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Poprzedni rok poœwiêciliœmy g³ównie,
jeœli chodzi o zespo³y g³oœnikowe, modelom
w okolicach 5000z³ za parê, których w kilku
odcinkach przedstawiliœmy a¿ osiemnaœcie.
Pora odwiedziæ i ni¿sze, i wy¿sze pu³apy
cenowe, na których od dawna nie byliœmy.
Bez wahania zaczynamy od tych ni¿szych,
bo na kolumny z zakresu 2000-3000z³
z pewnoœci¹ czeka wielu Czytelników.
Zgromadziliœmy osiem modeli,
i zaprezentujemy je w dwóch odcinkach,
jak zwykle dziel¹c materia³ wed³ug
najprostszego kryterium
 – alfabetycznego.

Canton GLE 409
Focal CHORUS 714V
Heco METAS 500
Infinity BETA 40

ROZPASANIEROZPASANIE
POD DOBR¥ MARK¥ W pierwszej czwórce trafi³y siê trzy zupe³nie nowe  konstrukcje

i jedna o nieco d³u¿szym sta¿u. Niemieckie firmy Canton i Heco,
razem z francuskim Focalem, na koniec zesz³ego roku przygotowa³y

wiele nowych serii. Wœród tych nowoœci s¹ konstrukcje wiêksze i mniejsze, ale
zdecydowanie dominuj¹ kolumny sprzedawane parami. Dla porz¹dku w sk³adzie
ka¿dej serii znajduj¹ siê g³oœniki centralne, efektowe i subwoofery, ale widaæ
i s³ychaæ, ¿e na rynku g³oœnikowym panuje tradycja stereofoniczna. I bardzo
dobrze! Szkoda tylko, ¿e jak wynika ze statystyk sprzeda¿y amplitunerów
wielokana³owych i wzmacniaczy dwukana³owych, tanie kolumny wci¹¿
najczêœciej s¹ pod³¹czane do tych pierwszych. Wiêkszoœæ klientów snuje plany
rozbudowy systemu do formy wielokana³owej, ale po planach tych najczêœciej
pozostaje tylko szpetna pami¹tka w postaci siedmiokana³owego potworka,
którego piêæ kana³ów ci¹gle œpi. Gdyby na jego miejscu sta³ kosztuj¹cy tyle samo
wzmacniacz stereofoniczny, moglibyœmy w pe³ni doceniæ jakoœæ posiadanych
g³oœników, nawet tych za 2000 z³. No w³aœnie, mia³o byæ o g³oœnikach.

Niedrogie kolumny prezentuj¹ siê coraz ciekawiej. Mijaj¹ czasy, kiedy za takie
pieni¹dze mo¿na by³o kupiæ bez obaw o bardzo nisk¹ jakoœæ komponentów tylko
skromne uk³ady dwudro¿ne. Wiele konstrukcji wyposa¿ono w uk³ady trójdro¿ne,
i to ze zdublowanymi przetwornikami niskotonowymi. Ju¿ wczoraj nie by³oby to
wcale dziwne, gdyby chodzi³o o produkcjê “no-name”, ale dzisiaj owe rozpasanie
firmuj¹ ca³kiem znani, renomowani producenci. To, ¿e i oni wyprowadzaj¹
produkcjê do Chin, jest tajemnic¹ poliszynela, ale w³aœnie dziêki temu koszty
i ceny malej¹, a jakoœæ niekoniecznie – o ile projekt i kontrola jakoœci pozostaje

w macierzystej firmie, dbaj¹cej o reputacjê. Tak jak my, zreszt¹ testy
wci¹¿ prowadzimy od pocz¹tku do koñca w Polsce.

Ale kto wie...

cz. I



marzec 2007marzec 2007marzec 2007marzec 2007marzec 2007
14

HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³

Najnowsz¹ seri¹ GLE Canton odœwie¿a
niskobud¿etowy zakres swojej oferty

i atakuje rynek bardzo okaza³ymi
kolumnami. GLE 409 to ju¿ “flagowiec”

tej serii, prezentuje siê odpowiednio
imponuj¹co, ale swoj¹ cen¹ wcale

nie siêga pu³apu 3000 z³.

T estuj¹c kolumny z tego zakresu cenowego dwa
lata temu, spotkaliœmy Cantona LE170, i tak
napisaliœmy w podsumowaniu: “Mo¿e i nowo-

czesna, ale na pewno skromna konstrukcja”. Kosztu-
j¹ce 2500 z³, 90-cm kolumienki zosta³y zast¹pione...
zale¿y z jakiego punktu na to patrzeæ – je¿eli kon-
strukcyjnego, to przez podobne uk³adowo GLE 407,
ale je¿eli z cenowego, to w³aœnie przez GLE 409 -
znacznie wiêksze i rozwiniête do uk³adu trójdro¿ne-
go, w dodatku z dwoma g³oœnikami niskotonowymi.
Czy wiêksze oznacza lepsze? Mo¿e poczyniono
oszczêdnoœci w zakresie materia³ów i technologii?
Wrêcz przeciwnie – g³oœniki starej serii LE mia³y po-
spolite membrany polipropylenowe, a wszystkie nowe
konstrukcje awansowano membranami aluminiowymi.
W ten sposób ju¿ wszystkie cztery podstawowe serie
Cantona – GLE, Ergo, Karat i Vento – bazuj¹ na tej
technice, która pocz¹tkowo, oko³o dziesiêciu lat te-
mu, zosta³a wprowadzona do nowatorskiej serii Ka-
rat. Teraz widz¹c GLE 409, z dwoma aluminiowymi
20-cm niskotonowymi i 18-cm œredniotonowym, mo¿-
na powiedzieæ – membrany aluminiowe ostatecznie
zawêdrowa³y pod strzechy, tak jak ju¿ wczeœniej kew-
lar. Materia³y dekadê temu zastrze¿one dla hi-endu
dzisiaj kupujemy w supermarketach, i to w iloœciach
hurtowych...  Tak bezceremonialnie du¿e kolumny
w tym zakresie cenowym dawniej w ogóle nie by³y
spotykane, póŸniej by³y to tylko technicznie najprost-
sze modele, od niedawna zdarza³y siê coraz ciekaw-
sze – ale pochodz¹ce z firm o nieustalonym rodowo-
dzie i umiejêtnoœciach (opisuj¹c rzecz najuprzejmiej),
wreszcie ju¿ s¹ w ofertach renomowanych marek.
Gdzie odbywa siê sama produkcja, te¿ uprzejmie nie
dociekamy, ale traktujemy sprawê bez uprzedzeñ
i zupe³nie otwarcie – ostatecznie w³aœciwy test, czyli
ods³uchy i pomiary dadz¹ odpowiedŸ, czy GLE 409 s¹
godne miana prawdziwych Cantonów. Bo jest to firma
w Niemczech bardzo popularna, i jednoczeœnie bar-
dzo szanowana.

Obudowa GLE 409 jest wewn¹trz zupe³nie przy-
zwoita – front ma gruboœæ 25 mm, specjalna przegro-
da oczywiœcie izoluje g³oœnik œredniotonowy, a wraz
z ni¹ kilka poprzeczek (ale nie pe³nych wieñców)
w g³ównej komorze, wspólnej dla obydwu g³oœników
niskotonowych, wzmacnia skrzynkê. Du¿y otwór bas-
refleks znajduje siê z przodu, bezpoœrednio pod g³oœ-
nikami – trudno znaleŸæ lepsze miejsce na wylot, gdy
chce siê przystosowaæ kolumny do ustawienia blisko
œciany. Dostêpnych jest a¿ piêæ wersji kolorystycz-
nych – czarna, srebrna, bukowa, wiœniowa, orzecho-
wa. Folia imituj¹ca drewno jest dobrej jakoœci, w ka¿-
dym razie w dostarczonym wariancie bukowym pre-
zentowa³a siê bardzo schludnie, wielu mniej doœwiad-
czonych w rozpoznawaniu oklein mo¿e siê nabraæ, ¿e
jest to naturalny fornir. I o to chodzi.

