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Francuskie kolumny przybieraj¹ formy dos³ownie
kolumnowe, pomnikowe – nie tylko ¿e s¹ du¿e, wysokie,
ale jeszcze obowi¹zkowym elementem ich sylwetki staje siê
masywny, ozdobny cokó³. Objawiaj¹ ca³e piêkno rozwiniêtych,
trójdro¿nych uk³adów g³oœnikowych. Wszystkie trzy s¹
najwiêkszymi konstrukcjami w swoich seriach, st¹d te¿ taka
ich aparycja, bo duma je rozpiera. Obficie wyposa¿one,

nieskromne w wygl¹dzie, przystrojone wieloma
dekoracjami, nie maj¹ nic
wspólnego z prezentowan¹
dwa miesi¹ce temu, duñsk¹
dyskretn¹ elegancj¹ uk³adów
dwuipó³dro¿nych. To zupe³nie
inna estetyka, i inna technika,
nie tylko w ogólnej koncepcji
systemu, ale i w szczegó³ach –
bardzo wa¿nych szczegó³ach.

Cabasse JAVA
Focal CHORUS 836V
Triangle CELIUS ESW

F rancuzi to najwiêksi g³oœnikowi
indywidualiœci. Konfrontuj¹c kon-
strukcje brytyjskie, niemieckie,
duñskie czy w³oskie, doszukujemy

siê w ich brzmieniach rysów narodowoœcio-
wych, ale testuj¹c kolumny francuskie, nie
musimy siê ich doszukiwaæ – one same znajd¹
najprostsz¹ drogê do naszych uszu. Zawsze
bezpoœrednie, dynamiczne, czasami
porywcze, wrêcz nieokie³znane, zawsze
potrafi³y uderzyæ basem, a nie raz zak³u³y
szpilkami ostrych wysokich tonów. Bo
podczas gdy inne nacje grzecznie stosuj¹ ko-
pu³ki wysokotonowe, co najwy¿ej spieraj¹c
siê, czy lepsze s¹ tekstylne, czy metalowe,
francuscy projektanci bez skrupu³ów stosuj¹
wysokosprawne g³oœniki tubowe, które
pozwalaj¹ wyeksponowaæ soprany i nadaæ im
wyrazisty charakter. Jednak w ostatnich
latach niektóre francuskie firmy, znane
wczeœniej z bardzo niegrzecznego brzmienia,
z³agodzi³y swój ton, gdy zapragnê³y wyp³yn¹æ
na szerokie œwiatowe wody. Ale inne,
wczeœniej  ceni¹ce sobie precyzjê, stwierdzi-
³y, ¿e wiêcej nie bêd¹ ju¿ stroiæ kolumn pod
k¹tem neutralnoœci, bo ta jest niedoceniana
przez klientów, lepiej robiæ wra¿enie
– piorunuj¹ce.
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Patrz¹c na klasycznie piêkn¹ i piêknie klasyczn¹ Javê,
trudno domyœlaæ siê, ¿e du¿a czêœæ oferty Cabasse obejmuje dzisiaj

ekstrawaganckie, “designerskie” systemy wielokana³owe. W seriach MT3
i MT4  znajdziemy jednak tradycyjne konstrukcje, a kinowe dodatki s¹ tam

tylko dodatkami. Java jest najwiêksz¹ kolumn¹ w serii MT4, i ze wzglêdu na
swoje gabaryty, i wynikaj¹ce z nich basowe kompetencje, najczêœciej bêdzie

pracowa³a w systemach stereofonicznych.

W œród  trzech  imponuj¹cych  kolumn  tego  testu,
Java jest mo¿e odrobinê skromniejsza, a na pew-
no bardziej konwencjonalna od konkurentów.

Na swoim obliczu pokazuje klasyczne, proporcjonalne
zró¿nicowanie wielkoœci poszczególnych g³oœników – obok
pary 18-cm niskotonowych, zainstalowano 13-cm œrednio-
tonowy. Bardzo poprawnie, choæ obecnie konstruktorzy
chêtniej stosuj¹ wiêksze g³oœniki œredniotonowe, które
charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹, co m.in. po-
zwala ustalaæ nisk¹ czêstotliwoœæ podzia³u – i potwierdza
to porównanie trzech testowanych konstrukcji pod tym
k¹tem – w przypadku Javy pierwsza czêstotliwoœæ podzia³u
wynosi a¿ 850Hz, dla Chorusa 836V i Celiusa odpowiednio
250Hz i 300Hz, co nie dzieje siê przypadkiem. Dla osta-
tecznego efektu wa¿niejsze jest jednak, jak siê ³¹czy, a nie
gdzie.

Ustawienie g³oœników te¿ jest bardzo tradycyjne, ale
przy wysokiej pierwszej czêstotliwoœci podzia³u najrozs¹d-
niejsze – g³oœniki niskotonowe s¹ przysuniête do g³oœnika
œredniotonowego. Co wi¹¿e siê te¿ z oczywistym w takiej
sytuacji ulokowaniem g³oœnika wysokotonowego najwy¿ej.
W ten sposób mamy skompletowany obraz budz¹cej zaufa-
nie, ale nie nazbyt awangardowej konstrukcji trójdro¿nej,
bliskiej temu, co królowa³o na salonach kilkanaœcie lat temu.

Z kolei g³oœnik wysokotonowy jest wiêkszy ni¿ zwykle
– kopu³ka ma œrednicê 32mm, a nie 25mm lub ewentualnie
28mm, jak w przypadku wiêkszoœci wspó³czesnych ko-
lumn. Kopu³ka, wykonana z twardego, firmowego tworzy-
wa o nazwie Kaladex, promieniuje przez krótk¹ tubkê,
któr¹ Cabasse ochrzci³o nazw¹ AIRE – Air Integrated Re-
sponse Extender (³adnie...), maj¹c¹ za zadanie rozszerzaæ
charakterystykê przetwarzania w obydwie strony. Jak do-
t¹d, aplikacje tubowe podnosz¹ efektywnoœæ, ale zwykle
ograniczaj¹ charakterystykê przetwarzania i zawê¿aj¹ pro-
mieniowanie, tym bardziej, je¿eli wykorzystuj¹ membrany
o wiêkszej œrednicy. Nasze pomiary potwierdzaj¹ raczej
dotychczasowe “osi¹gniêcia” tego typu realizacji, ni¿ re-
wolucyjne mo¿liwoœci techniki Cabasse – powy¿ej 12kHz
charakterystyka szybko opada. Nale¿y jednak przyznaæ, ¿e
w katalogowym zestawieniu parametrów Cabasse nie szar-
¿uje z obietnicami – podaje 22kHz (a nie 40 czy 50kHz),
ale co najciekawsze, doln¹ granicê okreœla przy 50Hz –
myœlê, ¿e patrz¹c na te dane, i konfrontuj¹c je z wielkoœci¹
Javy, wiêkszoœæ bêdzie rozczarowana. Okreœlenie pasma
przenoszenia zale¿y od wyznaczenia spadków (decybelo-
wych) dla czêstotliwoœci granicznych, a nie podaj¹c ich,
producenci mog¹ chwaliæ siê imponuj¹cymi “pasmami”,
wiêc porównywanie tego parametru bez zwrócenia uwagi
na te okolicznoœci mo¿e prowadziæ do zupe³nie fa³szywych
wniosków. Ale co tym bardziej intryguj¹ce, Cabasse tych
spadków te¿ nie deklaruje, a jednak wartoœci czêstotliwoœ-
ci granicznych wcale nie s¹ imponuj¹ce – tak jakby cho-
dzi³o o bardzo “regulaminowe” +/-3dB.

Membrany g³oœników niskotonowych i œredniotonowe-
go zawdziêczaj¹ swój bia³y kolor równie¿ oryginalnej tech-
nice Cabasse – przygotowane s¹ z lekkiej, ale doœæ twar-
dej pianki Duocell. W g³oœnikach niskotonowych nak³adki
przeciwpy³owe s¹ wypuk³e, celulozowe, w g³oœniku œred-
niotonowym jest ona wklês³a, tekstylna. Zarówno Kaladex,

jak i Duocell to “wynalazki” sprzed wielu lat, jednak do
dzisiaj pozostaj¹ce w “na topie” wœród rozwi¹zañ Cabas-
se – równie¿ najdro¿sze, referencyjne konstrukcje nie

b³yszcz¹ niczym nowszym.

Podwójne maskowanie
Cabasse JAVA
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Efektowna tabliczka
z par¹ ³adnych zacisków wyjaœnia, ¿e

dylemat: “to bi or not to bi” zosta³ za nas
rozstrzygniêty przez samego producenta –

bi-wiringu nie za³o¿ymy, wiêc mo¿emy
zaoszczêdziæ, choæ jak ktoœ koniecznie chce

sobie krwi upuœciæ, to i tak znajdzie coœ
odpowiedniego.

