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Uni-Q to dzisiaj najbardziej znany uk³ad koncentryczny,
poniewa¿ jest przez firmê która go opracowa³a wielu se-
zonów wszystkie konstrukcje KEF-a, od najtañszych do

najdro¿szych, s¹ wyposa¿one w to rozwi¹zanie, a sam KEF nale¿y
do pierwszoligowych producentów, znanych na ca³ym œwiecie,
i to z du¿ej gamy produktów.

KEF iQ9, podobnie jak JBL L890, jest najwy¿szym – dos³ownie
i w przenoœni - modelem w swojej serii. Tyle ¿e w przypadku
JBL-a seria L nie jest jedyn¹ propozycj¹ w zakresie nisko/œrednio-
bud¿etowym, a dla KEF-a rodzina iQ jest absolutnie podstawowa
i niezbêdna – to grunt, na którym opiera siê byæ mo¿e i 90%
sprzeda¿y klasycznych kolumn. Od kilku lat coraz wiêkszego zna-
czenia nabieraj¹ jednak wielokana³owe systemy KHT, których
KEF ma ju¿ ca³kiem spor¹ kolekcjê w du¿ym zakresie ceny, a sfe-
ra hi-endowa to domena dumnej serii Reference. iQ to has³o
przede wszystkim dla ideowo tradycyjnego, chocia¿ technicznie
zaawansowanego, stereofonicznego hi-fi, z mo¿liwoœciami rozbu-
dowania do zestawów wielokana³owych. St¹d te¿, chocia¿ mamy
tam dwa podstawkowce (iQ1 i iQ3), dwa centralne, dwa subwoo-
fery i jeden surroundowy dipol, to najwiêkszy udzia³ w serii maj¹
konstrukcje wolnostoj¹ce. Wszystkie trzy s¹ trójdro¿ne, wyko-
rzystuj¹c dwudro¿ny koncentryczny uk³ad Uni-Q w zakresie
œrednio-wysokotonowym, i dodaj¹c do niego g³oœniki niskotono-
we. W modelach iQ5 i iQ7 mamy po jednym niskotonowym,
w mniejszych iQ5 o œrednicy 16-cm, w wiêkszym iQ7 – 18-cm;
analogiczn¹ œrednicê maj¹ systemy Uni-Q. Najwiêkszy iQ9 mo¿na
opisaæ jako rozwiniêcie iQ7 o drugi 18-cm g³oœnik niskotonowy,
wraz z lekkim powiêkszeniem obudowy. Mo¿na te¿ jednak po-
wiedzieæ, zaostrzaj¹c sobie apetyt, ¿e iQ9 jest koncepcyjnie kalk¹
trzy razy dro¿szych, a brzmieniowo wartych jeszcze wiêcej, dos-
kona³ych Reference 203 – opisywanych przez nas dok³adnie rok
temu. Miêdzy obydwoma konstrukcjami s¹ oczywiœcie niebagatel-
ne ró¿nice, których nie ma sensu tutaj wymieniaæ, ale i powino-
wactwo jest oczywiste. Je¿eli konstruktorzy wykorzystali œrodki
techniczne, zainwestowane w iQ9, tak m¹drze i efektywnie, jak
w Reference 203, to rezultat brzmieniowy powinien byæ bardzo
satysfakcjonuj¹cy.

Na pocz¹tek w pe³ni udany jest efekt wizualny. Wed³ug moje-
go osobistego odbioru, Heco Elan maj¹ prezencjê ³¹cz¹c¹ solid-
noœæ, wysok¹ jakoœæ materia³ów (naturalny fornir, aluminium), ale
z nieco zbyt ciê¿kim charakterem zdobnictwa (dominuj¹ce b³ysz-
cz¹ce pierœcienie), JBL L to ju¿ estetyka zupe³nie nie w moim
guœcie, chocia¿ technicznej stronie konstrukcji nie mo¿na odmó-
wiæ bogactwa i jakoœci, wreszcie KEF ma najwiêcej wyrafinowa-
nia, delikatnoœci, a zw³aszcza oryginalnoœci, która nie tr¹ci efek-
ciarstwem, a przecie¿ to te¿ kolumna wolnostoj¹ca, i wcale nie-
sk¹po uzbrojona w przetworniki. Nowoczesna i niewieœniacka.

