
luty 2005luty 2005luty 2005luty 2005luty 2005

HI-END

75
luty 2005luty 2005luty 2005luty 2005luty 2005

Systemy po³¹czenioweSystemy po³¹czenioweSystemy po³¹czenioweSystemy po³¹czenioweSystemy po³¹czeniowe

  i WÊ¯YKI z g³êbin
Testujemy trzy “systemy” – z³o¿one z interkonektów z przewodami g³oœnikowymi – wychodz¹c
naprzeciw hipotezie, ¿e firmowe zestawy maj¹ g³êbszy sens brzmieniowy. Weryfikowaæ tej hipo-
tezy nie bêdziemy – po prostu napiszemy, jak¹ g³êbokoœæ uda³o siê w ten sposób uzyskaæ.

Dystrybutor: AUDIO CENTER
Cena [z³]:

Limited Edition LE-2 (0,5m) - 8280
UnLimited Edition UE-5 (2x3m) - 31 740

XLO LIMITED EDITION LE-2, UNLIMITED EDITION UE-5Jak ka¿da szanuj¹ca siê firma, tak
i amerykañska XLO nie jest kolejnym

potentatem, zamawiaj¹cym przewody
np. w tajwañskim EmTechu,

i sprzedaj¹cym je z w³asnym logo. XLO
proponuje ekskluzywne, wypracowane

przez lata w³asne rozwi¹zania.
Wystarczy zreszt¹ jeden rzut oka na

któr¹kolwiek konstrukcjê tego
specjalisty, ¿eby przystan¹æ i wyrzuciæ

z siebie: “Ooo - coœ innego...”

P rzewody XLO nie maj¹ (poza kilkoma wy-
j¹tkami) ekranu, zaœ przewodniki owiniête
s¹ wokó³ teflonowej rurki i krzy¿uj¹ siê ze

sob¹ pod specjalnym k¹tem. Teflon pochodzi
z najszlachetniejszej odmiany AF, stosowanej
w przemyœle lotniczym, odmiany, która kosztuje
7 dolarów za gram... Has³em przewodnim jest:
“miedŸ i nic wiêcej”. W przypadku dwóch najwy-
¿szych serii - UnLimited i Limited, charakteryzuje
siê ona czystoœci¹ 6N (99,99997%). Przewody
produkowane s¹ w krótkich seriach. W³asnej
produkcji s¹ równie¿ wtyczki, wykonywane
z kêsa czystej miedzi lub miedziowo-berylowego
stopu Brush-Wellman Alloy 174. Z³ocenie nastê-
puje w opatentowanym procesie bez poœrednict-
wa niklu. Oplot przewodu zbalansowanego LE-2
(do porównañ otrzymaliœmy równie¿ niezba-
lansowany interkonekt UnLimited UE-2) wyko-
nany zosta³ z rurek teflonowych o charakterys-
tycznym fioletowym kolorze. Przewód g³oœniko-
wy to potê¿ny w¹¿ w kolorach fioletowym i sza-
rym, obleczony dodatkowo przezroczyst¹ ple-
cionk¹. Z dwóch jego stron znajdziemy potê¿ne
zworniki, z których wychodz¹ osobne ¿y³y - do-
datnia i ujemna. Podobnie, jak wszystkie inne
przewody XLO, tak i te s¹ kierunkowe. Kierunek
(a raczej zwrot - jêzyk polski, te dwie rzeczy
okreœla - niestety - doœæ nieprecyzyjnie) zaznaczo-
ny zosta³ du¿ymi strza³kami. O ile w przypadku
przewodu g³oœnikowego mo¿e to mieæ jakiœ sens
- przewodniki s¹ u³o¿one w specyficzny sposób -
o tyle w przypadku interkonektu jest to trochê
zabawne, jako ¿e wtyki XLR (zbalansowane) i tak
ZAWSZE wpina siê w tym samym kierunku (ina-
czej siê po prostu nie da), tj. mêski jest wtykiem
(pocz¹tek), zaœ ¿eñski gniazdem (koniec)...

