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Berliñski Isophon to firma o bardzo d³ugiej tradycji, mo¿e nawet
najstarsza wœród niemieckich producentów g³oœników i zespo³ów

g³oœnikowych. Obchodzi³a w zesz³ym roku 75-rocznicê, podczas gdy
wiêkszoœæ nawet najbardziej znamienitych europejskich marek chwali

siê sta¿em jednego, a nie trzech æwieræwieczy.

Fizyka z Berlina

CORTINAIsophon
Isophon przez ten czas nie wyrós³ na gracza numer jeden,

na rynku niemieckim jest ki lku wiêkszych i  z grubszym
katalogiem produktów, ale Berliñczyk ma swoj¹ ambicjê i po-

zycjê. Nie oferuje produktów tanich, a w tych, które spotykamy
w cenie od 1000 euro za parê wzwy¿, znajdziemy specyficzne,
oryginalne rozwi¹zania i... g³oœniki w³asnej produkcji. Co w tym
dziwnego? Isophon nie jest jednak firm¹ tak du¿¹, jakimi zwykle s¹
samodzielni producenci g³oœników i zespo³ów g³oœnikowych. Mo-
¿e siê jednak mylê... a je¿eli nie, to œwiadczy to o szczególnej
pozycji wœród raczej tych mniejszych, ni¿ wiêkszych producen-
tów. Isophon ma te¿ wyj¹tkowe zas³ugi w historii mojego osobis-
tego rozwoju g³oœnikowego, i tutaj równie¿ ma miejsce okr¹g³a
rocznica. W roku 1985 przywioz³em z wystawy IFA zestaw czte-
rech broszur, w ka¿dej przedstawionych by³o kilka kompletnych
projektów zestawów do samodzielnego monta¿u, opartych oczy-
wiœcie na g³oœnikach Isophona. Ka¿da broszura dotyczy³a innego
typu obudowy – jedna obudów zamkniêtych, druga bas-refleksów,
trzecia linii transmisyjnych, czwarta obudów tubowych. W dodat-
ku ka¿dy z projektów w ramach poszczególnych typów by³ wyraŸ-
nie inny od pozosta³ych. Najwiêkszy respekt wzbudza³y linie
transmisyjne, wówczas uznawane za rozwi¹zanie niemal idealne,
choæ nie³atwe do zbudowania, ale mnie najbardziej zaintrygowa³
jeden z projektów w ramach “tub”, który by³ bardzo daleki od
obudowy tubowej w czystej postaci, ³¹czy³ bowiem w sobie dzia-
³anie bas-refleksu, labiryntu i tuby! Za 30-cm g³oœnikiem by³a ok.
70-litrowa komora, a wzd³u¿ tylnej i dolnej œcianki bieg³ kana³,
który w funkcji wyk³adniczej zwiêksza³ swoj¹ powierzchniê w sto-
sunku 1:2,5, zaczynaj¹c od powierzchni podobnej do powierzchni
membrany g³oœnika. Zrealizowa³em wiêc ten projekt, i wiele
z nim potem by³o perypetii... ale to ju¿ inna historia.

