
29kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008

HI-FI

29kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008kwiecieñ 2008

Zespo³y g³oœnikowe 2000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000 z³

Jak wynika z rachunku
prawdopodobieñstwa, zespo-
³ów g³oœnikowych o symbolu
605 musia³o byæ w historii ju¿
³adnych kilka. Wszelkiego
g³oœnikowego dobra powsta³o
wiele tysiêcy konstrukcji,
a poniewa¿ ich symbolika
zawiera siê w praktyce w licz-
bach jedno, dwu i trzycyfro-
wych, wiêc... policzcie sami.
Jednak sytuacja, gdy w tym
samym momencie pojawiaj¹
siê dwie konstrukcje o takim
samym symbolu, w takiej
samej cenie... jest oczywiœcie
przypadkowa i nie ma ¿adnego
znaczenia. Ale dziêki niej
pierwsze zdania wstêpu s¹
gotowe tak szybko, jak nigdy
dot¹d.

605
Jamo CONCERT 605

Magnat QUANTUM 605

kod niskobud¿etowej nowoczesnoœcikod niskobud¿etowej nowoczesnoœcikod niskobud¿etowej nowoczesnoœcikod niskobud¿etowej nowoczesnoœcikod niskobud¿etowej nowoczesnoœci

M a za to wielkie znaczenie, ¿e do tej
   pory, za 2000 z³, nie mogliœmy kupiæ
   takich kolumn, jak w³aœnie C 605

i Quantum 605. Mo¿e nie uda³oby siê zebraæ
o wiele wiêcej podobnie inspiruj¹cych
przyk³adów (nawet zapominaj¹c o symbolu),
ale choæ Niemcy mówi¹, ¿e eimal ist keinmal,
to nie mówi¹ ju¿, ¿e dwa razy te¿ siê nie liczy.
To dwa przyk³ady trendu widocznego zreszt¹
w szerszym zakresie cenowym. Trendu,
w którym ogromny udzia³ ma tak wybrzydzana
chiñska produkcja. Jestem przekonany, ¿e
obydwie „szeœæsetpi¹tki”, chocia¿ firmowane
przez dwie doskonale znane europejskie marki,
maj¹ w sobie wiele z chiñskiej wytwórczoœci,
wiêc kto chce, przy tej okazji te¿ mo¿e
ponarzekaæ. Inni znajd¹ wiele powodów do
zadowolenia.

W testowanych kolumnach znamienne
jest po³¹czenie niewyszukanych, foliowanych
obudów z dobrymi, mocnymi g³oœnikami – i to
w czasach, gdy wiêkszoœæ klientów bardziej
zwraca uwagê na estetykê, ni¿ na technikê.

kod niskobud¿etowejkod niskobud¿etowejkod niskobud¿etowejkod niskobud¿etowejkod niskobud¿etowej
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N iedawno testuj¹c monitory Jamo C 803,
  te¿ nale¿¹ce do serii Concert, wspomina
  ³em czasy, gdy by³a to seria niemal

referencyjna i obejmowa³a tylko kilka modeli.
Podstawkowe C 803, choæ to najdro¿sza tego
typu konstrukcja w ofercie Jamo, okaza³y siê ju¿
ok. dwukrotnie tañsze od swoich poprzedników
sprzed dziesiêciu lat. Ale seria Concert jeszcze
bardziej zmieni³a swój kszta³t i zawartoœæ. Dzisiaj
nie jest to ekskluzywny klub kilku modeli, ale
g³ówna i bardzo obszerna czêœæ katalogu Jamo,
sk³adaj¹ca siê z kilku odrêbnych linii. Najdro¿sza
(ale i tak tañsza, ni¿ dawne Concerty) jest C 80,
z niej w³aœnie pochodzi³y monitory C 803, jeszcze
bardziej przystêpna cenowo jest C 60, z której
zaczerpnêliœmy C 605, ale na tym walki o masowy
rynek nie koniec, bo jest jeszcze C 400, w której
znajdziemy kolumny wolnostoj¹ce grubo poni¿ej
2000 z³... bez przesady. Mimo optymizmu
i kredytu zaufania, myœlê ¿e s¹ jakieœ granice,
których audiofil przekraczaæ nie powinien. Ale kto
powiedzia³, ¿e wszystkie kolumny w ogólnoœci,
a wszystkie kolumny Jamo w szczególnoœci, s¹
adresowane do audiofilów? Wielu z nich ju¿ takie
traktowanie C 605 uzna za zniewagê, nawet nie
dowiaduj¹c siê, co siê za nimi, a raczej w nich,
kryje. A kryje siê kilka bardzo zaskakuj¹cych
rzeczy. Oddajmy to co boskie bogu, to co
cesarskie cesarzowi. Obudowa swoj¹ drog¹,
a przetworniki swoj¹. Obudowa C 605 jest
standardowa, przetworniki – jak na ten zakres
cenowy – nadzwyczajne. Od nich wiêc zacznijmy.
Od razu przypomnia³y mi niezwykle ciekawe
g³oœniki z monitorów C 803. Jak siê okaza³o po
rozkrêceniu C 605, g³oœniki nisko–œredniotonowe
z serii 60 nie s¹ a¿ tak zaawansowane, bo nie maj¹
oryginalnego systemu „aktywnej kontroli
impedancji”, która przejawia siê par¹ przewodów
wchodz¹cych do centrum uk³adu magnetycznego.
Ale to coœ bardzo specjalnego, a g³oœniki z C 605
i tak maj¹ sztywne wielowarstwowe membrany
(z jakiego materia³u, producent nie podaje, ale pod
zewnêtrzn¹ warstw¹ widaæ strukturê plastra
miodu), metalowe korektory fazy z nietypowo
wciêtym czubkiem. Magnes o œrednicy 8 cm przy
g³oœniku o ca³kowitej œrednicy 15 cm to przyzwoite
proporcje. A odlewane kosze to ju¿ rarytas na tym
pu³apie cenowym – zw³aszcza gdy mówimy
o zespo³ach wolnostoj¹cych, i to dwuipó³-
dro¿nych, gdzie takie g³oœniki potrzebne s¹ dwa.

