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Firma Mission to jeden z najwiêkszych brytyjskich producentów g³oœnikowych.
Nie mam bie¿¹cych danych, ale kilka lat temu w³aœnie ten producent, a nie ¿aden
inny, notowa³ na swoim macierzystym rynku najwiêksze obroty. Ten “inny”
natomiast odnosi³ najwiêksze sukcesy jako eksporter. Sytuacja chyba nie zmieni³a
siê diametralnie, ale przyznajê, ¿e w zespo³ach g³oœnikowych Mission od dawna ani
nie widzê, ani nie s³yszê nic z gruntu wyspiarskiego. I nic w tym z³ego.

S eria m3 jest przyk³adem bardzo uniwersal-
nego i zrównowa¿onego wyboru kon-
strukcji.  Trzy  podstawkowce  ró¿nych

wielkoœci, od 3-litrowej (netto) miniaturki m30
do œredniej wielkoœci m32 (12 litrów) to mo¿e
uk³on w  stronê “monitorowej” tradycji, ale
obok stoj¹ ju¿ trzy kolumny pod³ogowe, dwu-
dro¿ne m33, dwuipó³dro¿ne m34 i trójdro¿ne
m35 – a wiêc najwiêksze w serii. A do tego dwa
centralne, efektowy dipol i subwoofer.

m35 godnie pe³ni¹ rolê przywódcy m-misyj-
nego stada. Co prawda Diamondy 9.6 Wharfedale
okaza³y siê jeszcze wiêksze, i kusz¹ czterema
ró¿nymi ciekawymi przetwornikami, ale m35 maj¹
wiêcej dostojeñstwa, elegancji, a jednoczeœnie
wydaje siê, ¿e kryj¹ w sobie du¿y potencja³. Trzy
przetworniki, chocia¿ “tylko” 17-cm, emanuj¹ si-
³¹ poprzez jednolit¹, sferyczn¹ powierzchniê
membran. NajwyraŸniej Elac, który jest znany
z podobnych g³oœników od lat, nie opatentowa³
pomys³u – struktura g³oœników Mission jest po-
dobna, z zewn¹trz widzimy “miskê”, która opie-
ra siê na typowej membranie o profilu sto¿ko-
wym, po³¹czonej z cewk¹. Obydwie warstwy
wykonane s¹ z celulozy (w Elacu “miska” jest
z folii aluminiowej). Struktura taka na pewno
charakteryzuje  siê  podwy¿szon¹  sztywnoœ-
ci¹ w stosunku do membrany konwencjonalnej.
Z zewn¹trz widaæ efektowne pierœcienie os³ania-
j¹ce kosze g³oœników, szerokie i zaginaj¹ce siê
zgodnie z wyprofilowaniem bocznych krawêdzi
obudowy. Same kosze s¹ wyt³oczone z blachy,
natomiast uk³ady magnetyczne zosta³y poddane
czêœciowemu ekranowaniu, poprzez dodanie od-
wrotnie spolaryzowanego pierœcienia ferrytowe-
go. Wraz z neodymowym magnesem tweete-
ra, mamy zespó³ g³oœnikowy o zredukowanym
rozproszonym polu magnetycznym. G³oœnik wy-
sokotonowy ma 25-mm kopu³kê, która wydaje
siê byæ tekstyln¹, ale producent precyzuje, ¿e
u¿yty materia³ nazywa siê Viotex. G³oœnik wyso-
kotonowy przymocowany jest nie bezpoœrednio
do œciany obudowy, ale od ty³u do plastikowej
oprawy (bêd¹cej jednoczeœnie os³on¹ kosza zna-
jduj¹cego siê powy¿ej g³oœnika œredniotonowe-
go). To stosowany przez Mission od lat sposób
na “od³¹czenie” g³oœnika wysokotonowego od
wibracji obudowy. Na pewno sposób taki nie
mo¿e byæ skuteczny w 100-procentach, ale ka¿-
da poprawa siê liczy. Konstrukcje Mission mo¿na
te¿ od lat poznaæ po odwróconej konfiguracji
g³oœników – wysokotonowy znajduje siê poni¿ej
nisko-œredniotonowego.