Trochê tylko ¿a³ujê, ¿e dystrybutor dostarczy³ do testu ko-
lumny w okleinie „ciemna jab³oñ”. Ten czereœniopodobny kolo-
rek jest byæ mo¿e wci¹¿ najpopularniejszy, ale staje siê ju¿ nudny,
ponadto nie udaje ani trochê lepiej ni¿ inne standardowe winylo-
we okleiny, ¿e jest naturalny... rzecz w tym, ¿e wersja orzecho-
wa, chocia¿ równie¿ winylowa, z któr¹ siê zetkn¹³em, jest wyj¹t-
kowa - przygl¹da³em siê jej i dotyka³em znacznie d³u¿ej ni¿ zwyk-
le, aby stwierdziæ, ¿e to jednak nie naturalny fornir. Dlatego dzi-
wiê siê, ¿e w katalogu (przyznajê, zesz³orocznym, mo¿e coœ siê
w tej sprawie zmieni³o) jako standardowe wymienione s¹ trzy
wersje: czarna, klonowa i jab³eczna, a moja ulubiona orzechowa (i
jeszcze srebrna) maj¹ byæ dostêpne na specjalne zamówienie na
wybranych rynkach... Polski dystrybutor zapewnia³ mnie, ¿e
orzech jest u nas osi¹galny, chcia³ nawet dosy³aæ drug¹ parê do
zdjêæ, ale mo¿e blefowa³ – proszê sprawdziæ.

Seriê iQ wprowadzono na salony w zesz³ym roku. Wejœcie by³o
mocne – podstawkowy monitorek iQ3 zdoby³ nagrodê EISA,

opromieniaj¹c w ten sposób równie¿ inne modele serii, wszystkie
przecie¿ oparte na nowej wersji s³ynnego koncentrycznego

uk³adu Uni-Q. Daje on od wielu lat konstrukcjom KEF-a wa¿ny
atut oryginalnoœci, niezale¿nie od zalet akustycznych, dla których

zosta³ pierwotnie stworzony - w czasach gdy dŸwiêk by³
najwa¿niejszy...
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Kolejnym estetycznym atutem iQ9 (i wszyst-
kich pozosta³ych konstrukcji tej serii) jest sam
kszta³t obudowy – z wygiêtymi i zbiegaj¹cymi siê
z ty³u bocznymi œciankami, przy ca³kowitej elimi-
nacji oddzielnego tylnego panelu. To równie¿ za-
po¿yczenie z serii Reference, gdzie KEF wczeœ-
niej wprowadzi³ tego typu obudowy, ale trzeba
stwierdziæ, ¿e podobne spotyka siê dzisiaj w ko-
lumnach wielu producentów. Wyginanie œcianek
– mo¿na to robiæ kilkoma sposobami – nie jest
dzisiaj ani technologi¹ kosmiczn¹, ani nie jest ni-
czyim patentem. KEF wyjaœnia, ¿e projektowanie
obudów o eliptycznym przekroju by³o motywo-
wane bardziej myœleniem o funkcji, ni¿ o formie.
To typowy, choæ subtelny zabieg marketingowy
– wspó³czesny audiofil chce widzieæ coœ ³adnego,
ale wierzyæ, ¿e jest to ³adne tylko przy okazji
(pe³nienia wa¿nych funkcji akustycznych). P³ci
piêknej jest to zupe³nie obojêtne. Ponownie do-
wiadujemy siê wiêc, ¿e wygiête œcianki pokona³y
fale stoj¹ce. A za³o¿ê siê, ¿e gdyby projektantom
(odpowiedzialnym nie tylko za stronê akustycz-
n¹, ale i estetyczn¹) dano nastêpuj¹cy wybór: ko-
lumna mo¿e byæ w cudownym sposób zupe³nie
uwolniona od fal stoj¹cych, ale bêdzie mia³a
kszta³t prostopad³oœcianu, albo bêdzie mia³a
kszta³t eliptyczny, tyle ¿e do ¿adnej redukcji re-
zonansów nie dojdzie, to wybraliby drug¹ op-
cjê... I by³by to dla firmy racjonalny wybór. Od
subtelnych ró¿nic brzmieniowych, dla jednych
dostrzegalnych, dla innych nie, wa¿niejsze jest
przekonanie klienta o ich nieuchronnoœci, powo-
dowanej okreœlonymi, widocznymi cechami kon-
strukcji. A je¿eli cechy te w dodatku upiêkszaj¹
kolumnê, to zbieramy komplet punktów. Ale
doœæ ju¿ sarkastycznych uwag, zw³aszcza ¿e czy-
nimy je przy okazji naprawdê wartoœciowej,