G³oœnik wysokotonowy to ju¿ chyba dok³adnie
taki sam typ, jaki poznaliœmy w C 803 – 25 mm
kopu³ka tekstylna, zainstalowana w specjalnej
os³onie, izoluj¹cej w³aœciwy przetwornik od
wibracji obudowy – „p³ywa” on w zewnêtrznej

puszce, jest w ni¹ elastycznie po³¹czony,
a dopiero ta czêœæ zosta³a przykrêcona do
przedniej œcianki obudowy.

Jamo pod has³em 605 proponuje konstrukcjê o umiarkowanej
wielkoœci, jak na kolumnê wolnostoj¹c¹, ale technicznie bardzo

wyrafinowan¹. Spotykamy tu przetworniki, jakie do tej pory by³y
niedostêpne na tym pu³apie cenowym.Koncert ma³y i niedrogi

C 605Jamo
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Obudowa jest raczej zwyczajna. Tutaj
ró¿nica miêdzy seri¹ C 80 a C 60 dotyczy jej
kszta³tu – w wy¿szej serii œcianki boczne i górne
s¹ lekko wygiête, a na przyk³adzie C 605
widzimy regularny prostopad³oœcian; w obydwu
przypadkach wykoñczeniem œcianek jest folia
drewnopodobna, w dwóch wersjach kolorys-
tycznych – czarnej lub imituj¹cej jab³oñ
(widoczna w teœcie). Na górnej œciance, przy
przedniej krawêdzi jest ma³y ozdobnik –
plastikowa listewka, za to nó¿ki, które daj¹
kolcom szerszy, bezpieczniejszy rozstaw, s¹ ju¿
metalowymi odlewami. Producent jedno z kilku
zdañ opisu poœwiêca zwróceniu uwagi, ¿e kolce
s¹ takiej samej jakoœci, jak w referencyjnych
R 909. Faktycznie s¹ grube, a tak¿e ³adnie
zapakowane, razem z kluczem do ich przykrêce-
nia. Natomiast same nó¿ki – i chwa³a im za to
– s¹ ju¿ przykrêcone fabrycznie.

Maskownica nie jest typow¹ ramk¹ z MDF–u,
ale kratk¹ z tworzywa sztucznego; mocowana
jest ju¿ tradycyjnie, na kilka ko³eczków, zadbano
o to, aby uchwyty dla nich by³y jak najmniej
widoczne – nie tylko s¹ ma³e, ale te¿ ich kolor
dopasowano do okleiny.

Front obudowy ma gruboœæ 2 cm, pozosta³e
œcianki byæ mo¿e te¿, wewnêtrzne wzmocnienia
ograniczaj¹ siê do dwóch poprzeczek.

Ciekaw¹ opcjê reprezentuje wykonanie
tunelu bas–refleks. Ma on tylko œladowe
wyprofilowanie na krawêdzi wylotu, które nie
bêdzie redukowa³o potencjalnych zjawisk

ODS£UCH
Po przygodzie z monitorem C 803, tym

bardziej widz¹c podobn¹ technikê g³oœnikow¹
w C 605, spodziewa³em siê po nich równie¿
znanego z tamtego testu charakteru – a wiêc
wigoru, szybkoœci, zwinnoœci, artykulacji,
szczegó³owoœci. Stety lub niestety, bo zale¿y co
kto lubi, C 605 reprezentuje inny styl. By³ jednak
porównywany nie bezpoœrednio z C 803, ale
z Quantumem 605 i kilkoma kolumnami zakresu
3000–4000 z³. Trzeba przyznaæ, ¿e ma³o która,
nawet z dro¿szych kolumn, mog³a doœcign¹æ
Magnata w bogactwie detalu, wiêc spostrze¿e-
nie, ¿e na tym polu ustêpowa³y im równie¿
C 605, nie stawia ich w z³ym œwietle. Tym
bardziej, ¿e oferuj¹ coœ w zamian – przyjemn¹,
naturaln¹ jednorodnoœæ, homogenicznoœæ
dŸwiêku, która w pewnym stopniu wynika
z umiarkowanej analitycznoœci, jednak nie
powoduje utraty czytelnoœci i zasadniczej
czystoœci dŸwiêku. Z audiofilskiego punktu
widzenia precyzja i rozdzielczoœæ to cechy
bardzo wa¿ne, ale doceniæ te¿ wypada, ¿e
konstruktor nie zrobi³ niczego, co mog³oby tylko
zasugerowaæ takie umiejêtnoœci, bez ich
rzeczywistego rozwoju – wysokie tony nie
zosta³y ani odrobinê wyeksponowane, na
moment nie wychodz¹ przed szereg, jak ma to
miejsce w Quantumach 605 (trzeba przyznaæ,

C 605
Cena (para)[z³] 2000
Dystrybutor KONSBUD HI-FI

www.konsbud-hifi.pl

Wykonanie
Skromnie wykonana obudowa, czego nie zmienia kilka
³adnych dodatków, ale przetworniki bardzo zaawanso-
wane – technika godna znacznie wy¿szej ceny.
Parametry
Bardzo dobre wyrównanie zakresu œrednio–wysokoto-
nowego, niskie tony wzmocnione i bardzo nisko siêgaj¹ce.
Efektywnoœæ 86 dB, impedancja 6 omów.
Brzmienie
Gêste, ciep³e na basie, nasycone na œrodku, spokojne,
mo¿e zbyt spokojne na górze pasma. Bezb³êdna spój-
noœæ, dobra dynamika i zrównowa¿enie.

