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Zdejmuj¹c maskownicê e34, zdejmujemy kurtynê za któr¹ kryje siê
ca³a bateria g³oœników i wyrobów g³oœnikopodobnych – albo rzuci na
klienta urok, albo go wystraszy. Tymczasem nie ma siê ani czego baæ,

ani czym specjalnie podniecaæ. e34 wcale nie bêd¹ z basem szala³y,
chocia¿ doskonale dadz¹ sobie radê bez pomocy subwoofera – mimo
¿e pochodz¹ z serii zaprojektowanej z myœl¹ o klientach kupuj¹cych

kompletne systemy wielokana³owe. Nie ma jednak ¿adnych przeszkód
ani przeciwwskazañ, aby s³uchaæ... i testowaæ same e34.

Oferta Mission ma dwa nurty – oznaczone symbolami
M i E. Pod liter¹ M znajdziemy serie m3 i m6, czyli
kolumny trochê bardziej zorientowane stereofonicz-

nie (jednak w ka¿dej serii nie zabraknie specjalnych g³oœni-
ków do kina domowego), a pod liter¹ E serie poœwiêcone sys-
temom wielokana³owym... chocia¿  kolumny g³ówne mo¿na
te¿ kupowaæ parami. Nasze pierwsze spotkanie z liter¹ E na-
st¹pi³o podczas testu ca³ego systemu Elegante, z kolumnami
g³ównymi e83 – by³ to wiêc zestaw z najwy¿szej misyjnej pó³ki,
w ca³oœci kosztowa³ 25 000 z³, w tym para samych e83 po³owê
tej kwoty. Od tego czasu temat E rozrós³ siê do trzech serii –
Elegante jest najdro¿sza, œrednia pó³ka to Esprit, a “bud¿et” to
Elan... brzmi znajomo! Byæ mo¿e w³aœnie z powodu wczeœniej
“zaklepanej” nazwy, firma Heco musia³a przemianowaæ swoj¹
seriê Elan na Celan.

I z serii Elan wyci¹gnêliœmy w³aœnie e34 – tym razem jed-
nak bez ca³ego wielokana³owego inwentarza, a tylko sam¹ par-
kê kolumn, które w kinie domowym mog¹ byæ “g³ównymi”, ale
w stereo mog¹ byæ “jedynymi”, i tak w³aœnie je potraktujemy.
Nie spotkaliœmy siê z zastrze¿eniem, ¿e kolumnom tym musi
akompaniowaæ subwoofer, i ich testowanie bez takiego wspar-
cie nie jest wskazane – oczywiœcie subwoofer powinien zna-
leŸæ siê w kompletnym systemie wielokana³owym, bo niskiego
basu w kinie nigdy doœæ, jednak przy ods³uchu muzyki na dwo-
je babka wró¿y³a – czasami lepiej darowaæ sobie przesuwanie
granicy przetwarzanego pasma o tych kilka czy kilkanaœcie
herców, i pozwoliæ graæ samym kolumnom, ni¿ zmagaæ siê
z problemami w³aœciwej integracji miêdzy kolumnami a sub-
wooferem, i zyskiwaæ wstrz¹sy najni¿szego basu kosztem
równomiernoœci i dobrego tempa. Ostatecznie wybór zale¿y
przede wszystkim od tego, jakie mo¿liwoœci maj¹ same kolum-
ny – a deklarowane przez producenta pasmo przetwarzania
e34 wcale nie ustêpuje np. testowanym obok iQ7.

Tym bardziej sam wygl¹d e34 - ale po zdjêciu maskownic –
nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e nie s¹ to satelity kulej¹ce na
basie, ¿e projektowano je wrêcz z basem w oczach...

