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Dali Mentor 6 jest ju¿ czwartym wcieleniem uk³adu,
który najwyraŸniej zdoby³ sobie serca i przekonanie konstruktorów

Dali. W ogólnym zarysie jest to konstrukcja dwuipó³dro¿na z klasycznym
ustawieniem przetworników, ale charakterystyczne dla niej samej jest to,
¿e zamiast jednego g³oœnika wysokotonowego, mamy tandem kopu³kowo-

wstêgowy, a w skali ca³ej oferty Dali to, ¿e znajdziemy w niej a¿ cztery
modele zaprojektowane wed³ug takiej koncepcji – na ró¿nych pu³apach

cenowych. Mentor 6 nie jest wœród nich ani najdro¿szy, ani najtañszy,
ale za to najnowszy.

Efektownie, ale bez chamstwa

Firma Dali mia³a wyj¹tkowo mocne wejœcie na
naszym rynku, bo pojawi³a siê nañ jeszcze
w  latach  kompletnej  posuchy,  jako  jeden

z pierwszych zagranicznych producentów kolumn
znacznie lepszych ni¿ te, jakie by³y – i to z trudem –
osi¹galne w naszych sklepach na prze³omie lat 80.
i 90. ubieg³ego wieku. W dodatku firma mia³a wtedy
w ofercie kilka wielkich przebojów, i to za relatyw-
nie niewielkie pieni¹dze. Ale pod koniec ubieg³ego
wieku narzekaliœmy, ¿e oferta Dali sta³a siê przesta-
rza³a, i firma eksploatuje zgrane ju¿ p³yty. Dzisiaj sy-
tuacja znowu wygl¹da inaczej, panorama kolumn Da-
li uleg³a niemal ca³kowitemu przeobra¿eniu, zmienia
siê z roku na rok, ma zupe³nie nowe punkty odnie-
sienia. Nowe rozwi¹zania wprowadzano z najwy-
¿szego poziomu – tak to najczêœciej siê odbywa;
piêæ lat temu pojawi³a siê wiêc nowa referencyjna
seria Euphonia, z której wówczas do testu wybraliœ-
my model 4, kosztuj¹cy 25 000 z³, bêd¹cy wzorco-
wym protoplast¹ wszystkich nastêpnych tego typu
uk³adów. Dwa lata póŸniej gotowy by³, równie¿
przez nas testowany, ale tylko trochê tañszy Helicon
400 – 18 000 z³ para, radykalny ruch nast¹pi³ ju¿
nied³ugo potem, poniewa¿ analogiczn¹ konstrukcjê
(dwie osiemnastki plus duet tweeterów), choæ oczy-
wiœcie przygotowan¹ z tañszych komponentów, za-
proponowano w cenie 4000 z³ – pod nazw¹ Ikon 6.
Te wyœmienite kolumny by³y jednymi z najjaœniej-
szych punktów obszernego zesz³orocznego testu
w zakresie 4000-6000 z³. A w tym czasie, kiedy my
pracowaliœmy nad Ikonami, konstruktorzy Dali pra-
cowali ju¿ nad nastêpn¹ wersj¹ ich ulubionej konfi-
guracji g³oœnikowej – która swoj¹ jakoœci¹ i cen¹ we-
jdzie miêdzy Ikony a Helicony. I oto s¹ Mentory 6,
kosztuj¹ce co prawda dwa razy tyle co Ikony 6, ale
przecie¿ dwa razy mniej ni¿ Helicony 400. Kiedy
pierwszy raz i tylko pobie¿nie zobaczy³em Mentory
6, które pojawi³y siê na ostatnim Audio Show, wyda-
wa³y mi siê tylko bardziej luksusow¹ wersj¹ Ikonów
6 – z trochê powyginan¹ obudow¹, oklejon¹ natural-
nym fornirem zamiast winylem. G³oœniki z zewn¹trz
wygl¹da³y tak samo, st¹d dwukrotna ró¿nica w cenie
prowadzi³a do wniosku, ¿e to specjalna wersja Iko-
nów 6 dla bezkompromisowych estetów, a nie au-
diofilów szukaj¹cych najlepszej relacji jakoœci – prze-
de wszystkim jakoœci dŸwiêku - do ceny. Ale nawet
gdyby tak by³o, to wyrastaj¹ce swoim dŸwiêkiem
ponad swój pu³ap cenowy Ikony 6 i tak pozostawia³y
pewne pole manewru – inaczej mówi¹c, tylko bar-
dziej eleganckie, a wci¹¿ graj¹ce tak samo jak Ikony
6, Mentory 6 mia³yby prawo kosztowaæ nawet te
9000 z³, chocia¿ nie by³yby ju¿ pewnie moim fawory-
tem. Mamy jednak pe³niê szczêœcia – Mentory 6 maj¹
lepsze przetworniki, lepsze komponenty w zwrotni-
cy, s¹ to wiêc “apgrejdowane” Ikony 6 od A do Z.
Nie ma co ukrywaæ – je¿eli niczego nie sknocili, to
zanosi siê na kolejny przebój. Tymczasem seria Men-
tor sk³ada siê tylko z dwóch modeli – testowanego
Mentora 6 i podstawkowego Mentora 2. Seria jest
m³oda, nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e bêdzie siê
rozwija³a, chocia¿ pomijaj¹c problem kina domowe-
go, takie dwie konstrukcje odwo³uj¹ siê do potrzeb
90-procent klientów.