a nawet „intelektualnej” konstrukcji i samej
firmy KEF, która od samego pocz¹tku stawia-
³a na awangardowe rozwi¹zania techniczne,
wynikaj¹ce z rzetelnej wiedzy in¿ynierskiej.
Z dawnych pomys³ów przetrwa³ w zasadzie
tylko jeden – ale wyj¹tkowo udany – koncen-
tryczny uk³ad Uni-Q. Doczeka³ siê wielu wer-
sj i  i  udoskonaleñ, obecnie spotykamy go
w bodaj¿e pi¹tej generacji, ale idea ¿yje taka

sama - wprowadzenie g³oœnika wysokotonowego
w centrum g³oœnika niskoœredniotonowego (w
uk³adach dwudro¿nych) lub œredniotonowego (w
uk³adach trójdro¿nych), aby stworzyæ punktowe
Ÿród³o dŸwiêku dla szerokiego zakresu czêstotli-
woœci. Uni-Q pocz¹tkowo stosowany by³ tylko
w referencyjnych konstrukcjach KEF-a, obecnie
znajdziemy go praktycznie we wszystkich – bez
niego produkty KEF-a traci³yby charakter i cho-
wa³y w tle konkurentów. Modu³ Uni-Q wprowa-
dzony do serii iQ ma 19-mm aluminiow¹ kopu³kê
wysokotonow¹ i 16-cm przetwornik œrednioto-
nowy z membran¹ polipropylenow¹, która swój
metaliczny po³ysk zawdziêcza pokryciu warstw¹
tytanu. G³oœniki niskotonowe maj¹ membrany na
bazie celulozy, doci¹¿one plastikowymi „pociska-
mi” w centralnej czêœci (ten element jest po³¹-
czony z membran¹). Uk³ady magnetyczne zosta-
³y nie tylko zaekranowane, ale i wyposa¿one
w pierœcienie Faraday’a – to tradycyjna nazwa
omawianych równie¿ w przypadku kolumn Heco
i JBL-a miedzianych pierœcieni, redukuj¹cych in-
dukcyjnoœæ cewki i poprawiaj¹cych geometriê
pola magnetycznego w pobli¿u szczeliny, a osta-
tecznie obni¿aj¹cych zniekszta³cenia. Ukrytych
wewn¹trz g³oœników pierœcieni nie widaæ, ale ma
byæ s³ychaæ, natomiast ju¿ nasze oko uciesz¹,
pod warunkiem odkrêcenia g³oœników, ich odle-
wane z metali lekkich kosze. Tego wszystkiego,
czyli: odlewanych koszy, wyposa¿onych w pierœ-
cienie i ekranowanych uk³adów magnetycznych,
a tak¿e celulozowych membran niskotonowych,
nie by³o u poprzedników serii iQ – czyli w serii
Q. W³aœciciele starszych KEF-ów mog¹ siê tro-
chê z³oœciæ, tym bardziej ¿e nowe iQ wcale nie
s¹ dro¿sze. Ale w jednej sprawie KEF ma wci¹¿
coœ do zrobienia . . .  obiecuje zwrotnicê
w „audiofilskim gatunku”, a tymczasem wszyst-
kie kondensatory s¹ elektrolityczne. Piêæ kon-
densatorów i jeszcze wiêcej – szeœæ –cewek,
tworzy skomplikowan¹ zwrotnicê, nawet jak na
uk³ad trójdro¿ny. Taka jest tradycja KEF-a, który
do dzisiaj nie da³ siê zwieœæ modzie na uk³ady
minimalistyczne, lecz uwa¿a zwrotnicê za wa¿ne
narzêdzie dla kszta³towania charakterystyki.

