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Jeszcze dwa lata temu, w teœcie do 3000z³, najwiêksz¹ konstrukcj¹ okaza³by siê
Legend Paradigma, jeszcze rok temu m35 Mission, ale do licytacji przyst¹pi³
Wharfedale. Coraz czêœciej przychodzi ta myœl do g³owy, jak to mo¿liwe... s¹ jednak
takie dalekie kraje, gdzie produkuje siê du¿o i tanio. Lepiej lub gorzej, ale staje siê
mo¿liwe to, co jeszcze dziesiêæ lat temu nie mieœci³o siê w g³owie. Oto grubo ponad
metrowej wysokoœci kolumna z obudow¹ o wygiêtych œciankach bocznych,
z czterema wcale nie byle jaki g³oœnikami w uk³adzie nawet wiêcej ni¿ trójdro¿nym...
gdyby zaproponowano tê konstrukcjê do testu kolumn w okolicach 6000z³, nie
zdziwi³bym siê – w tamtym towarzystwie te¿ nie wygl¹da³aby jak ubogi krewny.

W harfedale to oczywiœcie firma brytyjs-
 ka, bardzo zas³u¿ona, ale z produkcj¹
na Wyspach nie musi mieæ to dzisiaj nic

wspólnego – podobnie zreszt¹, jak u innych
europejskich marek. Wszelkie napisy typu “De-
signed in England” tylko potwierdzaj¹ nasze po-
dejrzenia. Gdyby mia³y je oddaliæ, powinny
brzmieæ  jednoznacznie  –  “Made  in  England”.
Z punktu widzenia audiofila oczekuj¹cego na jak
najlepszy produkt, nie musi mieæ to jednak zna-
czenia. To prawda, niezwykle rozwiniêta kon-
strukcja Diamonda 9.6 przy tak umiarkowanej
cenie powoduje mieszane uczucia - i nadziejê,
i obawê, ¿e u¿yte komponenty nie musz¹ byæ
nadzwyczajnej jakoœci. Szczerze mówi¹c, pomys³
plastyczny nie jest zachwycaj¹cy, z daleka wydaje
siê te¿, ¿e kosze g³oœników s¹ plastikowe lub
blaszane. I pora na kolejn¹ niespodziankê. G³oœ-
ników jest nie tylko du¿o, ale wszystkie okazuj¹
siê byæ solidne – kosze s¹ odlewane, zarówno
w przypadku 20-cm niskotonowych, jak i oby-
dwu kopu³ek – œredniotonowej i wysokotono-
wej. Poniewa¿ kopu³ki maj¹ magnesy neodymo-
we, a magnesy niskotonowych s¹ ekranowane,
wiêc i ca³y zestaw staje siê ca³kowicie bezpiecz-
ny dla telewizora. Uk³ad przetworników jest rza-
dko spotykany, chocia¿ da siê racjonalnie wyjaœ-
niæ rolê poszczególnych sekcji. Pierwsz¹ rzad-
koœci¹ jest kopu³kowy g³oœnik œredniotonowy.
¯aden, a tym bardziej 50 mm, taki jak w Diamon-
dach 9.6, nie da sobie rady z przetwarzaniem ca-
³ego zakresu œrednich czêstotliwoœci, a dok³ad-
nie z jego ni¿szym podzakresem. 50-mm kopu³-
kê mo¿na bezpiecznie stosowaæ dopiero od ok.
1 – 1,5kHz, ale i tak mo¿na z niej zrobiæ dobry
u¿ytek - w³aœnie w towarzystwie 20-cm g³oœnika
nisko-œredniotonowego, który dochodzi z ³adn¹
charakterystyk¹ do 1kHz, ale dalej ma problemy,
i nie³atwo by³oby mu siê po³¹czyæ bezpoœrednio
z kopu³k¹ wysokotonowa, zw³aszcza je¿eli ta do
najmocniejszych nie nale¿y i niskich czêstotli-
woœci podzia³u nie zniesie. Kopu³ka œredniotono-
wa pojawia siê wiêc jako dobre w takiej sytuacji
ogniwo poœrednie – chocia¿ wiêkszoœæ konstruk-
torów u¿y³aby raczej typowego, szerokopasmo-
wego g³oœnika œredniotonowego, sprowadzaj¹c
daleko poni¿ej 1kHz pierwsz¹ czêstotliwoœæ po-
dzia³u.  Stosowanie  kopu³ek  œredniotonowych
w ¿adnej sytuacji nie jest wiêc rozwi¹zaniem jed-
nym mo¿liwym, powinno siê wi¹zaæ z przekona-
niem o ich konkretnych zaletach, albo... z prze-
konaniem, ¿e ich widok zainteresuje klienta.