Canton GLE 409
Aluminium w iloœciach i cenach hurtowych
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GLE 409
Cena (para)[z³] 2600
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.canton.pl

Wykonanie i komponenty
Bardzo rozs¹dnie roz³o¿one œrodki, bez drogich
dodatków, ale ³adnie, solidnie i z dobrymi przetworni-
kami. Du¿a, dobra kolumna za niewielkie pieni¹dze.

Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie z liniowo prowadzon¹
œrednic¹ i tylko lekko eksponowanymi skrajami pasma.
Bardzo dobre rozpraszanie, wysoka efektywnoœæ przy
impedancji o umiarkowanym stopniu trudnoœci, choæ
formalnie 4-omowej.
Brzmienie
Spójnoœæ i równowaga, komunikatywny i delikatnie
rozjaœniony œrodek, mocny i zaokr¹glony, ale nie prze-
sadzony bas. Swoboda i du¿y zakres dynamiki.

Front jest zawsze polakierowany na srebrno (te¿ bez zastrze¿eñ),
i os³aniany maskownic¹ z drobno perforowanej blachy metalowej, której
krawêdzie wciska siê w szczelinê, widoczn¹ jako ramka wokó³ g³oœników
i otworu. Rozwi¹zanie ju¿ klasyczne w konstrukcjach Cantona, sprawdzone
i udane pod ka¿dym wzglêdem – taka maskownica, wraz z takim sposobem
instalacji, zaburza dŸwiêk w minimalnym stopniu, doskonale wpisuje siê
w estetykê kolumn, a po zdjêciu nie pozostawia po sobie czarnych dziur
typowych uchwytów. Wed³ug takiego schematu, uwzglêdniaj¹cego charak-
terystyczn¹, czy wrêcz ju¿ klasyczn¹ kolorystykê i materia³y dla trendu
“lifestyle”, zaprojektowano rzecz jasna konsekwentnie wszystkie modele
serii GLE, ale same kszta³ty i wielkoœæ, zw³aszcza potê¿nych 409, nie id¹
zbytnio na kompromis z oczekiwaniami klientów poszukuj¹cych g³oœników-
s³upków. Dla nich jest seria CD, natomiast GLE mog¹ sobie wygl¹daæ no-
woczeœnie, dopóki nie przeszkadza to temu, ¿eby gra³y normalnie... czyli
dobrze. A poniewa¿ wedle tej dewizy firma Canton przygotowa³a a¿ cztery
wymienione na pocz¹tku serie kolumn, wiêc warto braæ j¹ pod uwagê -
naprawdê jest w czym wybieraæ. To te¿ krzepi¹cy sygna³ z potê¿nego ryn-
ku niemieckiego, gdzie jako siê rzek³o Canton rz¹dzi, ¿e wci¹¿ warto mieæ
w centrum uwagi wymagania klientów chc¹cych i potrafi¹cych s³uchaæ,
a nie tylko patrzeæ.

Do tej pory wiêkszoœæ testowanych modeli Cantona wykazywa³a siê
dobr¹, a czêsto wrêcz bardzo dobr¹ liniowoœci¹ charakterystyki, wyni-

kaj¹c¹ st¹d wysok¹ neutralnoœci¹, a tak¿e niepodwa¿aln¹ spójnoœci¹. GLE 409
nie wyznacza innego kursu – dwa g³oœniki niskotonowe nie zaczynaj¹ rz¹-
dziæ ca³oœci¹, chocia¿ s³usznie i solidnie j¹ wspieraj¹. Bas na pewno nie
chowa siê w cieniu œrodka, i nie trzeba d³ugo czekaæ na oznaki jego aktyw-
noœci, czasami pozwoli sobie na silniejsze zaakcentowanie i przeci¹gniêcie
paru nut z wy¿szego podzakresu, co jednak nie przechodzi w ewidentne
dudnienie. Nie pochwalimy pryncypialnie konturowego prowadzenia nis-
kich tonów, jednak lekkie zmiêkczenie nie zlewa ze sob¹ poszczególnych
dŸwiêków, pozostajemy w obszarze przynajmniej dobrej kontroli. Cantony
graj¹ z rozmachem i swobod¹ nieosi¹galn¹ dla innych kolumn tego testu,
nie odchodz¹c przy tym od w³aœciwej równowagi tonalnej. W ogólnym cha-
rakterze zaznacza siê te¿ dŸwiêcznoœæ, minimalne rozjaœnienie, ale i lekkie
zaokr¹glenie – bez ¿adnych objawów wyostrzenia i agresywnoœci. S¹ bar-
dzo komunikatywne, co jest pochodn¹ dobrej integracji i wyrównanej cha-
rakterystyki pozbawionej os³abieñ na prze³omie œrednich i wysokich to-
nów. GLE 409 nie anga¿uj¹ siê w dok³adn¹ analizê, modelowanie faktur,
kreowanie charyzmatycznych klimatów czy g³êbokich perspektyw prze-
strzennych, nie s¹ ani precyzyjne i mechaniczne, ani romantyczne i s³odkie.
W sumie ³api¹ wiêc dobry balans, chocia¿ oczywiœcie jeszcze nie imponuj¹
wyrafinowaniem, jakie spotkamy na wy¿szych pu³apach cenowych, lub
w ma³ych dawkach u konkurentów, którzy z kolei bêd¹ mieli gdzie indziej
s³aboœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e program obowi¹zkowy GLE 409 wykonuj¹
bezb³êdnie. Ich konstrukcyjny potencja³ daje du¿e mo¿liwoœci w dziedzinie
najogólniej pojêtej dynamiki, a staranne strojenie gwarantuje zrównowa¿e-
nie. Bardzo wszechstronne i uniwersalne, choæ wydaje siê, ¿e pomieszcze-
nie powinno mieæ przynajmniej 20 metrów. Do mniejszych polecamy
skromniejsze okazy z serii GLE, znaj¹c stabilnoœæ formy i charakteru ko-
lumn Cantona, mo¿na spodziewaæ siê po nich po prostu szczuplejszego
basu, a podobnych zalet w innych dziedzinach.

O D S £ U C H

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/horn
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rys. 1.  GLE 409, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. GLE 409, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. GLE 409, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  GLE 409, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  GLE 409, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Charakterystyka impedancji (rys. 1) kwalifi-
kuje GLE409 do kategorii 4-omowych zespo³ów
g³oœnikowych, o czym decyduje przede wszyst-
kim 3,5-omowe minimum przy 100Hz. Zmien-
noœæ modu³u impedancji w ca³ym pasmie nie jest
du¿a, równie¿ dwa bas-refleksowe wierzcho³ki
w zakresie niskotonowym maj¹ umiarkowan¹
wysokoœæ, obci¹¿enie dla wzmacniacza nie bê-
dzie du¿e. Efektywnoœæ wynosi 88dB, to wynik
dobry, choæ spodziewany po tak du¿ej 4-omowej
konstrukcji.

GLE409 mo¿e pochwaliæ siê bardzo liniowym
przetwarzaniem zakresu œrednich tonów, w prze-
dziale 200Hz-4kHz charakterystyka utrzymuje
siê w granicach +/-1dB! Poza tym przedzia³em
widzimy lekkie wyeksponowanie czêstotliwoœci
niskich i wysokich (rys. 2).

Poziom wysokich tonów jak zwykle obni¿a
siê na osi innej ni¿ oœ g³ówna, ale GLE409 i w tej
dziedzinie zachowuje siê bardzo poprawnie i sta-
bi lnie,  demonstruj¹c szerokie rozpraszanie
w p³aszczyŸnie poziomej (rys. 3).

Maskownica zwiêksza nierównomiernoœci
powy¿ej 5kHz, ale w przetwarzanie œrednich to-
nów nie wtr¹ca siê w ogóle, pozostawiaj¹c nam
zawsze ³adn¹ charakterystykê w tym zakresie
(rys. 4).