Patrz¹c ponownie na front iQ9 i uk³ad g³oœni-
ków, a tak¿e otworów bas-refleks, które usta-

Terminal przy³¹czeniowy
iQ ma nie tylko eleganckie
zaciski, ale i bajeranckie
zwory – zamiast standardo-
wych blaszek, grube

  przewody.

wiono w bezpoœrednim s¹siedztwie niskotono-
wych, mo¿na podejrzewaæ, ¿e obudowê podzie-
lono na trzy komory – z jedn¹ dla œredniotono-
wego, ale i dwoma oddzielnymi dla niskotono-
wych. Podejrzenia te jednak nie w pe³ni siê po-
twierdzaj¹, niskotonowe dzia³aj¹ w ramach jed-
nego uk³adu rezonansowego bas-refleks, tyle ¿e
w nieco myl¹cy sposób wentylowanego dwoma
otworami pozornie przypisanymi s¹siaduj¹cym
g³oœnikom. A przecie¿ przegroda miêdzy nisko-
tonowymi, dziel¹ca obudowê na odrêbne komo-
ry dla ka¿dego z nich, mog³aby pomóc w walce
z falami stoj¹cymi, któr¹ tak heroicznie podjê³y
zaokr¹glone boki... Odizolowanie œredniotono-
wego oczywiœcie dochodzi do skutku, tutaj ma³y
niedosyt pozostawia fakt, ¿e spe³niaj¹ca to zada-
nie przegroda jest pozioma... znowu czepiam siê
szczegó³ów dotycz¹cych fal stoj¹cych, ale to nie
ja zadeklarowa³em, ¿e obudowa iQ9 jest pod
tym k¹tem starannie zaprojektowana.

Wreszcie na deser gniazdo przy³¹czeniowe –
 tutaj mo¿emy przyznaæ, ¿e audiofilskie, i wcale
nie tylko dlatego, ¿e jest podwójne i ma wubeto-
podobne zaciski. Zwieraj¹ je nie z³ocone blaszki,
które najwytrawniejsi audiofile oskar¿aj¹ o de-
gradacjê dŸwiêku i wymieniaj¹ na krótkie odcinki
przewodów, ale w³aœnie takie przewody, zakoñ-
czone prostymi, p³askimi koñcówkami. Oczywiœ-
cie znajd¹ siê tacy, którzy wymieni¹ je na lepsze.
Popieram - w tej pasji najwa¿niejsze jest dobre
samopoczucie.

iQ3 - czyli podstawkowy uk³ad
dwudro¿ny, oparty na module Uni-Q
znanym z iQ9, ale tutaj wykorzystanym
dla przetwarzania ca³ego pasma.
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Uk³ad koncentryczny
- najproœciej jak mo¿na...

Oprócz Uni-Q, doœæ dobrze znane s¹ jesz
cze „koncentryki” innej firmy brytyjskiej
- Tannoy’a (Dual Concentric), koneserzy

hi-endu mog¹ przywo³aæ amerykañskiego Thiela,
a konstruktorzy - hobbiœci wspomnieæ o najbar-
dziej podobnym do Uni-Q uk³adzie norweskiej
firmy Seas, który podobno usun¹³ siê z rynku na
skutek protestów KEF-a. Wszystkim tym rozwi¹-
zaniom przyœwieca jedna idea – i musi ona mieæ
wa¿ny sens, bo sama realizacja uk³adu koncent-
rycznego ³atwa nie jest, i chyba przede wszyst-
kim dlatego inne firmy w porê siê tym tematem
nie zajê³y. Owszem, samo ulokowanie tweetera
w centrum przetwornika œredniotonowego (lub
nisko-œredniotonowego) da siê zrobiæ, zw³aszcza
w czasach coraz szerszego zastosowania minia-
turowych magnesów neodymowych. Ale do dzi-
siaj KEF walczy i wci¹¿ poprawia swój modu³
Uni-Q, aby dalej redukowaæ niekorzystne zjawis-
ka zwi¹zane z jego dzia³aniem – a wynikaj¹ one
z tego, ¿e fale promieniowane przez kopu³kê
wysokotonow¹ s¹ nara¿one na odbicia i interfe-
rencje od elementów uk³adu drgaj¹cego g³oœnika
œredniotonowego (membrany i zawieszenia),
a tak¿e od znajduj¹cych siê w bezpoœrednim s¹-
siedztwie niewielkich, ale z punktu widzenia bar-
dzo krótkich fal wysokich czêstotliwoœci, wyraŸ-
nych krawêdzi ko³nierza izoluj¹cego g³oœnik wy-
sokotonowy od membrany œredniotonowego.
Problemy te widaæ na charakterystyce przetwa-
rzania w zakresie wysokich tonów, zw³aszcza
mierzonej na osi g³ównej, w postaci szeregu

