj¹
jeszcze lepiej, bo kryj¹ siê pod masywnymi, alu-
miniowymi pierœcieniami.

Grzegorz Rogó¿

Tweeter z ma³ym magnesem neodymowym grzecznie
siedzi w grubej œciance przedniej. Niezwyk³a kopu³-
ka œredniotonowa pracuje w swojej obudowie,
choæ i tak tylna strona membrany
przykryta jest plastikowym
kubkiem...

...Bas
przetwa-

rzaj¹ dwa 20-cm
g³oœniki z membrana-

mi z w³ókna wêglowego.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/horn
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rys. 1. Charakterystyka modułu impedancji.

Charakterystyka impedancji (rys. 1) pokazu-
je, ¿e mimo swej wielkoœci i skomplikowanego
uk³adu, Opus 2 nie jest specjalnie trudnym obci¹-
¿eniem. Zmiennoœæ jest du¿a, ale minima plasuj¹
siê na poziomie ok. 5 omów (powy¿ej 100Hz
i powy¿ej 10kHz), wiêc konstrukcjê tê mo¿na
uznaæ za znamionowo 6-omow¹.

Charakterystyka przetwarzania wygl¹da bar-
dzo ³adnie powy¿ej 250Hz, ale w okolicach
100Hz zosta³a uwypuklona (rys. 2).

Badanie pracy g³oœników niskotonowych
i uk³adu bass-reflex pokazano na rys. 3. Czêstot-
liwoœæ rezonansowa obudowy le¿y nieco powy-
¿ej 30Hz, ale mimo niskiego strojenia charakte-
rystyka wypadkowa ma przy tej czêstotliwoœci
spadek ju¿ ponad 10dB. Paso¿ytnicze zjawisko
rezonansowe pojawia siê przy 160-170Hz, czês-
totliwoœæ wskazuje na falê stoj¹c¹ obudowy, ma-
³ym “z¹bkiem” odbi³o siê to równie¿ na komen-
towanej ju¿ charakterystyce impedancji.

Charakterystyki zakresu œrednio-wysokoto-
nowego, mierzone na osi g³ównej i pod k¹tami
15O i 30O (rys. 4), pokazuj¹ bardzo dobr¹ stabli-
noœæ. We wszystkich trzech przypadkach kszta³t
krzywej mo¿na uznaæ za poprawny, oczywiœcie
z pojawiaj¹c¹ siê tendencj¹ do os³abiania wy-
¿szych tonów wraz ze zwiêkszaniem k¹ta.

Maskownica lekko obni¿a poziom wysokich
tonów, ale nie wprowadza powa¿nych nierów-
nomiernoœci (rys. 5).

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia tri-wiring sk³oni³a nas
do zmierzenia indywidualnych charakterystyk
poszczególnych sekcji (rys. 6). Ujawniaj¹ one, ¿e
czêstotliwoœci podzia³u ulokowano przy 700Hz
i 4kHz.                A.K.

rys. 5. Charakterystyka przetwarzania w zakresie średnio−wysoko−
tonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.

rys. 3. Charakterystyki  w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 6. Charakterystyka przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, na osi 0O, trzy sekcje niezależnie.

rys. 2. Charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym.

rys. 4. Charakterystyka przetwarzania w zakresie średnio−wysoko−
tonowym na osiach 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej z maskownicą.

Zaciski tri-wiring
prezentuj¹ siê cukierkowo,
ale s¹ te¿ dostatecznie solidne.
Wysokoœæ kolców mo¿na regulowaæ
z³oconymi pierœcieniami i dwoma
kontrami. Mo¿na te¿ u¿yæ
kolców wy¿szych ni¿

standardowe (wszystko
w komplecie).

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=453
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