Faktem jest te¿ jednak, ¿e g³ówny kierunek
dla innowacyjnoœci Focala wyznaczony jest nie
przez materia³y membran, ale przez koncent-
ryczne uk³ady g³oœnikowe, które pojawiaj¹ siê
dopiero na poziomie kilku bardzo drogich modeli
referencyjnych – ale mo¿na je spotkaæ w rela-
tywnie tañszych, choæ z pewnoœci¹ nie niskobu-
d¿etowych systemach “kinowych”. To ciekawe,
¿e swojej najwartoœciowszej technologii, choæby
w skromniejszej formie, Cabasse nie uda³o siê
wprowadziæ do typowych kolumn kosztuj¹cych
mniej ni¿ 20 000 z³ za parê – ba, uda³o siê,
ale kiedyœ, a nowe modele s¹ jej pozbawione. To
zdecydowanie rozczarowuj¹ce, wiêkszoœæ firm
przyzwyczai³a nas do przeciwnego kierunku zmian
– ekspansji pocz¹tkowo ekskluzywnych technik
na obszarze coraz tañszych, popularniejszych
produktów. Gdyby dotyczy³o to Cabasse, to Javy
wygl¹da³yby dzisiaj zupe³nie inaczej – a wygl¹daj¹
tak, jak mog³yby wygl¹daæ i piêtnaœcie lat temu...
tylko ¿e wtedy mia³by pewnie na sobie nie foliê
drewnopodobn¹, ale fornir.

G³oœnik œredniotonowy zawsze wymaga wy-
dzielenia jego w³asnej komory w obudowie, ale
poniewa¿ jest on w Javie ma³y i wysoko filtrowa-
ny, wiêc komora ta jest niewielka – o objêtoœci
ok. jednego litra, utworzona w prosty sposób
przez krótkie “pó³ki” poni¿ej i powy¿ej g³oœnika,
i znajduj¹c¹ siê niedaleko za nim pionow¹ prze-
grodê. Za ni¹ jest wzmocnienie po³¹czone z tyln¹
œciank¹, jeszcze jedno usytuowano poni¿ej g³oœ-
ników niskotonowych. Front ma bardzo umiar-
kowan¹, jak na wielkoœæ kolumny gruboœæ –
18mm, natomiast prefabrykatem u¿ytym do wy-
konania boków jest p³yta 28-mm – ale by³o to
konieczne ze wzglêdu na zabieg obszernego ich
frezowania, który wyprofilowa³ ich zewnêtrzn¹
powierzchniê w ³agodny ³uk; st¹d te¿ pierwotna
gruboœæ 28mm pozostaje tylko w po³owie g³êbo-
koœci kolumny, a w pobli¿u przedniej i tylnej œcianki
jest ju¿ znacznie mniejsza.

Otwór bas-refleksu umiejscowiono w dolnej
œciance, i w tej sytuacji pojawia siê cokó³, dystan-
sowany od g³ównej skrzynki przez 3-cm wyso-
koœci nó¿ki. Taki sposób dzia³ania bas-refleksu
rodzi pewne obawy u laików, czy aby bas nie
bêdzie siê wzbudza³ – wylot znajduje siê prze-
cie¿ tak blisko pod³ogi, a boimy siê przysuwaæ
kolumny do tylnej œciany wtedy, gdy maj¹ otwo-
ru z ty³u... ale tutaj wylotem uk³adu rezonanso-
wego jest ca³a szczelina dooko³a, i dla konstruk-
tora nie rodzi to specjalnych problemów z pra-
wid³owym dostrojeniem – musi tylko patrzeæ na
uk³ad w ca³oœci. Zreszt¹, Cabasse zawsze s³y-
nê³o z dynamicznego basu, wiêc poœwiêcanie go
na rzecz jakiejœ innowacji wzorniczej raczej nie
wchodzi³o w rachubê. Ale i przyjemny dla oka
efekt “uniesienia” kolumny te¿ zosta³ osi¹gniêty
– designerski wilk syty, akustyczna owca ca³a.
Ale nie wszêdzie.

Boki wychodz¹ przed powierzchniê frontu,
robi¹c miêdzy sob¹ miejsce na maskownicê. Ta
jednak nie jest na tyle cienka i od wewn¹trz wy-
profilowana, aby nie obawiaæ siê, ¿e zaszkodzi
charakterystyce; z kolei jej zdjêcie spowoduje
obna¿enie wystaj¹cych krawêdzi bocznych œcia-
nek, które te¿ wprowadz¹ odbicia – dla brzmie-
nia i tak Ÿle, i tak niedobrze, projektant tutaj wy-
raŸnie kierowa³ siê wzglêdami wzorniczymi,
a subtelne wyciêcie w górnej czêœci ramki mas-
kownicy przygotowa³ tylko po to, aby nie za-
s³aniaæ tabliczki z firmowym logo przyklejonej
na krawêdzi obudowy. W sprawie designu zro-
biono coœ jeszcze, coœ ekstra – w standardowym
wyposa¿eniu znajduj¹ siê dwie pary maskownic:
jedna z typow¹, czarn¹ “szmat¹”, druga w kolo-
rze jasnobe¿owym. Mi³y gest. Jednak dla takich
fanaberii i wszelkich oznaków luksusu nadszed³
rych³y koniec, i okleina na samej skrzynce jest
ju¿ winylowa, i wystêpuje tylko w jednej wersji –
imitacji jasnego dêbu. To z pewnoœci¹ decyzja
wymuszona czynnikami ekonomiczno - produk-
cyjnymi, ale powa¿nie ograniczaj¹ca sukces - lud-
noœæ przyzwyczaja siê do coraz wiêkszego wybo-
ru, coraz czêœciej ¿¹da ciekawych lub “dopa-
sowanych” do urz¹dzanego wnêtrza kolorów.
Oczywiœcie nie da siê spe³niæ wszystkich zachcia-
nek, nawet w tej klasie cenowej, ale jedna jedyna
wersja oznacza, ¿e nie bêdzie ona odpowiada³a
wiêkszoœci potencjalnych klientów, zw³aszcza ¿e
nie ma w niej nic ekskluzywnego – to nie alumi-
nium czy lakier fortepianowy...

Sytuacja ta dotyczy wszystkich zespo³ów
g³oœnikowych serii MT4, w swoim asortymencie
te¿ doœæ skromnej – s¹ w niej jeszcze dwuipó³d-
ro¿ne Moorea (testowane – Audio 5/06 – bardzo
udane!), podstawkowe Samoa, naœcienne (efek-
towe) Borneo, centralny Faro i subwoofer Mercu-
re. Seria MT4 swoj¹ liczebnoœci¹ nie nawi¹zuje
walki z ca³¹ armi¹ Chorusów Focala czy Espri-
tów Triangle, ale kilkoma wybranymi opcjami tra-
fia w rozwi¹zania najbardziej popularne na rynku.

Pozostaje jeszcze otwarta kwestia, gdzie Ca-
bassów mo¿na pos³uchaæ – ich polski dystrybu-
tor gdzieœ siê schowa³, ostatni kontakt mieliœmy
w³aœnie przy okazji testu Javy, ale by³o to na po-
cz¹tku roku. Je¿eli wiêc zawracamy Czytelnikom
g³owê czymœ, co nie jest w Polsce praktycznie
osi¹galne, to bardzo przepraszamy, ale w takim
razie miejmy nadziejê, ¿e to sytuacja tymczaso-
wa, i w taki czy inny sposób “Kie³basy” znowu
do nas przyjad¹.

Razem z par¹ kolumn kupujemy dwie
pary maskownic – jedn¹ czarn¹, drug¹

be¿ow¹. To rekompensata za podstawo-
wy mankament estetyczny Javy –

kolumny dostêpne s¹ tylko w jednej
wersji, jasnej winylowej okleiny

drewnopodobnej.
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rys. 1.  Java, charakterystyka modułu impedancji.

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

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

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

Wszystkie trzy francuskie kolumny popisa³y siê
bardzo wysok¹ efektywnoœci¹ – wszystkie przekro-
czy³y pu³ap 90dB, a Cabasse i Focal osi¹gnê³y 92dB.
To naprawdê sporo, chocia¿ na podstawie lektury
katalogów mog³oby siê wydawaæ, ¿e to wynik zu-
pe³nie oczywisty... Ale rezultaty te osi¹gniêto przy
4-omowych impedancjach, i sterowaniu kolumn na-
piêciem 2,83V, ustalonym niegdyœ dla dostarczenia
mocy 1W, ale przy impedancji 8-omowej. Oznacza
to, ¿e tak zmierzona efektywnoœæ (co jest po-
wszechn¹ praktyk¹) jest jednak zawy¿ona. Produ-

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

cenci lubi¹ te¿ zawy¿aæ sam¹ impedancjê, i Cabasse
przedstawia swoj¹ Javê jako znamionowo 8-omow¹.
Trudno siê z tym zgodziæ, widz¹c 3-omowe mini-
mum przy 150-200Hz (rys. 1).