Dali MENTOR 6
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Obudowa wygl¹da piêknie, oryginalnie, a w
dodatku jest bardzo solidna – ten element kon-
strukcji daje Mentorowi wiêcej punktów ni¿ po-
zosta³ym dwóm kolumnom tego testu. Oryginal-
noœæ polega na tym, ¿e zaokr¹glone s¹ nie œcianki
boczne, ale przednia, tylna i trochê zaskakuj¹co
– dolna, bo górna jest ju¿ p³aska, podobnie jak
boki. Jednak na wygiêcie przedniej œcianki w³aœci-
wej skrzynki za³o¿ono dodatkowy panel, ju¿ nie
fornirowany, ale lakierowany na kolor jasnosza-
ry, o p³askiej powierzchni zewnêtrznej, w obrê-
bie którego zainstalowano wszystkie g³oœniki.
Ca³kowita gruboœæ frontu w tym obszarze to 3-
cm. Maskownica, mocowana w ma³ych, dyskret-
nych uchwytach, bardzo cienka i lekko odstaj¹ca,
nie zas³ania ca³ej powierzchni tego panelu, ale
pozostawia odkryt¹ jego doln¹ czêœæ z logo. Ta-
ka wyeksponowana wielowarstwowoœæ i ³¹cze-
nie naturalnego koloru drewna ze stalowoszar¹
technik¹ by³o ju¿ udzia³em Ikonów 6, to styl doœæ
odwa¿ny, wychodzi poza ramy klasyki i minima-
lizmu, ale pozostaje w granicach wysmakowanej
skandynawskiej elegancji. Wygl¹da naprawdê
przyjemnie, bardziej subtelnie ni¿ w b³yszcz¹-
cych, cukierkowatych i znacznie dro¿szych Heli-
conach. Przy takim zaawansowaniu nie mog³o
oczywiœcie zabrakn¹æ i przemyœlanego coko³u -
jest on optycznie “oderwany” od obudowy, ³uka-
mi nawi¹zuje do wygiêæ jej œcianek, ale tak¿e
rozszerza siê ku przodowi, a jednoczeœnie cofa
przedni¹ krawêdŸ, pozwalaj¹c skrzynce zarówno
staæ stabilnie, jak i efektownie wysun¹æ siê do
przodu.