Lekko “dwugarbna” charakterystyka ciœnienia
z otworu uk³adu bas-refleks dostrojonego do
38Hz (rys. 5) wskazuje, ¿e g³oœniki niskotonowe
maj¹ do dyspozycji trochê zbyt ma³¹ objêtoœæ dla
osi¹gniêcia najlepszych rezultatów. Charakterys-
tyka wypadkowa osi¹ga szczyt przy 80-90Hz, po
czym opada doœæ ³agodnie a¿ do 30Hz, wiêc
i charakterystyki impulsowe wcale nie musz¹ byæ
problematyczne. Czêstotliwoœæ podzia³u pomiê-
dzy sekcj¹ niskotonow¹ a œredniotonow¹ widaæ

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 88
Moc znamionowa [W]** 150
Wymiary (WxSxG) [cm] 105x21x30

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Trochê zaoszczêdzono na takich detalach,
jak terminal przy³¹czeniowy (bez opcji bi-
wiringu) i kolce (zamiast nich plastikowe
nó¿ki). Ostatecznie jednak... kto stosuje

podwójne okablowanie? Kolce mo¿na sobie
sprawiæ, a okleinê obudowy trudniej by³oby

zmieniæ – ta jest jednak bardzo ³adna,
dobrze imituj¹c naturalny fornir.

jako przeciêcie krzywych przy 200Hz, g³oœnik
œredniotonowy doœæ nisko przejmuje g³ówn¹ ro-
lê, koordynacja fazowa miêdzy sekcjami jest ide-
alna, przejœcie ponad przeciêciem g³adkie i na
poziomie plus 6dB. W ca³ym strojeniu widaæ ru-
tynê w dobrym tego s³owa znaczeniu.

20-cm g³oœniki niskotonowe i nieco mniejszy
œredniotonowy maj¹ podobne konstrukcje,
z aluminiowymi membranami, natomiast
kopu³ka wysokotonowa jest tekstylna.
G³oœnikami steruje doœæ prosta zwrotnica,
zbudowana z filtrów 2. rzêdu. Wiêkszoœæ
cewek jest rdzeniowa, a kondensatory
to g³ównie elektrolity, ale w obwodzie
wysokotonowego za³o¿ono
cewkê powietrzn¹
i kondzio³ek foliowy.

marzec 2007marzec 2007marzec 2007marzec 2007marzec 2007
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Ca³a armia nowych wojowników Chorusa przeora³a g³ówn¹ czêœæ
oferty Focala. W zakresie do 10000z³ wymieniono wiêkszoœæ
modeli, wycofuj¹c nie tylko stare Chorusy serii S, ale te¿ ca³¹
seriê Cobalt. Nowa seria Chorus V rozci¹ga siê wiêc w znacznie
szerszym zakresie cenowym ni¿ poprzednia, i poniek¹d dlatego
jest podzielona na podserie – tañsz¹ 700V i dro¿sz¹ 800V.

P odczas gdy obfite GLE 409 wieñcz¹ podstawow¹ seriê Canto-
 na,  znacznie  mniejsze,  ale  nawet  dro¿sze  od  nich Chorusy
714V dopiero otwieraj¹ wolnostoj¹c¹ czêœæ serii 700V. Oto

w ogólnym zarysie konstrukcja, jak¹ audiofil spodziewa siê spotkaæ
w tym zakresie ceny, jaka nie wywo³a jego podejrzeñ granicz¹cych
z pogard¹ – je¿eli nie podstawkowa, je¿eli ju¿ wolnostoj¹ca, to nie-
zbyt du¿a, oby nie trójdro¿na, najlepiej dwudro¿na, no niech tam -
ewentualnie dwuipó³dro¿na.... takiej ostro¿noœci i powœci¹gliwoœci
nauczy³y nas dawne przypadki (i wpadki) kolumn wielkich, tanich
i marnych. I choæ dzisiaj coraz czêœciej mamy okazjê spotkaæ kolum-
ny zaskakuj¹co du¿e, solidne i niedrogie, to najczêœciej s³uszna pozo-
staje zasada, ¿e w ramach danej epoki i zakresu cenowego, kolumny
mniejsze bêd¹ w technicznych detalach ambitniejsze od wiêkszych.

Jednak g³ówn¹ intencj¹ Focala wyra¿on¹ w projektach V by³o nie
tyle uruchomienie radykalnie nowych koncepcji i materia³ów, jakich
wczeœniejsze Chorusy nie zazna³y – bo od strony podstawowych roz-
wi¹zañ s¹ one do poprzedników z serii S doœæ podobne – ale nadanie
im wyrazistego charakteru estetycznego, jakiego dot¹d w zakresach
niskobud¿etowych nie spotykaliœmy. Projekt powsta³ przy udziale
paryskiej pracowni “Pineau et Le Porcher”, i trzeba przyznaæ, ¿e robi
wra¿enie. ¯e nie wszystkim bêdzie siê podoba³? Gdyby tak by³o, nie
by³by wiele wart. Odczucie nowoczesnego wzornictwa zawsze jest
okupione zdziwieniem i brakiem akceptacji nawet du¿ej grupy po-
tencjalnych klientów; wa¿ne aby równoczeœnie dostatecznie du¿a
grupa by³a zachwycona. Letnie uczucia w czasach tak silnej konku-
rencji s¹ niewiele warte.

Litera V symbolizuje za³o¿enia plastyczne – w kszta³tach odna-
jdziemy j¹ w kilku miejscach, ostre krawêdzie odbudowy rysuj¹ siê
odwa¿nie, nie daj¹c pola do popisu ¿adnym zaokr¹gleniom. Trochê
to wbrew nie tylko standardowym zwyczajom wzorniczym, ale
i akustycznym, niepokoj¹ce wydaj¹ siê zw³aszcza liczne krawêdzie
w s¹siedztwie g³oœnika wysokotonowego, jednak byæ mo¿e zrêczny
konstruktor jest w stanie wzajemnie skompensowaæ ich wp³ywy.

Kszta³ty s¹ trochê ryzykowne, jakoœæ okleiny ju¿ bez dwóch zdañ
– wyœmienita. Jednak nie pierwszy to raz, kiedy folia drewnopodobna
mo¿e zmyliæ nawet dobre oko. Metoda polega na tym, ¿e wcale nie
próbuje imitowaæ naturalnego forniru poprzez delikatne wg³êbienia
powierzchni – bo w³aœnie ich sztucznoœæ najszybciej ujawnia prawdê
– ale jest g³adka tak jak fornir wielokrotnie szlifowany i lakierowany,
dzisiaj najmodniejszy na wy¿szych pu³apach cenowych. Przy ³adnym
kolorze efekt murowany. Ciekaw jestem tylko, czy elegancki orzech
znajdzie ju¿ teraz uznanie w zaczereœnionych gustach wci¹¿ dominu-
j¹cych na naszym podwórku.

Obudowa ma w œrodku dwa wzmocnienia – jeden wieniec (po-
miêdzy g³oœnikami niskotonowym a nisko-œredniotonowym) i pe³n¹
przegrodê, ujawnion¹ g³êbok¹ rêczn¹ penetracj¹, umieszczon¹ ok.
20 cm powy¿ej dolnej œcianki. Zmniejsza ona czynn¹ objêtoœæ obudo-
wy, co widocznie optymalizuje warunki pracy g³oœników i ich uk³adu
bas-refleks, szkoda jednak, ¿e nie wykorzystano tej sytuacji i nie
stworzono dostêpu do wydzielonej w ten sposób komory, aby daæ
mo¿liwoœæ wype³nienia jej balastem. Ostatecznie mo¿na tê sprawê
za³atwiæ we w³asnym zakresie. Do dolnej œcianki przymocowano co-
kó³ o gruboœci 1-cm, którego obrys jest nieco mniejszy od poziome-
go przekroju samej skrzynki, st¹d nie s³u¿y on zwiêkszeniu stabilnoœ-
ci, ale optycznemu “oderwaniu” obudowy od pod³ogi. Oczywiœcie
przeœwit zwiêkszy siê jeszcze, gdy zamontujemy kolce.