Mocne pofalowanie w zakresie œrednio-wyso-
kotonowym wskazuje na stosowanie filtrów wy-
¿szych rzêdów (co z ustalaniem impedancji znamio-
nowej nie ma ju¿ nic wspólnego).

Mo¿na podejrzewaæ, ¿e w¹skopasmowa zapad-
³oœæ na charakterystyce przetwarzania przy 2,5kHz
(rys. 2) jest efektem odbiæ fal od wystaj¹cych kra-
wêdzi bocznych – co potwierdzaj¹ nastêpne pomia-
ry, przeprowadzone pod innymi k¹tami oraz z mas-
kownic¹, na których zapad³oœæ ta nie znika, ale
zmienia swoje po³o¿enie na osi czêstotliwoœci. Wra-
caj¹ do rys. 2, widaæ tam jednak zjawiska wa¿niejsze
dla charakteru brzmienia – wyraŸne wyeksponowa-
nie niskich i wysokich czêstotliwoœci. Bas kumuluje
siê w okolicach 100Hz, a wysokie wybijaj¹ siê
szczególnie przy 12kHz, powy¿ej tej czêstotliwoœci
szybko opadaj¹c.

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

w płaszczyźnie poziomej.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 92
Moc znamionowa [W]** 110
Wymiary (WxSxG) [cm]*** 110x25x36

* parametry zmierzone, ** wg danych producenta, *** z cokołem

Wykrêcenie wszystkich g³oœników (zastosowano œruby, a nie tañsze wkrêty)
ujawnia solidn¹ konstrukcjê odlewanych koszy i przyzwoit¹ wielkoœæ

uk³adów magnetycznych – 10-cm przy niskotonowych i 8-cm przy
œredniotonowym, magnes

wysokotonowego
wydaje siê niewielki
– 5,5-cm – ale jest

neodymowy.

Wystaj¹ce krawêdzie bocznych œcianek, po-
dobnie jak wewnêtrzne krawêdzie maskow-
nicy, wprowadzaj¹ odbicia i zak³ócenia na
charakterystyce przetwarzania – w tym
przypadku w zakresie 2,5-3kHz. Kopu³ka
jest wiêksza od typowych jednocalowych
i promieniuje poprzez krótk¹ tubkê.

Na osiach 15O i 30O (na wysokoœci 100cm, przy-
jêtej jako wysokoœæ osi g³ównej) wysokie tony szybko
topniej¹ (rys. 3), obiecywane nadzwyczajne w³aœci-
woœci tubki Cabasse nie znajduj¹ potwierdzenia.

Nawet niewielkie zmiany wysokoœci osi pomia-
ru wywo³uj¹ wyraŸne zmiany na charakterystyce,
zwraca uwagê os³abienie przy 1kHz, spowodowane
prawdopodobnie z³¹ wspó³prac¹ (fazow¹) miê-
dzy g³oœnikami niskotonowymi a œredniotonowym
(czêstotliwoœæ podzia³u le¿y wysoko), na szczêœcie
dotyczy to pu³apu 110cm (rys. 4).

Maskownica, zmieniaj¹c uk³ad krawêdzi w po-
bli¿u g³oœników, zmienia rozk³ad nierównomiernoœ-
ci, bêd¹cych efektem odbiæ i interferencji fal (rys. 5).

Charakterystyka ciœnienia z bas-refleksu (rys. 6)
ma szczyt w okolicach25Hz, ale i doœæ wysoki po-
ziom a¿ do 90Hz, czym wywo³uje zarówno “kola-
no” przy 25Hz, jak i wzmocnienie przy 90Hz na
charakterystyce wypadkowej ca³ego systemu.
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M i³oœnicy stylu Cabasse nie powinni byæ
rozczarowani, i byæ mo¿e pojawi¹ siê
kolejni – ci, którzy szukaj¹ brzmieñ

wyrazistych, odwa¿nych, kontrowersyjnych, ale
dziêki temu maj¹cych niepowtarzalny charakter.
Jednoznaczny zestaw wad i zalet, i pisz¹c relacjê
w podobnej konwencji, w jakiej graj¹ same kolumny,
mo¿na pisaæ bez owijania w bawe³nê, prosto
z mostu.

Atuty Javy to dynamika i bas – tego mo¿na by³o
siê spodziewaæ, zarówno patrz¹c na konstrukcjê, wiedz¹c ¿e jest
francuska, a tym bardziej, ¿e to w³aœnie Cabasse, firma jeszcze nigdy nie
daj¹ca cia³a na tym polu, potrafi¹ca zmusiæ do ¿ywego, rytmicznego grania
nawet ma³e podstawkowe, a co dopiero du¿e trójdro¿ne kolumny
pod³ogowe. Co prawda i przy takich uk³adach, w przypadku kolumn
innych producentów, nic nie jest jeszcze przes¹dzone – ale wraz
z Cabasse to pewniak, doskona³y bas byæ musi. I jest. Sprê¿ysty,
motoryczny, bardzo silny, si³a ta okazywana jest tak czêsto, jak tylko jest
ku temu dobra okazja, ale nie czêœciej – bas nie wzbudza siê zupe³nie bez
powodu, a w momentach ataku nie traci nad sob¹ kontroli. Nie zamêcza,
nie nudzi, daje du¿o frajdy i wplata siê w muzykê, nie daj¹c siê tylko
sprowadziæ do roli podrzêdnego uzupe³nienia; czasami mo¿na mieæ
wra¿enie, ¿e to reszta pasma uzupe³nia bas, ale dzieje siê to w sposób tak
naturalny...

Zakres œrednio-wysokotonowy te¿ chce siê zaznaczyæ, ale nie znajduje
na to lepszego sposobu, jak poprzez du¿¹ dawkê podbarwieñ, które
z jednej strony rzeczywiœcie o¿ywiaj¹ muzykê, ale z drugiej strony
przeszkadzaj¹ neutralnoœci. Tutaj nie ma dwóch zdañ – Java w ogóle nie
aspiruje do miana g³oœnika neutralnego, a tym bardziej subtelnego. Wypada
jednak dostrzec, ¿e ogólna równowaga jest zachowana – w tym znaczeniu,
¿e umownie dziel¹c pasmo akustyczne na niskie, œrednie i wysokie tony,
¿aden z tych podzakresów nie jest zbyt wyraŸnie uprzywilejowany, tak ¿e
nie mamy brzmienia zbyt “ciemnego”, “jasnego” czy “wykonturowanego”
– do tego mo¿e by³oby najbli¿ej, gdyby nie aktywnoœæ przynajmniej ni¿szej
czêœci zakresu œredniotonowego. Wokale s¹ jednak nosowe, co sygnalizuje
os³abienie na przejœciu œrednich i wysokich tonów, powy¿ej nastêpuje
kumulacja sopranów, skupionych w podzakresie “ni¿szej góry”. Wysokie
najpewniej nie dochodz¹ do skraju pasma akustycznego, bo brak jest tam
otwarcia, rozejœcia, rozproszenia, powietrza – jak zwa³ tak zwa³. Ale
znowu jest dynamika, i s³uszne uzupe³nienie mocnego basu obfitymi,
nasyconymi blachami perkusji czy podkreœlonymi wy¿szymi harmonicznymi
dêtych. Daje to te¿ wra¿enie spójnoœci, skoordynowania, i chocia¿
p³ynnoœæ i plastycznoœæ to ju¿ trochê co innego, Java ma zdolnoœæ
przekazania muzycznych emocji, zw³aszcza tych silniejszych. W kontekœcie
innych konstrukcji Cabasse, to ani odkrycie, ani rozczarowanie, ale
spodziewane na tym pu³apie cenowym, firmowe brzmienie skrojone na
miarê ¿¹danej ceny.

JAVA MT4
Cena (para)[z³] 8000
Dystrybutor THE HI-END

www.hiend.pl

Wykonanie i komponenty
Regularna konstrukcja trójdro¿na z solidnymi prze-
twornikami. Tylko jedna wersja kolorystyczna 
obudowy.

Laboratorium
Wyeksponowane niskie i wysokie tony. Bardzo wyso-
ka efektywnoœæ, ale impedancja wymagaj¹ca.

Brzmienie
Specjalnoœæ kuchni Cabasse – stek krwisty.
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Wielka gama nowych Chorusów sk³ada siê z dwóch linii – 700V i 800V.
Obydwie pos³uguj¹ siê podobnymi technologiami g³oœnikowymi i dziel¹

wspóln¹ koncepcjê wzornicz¹, a najwa¿niejsze ró¿nice dotycz¹
bardziej luksusowego w dro¿szych 800V sposobu wykoñczenia
obudowy, i zastosowania w kolumnach wolnostoj¹cych tej linii

specjalnego coko³u, bêd¹cego czêœci¹ rozwi¹zania akustycznego
o nazwie Powerflow.