¿e w sposób bardzo umiejêtny, bez mêcz¹cej
przesady). Nie ma siê co oszukiwaæ – góra
pasma z Jamo dostarcza mniej informacji, nie ma
takiego lekkiego, o¿ywczego powiewu, jest
przez to po prostu mniej ciekawa, ale to
ponownie kwestia uk³adu odniesienia, bo
Quantumy ustawiaj¹ tu poprzeczkê bardzo
wysoko. Jednak taki sam g³oœnik wysokotonowy
– chyba taki sam – w przypadku C 803 dostarcza³
wiêcej wra¿eñ, by³ swobodniejszy, nie unika³
ostroœci, zdarza³y mu siê wyskoki. W C 605
wysokie tony s¹ lepiej uporz¹dkowane,
wyrównane, tworz¹ zgodny tandem ze œrednic¹,
który nie porywa swoj¹ witalnoœci¹, za to
wykazuje ³adn¹ plastycznoœæ, dyskretne
ocieplenie i zaokr¹glenie, pojawia siê klimat
bardziej intymnego kontaktu ze s³uchaczem,
czego na pewno nie ma w graj¹cych dosadnie
i wnikliwie Quantumach. Ten element nasycenia
w Jamo byæ mo¿e promieniuje na ca³e pasmo
przede wszystkim z zakresu niskich tonów. Bas
jest bardzo mi³y, co proszê wzi¹æ za dobr¹
monetê bez ¿adnych obaw. Wyczyszczony
z dudnieñ, które trochê doskwieraj¹ konkuren-
towi, wci¹¿ doœæ dynamiczny, dok³adny,
o odpowiedniej gêstoœci, chocia¿ wcale nie
przyt³aczaj¹cej masie – jest na wskroœ muzykalny
i ³atwy do percepcji.

C 605 nie podnosz¹ adrenaliny, tylko i a¿
przedstawiaj¹ kulturê rzadko spotykan¹
w kolumnach wolnostoj¹cych tego zakresu
cenowego. Brzmienie jest kompletne, dobrze
zrównowa¿one, naturalne poprzez spójnoœæ
i nasycenie. Nie zrobi¹ takiego wra¿enia skal¹
i detalicznoœci¹ dŸwiêku, jak Quantumy 605, ale
urok ich umiarkowania mo¿e okazaæ siê nie
mniej przekonuj¹cy.

Du¿a powierzchnia otworu bas–refleks pozwala na zachowanie prêdkoœci przep³ywu powietrza
w granicach nie zagra¿aj¹cych pojawianiem siê turbulencji – st¹d mo¿na wybaczyæ brak

wyprofilowania na krawêdzi wylotu. Niskie strojenie zapewnia d³ugi tunel.

turbulencyjnych, jednak pozostan¹
one tylko potencjalne – poprzez
bardzo du¿¹ œrednicê tunelu, a¿ 10 cm,
zapewniono ma³e prêdkoœci przep³y-
wu powietrza, które nie bêd¹ prowoko-
wa³y ani powa¿nych szumów, ani
kompresji uk³adu rezonansowego
obudowy. Du¿a œrednica poci¹gnê³a za
sob¹ równie¿ du¿¹ d³ugoœæ tunelu,
koniecznego w tej sytuacji dla ustalenia
okreœlonej czêstotliwoœci rezonansowej.

Gniazdo przy³¹czeniowe to dwie
pary du¿ych, estetycznych, niklowa-
nych trzpieni, czyli zestaw przygoto-
wany do bi–wiringu. Zgodnie z jakimiœ
idioeuronormami otworki, w które
moglibyœmy w³o¿yæ bananki s¹ zaœle-
pione, i ju¿ zd¹¿y³em siê wkurzyæ, bo
ich usuniêcie czêsto wymaga szukania
jakiegoœ ostrego narzêdzia, którego
w³aœnie nigdzie nie ma... ale okazuj¹
siê wychodziæ bardzo ³atwo.

Z ty³u gniazda przymocowano zwrotnicê.
Jakoœæ elementów – „pó³ na pó³” – dwie
cewki rdzeniowe i dwie powietrzne, jeden
kondensator elektrolityczny, jeden foliowy.
Mo¿na wiêc siê domyœlaæ, ¿e w obwodzie
wysokotonowego nie ma ani elektrolitu, ani
rdzenia – a skoro tak, to jest przyzwoicie.
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LABORATORIUM Jamo C 605

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm] 86 x 17,5 x 34
Masa [kg] 15

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 2. charakterystyka modułu impedancji.

rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Duñczycy przygotowali kolumienkê bêd¹c¹
niek³optliwym obci¹¿eniem dla bud¿etu, dla
wystroju pomieszczenia, a tak¿e dla pod³¹czone-
go wzmacniacza. Impedancja znamionowa to
6 omów, podawane przez producenta
i potwierdzone przez nasz pomiar (co zdarza siê
bardzo rzadko), na podstawie 5–omowego
minimum przy 200 Hz. Efektywnoœæ wynosi
86 dB – wed³ug producenta powinno to byæ
89 dB; z pewnoœci¹ testowane egzemplarze ani
system pomiarowy nie by³y wadliwe, a ró¿nica,
chocia¿ istotna, nie jest wiêksza ni¿ zwykle.

