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Istniej¹ w ¿yciu pewne punkty
orientacyjne, drogowskazy, które

przypominaj¹ o tym, co najwa¿niejsze.
Podobnie i w œwiecie audio istniej¹
produkty, które sta³y siê punktami

odniesienia dla innych producentów. Do
tego niezwyk³ego grona bez w¹tpienia
nale¿y jeden z najlepszych - je¿eli nie

najlepszy - przewód cyfrowy na œwiecie -
Orchid Illuminati D-60. Stworzony przez

Chrisa Sommovigo w ramach marki
Illuminati Electronic Systems and

Cables, Inc. dostêpny jest do dzisiaj.
W roku 1997 Sommovigo wraz

z muzykiem Tonym de Almeid¹ za³o¿y³
jednak now¹ firmê - Stereovox.

Prezentowane przewody z referencyjnej
serii “600” do niedawna by³y jedynymi
przewodami w ofercie. Jeden rzut oka na

nie i od razu wiadomo, ¿e mamy do czynienia
z czymœ wiêcej ni¿ tylko z kolejnymi, piekielnie
drogimi kablami. Uwagê zwracaj¹ przede wszys-
tkim wtyki o nazwie Xhadow Millenio. S¹ one wy-
konywane przez Stereovoxa z czystej miedzi,
pokrytej srebrem. Wtyk RCA wykonany zosta³
z trzynastu elementów, wœród których znajdzie-
my specjalne ringi t³umi¹ce wibracje. Wid³y g³oœ-
nikowe s¹ z kolei nie polerowane, ale wytrawia-
ne, tak ¿eby powsta³o wiele ma³ych punktów
styku i po zaciœniêciu w gniazdach g³oœnikowych
materia³ lepiej pracowa³. Ca³kowitym hitem s¹
jednak ³¹czówki XLR (zastosowane w zbalanso-
wanej wersji interkonektu BAL-600). S¹ to pier-
wsze od wielu lat autorskie opracowania tego
tematu. I trzeba przyznaæ, ¿e s¹ znakomite. Po-
mimo ¿e nie posiadaj¹ zatrzasków jak standardo-
we wtyki, to wchodz¹ jednak pewnie i z uczu-
ciem obcowania z wyrobem luksusowym.

Wszystkie przewody Stereovoxa wykonane
s¹ ze srebra. S¹ to przewody typu solid-core,
jednak ich przekrój nie jest okr¹g³y, ale eliptycz-
ny, co ma zapobiegaæ zjawiskom naskórkowym.
Druciki nawiniête s¹ na rdzeñ wykonany ze spie-
nionego teflonu o nazwie “Gossamer” o sta³ej
dielektrycznej 1,4. Dla porównania, sta³a ta dla
pró¿ni wynosi 1,0, a dla zwyk³ego teflonu 2,1.
Na ca³oœæ na³o¿one s¹ dwa ekrany, nawijane pod
ró¿nymi k¹tami, zaœ wykoñczenie zewnêtrzne
stanowi materia³ zwany Nomex, o aksamitnej
fakturze i równie aksamitnej, czarnej barwie.
Przewód g³oœnikowy jest oczywiœcie grubszy,
chocia¿ nie jest to jeszcze w¹¿ stra¿acki, jak np.
XLO. Zbudowano go z piêciuset drucików o
œrednicy 0,0035” ka¿dy, tym razem jednak jest

Dystrybutor: FAST
Cena [z³]:                                                                          BAL-600 (0,5m) - 6230

SEI-600 (0,5m)- 6230
LSP-600 (1,5m) - 18 880 + 4980 (ka¿de 0,5m) (3m=33 820)

STEREOVOX SEI-600, LSP-600, BAL-600

to mieszanka srebra i srebrzonej miedzi. Wtyki
zalutowywane s¹ w opatentowanym procesie
zwanym ISCoRS, który przebiega w znacznie ni¿-
szej ni¿ normalnie temperaturze, co zapobiega
utlenianiu siê przewodnika.

Tak jak wygl¹du Stereovoxów nie da siê po-
myliæ z niczym innym, tak i ich dŸwiêk ca³kowi-
cie odbiega od stereotypowych wyobra¿eñ
o dŸwiêku srebra. W œlepym teœcie nigdy nie po-
wiedzielibyœmy, ¿e to gra srebro. DŸwiêk jest
ekstremalnie delikatny, g³adki i przyjemny. Ste-
reovox, jako jedyny z wielu przewodów, jakie
s³ucha³em, potrafi w³aœciwie pokazaæ nagrania
monofoniczne, tzn. jako punkt w przestrzeni,
a nie plamê dŸwiêku. Po przejœciu np. z Cardasa,
scena robi siê nieco mniejsza, jednak stabilniej-
sza. Nie ma cienia rozdmuchania i powiêkszania
instrumentów. Iloœæ informacji niesiona przez
amerykañski zestaw jest ogromna. Trzeba jednak
przywykn¹æ do ich dawkowania. Nic nie rzuca
siê bowiem “na twarz”, ani te¿ nie przykuwa
uwagi. S³uchaj¹c p³yty Rollinsa Saxophone Collo-
sus (Prestige/JVC VICJ-60158, XRCD mono) da
siê zauwa¿yæ, ¿e po przepiêciu z innych przewo-
dów wydaje siê, ¿e Stereovoxy graj¹ ciszej. Ich
impedancja jest jednak na umiarkowanym pozio-

mie, nie powinna wiêc wp³ywaæ w jakiœ istotny
sposób. Nagle jednak pojawia siê kontrabas,
który wczeœniej przy XLO UnLimited sta³ wstyd-
liwie schowany za perkusj¹, a muzyk obs³uguj¹cy
ten instrument zmienia blachy z ¿elaznych na
z³ote. I mo¿e rzeczywiœcie jest tak, jak zauwa¿y³
jeden ze s³uchaj¹cych ze mn¹ tych przewodów,
¿e Stereovoxy graj¹ ³adniej ni¿ to jest w rzeczy-
wistoœci, chocia¿ przecie¿ i XLO mia³y sk³onnoœæ
do uprzyjemniania. W odró¿nieniu od XLO, Ste-
reovoxy nie buduj¹ jednak tak nieprawdopodob-
nie du¿ej sceny.

Kable Sommovigiego maj¹ mocno wype³nio-
ny ni¿szy œrodek - kiedy Rollins zad¹³ w 2:00 mi-
nucie, s³ychaæ by³o, ze nie jest to przypadek,
a zamierzone dzia³anie. Wszystkie instrumenty
s¹ podawane nieco bli¿ej i wyraŸniej ni¿ w UnLi-
mited, podobnie jak w Cardasach. Dynamika
w skali makro jest nieco uspokojona, jednak co
jakiœ czas zaskocz¹ nas potê¿nym uderzeniem.