Wydmuch skomplikowany

Ale i ten element konstrukcji pe³ni wa¿n¹ rolê estetyczn¹,
a Focal nie ukrywa, ¿e przy opracowywaniu nowych Cho-
 rusów design zosta³ postawiony bardzo wysoko na liœcie

priorytetów. Zaanga¿owanie plastyków do projektowania ko-
lumn musi rodziæ konflikty z in¿ynierami patrz¹cymi na urz¹dze-
nie pod k¹tem w³aœciwoœci akustycznych, ale w dzisiejszych cza-
sach estetycznego hedonizmu, in¿ynierowie ci niestety stracili by
pracê, a firma klientów, gdyby nie pozwoli³a zabraæ g³osu desig-
nerom. Gustlik powiedzia³ Czereœniakowi: Kostucha ciê skosi,
zanim j¹ zobaczysz. Niestety, z kolumnami jest odwrotnie. Na-
wet najlepsze brzmienie nie skosi klienta, zanim ich nie zobaczy,
co oznacza, ¿e pierwsze wra¿enie jest wizualne, a nie brzmienio-
we, a pierwsze wra¿enie jest najwa¿niejsze.

Nowe Chorusy to przyk³ad nowoczesnego, odwa¿nego, ale
konsekwentnego wzornictwa, a w nim dominacji ostrych krawê-
dzi. Ju¿ nie tylko naturalne krawêdzie obudowy pozostaj¹ ostre,
ale wrêcz generuje siê kolejne – jak w górnej czêœci maskownicy,
która swoim wyciêciem ods³ania g³oœnik wysokotonowy. Takie
ods³oniêcie wcale nie musi byæ korzystne – bo w³aœnie krawêdzie
wystaj¹ce przed powierzchniê przedniej œcianki mog¹ wywo³aæ
najwiêcej odbiæ. Dywagacji na ten temat nie musimy tutaj konty-
nuowaæ, bo nasze laboratorium sprawê tê sprawdzi.

Nie mniej wa¿ny od wielkoœci i kszta³tów jest temat sposobu
wykoñczenia powierzchni, materia³ów i kolorów. Chorusów nie
mo¿na podziwiaæ za obecnoœæ naturalnych oklein, ale w ramach
kosztowych ograniczeñ, a st¹d wyboru oklein sztucznych, decyz-
je producenta by³y kapitalne. Co ciekawe, dla klienta dostêpne s¹
tylko dwa... Ale jakie ³adne! Nazywaj¹ siê Moka i Ebony, obydwa s¹
ciemne, do pewnego stopnia imituj¹ orzech, ale z gêsto pr¹¿kowa-
nym rysunkiem. To naj³adniejsze “winyle”, jakie dot¹d widzia³em.
Doskonale imituj¹ fornir i prezentuj¹ siê bardzo nowoczeœnie.

836V to typowy uk³ad trójdro¿ny – typowy pod wzglêdem
sposobu dzia³ania zwrotnicy. Ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e 836V
jest “klasycznym”  uk³adem trójdro¿nym w potocznym rozumie-
niu tego s³owa, bo jest zdecydowanie przyk³adem nowoczesnej
inkarnacji tego znanego od lat rozwi¹zania. Zwielokrotnianie
mniejszych g³oœników niskotonowych zamiast stosowania jedne-
go du¿ego te¿ nie jest zupe³nie now¹ ide¹, ale w przypadku 836V
mamy nie dwa, co jest powszechn¹ praktyk¹ (Cabasse Java,
Triangle Celius), ale jeszcze wiêcej – trzy g³oœniki niskotonowe.
Wra¿enie si³y i kumulacji potêguje g³oœnik œredniotonowy, maj¹-
cy tak¹ sam¹ œrednicê, i osadzony bezpoœrednio ponad najwy¿ej
po³o¿onym g³oœnikiem niskotonowym, mamy wiêc obrazek z czte-
rema 18-cm g³oœnikami siedz¹cymi jeden obok drugiego – wy-
gl¹da to potê¿nie i zarazem ca³kiem zgrabnie, bo system i obu-
dowa zyskuj¹ na smuk³oœci. Trzy 18-cm g³oœniki niskotonowe
maj¹ tak¹ sam¹ ca³kowit¹ powierzchniê drgaj¹c¹, jak jeden
g³oœnik 30-cm, ale inne parametry mog¹ ró¿niæ te dwa alterna-
tywne rozwi¹zania. Mniejsze g³oœniki maj¹ najczêœciej mniejsz¹
liniow¹ / maksymaln¹ amplitudê ni¿ wiêksze – co znaczy, ¿e na-
wet przy takiej samej powierzchni drgaj¹cej, przesuwana w jed-
nym cyklu masa powietrza (wychylenie objêtoœciowe) jednak nie
bêdzie taka sama. Z drugiej strony, o ile dobry du¿y g³oœnik nis-
kotonowy ma – typowo – 52-mm (dwucalow¹) cewk¹ drgaj¹c¹,
to z trzema 38-mm (pó³toracalowymi) cewkami w 18-cm g³oœni-
kach Chorusa 836V mamy wiêksz¹ powierzchniê dla wydzielania
ciep³a.

Focal CHORUS 836V
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Wszystkie trzy g³oœniki niskotonowe w Cho-
rusie 836V pracuj¹ w tej samej komorze – bas-
refleks, a jak¿e. Ale system, poprzez uk³ad otwo-
rów, jest doœæ nietypowy, a producent chce tej
nietypowoœci nadaæ znaczenie nadzwyczajnoœci.
Faktycznie, po raz pierwszy widzê otwory zain-
stalowane zarówno na przedniej œciance, jak
i w dolnej. Mniejsze porty, o œrednicach 4,5-cm,
ulokowano  w dolnej  czêœci  frontu,  a  jeden
wiêkszy, 6-cm, dmucha w dó³, i jak zwykle w ta-
kiej sytuacji, energia przezeñ promieniowana
mo¿e siê rozprzestrzeniæ dziêki specjalnemu
coko³owi, z którego wystaj¹ ku górze 3,5-cm
wysokoœci nogi, unosz¹ce obudowê do góry. Co-
kó³ jest bardzo efektowny, jego powierzchnia nie
jest g³adka, ale przedstawia sob¹ naturalne nie-
równomiernoœci nieokrzesanego odlewu. Ma-
sywne kolce s¹ regulowane od góry – w naro-
¿ach coko³u mamy wiêc du¿e stalowe pokrêt³a.
I ³adnie, i praktycznie.

Wprowadzenie wiêcej ni¿ jednego otworu,
nawet na ró¿nych œciankach, nawet przy ró¿nych
œrednicach i d³ugoœciach tuneli, nie mo¿e efek-
tywnie ró¿nicowaæ czêstotliwoœci rezonansowej
bas-refleksu – jak d³ugo mamy jedn¹ komorê, tak
d³ugo mamy jeden podstawowy rezonans obudo-
wy, okreœlony przez jej objêtoœæ, ca³kowit¹ masê
powietrza w tunelach i ca³kowit¹ powierzchniê
tuneli. Szczegó³owe wzory innym razem. Tyle
teoria, jednak znane s¹ opinie konstruktorów,
wedle których po³o¿enie otworu ma zasadniczy
wp³yw na “charakter” basu, chocia¿ opinie te nie
sk³adaj¹ siê na jasny obraz sytuacji. Focal argu-
mentuje, ¿e bas-refleks wyprowadzony do przo-
du daje lepsze uderzenie, podczas gdy promie-
niuj¹cy w dó³ dostarcza bas ni¿szy... Co prawda
port promieniuj¹cy w dó³ znajduje siê nieco bli-
¿ej tylnej œciany pomieszczenia, i odbicia pocho-
dz¹ce stamt¹d mog¹ zwiêkszyæ ciœnienie najni¿-
szych czêstotliwoœci – jak w sytuacji, gdy ca³a
kolumna zostaje ustawiona bli¿ej tylnej œciany.
Ale “promieniuj¹cy do przodu” nie oznacza,

¿e fale niskich czêstotli-
woœci zostaj¹ tak ukierunkowane - bê-
d¹ one promieniowane dookólnie.

Membrany g³oœników niskotonowego i œred-
niotonowego przygotowane s¹ z Poliglassu – ce-
lulozy wzmocnionej krzemowymi mikrokulkami.
To jeden z oryginalnych focalowskich patentów
na membranê, wprowadzony prawie dwadzieœcia
lat temu. Podczas gdy nawet póŸniej opracowa-
ne, i przez pewien czas “sztandarowe” technolo-
gie, takie jak Polikewlar czy Tioxid zosta³y ju¿
wycofane, stary dobry Poliglass wci¹¿ nam s³u¿y.

Ale zaawansowany g³oœnik œredniotonowy nie
mo¿e byæ dok³adnie taki sam, jak niskotonowy.
Mamy wiêc sporo ró¿nic miêdzy nimi, zaczynaj¹c
od centrum membrany – niskotonowe z du¿ymi
nak³adkami przeciwpy³owymi, które zwiêkszaj¹
ich sztywnoœæ, œredniotonowy z mniejsz¹, dla
utrzymania jak najni¿szej masy. Œredniotonowe-
mu wystarczy³ uk³ad magnetyczny o œrednicy
8,5-cm, niskotonowe s¹ wyposa¿one w magnesy
o œrednicy 10-cm. Ale œredniotonowy ma mniej-
sz¹ cewkê – krótsz¹ i o œrednicy 25mm.