Co to ma wspólnego z Cortin¹ i Isophonem dzisiaj? Widaæ ró¿-
nicê – oto dawne ju¿ czasy, gdy firmy i hobbiœci byli bardzo chêtni
do eksperymentowania, zw³aszcza z ró¿nymi rodzajami obudów,
i czas dzisiejszy, gdy wszyscy m³óc¹ bas-refleksem, a tak¿e ów-
czesne znaczenie rynku zestawów do samodzielnego monta¿u –
równie¿ Isophon dostarcza³ tam swoje projekty i g³oœniki, chyba
nie produkuj¹c kompletnych kolumn. Z prób z obudowami za-
mkniêtymi, bas-refleks, tubowymi i linia transmisyjnymi Isophon
wybrn¹³ na pocz¹tku lat 90. za pomoc¹... obudowy pasmowo-
przepustowej (band-pass). Zwodowa³ wtedy potê¿ne, cztero-
dro¿ne kolumny Vertigo, z par¹ 30-cm niskotonowych wewn¹trz,
a póŸniej konsekwentnie rozwija³ tê technikê, nie zra¿ony tym, ¿e
i ci nieliczni, którzy zajmowali siê obudow¹ pasmowo-przepusto-
w¹, odwrócili siê od niej (Jamo, KEF). W swoich najlepszych kon-
strukcjach zainstalowa³ dodatkowy g³oœnik œredniotonowy na
bocznej œciance, i stworzy³ w ten sposób spójn¹ i bardzo indywi-
dualn¹ kolekcjê modeli. Do czasu... kiedy doda³ do niej dwie kon-
strukcje, zaprojektowane wed³ug zupe³nie innej koncepcji – Cor-
varê i Cortinê. Obudowy w swojej zasadzie dzia³ania s¹ tu znacznie
prostsze – zamkniêta w pierwszym, bas-refleks w drugim przy-
padku, konfiguracje g³oœników zupe³nie konwencjonalne, o ¿ad-
nych przetwornikach poza przedni¹ œcianka nie ma mowy. Ale ten
opis wcale nie oddaje wzorniczych zalet nowych modeli, które jak
siê wydaje, zosta³y przygotowane w³aœnie z powodu “estety-
cznych” wymagañ rynku. Kluczem do wyj¹tkowoœci jest tutaj
wci¹¿ obudowa, oferowana w wielkiej liczbie wariantów kolorys-
tycznych, i to w standardowej cenie.
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Co prawda nie ma tu pe³nej jasnoœci – w jed-
nym bowiem miejscu producent podaje “dostêp-
nych ponad 50 kolorów”, w jednym z niemiec-
kim testów przeczyta³em, ¿e wybraæ mo¿emy
z ca³ej palety RAL, co oznacza rzeczywiœcie bez
kozery, zdecydowanie ponad 50 kolorów, jednak
jeszcze gdzie indziej sam producent idzie na ca-
³oœæ: “w ka¿dym kolorze jaki chcesz”. Ju¿ za do-
datkow¹ op³at¹ obudowa mo¿e byæ chromowana
a nawet... poz³acana. Powierzchnia mo¿e mieæ
nie tylko bajeczny kolor, ale wyró¿nia siê rów-
nie¿ bardzo ciekaw¹ faktur¹ – pr¹¿kowan¹ drob-
nymi falami, biegn¹cymi w pionie. Miêdzy ró¿-
nymi fakturami powierzchni nie mo¿emy ju¿ wy-
bieraæ, trzeba braæ co daj¹. Nie ma te¿ mowy
o ¿adnym fornirze. Zewnêtrzna warstwa obudo-
wy to aluminium, pokrywaj¹ce znajduj¹cy siê g³ê-
biej, nacinany mdf, od wewn¹trz po³¹czony ze
sklejk¹. W puste przestrzenie, utworzone w tej
strukturze, wprowadzono jeszcze siedem fun-
tów piasku. Czego chcieæ wiêcej? Ale jest i coœ
wiêcej. Boczne œcianki biegn¹ ³ukami do ty³u
i tam ³¹cz¹ bezpoœrednio wyraŸn¹ krawêdzi¹, nie
pozostawiaj¹c dystansu dla ¿adnego, nawet naj-
wê¿szego, niezale¿nego panelu tylnego. Dlatego,
mimo bardzo klasycznego uk³adu g³oœników na
przedniej œciance, Cortina prezentuje siê bardzo
ciekawie i nowoczeœnie. Pomys³ wzorniczy jest
zarazem efektowny i delikatny, gêste “karbowa-
nie” powierzchni doda elegancji ka¿demu wa-
riantowi kolorystycznemu. “Kropkê nad i” wra-
¿eniu elegancji, czy wrêcz luksusu, stawia chro-
mowany panel, pokrywaj¹cy przedni¹ œciankê na
wysokoœci g³oœników. Krawêdzie otworów tego
elementu zakrywaj¹ kosze niskotonowych i œred-
niotonowych - to wa¿ne dla estetyki, poniewa¿
niskotonowe maj¹ kosze okr¹g³e, a œredniotono-
wy kwadratowy, i ich pokazanie razem nie robi-
³oby dobrego wra¿enia. Cortina to taki przypa-
dek, który trzeba zobaczyæ na w³asne oczy, aby
ostatecznie uznaæ jego klasê. W ka¿dym razie
ka¿dy, kto zetkn¹³ siê z tymi kolumnami w trak-
cie testu, chwali³ je za wyj¹tkowy wygl¹d i wy-
ra¿a³ gotowoœæ posiadania “czegoœ takiego”
w swoim domu, i jakimœ sposobem rutynowe za-
strze¿enia, ¿e nie bêdzie to pasowa³o do mebli,
pod³ogi czy skarpetek, wcale siê nie pojawia³y.
A to du¿y sukces.

