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Interkonekty po kilkaset z³otych i kable g³oœnikowe po kilka tysiêcy – tak wygl¹daj¹ zdrowe audiofilskie proporcje. Tym bardziej stosuj¹c firmowe komplety,
mo¿emy oczekiwaæ doskona³ych rezultatów. W³aœciwie dobrane okablowanie jest zdolne przeobraziæ brzmienie ka¿dego urz¹dzenia i systemu, zamieniæ wodê
w wino. Tak to przynajmniej wygl¹da w poni¿szej relacji, sumiennie przygotowanej przez Wojciecha Pacu³ê. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoœci, ale za treœæ redakcyjnych artyku³ów – jak najbardziej. I bez wahania stajemy z autorem po jednej stronie barykady, naprzeciw sceptyków
i niedowiarków, do których wo³amy z wy¿szoœci¹ – jak nie s³yszycie kabli, to ju¿ wasz problem. Co zrobiæ, ¿eby to wszystko us³yszeæ? Chcieæ, bardzo chcieæ.

  Blue MC 3.1 nale¿y do presti¿owej linii Con-
dor. Na jego zabarwionej na niebiesko koszulce
zewnêtrznej zaznaczono kierunkowoœæ. Nie bie-
rze siê to jednak z chêci wskazania kierunku wy-
ci¹gania kabla, a tym samym uporz¹dkowania
kryszta³ów, a z budowy elektrycznej. W œrodku,
pod aluminiowym ekranem znajdziemy trzy,
identyczne, zaizolowane dielektrykiem z poliety-
lenu (polietylen utrzymuje nisk¹ pojemnoœæ)
przewody typu solid-core z miedzi SCC oraz
czwarty przewód ze srebrzonej miedzi, maj¹cy
na celu “roz³adowanie” i niwelowanie pola elek-
tromagnetycznego. Przewód ten przylutowany
jest tylko od strony wejœcia sygna³u.

“Niebieski” gra zwinnym, nieco lekkim dŸwiê-
kiem. Zespó³ towarzysz¹cy Deanowi Martinowi
(Dean Martin, Capitol, D 162297, CD) by³ szyb-
ki, znakomicie swingowa³ i pokazywa³ sporo
k¹œliwoœci zawartej w dŸwiêku instrumentów
dêtych w du¿ym big-bandzie, który kiedy trzeba,
potrafi do³o¿yæ do pieca. Ale dó³ zosta³ nieco
odchudzony. G³os Martina by³ wiêc ustawiony
wy¿ej ni¿ np. z Wireworldem, brzmia³ m³odziej.

Podobnie by³o przy p³ycie Noviki Tricks of Life,
znakomicie nagranym kr¹¿ku z muzyk¹ o moc-
nym elektronicznym bicie i œwietnie zarejestro-
wanym, niskim basie. Puls to tutaj podstawa.
Eagle pokaza³ go bardzo precyzyjnie, jednak niski
bas by³ znowu doœæ lekki. Nie spodziewajmy siê
wiêc burzy dŸwiêków z tego zakresu, gdy¿ do-
staniemy raczej krótki i szybki atak. Blachy by³y
dŸwiêczne, z d³ugim wybrzmieniem, jednak na
gorzej zrealizowanych kr¹¿kach sybilanty dawa³y
siê we znaki. Nale¿y wiêc uwa¿aæ z nim w syste-
mach, gdzie wy¿szych czêstotliwoœci jest ju¿
i tak sporo. Najlepiej kabelek zagra w doœæ ciep-
³ym systemie, do którego doda precyzjê, rytm
i witalnoœæ. Przewód wniesie te¿ do wielu syste-
mów now¹ jakoœæ w prezentacji lepszych struk-
tur i faktur dŸwiêku.

Transmission Performance, podobnie jak 3.1,
nale¿y do topowej serii Condor. Przewodnikami
s¹ skrêtki z miedzi i posrebrzanej miedzi. Po-
œrodku mamy rdzeñ wykonany z dielektryka
z dodatkiem kevlaru. W komplecie dostajemy
wysokiej jakoœci koñcówki z miedzi z dodatkiem
berylu – wymienne banany oraz wide³ki monto-
wane gwintowo (tak jak w kablach InAkustik).
Wykoñczony jest czarn¹ siateczk¹ skrywaj¹c¹
doœæ rozbudowany system redukcji drgañ, z³o¿o-
ny m.in. z filcu i silikonu.

Kable g³oœnikowe w przypadku konstrukcji
solid-core, s¹ doœæ sztywne, ich operowanie jest
wiêc nieco utrudnione. Condor gra mocn¹ œredni-
c¹, dodaje jednak do tego znakomit¹ dynamikê.

dzo dobra jest rozdzielczoœæ – ró¿nice w nagra-
niach, sposoby rejestracji itp. by³y oczywiste.
Spora dawka energii w wy¿szej œrednicy powo-
dowa³a, ¿e wszystkie instrumenty z tego zakresu
by³y mocne. Nie by³y na szczêœcie wyostrzone,
a po prostu lepiej “widoczne”. Na takiej prezen-
tacji najlepiej wychodz¹ dobre i bardzo dobre
nagrania, gdzie wydobywane s¹ smaczki, ró¿nice
w barwie, dynamika itp. Najgorzej z kolei maso-
wa produkcja, która brzmi jasno i czêsto nie-
przyjemnie.

Zdrowe proporcje

Firma Eagle Cable Vertriebs GmbH istnieje od 1988 roku i ulokowana jest
w Ballrechten-Dottingen na po³udniu Niemiec. W przeciwieñstwie do du¿ej czêœci
firm kablowych, sprowadzaj¹cych albo gotowe przewody, albo pó³produkty z Chin,
ponad 90 % przewodów Eagle Cable (oprócz najtañszych) powstaje na miejscu.

Cena [z³] (0,75m): 320
Dystrybucja:  MT AUDIO

www.mtaudio.com

EAGLE CABLE CONDOR BLUE MC 3.1

Cena [z³] (2x 2,5m): 2000
Dystrybucja: MT AUDIO

      www.mtaudio.com

EAGLE CABLE CONDOR TRANSMISSION PERFORMANCE

Bez dwóch zdañ jest to najlepsza dynamika tego
testu. Bas, podobnie jak w interkonekcie, tak¿e
nie schodzi bardzo nisko, jest raczej szybki
i zwinny. Daje to wiêc znakomicie zaznaczone
aspekty dynamiczne i atak kontrabasu czy basu,
jednak nie zawsze w pe³ni prezentuje potêgê te-
go zakresu (przy basie). I znowu, jak w Blue, bar-