Chocia¿ kolumienka jest w¹ska, to wykorzystuj¹c ca³¹ po-
wierzchniê przedniej œcianki, zmieszczono na niej a¿ piêæ jed-
nostek o œrednicach 12-cm. Nie piszê na razie g³oœników, bo
nie wiadomo jakich – które s¹ niskotonowe, które nisko-œred-
niotonowe, a mo¿e œredniotonowe? Jak typujecie? Mo¿e trzy
niskotonowe i dwa œredniotonowe? Albo trzy niskotonowe
i dwa nisko-œredniotonowe? W obydwu przypadkach basu
by³oby sporo. I na pewno go nie brakuje, ale uk³ad jest zupe³-
nie inny – dwa górne, poni¿ej i powy¿ej wysokotonowego, to
rzeczywiœcie nisko-œredniotonowe. Jednak trzy dolne... to
w ogóle nie g³oœniki, tylko membrany bierne. Domyœli³em siê
tego od razu, ale nie dlatego, ¿e jestem taki genialny, tylko
dlatego, ¿e testowa³em Elegante e83, które maj¹ identyczny
uk³ad. Elany e34 to ich kopia w skali 1:2 (objêtoœciowo, nie
liniowo), podobnie wygl¹daj¹ te¿ Esprity e54, cenowo plasuj¹-
ce siê pomiêdzy nimi. Uk³ad z membranami biernymi bardzo
siê wiêc spodoba³ konstruktorom Mission.

Mission e34
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Dolna œcianka nie wydaje ¿adnego
odg³osu, choæ jesteœmy do tego przyzwy-

czajeni w sytuacji, gdy miêdzy coko³em
a obudow¹ pojawia siê du¿y przeœwit. Tym

razem tylko dla ozdoby.

Afera! Z piêciu 12-cm jednostek, trzy ktoœ
ogoli³ z magnesów! Mimo to nie bêdzie Ÿle –
dzia³aj¹c jako membrany bierne, trzy 12-tki
dobrze obs³u¿¹ uk³ad rezonansowy
obudowy, napêdzany przez
pozosta³e dwie, którym
na szczêœcie magnesy
oszczêdzono, a nawet
zaekranowano

G³oœnik wysokotonowy ma neodymowy
uk³ad magnetyczny, ch³odzony radiatorem.

Ma³e wymiary tweetera w pe³ni
wykorzystano dla zbli¿enia

g³oœników nisko-
œredniotonowych.

Tylna œcianka
jest w formie
szcz¹tkowej, wiêc
gniazdo przy³¹czeniowe
ma zaciski ustawione
pionowo. Wtedy zawsze trzeba spojrzeæ
na ich kolory i po³o¿enie zwór – zbytni
poœpiech przy pod³¹czaniu kabla mo¿e 
spowodowaæ zwarcie.

Nic dziwnego – daje on nie tylko korzyœci
akustyczne, ale te¿ doœæ niskim kosztem podnosi
atrakcyjnoœæ kolumny w oczach tych, którzy ja-
koœæ oceniaj¹ na podstawie liczby g³oœników lub
ewentualnie elementów przypominaj¹cych g³oœ-
niki. A to, ¿e nominalnie nie s¹ to g³oœniki, nie
jest przecie¿ ¿adnym oszustwem – to nie atrapy,
które nie maj¹ nic do zrobienia, ale elementy
efektywnie promieniuj¹ce ciœnienie niskich czês-
totliwoœci. Jak to mo¿liwe, skoro nie s¹ g³oœnika-
mi? Za g³oœnik uznaje siê przetwornik, który
przetwarza dostarczon¹ doñ energiê elektryczn¹
w energiê akustyczn¹. Do membrany biernej nie
dostarczamy energii elektrycznej, bo nie ma ona
w ogóle cewki drgaj¹cej (ani uk³adu magnetycz-
nego). Porusza siê na skutek pobudzenia ciœnie-
niem wewn¹trz obudowy, wywo³anym prac¹
“prawdziwych” g³oœników.