Obudowa “strukturalna”, w dodatku z wy-
giêtymi œciankami, ma te¿ oczywiœcie swoje do-
datnie cechy akustyczne. Tak wykonane œcianki
s¹ zarówno sztywne, jak i charakteryzuj¹ siê wy-
sokim t³umieniem drgañ wewnêtrznych. Brak
równoleg³oœci miêdzy bokami równie¿ warto do-
ceniæ, chocia¿ najwiêksze niebezpieczeñstwo ze
strony fal stoj¹cych – powstaj¹cych miêdzy doln¹
a górn¹ œciank¹ – nie jest w ten sposób elimino-
wane.

Konstruktor najwyraŸniej bardzo ufa solid-
noœci takiego sposobu wykonania obudowy, po-
niewa¿ nie wprowadzi³ ju¿ do œrodka ¿adnych
dodatkowych wzmocnieñ, poza jednym, ko-

niecznym z innego powodu – tworzy je przegro-
da wydzielaj¹c¹ komorê dla g³oœnika œrednioto-
nowego. Komora, jak na 12-cm g³oœnik, jest du-
¿a, a w dodatku starannie wyt³umiona (ale usta-
lono bardzo nisk¹ czêstotliwoœæ podzia³u –
190Hz). Napotykamy tutaj naturaln¹ we³nê, co
jest dzisiaj bardzo rzadkie, chocia¿ zalecane
przez “wtajemniczonych” - jej stosowanie ma
swoj¹ tradycjê, wywodz¹c¹ siê z obudów z lini¹
transmisyjn¹. Œcianki komory niskotonowej wy-
³o¿ono doœæ grub¹ g¹bk¹ falist¹, tutaj u¿ycie we³-
ny do wype³nienia ca³ej objêtoœci nie by³oby
w³aœciwe, gdy¿ st³umi³oby dzia³anie uk³adu rezo-
nansowego obudowy z otworem. Otwór (7-cm
œrednicy, tunel 15-cm d³ugoœci) znajdujemy na
dolnej œciance, razem z gniazdem przy³¹czenio-
wym – pojedyncz¹ par¹ zacisków, ale wysokiej
klasy WBT. O ile otwór mo¿na by³o ulokowaæ
ewentualnie z przodu, to ju¿ na gniazdo nie by³o
innego miejsca – jak wspomnia³em wy¿ej, tylna
œcianka nie wystêpuje nawet w stanie szcz¹tko-
wym, wyeliminowana przez zbiegaj¹ce siê œcianki
boczne. W tej sytuacji, zarówno dla prawid³owe-
go promieniowania otworu, jak i pod³¹czenia
przewodu, konieczne by³o zastosowanie wyso-
kich nó¿ek, mamy wiêc do czynienia z elegancki-
mi, chromowanymi sto¿kami. Jednak obok gniaz-
da jest coœ jeszcze – regulator, zbudowany na
bazie zwory i czterech gniazd, nazwany “room
equalization”, zmieniaj¹cy poziom niskich czês-
totliwoœci.

Z pewnoœci¹ jego funkcjonowanie przyczyni-
³o siê do dalszego skomplikowania uk³adu elekt-
rycznego Cortiny, ale niezwyk³e rozbudowanie
zwrotnicy, zawieraj¹cej w sumie ok. 30 ele-
mentów, rozbitej na trzy p³ytki drukowane
(niezale¿ne dla ka¿dej sekcji uk³adu trój-
dro¿nego), wynika przede wszystkim
z zastosowania filtrów bardzo wy-
sokiego rzêdu. Gatunkowo ele-
menty s¹ zró¿nicowane – cewki
powietrzne i rdzeniowe, kon-
densatory   polipropylenowe
i elektrolity.  Okablowanie
wykonano przewodami fir-
my Clearwater.

Na tle tych ciekawostek najbardziej prozaicz-
nie prezentuj¹ siê same g³oœniki. Tutaj, mo¿na
stwierdziæ, Isophon nie dokonuje rewolucyjnych
zmian, podobnie wygl¹da³y œredniotonowe i wy-
sokotonowe  w  projektach,  które  pamiêtam
sprzed dwudziestu lat. Ale w tej dziedzinie stare
jest czêsto bardziej jare, ni¿ nowe, zw³aszcza ¿e
chodzi o membrany celulozowe (w przypadku
œredniotonowego – powlekan¹) i kopu³kê teks-
tyln¹, a wiêc o materia³y, które w ocenie wielu
konstruktorów nadal s¹ “najpewniejsze”. 18-cm
niskotonowe maj¹ odlewane kosze i 9-cm mag-
nesy, a 12-cm œredniotonowy magnes 7-cm –
a wiêc w normie.