Poniewa¿ C 605 s¹ doœæ niskie i maj¹ g³oœnik
wysokotonowy na poziomie 80 cm, byliœmy
gotowi wyjœæ im naprzeciw, i podobnie jak
w przypadku Quantuma 605, ustaliæ oœ g³ówn¹ na
poziomie nieco ni¿szym ni¿ standardowy zakres
90 – 100 cm. Okaza³o siê jednak, ¿e C 605 wcale
nie ¿ycz¹ sobie takiego specjalnego traktowania
i najlepszy zestaw charakterystyk pokazuj¹
wokó³ osi g³ównej, ustalonej na normalnej
wysokoœci 90 cm – i bardzo dobrze.

Pod k¹tem 7O w dó³ pojawia siê bowiem lekki
rezonans przy 5 kHz, pod k¹tem 7O w dó³ lekka

zapad³oœæ przy 4 kHz, a na osi g³ównej, na
wysokoœci 90 cm, wyrównanie zakresu œrednio–
wysokotonowego jest wyœmienite. Trochê
popsuæ mo¿e to maskownica, która przy 6,5 kHz
wprowadza widoczne, ale w gruncie rzeczy
w¹skopasmowe os³abienie. Myœlê, ¿e ponad 50
procent u¿ytkowników nie us³yszy ró¿nicy.

Rozci¹gniêcie basu jest wyœmienite – spadek
–6 dB odnotowujemy nawet poni¿ej 35 Hz, czyli
ni¿ej ni¿ w wiêkszych Quantumach 605. Okolice
80 Hz s¹ co prawda trochê wzmocnione, ale tak
czêsto bywa i brzmieniu wcale nie szkodzi.

G³oœniki nisko–œredniotonowe s¹ niewielkie, ale
nowoczesne; w dobrze dostrojonej obudowie

pozwoli³y na osi¹gniêcie bardzo niskiej czêstotli-
woœci granicznej. Du¿a os³ona g³oœnika wysokoto-

nowego izoluje zasadnicz¹ czêœæ przetwornika
zarówno od fal wewn¹trz obudowy, jak te¿ od

wibracji przedniej œcianki.

Szczelina widoczna na froncie wysokotonowego
oddziela zewnêtrzn¹ czêœæ, wraz z tyln¹

os³on¹ sztywno przykrêcon¹ do obudowy.
G³ówna, œrodkowa czêœæ przetwornika jest

zamocowana elastycznie.

Membrana nisko–œredniotonowego zdradza
wewnêtrzn¹ strukturê plastra miodu.

Metalowy sto¿ek fazowy te¿ dodaje g³oœniko-
wi technicznego uroku.
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Mo¿e jest w tym jakaœ nowa marketingowa
metoda – podobnie jak w przypadku Jamo,
w ofercie Magnata wyraŸnie dominuje grupa

serii o takim samym g³ównym cz³onie symbolu. Tam
Concert, tutaj Quantum – do takich rodzin nale¿y
wiêkszoœæ konstrukcji odpowiednio duñskiej i niemiec-
kiej firmy. Mo¿e chodzi nawet o dyskretne zast¹pienie
w powszechnym stosowaniu samej nazwy firmy, która
po latach okazuje siê nie doœæ modna lub kojarzy nie
doœæ audiofilsko? Teraz na pytanie, jakie masz kolumny,
koleœ nie musi ze zmieszaniem odpowiadaæ: „Magnaty
605”, lecz mo¿e „Quantumy 605”, pomijaj¹c nazwê
firmy; analogicznie w Jamo – zamiast „Jamo 605”, mamy
„Concerty 605”. Tak jak wiele innych Concertów
i Quantumów. Faktycznie, brzmi milej.

Podseria 600 to ju¿ czwarty atak Quantumów.
Zaczê³o siê od referencyjnej serii 900, zaraz potem
nadci¹gnê³a znacznie tañsza i liczniejsza seria 500,
potem pojawi³a siê „poœrednia” 700, a ostatnio jeszcze
seria 600, która jak symbol wskazuje, znajduje sobie
jakieœ miejsce pomiêdzy seriami 500 a 700. Robi to
w zasadzie kosztem najtañszej serii 500, od której jest
niewiele dro¿sza, a teoretycznie znacznie lepsza.
Producent twierdzi bowiem, ¿e koncepcja serii 600
polega na zaimplementowaniu techniki zastosowanej
wczeœniej w serii 700 do znacznie tañszych obudów
– tañszych przede wszystkim na skutek innego
wykoñczenia. Seria 700 to bowiem obudowy
w naturalnym fornirze (lub lakierowane), a seria 600
to ju¿ obudowy pokryte (g³ównie) foli¹. A¿ trudno
uwierzyæ, ¿e ró¿nica w kosztach mo¿e byæ tak du¿a,
aby powodowaæ tak dramatyczn¹ ró¿nicê w cenach
detalicznych: para Quantumów 705 w fornirze
czereœniowym, konstrukcyjne bliŸniaczych z naszymi
605, kosztuje 4000 z³. Dwa razy tyle!