Stworzenie uk³adu trójdro¿nego ze œrednio-
tonow¹ kopu³k¹ jednak wcale nie zaspokoi³o am-
bicji konstruktorów Wharfedale. Dok³adaj¹c dru-
gi g³oœnik 20-cm, ograniczyli jego pasmo prze-
twarzania do czêstotliwoœci najni¿szych. Na do-
datek zró¿nicowali konstrukcje obydwu 20-tek –
górna ma œrodek membrany w formie sto¿ka fa-

zowego, dolna w postaci du¿ej nak³adki przeciw-
py³owej. Ma³o tego – komory dla obydwu g³oœ-
ników s¹ nie tylko odrêbne, ale i zupe³nie ró¿ne;
nisko-œredniotonowy ma obudowê zamkniêt¹,
niskotonowy bas-refleks. Otwór znajduje siê
z ty³u, producent zaleca odleg³oœæ od tylnej œcia-
ny pomieszczenia co najmniej... 50mm – to chyba
b³¹d – prawdopodobnie chodzi o 50cm.

Obudowa jest efektowna i solidna – w œrod-
ku umieszczono cztery wzmocnienia, jedno jest
przegrod¹ pomiêdzy g³oœnikami niskotonowym
a nisko-œredniotonowym, pozosta³e trzy wieñca-
mi (dwa w dolnej komorze, jeden w górnej).

Gniazdo przy³¹czeniowe ma trzpienie usta-
wione w pionie, parami skierowane nieco na boki.

Du¿o i ciekawie. Z fantazj¹, z dobrymi mate-
ria³ami. Konkurencja nie ma szans?
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rys. 1. Diamond 9.6, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3. Diamond 9.6, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 2. Diamond 9.6, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

 rys. 5. Diamond 9.6, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym – wpływ maskownicy.

rys. 4. Diamond 9.6, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach

0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

Z³o¿onoœæ konstrukcja Diamonda 9.6 nie po-
zosta³a bez wp³ywu na jego charakterystykê im-
pedancji (rys. 1). W zakresie niskotonowym pa-
nuje jeszcze spokój - nawet trochê zaskakuj¹cy,
przecie¿ g³oœnik niskotonowy pracuje w obudo-
wie bas-refleks, a tu tylko jeden wierzcho³ek...
ale drugi zosta³ sp³aszczony przez wp³yw charak-
terystyki impedancji g³oœnika nisko-œredniotono-
wego, zamkniêtego. W zakresie œrednio-wyso-
kotonowym widaæ dwa wysokie szczyty – po-
zwalaj¹ one namierzyæ czêstotliwoœci podzia³u.
Wynika z nich, ¿e kopu³ka œredniotonowa prze-
twarza zakres od ok. 1,5kHz do ok. 4,5kHz. Te-
go siê mo¿na by³o spodziewaæ – 50-mm kopu³ka
nie wystartuje poni¿ej 1kHz. Praktyczna infor-
macja dotyczy impedancji znamionowej – z ok.
5-omowym minimum przy 150Hz mamy konstruk-
cjê 6-omow¹. Producent pisze: “Wszystkie kon-
strukcje serii Diamond 9 s¹ znamionowo 6-omo-
we, ale s¹ kompatybilne ze wszystkimi standar-
dowymi wzmacniaczami, równie¿ tymi, które
wymagaj¹ minimalnie 8-omowego obci¹¿enia.”
Niby nielogiczne, ale to prawda. Z Diamondami
nie bêdzie k³opotu. Efektywnoœæ to 89dB.