Focal CHORUS 714V
Zwyciêstwo i dyktatura krawêdzi
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Dwa 15-cm g³oœniki pracuj¹ zgodnie z zasadami uk³adu dwuipó³dro¿ne-
go – dolny przetwarza tylko niskie czêstotliwoœci, górny równie¿ œrednie.
Same przetworniki s¹ jednak identyczne, z membranami poliglasowymi (za-
sadniczo celuloza) i miêkkimi, choæ kszta³tem przypominaj¹cymi “korektory
fazy” nak³adkami przeciwpy³owymi.

Ale to g³oœnik wysokotonowy by³ zawsze najbardziej charakterystycz-
nym punktem francuskich konstrukcji. W serii Chorus S wprowadzono no-
wy typ kopu³ki (choæ oczywiœcie po focalowsku wklês³ej) – aluminiowo-
magnezowej, opatrzonej symbolem TNC, która osi¹gnê³a charakterystyki
bli¿sze referencyjnym kopu³kom berylowym, ni¿ wczeœniej stosowane ko-
pu³ki tytanowe. Te, wraz z Cobaltami, chyba odesz³y ju¿ do historii, podob-
nie jak polikewlar. W serii Chorus V wystêpuje udoskonalona wersja TNV -
zmiany dotycz¹ zawieszenia, uk³adu magnetycznego i braku ferrofludu.
Zwrotnica sk³ada siê z filtrów 2. rzêdu, dwie cewki rdzeniowe i dwa elek-
trolity tworz¹ filtry dolnoprzepustowe, polipropylen i cewka powietrzna
filtr górnoprzepustowy.

Wobec konkurencji du¿ych kolumn Chorusy wcale nie zachowuj¹ siê
bojaŸliwie czy choæby ostro¿nie, nie broni¹ siê brzmieniem neutral-

nym, spokojnym, które mia³oby nas przekonaæ, ¿e w³aœnie ten i tylko ten
g³oœnik zas³uguje na miano audiofilskiego. Chorusy 714V poczynaj¹ sobie
œmia³o w wielu dziedzinach, poczynaj¹c od przestrzennoœci - buduj¹ plas-
tyczne i g³êbokie plany. Graj¹ jednak zadziornie, tonalnie trochê niespokoj-
nie, ale wyraziœcie i dŸwiêcznie. £adnie szar¿uj¹ basem. To jeden z tych
przypadków, ¿e g³oœnik w sumie ma³y, a mo¿e. Oczywiœcie nie wjedziemy
z tym basem i ca³¹ reszt¹ na bardzo wysokie poziomy g³oœnoœci, 714V
“skoñcz¹ siê” wczeœniej ni¿ wiêksze konstrukcje tego testu, tutaj ich ogra-
niczenia dynamiczne wreszcie siê objawi¹, ale dopóki nie bêdziemy szaleæ
i wymagaæ szaleñstw od nich, bêd¹ gra³y chêtnie, dynamicznie, a bas bêdzie
ich siln¹ broni¹. Niskie tony zosta³y efektownie rozci¹gniête – siêgaj¹ na-
prawdê nisko, co potwierdzi³y pomiary – ale pracuj¹ te¿ motorycznie,
sprê¿yœcie, i bez wyraŸnych przydudnieñ. Nie reprezentuj¹ stylu szlachet-
nej suchoœci ukazywanej przez Heco, czego jednak nie odczuwamy jako
niedostatku, bo pewne zaokr¹glenie krawêdzi te¿ odbieramy jako zacho-
wanie poprawne i trzymaj¹ce siê blisko naturalnoœci. Na znacznie wiêksz¹
swobodê 714V pozwalaj¹ sobie w zakresie œrednio-wysokotonowym, który
z pewnoœci¹ wnosi do ich brzmieniowego oblicza najbardziej indywidualne
rysy - mo¿e kontrowersyjne, ale nie pozwalaj¹ce przejœæ obojêtnie. Pierw-
sze wra¿enie – du¿o góry. Chwilê potem przychodzi doprecyzowanie – nie
samych wysokich tonów, a w ka¿dym razie nie ca³oœci, lecz dolnego podza-
kresu. Wywo³uje to efekt “podmetalizowania”, które na pewnych nagra-
niach dodaje wprost agresji, na innych tylko i a¿ dŸwiêcznoœci; raz poczyta-
my to za zaletê, innym razem za wadê. Jaki bilans zrobimy na koñcu, trudno
przes¹dziæ, bo bêdzie on zale¿a³ nie tylko od muzyki, ale i od naszych
preferencji, a tak¿e od sprzêtu wspó³pracuj¹cego. 714V same w sobie s¹
ju¿ maksymalnie na³adowane energi¹ we wspomnianym zakresie, nam
pozostaje tylko je uspokajaæ, albo po prostu polubiæ taki sposób grania.
Ma³a, ale charakterna kolumienka, której brzmienie doœæ szybko pozwala
zorientowaæ siê, czy jest w naszym typie. Pomys³ brzmieniowy logicznie
pod¹¿a za wzorniczym – kochaj albo rzuæ.
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CHORUS 714V
Cena (para)[z³] 2970
Dystrybutor TRIMEX

www.trimex.pl

Wykonanie i komponenty
Niezbyt potê¿na, ale wyrazista i wysmakowana
konstrukcja, z charakterystycznymi firmowymi kom-
ponentami. Nowy indywidualny styl Focala.

Laboratorium
Wzmocnienie czêstotliwoœci niskich i podzakresu
“ni¿szej góry”. Doœæ ³atwa impedancja, umiarkowana
efektywnoœæ.

Brzmienie
Element konsekwentnie realizowanej koncepcji pro-
duktu - odwa¿ne, dŸwiêczne, rozjaœnione, ale i nakrê-
cane zwinnym basem.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/trimex
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rys. 1.  Chorus 714V, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Chorus 714V, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Chorus 714V, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  Chorus 714V, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Chorus 714V, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Chorus 714V nale¿y do tej grupy konstrukcji,
które trudno jednoznacznie zakwalifikowaæ pod
wzglêdem impedancyjnym. To z u¿ytkowego pun-
ktu widzenia dobra wiadomoœæ, bo z minimum na
poziomie 4,2 oma przy 160Hz (co rzetelnie po-
daje producent, a potwierdzaj¹ nasze pomiary –
rys. 1) mo¿na je zakwalifikowaæ jako znamiono-
wo 6-omowe, a je¿eli nawet uznamy pryncypial-
nie za 4-omowe, to z oczywistym komentarzem,
¿e w porównaniu do innych 4-omowych bêd¹
one znacznie ³atwiejszym obci¹¿eniem. Efektyw-
noœæ jest jednak doœæ niska – ok. 86dB (produ-
cent podaje 91dB...).

Charakterystyka przetwarzania pokazuje doœæ
wyraŸnie wyeksponowane niskie i wysokie tony
(rys. 2), co zdarza siê jednak czêsto, tutaj specy-
ficzny jest wyraŸny wzrost na krótkim dystansie
4-5kHz, podczas gdy w najwy¿szej oktawie ciœ-
nienie spada, aby ponownie wzrastaæ na samym
skraju pasma.

Przejœcie na inn¹ oœ w p³aszczyŸnie poziomej
(rys. 3) nie uporz¹dkuje nam przetwarzania wy-
sokich tonów, okolice 5kHz zawsze bêd¹ domi-
nowaæ nad 15kHz.

Maskownica zaczyna wywieraæ wp³yw od
2kHz wzwy¿, o dodatkowe 2dB zwiêkszaj¹c od-
stêp miêdzy poziomem przy 3,5kHz a 5,5kHz
(rys. 4), wiêc urodzie brzmienia raczej zaszko-
dzi... choæ patrz¹c na to bardziej optymistycznie,
podkreœli specyfikê Chorusów 714V, tak jak istot-
nie wp³ywa na ich oryginalny wygl¹d.