W sumie mamy wiêc za 2000 z³ kolumny du¿e, pod
wzglêdem techniki przebojowe, estetycznie standardo-
we. W wygl¹d w³o¿ono jednak pewien wysi³ek, który
dostrzegam i doceniam, chocia¿ nie budzi on mojego
entuzjazmu – front polakierowano na czarnym b³ysk,
czym Quantumy serii 600 umizguj¹ siê do posiadaczy
podobnie  wygl¹daj¹cych plazm i elcedeków. Pozosta³¹
czêœæ obudowy (w testowanej parze) oklejono czarnym
winylem – rzeczywiœcie tanim. S¹ jeszcze wersje
imituj¹ce wiœniê i buk, ale obok czarnego b³yszcz¹cego
lakieru mo¿e to wygl¹daæ jeszcze bardziej przykro.
Sama solidnoœæ wykonania obudowy nie budzi
zastrze¿eñ – front ma gruboœæ 25 mm, konstrukcjê
wzmacniaj¹ trzy wieñce.

Kosze 18 cm g³oœników nisko–œredniotonowych,
wykonane z tworzywa ABS wzmacnianego w³óknem
wêglowym, s¹ nowoczeœnie wyprofilowane. Membrany
reprezentuj¹ szeroko stosowan¹ przez Magnata
technikê aluminium pokrytego warstw¹ ceramiki.
25 mm tekstylna kopu³ka wysokotonowa jest otoczona
materia³em wyt³umiaj¹cym, wyciêtym w kszta³t
gwiazdy.

Gwiazda wysokotonowego
QUANTUM 605Magnat

Kolumna o symbolu 605 w wydaniu Magnata ma nie tylko bardzo dobre
przetworniki, ale równie¿ wielkoœæ odpowiadaj¹c¹ oczekiwaniom du¿ych rzesz
klientów. Oszczêdnoœci poczyniono g³ównie tam, gdzie nie bêdzie to mia³o
wp³ywu na jakoœæ dŸwiêku.
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Symetryczne ustawienie g³oœników sugeruje
taki te¿ uk³ad elektryczny, a wiêc w tym
przypadku dwudro¿ny, jednak obydwa g³oœniki
filtrowane s¹ inaczej  – jak w uk³adzie dwuipó³d-
ro¿nym (wiêcej na ten temat na koñcu testu).
Po³¹czenie uk³adu dwuipó³dro¿nego z symet-
rycznym ustawieniem g³oœników nie jest b³êdem,
chocia¿ nie wiem, jakie s¹ tego akustyczne
zalety, dopóki do takiego rozwi¹zania nie sk³ania
nas tak wysoka obudowa, ¿e g³oœnik wysokoto-
nowy znalaz³by siê, przy typowym dwuipó³dro¿-
nym u³o¿eniu, zbyt wysoko – wówczas taka
quasi–symetryczna konfiguracja pozwala go
przenieœæ ni¿ej, na optymaln¹ wysokoœæ.
W konstrukcji Quantuma 605 tweeter znajduje
siê jednak na wysokoœci 75 cm, nieco poni¿ej
optymalnych 90–100 cm.

Zwrotnicy nie upychano za gniazdkiem, ale
swobodnie rozplanowano na du¿ej p³ytce
przykrêconej do tylnej œcianki obudowy. Nie
wykorzystano tego do zastosowania elementów
najwy¿szej klasy –  tylko jedna cewka (na
w sumie cztery) jest powietrzna, tylko jeden
kondensator (na szeœæ) jest foliowy. Z pewnoœci¹
s¹ to elementy filtra g³oœnika wysokotonowego.

18 cm g³oœniki posz³y nieco ró¿nymi drogami
w sferze filtrowania, ale bas przetwarzaj¹ razem
i w pe³nej zgodzie – maj¹ wspóln¹ komorê,
zajmuj¹c¹ ca³¹ objêtoœæ obudowy.  W tej sytuacji
dwa otwory bas–refleks, umieszczone bezpo-
œrednio jeden nad drugim na tylnej œciance nie
dzia³aj¹ inaczej, ni¿ dzia³a³by jeden, o dwa razy
wiêkszej powierzchni (z tunelem o takiej samej

ODS£UCH
Jakoœæ Quantumów 606 mo¿na by oceniæ

najtrafniej, konfrontuj¹c je ze wspó³czesnymi
kolumnami w podobnej cenie (poza Jamo C 605
nie mia³em okazji tego zrobiæ), lub dro¿szymi
– a to akurat by³o mo¿liwe, bo równolegle
testowa³em wiele modeli z zakresu 3000–4000 z³
(wkrótce siê przekonacie). Nie odgad³bym
w œlepym teœcie, ¿e 605 pochodz¹ z innej klasy
cenowej.

Co wiêcej, w takim gronie okaza³y siê
jednymi z najbardziej neutralnych; nawet je¿eli
brakowa³o im pewnych cech dro¿szych kolumn,
to te¿ ¿adna z nich nie mia³a przecie¿ ich
wszystkich w komplecie. Nie mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e Quantumy s¹ mniej wyrafino-
wane!