mniejszych i wiêkszych nierównomiernoœci. Ale
widocznie jest to cena, jak¹ warto zap³aciæ za
zalety uk³adu. Nawet laikowi ³atwo bêdzie zro-
zumieæ pierwsz¹ z nich – dŸwiêki ca³ego zakresu
œrednio-wysokotonowego, chocia¿ promienio-
wane przez dwa autonomiczne przetworniki
(miniaturowy wysokotonowy ma odrêbny uk³ad
magnetyczny, cewkê i membranê, i jest pod³¹-
czony przez w³asny filtr górnoprzepustowy),
biegn¹ z jednego kierunku – z centrum uk³adu –
 a wiêc nak³adaj¹ siê na siebie w najbardziej natu-
ralny sposób, a nie s¹ „rozci¹gniête” miêdzy fi-
zycznie odsuniête na przedniej œciance g³oœniki
klasycznego uk³adu wielodro¿nego. Ta cecha,
chocia¿ ³atwo uchwytna, nie jest jednak najwa¿-
niejsza, poniewa¿ w praktyce wiêkszoœæ trady-
cyjnych uk³adów, o ile maj¹ g³oœniki ulokowane
w prawid³owy sposób, blisko siebie, s³uchane na-
wet z odleg³oœci 1 metra, wcale nie dokuczaj¹
wra¿eniem „rozbicia” dŸwiêku. Najwa¿niejsz¹
zalet¹ punktowego Ÿród³a dŸwiêku (tak te¿
okreœla siê tego typu uk³ady) jest niezmiennoœæ
relacji odleg³oœci od poszczególnych przetworni-
ków do s³uchacza, a w konsekwencji niezmien-
noœæ relacji fazowych, niezale¿nie do tego, pod
jakim s³uchamy k¹tem. Proœciej siê tego nie da
napisaæ... Przy klasycznych uk³adach, przemiesz-

czanie siê s³uchacza w p³aszczyŸnie pionowej (w
górê i w dó³) powoduje zmianê tych relacji,
a wskutek tego wchodzenie w strefy niew³aœci-
wego fazowo wspó³dzia³ania obydwu g³oœników,
którego konsekwencj¹ s¹ powa¿ne os³abienia
charakterystyki przetwarzania w okolicy czês-
totliwoœci podzia³u. Poniewa¿ przy typowym
uk³adzie odseparowanych przetworników nie
jest mo¿liwe wyeliminowanie tego zjawiska, ka¿-
dy konstruktor ustala sobie (i u¿ytkownikowi)
optymaln¹ oœ ods³uchu, na której dopracowuje
najlepsz¹ charakterystykê i brzmienie (najczêœ-
ciej przyjmuje siê,  ¿e jest to oœ równoleg³a do
pod³o¿a, na wysokoœci w zakresie 80-100 cm -
na takiej wysokoœci spodziewamy siê spotkaæ
uszy s³uchacza). Najlepsza charakterystyka poja-
wia siê wówczas w zwi¹zku ze œciœle okreœlony-
mi przesuniêciami faz, wynikaj¹cymi z ró¿nicy
odleg³oœci od obydwu g³oœników. Ró¿nica ta jest
w minimalnym stopniu zale¿na od samej odleg-
³oœci s³uchacza od zespo³u g³oœnikowego, a bar-
dzo zale¿na od k¹ta w p³aszczyŸnie pionowej (o
ile przetworniki ustawione s¹ w osi pionowej).
Przy uk³adach Uni-Q mo¿emy poruszaæ siê
w ka¿dej p³aszczyŸnie, poziomej, pionowej i ja-
kiejkolwiek ukoœnej, a ró¿nica odleg³oœci pozo-
staje sta³a – i wynosi zero, je¿eli bierzemy pod
uwagê po³o¿enie cewek. Oczywiœcie sto¿kowy
kszta³t membrany œredniotonowego teoretycz-
nie wnosi pewne zak³ócenia do tej zasady dzia³a-
nia, które jednak w praktyce nie maj¹ wiêkszego
znaczenia.