Na charakterystyce przetwarzania (rys. 2)
widaæ lekkie uwypuklenie na samym górnym
skraju pasma, ale przede wszystkim przechy³
w stronê niskich czêstotliwoœci. Mocny jest nie
tylko bas, ale i zakres “dolnego œrodka”, za to
“ni¿sza góra” – okolice 5kHz – s¹ os³abione. Bas
jest mocny i siêga g³êboko – spadek –6dB wzglê-
dem œredniego poziomu pojawia siê przy 35Hz.

Rys. 3 to zestaw pomiarów w polu bliskim –
wszystkich Ÿróde³ niskich czêstotliwoœci. Odna-

leŸæ mo¿na charakterystykê g³oœnika niskotonowego
– z obci¹¿eniem przy 29Hz (dzia³anie bas-refleksu),
doœæ nisko po³o¿on¹ charakterystykê ciœnienia z ot-
woru, z tych dwóch powstaje charakterystyka wy-
padkowa sekcji niskotonowej, do której dodajemy
charakterystykê g³oœnika nisko-œredniotonowego
(bez bas-refleksu), co w sumie daje ostateczn¹ cha-
rakterystykê wypadkow¹ (le¿¹ca najwy¿ej). Oby-
dwie sekcje s¹ dobrze skoordynowane fazowo.

Wypada zdecydowanie zarekomendowaæ usta-
wienie kolumn na wprost, czyli s³uchanie na osi
g³ównej. Na osiach 15O i 30O os³abieniu ulegaj¹ wy-
sokie tony, wraz z pog³êbianiem do³ka przy 5kHz
(rys. 4). Zastosowanie tandemu kopu³ek niczego
dobrego w tym zakresie nie przynios³o – ani dobrej

liniowoœci na osi g³ównej, ani dobrego rozpraszania.
Maskownica niestety robi to, czego zupe³nie

nie potrzebujemy – wzmacnia 3kHz i os³abia
5kHz (rys. 5).
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* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta

DIAMOND 9.6
Impedancja znamionowa*[Ω] 6
Efektywnoœæ* [dB] 89
Moc znamionowa**[W] 200
Wymiary (WxSxG)[cm] 108x25x33
Cena (kpl)[z³] 3000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Skomplikowany uk³ad trzyipó³dro¿ny z ciekawymi
przetwornikami, ambitna obudowa, starannoœæ w de-
talach.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Wyeksponowany bas, cofniête wysokie tony.
6-omów, dobra efektywnoœæ.

ocena dobra
Spójne, masywne, ma³o zró¿nicowane.

ocena dobra

ocena wa¿ona (4,3) dobra+

Nie tylko bogaty uk³ad g³oœników, ale
i wyrafinowana obudowa z zakrzywionymi

bokami zaostrzaj¹ apetyt...

Na dodatek jeszcze solidne trzpienie
oryginalnie ustawionego gniazda przy³¹cze-
niowego... Bas-refleks obs³uguje dolny
g³oœnik 20-cm, pracuj¹cy w zakresie
najni¿szych czêstotliwoœci, górny przetwa-
rza a¿ do 1,5kHz, i wykorzystuje komorê
zamkniêt¹.

