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Zarówno firma Wharfedale, jak i jej kolejne generacje zespo³ów g³oœnikowych
Diamond, ju¿ dawno zapisa³y swoje karty w historii audio. S¹ to jednak karty u nas
ma³o znane, poniewa¿ firma dawniej nie mia³a w Polsce efektywnego dystrybutora,
a póŸniej sama popad³a w tarapaty. Jednak kilka lat temu Wharfedale nabra³ wiatru
w ¿agle, a jednoczeœnie sta³ siê obecny w polskich salonach ze sprzêtem.

¿e za górnym (nisko-œredniotonowym) jest komo-
ra zamkniêta, a za dolnym (niskotonowym) komo-
ra z otworem (na tylnej œciance). Podobnie zo-
sta³a zaprojektowana sekcja niskotonowa w Dia-
mondach 9.6. Ale przeprowadzone póŸniej pomia-
ry 9.5 pokaza³y rzecz zaskakuj¹c¹ - ¿e i na charak-
terystyce górnego g³oœnika, zainstalowanego jako-
by w komorze zamkniêtej, objawia siê odci¹¿enie
w³aœciwe dla dzia³ania uk³adu rezonansowego
bas-refleks. Wystêpuje ono wyraŸnie wy¿ej (przy
ok. 40Hz), ni¿ odci¹¿enie na charakterystyce
g³oœnika dolnego (poni¿ej 30Hz), co wyklucza ich
pracê w tym samym, jednorodnym uk³adzie re-
zonansowym. Mo¿na tylko snuæ przypuszczenia,
¿e w przegrodzie miêdzy komorami znajduje siê
niezauwa¿ony otwór, tworz¹cy kolejny uk³ad re-
zonansowy.

Mo¿e coœ przegapi³em w tej przegrodzie dla-
tego, ¿e zapatrzy³em siê na same g³oœniki. Nie
tylko dlatego, ¿e maj¹ odlewane kosze, co w tej
klasie cenowej zdarza siê niezwykle rzadko, ale
z powodu sposobu u¿ebrowania, znanego z g³oœ-

W tedy te¿ spotkaliœmy siê z konstrukcja-
mi serii Diamond 8, które zdobywaj¹c
bardzo dobre recenzje na rynku bry-

tyjskim, spotka³y siê z naszym ciep³ym, ale nie
gor¹cym przyjêciem. Rok temu wprowadzono
now¹ rodzinê dro¿szych Diamondów 9 (nie zast¹-
pi³a ona jednak “ósemek”), a z niej szybko œci¹g-
nêliœmy do testu najwiêkszego Diamonda 9.6 –
pasowa³ swoj¹ cen¹ do badanego wówczas za-
kresu. Diamond 9.6 zaimponowa³ ambitn¹ kon-
strukcj¹, zarówno w ogólnej koncepcji uk³adu
czterodro¿nego, jak i jakoœci¹ podzespo³ów, co
jednak nie do koñca prze³o¿y³o siê na brzmienie.

Diamond 9.5 to kolejna szansa na wylansowa-
nie przeboju. Zarówno pierwsze oglêdziny, jak
i inspekcja wewn¹trz konstrukcji, pozostawiaj¹

bardzo dobre wra¿enia – tym razem jednak tego
w³aœnie s iê  spodziewal iœmy,  wspominaj¹c
techniczn¹ jakoœæ Diamondów 9.6. Teraz mamy
konstrukcjê mniejsz¹ i tañsz¹, ale w jednej serii
zwykle obowi¹zuj¹ te same materia³y. Mo¿e to
zreszt¹ i dobrze, ¿e 9.5 musia³ byæ skromniejszy
od 9.6, bo dziêki temu sta³ siê normalniejszy –
skomplikowany 9.6 rodzi³ nadzieje, ale i obawy.
Diamond 9.5 jest ju¿ uk³adem dwuipó³dro¿nym,
jednak nietypowym. G³oœnik niskotonowy i nis-
ko-œredniotonowy maj¹ tak¹ sam¹ œrednicê (17-
cm), ale ju¿ ró¿ni¹ce siê membrany i uk³ady mag-
netyczne, i pracuj¹ w inaczej dostrojonych uk³a-
dach rezonansowych obudowy; pod tym wzglê-
dem to konstrukcja nie do koñca przez nas roz-
poznana. Po odkrêceniu g³oœników zanotowa³em,

 Wharfedale DIAMOND 9.5
505

Rozwa¿ne i romantyczne... nika œredniotonowego B&W kolumn serii Nauti-
lus – a¿urow¹, op³ywow¹ konstrukcjê tworzy
wiele cienkich, przecinaj¹cych siê prêtów, przy-
gotowane jest te¿ wentylowanie pod dolnym za-
wieszeniem. Uk³ady magnetyczne s¹ ekranowa-
ne, chocia¿ nie maj¹ specjalnie du¿ej œrednicy.