W œrodku obudowa podzielona jest na trzy
komory. Sk¹d dwie, mo¿na siê domyœlaæ – ka¿dy
z 18-cm pracuje w swojej w³asnej. Ale trzecia
wcale nie by³a potrzebna g³oœnikom wysokoto-
nowym, które s¹ zabezpieczone w konwencjo-
nalny sposób – w³asnymi plastikowymi puszkami
za uk³adami magnetycznymi. Wydzielono za to
komorê na dole obudowy, która oczywiœcie po-
mniejsza objêtoœæ oddan¹ do dyspozycji samym

g³oœnikom (ale byæ mo¿e potrzebna by³a w³aœnie
nieco mniejsza), a tak¿e izoluje zwrotnicê, przy-
mocowan¹ bezpoœrednio do zainstalowanego na
samym dole gniazda przy³¹czeniowego.

Gdyby w uproszczeniu traktowaæ tandem
wysokotonowy jako jedn¹ “drogê”, to Mentor
6  by³by uk³adem dwuipó³dro¿nym – zgodnie
z oczekiwaniami, obydwa 17-cm g³oœniki s¹ ina-
czej filtrowane, dolny filtrem dolnoprzepusto-
wym “ustawionym” ni¿ej ni¿ górny. Jednak dolny
g³oœnik trudno nazwaæ niskotonowym, poniewa¿
a¿ do 800Hz pracuje on z takim samym pozio-
mem jak górny, a i powy¿ej t³umiony jest bardzo
delikatnie – ma wiêc swój udzia³ w przetwarza-
niu œrednich czêstotliwoœci. To konfiguracja po-
œrednia miêdzy poznan¹ w Mi3 Audiovectora,
gdzie dolny g³oœnik przetwarza tylko niskie czês-
totliwoœci, a rozwi¹zaniem z Focusa 220 Dynau-
dio, gdzie w ogóle darowano sobie ró¿nicowanie
zakresów obydwu g³oœników nisko-œredniotono-
wych. Taka jest te¿ dodatkowa zaleta uk³adów
dwuipó³dro¿nych z punktu widzenia konstrukto-
ra – szeroki zakres mo¿liwych sposobów t³umie-
nia dolnego g³oœnika pozwala w du¿ym stopniu
wp³ywaæ na kszta³t ca³ej charakterystyki.

G³oœniki nisko-œredniotonowe maj¹ membra-
ny w kolorze br¹zowym, sugeruj¹cym zastoso-
wanie mieszkanki d³ugich w³ókien drewnianych
i celulozowych – g³oœniki takie wprowadzi³a naj-
pierw Vifa, i pocz¹tkowo we wspó³pracy z ni¹
Dali przygotowa³o swoje pierwsze “drewniane”
Euphonie, ale obecnie wprowadzane modele wy-
posa¿ane s¹ ju¿ chyba w g³oœniki produkowane
w³asnymi si³ami, ewentualnie z ma³¹ pomoc¹
przyjació³ z Chin, na co wskazuje niespotykany
gdzie indziej profil kosza, sk¹din¹d nowoczesne-
go i bardzo ³adnego – proszê zwróciæ uwagê na
biegn¹c¹ fal¹ zewnêtrzn¹ krawêdŸ górnego za-

wieszenia. Smaczki, detale, efektownie, ale bez
chamstwa. Cewki drgaj¹ce s¹ doœæ d³ugie, co po-
zwoli na pracê przy du¿ych wychyleniach, ale
maj¹ niewielk¹ œrednicê – tylko 25-mm – co
ograniczy moc termiczn¹, któr¹ mo¿na do nich
dostarczyæ, ale zredukuje indukcyjnoœæ i poprawi
balans miêdzy mas¹ cewki a mas¹ membrany, po-
zwalaj¹c g³oœnikowi przetwarzaæ szersze pasmo
w kierunku wy¿szych czêstotliwoœci. To rozwi¹-
zanie diametralnie ró¿ne od du¿ych cewek sto-
sowanych przez Dynaudio, o innym zestawie
wad i zalet.