Isophon z jednej strony podkreœla w swoich
materia³ach, ¿e samodzielnie produkuje g³oœniki,
z drugiej jednak mimowolnie przyznaje, ¿e nie s¹
one szczytowym osi¹gniêciem... - nawet wobec
jego w³asnych oczekiwañ, poniewa¿ flagowa
konstrukcja, Cassiano, oparta jest na przetwor-
nikach niemieckiej firmy Thiel (nie myliæ z ame-
rykañsk¹ firm¹ o takiej samej nazwie), czyli na
egzotycznych membranach ceramicznych. Oczy-
wiœcie s¹ to przetworniki znacznie dro¿sze i mo¿-
na siê spodziewaæ, ¿e lepsze od bardzo konwen-
cjonalnych przetworników Isophona, ale zaska-
kuj¹ca jest taka polityka, która obni¿a presti¿
w³asnej produkcji g³oœnikowej. Wypada doceniæ
szczeroœæ intencji – aby najlepsza kolumna zbu-
dowana by³a z najlepszych komponentów, nieza-
le¿nie od ich pochodzenia.

Boczne œcianki
Cortiny zbiegaj¹

siê z ty³u; gniazdo
przy³¹czeniowe

przeniesiono na
doln¹ œciankê,
wykorzystuj¹c

fakt, ¿e znajduj¹cy
siê tam tunel bas-

refleks i tak
wymaga³

zastosowania
wysokich nó¿ek.
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Ostre filtry w s³usznej sprawie

Potê¿ny uk³ad bardzo stromych filtrów roz-
³o¿ono miêdzy trzy p³ytki drukowane.

G³oœniki Cortiny nie szokuj¹
wielkoœci¹ ani rewolucyjnymi
technologiami, oparte s¹ na

w³asnych projektach Isophona
sprzed wielu lat.

Zwrotnica w zespole g³oœnikowym to sys-
tem filtrów, które przydzielaj¹ ka¿demu
  z g³oœników odpowiedni dla niego za-

kres czêstotliwoœci do przetwarzania. To najo-
gólniejsza definicja, ale dok³adne dzia³anie filtrów
kryje w sobie wiele problemów i kontrowersji.
Po pierwsze, trzeba wybraæ czêstotliwoœci po-
dzia³u, czyli punkty na charakterystyce, przy któ-
rych spotykaj¹ siê zakresy przetwarzania po-
szczególnych g³oœników. To nawet nie by³oby ta-
kiego trudne, gdyby w tych wybranych punktach
rzeczywiœcie mo¿na by³o zetkn¹æ ze sob¹ nieza-
le¿ne, œciœle wyznaczone zakresy, tzn. gdyby np.
g³oœnik nisko-œredniotonowy przetwarza³ linio-
wo do np. 3kHz, a powy¿ej milcza³, podczas gdy
wysokotonowy by³by ca³kowicie uœpiony do
3kHz, ale rusza³ od tego miejsca z pe³n¹ efek-
tywnoœci¹. W praktyce jednak, zw³aszcza filtro-
wanie w obwodach biernych, takich jak znajduj¹-
ce siê w zespo³ach g³oœnikowych, pozwala w na-
szym przyk³adzie g³oœnikowi nisko-œredniotono-
wemu przetwarzaæ daleko powy¿ej 3kHz, a wy-
sokotonowemu poni¿ej 3kHz – tyle ¿e ze stop-
niowo zmniejszaj¹cym siê poziomem, czyli coraz
ciszej w stosunku do drugiego g³oœnika, do któ-
rego nominalnie nale¿y s¹siedni zakres. W ten
sposób jednak powstaje bardzo szeroki zakres
czêstotliwoœci, rozci¹gaj¹cy siê poni¿ej i powy¿ej
czêstotliwoœci podzia³u, w którym dzia³aj¹ oby-
dwa g³oœniki. Ale i to samo w sobie nie jest jesz-
cze problemem, lecz to, ¿e bardzo trudno jest
zapewniæ zgodn¹ fazowo, i uzupe³niaj¹c¹ siê do
po¿¹danej, liniowej charakterystyki wypadkowej
przetwarzania, wspó³pracê obydwu g³oœników.
I co staje siê jasne, im szerszy zakres tej k³opotli-
wej wspó³pracy, tym k³opot wiêkszy. Zawê¿aæ
ten zakres mo¿na stosowaniem filtrów o stro-
mych zboczach, które poni¿ej czêstotliwoœci po-
dzia³u mo¿liwie szybko st³umi¹ przetwarzanie
g³oœnika wysokotonowego, a powy¿ej - nisko-
œredniotonowego. Z tego punktu widzenia, im
filtry “ostrzejsze”, tym lepsze. Ale jako to naj-