G³oœnik wysokotonowy ma magnes neody-
mowy, kopu³ka jest standardowa – 25-mm, teks-
tylna. Membrany g³oœników niskotonowego i nis-
ko-œredniotonowego wykonano z w³ókna szkla-
nego. W œrodku membrany niskotonowego znaj-
duje siê du¿a, wklês³a nak³adka przeciwpy³owa,
w centrum nisko-œredniotonowego sto¿ek.

Obudowa te¿ niczego sobie. Podobnie jak
w przypadku Kody, boczne œcianki zbiegaj¹ siê
³ukiem ku ty³owi. Tylna œcianka jest jednak na
tyle szeroka, ¿e zmieœci³ siê na niej du¿y otwór
bas-refleks, o œrednicy (w œwietle) 7-cm, z moc-
nym wyprofilowaniem. Pod nim znajduje siê
gniazdo przy³¹czeniowe, które te¿ zaostrza
apetyt. Sam sposób ustawienia zacisków – w pio-
nie - jest oryginalny, choæ niekoniecznie prak-
tyczny. Ale ich wygl¹d i solidnoœæ ponownie
przypomina ekskluzywne WBT.

W doln¹ œciankê, wyodrêbnion¹ jako cienki
cokó³, mo¿na wkrêciæ kolce.

Projekt plastyczny kolumny nie jest jednak
wcale prze³adowany ozdobnikami. Od frontu
Diamond 9.5 prezentuje siê doœæ wstrzemiêŸli-
wie, ale bardzo schludnie. Du¿ym atutem jest a¿
piêæ wersji kolorystycznych – trzy imituj¹ drew-
no – palisander, czereœniê lub buk, dobrym ich
uzupe³nieniem s¹ wersje czarna i srebrna – w³aœ-
nie tê ostatni¹ pokazujemy na zdjêciach. Diamon-
dy 9.5 s¹ estetycznie bardzo bezpieczne, a tech-
nicznie rozs¹dne i zaawansowane.
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Model 9.5 to druga konstrukcja z nowej serii
Diamond, któr¹ testujemy. Pó³ roku temu

s³uchaliœmy najwiêkszych Diamentów – 9.6, ale
tamto spotkanie nie okaza³o siê odkryciem re-
welacji sezonu. Skoro najlepszy (teoretycznie)
model nie zachwyci³, to tañszy nie jest chyba fa-
worytem tego testu. Mo¿e i nie jest, a w ka¿dym
razie nie by³, ale gdyby siê jednak okaza³o...
“teoretycznie” oznacza, ¿e najlepszym w serii
Diamond mo¿e byæ w praktyce jednak inny mo-
del. Poza tym trzeba pamiêtaæ, ¿e i wy¿sza cena
flagowca do czegoœ zobowi¹zywa³a – podczas
gdy 9.5 staje w szranki z tañszymi konkurentami.
Ale zagram ju¿ w otwarte karty – nawet nieza-
le¿nie od ceny, czyli nie kategoriach relacji jakoœ-
ci do ceny, ale w skali bezwzglêdnej, 9.5 jest po
prostu lepszy od 9.6. Oczywiœcie œledz¹c wszyst-
kie aspekty,  mo¿e znajdzie siê jakaœ przewaga
9.6 – pewnie bêdzie to moc basu – ale w ogól-
nym bilansie to mniejsze Diamenty pokazuj¹
wiêkszym, jak powinna brzmieæ dobrze dostro-
jona kolumna. Pokazuj¹ to te¿ wiêkszoœci ko-
lumn w tym teœcie. To równie¿ przyk³ad, ¿e rze-
telnie skonstruowany uk³ad dwuipó³dro¿ny mo¿e
byæ lepszy od rozbuchanego trzyipó³dro¿nego
(Diamond  9.6).

Brzmienie Diamond 9.5 charakteryzuje siê
doskona³¹ spójnoœci¹, zarówno dziêki p³ynnemu
po³¹czeniu wszystkich zakresów, jak i podobieñ-
stwu ich charakterów. Pod tym wzglêdem Dia-
mond 9.6 maj¹ wiele wspólnego z Rubiconami, s¹
od nich jednak znacznie równiejsze, mniej pod-

wra¿enia dobrego uporz¹dkowania wszystkich
elementów, zarówno w dziedzinie tonalnej, jak
i przestrzennej. Diamondy s¹ barwowo neutral-
ne, w zakresie œrednio-wysokotonowym nieco
suche (to jedyny œlad brzmienia Diamondów 9.6),
ale nadrabiaj¹c to dobr¹ dynamik¹, wci¹¿ graj¹
¿ywo i z polotem. Bas poprawny, zwarty, góra
pasma idealnie dopasowana do œrodka, mog³aby
tylko mieæ wiêcej b³ysku.

Drobne niedoci¹gniêcia w niuansach, a pod-
stawowe kwestie za³atwione wzorowo.
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Du¿y, dobrze wyprofilowany tunel bas-
refleksu, eleganckie zaciski przy³¹czeniowe
– równie¿ tylnej œcianki Diamond 9.5 nie
musi siê wstydziæ.