G³oœnik œredniotonowy ma swoj¹ w³asn¹ ko-
morê, przegroda go wydzielaj¹ca jest ustawiona
pod k¹tem, co przyczyni siê do redukcji fal stoj¹-
cych. Kolejne dwa wzmocnienia – wieñce, tym
razem ustawione ju¿ poziomo, znajduj¹ siê po-

Ciê¿ki odlewany cokó³
daje wiele korzyœci:

solidn¹ podstawê, regu-
lowane kolce, mo¿liwoœæ

promieniowania bas-
refleksu z dolnej œcianki,

architektoniczn¹
elegancjê.

miêdzy g³oœnikami niskotonowymi.
Focal s³ynie ze swoich oryginalnych prze-

tworników i jest dumny z samodzielnie opraco-
wanych membran, wœród których najlepiej roz-
poznawaln¹ jest wysokotonowa kopu³ka – nie
wypuk³a, ale wklês³a. Koncepcja ta jest tak
utrwalona i jednoczeœnie wyró¿niaj¹ca francusk¹
firmê, ¿e tylko jakaœ po¿oga g³oœnikowej rewolu-
cji mog³aby j¹ usun¹æ z kolumn Focala. Jednak
sam materia³, z jakiego jest wykonywana, œwiê-
toœci¹ ju¿ nie jest, ale daje pole do popisu dla
kolejnych udoskonaleñ, kolejnych generacji. Ak-
tualna seria Chorus – zarówno w ramach 700V,
jak i 800V – demonstruje najnowsz¹ wersjê na-
zwan¹ TNV, bêd¹c¹ nastêpc¹ tweetera TNC,
stosowanego w poprzedniej serii Chorus S. Tak
jak wczeœniej, kopu³kê wykonano ze stopu alu-
miniowo-magnezowego, i jak z dum¹ oœwiadcza
Focal, jest to stop o w³aœciwoœciach niedale-
kich do referencyjnego pod wzglêdem akustycz-
nym berylu. A o w³aœciwoœciach ekonomicznych,
oczywiœcie, o wiele korzystniejszych, ni¿ bardzo
drogi, bo technologicznie trudny, Mr. Be. Wersja
TNV zosta³a jednak poprawiona wzglêdem TNV
w obrêbie neodymowego magnesu i zawiesze-
nia, co znacznie zredukowa³o zniekszta³cenia.
To z³e nowiny dla posiadaczy kolumn poprzed-
niej serii Chorus S. Jak widaæ, zbie¿noœci z Bery-
lem w zakresie cech samego materia³u kopu³ki
niczego jeszcze nie gwarantuj¹ – g³oœnik to nie
tylko membrana.

Zwrotnica sk³ada siê filtrów 2. rzêdu (pod
wzglêdem charakterystyk “elektrycznych”) we
wszystkich sekcjach, w zwrotnicy trójdro¿nej ma-
my wiêc w sumie cztery cewki (tylko jedna po-
wietrza – a skoro tak, to oczywiœcie w filtrze
wysokotonowego), cztery kondensatory (tylko
jedna foliowa – wiêc ponownie dla wysokotono-
wego); jakoœæ komponentów zwrotnicy nie jest
porywaj¹ca, ca³y uk³ad uda³o siê zmieœciæ na
p³ytce przymocowanej do terminalu przy³¹cze-
niowego. Zaciski s¹ du¿e i wygodne, i zapraszaj¹
do u¿ycia pojedynczego okablowania.
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Niekonwencjonalnie,
otwory zlokalizowano
zarówno na œciance

przedniej, jak i na
dolnej. Ma to

prowadziæ do
po³¹czenia

akustycznych
zalet ró¿nych

rozwi¹zañ.
A co z ich
wadami?...
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rys. 1. Chorus 836V, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 2. Chorus 836V, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6.  Chorus 836V, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5.  Chorus 836V, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Z katalogu dowiemy siê, ¿e impedancja nomi-
nalna to 8 omów, a minimalna - 2,9 oma. Spójrzmy
na rys. 1. , a na pewno potwierdzimy to drugie –
2,9 oma widzimy przy ok. 100Hz. Ale w takim
razie, raczej zdecydowalibyœmy siê okreœliæ impe-
dancjê znamionow¹ jako 4 omow¹.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) nie
jest p³aska, ale taki kszta³t zdarza siê widzieæ czês-
to – niskie i wysokie czêstotliwoœci s¹ lekko wy-
eksponowane, przejœcie miêdzy œrodkiem a gór¹
delikatnie obni¿one. Jednak energia w okolicach
5kHz mo¿e wywo³aæ ¿ywoœæ brzmienia, chocia¿

rys. 4.  Chorus 836V, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym na wysokościach 90cm, 100cm i 110cm.

 rys. 3. Chorus 836V, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

powy¿ej 10kHz charakterystyka powoli opada,
aby przy 20kHz “pikowaæ” – to typowe zachowa-
nie jednocalowej kopu³ki metalowej.

G³ówna oœ pomiaru zosta³a ustalona na pozio-
mie 100cm. Na tej wysokoœci zmierzyliœmy wiêc
równie¿ charakterystyki dla osi 15O i 30O (rys. 3).
Sytuacja nawet siê poprawia – charakterystyka
zmniejsza uwypuklenie w okolicach 5kHz, w naj-
wy¿szej oktawie równie¿ nieco opada, ale wcale
nie dramatycznie – ogólne zrównowa¿enie wydaje
siê lepsze, zw³aszcza na osi 30O. Wiele kolumn jest
strojonych dla uzyskania najlepszej charakterystyki
i brzmienia pod lekkim k¹tem, a nie na osi g³ównej
– i Chorus 836V do nich w³aœnie nale¿y.

Na wprost, ale na wysokoœci 10cm ni¿szej,
mamy wyraŸne os³abienie przy ok. 3kHz. Ale je¿e-
li usi¹dziemy wy¿ej, charakterystyka nie zmieni siê
zasadniczo (rys. 4).

Maskownica wp³ywa na charakterystykê w kil-
ku punktach pomiêdzy 3 kHz i 8kHz (rys. 5), ale
nie wygl¹da to tak groŸnie, jak mogliœmy siê oba-
wiaæ patrz¹c na krawêdzie wokó³ wysokotonowego.

Trzy 18-cm g³oœniki niskotonowe
i czwarty – œredniotonowy
– tworz¹ efektowny
i mocny zespó³.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 92
Rek. moc wzmacniacza [W]** 40−300
Wymiary (WxSxG) [cm]*** 111,5x28x37,5

* parametry zmierzone, ** wg danych producenta, *** z cokołem

Rys. 6 pokazuje charakterystyki g³oœników nis-
kotonowych (zsumowane), otworów (zsumowa-
ne), œredniotonowego i wypadkow¹ charakterys-
tykê ca³ego systemu. Bas-refleks jest dostrojony
do 40Hz, kszta³t charakterystyki ciœnienia z otwo-
rów jest bardzo ³adny – ma wyraŸny, ale nie wyos-
trzony wierzcho³ek, po³o¿ony blisko czêstotliwoœ-
ci rezonansowej uk³adu. Takie strojenie powinno
zapewniæ dobre zachowania impulsowe, spadek  –
6dB jest bliski 40Hz, w stosunku do œredniego po-
ziomu z ca³ego pasma.

G³ówna maskownica nie obejmuje tweetera,
ale metalow¹ kopu³kê zabezpiecza jego
w³asna a¿urowa os³ona. Sporo krawêdzi
dooko³a bêdzie wywo³ywaæ odbicia
i zak³ócenia, ale kiedy do projektowania
zapraszasz designera, musisz godziæ siê na
kompromisy...

Focal rekomenduje wzmacniacze od 40 do
300W. Z efektywnoœci¹ 92dB ktoœ pomyœli o za-
stosowaniu niskiej mocy wzmacniaczy lampo-
wych, ale powinien wzi¹æ pod uwagê nisk¹ impe-
dancjê. Z kolei potê¿ny wzmacniacz wraz
z tak¹ efektywnoœci¹... Focal nie prze-
sadza, rekomenduj¹c Chorusa
836V do bardzo du¿ych po-
mieszczeñ.
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CHORUS 836V
Cena (para)[z³] 8000
Dystrybutor TRIMEX

www.trimex.pl

Wykonanie i komponenty
Doskona³y, dopracowany w najdrobniejszych szcze-
gó³ach projekt wzorniczy. Bardzo ³adne kolory oklein.
Przetworniki – dobre.
Laboratorium
Lekko wyeksponowane niskie i wysokie tony, równo
prowadzony œrodek pasma. Wysoka efektywnoœæ, wy-
magaj¹ca impedancja.