Przewody XLO buduj¹ kapitaln¹ scenê - coœ,
czego trudno bêdzie gdzie indziej doœwiadczyæ.
Jest ona bardzo g³êboka, plastyczna, ma wyraŸ-

wy - a raczej bêd¹ siê manifestowa³y spadkiem
dynamiki i ogólnym zamazaniem planów.

Saksofon mia³ wype³niony œrodek, dó³ i wy-
raŸn¹ górê. Ta ostatnia by³a wyrazista, dok³adna
i “perlista”. Nie dostaniemy wprawdzie owego
“zadêcia”, które z tak¹ pewnoœci¹ serwowa³
Cardas, jednak wymienione cechy pozwol¹ o tym
zapomnieæ. Sprawa basu jest do samodzielnego
przes³uchania. W dobrze wyprodukowanej mu-
zyce pop (Madonna, Music, Maverick/Warner Bros
47865-2), ze wzmacniaczem tranzystorowym bas
by³ potê¿ny i du¿y. Peak Consulty Empress, któ-
rym w tej mierze niczego nie brakuje, oddycha³y,
mrucza³y i masowa³y przyjemnie po brzuchu.
Przy uderzeniach basu z p³yty Adama Pieroñczy-
ka Digivooco uderza³y zaœ szybko i zwiêŸle. Nieco
inaczej by³o z urz¹dzeniami lampowymi SET i PP
i  jazzem, gdzie zakres ten podawany by³
oszczêdniej i bez tego fenomenalnego zejœcia.
Mo¿e zreszt¹ w ten sposób pokazywane by³y na-
turalne ró¿nice miêdzy technologiami?

Ka¿da p³yta, ka¿de nagranie dostarczane by³o
przez XLO w piêknej, przyjemnej formie. Nie
ma mowy o zacieraniu szczegó³ów - to ju¿ nie ta
liga, jednak ka¿dy z elementów jest piêæ razy og-
l¹dany, polerowany i z wyczuciem sk³adany w
ca³oœæ. Mo¿na siê w XLO zakochaæ. I jeszcze je-
dno, mo¿e trywialne spostrze¿enie - XLO pracu-
j¹ najlepiej w swojej rodzinie. Miksy z innymi
przewodami by³y bardzo ciekawe, jednak pe³niê
swoich mo¿liwoœci pokazywa³y w zestawie.

nie zaznaczony kszta³t. Najczêœciej scena budo-
wana jest jako pó³okr¹g, a w najlepszym razie ja-
ko trapez, z krótszym bokiem z ty³u. W XLO
dostajemy niemal holograficzny obraz wydarzeñ,
³¹cznie z dok³adnymi wymiarami sali. Umiejêt-
noœæ ta pozwoli³a œpiewakom z p³yty z madryga-
³ami Monteverdiego zabrzmieæ bardzo naturalnie
i g³adko. Mieli oni swoje w³asne miejsca, na du-
¿ej, du¿ej scenie, dziêki czemu odleg³oœci po-
miêdzy nimi przypomina³y to, co dzieje siê
w rzeczywistoœci.

W tym samym nagraniu uwidoczni³a siê
jeszcze jedna cecha kabelków XLO - cu-
downa œrednica. Tak g³adkie, a jedno-
czeœnie noœne i wype³nione harmonicz-
nymi g³osy zdarzaj¹ siê bardzo rzadko.
W  rzeczywistoœci  XLO  ma  ten-
dencjê do pokazywania lepszej stro-
ny œwiata - bez wzglêdu na to, co
wrzucilibyœmy do odtwarzacza czy
na talerz gramofonu, te amery-
kañskie kable bêd¹ szuka³y prze-
de wszystkim pozytywów. Spap-
rane realizacje nie s¹ wypunkto-
wywane w sposób, w jaki robi to
np. Siltech czy Tara Labs - bez-
wzglêdnie i to g³ównie w sferze bar-
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