DIAMOND 9.5
Cena (kpl)[z³] 2100
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Doskona³e przetworniki, zgrabna i mocna obudowa,
³adne detale, kulturalny projekt plastyczny.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Podniesiony poziom niskich czêstotliwoœci, œrednie
i wysokie dopasowane. £atwa impedancja, umiarko-
wana efektywnoœæ.

ocena dobra

Brzmienie
Mocne, zwarte, dynamiczne, dobrze wyrównane
w g³ównej czêœci pasma. Dok³adne, ale nie kunktators-
kie.
ocena bardzo dobra

ocena wa¿ona (4,8) bardzo dobra

barwione w zakresie œrednich tonów. Teraz po-
jawiaj¹ siê lekkie niepokoje w zakresie wy¿szego
basu, ale i tak nie s¹ one w stanie zaprzepaœciæ

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/horn
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rys. 1. Diamond 9.5, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 4. Diamond 9.5, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Wharfedale deklaruje impedancjê znamionow¹
wszystkich Diamondów jako 6Ω, i w zasadzie nie
mija siê z prawd¹ (przynajmniej w przypadku mo-
delu 9.5). Minimum przy 150Hz ma wartoœæ ok.
5 omów, niewiele ni¿ej le¿¹ minima przy 40Hz
i 10kHz (rys. 1). W zakresie niskich czêstotliwoœ-
ci widaæ pojedyncze maksimum impedancji, cho-
cia¿ wiemy, ¿e w konstrukcj i  Diamonda 9.5
funkcjonuje bas-refleks, który powinien dawaæ ob-
raz z dwoma wierzcho³kami – ale drugi g³oœnik
pracuje w komorze zamkniêtej, i charakterystyka
impedancji tej sekcji t³umi pierwszy, ni¿szy wierz-
cho³ek, którego œlad widaæ przy 30Hz.

Recepta  na  charakterystykê  przetwarzania
(rys. 2) pokazuje podobny poziom œrednich i wy-
sokich tonów, z lekkimi lokalnymi os³abieniami
wokó³ 700Hz i 4kHz, i wzmocnione przetwarza-
nie niskich czêstotliwoœci.

Poniewa¿ nie mamy na osi g³ównej ¿adnego
“zapasu” wysokich tonów, wypada kolumny usta-
wiæ w³aœnie osi¹ g³ówn¹ w stronê miejsca ods³u-
chowego, bo pod innym k¹tem poziom wysokich
ulegnie obni¿eniu (rys. 3), chocia¿ charakterystyki
kierunkowe g³oœnika wysokotonowego okazuj¹
siê na tyle dobre, ¿e pod k¹tem 15O strata jest
jeszcze niewielka.

Maskownica zwiêksza nieregularnoœæ charak-
terystyki w zakresie wysokich tonów, katastrofy
nie ma, ale jednoznacznie lepiej jest bez mas-
kownicy (rys. 4).

Rys. 5 pokazuje charakterystykê niskotono-
wego, nisko-œredniotonowego, ciœnienia z otworu
i charakterystykê wypadkow¹. Mimo - jak siê wy-
dawa³o po spojrzeniu do œrodka obudowy – przy-
dzielenia uk³adu rezonansowego bas-refleks tylko
g³oœnikowi niskotonowemu, równie¿ na g³oœniku
nisko-œredniotonowym widaæ odci¹¿enie. Efekt
ten wystêpuje jednak w nieco ró¿nych zakresach
najni¿szych czêstotliwoœci – dla niskotonowego
w okolicach 30Hz, dla nisko-œredniotonowego
przy ok. 40Hz, zarazem dla tego g³oœnika odci¹¿e-
nie nie jest tak jednoznacznie zaznaczone, jak
w typowym bas-refleksie.

G³oœnik niskotonowy jest t³umiony wzglêdem
nisko-œredniotonowego ju¿ powy¿ej 100Hz, ale

rys. 2. Diamond 9.5, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 3. Diamond 9.5,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. Diamond 9.5, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

G³oœniki niskotonowy i nisko-œredniotono-
wy dopiero od ty³u zdradzaj¹ bardzo

zaawansowan¹ konstrukcjê swoich koszy
– odlewanych, z bardzo w¹skimi ¿ebrami

pozwalaj¹cymi na swobodny przep³yw
powietrza od tylnej strony membrany.

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Rek. moc wzmac. [W]** 30−150
Wymiary (WxSxG) [cm] 90x22x30

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

jego charakterystyka opada ³agodnie, filtrowanie
prowadzone jest z nachyleniem tylko 6dB/okt.

Charakterystyka wypadkowa przetwarzania
niskich czêstotliwoœci, mimo dzia³ania doœæ skom-
plikowanego uk³adu dwóch ró¿nie dostrojonych
sekcji, jest regularna, bez lokalnych os³abieñ,
które mog³yby wynikn¹æ z nieporozumieñ fazo-
wych miêdzy obydwoma g³oœnikami.

Diamond 9.5 nie jest pr¹do¿erny, ale z efek-
tywnoœci¹ 86dB nie jest te¿ nadzwyczajnie “de-
cybelowydajny”.
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