Trzeba przyznaæ, ¿e Mission du¿o zainwesto-
wa³ w solidnoœæ obudowy. Ju¿ z zewn¹trz widaæ,
¿e front musi mieæ znaczn¹ gruboœæ (dziêki cze-

mu mo¿liwe by³o te¿ wykonanie szerokim ³u-
kiem wyprofilowañ bocznych krawêdzi). Gru-
boœæ przedniej œcianki to 30-mm, pozosta³e 18-
mm, znaleŸliœmy jeszcze trzy poprzeczne wzmoc-
nienia. Dwa z nich maj¹ formê wieñców, znajdu-
j¹ siê we wspólnej komorze g³oœników niskoto-
nowych, trzeci jest przegrod¹ wydzielaj¹c¹ ko-
morê dla g³oœnika œredniotonowego. Producent
chwali siê zastosowaniem odrêbnej komory dla
œredniotonowego, jakby w ogóle w grê wchodzi³

jej brak... Ciekawostk¹ jest jednak wyprowadzo-
ny z tej komory (na tylnej œciance) ma³y (3 cm
œrednicy) otwór z tunelem, zamkniêty g¹bk¹.

G³ówny bas-refleks (œrednica 7 cm), pracuj¹-
cy z par¹ g³oœników niskotonowych, promieniuje
równie¿ do ty³u, ale producent dopuszcza usta-
wienie ju¿ w odleg³oœci 30 cm od œciany po-
mieszczenia.

Gruby i  rozszerzaj¹cy siê ku do³owi cokó³
dodaje kolumnie jeszcze wiêcej powagi i popra-
wia jej stabilnoœæ, oczywiœcie rekomendowane jest
te¿ u¿ycie kolców, bêd¹cych na wyposa¿eniu.

Gniazdo  przy³¹czeniowe  jest  podwójne,
z trzpieniami ustawionymi w jednym szeregu.

Du¿a, solidna, efektowna i gustowna kon-
strukcja.
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rys. 1. m35, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3a. m35, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości przy bas−refleksie otwartym.

 rys. 3c. charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, przy bas−refleksie otwartym i zamkniętym.

rys. 3b. m35, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości przy bas−refleksie zamkniętym.

 rys. 5 Chorus 714S, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym – wpływ maskownicy.

Charakterystyka impedancji m35 jest doœæ
ciekawa, i to z kilku powodów. W zakresie œred-
nio-wysokotonowym ma niewielk¹ zmiennoœæ –
mimo uk³adu trójdro¿nego (rys. 1). ¯aden wzmac-
niacz siê za to nie obrazi, jest to te¿ pewna oko-
licznoœæ ³agodz¹ca wobec 4-omowej impedancji
znamionowej, co stwierdzamy na podstawie nie-
co ni¿szej od 4 omów wartoœci niedaleko powy-
¿ej 100Hz. W zakresie poni¿ej 100Hz charakte-
rystyka siê rozdwaja – oczywiœcie tylko na rysun-
ku – bowiem na³o¿yliœmy na siebie pomiary dla
wersji z bas-refleksem dzia³aj¹cym i otworem
zamkniêtym. Sp³aszczenie górnego z dwóch
wierzcho³ków przy charakterystyce bas-reflek-
sowej, jak i podobne sp³aszczenie jedynego
wierzcho³ka  dla  wersji  zamkniêtej,  wynika
z wp³ywu, jaki ma na wypadkow¹ charakterysty-
kê impedancji sekcja œredniotonowa, siêgaj¹ca
swoim przetwarzaniem bardzo nisko.

Zestaw charakterystyk przy bas-refleksie ot-
wartym pokazuje rys. 3a. Mamy tam charakte-
rystykê (wspóln¹) pary g³oœników niskotono-
wych – z wyraŸnym odci¹¿eniem przy 42Hz,
gdzie dostrojono uk³ad rezonansowy obudowy.
Przy tej samej czêstotliwoœci odnajdziemy wierz-
cho³ek charakterystyki ciœnienia promieniowane-
go z otworu – jej kszta³t jest doœæ regularny, pa-
rametry uk³adu zosta³y dobrze dobrane. Charak-
terystyka wypadkowa sekcji niskotonowej to ta
“druga od góry” przy 100Hz. Do tego dodajemy
jeszcze charakterystykê sekcji œredniotonowej.
Przecina ona charakterystykê sekcji niskotono-
wej przy 200Hz (tam wiêc jest akustyczna czês-
totliwoœci podzia³u), ale utrzymuje doœæ wysoki
poziom a¿ do 100Hz, i w œlad za tym ostateczna
charakterystyka wypadkowa ca³ego zespo³u pod-
nosi siê jeszcze wy¿ej równie¿ w okolicach
100Hz. W zwi¹zku z tak odwa¿n¹ prac¹ œrednioto-
nowego (ale jest to przecie¿ jednostka takiej sa-
mej wielkoœci, jak niskotonowe, a mo¿e dok³ad-
nie taka sama), zastosowanie t³umionego otworu
w jego komorze mo¿e mieæ sens.

