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Wraz z modelami najnowszej serii Focus
Dynaudio nie roœci sobie praw do

staniêcia w pierwszym szeregu
g³oœnikowej awangardy XXI wieku. Tym

razem mamy bowiem do czynienia
z nieukrywanym, bo i jak mo¿na by to

ukryæ przed mi³oœnikami firmy
i znawcami jej dorobku, oczywistym

nawi¹zaniem do firmowej klasyki. Ale
w³aœnie takie, “prawdziwe” Dynaudio ma

wci¹¿ najwiêksze szanse na sukces.

Mimo to testowanie zawsze rasowych
produktów firmy Dynaudio coraz czêœ-
ciej rodzi mieszane uczucia. Firma ba-

zuje na wci¹¿ tych samych, w³asnych, sprawdzo-
nych, w swoim czasie niezwykle innowacyjnych,
ale dzisiaj ju¿ znanych na pamiêæ rozwi¹zaniach
i technologiach, zw³aszcza w zakresie stosowa-
nych przetworników, wraz z nowymi modelami
zespo³ów g³oœnikowych dokonuj¹c w zasadzie
tylko zmian aran¿acyjnych i poprawek w detalach.
Ale technika g³oœnikowa albo okazuje siê szcze-
gólnie podatna na przys³owie, ¿e diabe³ tkwi
w szczegó³ach, albo rzeczywisty postêp w skali
wszystkich firm i ostatnich kilkunastu lat jest bar-
dzo powolny, grunt ¿e kolejne generacje pro-
duktów Dynaudio œwietnie radz¹ sobie w kon-
frontacji z konkurencj¹. Ale problem pisz¹cego
o nich autora, czyli w tym przypadku mój prob-

wymagañ p³yn¹cych z nurtu home theatre odbi-
jaj¹ siê te¿ w samym sk³adzie serii – wœród czte-
rech modeli jest tylko jeden wolnostoj¹cy (Focus
220), za to dwa monitory (mniejszy 110 i wiêk-
szy 140), ale tak¿e g³oœnik centralny (200C),
a subwoofer mo¿na dobraæ z pozosta³ej czêœci
oferty Dynaudio. W zakresie cenowym, który
ustaliliœmy dla tego testu, czyli 4000 – 6000 z³,
mieszcz¹ siê zarówno Focusy 110 (1050 euro za
parê), jak i Focusy 140 (1400 euro za parê), wy-
braliœmy jednak maluchy, chocia¿by dlatego, ¿e
podobne do Focusów 140, podstawkowe kon-
strukcje Dynaudio z 17-cm nisko-œredniotono-
wym opisywaliœmy ju¿ wiele razy.

W Focusie 110 zastosowano mniejszy, 15-cm
g³oœnik nisko-œredniotonowy, pracuj¹cy w obu-
dowie o wymiarach pozwalaj¹cych nazwaæ tê
konstrukcjê ju¿ nie monitorem, a minimonito-
rem. Focus 110 jest wyraŸnie mniejszy od Argona
i Quantuma 903, objêtoœæ (wewnêtrzna) wynosi
ok. 7,5 litra, podczas gdy w Focusie 140 mamy
ju¿ nieco ponad 10 litrów.

Tak jak w pozosta³ych dwóch monitorach te-
go testu, wymiary przedniej œcianki zosta³y dopa-
sowane do rozplanowania na niej tylko dwóch
g³oœników i ma³ego firmowego loga, otwór bas-
refleks znalaz³ siê wiêc z ty³u. Podobnie jak
w przypadku Argona, na wyposa¿eniu jest zaœlep-
ka z twardej g¹bki, za pomoc¹ której mo¿emy
zmieniaæ sposób pracy obudowy.

lem, polega wprost na tym, ¿e w³aœnie nie bar-
dzo jest o czym pisaæ – prawie wszystko zosta³o
ju¿ kiedyœ napisane... jednak skoro sama firma tak
skutecznie i ku zadowoleniu swoich klientów po-
trafi nadawaæ now¹ formê w zasadzie tej samej
treœci, to chyba mam prawo pójœæ w jej œlady.

