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Interkonekty 150-300 z³Interkonekty 150-300 z³Interkonekty 150-300 z³Interkonekty 150-300 z³Interkonekty 150-300 z³

Tak wykonany i zapakowany interkonekt wy-
ró¿nia³by siê nawet wtedy, gdyby kosztowa³

600 z³. Pomimo niewysokiej ceny, jest to drugi,
licz¹c od do³u, kabel tej firmy. W³o¿ony w genial-
ne, wykonane z przezroczystego plexiglasu pu-
de³eczko, z piêknie dobranymi kolorami i staran-
nym wykonaniem przyby³ do testu z... Warszawy
(dodajmy – Polska). Zbudowany zosta³ z linek
miedzianych o czystoœci 99,999%, zwiniêtych
w sposób opracowany w³asnymi si³ami i wyposa-
¿ony w bardzo ³adne, zakrêcane z³ocone wtyki,
które nie s¹ podróbk¹ ¿adnego markowego pro-
ducenta.

Phobos (marek drugi) to ¿ywa i dŸwiêczna
bestia. ¯ywio³owoœæ i radoœæ grania to jego

ni¿szej œrednicy, sprawiaj¹ce, ¿e zakres ten jest
lekki i trochê eteryczny. Werble nie mia³y wiêc
d³ugiego i pe³nego wybrzmienia, zaœ saksofon
sta³ nieco za daleko. Bas jest ju¿ mocny i g³êboki,
chocia¿ czasem wybrzmiewa d³u¿ej ni¿ przy
zworze. Nie jest to jednak specjalna wada, bo
nie buczy, a po prostu mocniej zaznacza swoj¹
obecnoœæ. Piêknie wygl¹daj¹cy kabel, dostarcza-
j¹cy bardzo dobrze pouk³adany dŸwiêk.

Dystrybutor: AUDIONOVA
Cena [z³] (0,5m): 169

AUDIONOVA PHOBOS MkII

Nale¿¹cy do serii M model 550i zosta³ zbudo-
wany na bazie flagowych konstrukcji Mons-

tera. Znajdziemy w nim wiele ciekawych paten-
tów. Dla redukcji efektu naskórkowego, w wi¹z-
ce umieszczono przewodniki o ró¿nym przekro-
ju (nazwa firmowa – “Bandwidth Balanced”): wo-
kó³ dwóch osobnych centralnych przewodników
typu solid-core (bas) owiniêto cienkie druciki
(góra pasma). Kabel posiada dwie identyczne ¿y-
³y – gor¹c¹ i zimn¹, oraz owiniêt¹ wokó³ nich
miedzian¹ foliê, tworz¹c¹ wraz z czwart¹ ¿y³¹
(drenem) ekran. Specjalnie przyczepiono go tyl-
ko z jednej strony, buduj¹c w ten sposób kabel
kierunkowy. Du¿¹ uwagê poœwiêcono dielektry-
kom (PEX), widoczna na zewn¹trz otulina to
z kolei wytrzyma³y Duraflex. Wtyki to s³awne
“Turbine” – szalenie mocne, idealnie œciskaj¹ce
gniazdo (uwaga: s³absze potrafi¹ wrêcz wyjœæ
wraz z wtykiem!), w atrakcyjnym wykoñczeniu
o nazwie “Gunmetal”.

Wbrew obiegowym opiniom o basiorze itp.,
przy pierwszych ods³uchach wydaje siê, ¿e 550i
gra delikatnie – dŸwiêk nabiera powietrza i ete-

Dystrybutor: KONSBUD AUDIO
Cena [z³] (1m): 260

MONSTER CABLE M550i

g³ówne cechy. Góra jest pe³na i dŸwiêczna. Atak
we wszystkich podzakresach równy i szybki, nie-
mal¿e natychmiastowy. Lampowce, z którymi
by³ wypróbowany, bêd¹ do niego têskniæ, a po-
zosta³e marzyæ o takim partnerze. O tym, ile ka-
bel kosztuje, ka¿e pamiêtaæ jedynie wycofanie

Dystrybutor: AUDIO KLAN
Cena [z³] (0,5m): 199

AUDIOQUEST SIDEWINDER Kolejny bardzo ³adny kabel, myœlê, ¿e mo¿e
 w jakiœ sposób bêd¹cy inspiracj¹ dla polskie-

go przeciwnika... Sidewinder zosta³ wykonany
z miedzianych przewodników o d³ugich krysz-
ta³ach (Long Grain Copper) typu solid-core.
Centralnie biegnie ¿y³a gor¹ca, w otulinie z PVC,

owiniêta foli¹ metalow¹ i mylarow¹, a z bo-
ku ¿y³a ujemna, równie¿
owiniêta foli¹, pe³ni¹c¹ ro-

lê ekranu. Poniewa¿ ekran
do³¹czony jest tylko
z jednej strony, na

kablu zaznaczono kie-
runkowoœæ.

Pamiêtam,    jakie
pierwsze s³owo przysz³o

mi do g³owy, kiedy s³ucha-
³em topowego interkonektu

AQ, modelu Sky: Klasa. Sidewin-

der gra w³aœnie w taki sposób – z pe³n¹ œrednic¹,
p³ynnym przejœciem zarówno do wysokich, jak
i niskich tonów, z ³adnie wycieniowan¹ dynami-
k¹. O ile przy Real Cablu mo¿na to by³o podci¹g-
n¹æ pod “lampowoœæ”’, AQ wypada okreœliæ s³o-
wem “analogowy”. Œrednica jest bowiem nieco
uprzywilejowana, ale mocna jest równie¿ – mo¿e
nieco paradoksalnie, jednak to w³aœnie odró¿nia
go od Wireworlda – góra pasma. Nie jest tak
precyzyjna jak w Rapporcie, ma jednak dŸwiêcz-
noœæ i p³ynnoœæ na tym poziomie cenowym ra-
czej niespotykan¹. Sidewinder uwodzi koheren-
cj¹ brzmienia, spokojem i opanowaniem.  DŸwiêk
prezentowany jest z ³atwoœci¹, bez napinania
musku³ów i wypruwania ¿y³, jakby od niechcenia.
DŸwiêk ma klasê i tylko brak ostatecznej definicji
dŸwiêków, poœwiêconej w imiê ich pe³ni i ci¹g-
³oœci, mo¿e s³uchacza nastawionego na prawdê,
nawet brutaln¹, skierowaæ w inn¹ stronê.

rycznoœci. Kiedy jednak w nagraniu pojawi siê
impuls basowy, wówczas... piek³o na ziemi: ude-
rzenie jest potê¿ne (choæ jeszcze bez super-nis-

kich sk³adowych), mocne i pe³ne. Sprawdzi siê
wiêc tam, gdzie wymagana jest masa i si³a, bo
dostarczy jej tyle, ile wszystkie kable tego testu
razem wziête. DŸwiêk nie ma takiego wybrzmie-
nia jak np. Rapport czy Audionova, ani szlachet-
noœci œrednicy z Audioquesta.. Jest jednak na tyle
bezpieczny a zarazem efektowny, ¿e pod³¹czaj¹c
go do jakiegokolwiek systemu mo¿emy byæ pew-
ni, i¿ nie zniszczy go wyostrzeniami, rozjaœnie-
niem itp., a od czasu do czasu zafunduje nam
prawdziw¹  basow¹ ucztê.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/konsbudhifi
http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=29
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