Charakterystyka tonalna nie jest wyraŸnie
wykonturowana, co czêsto zarzuca siê
niemieckim g³oœnikom, chocia¿ z pewnoœci¹ nie
jest te¿ zaokr¹glona i skupiona na œrodku pasma;
Quantumy 605 nie ¿a³uj¹ dynamiki i detalicznoœci,
s¹ wyraziste i rozdzielcze, mo¿e cechy te stoj¹
o krok przed nasyceniem, co odró¿nia je od
Jamo C 605, spokojniejszych i jednorodniejszych.
Nawet jeœli paleta barw nie jest tak szeroka,
jak... w znacznie dro¿szych kolumnach, to oferta
Quantumów pod tym wzglêdem jest bardzo
przyzwoita i mi³a dla ucha – najwyraŸniej

QUANTUM 605
Cena (para)[z³] 2000
Dystrybutor ELCO-EXIM

www.elcoexim.com.pl

Wykonanie
Bardzo dobre przetworniki. Obudowa solidna, z fron-
tem modnie polakierowanym, ale na pozosta³ych
œciankach wykoñczona w standardzie niskobud¿eto-
wym. W sumie kawa³ bardzo porz¹dnego g³oœnika za
bardzo atrakcyjn¹ cenê.
Parametry
Lekko wyeksponowane skraje pasma, wyrównany
przebieg w jego g³ównej czêœci. £atwa, 6 omowa im-
pedancja i dobra efektywnoœæ –  87 dB.

Brzmienie
Dynamiczne, szczegó³owe, o du¿ym rozmachu, ale
te¿ bardzo dobrze zrównowa¿one. Wysokie tony
œwie¿e, rozdzielcze i otwarte, œrodek unormowany,
bas mocny, z twardym uderzeniem i lekko dudni¹cym
wybrzmieniem.

po³¹czenie sztywnych membran aluminiowo–
ceramicznych z miêkka tekstyln¹ kopu³k¹ daje
doskona³y miks; konturowe, nie zmiêkczone
brzmienie œrodka jest kontynuowane przez
bardziej delikatn¹, a wcale nie mniej szczegó³o-
w¹ górê. Ta lekka zmiana klimatu ani trochê nie
obni¿a noty za spójnoœæ. Po wielu porównaniach
wysokie tony Quantumów uznajê za wrêcz
wybitne, godne tego, aby braæ udzia³ w brzmie-
niu kolumn znacznie dro¿szych. S¹ œwie¿e, maj¹
powietrze, detal, daj¹ ca³oœci bardzo lekkie
rozjaœnienie. Nie bêdê siê sili³ na jakiekolwiek
powa¿ne zarzuty pod adresem œrednicy, ale do
basu choæ trochê siê przyczepiê – jest
motoryczny, raczej twardy, czym dobrze
uzupe³nia podobny w charakterze œrodek,
a swoj¹ dynamik¹ w³aœciwie odpowiada na
aktywnoœæ góry pasma. Nie ma za to soczystego
wype³nienia, które jeszcze nie grozi³oby
pogorszeniem definicji, a przyda³o brzmieniu
„cia³a”. W zakresie najni¿szych czêstotliwoœci
zamiast mi³ych, efektownych pomruków
pojawiaj¹ siê mniej przytulne, choæ mo¿e
muzycznie nie mniej prawdziwe wibracje;
w wy¿szym podzakresie basu ujawniaj¹ siê
czasami podbarwienia, mo¿e wiêc to w³aœnie te
harmoniczne wp³ywaj¹ na percepcjê ca³ego
zakresu niskotonowego.

Mimo tych uwag: nie maj¹c œciœle sprecyzo-
wanych wymagañ co do jakichœ bardzo
szczególnych w³aœciwoœci, mo¿emy Quantumy
605 kupowaæ niemal w ciemno – to znaczy po
naszym teœcie – bo mo¿na ewentualnie chcieæ
czegoœ innego, ale trudno chcieæ wiêcej.
Za 2000 z³ za parê?

Andrzej Kisiel

Tym razem otwory maj¹ znacznie mniejsz¹ powierzchniê, ale mocne wyprofilowania. To, ¿e s¹
dwa i ¿e wspó³pracuj¹ z dwoma g³oœnikami, nie zmienia faktu, ¿e w obudowie Quantuma 605

funkcjonuje jeden uk³ad rezonansowy bas–refleks.

d³ugoœci). Ka¿dy z otworów ma œrednicê
tylko 5 cm, ale wraz z mocnym wyprofilo-
waniem, rozszerzaj¹cym siê do 10 cm.
Ca³kowita powierzchnia tych otworów
(w œwietle) jest dwukrotnie mniejsza, ni¿
œrednica pojedynczego otworu w Jamo
C 605, w dodatku przy ok. 50 procent
wiêkszej powierzchni membran g³oœników
w Magnacie; w tej sytuacji nawet taka
sama ich amplituda bêdzie wywo³ywa³a
w otworach Quantuma 605 oko³o
trzykrotnie wiêksze prêdkoœci przep³ywu
powietrza, a przed turbulencjami chroniæ
ma w³aœnie mocne wyprofilowanie.

Otwory s¹ za to bardziej eleganckie
ni¿ w Jamo – nie tylko za spraw¹
wyprofilowania, ale i przykrêcenia ich do
obudowy. Ten sam wzór wykorzystano
przy oprawie gniazda przy³¹czeniowego.
Tutaj dwie pary z³oconych zacisków usta-
wione s¹ w jednym szeregu, a zwory
przygotowano z krótkich odcinków
przewodów, zakoñczonych z jednej
strony ma³ymi wide³kami, a z drugiej
banankami. Nawet jak nie zastosujemy
bi–wiringu, audiofilski sznyt uratowany.