Nazwa Focus nie jest nowa w katalogu Dy-
naudio, chocia¿ pamiêtaæ mog¹ j¹ tylko audiofile
o d³ugim sta¿u. Sam ju¿ nie pomnê, jak wygl¹da³y
wszystkie dawne Focusy, ale kojarzê konstrukcjê
wolnostoj¹c¹ z obudow¹ nawet daleko odbiega-
j¹c¹ od konwencji prostopad³oœcianu, ze œcianka-
mi bocznymi i górn¹ ustawionymi pod du¿ymi
k¹tami – nie wdaj¹c siê w szczegó³y, ówczesne
Focusy wyró¿nia³y siê na tle innych modeli Dy-
naudio odwa¿niejszymi kszta³tami. Dzisiaj sytua-
cja jest odwrotna – nowe Focusy przywo³uj¹ kla-
syczny uk³ad g³oœników i obudów, podczas gdy
obecne Contoury, dawniej szlachetne w swej
prostocie, s¹ na tym tle brawurowe, podobnie
jak dro¿sze modele serii C. Byæ mo¿e od samego
pocz¹tku taki by³ strategiczny plan przeobra¿e-
nia oferty Dynaudio, ale byæ mo¿e okaza³o siê,
¿e po ca³kowitej zmianie wizerunku presti¿owej
serii Contour, zbyt wielu klientów wzdycha do
dawnych, klasycznych projektów, nie okazuj¹c
entuzjazmu nowym. I nowe Focusy, chocia¿ nie
jota w jotê takie same jak dawne Contoury, wy-
daj¹ siê bezpoœrednimi spadkobiercami w³aœnie
ich stylu. Tradycja, ale i minimum wspó³czesnych
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Zwrotnica, chocia¿ oparta na filtrach 1.
rzêdu, jak widaæ jest daleka od minimalizmu
– rozbudowana o dodatkowe obwody, m.in.

linearyzacjê impedancji. Na bocznych
œciankach widaæ maty bitumiczne (warstwa

g¹bki zosta³a zdjêta).

Na pierwszy rzut oka, zw³aszcza patrz¹c
z przodu, obudowa mo¿e wydawaæ siê prostopa-
d³oœcianem, w którym sfazowano tylko boczne
krawêdzie, ale zaraz potem zauwa¿amy, ¿e obu-
dowa lekko zwê¿a siê ku ty³owi, co ma mieæ
znaczenie nie tylko estetyczne, ale te¿ mechano-
akustyczne (zwiêkszenie sztywnoœci, redukcja
rezonansów). Mimo to, obudowa wykonana jest
w tradycyjny, najbardziej zaawansowany sposób,
polegaj¹cy na takim z³o¿eniu wszystkich jej ele-
mentów i wykoñczeniu naturalnym fornirem, ¿e
nigdzie nie widaæ œladów ³¹czenia œcianek. We-
d³ug takiej metody zbudowano te¿ piêkn¹ skrzy-
neczkê Argona, gdzie smaczkiem jest “drew-
niana” tuba, natomiast w Focusie dodatkowym
utrudnieniem by³y owe œciêcia i nierównoleg³oœci
œcianek. Wszystkie modele serii Focus dostêpne
s¹ w czterech wersjach kolorystycznych: klon,
wiœnia, palisander i lakierowany na czarno d¹b.
Natomiast od wewn¹trz œcianki obudowy oklejo-
ne s¹ matami bitumicznymi, wy³o¿one g¹bk¹,
a w przestrzeni bezpoœrednio za g³oœnikiem zna-
jduje siê jeszcze trochê waty. T³umienie obudo-
wy zosta³o wiêc za³atwione bardzo starannie,
wieloetapowo, a do tego do³o¿ono jeszcze
usztywnienie w postaci poziomego wieñca zain-
stalowanego pomiêdzy g³oœnikami. W tak nie-
wielkiej obudowie dodatkowe wzmocnienie, to
rzadki okaz. Ma³a skrzyneczka, ale wykonana
pod ka¿dym wzglêdem wzorowo.

Zestaw g³oœników to klasyka Dynaudio –
oczywiœcie 28-mm jedwabna kopu³ka, w wersji
D280 (Esotec).