Brzmienie
DŸwiêczne, nasycone, swobodne, detaliczne, ale bez
nacisku na analitycznoœæ. Wysoko roz³o¿ona scena
dŸwiêkowa. Du¿a skala, du¿a frajda.

O D S £ U C H

W ci¹gu ostatnich miesiêcy
           przetestowaliœmy 10 kolumn
         wolnostoj¹cych w okolicach

8000z³, a wœród nich tutaj przedstawiane
trzy francuskie bestie. Ró¿ni³y siê miêdzy
sob¹, ale i mia³y cechy wspólne. Dynamika
i bas zawsze by³y priorytetowe, neutral-
noœæ wydawa³a siê mniej wa¿na. Nic
specjalnie nowego – francuskie g³oœniki
zawsze mia³y swój “zapaszek”. Nie przez
przypadek stosowane s¹ w nich inne typy
g³oœników wysokotonowych, ni¿ gdzie
indziej najczêœciej spotykane kopu³ki.

W przypadku Chorusa 836V nie oznacza to jednak, ¿e wysokie tony s¹
przejaskrawione lub wyostrzone, ale te¿ na pewno nie s¹ jedwabiœcie
delikatne. Ogólne wra¿enie to du¿a skala swobodnego, detalicznego,
jednak nie klinicznego dŸwiêku. Mocno artyku³owanego, ekspresyjnego,
ale nie ekstremalnie analitycznego - krawêdzie dŸwiêków nie s¹
wyeksponowane, ale ca³e ich obrazy pokazuj¹ siê czysto i z dobr¹
plastycznoœci¹. Niektórzy audiofile mo¿e bêd¹ wspominaæ “stare, dobre
JM-laby”, szybkie i precyzyjne. 836V nie jest jednoznacznie tego typu, wiêc
nie nale¿y siê obawiaæ dŸwiêku zbyt agresywnego i pozbawionego “cia³a”.
Ale 836V nie stoi te¿ w opozycji do takiej charakterystyki – gra ¿ywo,
bezpoœrednio, bez pruderii, z pewn¹ dawk¹ “rozdzwonienia” gdzieœ
w podzakresie wy¿szej œrednicy. Wysokie tony s¹ nasycone, czyste
i g³adkie, i skutecznie wspó³uczestnicz¹ w tworzeniu swobodnej
i dok³adnej sceny; chocia¿ otwarcie na najwy¿sze czêstotliwoœci, i st¹d
poczucie œwie¿oœci, nie jest tak wybitne, jak z Dynaudio Focus 220 czy
Dali Mentor 6 (duñskie “oœmiotysiêczniki” sprzed dwóch miesiêcy), to
ograniczenie takie, jakie narzuca Chorus 836V, nie rodzi dyskomfortu.
Focale graj¹ z pasj¹ w ca³ym pasmie – bas jest silny i wype³niony, nie suchy
ani nie “kopi¹cy”, i wgl¹d w ka¿dy dŸwiêk nie jest w tym wydaniu
najwa¿niejszy, ale dobre zró¿nicowanie i podstawowa kontrola s¹
utrzymane. Wokale s¹ kompetentne, wolne od mocnych podbarwieñ,
natarczywoœci, i wyraŸnego podgrzania w dolnym zakresie, ale s¹ dobrze
wype³nione, co w³aœciwie równowa¿y lekki ch³odny powiew ze strony
wy¿szych rejestrów. Pierwszy plan jest komunikatywny i otwarty.

Chorusy 836V nie s¹ purystycznie liniowe i neutralne, ale i tak znacznie
spokojniej wywa¿one ni¿ Java; przy tym wci¹¿ nieskompresowane,
swobodne, zdolne do odwzorowania zarówno subtelnoœci, z³o¿onych
materia³ów, jak i prostych kawa³ków wymagaj¹cych jednak podkrêcenia
ga³ki wzmocnienia. Wra¿enie “du¿ego dŸwiêku” i  obszernej sceny,
rozci¹gniêtej efektownie, bo doœæ wysoko, p³ynie po czêœci z faktu, ¿e sam
g³oœnik wysokotonowy znajduje siê wy¿ej ni¿ zwykle. Ostatnie s³owo
w moich notatkach brzmia³o: “przyjemnie”. A to wiele znaczy, zw³aszcza
gdy mamy do czynienia z kolumnami francuskimi, które zwykle do
grzecznych nie nale¿¹.
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Po wycofaniu quasi-hi-endowej serii Stratos, na kolumnie Celius ci¹¿y
szczególna odpowiedzialnoœci – to najlepsza kolumna Triangle

w zakresie nie tylko do 10 000, ale i do 20 000z³. Tymczasem Triangle
nic lepszego nam nie zaproponuje – no, chyba ¿e mamy do wydania

kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych na konstrukcje referencyjnej serii
Magellan

Kolcem wywy¿szone

Zmiany, zmiany, zmiany... Sporo siê zmieni³o i w ofercie
firmy Triangle, i wokó³ niej. Jest nowy dystrybutor, który
 poinformowa³ nas - ale mo¿e to informacja wcale nie

najœwie¿sza – ¿e nie ma ju¿ serii Stratos, która wcale nie tak
stara, wprowadzona ok. trzy lata temu, wydawa³a siê koniecz-
nym ³¹cznikiem miêdzy referencyjnymi Magellanami, a du¿ym
stadem najpopularniejszych, jeszcze wczeœniejszych konstrukcji,
wystêpuj¹cych pod szyldem Espace. Dzisiaj w miejscu Espace jest
seria Esprit, a Celius jest w niej kolumn¹ najwiêksz¹, natomiast
seria Stratos zniknê³a, na razie bez nastêpcy. W ten sposób Celius
jest w praktyce najlepsz¹ dostêpn¹ na rynku kolumn¹ Triangle –
jako “praktykê” rozumiej¹c dostêpnoœæ w sklepach, a nie na za-
mówienie, a tak¿e dostêpnoœæ za cenê jeszcze nie bezlitoœnie hi-
endow¹. Magellan Grand Concerto kosztuj¹ ok. 170 000 za parê,
Concerto ok. 90 000z³ za parê, Quatuor i Cello bêd¹ tañsze (w
polskim cenniku jeszcze ich nie ma), ale z pewnoœci¹ bêd¹ wystê-
powaæ w kategorii kilkadziesi¹t, a nie kilkanaœcie tysiêcy z³otych.

Wszystkie trzy francuskie kolumny s¹ wysmuk³e i wysokie,
zdecydowanie przekraczaj¹c metr wysokoœci. Celiusowi uda³o siê
jednak tê konkurencjê wygraæ, o nieca³e trzy centymetry poko-
nuj¹c Chorusa 836V. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e Celius wygra³
“o kolec”, widoczny z przodu, który podpiera ca³¹ jego obudo-
wê, ale równie¿ Cabasse i Focal u¿y³y podobnych tricków, aby
wznieœæ siê kilka centymetrów wy¿ej – wszystkie kolumny wypo-
sa¿ono w coko³y, w przypadku Cabasse i Focala konieczne dla
swobodnego promieniowania bas-refleksu, ale u Focala i Triangle
s¹ one wyj¹tkowo ozdobne, w du¿ej mierze nadaj¹ im charakter
i okreœlaj¹c ogólne wra¿enie wizualne – bez dwóch zdañ, dodaj¹
du¿o szyku. Obydwa pomys³y s¹ bardzo oryginalne i zrealizowa-
ne materia³ami wysokiej klasy, nie ma tu miejsca na plastikowe
imitacje, wszystkie elementy s¹ odlewane lub toczone z metali.
Kiedy jednak tworzy siê coœ tak efektownego, wypada nadaæ
temu równie¿ sens techniczno-akustyczny, aby audiofil móg³ pat-
rzeæ z satysfakcj¹ i spokojem, ¿e niczego nie zrobiono tylko na
pokaz, ¿e forma pod¹¿a za treœci¹... Triangle wymyœli³o wiêc
SPEC – Single Point Energy Conduction. Teoria i praktyka przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co: do dolnej œcianki w³aœciwej obudowy
przykrêcony jest, czterema œrubami, masywny odlewany cokó³;
ale przylega on za poœrednictwem trzymilimetrowej warstwy gu-
my, zatrzymuj¹cej wibracje. St¹d te¿ wêdruj¹ one do zamocowa-
nego “na sztywno” pojedynczego kolca, który odprowadza je do
punktu stycznoœci z pod³o¿em. Wiêksza czêœæ masy spoczywa
jednak na cokole, który stoi na czterech mniejszych kolcach,
których wysokoœæ regulujemy dla ustalenia pionowej pozycji
i osi¹gniêcia stabilnoœci – kolce coko³u rozstawione s¹ bardzo
szeroko. Przy instalowaniu Celiusów bêdzie trochê zabawy, war-
tej ostatecznego rezultatu. Kolumny wrosn¹ w pod³ogê i bêd¹
prezentowaæ siê nadzwyczajnie.