Do coko³u przymocowane s¹ ju¿ gumowe
nó¿ki, mo¿emy jednak wkrêciæ kolce.
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LABORATORIUM Magnat QUANTUM 605

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 180
Wymiary (WxSxG) [cm] 99 x 19,5 x 33,5
Masa [kg] b.d.

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 2. charakterystyka modułu impedancji.

rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Komentarz do impedancji znamionowej
znowu mo¿e byæ czêœciowo ironiczny,
czêœciowo jednak ³askawy. Producent w nie-
mieckim stylu deklaruje, ¿e impedancja wynosi
„4–8 omów” (przys³owiowa niemiecka precyzja).
Minimum na charakterystyce przy ok. 150 Hz
wynosi ok. 4,5 oma, co przy odrobinie dobrej
woli pozwala uznaæ 6–omow¹ impedancjê zna-
mionow¹. Faktycznie, takie obci¹¿enie powinien
wytrzymaæ ka¿dy wzmacniacz i amplituner.

G³oœnik wysokotonowy Quantuma 605
znajduje siê na wysokoœci 75 cm; w pomiarach oœ

g³ówn¹ ustalamy zwykle na wysokoœci 90 – 100
cm, w tym przypadku poszliœmy na kompromis,
decyduj¹c siê ustawiæ mikrofon na wysokoœci 80
cm. Zbie¿noœæ wszystkich charakterystyk – poza
zmierzon¹ dla najwiêkszego k¹ta 30O w p³asz-
czyŸnie poziomej – jest bardzo dobra, ale
pamiêtajmy, ¿e to uk³ad dwuipó³dro¿ny, a nie
bardziej wra¿liwy symetryczny dwudro¿ny, co
sugerowa³aby konfiguracja g³oœników. Nieco
wy¿szy poziom w zakresie œrednich tonów
uzyskujemy na ni¿szej wysokoœci, ale ruch
w górê o 7O nie powoduje wyraŸnych zapad³oœci

na  charakterystyce. Nawet maskownica nie jest
bardzo szkodliwa, charakterystyka zmierzona
z jej udzia³em wplata siê miêdzy pozosta³e, choæ
mo¿na odczytaæ, ¿e wprowadza ona pofalowanie
w zakresie 3 – 6 kHz. Lekko wyeksponowana
jest najwy¿sza oktawa, od czego mo¿na jednak
uciec na osi 30O, równie¿ bas jest spory i dobrze
rozci¹gniêty, spadek –6 dB wzglêdem poziomu
œredniego mamy przy 35 Hz. A ten œredni
poziom, s³u¿¹cy do wyznaczenia efektywnoœci,
to dobre 87 dB. Producent podaje 92 dB...

Wszystkie g³oœniki Quantuma 605 s¹ ca³kowicie
ekranowane magnetycznie. Front zosta³ polakiero-

wany na mod³ê nowoczesnych plazm i elcedeków,
kolumny pewnie stan¹ obok nich, wiêc...

po co s¹ ekranowane? Nowoczesne
telewizory nie wymagaj¹ ju¿

takich zabezpieczeñ.

Materia³ t³umi¹cy wokó³ kopu³ki ma proste
zadanie – zredukowaæ odbicia fal; ale sama

jego krawêdŸ te¿ wywo³uje odbicia, st¹d
wyciêcie ma kszta³t pomagaj¹cy w ich

rozproszeniu.

Kolor membrany nie wynika ju¿ z ¿adnego lakiero-
wania, to aluminium pokryte ceramik¹. Profil
membrany jest klasyczny, z wypuk³¹ nak³adk¹

przeciwpy³ow¹.
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AUDIO AKADEMIA

W RÓ¯NYCH STYLACH
DWUIPÓ£DRO¯NOŒÆ

Obydwie kolumny maj¹ podobne „zasoby”
 g³oœnikowe, ale prezentuj¹ ró¿ne ich
ustawienia. Widoczny w C 605, z wysoko-

tonowym na górze, kojarzy siê z uk³adem
dwuipó³dro¿nym – chodzi o sposób filtrowania
g³oœników nisko–œredniotonowych, z których ten
bli¿szy wysokotonowemu przetwarza zakres
nisko–œredniotonowy, a dolny tylko niskotono-
wy. Wcale nie musi to (chocia¿ mo¿e, je¿eli
konstruktor mia³ taki zamiar) prowadziæ do
wyeksponowania basu. Pojedynczy g³oœnik
nisko–œredniotonowy, zainstalowany w w¹skiej
obudowie i jeszcze niefiltrowany, wyka¿e na
swojej charakterystyce znacznie wy¿sz¹
efektywnoœæ w zakresie œrednich czêstotliwoœci.
Odpowiednim filtrowaniem, w które wpisane
bêdzie t³umienie œrednich tonów, mo¿na
charakterystykê w du¿ym stopniu wyrównaæ,
i robi siê tak w przypadku uk³adów dwudro¿-
nych. Filtrowanie w uk³adzie dwuipó³dro¿nym
pozwala graæ g³oœniej w zakresie œrednich tonów
przetwornikowi nisko–œredniotonowemu (jak
równie¿, swoj¹ drog¹, g³oœnikowi wysokotono-
wemu, który zwykle te¿ ma du¿y „zapas”
efektywnoœci), a dodatkowy g³oœnik niskotonowy
uzupe³nia deficyt basu, pozwalaj¹c ostatecznie na
wyrównanie charakterystyki przy wy¿szej
efektywnoœci w ca³ym pasmie.