Rys. 3b pokazuje zestaw charakterystyk przy
otworze zamkniêtym – a wiêc sekcji niskotono-
wej, œredniotonowej, i wypadkow¹, a rys. 3c po-
równuje charakterystyki wypadkowe dla wersji
bas-refleks i zamkniêtej. Obrazek zgodny z teo-
ri¹ – bas-refleks podnosi efektywnoœæ w wiêk-
szej czêœci zakresu basowego, o ok. 3dB w za-
kresie 30Hz–100Hz, jego krzywa poni¿ej 40Hz jed-
nak opada szybciej, przy 28Hz przecina krzyw¹
dla obudowy zamkniêtej. W praktyce os³abienie
zdolnoœci przetwarzania najni¿szych tonów w po-
równaniu do obudowy zamkniêtej bêdzie niewy-
czuwalne, nale¿y jednak pamiêtaæ o lepszych
charakterystykach impulsowych tej ostatniej.

Charakterystyka przetwarzania w ca³ym pas-
mie (rys. 2) jest nietypowa – tak, jakby do spoty-
kanych wokó³ charakterystyk “wykonturowa-
nych”, czyli uwypuklaj¹cych skraje pasma, do³o-
¿ono wyeksponowany “wy¿szy œrodek” – zakres
1-2kHz. Konstruktorzy Mission nie do koñca po-
radzili sobie z trójdro¿nym zadaniem, podczas
gdy dwuipó³dro¿ne m34 opanowali bardzo dob-
rze (pomiary Audio 5/2004).

rys. 2.m35, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 4. m35, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

Pomiary na osiach innych od osi g³ównej –
czyli pod k¹tem 15O–30O – niewiele na to zjawis-
ko mog¹ poradziæ (rys. 4), oczywiœcie gasn¹ wy-
sokie tony, ale œrednie tony nie chc¹ ust¹piæ.
W koñcu jednak wzmocnienie to nie jest dras-
tyczne – ok. 3dB wzglêdem wycofanych okolic
500Hz i 5kHz, a na poziomie mocnych 100Hz
i 1kHz. Dla porz¹dku wyjaœnijmy jeszcze, ¿e po-
miary te przeprowadziliœmy na wysokoœci 90-
cm, czyli pomiêdzy osiami g³oœników wysokoto-
nowego i œredniotonowego. Zarówno ze wzglê-

dów praktycznych, jak i teoretycznych wysokoœæ
ta wydaje siê w³aœciwa.

Bardzo dobra jest natomiast maskownica –
jeszcze nie idealna, ale ju¿ na tyle neutralna, ¿e
mo¿na j¹ pozostawiæ za³o¿on¹; na rys. 5 widaæ
tylko drobne z¹bki przez ni¹ wprowadzane.

Efektywnoœæ wynosi 89dB – od du¿ej 4-omo-
wej kolumny mo¿na tego wymagaæ. Producent
chcia³ wymóc jeszcze wiêcej - podaje w katalogu
92dB – ale mu siê nie uda³o, w ka¿dym razie nie
z nami.
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C hocia¿ i Paradigmom nie brakuje g³oœników,
to jednak m35 wydaj¹ siê najlepszym rywa-

lem dla nowych Wharfedali, zapowiadaj¹c swoj¹
g³oœnikow¹ muskulatur¹ i obfit¹ sylwetk¹ obudo-
wy moc niskotonowych wra¿eñ i spor¹ dawkê
decybeli – o ile j¹ wywo³amy za pomoc¹ pokrêt³a
g³oœnoœci we wzmacniaczu. Wygl¹d m35 dobrze
koresponduje z brzmieniem – bas nie zawodzi,
w tym jednak uproszczonym sensie, ¿e jest go
zawsze pod dostatkiem, czyli czêsto jest go bar-
dzo du¿o. Niskie tony s¹ ciê¿kie, przekonuj¹, ¿e
charakterystyka m35 siêga nisko, mo¿na by te¿
powiedzieæ, ¿e bas m35 jest bogaty, to znaczy
nie tylko mocny, ale i odpowiednio zró¿nicowa-
ny. Nie da siê jednak ukryæ, ¿e ta obfitoœæ po
pewnym czasie mo¿e staæ siê mêcz¹ca. Aby tego
unikn¹æ, na pewno nale¿y ustawiæ m35 starannie,
daleko od œcian (co te¿ uczyni³em podczas testu,
ale jak widaæ nie by³o to wystarczaj¹ce), ewentu-