To rezultat nie tylko bogatego wyposa¿enia dolnej czêœci
obudowy – ca³a jest wykonana bez zarzutu. Celiusy jako jedyne
w tej trójce s¹ oklejone naturalnym fornirem, a polakierowana na
czarno przednia œcianka jest wyprofilowana ³agodnym ³ukiem.
Uchwyty na maskownice, zamiast dyskretnie w ni¹ wtapiaæ, z pre-
medytacj¹ wyeksponowano czyni¹c ze nich jednak kolejne ele-
menty dekoracyjne. Z daleka b³yszcz¹ mosi¹dzem, podobnie jak
ostry “korektor fazy” tubowego g³oœnika wysokotonowego. Trud-
no te¿ przeoczyæ nieskromn¹, trochê pretensjonaln¹ przez swoj¹
wielkoœæ, ale pasuj¹c¹ do tego stylu, tabliczkê z firmowym logo
umieszczon¹ pomiêdzy g³oœnikami a bas-refleksem. Dla kogo jest
tego zbyt wiele, aby skupiæ siê na s³uchaniu muzyki, mo¿e za-
s³oniæ maskownic¹ ca³¹ przedni¹ œciankê – ale kolca ju¿ nie
ukryje... Doœæ cienka, p³aska maskownica odstaje od wybrzu-
szonej przedniej œcianki na ok. jeden centymetr, co równie¿

zwraca uwagê.
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Triangle
CELIUS Esw
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Uk³ad g³oœnikowy Celiusa plasuje siê pomiê-
dzy konfiguracjami Javy a Chorusa. W porówna-
niu do konstrukcji Cabasse g³oœnik œredniotono-
wy jest wiêkszy – podobnie jak w Focalu, ma
œrednicê 18-cm, czyli tak¹, jak g³oœniki niskoto-
nowe, te s¹ jednak “tylko” dwa, tak jak w Cabas-
se, podczas gdy Focal ma ich o jeden wiêcej.
W ka¿dym z tych przypadków mamy bez w¹tpie-
nia uk³ady trójdro¿ne, chocia¿ wiêksze g³oœniki
œredniotonowe w Celiusie i Chorusie u³atwi³y ich
konstruktorom filtrowanie przy niskiej czêstotli-
woœci podzia³u; jak wskazuj¹ pomiary, maj¹ one
wp³yw na charakterystykê przetwarzania a¿ do
100Hz.

W dawnych czasach Triangle kultywowa³ w³as-
n¹, oryginaln¹ koncepcjê uk³adów trójdro¿nych,
a szczególnie sposobu pracy g³oœnika œrednioto-
nowego – mia³ on byæ jak najbardziej szerokopas-
mowy (nawet tak by³ nazywany w materia³ach
firmowych), i filtrowany w sposób minimalistycz-
ny – bodaj¿e nawet bez filtru dolnoprzepustowe-
go, albo “pierwszym rzêdem”. By³a w tym próba
pogodzenia koniecznoœci stosowania uk³adów
wielodro¿nych dla zapewnienia przetwarzania
odpowiednio szerokiego pasma, i sentyment do
tradycyjnych, czy raczej ju¿ archaicznych kon-
strukcji jednodro¿nych. Œlad dawnych rozwi¹zañ
widaæ by³o – i nadal widaæ – w samej konstrukcji
g³oœnika œredniotonowego, który ma zawieszenie
z materia³owej fa³dy, a nie z gumy. Zawieszenie
takie stosuje siê do dzisiaj w g³oœnikach profesjo-
nalnych, i to zarówno szerokopasmowych, jak
i niskotonowych, ale w ostatnim czasie pojawi³o
siê parê kolumn “domowych”, i to hi-endowych,
przywracaj¹cych do ³ask takie zawieszenie w ob-
rêbie g³oœnika œredniotonowego; przecie¿ jego
odmian¹ jest “FST” – piankowe, p³askie zawie-
szenie g³oœnika œredniotonowego w najlepszych
kolumnach B&W.

Triangle  pozostaje  przy  tym  rozwi¹zaniu
(stosuje je nawet w g³oœnikach nisko-œrednio-
tonowych uk³adów dwudro¿nych), chocia¿ od
pewnego czasu projektuje bardziej konwencjo-
nalne filtrowanie wy¿szego rzêdu – podaje nawet
nachylenia poszczególnych sekcji, podzia³ miêdzy
sekcj¹ niskotonow¹ a œredniotonow¹ przygoto-
wuj¹ filtry 12dB/okt, a miêdzy œredniotonow¹
a wysokotonow¹ nawet 24dB/okt, prawdopo-
dobnie chodzi o zbocze akustyczne, a nie w³aœci-
we samemu filtrowi (elektryczne). G³oœnik œred-
niotonowy ma do dyspozycji ca³kiem du¿¹ komo-
rê, bo wydziela j¹ z ca³ej obudowy pozioma
przegroda – jak mo¿na siê zorientowaæ na pod-
stawie po³o¿enia g³oœników, oznacza to ok. jed-
n¹-czwart¹ ca³kowitej objêtoœci, czyli ok. kilka-
naœcie litrów. Przy niskiej czêstotliwoœci po-
dzia³u jest to jak najbardziej wskazane. Drugie
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Akustyczna teoria i designerska
praktyka – wielki kolec z przodu ma
œci¹gaæ wibracje obudowy, na pewno

przyci¹ga wzrok.

Kolec wysokotonowy – tweeter Celiusa, tak
jak wszystkich kolumn Triangle, to piêkny

i odwa¿ny g³oœnik tubowy.

i ostatnie  wzmocnienie  obudowy – poziomy
wieniec - znajduje siê poni¿ej dolnego g³oœnika
niskotonowego. W sumie nie ma wiêc tego zbyt
du¿o, jak na obudowê o wysokoœci metr dzie-
siêæ, ale Cabasse i Focal równie¿ nie popisywali
siê w tej konkurencji.

Uk³ad rezonansowy g³oœników niskotono-
wych – bez ¿adnych niespodzianek, przynajmniej
na etapie oglêdzin. Wspólna komora bas-refleks
ma otwór z przodu, o œrednicy 7-cm, z tunelem
15-cm. Dla dwóch g³oœników 18-cm taka œredni-
ca powinna wystarczyæ, aby nie prowokowaæ
zbyt du¿ych prêdkoœci powietrza, wylot jest wy-
profilowany, jego powierzchniê ozdobiono kilku-
nastoma punktowymi wg³êbieniami, przywo³uj¹-
cymi na myœl gêsto poobijany “Flow Port” B&W
– ale nie wierzê, aby w takim wykonaniu mog³o
to mieæ jakiekolwiek znaczenie akustyczne... jed-
nak znowu wygl¹da ³adnie.

Membrany z zewn¹trz nie daj¹ pewnoœci,
z jakiego materia³u zosta³y wykonane, jednak
wykrêcenie g³oœników i dotkniêcie ich tylnej po-
wierzchni od razu wyjaœnia sprawê - to celuloza,
tylko od przodu mocno powlekana. Kosze g³oœ-
ników s¹ odlewane, uk³ady magnetyczne maj¹
œrednicê 10-cm, a cewki umiarkowane (w kon-
tekœcie niskotonowych) 25-mm. Przez wentylu-
j¹c¹ szczelinê w koszu widaæ jednak, ¿e ich
uzwojenia s¹ przygotowane do liniowej pracy na
du¿ych amplitudach. G³oœnik œredniotonowy ma
w centrum nieruchomy korektor fazy, a memb-
rany  g³oœników niskotonowych wzmacniaj¹ du¿e
wypuk³e nak³adki.

Ale gwóŸdŸ programu to g³oœnik wysokoto-
nowy – celuj¹cy w s³uchacza ostrym czubkiem
korektora fazy, “prawdziwy” przetwornik tubo-
wy, a nie jakaœ tam lekko utubiona kopu³ka. Cho-
cia¿... w³aœciwa membrana, ukryta za korekto-
rem, równie¿ ma kszta³t kopu³ki, i wykonana jest
z tytanu. Dawniej producent robi³ wiele, aby
g³oœnik ten by³ bardzo dobrze s³yszalny – nawet
przez niedos³ysz¹cych, obecnie Triangle strojone
s¹ ju¿ znacznie spokojniej, ale g³oœnik wysokoto-
nowy nadal zwraca uwagê – swoim efektownym
wygl¹dem. I tutaj zastosowano materia³y wyso-
kiej klasy i przyjemne w dotyku (chocia¿ samej
tytanowej kopu³ki nie dotkniemy) – wszystkie
elementy s¹ metalowe, zewnêtrzny pierœcieñ
przykryto warstw¹ gumy.

Bezpoœrednim s¹siadem Celiusa w katalogu
jest model o staro¿ytnej, uœwiêconej wieloma
testami nazwie Antal (teraz z dodatkiem Esw),
który konstrukcyjnie ró¿ni siê mniejszym g³oœni-
kiem œredniotonowym (13-cm).
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rys. 1. Celius, charakterystyka modułu impedancji.

