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WÊ¯E  W œwiecie audiofilskim przewody po³¹czeniowe zyska³y specjal-
ny status. Dziêki wci¹¿ nie do koñca wyjaœnionym zale¿noœciom
parametrów mierzalnych z w³aœciwoœciami brzmieniowymi,
tajemnic zwi¹zanych z procesem technologicznym (a tak¿e
kulisami ich testów), otoczone s¹ nimbem tajemniczoœci i podej-
rzliwoœci. Mo¿na jednak znaleŸæ kilka firm, które doœæ jasno
okreœlaj¹ techniczne podstawy swojego sukcesu, i które o voo-
doo pos¹dzane byæ nie powinny. A przy cenach, jakie ¿¹daj¹ za
swoje “cudeñka”, nie jest o to trudno....

Dystrybutor: RHYTHMICA
Cena [z³]:

G.R. interkonekt (1m):     6000
G.R. g³oœnikowy (2x3m): 16 000

CARDAS GOLDEN REFERENCE

Firma Cardas postrzegana jest jako
jedna z “rozs¹dniejszych” marek -

¿adnych tajemnic, zdrowy rozs¹dek
i “przyjazne” (o, s³odka bogini

wzglêdnoœci!) ceny. Poprosi³em
dystrybutora o najdro¿szy set - Golden

Reference.  Pomimo, ¿e do tanich nie
nale¿y, jego cena utrzymuje siê

w stanach œrednich kablowej
"arystokracji"

Seria Reference, jak sama nazwa na to wska-
  zuje, zawiera wszystkie “patenty” firmy.
 Do najwa¿niejszych nale¿y tzw. Golden

Section: oparta o Golden Ratio - “z³ot¹ proporcjê”
(1,6180339887...: 1), znan¹ ju¿ staro¿ytnym Gre-
kom i Egipcjanom - metoda skrêcania poszcze-
gólnych drucików. Przewody Cardasa wykony-
wane s¹ bowiem jako miedziane skrêtki prze-
wodników typu Litz. Ka¿da z wi¹zek zbudowana
jest z trzech warstw, w których przewody opla-
taj¹ siê pod okreœlonymi k¹tami. Do wyznaczenia
k¹tów i rozmieszczenia poszczególnych druci-
ków tak, aby masa poszczególnych odcinków
nieco siê od siebie ró¿ni³a, a tym samym, aby
³amane by³y rezonanse, nieuniknione tam, gdzie
p³ynie pr¹d, Georg Cardas wykorzysta³ symula-
cje komputerowe. Dochodzi do tego tzw. Cons-
tant-Q, metoda, w której stosuje siê druciki
o ró¿nej gruboœci, a najcieñsze przewodniki zna-
jduj¹ siê poœrodku wi¹zki, co ma zapobiegaæ gro-
madzeniu energii. W przewodach g³oœnikowych
serii Gold Reference znajdziemy dwanaœcie takich
wi¹zek, z których ka¿da otoczona jest teflono-
wym izolatorem, a sk³ada siê z 816 pojedynczych
drucików. Dooko³a wszystkich wi¹zek umiesz-
czono rurki teflonowe, które utrzymuj¹ prze-
wodniki zawsze w tym samym miejscu. W inter-
konektach liczba wi¹zek jest mniejsza, zaœ na ca-
³oœæ nak³adane s¹ dwa, odizolowane od siebie
ekrany. Na specjaln¹ uwagê zas³uguj¹ terminale.
Cardas jest jednym z najwiêkszych producentów
wszelkiego rodzaju wtyków, gniazd itp. W do-
starczonych przewodach g³oœnikowych zastoso-
wano wtyki bananowe CABD, wykonane z nie-
magnetycznego materia³u, jakim jest mosi¹dz, ro-

dowane i pokrywane srebrem, a nakrêtki z³otem.
Interkonekty wyposa¿ono we wtyki SLVR, rów-
nie¿ pokryte srebrem.

DŸwiêk Cardasów mo¿na okreœliæ jako spek-
takularnie neutralny. W superneutralnych syste-
mach wydaje siê, ¿e Reference wydobywa ka¿d¹
mo¿liw¹ informacjê o dynamice i przestrzeni.
Góra jest równie neutralna, chocia¿ w po-
równaniu z przewodami Nordosta
mo¿na powiedzieæ, ¿e minimalnie
przyciemniona. Jej charakter

jest raczej p³ynny, ni¿ sypki i tn¹cy. Odstêpstwo
od neutralnoœci (bior¹c pod uwagê cenê) mo¿na
dostrzec w zakresie basu, który w porównaniu
z przewodami Velluma jest doci¹¿ony i ka¿e
g³oœnikom ruszyæ siê o u³amek milimetra dalej.
Dziêki temu system zagra³ potê¿niej. Co cieka-
we, im ni¿szej klasy sprzêt, tym bardziej “sympa-

tycznie” Cardas siê zachowuje,
próbuj¹c wydobyæ to co naj-

lepsze, nie ukazuj¹c zbyt
silnie wad. U¿ywa³em

Cardasa  podczas
czêœci ods³uchów w
teœcie wzmacniaczy
z rejonów 5000 z³ i
za ka¿dym razem

Reference uwypukla³
ich  zalety - a  to

zwartoœæ basu, a to
koherencjê  œrednicy,

itp. Jednak im dro¿szy sys-
tem, tym mniej mia³ do powie-

dzenia. Mówi¹c o neutralnoœci mam
na myœli nie  ostroœæ  i  szklistoœæ  niektórych
kabli. Przewody Cardasa niczego nie wyostrzaj¹,
a raczej pozwalaj¹ muzyce p³yn¹æ tymi “lepszy-
mi” kana³ami, mo¿e gdzieœ minimalnie dodaj¹c
jej perlistoœci. Bior¹c pod uwagê stosunek ceny
do jakoœci, s¹ to jedne z najlepszych drogich
przewodów na rynku.
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