Przetwornik nisko-œredniotonowy ma œredni-
cê kosza tylko 15 cm, ale rekordowej wielkoœci,
jak na g³oœnik tego kalibru, cewkê drgaj¹c¹ –
o œrednicy a¿ 75 mm (st¹d jego symbol 15W75).
Wiele du¿ych g³oœników niskotonowych mog³o-
by pozazdroœciæ... Ale po co taka cewa w ma-

³ym g³oœniczku nisko-œredniotonowym? S¹ “za”
i “przeciw”. Zalet¹ du¿ej cewki jest du¿a pojem-
noœæ cieplna, w œlad za tym wysoka wytrzyma-
³oœæ  i  niska  kompresja  (wzrost temperatury
uzwojenia przek³ada siê na wzrost jego rezystan-
cji, co powoduje nieliniowoœæ pracy i zniekszta³-
cenia). Du¿a cewka pozwala te¿ uzyskaæ du¿¹
sztywnoœæ membrany przy bardziej p³askim jej
profilu. Du¿a, wypuk³a centralna czêœæ membra-
ny znajduje siê w obrêbie cewki i jest do niej
bezpoœrednio przymocowana, a nie jest doklejo-
n¹ “nak³adk¹ przeciwpy³ow¹”, która zwiêksza³a-
by masê membrany – pod ni¹ nie ma ju¿ sto¿ka,
który w tym przetworniku wystêpuje w posta-
ci szcz¹tkowej, od cewki do zewnêtrznego za-
wieszenia jest ju¿ bardzo blisko. Ca³a membra-
na przygotowywana jest wiêc z jednego kawa³-
ka – firmowego polimeru z domieszk¹ magnezu
i krzemu.

Problemem mo¿e byæ jednak wysoka induk-
cyjnoœæ i masa cewki (a dok³adnie niekorzystny,
wysoki iloraz masy cewki do masy membrany),
które to czynniki bêd¹ ograniczaæ pasmo prze-
noszenia. Dlatego Dynaudio stosuje aluminiowe
uzwojenie i najczêœciej aluminiowe karkasy ce-
wek, aby zminimalizowaæ ich masê. A wracaj¹c
do wytrzyma³oœci i mocy znamionowej g³oœnika
nisko-œredniotonowego, to nie mo¿na jej wywin-
dowaæ na bardzo wysoki poziom tylko poprzez
zwiêkszanie œrednicy cewki – trzeba te¿ zwiêk-
szaæ jej wysokoœæ, przygotowuj¹c do pracy przy
du¿ych amplitudach, co jednak poci¹ga za sob¹

kolejne komplikacje (efektywnoœæ? bardzo silny
uk³ad magnetyczny? zawieszenie?), albo ograni-
czyæ sk³onnoœæ do “wyskoków” za pomoc¹ wy-
sokiej czêstotliwoœci rezonansowej, czyli ograni-
czyæ przetwarzane pasmo. W zakresie tych para-
metrów przetwornik Dynaudio nie bije ju¿ re-
kordów, wiêc ostatecznie nie nale¿y oczekiwaæ,
¿e dziêki cewce o du¿ej œrednicy odtworzy naj-
ni¿sze czêstotliwoœci z moc¹ subwoofera.

Czêstotliwoœæ podzia³u ustalona jest bardzo
nisko – wed³ug producenta to naprawdê zaska-
kuj¹ce 1,6 kHz, wed³ug naszych pomiarów ok.
2,5 kHz. Wci¹¿ bardzo nisko, zw³aszcza wzi¹w-
szy pod uwagê niewielk¹ œrednicê g³oœnika i za-
stosowanie filtrów 1. rzêdu. Idea filtrowania jest
wiêc podobna jak w Argonie  Amphiona, ale
w Dynaudio pos³u¿ono siê nieco innymi œrodka-
mi. Zwrotnica Focusa 110 jest bowiem bardzo
skomplikowana – poza w³aœciwymi filtrami za-
wiera korekcje charakterystyk impedancji po-
szczególnych g³oœników, specjalny obwód kory-
guj¹cy fazê wysokotonowego, a tak¿e linearyza-
cjê charakterystyki impedancji ca³ego zespo³u.