Ale najbardziej znamienny jest oczywiœcie
tandem wysokotonowy. Gdyby spojrzeæ tylko na
ostatnie lata w historii firmy, to pomys³ ten poja-
wi³ siê wraz z Euphoniami. Faktycznie zosta³ jed-
nak wówczas odkurzony i zmodyfikowany, bo
by³ stosowany w kilku konstrukcjach jeszcze
dziesiêæ lat wczeœniej, mo¿e ze zbyt ma³¹ deter-
minacj¹, ale przede wszystkim nie w takiej for-
mie, w jakiej audiofile byliby gotowi go zaakcep-
towaæ – pierwotnie ³¹czono bowiem tweeter
wstêgowy z kilkucentymetrowym papierowym
sto¿kiem, który tr¹ci³ myszk¹. Drugie podejœcie
by³o ju¿ marketingowo lepszym strza³em – stan-
dardowa, nowoczesna jedwabna kopu³ka, a do
tego jeszcze finezyjna wst¹¿ka – to brzmi dob-
rze, a w ka¿dym razie wydaje siê, ¿e powinno.

Jednak po³¹czenie dwóch tweeterów zawsze
jest ryzykowne i wymaga du¿ych umiejêtnoœci,
bo ³¹czymy g³oœniki przetwarzaj¹ce bardzo krót-
kie fale, nara¿aj¹c charakterystykê na zapad³oœci
wynikaj¹ce z fazowych nieporozumieñ miêdzy
nimi; w zamian mamy dostaæ to, co najlepsze
z ka¿dego z g³oœników. Jedwabna kopu³ka ma
œrednicê 28mm, wiêc by³aby zdolna pracowaæ a¿
do samego skraju pasma akustycznego, a mo¿e na-
wet dalej, jednak powy¿ej 12kHz pa³eczkê prze-
jmuje 4,5-cm przetwornik wstêgowy. Ile w tym
prawdziwego przekonania o zaletach takiego
rozwi¹zania, a ile marketingu i propagandy, od
konstruktora siê nie dowiemy, ale przynajmniej
sprawdzimy, jak to dzia³a – s³uchaj¹c i mierz¹c.

Zwrotnica przygotowana tak, jak w dawnych,
dobrych Dali – elementy przyklejono
do p³ytki pilœniowej i po³¹-
czono bezpoœrednio,
co gwarantuje
najkrótsz¹
œcie¿kê
sygna³u.

Podobnie jak przednia, tak¿e tylna œcianka
Mentorów jest wygiêta – p³yn¹ z tego
korzyœci akustyczne i estetyczne. Terminal
jest podwójny, zaciski du¿e i wygodne,
tunele bas-refleks – przykrêcane.
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rys. 1. Mentor 6, charakterystyka modułu impedancji.

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

rys. 6.  Mentor 6, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5.  Mentor 6, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Poniewa¿ zwyczajowo zaczynamy od spraw
impedancji, wiêc na pocz¹tek dobre wieœci –
Mentor 6 to konstrukcja rzeczywiœcie – zgodnie
z deklaracjami producenta – wyj¹tkowo przyjaz-
na dla wzmacniacza. Minimum na poziomie ok.
5 omów (rys. 1) pozwala uznaæ j¹ za znamionowo
6-omow¹ i spodziewaæ siê, ¿e z ³atwoœci¹ poci¹g-
nie j¹ ka¿de urz¹dzenie maj¹ce wyjœcia g³oœniko-
we, nawet niskobud¿etowy amplituner. Dodat-
kowym u³atwieniem jest g³adki przebieg w za-
kresie œrednio-wyskotonowym, niskotonowe
wierzcho³ki nieuchronne na skutek pracy uk³adu
rezonansowego bas-refleks te¿ nie s¹ dramatycz-
nie wysokie. Efektywnoœæ jest bardzo przyzwoi-
ta, a przy takiej impedancji, jako efektywnoœæ na-
piêciowa, wrêcz bardzo dobra – 88dB to wyraŸ-
nie lepiej ni¿ w przypadku s¹siednich kolumn,
i to 4-omowych, a wiêc ci¹gn¹cych przy tym sa-
mym napiêciu wiêcej pr¹du, a wiêc wiêcej mocy.