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

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

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

A¿ do koñca testu sytuacja z impedancj¹ nie
ulega zmianie – producent deklaruje impedancjê
znamionow¹ 8 omów, a my stwierdzamy, ¿e to
4 omy. I w tym przypadku, tak jak przy Javie i Cho-
rusie, producent podaje te¿ wartoœæ minimaln¹ im-
pedancji, i wed³ug katalogu s¹ to 4 omy, a my
sprawdzamy, ¿e charakterystyka modu³u impe-
dancji spada poni¿ej poziomu 3 omów, miêdzy
200 a 500Hz. Dokumentuje to rys. 1.

Kszta³t charakterystyki przetwarzania (rys. 2)
jest zaskakuj¹cy – tak ³adnie wyrównanych Triang-

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

li jeszcze nie widzieliœmy. Nie jest to liniowoœæ
referencyjna, wysokie tony s¹ lekko wzmocnione,
zakres 1-3kHz delikatnie wycofany, ale je¿eli mo-
¿emy to wszystko zmieœciæ w granicach +/-3dB,
i to ju¿ od 45Hz, to w przypadku Triangla, który
dawniej rysowa³ nam zupe³nie fantastyczne cha-
rakterystyki, mo¿emy mówiæ o sytuacji nadzwy-
czajnej... a mo¿e tak ju¿ zostanie? Nie mia³bym nic
przeciwko temu, chocia¿ dawni admiratorzy tej
firmy mog¹ nie byæ zadowoleni ze zbytniej popra-
wnoœci brzmienia.

Wspomniane lekkie podniesienie poziomu wy-
sokich tonów dotyczy³o osi g³ównej, pod k¹tami
15O i 30O charakterystyki biegn¹ ju¿ znacznie ni¿ej
– tubowy g³oœnik wysokotonowy doœæ mocno og-
niskuje promieniowanie (rys. 3).

Charakterystyka przetwarzania jest za to bar-
dzo stabilna w funkcji zmiany wysokoœci pomiaru
(rys. 4), ale zwi¹zane z tym zmiany k¹ta s¹ mniej-
sze, st¹d przetwarzanie najwy¿szych tonów nie
ulega takiemu os³abieniu, jak pod wiêkszymi k¹ta-
mi w p³aszczyŸnie poziomej.

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

w płaszczyźnie poziomej.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 91
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm]*** 117,5x31x37

* parametry zmierzone, ** wg danych producenta, *** z cokołem
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Lekkie zapad³oœci, jakie wywo³uje maskownica
(rys. 5), nie powinny dostrzegalnie zmieniaæ
brzmienia – mo¿na j¹ pozostawiæ za³o¿on¹.

Mimo ¿e bas-refleks dostrojono do 35Hz,
o czym decyduje os³abienie na charakterystyce
g³oœników niskotonowych (rys. 6), to charakterys-
tyka ciœnienia z otworu przesunê³a swój wierzcho-
³ek do 55Hz. Mimo to rozci¹gniêcie charakterys-
tyki wypadkowej jest bardzo ³adne, spadek –6dB
pojawia siê przy ok. 45Hz. Na rysunku tym widaæ
te¿ charakterystykê g³oœnika œredniotonowego,
która przecina charakterystykê sekcji niskotono-

Zwrotnice Triangle od dawna nie s¹ ju¿
minimalistyczne, ale mimo ich skomplikowa-

nia, wci¹¿ udaje siê je zmieœciæ na p³ytkach
przymocowanych do oprawy gniazda

przy³¹czeniowego.

G³oœniki niskotonowe i œrednio-
tonowy wykorzystuj¹ taki
sam kosz i magnesy,
ró¿ni¹ siê jednak
uk³adami drgaj¹cymi.
G³oœnik wysokotono-
wy to ju¿ zupe³nie
inna historia...

wej przy 300Hz, ale poni¿ej opada na tyle ³agodnie,
¿e a¿ do 100Hz ma swój udzia³ w przetwarzaniu.

Efektywnoœæ to wysokie 91dB – co prawda
napiêciowe, a nie mocowe, ale ju¿ ze wzmacnia-
czem ok. 100W oznacza to mo¿li-
woœæ wywo³ania awantury
z s¹siadami.
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C abasse Java to autentyczny brutal,
     Focal Chorus 836V to brutal
     wymodelowany, a Celius to ju¿

w ogóle nie jest brutal, i to jest mo¿e
najwiêksze zaskoczenie tego testu. Bo
w³aœnie kolumny Triangle dostarcza³y mi
dot¹d najwiêcej emocji, by³y najbardziej
nieprzewidywalne, najbardziej francuskie –
ich brzmienie to by³a czêsto jazda po
bandzie, a czasami ju¿ poza band¹. Pe³na
swoboda interpretacji, dŸwiêk bezwstydnie
wykonturowany, z gór¹ pasma wyciskaj¹c¹
³zy z oczu i basem ³upi¹cym lub dudni¹cym,

lub ³upi¹cym i dudni¹cym jednoczeœnie. To ju¿ jednak najwyraŸniej
przesz³oœæ, a zaskoczenie nie jest takie szczere, bo w ten sposób
wspominam nie ostatnie spotkania z Trianglami, ale znacznie wczeœniejsze.
Ju¿ jeden przedstawiciel rodziny Esw – testowana rok temu Altea – a tak¿e
Luna z dro¿szej serii – pokaza³y bardziej ucywilizowane oblicze dŸwiêku,
w którym wci¹¿ s³ychaæ znamiona drapie¿noœci, ale ca³oœæ zosta³a
oswojona i wziêta w jakieœ karby elementarnej poprawnoœci.

Trzy francuskie kolumny nie spotka³y siê ze sob¹ równoczeœnie, ale
wyst¹pi³y w dwóch sesjach – podczas pierwszej mog³em porównaæ
Cabasse i Focale, podczas drugiej Focale i Triangle. W pierwszej to Focale
by³y tymi zdecydowanie “normalniejszymi”, i podobnego rezultatu
spodziewa³em siê podczas ich konfrontacji z Triangle. Tymczasem Celiusy
wcale nie zaatakowa³y – wokale mia³y w ich wykonaniu wiêcej dystansu,
a jednak nie mniej plastycznoœci ni¿ z Chorusów, by³y lepiej skupione,
jednoczeœnie wyraŸne i ³agodne. Taka powœci¹gliwoœæ mia³a jednak skutek
w postaci lekkiej nosowoœci i niepe³nego otwarcia, co uda³o siê Focalowi
(chocia¿ na pewno nie Cabassowi, mimo jego ¿ywio³owej dynamiki).
Na prze³omie œrednich i wysokich tonów musz¹ mieæ miejsce jakieœ
komplikacje, bo przejœcie nie jest p³ynne, ale w dalszej czêœci notatek
wróci³em do komplementowania wokalu za jego ³adny, wyraŸny, choæ
niewykrzyczany charakter. Jest tu jakaœ udana manipulacja, która po prostu
mo¿e siê podobaæ. Cen¹ tej subtelnoœci jest mniejszy rozmach Celiusów,
które gra³y spokojniej, ale i skromniej, jakby to by³y kolumny o kaliber
mniejsze ni¿ konkurenci. Ostatecznie jednak to Chorusy 836V oferowa³y
ponadprzeciêtn¹ swobodê i skalê dŸwiêku, a nie Celiusy cierpia³y na
jakiekolwiek niedomaganie; gdyby je z kolei postawiæ obok Focusów 220
czy Mentorów 6, to ich francuski dynamiczny charakter by³by oczywisty.
Na scenie panuje wyj¹tkowy spokój i porz¹dek, który nie by³by mo¿liwy
bez przynajmniej dobrego zrównowa¿enia tonalnego. ¯adnych ekscesów,
i prawie ¿adnych zastrze¿eñ do wysokich tonów – lekko wyostrzonych,
jednak w zamian pokazuj¹cych bardzo dobr¹ separacjê detali, i co równie
wa¿ne, dobrze wkomponowanych. Celiusy maj¹ te¿ du¿o “cia³a”, a wiêc
nasycenia niskich rejestrów. Bas jest równie¿ tutaj godny dobrych, du¿ych
francuskich kolumn – silny, zwinny i energetyczny, bezb³êdnie sklejony ze
œrednic¹. Takie Triangle móg³bym zabraæ do domu.
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CELIUS ESW
Cena (para)[z³] 9000
Dystrybutor VOICE
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Wykonanie i komponenty
Obudowa jak bo¿onarodzeniowa choinka, a jej cokó³
równie odœwiêtny. Ale jakoœæ materia³ów i elementów
te¿ bardzo dobra.
Laboratorium
£adnie wyrównane, tylko z lekkim obni¿eniem pomiê-
dzy œrednimi a wysokimi tonami. Znowu wysoka
efektywnoœæ i doœæ niska impedancja.

Brzmienie
Nowa ods³ona Triangle. Zrównowa¿one, uporz¹dko-
wane, dok³adne, z naturalnie prowadzon¹ dynamik¹,
bez przerysowañ i efekciarstwa.