czêœciej bywa – coœ za coœ. Filtry tego typu, czyli
filtry wysokiego rzêdu, to filtry skomplikowane,
a skomplikowanie to nie tylko koszty zastosowa-
nych elementów, ale i ró¿norodne zjawiska paso-
¿ytnicze, wprowadzane przez ka¿dy z nich. Po-
nadto, im filtr wy¿szego rzêdu, tym wiêksze
przesuniêcia fazowe, jeszcze w pasmie przepus-
towym, co wed³ug niektórych opinii negatywnie
wp³ywa na dŸwiêk. Filtry wysokiego rzêdu wy-
magaj¹ te¿ bardzo du¿ej precyzji w doborze
wartoœci elementów zarówno na etapie projek-
towania, jak i wykonania, poniewa¿ bardzo ³atwo
je rozstroiæ i poprzez to nie osi¹gn¹æ zamierzo-
nej charakterystyki przetwarzania, a przy wiêk-
szych b³êdach wywo³aæ równie¿ niebezpieczne
spadki na charakterystyce impedancji. St¹d te¿,
mimo wspomnianej na pocz¹tku ich zasadniczej
zalety, wiêkszoœæ konstruktorów nie forsuje bar-
dzo wysokich stromoœci, poprzestaj¹c na filtrach
umownie “œredniego” rzêdu – drugiego, trzecie-
go (ka¿dy rz¹d wiêcej to kolejne 6dB/oktawê
wiêksze t³umienie), doprowadzaj¹c do ograni-
czenia zakresu wspó³pracy g³oœników w stopniu
umo¿liwiaj¹cym jednoczeœnie zorganizowanie ich
w³aœciwej wspó³pracy. Jest te¿ frakcja, która
mniej baczy na niedoskona³oœci wspó³dzia³ania
g³oœników i wynikaj¹ce st¹d zaburzenia wypad-
kowej charakterystyki przetwarzania, a za prio-
rytet uznaje zastosowanie najmniejszej liczby
elementów, czyli zgadza siê na filtry niskiego
rzêdu, równie¿ najprostsze – 6dB/okt. Poniewa¿
takie myœlenie wpisuje siê w ogólniejsz¹ filozofiê
audiofilskiego minimalizmu, st¹d tego typu filtry
s¹ znacznie czêœciej przedmiotem adoracji i opi-
sywania jako w³aœnie bardziej “audiofilskie”, co
oczywiœcie nie ma racjonalnego sensu. Traktuj¹c
sprawê  powa¿nie, audiofilskie filtry to takie,
które dobrze dzia³aj¹. Jakiegokolwiek rzêdu by-
³yby filtry, wci¹¿ mog¹ byæ zrobione albo dobrze,
albo Ÿle, i deklaracje producentów, ¿e s¹ takie
lub inne, niczego nie gwarantuj¹, chocia¿... sto-
sowanie filtrów 1. rzêdu na pewno gwarantu-
je niestabilnoœæ charakterystyki przetwarzania
w p³aszczyŸnie pionowej – nawet je¿eli uda siê
opanowaæ koordynacjê fazow¹ miêdzy g³oœnika-
mi na okreœlonej osi, to zmiana wysokoœci, na

jakiej znajduje siê mikrofon (s³uchacz) zmieni re-
lacjê od poszczególnych g³oœników, zmieni wiêc
relacje fazowe miêdzy falami od nich biegn¹cymi,
i ostatecznie zmieni kszta³t charakterystyki prze-
twarzania. To dolegliwoœæ, której nie usun¹ na-
wet najzdolniejsi projektanci filtrów pierwszego
rzêdu, chyba ¿e zastosuj¹ koaksjalne uk³ady
przetworników, które s¹ niewra¿liwe na ten
efekt, poniewa¿ odleg³oœæ od poszczególnych
przetworników do s³uchacza zawsze jest iden-
tyczna, niezale¿nie od kierunku. Co ciekawe jed-
nak, twórca najs³ynniejszego uk³adu koaksjalnego
Uni-Q, czyli KEF, wcale nie wykorzystuje tego
dla wdro¿enia filtrów niskiego rzêdu, ale stosuje
jedne z najbardziej skomplikowanych zwrotnic –
podobnie jak Isophon. Stosowanie filtrów wyso-
kiego rzêdu ma te¿ inne zalety – pozwalaj¹ one
skutecznie st³umiæ nierównomiernoœci na cha-
rakterystyce g³oœnika nisko-œredniotonowego,
nawet gdyby wyst¹pi³y niedaleko powy¿ej czês-
totliwoœci podzia³u, jak te¿ lepiej zabezpieczaj¹
g³oœnik wysokotonowy przed przeci¹¿eniem
energi¹ œrednich czêstotliwoœci.
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rys. 1.  Cortina, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Cortina, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Cortina, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 82
Moc znamionowa [W]** 190
Wymiary (WxSxG) [cm] 105x21x41