Ale coœ za coœ – charakterystyce przetwarza-
nia daleko do liniowoœci (rys. 2), choæ najogól-
niej pojête zrównowa¿enie jest uchwycone,
a podniesiony poziom wysokich tonów za chwilê
obni¿ymy pomiarami poza osi¹ g³ówn¹ – tutaj
znajdujemy siê na wysokoœci 90cm, na wprost,
a instrukcja Dali wyraŸnie wskazuje, ¿e kolumny
powinny byæ ustawione osiami równolegle, a wiêc
biegn¹cymi po bokach s³uchacza. W naszych po-
miarach oznacza to pomiary na osiach 15O-30O,
pokazane na rys. 3. Na osi 15O wysokie tony s¹
ju¿ s³absze, ale wci¹¿ wyeksponowane na tle

rystyk¹ do ³adu – siedz¹c doœæ nisko, i wcale nie
skrêcaj¹c kolumn w stronê miejsca ods³uchowe-
go, us³yszymy charakterystykê lepiej zrównowa-
¿on¹, ni¿ na rys. 2. Nie musimy nawet zdejmo-
waæ maskownicy, która wp³ywa na pracê w stop-
niu nieistotnym (rys. 5).

Ca³kowicie sp³aszczony, ju¿ niemal dwugarb-
ny kszta³t charakterystyki ciœnienia z otworów

rys. 4.  Mentor 6, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym na wysokościach 90cm, 100cm i 110cm.

œrednich, dopiero pod k¹tem 30O “uspokajaj¹
siê” i równowa¿¹ z pozosta³¹ czêœci¹ pasma.
Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e ró¿nice pozio-
mów miêdzy poszczególnymi charakterystykami
w najwy¿szej oktawie (10-20kHz) wcale nie s¹
mniejsze ni¿ w przypadku pozosta³ych kolumn,
co oznacza, ¿e wstêgowy g³oœnik wysokotonowy
wcale nie oferuje lepszego rozpraszania, obiecy-
wanego przez producenta i przedstawianego ja-
ko najwa¿niejsza zaleta wysokotonowego tande-
mu, a po prostu na osi g³ównej pracuje z zawy-
¿onym poziomem, wiêc pod k¹tami uzyskujemy
najlepsz¹ charakterystykê – przypadkiem bardzo
podobnie zachowuje siê Mi3 Audiovectora, wy-
posa¿ony tylko w kopu³kê.

Tak jak pozosta³e duñskie konstrukcje, Men-
tor ustawia optymaln¹ oœ ods³uchu nieco ni¿ej
ni¿ wybrane przez nas 90cm – na wysokoœci
80cm korzystnie podnosi siê poziom w zakresie
œrednich tonów, podczas gdy na wysokoœci
100cm pog³êbia siê deficyt œrednicy wzglêdem
wysokich (rys. 4). Dochodzimy wiêc z charakte-

bas-refleks wskazuje, ¿e przynajmniej teoretycz-
nie obudowa powinna byæ trochê wiêksza (rys.
6). Charakterystyki obydwu 18-cm g³oœników le-
¿¹ bardzo blisko siebie, dolny g³oœnik “odpusz-
cza” parê decybeli dopiero powy¿ej 800Hz.

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 88
Moc znamionowa [W]** 200
Wymiary (WxSxG) [cm] 103x20x39

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,
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Trochê na mod³ê sprzêtu samochodowego,
producenci kolumn zaczynaj¹ dbaæ o wygl¹d
g³oœników ogl¹danych równie¿ od ty³u – na
magnesach g³oœników umieszczono
du¿e naklejki z symbolem konstrukcji, do
której zosta³y przygotowane. W tej sytuacji
same g³oœniki tym bardziej
musz¹ robiæ dobre
wra¿enie, i robi¹
wielkoœci¹ swoich
magnesów.

 rys. 3. Mentor 6, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.
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Firmowa
mieszanka
g³oœników
wysokotonowych
zosta³a dobrze
przyjêta przez
audiofilów
i pomog³a ju¿
kilku modelom
osi¹gn¹æ bardzo
dobre rezultaty –
temat jest
wiêc kontynuowa-
ny w kolejnych
konstrukcjach,
i sta³ siê chyba
najwa¿niejszym
oryginalnym
rozwi¹zaniem
technicznym Dali.