Cewki s¹ tylko powietrzne, kondensatory
polipropylenowe, okablowanie wykonane grub¹
miedzian¹ plecionk¹.

Jednym s³owem: ³adnie.
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rys. 1. Focus 110, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Focus 110, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Focus 110, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5. Focus 110, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 84
Moc znamionowa [W]** 150
Wymiary (WxSxG) [cm] 30,5x17,5x28,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Duñczycy nie k³ami¹ – kilka lat temu by³o to
has³o firmy Dynaudio zapo¿yczone z wyników
badañ dotycz¹cych zasiêgu tej przywary wœród
ró¿nych narodów Europy. I mimo ¿e od jakiegoœ
czasu tej dumnej deklaracji nie spotykam w re-
klamach i katalogach firmy, to z przyjemnoœci¹
stwierdzam,  ¿e  je¿eli  kolumny  Dynaudio  s¹
czteroomowe,  to  Dynaudio  twierdzi,  ¿e  s¹...
4-omowe, a taka sytuacja nale¿y dzisiaj do rzad-
koœci. Rys. 1. pokazuje charakterystykê impe-
dancji, na której widaæ minimum, o wartoœci ok.
4 omów, przy ok. 200 Hz. Powy¿ej tej czêstotli-
woœci poziom lekko wzrasta, ale i jest doœæ sta-
bilny, w zakresie œrednio-wysokotonowym dzia-
³a bowiem linearyzycja impedancji prowadzona
przez specjalne obwody zwrotnicy. Szczyty w za-
kresie niskotonowym nie s¹ w ten sposób t³u-
mione, ale i one s¹ relatywnie niskie, na skutek
niskiej dobroci elektrycznej uk³adu rezonanso-
wego samego g³oœnika nisko-œredniotonowego
(aluminiowy karkas, i co z tego wynika...). W su-
mie charakterystyka impedancji pokazuje doœæ
³atwe obci¹¿enie (mimo ¿e znamionowo 4-omo-
we), ale efektywnoœæ na poziomie 84 dB sugeru-
je dostarczenie wiêkszej porcji mocy – produ-
cent deklaruje, ¿e Focus 110 mê¿nie zniesie na-
wet 150 W.

Charakterystyka  przetwarzania  (rys. 2.),
zmierzona na osi g³ównej, wykazuje szereg drob-
nych nierównomiernoœci, ale w ca³ym przetwa-
rzanym pasmie jest w³aœciwie zrównowa¿ona,
bez wyraŸnej przewagi jakiegokolwiek podz-
akresu, no mo¿e z lekkim wyeksponowaniem
najwy¿szych czêstotliwoœci, co jednak przecie¿
ust¹pi ju¿ pod niewielkim k¹tem.

Rys. 3. dokumentuje te zmiany, porównuj¹c
charakterystyki dla trzech ró¿nych osi. Na osi
15O pozostaje jeszcze œladowe wzmocnienie naj-
wy¿szych tonów, ale na osi 30O mamy ju¿ za
ma³o energii w najwy¿szej oktawie. Sytuacja jest
zupe³nie normalna, a wskazane mo¿e byæ bardzo
lekkie “odkrêcenie” Focusów z kierunku miejsca
ods³uchowego. Pomiar pozwala tak¿e namierzyæ
czêstotliwoœæ podzia³u – to okolice 2,5 kHz,
gdzie widaæ “wêze³” charakterystyk powstaj¹cy
w miejscy przejêcia przetwarzania przez kopu³kê
bardzo szeroko rozpraszaj¹c¹ zakres kilku kHz.

Maskownica nie oszczêdza nam szkodliwego
wp³ywu na charakterystykê, który zaznacza siê
zw³aszcza przy 3,3 kHz i 7,5 kHz, wywo³uj¹c
tam zapad³oœci (rys. 4).