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  Cortina, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, regulacja poziomu.

rys. 4.  Cortina, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

Pamiêtam do dzisiaj charakterystykê impe-
dancji kolumn Isophon Vertigo – chocia¿ zmie-
rzon¹ nie przez nasze Audio, ale przez niemiec-
kiego Stereoplaya dwanaœcie lat temu – bogat¹
w zafalowania, wzniesienia i zapad³oœci, wœród
których niektóre spada³y poni¿ej  poziomu
2 omów, wcale nie unikaj¹c zakresu niskich to-
nów. Impedancja Cortiny (rys. 1) nie jest a¿ taka
straszna, chocia¿ co nieco flagowego Isophona
przypomina. Zmiennoœæ impedancji w skali bez-
wzglêdnej nawet nie jest du¿a, ale widaæ na niej
wiele lokalnych zmian, wskazuj¹cych na u¿ycie
skomplikowanych filtrów. Minimalna wartoœæ,
wystêpuj¹ca przy 180Hz, to ok. 2,5 oma. Wyzna-
czona (oczywiœcie w innym pomiarze) efektyw-
noœæ to skromne 82dB. Aby sprawnie pokiero-
waæ Cortin¹, potrzebny bêdzie silny wzmacniacz.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) utrzy-
muje siê w granicach +/-3dB dla ca³ego przetwa-
rzanego pasma (40Hz-20kHz), nie wykazuj¹c
sk³onnoœci do wyraŸnego eksponowania jakiego-
kolwiek szerszego podzakresu.

Lekkie wzmocnienie wysokich czêstotliwoœci
jak zwykle mo¿na zmniejszyæ, przechodz¹c z osi
g³ównej (0O) na 15O, a tym bardziej 30O (rys. 3),
jednak tym razem nie jest to szczególnie poleca-
ny sposób “wywa¿ania brzmienia” ze wzglêdu na
nieco s³absze ni¿ zwykle z kopu³ek 25-mm, pro-
mieniowanie najwy¿szych czêstotliwoœci (powy-
¿ej 15kHz).

Jak mo¿na ju¿ by³o wnioskowaæ z charakte-
rystyki modu³u impedancji, czêstotliwoœæ rezo-
nansowa bas-refleksu le¿y nieco poni¿ej 40Hz,
a rys. 4 precyzuje, ¿e jest to 35Hz – tam, gdzie
znajduje siê wyraŸne odci¹¿enie na charakte-
rystyce g³oœników niskotonowych. Charakterys-
tyka ciœnienia z otworu nie ma jednak w tym
miejscu maksimum, które zosta³o przesuniête
wy¿ej, miêdzy 50 a 60Hz, na skutek dzia³ania
elektrycznego filtru górnoprzepustowego, który
t³umi najni¿sze czêstotliwoœci w sygnale dostar-
czanym do g³oœnika, poœrednio wp³ywaj¹c na
sposób promieniowania otworu. W konsekwen-
cji charakterystyka wypadkowa ma szczyt przy
60Hz, a nastêpuj¹cy poni¿ej szybki spadek nie
pozwala Cortinie osi¹gn¹æ szczególnie niskiej
czêstotliwoœci granicznej. Isophon nawi¹zuje tu-
taj do zwyczaju doœæ du¿ej grupy niemieckich
producentów, którzy wprowadzaj¹ filtrowanie
“subsoniczne” nawet w du¿ych, z za³o¿enia pe³-
nozakresowych zespo³ach g³oœnikowych, oczy-
wiœcie nie dla poprawy walorów brzmieniowych,
ale dla zabezpieczenia ich przed przeci¹¿eniem.
Mo¿na to uzasadniæ – poni¿ej czêstotliwoœci bas-
refleks uk³ad drgaj¹cy g³oœnika ani nie jest odci¹-
¿any dzia³aniem uk³adu rezonansowego obudo-
wy, ani nie znajduje oparcia na poduszce powiet-
rznej, i na pe³ne wychylenie nara¿a go moc
znacznie mniejsza od znamionowej... ale dlaczego
nie boi siê tego wiêkszoœæ innych producentów?

Najni¿szego basu Cortina wiêc nie dostarczy,
w zamian oferuje mo¿liwoœæ regulacji poziomu
niskich czêstotliwoœci (rys. 5) – w zakresie +/-1
dB wzglêdem pozycji œrodkowej.