Jakie by³y zamierzenia konstruktorów Diamon-
dów 9.6? Czy mieli jasny pogl¹d na kwestiê cha-

rakteru brzmienia, do jakiego d¹¿yli, i czy by³y
im do tego potrzebne a¿ cztery ró¿ne przetworni-
ki w bardzo skomplikowanym (zw³aszcza w tym
zakresie cenowym) uk³adzie trzyipó³dro¿nym?
Czy raczej taka efektowna konstrukcja zosta³a
stworzona przede wszystkim na pokaz? Cho-
cia¿ mo¿na wci¹¿ mieæ nadziejê, ¿e tak powa¿ne
zaanga¿owane œrodki techniczne nie posz³y na
marne.

Brzmienie Diamondów 9.6 jest doœæ zaskaku-
j¹ce. Jak na kolumnê o tak efektownym uzbroje-
niu, brzmi zupe³nie nieefektownie. Jedynym
sk³adnikiem, który pojawia siê zgodnie z oczeki-
waniami, jest zdecydowany, silny bas. Ale i on
nie jest a¿ tak mocny czy g³êboki, jakby tego
pragnêli fani basowych ekscesów (tutaj przewagê
bêdzie mia³ m35 Mission). Z punktu widzenia
neutralnoœci to nawet dobrze, tyle ¿e i tak neu-
tralnoœci¹ Diamondy 9.6 z innymi kolumnami
w tym teœcie, chocia¿ te¿ niedoskona³ymi, na
pewno nie wygraj¹...

Dziwny to przypadek, ale trudno mi te¿
wskazaæ z niezachwian¹ pewnoœci¹, na czym
mia³yby polegaæ tonalne uchybienia wielkich Dia-
mondów. Niewykluczone, ¿e konstruktorom uda-
³o siê nawet uzyskaæ w miarê równ¹ czêstotli-
woœciow¹ charakterystykê przetwarzania, a mi-
mo to jesteœmy daleko od wra¿enia naturalnoœci
i p³ynnoœci. DŸwiêk jest najczêœciej “zasup³any”,
brakuje mu ¿ywoœci, otwartoœci i blasku. Byæ
mo¿e odpowiedzialny za to jest jeden nieziden-
tyfikowany sk³adnik, który tak os³abia kondycjê
ca³ego brzmienia, a je¿eli tak, to stawia³bym na
wysokie tony, które w Diamondach 9.6 s¹ zu-
pe³nie nieciekawe. Ni mniej, nie wiêcej – niecie-
kawe. Mocno wplecione w œrodek, co samo
w sobie nie by³oby wad¹, s¹ jednak szare i nie-
przejrzyste. Rzutuje to na odbiór œrednich to-

nów, którym brakuje wykoñczenia wy¿szymi
harmonicznymi, zarówno plastycznoœci, jak i kla-
rownoœci. Tyle zarzutów, których listê ³atwo by-
³o ustaliæ bardzo szybko, ale mo¿na o Diamon-
dach napisaæ równie¿ parê ciep³ych s³ów, zw³asz-
cza po d³u¿szym ods³uchu. Mimo wszystko ko-
lumny te nie mêcz¹, ucho przyzwyczaja siê doœæ
³atwo, bowiem problemy Diamondów le¿¹ w zu-
bo¿eniu dŸwiêku, a nie jego obarczeniu zjawiska-
mi, które mog³yby staæ siê dra¿ni¹ce i mêcz¹ce.
Muzyka jest sucha, ale nie ostra, matowa, ale nie
szorstka, mo¿e nudna, ale nie denerwuj¹ca.
O dziwo, ograniczenia Diamondów staj¹ siê mniej
znacz¹ce na muzyce audiofilskiej – przynajmniej
na niektórych jej przyk³adach. Kolumny te bo-
wiem ca³kiem dobrze odtwarzaj¹ wokale, ma³e
sk³ady, trac¹ natomiast rozdzielczoœæ i wyrazis-
toœæ przy wiêkszych zespo³ach i muzyce dyna-
micznej – równie¿ popularnej.

Imponuj¹ca konstrukcja, przystêpna cena,
brzmienie przeciêtne.
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http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=451
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/horn
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