Zró¿nicowanie zakresów przetwarzanych
przez obydwa g³oœniki 15-cm jest bardzo delikat-
ne, przy 1kHz mamy ok. 3dB ró¿nicy poziomów
(rys. 5), wiêc podawana przez producenta czês-
totliwoœci podzia³u 300Hz nie znajduje potwier-

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 130
Wymiary (WxSxG) [cm] 90x20x29,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Maskownica, prowokacyjnie odstaj¹ca od
przedniej œcianki, pozostawia g³oœnik

wysokotonowy poza swoim zasiêgiem, ale jej
górne krawêdzie z pewnoœci¹ wywo³aj¹

odbicia fal i zmieni¹ kszta³t charakterystyki
przetwarzania. W projektowaniu Chorusów
V szczególnie wa¿ny g³os mieli designerzy.

dzenia w mierzonej rzeczywistoœci – przy tej
czêstotliwoœci ró¿nica wynosi praktycznie nieis-
totny 1dB. Ale nie jest to zarzut wobec samej
konstrukcji, dla dobrej wspó³pracy fazowej lepiej
nie t³umiæ g³oœnika niskotonowego w uk³adach
dwuipó³dro¿nych zbyt wczeœnie. Bas-refleks do-
strojono do 50Hz, charakterystyka z otworu ma
bardzo prawid³owy kszta³t, a charakterystyka wy-
padkowa ca³ego systemu stopniowo
zwiêksza nachylenie.

marzec 2007marzec 2007marzec 2007marzec 2007marzec 2007
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15-cm g³oœniki niskotonowy i nisko-œredniotonowy maj¹ tak¹ sam¹
konstrukcjê. £adne wyprofilowane kosze wykonano z tworzywa i efek-
townie polakierowano – podobnie jak tunel bas-refleksu. Oparcie dla
g³oœnika wysokotonowego ma podobny kolor, ale jest metalowe.
A¿urow¹ os³onê tweetera mo¿na zdj¹æ.
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Wprowadzona dwa lata temu referencyjna seria Celan okaza³a siê byæ tylko fragmentem
wiêkszej ca³oœci – pierwsz¹ ods³on¹ zmian, które dotknê³y ca³¹ ofertê Heco. Kolejne serie –

 Metas i Victa – maj¹ w swych sk³adach podobne kolekcje konstrukcji, o bliŸniaczych
koncepcjach uk³adowych, estetycznych i brzmieniowych.

Heco zyskuje wyrazistoœæ i rozpoznawalnoœæ.

W Polsce owa rozpoznawalnoœæ ma dodatkowy kontekst –
 aluminiowe pierœcienie nieodmiennie przypominaj¹ nam
Altusy. Ten styl wraca do mody, i nic dziwnego, ¿e wraca

z konstrukcjami niemieckimi (choæ nie tylko – równie¿ z modelami
CM B&W). Niedobory Altusów na naszym rynku w latach 80. wynika-
³y równie¿ z tego, ¿e wiêkszoœæ produkcji “sz³a” na eksport w³aœnie
do Niemiec, a dok³adnie do RFN. Dzisiaj role siê odwróci³y (ale nie
wiadomo, czy siê tym martwiæ, czy cieszyæ), tyle ¿e kolumn Heco
w Niemczech nie brakuje.

Metas 500 jest zaprojektowany na podobieñstwo testowanego
ju¿ Celana 500, to znaczy ma analogiczny uk³ad przetworników, one
same równie¿ z zewn¹trz prezentuj¹ siê niemal bliŸniaczo, skrzynka
ma bardzo podobne  wymiary... a jednak Metas 500 jest dwa razy
tañszy. Gdzie ukryto, jak siê wydaje nieuniknione, radykalne oszczêd-
noœci? Mo¿e b³yszcz¹ce pierœcienie tylko imituj¹ aluminium? Mo¿e –
ale w tañszej serii Victa, co kiedyœ sprawdzimy, natomiast w Meta-
sach z pewnoœci¹ s¹ aluminiowe. W Celanach nie tylko obrêcze by³y
aluminiowe – by³y one luksusowo wykoñczon¹, integraln¹ czêœci¹
ca³ych koszy. Czy w Metasach przykrywaj¹ tañsze w produkcji kosze
z tworzywa? Odkrêcamy obrêcze... które ponownie okazuj¹ siê byæ
fragmentem piêknych, wyprofilowanych, wentylowanych, odlewa-
nych koszy, tak jak w Celanach pokrytych od ty³u lakierem proszko-
wym. Wzór kosza jest trochê inny, przykrêcany tym razem nie przez
osiem, a przez piêæ œrub... i tak wystarczy. Uk³ady magnetyczne nie
s¹ ekranowane jak w Celanach (co jednak dla wiêkszoœci u¿ytkowni-
ków nie bêdzie mia³o ¿adnego znaczenia praktycznego), wci¹¿ maj¹
przyzwoit¹ œrednicê 9-cm. Membrany s¹ celulozowe – takie Heco
stosuje obecnie we wszystkich konstrukcjach wymienionych nowych
serii, ich uroczyste przywrócenie do ³ask, opisanie zalet i w³asnych
doœwiadczeñ w tym zakresie przygotowano przy okazji wprowadze-
nia serii Celan.

25-mm tekstylna kopu³ka równie¿ montowana jest na bazie gru-
bego aluminiowego plastra. G³oœnik wysokotonowy zainstalowany
jest pomiêdzy niskotonowym a nisko-œredniotonowym, które z dale-
ka upodobniaj¹ siê do siebie takimi samymi pierœcieniami, razem
z wysokotonowym pozornie tworz¹c uk³ad symetryczny. Jednak szy-
bko dostrzegamy ró¿ne nak³adki przeciwpy³owe na obydwu osiem-
nastkach, zdradzaj¹ce ¿e na pewno nie jest to dwudro¿ny uk³ad sy-
metryczny, ale dwuipó³dro¿ny. Taka kompozycja jest doœæ czêsto
spotykana w konstrukcjach niemieckich (równie¿ przy zastosowaniu
takich samych przetworników, tylko inaczej filtrowanych), a w ofer-
cie Heco zadomowi³a siê na dobre – obok Celana 500 i Metasa 500,
reprezentuje j¹ te¿ Victa 500. Przy obudowie o niema³ej, ale jednak
standardowej wysokoœci 100cm, obni¿a to oœ g³oœnika wysokotono-
wego do poziomu ok. 70cm. Dla s³uchacza znajduj¹cego siê z uszami
na typowej wysokoœci ok. 90cm, przy niewielkiej odleg³oœci od ko-
lumn, spowoduje to lekkie obni¿enie sceny dŸwiêkowej, ale w pró-
bach ods³uchowych nie by³o to w najmniejszym stopniu dyskomfor-
towe.

Heco METAS 500
B³yszcz¹ce, niemieckie, ale bardzo kulturalne
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Gdybyœmy zapomnieli zrobiæ zdjêcie dolnej partii tylnej œcianki Metasa 500,
moglibyœmy ratowaæ siê posiadanym zdjêciem Celana 500. Ró¿nice s¹, ale
nie tyle widoczne, co wyczuwalne. W tym przypadku pierœcienie wylotów
dwóch bas-refleksów imituj¹ (udanie) aluminium, wykonane s¹ razem z tu-
nelami z tworzywa, ale i tak s¹ solidnie zamocowane – przykrêcone, a nie
tylko wciœniête. W œwietle maj¹ œrednicê tylko 5-cm, ale obszerne wyprofi-
lowanie zapobiegnie turbulencjom. Bliskoœæ obydwu otworów wskazuje, ¿e
wyprowadzono je z jednej komory – wspólnej dla obydwu 18-cm g³oœników.

