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Kolumna jest wielka, to i bas jest wielki, nie
da siê tego ukryæ. Ale czy jest prawid³owy?

Brakuje dok³adnoœci i konturów, nie tylko w naj-
ni¿szych rejonach, ale i na styku ze œrednimi to-
nami, trzeba jednak przyznaæ, ¿e podstawowe
zrêby informacji s¹ tam czytelne. Ni¿ej szaleje
ju¿ burza, i to niezale¿nie, czy tego chcemy, czy
nie. Œredni bas po prostu wymkn¹³ siê spod kont-
roli. Na samym dole pasma nie s³ychaæ ju¿ takiej
ekspansji, ale nadal serwowane tam dŸwiêki s¹
potê¿ne, co nie tylko wp³ywa na wyolbrzymienie
dŸwiêkowej rzeczywistoœci, ale te¿ j¹ rozmiêk-
cza.

Œrednica ma ch³odn¹ barwê, jest wsuniêta
pomiêdzy masyw basu i szpilki góry. DŸwiêki s¹
szczup³e,  spotykamy w nich metal icznoœci ,
zgrzytliwe niedoci¹gniêcia, ale równie¿ dostrze-

gamy polot w tworzeniu przestrzeni. Instrumen-
ty brzmi¹ jeszcze w miarê poprawnie, ale g³osy
wokalistów s¹ wyraŸnie skompresowane.

Góra jest szklista, szeleszcz¹ca i wyekspono-
wana. Koda serwuje z tego pu³apu bardzo wiele
dŸwiêków, ale tylko niektóre z nich maj¹ meta-
liczne cechy, wiêkszoœæ zachowuje siê przyzwoi-
cie, choæ w newralgicznych momentach pojawia-
j¹ siê w³aœciwie wyartyku³owane uszczypliwoœci.

Ca³oœæ jest wiêc hybrydowa - przestrzenna,
jasna, ale miêkka i postawiona na obszernej, tyle
¿e doœæ chwiejnej podstawie basowej. SL800F
dobrze nadaj¹ siê do odtwarzania silnej, rytmicz-
nej muzyki, w której jest wiele elektronicznych
instrumentów. Rytm siê os³abi, ale efekt bêdzie.
W  przypadku  sk³adu  akustycznego  skutki  s¹
smutne.

Z nieogarnionej
ludzkim umys³em

oferty g³oœników marki
Koda wybrano dla nas

model równie wielki,
co tani. Pocz¹tkowo

wydawa³o siê, ¿e SL800F
góruje nad

konkurentami wy³¹cznie
wielkoœci¹ skrzyni,

póŸniej kolumny
ujawni³y równie¿ inne

zalety.

Obudowa jest naprawdê monstrualna,
zw³aszcza postawiona obok kefoskiego
mikrusa iQ5. Pokryto j¹ jasn¹ oklein¹

drewnopodobn¹. Przetworniki zamocowano we
wg³êbieniach w przedniej œciance, niby drobiazg,
ale pocieszaj¹cy, ¿e wykonanie precyzyjnych wy-
frezowañ nie jest obce producentowi. Pomiêdzy
dwoma 21-cm g³oœnikami nisko-œredniotonowy-
mi zainstalowano wysokotonowy – 25-mm teks-
tyln¹ kopu³kê. Na poziomie tweetera znalaz³y siê
wciêcia w skrzyni obudowy, prawdopodobnie
producentowi chodzi³o raczej o zabieg wzorni-
czy, ni¿ o lepsze rozpraszanie dŸwiêków wyso-
kotonowych (choæ tego przebieg³ego planu wy-
kluczyæ do koñca nie mo¿emy). Membrany g³oœ-
ników nisko-œredniotonowych s¹ metalowe,
a kosze to solidne odlewy – brawo. Magnesy
wszystkich przetworników zosta³y zaekranowa-
ne, wielkoœci puszek jasno mówi¹ o tym, ¿e mo-

Wysokotonowa kopu³ka
jest tekstylna, a œrednio-
tonowce maj¹ nie tylko
metalowe membrany,
ale równie¿ odlewane
kosze.

tory s¹ chyba du¿e. Wewn¹trz obudowy przebie-
ga jedno du¿e, pionowe wzmocnienie, dwa
wsporniki znalaz³y siê równie¿ za g³oœnikami
(poziomo). Maskownica to mocny plastikowy
stela¿, na tyle gêsty w o¿ebrowaniu, ¿e z pew-
noœci¹ nie pozostaj¹cy bez wp³ywu na rozcho-
dzenie siê fal dŸwiêkowych.

Gniazdo g³oœnikowe jest podwójne, standar-
dowe, umieszczono je doœæ wysoko. Na samym
dole tylnej œcianki zainstalowano dwa wyloty
bas-refleks. Nó¿ki wystaj¹ poza obrys kolumny,
do nich ewentualnie mocowane s¹ kolce. “Zew-
nêtrzne” nó¿ki nie s¹ jednak koniecznie potrzeb-
ne, dziêki swoim gabarytom SL800F s¹ stabilne
i bez nich.