Na œciankach obudowy g³oœników niskotono-
wych g¹bka falista, a komora œredniotono-
wego wyt³umiona we³n¹ owcz¹ – tak
traktowano niegdyœ najambitniejsze linie
transmisyjne.
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Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³
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Isophon ma zdecydowanie najd³u¿sz¹ historiê
wœród niemieckich firm tutaj zgromadzonych,
co w pewnym stopniu równie¿ s³ychaæ po-

przez dŸwiêk, który dobiega z Cortiny . Bez
obaw, nie jest to dŸwiêk “starogermañski”, co-
kolwiek negatywnego by przez to rozumieæ,
a wrêcz przeciwnie – sposób prezentacji mo¿na
zinterpretowaæ jako bardzo dojrza³y, jakby ufor-
mowany poprzez lata doœwiadczeñ na bazie po-
przednich modeli, jak te¿ starannie dostrojony
w ramach mo¿liwoœci okreœlonych przez poten-
cja³ techniczny samej Cortiny. Konstruktor ka¿dej
kolumny jest odpowiedzialny za ostateczny re-
zultat, czyli brzmienie, ale warto wyodrêbniæ
dwa obszary, za które jest odpowiedzialny
w nieco inny sposób. Ka¿da firma g³oœnikowa,
która samodzielnie produkuje stosowane przez
siebie przetworniki – a do tej grupy nale¿y Isop-
hon – chwali siê mo¿liwoœci¹ swobodnego wyko-
nania przetworników pod k¹tem okreœlonego
projektu zespo³u g³oœnikowego, z uwzglêdnie-
niem innych jego cech, dla uzyskania ¿¹danego
brzmienia. To jednak prawda tylko w po³owie,
bowiem ka¿da tego typu firma dysponuje okreœ-
lonymi technologiami, mniej lub bardziej zaawan-
sowanymi, mniej lub bardziej oryginalnymi, ale
nigdy nie obejmuj¹cymi swym zasiêgiem wszyst-
kich mo¿liwoœci, jakimi dysponuj¹ inne firmy.
Dynaudio dawno temu postawi³o na polipropy-
len, B&W na kewlar, Focal obecnie na membrany
“W”, a Isophon od lat jest wierny celulozie,
i konstruktorzy poszczególnych firm dostaj¹ “do
rêki” te, a nie inne materia³y. Mog¹ je w pewnym
stopniu modyfikowaæ, zmieniaæ inne parametry
g³oœników, ale pod tym wzglêdem wiêksz¹ swo-
bodê maj¹ ma³e firmy, takie w³aœnie jak Adam,
AudioPhysic czy Phonar, które mog¹ wybieraæ
z szerszej palety technologii dostêpnych u kilku
producentów samych przetworników. Poza tym
konstruktor z ka¿dej firmy by³ zawsze, ale dzisiaj
jest szczególnie mocno, krêpowany wymagania-
mi estetycznymi, a wiêc przede wszystkim nadal
panuj¹c¹ mod¹ na obudowy w¹skie. Jestem prze-
konany, ¿e wielu konstruktorów, gdyby tylko
mog³o kierowaæ siê wy³¹cznie korzyœciami akus-
tycznymi, znacznie czêœciej stosowa³oby du¿e
g³oœniki niskotonowe, i to wcale nie na bocznych
œciankach...

Mimo tych ograniczeñ, w rêkach ka¿dego
konstruktora s¹ narzêdzia, które ostatecznie de-
cyduj¹ o profilu dŸwiêkowym, w najwiêkszej
mierze okreœlaj¹ charakter “firmowego” brzmie-
nia lub jego brak, ujawniaj¹ gust i poziom umiê-
jêtnoœci “stroiciela”. Te narzêdzia to obudowa
i zwrotnica. W³aœnie w tej sferze pokazuje siê
nam w pe³nej krasie najwy¿sza klasa Cortiny, wy-
rafinowana wstrzemiêŸliwoœæ i konsekwencja
konstruktora. Z dwóch niewielkich g³oœników
niskotonowych nie mo¿na uzyskaæ bardzo niskie-