Dlaczego z takim spokojem KEF odpuœci³
próbê stworzenia punktowego Ÿród³a dŸwiêku
dla uk³adów trójdro¿nych, i pozwala g³oœnikom
niskotonowym oddaliæ siê od Uni-Q? Czy nie
przekreœla to przedstawionej idei? Nie, ponie-
wa¿, po pierwsze: zgodnoœæ fazowa miêdzy g³oœ-
nikiem niskotonowym a œredniotonowym jest za-
pewniona dla znacznie szerszego zakresu k¹tów,
dziêki znacznie wiêkszej d³ugoœci fal czêstotli-
woœci przypadaj¹cych na ten zakres czêstotli-
woœci podzia³u (taka sama zmiana w relacji od-
leg³oœci miêdzy g³oœnikami bêdzie oznacza³a
znacznie mniejsz¹ czêœæ fali i niewielkie przesu-
niêcie jej fazy), po drugie: ze wzglêdu na wszech-
kierunkowe promieniowanie niskich czêstotli-
woœci i bardzo du¿y udzia³ odbiæ, nie lokalizuje-
my ich Ÿród³a tak dobrze, jak czêstotliwoœci
œrednich i wysokich. Wreszcie dla jak najlepsze-
go spe³nienia tych dwóch za³o¿eñ, KEF, ustala
bardzo nisk¹ czêstotliwoœæ podzia³u miêdzy Uni-
Q a sekcj¹ niskotonow¹ (w iQ9 – wed³ug danych
katalogowych 250Hz, a wed³ug naszych pomia-
rów nawet poni¿ej 200Hz).

Uni-Q ma ju¿ 18 lat, osi¹gn¹³ wiêc wiek jak
najbardziej dojrza³y, i jest jednym z wielu przy-
k³adów potwierdzaj¹cych tezê, ¿e wcale nie ¿y-
jemy w czasach najwiêkszych g³oœnikowych inno-
wacji, a raczej w czasach ich intensywnej eks-
ploatacji i lekkich modyfikacji.

Uni-Q w wydaniu iQ -
membrana przetwornika œredniotonowego

lekko b³yszczy warstw¹ tytanu,
a ze œrodka  po³yskuje aluminiowa

kopu³ka wysokotonowa.
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IQ9 zagra³y mniej - wiêcej tak, jak siê te-
go spodziewa³em, a w miarê sprecyzowane
oczekiwania wynika³y z doœæ czêstych spo-

tkañ z kolumnami KEF-a zarówno w ci¹gu ostat-
niego roku, jak i na przestrzeni wielu wczeœniej-
szych lat. Mo¿na powiedzieæ, ¿e KEF jest bardzo
przewidywalny pod tym wzglêdem, nie zmienia
ani swoich najwa¿niejszych rozwi¹zañ technicz-
nych (chocia¿ nie przeczê, ¿e udoskonala), ani
za³o¿eñ brzmieniowych, które po czêœci ze sto-
sowanej techniki g³oœnikowej wynikaj¹, ale po
czêœci zawsze le¿¹ w gestii gustu i kaprysu kon-
struktora odpowiedzialnego za ostateczne do-
strojenie, a wiêc uk³ad zwrotnicy. W ci¹gu kilku
ostatnich lat tak znane i ustabilizowane na rynku
firmy jak B&W czy Focal (dawniej JMlab) jednak
odwa¿y³y siê zauwa¿alnie zmieniaæ charakter
brzmienia kolejnych generacji swoich kolumn,
i na tym tle KEF jest charakterystyczny nie tylko
poprzez Uni-Q, ale w³aœnie poprzez trwanie
przy wybranych dawno temu priorytetach. Naj-