MENTOR 6
Cena (para)[z³] 9000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Wyœmienite w ogóle i w detalu. Obudowa piêkna i so-
lidna, podobnie g³oœniki, oryginalna parka wysokoto-
nowych.

Laboratorium
Na osi g³ównej naszych pomiarów charakterystyka po-
falowana i z wyraŸnie wzmocnionymi wysokimi czês-
totliwoœciami, ale ustawienie zgodne z zaleceniami
producenta przyniesie lepsz¹ równowagê.
Bardzo ³atwe obci¹¿enie – wysoka, wyrównana impe-
dancja plus wysoka efektywnoœæ.

Brzmienie
Swobodne, œwie¿e, lekkie, plastyczne i przestrzenne.
Muzycy s¹ m³odzi i jedli œniadanie.

O D S £ U C H

B rzmienie  Mentorów  6  jest  konsekwentnym  rozwiniêciem brzmienia
 tañszych Ikonów 6; niby nie ma w tym nic zaskakuj¹cego, bo i od stro-

ny konstrukcyjnej obydwa modele maj¹ wiele wspólnego, ale ten fakt wy-
pada potwierdziæ – bo mo¿e byæ wa¿ny przede wszystkim dla tych, którzy
zainspirowani charakterystyk¹ Mentorów 6, nie maj¹ jednak do wydania
9000z³, a jedynie po³owê tej kwoty. Oczywiœcie nie kupi¹ dok³adnie tego
samego, ale profil tonalny, lekko rozjaœniony, i p³yn¹ca st¹d wybitna œwie-
¿oœæ, ale tak¿e plastycznoœæ œrednicy s¹ bardzo podobne i wyró¿niaj¹ styl
dwuipó³dro¿nych Dali wœród konkurentów – na obydwu pu³apach ceno-
wych. Mentory s¹ bardziej wyrafinowane, oferuj¹ wiêksz¹ precyzjê i roz-
dzielczoœæ, co przek³ada siê te¿ na dok³adniejszy rysunek sceny, chocia¿
by³oby niesprawiedliwe twierdziæ, ¿e aspekty te kula³y w przypadku Ikonów
6. Witalny, soczysty, jasny, ale w bardzo zrêczny sposób wolny od ostroœci
dŸwiêk. Koncept wysokotonowego tandemu kopu³ki i wst¹¿ki z teoretycz-
nego punktu widzenia jest dyskusyjny, ale trzeba przyznaæ, ¿e w praktyce
dzia³a doskonale. Powietrze, oddech, odczucie naturalnej akustyki i prze-
strzeni generowane s¹ na pewno w du¿ym stopniu w³aœnie dziêki klasie
wysokich tonów. To coœ naprawdê specjalnego, tylko w wykonaniu Dali.
Scena jest szeroka, dŸwiêk oderwany od kolumn i wielop³aszczyznowy.
W porównaniu do Mi3 bas jest mniej wyrywny, delikatniejszy i okr¹glejszy,
mo¿e ciut bardziej przechylony w stronê miêkkoœci ni¿ twardoœci, ale za-
sadnicza kontrola jest w porz¹dku, rytm nie zwalania, nie jest jednak moc-
no nabijany, czym lubi³y popisywaæ siê Mi3. Za to niskie tony z Mentorów
6 s¹ bezb³êdnie czyste, wolne od przydudnieñ. Œrednica jest i plastyczna,
i nawet soczysta, a jednak doœæ lekka, co w tym przypadku daje przyjemne
wra¿enie otwartoœci, a nie zubo¿enia i braku wype³nienia. Wokaliœci wydaj¹
siê m³odsi, ale nie wysuszeni i chimeryczni. Dynaudio osi¹gaj¹ nadzwyczaj-
n¹ spójnoœæ i wyczucie planów, Dali graj¹ swobodnie i otwarcie, w bardzo
naturalny sposób wchodz¹c na wysoki poziom detalicznoœci.