Samo ustawienie g³oœników nie przes¹dza
o tym, z jakim sposobem filtrowania mamy do

czynienia. W przypadku Jamo C 605 jest to
oczekiwany uk³ad dwuipó³dro¿ny, ale

w przypadku Magnata Quantum 605 jest on
dwuipó³dro¿ny ju¿ nieoczekiwanie –

symetryczne ustawienie przetworników
sugeruje przecie¿ pracê uk³adu dwudro¿nego.

Pomiary charakterystyk poszczególnych
g³oœników w obydwu konstrukcjach pokazuj¹
pewne ró¿nice w sposobie filtrowania. Trzeba
wzi¹æ pod uwagê, ¿e powy¿ej ok. 300 Hz
charakterystyki te, zmierzone w polu bliskim,
dostatecznie dobrze ilustruj¹ tylko relacje
miêdzy g³oœnikami, a nie bezwzglêdne kszta³ty
ich charakterystyk. Widaæ wiêc, ¿e g³oœnik
niskotonowy w C 605 jest w stosunku do nisko–
œredniotonowego t³umiony bardzo ³agodnie,
ró¿nica 3 dB pojawia siê dopiero przy ok.
900 Hz; w Quantumie 605 taki odstêp mamy ju¿
przy 400 Hz, ale i tak nie jest to typowy przyk³ad
szybkiego t³umienia niskotonowego (ale szybkie
– nie znaczy dobre!), wy¿ej charakterystyka
opada wci¹¿ ³agodnie.

Z czego innego wynika przeciêcie charakte-
rystyk przy ok. 160Hz – g³oœnik nisko–
œredniotonowy, znajduj¹cy siê wy¿ej, blisko
górnej œcianki obudowy, jest przez tak¹ pozycjê
znacznie bardziej podatny na wp³yw fal stoj¹cych
w obudowie (które sam prowokuje!), wywo³uj¹
one na jego charakterystyce uskok w tym
zakresie. W konstrukcji C 605 g³oœnik nisko–
œredniotonowy znajduje siê ju¿ nieco ni¿ej, st¹d
efekt ten jest znacznie s³abszy – widaæ tylko
lekkie os³abienie przy ok. 170 Hz. Na nierówno-
miernoœci te mo¿na by wp³yn¹æ, w du¿ym

Jamo C 605− charakterystyki źródeł niskich częstotliwości

Magnat QUANTUM 605 − charakterystyki źródeł niskich
częstotliwości

Symetryczne ustawienie g³oœników
w Quantumach 605 sugeruje równie¿ symetrycz-
ne ich filtrowanie w stylu d’Appolito – a wiêc
w takiej sytuacji dwudro¿ne. Obydwa g³oœniki
przetwarza³yby wtedy zakres nisko–œrednioto-
nowy. Taki uk³ad równie¿ móg³by dawaæ dobrze
zrównowa¿on¹ charakterystykê i wysok¹
efektywnoœæ, jednak czêsto cierpi¹ w nim
charakterystyki kierunkowe w p³aszczyŸnie
pionowej – inaczej mówi¹c, lekko powy¿ej
i poni¿ej osi g³ównej, na charakterystyce
przetwarzania pojawiaj¹ siê zapad³oœci. Dlatego
wielu niemieckich konstruktorów ³¹czy
architekturê uk³adu symetrycznego z dwuipó³d-
ro¿nym filtrowaniem (poza Magnatem
– np. Heco, Canton, Elac)

Z kolei w kolumnach duñskich najczêœciej
spotyka siê klasyczne ustawienie zespo³u
dwuipó³dro¿nego. Tam te¿ zdarzaj¹ siê z kolei
uk³ady przypominaj¹ce dwuipó³dro¿ne,
a filtrowane jak dwudro¿ne (np. Dynaudio),
co te¿ jest dopuszczalne.

Jamo C 605 i Magnat Quantum 605 s¹ wiêc
dobrymi reprezentantami zarówno dla duñskiej,
jak i niemieckiej „szko³y” konfigurowania
uk³adów dwuipó³dro¿nych.

stopniu je wyrównaæ wiêkszym wyt³umieniem
obudowy, ale nie nale¿y z tym przesadzaæ ze
wzglêdu na warunki, jakich do swojej efektywnej
pracy wymaga uk³ad rezonansowy bas–refleks
– a ten, o ile poprawnie dostrojony, zbyt du¿ego
wyt³umienia nie lubi.

Na rysunkach obok pokazano tylko
charakterystyki przetwarzania g³oœników.
Zapad³oœci w zakresie niskich czêstotliwoœci
(przy ok. 45 Hz w obydwu przypadkach) to
skutek dzia³ania bas–refleksu – przy jego
czêstotliwoœci rezonansowej same g³oœniki
zostaj¹ odci¹¿one od du¿ych amplitud, a pracê
przejmuje otwór, którego charakterystyki, ani
charakterystyki wypadkowej ca³ego uk³adu, tutaj
nie pokazaliœmy. Nie nale¿y siê wiêc obawiaæ, ¿e
w przetwarzaniu ca³ej kolumny jest tego typu
os³abienie; wypadkow¹ charakterystykê
przetwarzania pokazaliœmy w laboratoryjnych
czêœciach testu. Tutaj warto zwróciæ uwagê, ¿e
doœæ ostre odwrócone wierzcho³ki tych
zapad³oœci wskazuj¹ na ma³e straty w pracy
u³adów bas-reflex, co jest zwi¹zane z umiarko-
wanym ich wyt³umieniem.

Andrzej Kisiel