wa¿niejsza  jest  neutralnoœæ,  tonalna  popra-
wnoœæ, a wiêc liniowe prowadzenie charakterys-
tyki, co najmniej dobry wgl¹d w detale i prawid-
³owe nakreœlenie sceny, a tak¿e trzymanie tem-
pa, które wraz z neutralnoœci¹ dostarcza wra¿e-
nie zwartoœci. iQ9 te¿ id¹ tym kursem. Ca³e
przetwarzane pasmo jest œwietnie zintegrowane
i wyrównane. Bas potrafi zaznaczyæ siê mocnym,
konkretnym poci¹gniêciem, ale nie jest noto-
rycznie wyeksponowany, ani te¿ nie zaskoczy
bardzo niskim zejœciem. Dynamiczny i zdyscyp-
linowany – trochê podobny do s³yszanego z Aeli-
te 3, nie jest jednak a¿ takim twardzielem, co mu
wcale na z³e nie wychodzi. Raczej ograniczenie
udzia³u najni¿szych sk³adowych mo¿e byæ powo-
dem pewnego niedosytu, chocia¿ w takiej sytua-
cji ³atwiej jest utrzymaæ kontrolê, zwartoœæ
i tempo. I równie¿ dziêki temu iQ9 graj¹ w spo-
sób bardzo dobrze zorganizowany, uporz¹dko-
wany, koherentny. Œrednie tony, mimo ¿e wcale
nie podrasowane, nawet tak zdecydowanie nie
wype³nione, w towarzystwie poskromionych skra-
jów pasma prezentuj¹ siê bez kompleksów, bu-
duj¹ spójne, komunikatywne wokale i pewnie
prowadz¹ instrumenty liderów na prawid³owo,
aczkolwiek nieco asekuracyjnie wywa¿onym
pierwszym planie. Wysokie tony s¹ ze œrednic¹
nie tyle po³¹czone, co zespolone, wrêcz wtopio-
ne - to kolejny przyczynek do pe³nej integracji
brzmienia iQ9, chocia¿ pewn¹ cenê za to trzeba
by³o zap³aciæ. Góra wychodzi ze œrednicy w dob-
rej kondycji, tylko chyba koñczy siê ciut za
wczeœnie – st¹d te¿ „aura”, która budowana jest
swobodnym rozpraszaniem najwy¿szych czês-
totliwoœci, jest trochê ograniczona. Znowu coœ
za coœ – mo¿e ubocznym, ale mi³ym skutkiem
takiego profilu tej czêœci pasma jest jego lekkie
„dos³odzenie”. Ostatecznie tym bardziej przeno-
si to nasz¹ uwagê na œrednie tony, które KEF-y
zawsze traktuj¹ ze specjaln¹ atencj¹.

A.K.

G³oœnik niskotonowy pokazuje
szlachetne, celulozowe oblicze,
ozdobione pociskiem centralnej

czêœci membrany.

iQ9
Cena (para)[z³] 5000
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Du¿o technicznych smaczków z Uni-Q na czele, prze-
tworniki mocne i wyrafinowane zarazem, obudowa
elegancka, oklejona foli¹ winylow¹, ale dobrej jakoœci –
efektowna zw³aszcza wersja orzechowa.
Laboratorium
Równiutkie œrednie czêstotliwoœci, wysokie lekko po-
falowane, a niskie... niezbyt niskie. Standardowa efek-
tywnoœæ, impedancja 4 omy.