Du¿y otwór
w dolnej czêœci

obudowy to bas-
refleks dla dwóch

g³oœników
niskotonowych.
Ma³y otwór na

górze jest
zamkniêty

piankow¹ zatyczk¹
i swoim dzia³aniem
bardziej przypomi-
na otwór stratny –

pracuje na rzecz
g³oœnika œrednioto-

nowego.

alnie zamkn¹æ bas-refleks zatyczk¹ (czego przy-
znajê, nie spróbowa³em). Jak wiadomo, ³atwiej
kijek obcinkowaæ, ni¿ go pogrubasiæ, a przej-
œcie na obudowê zamkniêt¹ bez w¹tpienia bas
uszczupli. W sumie wiêc problemu nie ma – kto
chce du¿o basu, zarêczam, bêdzie go mia³, co
zosta³o sprawdzone, kto chce mniej, najpewniej
nadmiaru mo¿e siê pozbyæ – co nie zosta³o
sprawdzone, ale teoretycznie jest nieuniknione.

Wysokie tony w pierwszych chwilach wyda-
wa³y siê niewyeksponowane, na co pewnie rzu-
towa³a masywnoœæ niskich rejestrów, ale wraz
z up³ywem czasu zanotowa³em, ¿e góra pasma
jest ¿ywa, a w pewnym momencie, ¿e nawet
“siarczysta”. Wysokich tonów nie jest za du¿o,
tyle ¿e sam ich charakter kieruje ku nim uwagê.

W zakresie œrednich tonów m35 nie wycofuje
siê, ale i nie b³yszczy – dos³ownie i w przenoœni.
Wokale i instrumenty s¹ kompletne, doœæ p³ynne
i nieobarczone wyraŸnymi podbarwieniami, ale
nie ma te¿ ani pe³nej otwartoœci, ani przejrzys-
toœci. Najsprawiedliwiej by³oby podsumowaæ ten
zakres krótkim “w normie” – dla tego zakresu
ceny, bo przecie¿ i konkurenci nie zachwycili.

Walory przestrzenne te¿ s¹ na przeciêtnym
poziomie, za to skala zdarzeñ muzycznych jest
oddawana z rozmachem, co ju¿ mo¿na by³o wy-
wnioskowaæ z opisu basu, zarazem tempo potra-
fi byæ przyzwoite, du¿a masa niskich rejest-
rów nie ogranicza rytmu. Motor basowy pracuje
g³oœno i sprawnie. Dynamika w skali makro jest
w œlad za tym dobra (wœród konkurentów bar-
dzo dobra), w skali mikro przyzwoita. Tutaj
wysokie tony poprawiaj¹ bilans, bo analitycz-
noœæ zakresu nisko-œredniotonowego jest na

umiarkowanym poziomie.
Mocne, niewyrafinowa-

ne, ale poprawnie zestro-
jone brzmienie.

* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta

m35
Impedancja znamionowa*[Ω] 4
Efektywnoœæ* [dB] 89
Moc znamionowa**[W] 150
Wymiary (WxSxG)[cm] 103x26x37,5
Cena (kpl)[z³] 3000
Dystrybutor AUDIO-SYSTEM

Wykonanie i komponenty
Ciekawy projekt i wykonanie bez zarzutu. Du¿a, moc-
na obudowa, efektowne i dobre przetworniki.

ocena bardzo dobra+

Laboratorium
Wzmocnione niskie, najwy¿sze... ale i œrednie tony –
charakterystyka pofalowana, chocia¿ trzyma siê +/- 3dB.
4-omowa impedancja, dobra efektywnoœæ.
ocena dobra
Gêsty, dominuj¹cy bas, lekko wyostrzona góra, du¿a
skala dŸwiêku.
ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,6) dobra+
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http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=411
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiosystem
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