go basu, ale mo¿na by próbowaæ zrekompenso-
waæ ten niedostatek wiêkszym nasyceniem œred-
niego podzakresu, nawet lekkim spowolnieniem,
zmiêkczeniem i zaokr¹gleniem, co doda³oby nis-
kim tonom “masy”. A jednak z Cortiny otrzymu-
jemy coœ zupe³nie innego – dok³adne, konturowe
rysowanie poszczególnych dŸwiêków, z akcen-
tem przesuniêtym na wy¿sze harmoniczne. Ow-
szem, ten zakres jeszcze mo¿na zakwalifikowaæ
jako bas, ale wielu pod tym pojêciem rozumie
efekty znacznie bli¿sze samemu skrajowi pasma,
niezlokalizowane wibracje, “masowanie” itp.,
czego Cortina po prostu nie dostarcza. Niedaw-
no us³ysza³em nowe okreœlenie: pewien klient
skar¿y³ siê, ¿e z pewnych kolumn nie otrzymuje
tak wyczekiwanej “³uny basu”, a jedynie same...
dŸwiêki! Konstruktor Cortiny postawi³ w³aœnie na
dŸwiêki, a nie na “³unê”, “fundament”, czy
“substancjê”. Owszem, Cortina wprowadza tak
bogat¹ i wyrazist¹ artykulacjê w zakresie wy-
¿szego basu, ¿e przychodzi na myœl postawienie
kropki nad “i” poprzez dodanie subwoofera
i wykreowanie w ten sposób potêgi po³¹czonej
z ju¿ dzia³aj¹c¹ dok³adnoœci¹. Ale tak mo¿na tyl-
ko teoretyzowaæ – dodanie czegokolwiek po-
przez zmianê proporcji mo¿e natychmiast cze-
goœ innego uj¹æ...

Œrednie tony s¹ popisem kompletnego spoko-
ju, wynikaj¹cego przede wszystkim z pe³nej neu-
tralnoœci. W takich przypadkach niemal równo-
czeœnie jestem zarówno pe³en podziwu dla tej
umiejêtnoœci, a jednak te¿ trochê mi czegoœ bra-
kuje... Cortina nie wyszczupla dŸwiêków, nadaje
im w³aœciwy ciê¿ar, w barwach nie s³uchaæ prze-
k³amañ, a w fakturach ¿adnych nalecia³oœci, ale
Cortina raczej pó³ s³owa nie dopowie, ni¿by mia-
³a choæ trochê przesadziæ. Nie dodaje ciep³a
i miêkkoœci, nie pokrywa dŸwiêków lekko mato-
wym “celulozowym” nalotem, jak robi to Credo

CORTINA
Cena (para)[z³]

Wykonanie i komponenty
Same przetworniki standardowe, ale zaaplikowane
z pomoc¹ bardzo zaawansowanego uk³adu filtrów.
Doskona³a obudowa, zarówno pod wzglêdem akus-
tycznym, jak i estetycznym – piêknie wykonana i dos-
têpna w wielkiej liczbie nowoczesnych wariantów

Laboratorium
Dobra liniowoœæ w ca³ym pasmie, niska efektywnoœæ,
a minimum impedancji poni¿ej 3-omów – potrzebuj¹

Brzmienie
Zrównowa¿one, neutralne, spójne, z czyteln¹ scen¹,
pe³ne dobrych manier, ale i wzbogacone dynamicz-

Celulozowe niskotonowy i œredniotonowy,
jedwabna kopu³ka... spokojne, tradycyjne
materia³y membran oprawiono w luksusowy
chrom.

S100, ale te¿ nie szlifuje ich, nie dodaje blasku
i dŸwiêcznoœci, na co pozwala sobie Virgo 3. Na
ca³y efekt – z za³o¿enia zupe³nie nieefekciarski! –
pracuje w³aœnie doskona³e zrównowa¿enie tonal-
ne i oddanie inicjatywy tworzenia spektaklu sce-
nie dŸwiêkowej, która budowana przez doskona-
le wywa¿one i pouk³adane dŸwiêki osi¹ga najwy-
¿szy stopieñ czytelnoœci, wcale przy tym nie na-
rzucaj¹c nam ani wyeksponowanego pierwszego
planu, ani nie atakuj¹c detalami, ani wreszcie nie
tworz¹c ¿adnej magii czy dodatkowej aury. Wy-
sokie tony s¹ dopasowane idealnie, ale na temat
ich samych trudno siê rozwodziæ – tutaj równie¿
nie znajdziemy krynicy niesamowitych wra¿eñ,
po prostu na równych prawach z pozosta³ymi za-
kresami jest to Ÿród³o rzetelnie podanych infor-
macji, które sk³adaj¹ siê na ca³kowicie spójny,
uporz¹dkowany obraz muzyki.

Kolumny dla tych, którzy maj¹ poza sob¹
etap fascynacji brzmieniami o silnie zarysowa-
nych cechach, i poszukuj¹ ju¿ wytchnienia w ob-
jêciach normalnoœci.

Andrzej Kisiel

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=359
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