Brzmienie
Spójne, dobrze zorganizowane, z dok³adnie dopaso-
wanymi sopranami i dynamicznym, raczej krótkim ba-
sem. Plastyczny, koncentruj¹cy ca³oœæ brzmienia œro-
dek pasma.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiocenter
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rys. 1. iQ9, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. iQ9, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. iQ9, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Rek. moc wzmacniacza [W]** 15−200
Wymiary (WxSxG) [cm] 94x22x33

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5. iQ9, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 4.  iQ9, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Podobnie jak JBL, KEF dostarcza kolumnê
o rzeczywistych minimach impedancji na pozio-
mie nieco ni¿szym od 4 omów, wystêpuj¹cych
w zakresie niskich czêstotliwoœci (100Hz, 350Hz),
a wraz z tym informacjê, ¿e impedancja nominal-
na iQ9 to 8 omów. KEF to firma stawiaj¹ca na
innowacje, w tym przypadku radzimy jednak
przyj¹æ - w zgodzie z mniej nowoczesnymi regu-
³ami ustalania impedancji znamionowej - ¿e wy-
nosi ona 4 omy.

Rys. 1 podpowiada te¿, ¿e zastosowano filtry
wy¿szego rzêdu, na pewno miêdzy g³oœnikiem
œredniotonowym a wysokotonowym – wzniesie-
nie charakterystyki przy 2 kHz jest bardzo strome.

Charakterystyka przetwarzania, widoczna na
rys. 2, pozwala pochwaliæ ogólne zrównowa¿e-
nie zakresów i bardzo dobre wyrównanie œred-
nich czêstotliwoœci – zakres 200Hz- 2kHz zmieœ-
cimy w œcie¿ce nawet wê¿szej ni¿ +/-1dB. Wy-
nik referencyjny. Powy¿ej 2kHz charakterystyka
zaczyna falowaæ, aby wreszcie tu¿ przed granic¹
pasma akustycznego, gwa³townie opadaæ – st¹d
w¹tpliwoœæ, czy kolumna rzeczywiœcie osi¹ga de-
klarowane 40kHz. Ale pomiar na osi g³ównej nie
jest ulubion¹ konkurencj¹ uk³adów koncentrycz-
nych, w tym Uni-Q – kumuluje on odbicia od
okr¹g³ych krawêdzi dooko³a kopu³ki wysokoto-
nowej. Na innych osiach mo¿e byæ lepiej.

Niskie czêstotliwoœci s¹ wzmocnione w oko-
licach 100Hz, ale przetwarzanie wyraŸnie s³abnie
ju¿ poni¿ej 80Hz, spadek –6dB wzglêdem œred-
niego poziomu odczytujemy przy 45Hz. Efek-
tywnoœæ jest na przeciêtnym poziomie – 87dB;
podawane w katalogu 91dB, znowu podobnie jak
w przypadku JBL, nale¿y uznaæ za przejaw zdro-
wego optymizmu.

Wraz z rys. 3 powracamy do zakresu œred-
nio-wysokotonowego. Na osiach 15O i 30O znika
podbicie przy 15kHz, a granica 20kHz osi¹gana
jest z lepszym poziomem, warto wiêc popróbo-
waæ ró¿nych ustawieñ.

Maskownica zmienia rozk³ad drobnych rezo-
nansów (rys. 4), trochê je te¿ wzmacniaj¹c, ale
mo¿na taki efekt zaakceptowaæ – charakterysty-
ka powy¿ej 2kHz i tak nie jest idealna.

Pomiar Ÿróde³ niskich czêstotliwoœci (rys. 5) Patrz¹c od ty³u na wykrêcone g³oœniki,
modu³ Uni-Q odró¿nimy od przetworników

niskotonowych tylko po przewodach
wchodz¹cych do œrodka uk³adu magnetycz-

nego –dostarczaj¹ one sygna³ do kopu³ki
wysokotonowej. Wszystkie jednostki maj¹

ekranowanie i odlewane kosze. musi tym razem obj¹æ równie¿ g³oœnik nominal-
nie œredniotonowy – producent okreœla czêstot-
liwoœæ podzia³u na 250Hz, ale faktycznie przeciê-
cie charakterystyk g³oœnika œredniotonowego

i niskotonowych nastêpuje poni¿ej 200Hz,
œredniotonowy ma wp³yw na charakterysty-
kê w zakresie niskich tonów. „Dwugarbny”
kszta³t ciœnienia promieniowanego przez ot-
wory bas-refleks sugeruje, ¿e nie zaszkodzi³a-

by nieco wiêksza obudowa.
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