Uk³ad bas-refleks dostrojono do ok. 55 Hz,
charakterystyka ciœnienia z otworu jest modelo-
wa, idealnie symetryczna, z wyraŸnie zaznaczo-
nym, wysokim wierzcho³kiem, co pozwala cha-
rakterystyce wypadkowej dojœæ z niemal pe³n¹
efektywnoœci¹ do czêstotliwoœci rezonansowej
uk³adu, ale poni¿ej powoduje ju¿ bardzo szybki
spadek (rys. 5). Punkt –6 dB mamy poni¿ej 50
Hz, co jest bardzo dobrym wynikiem dla tak
ma³ego monitorka. Niestety podczas po-
miarów przegapiliœmy mo¿liwoœæ zbada-
nia uk³adu z bas-refleksem zamkniêtym,
jak uczyniliœmy to w przypadku Argona.

Wygl¹d g³oœników Dynaudio z przodu,
z ty³u, z dowolnej strony znamy na pamiêæ.
Niewiele siê tutaj zmienia, bo konstrukcja

i technologia przetworników Dynaudio jest
doœæ hermetyczna, “zamkniêta” w ramach

okreœlonych rozwi¹zañ i materia³ów.

rys. 4. Focus 110, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
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Jestem ciekaw, jaki by³by rezultat bezpoœred-
nich porównañ kolejnych generacji ma³ych mo-

nitorów Dynaudio, przecie¿ konstrukcyjnie bar-
dzo do siebie podobnych. Og³aszane s¹ kolejne
udoskonalenia w konstrukcji przetworników, wi-
dzimy zmiany w kszta³cie obudowy, s¹ pewnie
i zmiany w strojeniu zwrotnicy... Wszystko to ra-
zem wziête musi mieæ zauwa¿alny wp³yw na
brzmienie, i jest jasne, ¿e ka¿dy monitor Dynau-
dio brzmi trochê inaczej. Pytanie tylko na ile ina-
czej, a tak¿e czy “inaczej” znaczy coœ wiêcej –
czy znaczy “lepiej”, czyli czy jest “postêp”. Ale
z tym postêpem trochê ironizujê, bo œmiem wy-
raziæ pogl¹d, ¿e ¿aden postêp nie jest tu koniecz-
nie potrzebny. A przynajmniej nie wszystkim.
Dla mi³oœników tej firmy jest wrêcz po¿¹dane,
aby Dynaudio brzmia³o jak Dynaudio. I to jest
dobra wiadomoœæ – Focus 110 tak w³aœnie brzmi,
kilka typowych cech, a tak¿e charakterystyczny
klimat zostaj¹ ponownie przywo³ane. I tutaj
móg³bym przepisaæ jak¹kolwiek wczeœniejsz¹ re-
lacjê z ods³uchów tak wielu podstawkowych Dy-
naudio, które ju¿ przetestowaliœmy... mam jed-
nak  jeszcze  odrobinê  przyzwoitoœci  i  opiszê
rzecz ca³¹ na nowo, tak jak Dynaudio na nowo
projektuje swoje monitory.

O ile odtworzenie wokalu w Amphionach by-
³o w pe³ni satysfakcjonuj¹ce, bardzo neutralne,
jednoczeœnie p³ynne i dok³adne, o tyle Dynaudio
dodaje do tego emocje, które z jednej strony
podnosz¹ wra¿enie ¿ywoœci, a zw³aszcza obec-
noœci i namacalnoœci, z drugiej trochê zmniejsza-
j¹ przejrzystoœæ. To mo¿na stwierdziæ, tylko
poddaj¹c sprawê rygorystycznemu sprawdziano-
wi porównawczemu, bo przecie¿ poziom do-
k³adnoœci gwarantowany przez Focusa 110 jest
co najmniej dobry, natomiast ogólne wra¿enie
naturalnoœci i wype³nienia jest wyœmienite. G³os
jest pe³en pasji albo rezygnacji - Dynaudio w spo-
sób trudny do zg³êbienia, bo bez zapêdów anali-
tycznych, odkrywa przed nami subtelnoœci na-
stroju. Do tego dŸwiêk wcale nie jest mia³ki, na-
zbyt “wydelikacony” - zreszt¹ nie by³by wówczas
zdolny do oddania witalnoœci - ma wewnêtrzn¹
spójnoœæ i swoist¹ moc. Swoist¹, bo przecie¿ nie
mamy do czynienia z du¿¹ kolumn¹, wiêc nie ma
siê co oszukiwaæ, ¿e Focusy 110 mog¹ siê “roz-
krêciæ” bardziej ni¿ inne monitory w tym teœcie.
Ale dopóki nie przesadzimy z dostarczanymi wa-