Obudowê wzmacniaj¹ dwa poziome wieñce. Boczne œcianki s¹ “z³ama-
ne” podobnie jak Celanach, dodaj¹c kolumnom i uroku, i zalet akustycznych.
Gdzie wiêc te oszczêdnoœci? Plastikowe bas-refleksy zamiast metalowych,
brak ekranowania g³oœników, i ju¿ dwa razy ni¿sza cena? Otó¿ z pewnoœci¹
najwiêksz¹ ró¿nicê czyni producentowi fakt, ¿e obudowy Celanów s¹ oklejane
fornirem, a Metasów foli¹ drewnopodobn¹. Zdradzê, ¿e pod ods³uchach
racjonalny wniosek mo¿e byæ tylko jeden – komu nie zale¿y na sznycie natu-
ralnej okleiny, ma szansê sporo zaoszczêdziæ, przy marginalnym uszczerbku
dla brzmienia. A je¿eli dodam do tego, ¿e same Celany 500 s¹ jednymi
z najlepszych kolumn w swojej klasie cenowej – klasie 5000 z³, to chyba
napisa³em ju¿ doœæ, ¿e podpaœæ wszystkim, tylko nie dystrybutorowi Heco.

Profil brzmieniowy Metasa 500 jest zupe³nie jednoznaczny i zarazem
bardzo zaskakuj¹cy. To przecie¿ kolumny zdecydowanie bli¿sze sekto-

rowi niskobud¿etowemu ni¿ hi-endowemu, pochodz¹ce z firmy szanowa-
nej na swoim rodzimym rynku, ale mniej rozpoznanej w skali ca³ej Europy.
Gdzie wiêc bêd¹ sprzedawane, i jakiemu klientowi? Je¿eli w przys³owio-
wych “mediach”, to je¿eli dojdzie tam do jakichkolwiek prób ods³uchowych
- nie maj¹ ¿adnych szans. Je¿eli w audiofilskich salonach, to je¿eli uprzedze-
nia zostan¹ zapomniane, a b³yszcz¹ce pierœcienie potraktowane z wyrozu-
mia³oœci¹ lub nawet sympati¹ – szanse maj¹ ogromne. To jeden z najambit-
niej graj¹cy g³oœników w tym teœcie, i nie poprzez ryzykanctwo i swobodê
interpretacji, ale wrêcz przeciwnie – poprzez kulturê, zrównowa¿enie,
kontrolê i dok³adnoœæ. Przy swojej tonalnej dojrza³oœci brzmienie Metasa
nie jest pozbawione ¿ywoœci. Ale uwaga - przy regulatorze wysokich tonów
w pozycji “0”, czyli teoretycznie neutralnej, brzmienie jest neutralne wrêcz
bezlitoœnie. Ani ŸdŸb³a wysokich tonów, które wysz³yby ponad poziom
dok³adnie dopasowany do zakresu œrednicy, a przez to pierwsze wra¿enie
brzmienia jednak zbyt ciemnego. Dlatego s¹dzê, ¿e takie w³aœnie wra¿enie
po³o¿y sprawê w markecie, zw³aszcza je¿eli ktoœ bêdzie przymierza³ siê do
Metasów z nostalgii nie tylko do wygl¹du, ale i brzmienia Altusów. Po krót-
kiej akomodacji os³uchany audiofil zaakceptuje, a nawet doceni taki styl,
który tym bardziej podkreœla wspania³¹ kondycjê niskich tonów, jednak
s¹dzê, ¿e dla prawie wszystkich lepiej bêdzie od razu ustawiæ prze³¹cznik
w pozycji “+2”. Pojawia siê wówczas brzmienie oczywiœcie jaœniejsze, ale
wcale nie bardziej ni¿ w pozosta³ych kolumnach tej grupy, a bas nadal s³y-
szymy w pe³nej krasie. Taka dok³adnoœæ, naturalnoœæ i czytelnoœæ, na przy-
k³ad zdolnoœæ dynamicznego, ale i suchego uderzenia stopy perkusji, nie s¹
mi znane z ¿adnych kolumn w tym zakresie cenowym. Kto szuka doskona-
³ej spójnoœci i mocnego przejœcia miêdzy niskimi a œrednic¹ – znalaz³. Wy-
brzmienie wy¿szymi harmonicznymi basu, osadzenie i nasycenie mêskiego
wokalu, ale bez pogrubienia i zmulenia - to znamiona cenione przez kone-
serów. Mniej jest dŸwiêcznoœci i otwartoœci, ale za tê cenê nie mo¿na mieæ
wszystkiego naraz. G³oœnik godny audiofilskiego szacunku, choæ niedrogi,
b³yszcz¹cy i niemiecki.
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METAS 500
Cena (para)[z³] 2600
Dystrybutor ELCO EXIM

www.elcoexim.com.pl

Wykonanie i komponenty
Przede wszystkim pierwszorzêdne przetworniki. £ad-
ne akcesoria, zw³aszcza terminal przy³¹czeniowy,
mocna obudowa, a jedyny œlad tego zakresu cenowe-
go to sztuczna okleina.

Laboratorium
£atwa impedancja, dobra efektywnoœæ. Wyrównany
zakres œrednio-wysokotonowy, wzmocniony i bardzo
nisko siêgaj¹cy bas.

Brzmienie
Doskonale zespolone, zwiêz³e, piêknie nasycone i do-
k³adne w zakresie niskotonowym. W ustawieniu neu-
tralnym góra pasma wstrzemiêŸliwa, ale pozycja
+2dB pozwala j¹ o¿ywiæ.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/elcoexim
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rys. 1.  Metas 500, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Metas 500, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Metas 500 charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6.  Metas 500, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5.  Metas 500, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Metasa 500 ju¿ bez ¿adnych zastrze¿eñ mo-
¿emy uznaæ za konstrukcjê znamionowo 6-omo-
w¹ – minimum przy 150Hz wynosi ok. 5 omów
(rys. 1). Z takim obci¹¿eniem da sobie radê ka¿-
dy amplituner, choæby pisali “min. 8 ohm”, nie
przejmujmy siê tym za bardzo. Efektywnoœæ wy-
nosi 87dB, ca³kiem dobrze w tej sytuacji.

Rys. 2 pokazuje, ¿e Metas lubi i potrafi graæ
basem... eksponuje niskie tony w szerokim za-
kresie, doci¹ga je do bardzo niskiej czêstotliwoœ-
ci granicznej – jeœli wyznaczymy j¹ przy spadku –
6dB wzglêdem poziomu maksymalnego, bêdzie
to 30Hz, a je¿eli wzglêdem œredniego poziomu
z ca³ego pasma, to jeszcze lepiej. Zakres œred-
niotonowy le¿y ni¿ej, ale jest œwietnie wyrówna-
ny, w granicach 300Hz –6kHz mamy +/-1dB,
wysokie tony s¹ delikatnie s³absze – dotyczy to
pozycji regulatora “0dB. ” W tej sytuacji nale¿y
trzymaæ siê jak najbli¿ej osi g³ównej, bo os³abie-
nie wysokich tonów wystêpuj¹ce pod nawet nie-
wielkim k¹tem 15O nie jest wskazane (rys. 3).

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 160
Wymiary (WxSxG) [cm] 100x23x34

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Na du¿ej p³ytce, zainstalowano piêæ
zacisków – zdublowano wejœciowy zacisk

sekcji wysokotonowej, wprowadzaj¹c w ten
sposób skokow¹, ale delikatn¹ (0/+2dB)

regulacjê poziomu wysokich tonów. Same
zaciski to co prawda nie oryginalne WBT,
ale wygl¹daj¹ i dzia³aj¹ wcale nie gorzej.

Widok z zupe³nie innej bajki, ni¿ test
kolumn do 3000 z³.

rys. 4.  Metas 500, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ regulacji wysokich tonów.

Aluminiowe pierœcienie to nie tylko
zewnêtrzne ozdobniki, ale przejaw
solidnoœci ca³ych g³oœników, zbudowanych
na odlewanych koszach. Na tym pu³apie
cenowym taka jakoœæ przetworników
uk³adu dwuipó³dro¿nego nie by³a dot¹d
spotykana. W serii Metas zaoszczê-
dzono tylko tam, gdzie nie ma to
wp³ywu na brzmienie – zrezygnowano
z ekranowania, a obudowê
oklejono sztuczn¹ foli¹.