Koda SL800F

SL800F
Cena [z³] 1800
Dystrybutor POLPAK

Wykonanie i komponenty
Du¿a obudowa z oklein¹ przeciêtnej jakoœci.
Solidne przetworniki, ekranowanie.
ocena dobra+

Laboratorium
Wyeksponowane 70Hz, falowanie charakterys-
tyki w wy¿szych zakresach. Bardzo ³atwa impe-
dancja, a mimo to dobra efektywnoœæ.

ocena dobra

Brzmienie
Wielki bas, chuda œrednica, wyraŸne wysokie
tony. O neutralnoœci nie ma co mówiæ, ale jest
swoboda, a nawet przestrzennoœæ.
ocena dobra

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/polpak


Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³
L

  
  

  
  

A
  

  
  

  
B

  
  

  
  

O
  

  
  

  
R

  
  

  
 A

  
  

  
  

T
  

  
  

  
O

  
  

  
  

R
  

  
  

  
I 

  
  

  
 U

  
  

  
  

M
HI-FI

rys. 3. SL800F,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. SL800F,  charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
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W dalszej czêœci pomiarów wyjd¹ ró¿ne
kwiatki... ale na pocz¹tek dobra wiadomoœæ. Ko-
da SL800F to jedyna w tym teœcie kolumna, któr¹
mo¿na bez wahania zakwalifikowaæ jako znamio-
nowo 8-omow¹. Co wiêcej, minimum (charakte-
rystyki modu³u impedancji, rys. 1) przy 140Hz
le¿y na poziomie nawet wy¿szym od 8-omów,
z tymi g³oœnikami poradz¹ sobie nawet najs³ab-
sze amplitunery.

Niestety, rys. 2 pokazuje, ¿e SL800F jest
w³aœciwym partnerem dla s³abych amplitunerów
równie¿ ze wzglêdu na swoj¹ nisk¹ klasê... Cha-
rakterystyka przetwarzania ma wiele defektów,
najwyraŸniejszy polega na agresywnym uwypuk-
leniu okolic 70Hz – mocny bas (chocia¿ niezbyt
niski, i z pewnoœci¹ s³abo kontrolowany) mo¿e
siê jednak w ocenie wielu mniej wymagaj¹cych
s³uchaczy okazaæ atutem. W zakresie œrednio-
wysokotonowym charakterystyka podskakuje,
najpierw maj¹c os³abienie 2-3kHz, aby przy 4kHz
wystrzeliæ w¹skopasmowym rezonansem.

Uwypuklenie 70Hz odpowiedzialne jest (zbyt)
efektywne wspó³dzia³anie w tym zakresie g³oœni-
ków i silnie promieniuj¹cego bas-refleksu, nato-

Impedancja znamionowa [Ω]* 8
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Rek. moc wzmacniacza [W]** 40−150
Wymiary (WxSxG) [cm] 107x28,5x31

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

KODA SL800F

rys. 1. Phantom v.4, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3. Phantom v.4,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. Phantom v.4, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Phantom v.4 nale¿y do doœæ licznej grupy
konstrukcji (z tego grona mo¿na do nich zaliczyæ
równie¿ Rubicona), których formalnie nie mo¿na
uznaæ za znamionowo 8-omowe, poniewa¿ mini-
ma na ich charakterystykach impedancji (rys. 1)
le¿¹ nieco poni¿ej 6 omów, ale jednak nie scho-
dz¹ do poziomu 4 omów, ani tym bardziej jesz-
cze ni¿ej (jak w Elacu i KEF-ie). Dla takich przy-
padków mamy wariant impedancji znamionowej
6 omów i ³askawy komentarz, ¿e da sobie z tym
radê 99% amplitunerów.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) ujaw-
nia silne os³abienie na prze³omie œrednich i wy-
sokich czêstotliwoœci; pomiar ten przeprowadzi-
liœmy rutynowo - ze zdjêt¹ maskownic¹, podczas
gdy Paradigm projektuje swoje kolumny do pra-
wid³owego dzia³ania z os³on¹ za³o¿on¹. Jednak
skutki jej za³o¿enia (rys. 4) wcale nie zmieniaj¹c¹
diametralnie obrazu sytuacji – os³abienie nie jest
ju¿ tak g³êbokie przy 3kHz, ale rozci¹ga siê dalej,
na zakres 4-6kHz. Podobny efekt uzyskujemy na
osiach 15O i 30O (rys. 3), mimo ¿e najwy¿sza ok-
tawa jest wówczas os³abiania, to wysokich to-
nów i tak nigdy nie zabraknie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 100
Wymiary (WxSxG) [cm] 94x20x32

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

PHANTOM V.4

Ju¿ Elac zaimponowa³ nam nisk¹ czêstotli-
woœci¹ graniczn¹, ale Paradigm go przelicytowa³
– spadek –6dB wzglêdem œredniego poziomu

miast rys. 3 pokazuje, ¿e na osiach 15O i 30O

mo¿emy zmniejszaæ szpic przy 4kHz, niestety
wysokim kosztem – dalszego pog³êbiania os³a-

bienia przy 3kHz. Maskownica jest fatalna (rys. 4)
– i tak nie najlepsz¹ charakterystykê psuje jesz-
cze bardziej.

z ca³ego pasma odnotowujemy przy ok. 30Hz,
rewelacja. Niskie strojenie bas-refleksu (ok.
35Hz) okaza³o siê bardzo skuteczne.
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rys. 2. Phantom v.4, charakterystyka przetwarzania
w całym pasmie.

rys. 2. SL800F, charakterystyka przetwarzania
w całym pasmie.

rys. 1. SL800F, charakterystyka modułu impedancji.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=396
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