tami, potrafi¹ graæ bez kompresji, daj¹ zwarty
i uporz¹dkowany obraz muzyki. Wysokie tony s¹
znowu wyj¹tkowe – s³ychaæ, ¿e jest ich du¿o, ¿e
na pewno nie ustêpuj¹ œrednicy, ¿e czasami eks-
ponowane s¹ nawet nieco ponad poziom teore-
tycznie idealnego zrównowa¿enia charakterysty-
ki, a jednak ca³y czas pozostaj¹ ³agodne, g³adkie
i s³odkie. Przy takim charakterze, gdyby by³o ich
mniej, mog³yby okazaæ siê za ma³o kreatywne –
a tak, nigdy nie atakuj¹c, s¹ ca³y czas obecne.
Mo¿na wiêc zgodziæ siê, ¿e Focusy 110 s¹ lekko
rozjaœnione, tyle ¿e rozjaœnienie to nie przynosi
œladu przejaskrawienia czy sch³odzenia, bo na-
wet góra pasma, a zw³aszcza ona, ma w sobie
du¿o ciep³a. Wysokie tony, nawet ze swoimi
mocniejszymi akcentami, ca³y czas wpisuj¹ siê
w ca³kowicie sklejony, organiczny dŸwiêk. Trze-
ba przyznaæ, ¿e ¿adnemu monitorowi w tym teœ-
cie osi¹gniêcie spójnoœci nie sprawia³o k³opotu,
ale Dynaudio przenios³o koherencjê na jeszcze
wy¿szy poziom – Ÿród³em takiego wra¿enia jest
najpewniej wspomniane wyj¹tkowo okr¹g³e, pe³-
ne i charyzmatyczne brzmienie zakresu œrednicy,
a tak¿e nieprzesadzona dawka detali, krawêdzi,
konturów, które pozostawiaj¹ pierwszy plan dla
soczystoœci, plastycznoœci i barw. Bas jest doœæ
tajemniczy... Niektóre dŸwiêki z zakresu œred-
niego basu, które w innych monitorach (choæ nie
wszystkich) by³y podawane zdecydowanie, tutaj
s¹ cichsze, ale wydaje siê, ¿e s³ychaæ je ni¿ej na
skali czêstotliwoœci, jakby Focus 110, odsysaj¹c
nieco energii ze œredniego basu, chcia³ nam od-
s³oniæ najni¿sze rejestry. S³yszymy tajemnicze
“cienie” niskich uderzeñ basu, które jednak nie
snuj¹ siê nie wiadomo sk¹d i dok¹d, ale trzymaj¹
dobre tempo i zupe³nie naturalnie wi¹¿¹ siê
z muzyk¹; co wiêcej, pozostawienie zakresu
œredniego i wy¿szego basu bez “dopalenia” wcale
nie przeszkodzi³o w uzyskaniu ostatecznie nasy-
conego, mocnego brzmienia ca³oœci - nawet przy
iloœciowej przewadze wysokich tonów. Dynau-
dio rz¹dz¹ siê w³asnymi prawami, które nie tak
³atwo uchwyciæ i opisaæ. Oczywiœcie lepiej ich
pos³uchaæ samemu, a najlepiej... s³uchaæ swojej
w³asnej pary, czego ka¿demu ¿yczê.

FOCUS 110
Cena (para)[z³] 4200
Dystrybutor HIFI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Ma³a, piêkna skrzyneczka, g³oœnikowa klasyka Dynau-
dio – nisko-œredniotonowy z potê¿n¹ cewk¹ i 28-mm
jedwabn¹ kopu³k¹, firmowa zwrotnica – skomplikowa-
na, chocia¿ 1. rzêdu.
Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie ca³ego pasma, umiarkowana
efektywnoœæ, impedancja 4-omowa, ale o ³atwym
przebiegu.

Brzmienie
Organicznie spójne, jednoczeœnie nasycone i swobod-
ne, ciep³e i lekko rozjaœnione. Nieœmiertelna muzykal-
noœæ Dynaudio.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=290
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/hifisoundstudio
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