Maskownica szarpie charakterystyk¹ w sze-
rokim zakresie czêstotliwoœci (rys. 5), wzmac-
niaj¹c okolice 1kHz, a os³abiaj¹c 3-4kHz, co te¿
nie jest nam do szczêœcia potrzebne. Po tych po-
miarach z nadziej¹ przygl¹damy siê, w jaki spo-
sób ustawienie regulatora w pozycji +2dB po-

prawi kondycjê wysokich tonów (rys. 4) – i choæ
najwy¿sza oktawa teoretycznie jest teraz wyeks-
ponowana, to ogólny balans, wzi¹wszy pod uwa-
gê wzmocniony bas, wydaje siê lepszy, pamiêtaj-
my ¿e to pomiar na osi g³ównej, a pod k¹tem
wysokie tony zaczn¹ gasn¹æ.

Uk³ad rezonansowy obudowy do-
strojono dok³adnie do 40Hz, otwory
promieniuj¹ w tych okolicach bardzo
silnie, daj¹c tak dobre rozci¹g-
niêcie charakterystyki wy-
padkowej (rys. 6).
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Technologicznym tour-de-force Infinity s¹ membrany – typu CMMD, ³¹cz¹ce warstwy
aluminiowe i ceramiczne. Takie membrany s¹ przede wszystkim sztywne i “szybkie”, ale
w swoj¹ charakterystykê maj¹ te¿ wpisane dobre t³umienie rezonansów wewnêtrznych.

Okazuj¹ siê bardzo uniwersalne – rzadko zdarza siê, aby jeden typ kompozytowego
materia³u znajdowa³ zastosowanie we wszystkich g³oœnikach.

Przez dystrybutora Infinity zosta³y mi przedstawione dwie kan-
dydatury do tego testu, obydwie mieszcz¹ce siê w zakresie
2000-3000 z³ za parê: Beta 40 i Beta 50. Jak widaæ na zdjêciu,

ju¿ Beta 40 to spora konstrukcja, a jak mo¿na siê domyœlaæ, Beta 50
jest jeszcze wiêksza, bo w miejscu 18-cm g³oœników niskotonowych,
zainstalowano 20-cm, pompuj¹c te¿ obudowê – wzwy¿, wg³¹b
i wszerz. Beta 50 by³aby wiêc w tym towarzystwie meblem najoka-
zalszym, przeskakuj¹c nawet Cantona. W dodatku okazuje siê, ¿e
Beta 50 jest tylko o 200 z³ dro¿sza (za parê) od Bety 40. Wydaje siê,
¿e wszystko to sk³ania³oby do testowania w³aœnie Bety 50... jednak
wcale d³ugo siê nie zastanawiaj¹c, zamówi³em mniejsz¹ Betê 40. Styl
i wielkoœæ Bety 50 ustawia j¹ na rynku jednoznacznie – takiego
grzmota wielu pragnie, ale wielu zdyskwalifikuje nawet bez s³uchania,
zarówno ze wzglêdu na estetykê, jak i podejrzenia o brzmienie rów-
nie¿ wagi ciê¿kiej. Beta 40 jest bez w¹tpienia zgrabniejsza, a te¿ ma
³adnie rozwiniête g³oœnikowe musku³y.

Dawno, dawno temu, wszyscy chcieli mieæ kolumny w kolorze
czarnym. Potem przysz³a moda na kolory czereœniopodobne, kilka lat
temu na okleiny jeszcze jaœniejsze, a w “lifestylu” wci¹¿ rz¹dzi sreb-
rzystoszary. Ale powoli wraca i czarny. W takiej wersji otrzymaliœmy
Bety 40, i choæ zastosowana okleina nie jest niczym nadzwyczajnym -
to typowy winylowy “black ash”, z drobnymi wg³êbieniami doœæ s³a-
bo imituj¹cymi fakturê drewna (dêbu?), to doskonale komponuje siê
z g³oœnikami i ich okolicami. Membrany maj¹ bowiem metaliczny ko-
lor, ich zawieszenia s¹ szare, a dooko³a nich s¹ jeszcze szerokie ob-
rêcze, równie¿ wykazuj¹ce powinowactwo kolorystyczne. Ca³oœæ
wygl¹da spójnie i nowoczeœnie. W kszta³tach dominuj¹ jednak nie
krawêdzie, ale zaokr¹glenia, przednia œcianka jest wyprofilowana
w lekki ³uk, wskutek czego pierœcienie otaczaj¹ce g³oœniki s¹ odpo-
wiednio wygiête – robi to wra¿enie i finezji, i solidnoœci. Maskownica
jest zaskakuj¹co ciê¿ka – jej zewnêtrzn¹ czêœæ wykonano z perforo-
wanego p³ata blachy, i wype³niono stela¿em z tworzywa. Dodatko-
wo, nie wiem po co, chocia¿ wp³ywa to ju¿ bardziej na akustykê ni¿
na masê, wszystkie “oczka” blachy s¹ od wewn¹trz przys³oniête deli-
katnym p³ócienkiem.

Kolejna zagadka kryje siê wewn¹trz obudowy. Za g³oœnikiem
œredniotonowym znajduje siê ma³a puszka – o objêtoœci nieco ponad
litr. Wiadomo po co – aby zabezpieczyæ g³oœnik œredniotonowy
przed falami i ciœnieniem pochodz¹cym od tylnych stron membran
g³oœników niskotonowych. Teoretycznie lepsze warunki tworzy³aby
mu nieco wiêksza komora, ale przy czêstotliwoœci podzia³u 600Hz
i tak uciekniemy od podwy¿szonego rezonansu, jednoelementow¹
puszkê ³atwo za³o¿yæ, a ka¿dy litr obudowy przyda siê bardziej g³oœ-
nikom niskotonowym. Tylko ¿e zaraz poni¿ej g³oœnika œredniotono-
wego wymaca³em poziom¹ przegrodê, “dezaktywuj¹c¹” ok. jedn¹
czwart¹ ca³kowitej objêtoœci obudowy w jej górnej czêœci. A jak
wskazuj¹ pomiary, wiêksza objêtoœæ wcale nie zaszkodzi³aby pracy
g³oœników niskotonowych. Skoro przegroda jest jednak nieprzypad-
kiem, to po co jeszcze ta puszka?

Ceramiczne musku³y wiêksze i mniejsze
Infinity BETA 40
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To nie koniec niespodzianek. Obydwa g³oœniki niskotonowe pracuj¹
w jednej komorze, wentylowanej do ty³u. Jednak znajduj¹cy siê tam otwór
ma zaskakuj¹co ma³¹ œrednicê – tylko 4-cm przy parze 18-cm g³oœników
niskotonowych szybko doprowadzi do nieliniowoœci pracy uk³adu rezonan-
sowego, na skutek wymuszania zbyt du¿ych prêdkoœci przep³ywu powiet-
rza przez otwór. Taki kompromis jest trudny do ominiêcia, gdy chcemy
uzyskaæ nisk¹ czêstotliwoœæ rezonansow¹ uk³adu, a tunel jest w tym celu
ju¿ maksymalnie d³ugi. Tymczasem tunel w Beta 40 ma d³ugoœæ tylko 10 cm
(podczas gdy g³êbokoœæ obudowy wynosi 30 cm) – mo¿na wiêc by³o uk³ad
dostroiæ podobnie, za pomoc¹ tunelu dwa razy d³u¿szego i o dwa razy
wiêkszej powierzchni. Ma³ej œrednicy nie przyjêto wiêc z koniecznoœci, ale
prawdopodobnie œwiadomie modyfikuj¹c dzia³anie uk³adu rezonansowego
tak, aby w zakresie wysokich mocy pojawia³o siê t³umienie.

Gniazdo przy³¹czeniowe jest podwójne – dwie pary z³oconych zacis-
ków znajduj¹ siê w typowej plastikowej oprawce. W dolnej œciance zainsta-
lowano du¿e gumowe nó¿ki.

Chyba nikt nie kupuje du¿ych kolumn trójdro¿nych, i to z dwoma baso-
wymi tylko po to, aby cieszyæ oko – si³a g³oœników jest obietnic¹ mo¿li-

woœci wykraczaj¹cych poza charakterystykê mniejszych uk³adów. Jednak
Beta 40 wcale nie zosta³a zaprojektowania dla zaspokojenia ¿¹dzy basu
i decybeli. Dostojne kolumny Infinity graj¹ pod ka¿dym wzglêdem spokoj-
nie i kulturalnie, co mo¿e trochê rozczarowaæ amatorów mocnego uderze-
nia. Atuty s¹ tu bowiem inne: ³adna, naturalna scena dŸwiêkowa, nasycony
wokal, dobrze osadzony najczêœciej na pierwszym planie, ale nie wypycha-
ny do przodu, wywa¿one po³¹czenie œrednicy z wysokimi tonami, wolne od
niepokojów podbicia tego zakresu, ale te¿ nie zmanipulowane wycofaniem.
Nie s³ychaæ wyraŸnych prób uatrakcyjnienia dŸwiêku, czy to przez pod-
grzewanie, czy te¿ wyostrzanie okreœlonych podzakresów, projektant sta-
ra³ siê trzymaæ jak najbli¿ej poprawnoœci i równowagi, ostatecznie jednak
Beta 40 gra raczej ciep³o i wype³nieniem, ni¿ precyzyjnie i detalicznie. Skra-
je pasma trzymane s¹ pod kontrol¹, mo¿e nawet nazbyt krótko, zw³aszcza
w zakresie wysokich tonów, które zosta³y wtopione w œrednicê jak mase³-
ko w gor¹ce ziemniaki. Nie pojawia siê przez to zaciemnienie, ale góra
pasma nie jest krynic¹ szczególików i wybrzmieñ, nie otwiera brzmienia,
ale je regularnie dope³nia w takim stopniu, jaki jest niezbêdny dla uzyskania
w³aœciwej tonacji dŸwiêków podstawowych. St¹d te¿ taka plastycznoœæ –ale
i ³agodnoœæ – g³osów i instrumentów akustycznych. Basu generalnie nie
brakuje, siêga te¿ nisko, ale ponownie w sposób utemperowany. Nie ma
obaw, Beta 40 nie bêdzie Ÿród³em erupcji nieskrystalizowanej niskotono-
wej magmy, ale te¿ nie oka¿e siê, ¿e preferuje zdecydowanie bardziej
konturowy sposób obs³ugi tego zakresu. Wszystko jest na swoim miejscu,
zakres dynamiki jest spory, problemy z podbarwianiem marginalne, najkró-
cej mówi¹c bas trzyma siê kupy, tak jak ca³e brzmienie. Podejrzewam, ¿e
brzmienie Beta 40 oka¿e siê czêsto zbyt ma³o efektowne dla zainteresowa-
nych tak du¿ymi kolumnami, mo¿e byæ jednak mi³ym zaskoczeniem dla
tych, którzy szukaj¹ kolumn zrównowa¿onych, o brzmieniu gêstym, ale nie
przebasowionym, choæ te¿ nie wybitnie analitycznych.

O D S £ U C H

BETA 40
Cena (para)[z³] 2600
Dystrybutor R.B

www.infinity.pl

Wykonanie i komponenty
Efektowna, ale i elegancka konstrukcja, zw³aszcza
w czarnym kolorze obudowy. G³oœniki z firmowymi
membranami CMMD, obudowa z subtelnymi za-
okr¹gleniami.

Laboratorium
Impedancyjnie obci¹¿enie niek³opotliwe, ale efektyw-
noœæ raczej przeciêtna dla tak rozwiniêtej konstrukcji.
Bas lekko wzmocniony w górnym podzakresie
i  wczeœnie, choæ ³agodnie opadaj¹cy.

Brzmienie
Spokojne, wype³nione, z lekkim ociepleniem i plas-
tycznym odtworzeniem œrednicy. Umiarkowana deta-
licznoœæ, dobre zrównowa¿enie.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/rb
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rys. 1.  Beta 40, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. CBeta 40, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Beta 40, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  Beta 40, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Beta 40, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Skoro zaliczyliœmy 6-omow¹ impedancjê Cho-
rusowi 714V, to z takiej uprzejmoœci musi te¿
skorzystaæ Beta 40. Minimalna wartoœæ pojawia
siê przy 140Hz, ma 4 omy z groszami (rys. 1).
Oczywiœcie na propozycjê producenta wyra¿on¹
w karcie katalogowej, aby uznawaæ tê konstruk-
cjê za 8-omow¹, nie mo¿emy siê zgodziæ, tak jak
musimy zweryfikowaæ optymistyczne doniesienia
co do efektywnoœci, która wed³ug naszych pomia-
rów wynosi nie 91, a co najwy¿ej 87dB. Ale takie
rozbie¿noœci nie s¹ niczym nadzwyczajnym, np. Fo-
cal te¿ obiecywa³ 91dB, a dostarczy³ tylko 86dB.

Konstruktor Beta 40 ³adnie zrównowa¿y³ im
charakterystykê w zakresie œrednio-wysokoto-
nowym, utrzymujemy siê w nim w granicach +/-
1,5dB (rys. 2). Wyeksponowano okolice 100Hz,
poni¿ej charakterystyka mo¿e nie gwa³townie,
ale wyraŸnie opada, co jest doœæ zaskakuj¹ce dla
kolumn tej wielkoœci. Powód tego stanu rzeczy
wyjaœnia rys. 5, na którym widaæ badanie Ÿróde³
niskich czêstotliwoœci. Uk³ad rezonansowy do-
strojono bardzo nisko - do 25Hz – co jednak
wcale nie jest uniwersalnym sposobem osi¹gania
tak niskich czêstotliwoœci granicznych. Otwór
promieniuje bardzo s³abo, a i kszta³t charakte-
rystyki nie jest optymalny. Prawdopodobnie ze
wzglêdu na wysok¹ dobroæ g³oœników zastoso-
wano tego typu niekonwencjonalne strojenie,
maj¹ce na celu utrzymanie dobrych charakterys-
tyk impulsowych (ostatecznie zbocze charakte-
rystyki ca³ego systemu ma a¿ do 30Hz ³agodne
nachylenie).

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Rek. moc wzmacniacza [W]** 10−200
Wymiary (WxSxG) [cm] 95x25x33,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Pojedynczy otwór o zaskakuj¹co ma³ej
œrednicy – 4-cm – wraz z 10-cm tunelem

pozwoli³ dostroiæ obudowê Bety 40 do
bardzo niskiej czêstotliwoœci rezonansowej,

co jednak nie zagwarantowa³o osi¹gniêcia
niskiej czêstotliwoœci granicznej, choæ

pewnie poprawi³o w³aœciwoœci impulsowe.

Wracaj¹c do zakresu œrednio-wysokotono-
wego, na rys. 3 mo¿emy pochwaliæ dobry prze-
bieg charakterystyki zmierzonej pod k¹tem 15O,
widaæ jednak, ¿e na ka¿dej osi, ju¿ powy¿ej
15kHz nastêpuje szybki spadek.

Po zdjêciu dekoracyjnych pierœcieni widaæ, ¿e g³oœniki
zainstalowane w Beta 40 nie mog¹ pochwaliæ siê tak
³adnymi koszami jak konkurenci, maj¹ za to nowoczesne
membrany wykonane wed³ug firmowego patentu
CMMD, czyli metalowo-ceramiczne.

Maskownica ma zauwa¿alny, ale nie katastro-
falny wp³yw na dzia³anie zespo³u – zmienia prze-
bieg w zakresie od 2kHz wzwy¿, nie wywo³uje
jednak g³êbokich zapad³oœci
i wysokich wzbudzeñ.
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