Zainstalowanie a¿ trzech membran biernych
do wspó³pracy z dwoma g³oœnikami o takiej sa-
mej œrednicy nie jest przesad¹ – w okolicach
czêstotliwoœci rezonansowej musz¹ one “prze-
pompowaæ” znacznie wiêcej powietrza ni¿ same
g³oœniki, które w tym zakresie zostan¹ wrêcz od-
ci¹¿one – podobnie jak w bas-refleksie. U¿ycie
trzech, a nie jednej wiêkszej membrany biernej, jest
podyktowane przede wszystkim architektur¹ ko-
lumny, i zamiarem umieszczenia wszystkich pro-
mieniuj¹cych elementów na w¹skiej przedniej
œciance. Znane s¹ wiêc bardzo ró¿ne konfiguracje
g³oœników i membran biernych, podobnie jak ró¿-
ne usytuowania otworów w obudowach bas-re-
fleks.

Obudowa e34 jest wyj¹tkowo efektowna,
wykonana wed³ug wzoru znanego ze znacznie
dro¿szych e83, tylko ju¿ nie tak luksusowo wy-
koñczona – pokryto j¹ przyzwoitym winylem.
Górna œcianka jest nie tylko pochylona do przo-
du, ale i zaokr¹glona, dodatkowo wyró¿nia siê
czarnym kolorem. Na dole rozpoœciera siê du¿y
i fantazyjny cokó³, przykrêcany do obudowy za
poœrednictwem dwóch doœæ wysokich dystansu-
j¹cych kr¹¿ków. Du¿y odstêp coko³u od obudo-

wy sugeruje wyprowadzenie przez doln¹ œciankê
otworu bas-refleks – tak to wtedy zwykle wygl¹-
da - ale nie po to s¹ membrany bierne, aby gdzieœ
jeszcze by³y dziury. Chodzi wy³¹cznie o efekt wi-
zualny - kolumna nabiera pozornej lekkoœci. Fak-
tycznie lekka nie jest, bo skrzynkê zbudowano
zaskakuj¹co solidnie - wewn¹trz znajduje siê nie-
mal¿e kratownica a’la Matrix, cztery poziome
wieñce zwi¹zane dodatkowo w pionie wzmoc-
nieniem biegn¹cym przez ca³¹ wysokoœæ obudo-
wy. Gdybym zobaczy³ choæby po³owê tej zawar-
toœci, te¿ bym siê ucieszy³.

Magnesy na g³oœnikach nisko-œredniotono-
wych prezentuj¹ siê godnie, równie¿ za spraw¹
ekranowania, chocia¿ w skali bezwzglêdnej po-
tê¿ne nie s¹, bo przecie¿ obs³uguj¹ przetworniki
tylko 12-cm. Poniewa¿ wysokotonowy ma mag-
nes neodymowy, wiêc i ca³a kolumna mo¿e sta-
n¹æ blisko poczciwego telewizora CRT.

Kosze s¹ blaszane, membrany
nisko-œredniotonowe celulozo-
we, kopu³ka wysokotonowa tek-
stylna – najbardziej tradycyjny,

ale i dobrze sprawdzony zestaw.
G³oœniki ustawiono w konfiguracji sy-

metrycznej - wysokotonowy znajduje siê
pomiêdzy nisko-œredniotonowymi,  co
w przypadku zastosowania dwóch g³oœni-
ków nisko-œredniotonowych jest czêstym
wyborem. A dziêki niewielkim wymiarom
jego neodymowego magnesu, mo¿liwe by³o
zbli¿enie do siebie wszystkich g³oœników, co
zw³aszcza w uk³adach symetrycznych jest wa¿-

ne ze wzglêdu na charakterystyki kierunkowe.
e34 dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wersjach

kolorystycznych: czereœniowa (w teœcie), buko-
wa, grafitowa i srebrna.
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W zasadniczym sposobie dzia³ania obu-
dowa z membran¹ biern¹ jest tylko
pewn¹ odmian¹ obudowy bas-refleks -

a poniewa¿ za ka¿dym razem nie robimy wyk³a-
du z zasady dzia³ania obudów z otworem, nie
musimy tego robiæ i teraz. Skupmy siê tylko na
faktach najwa¿niejszych i ró¿nicach w³aœnie miê-
dzy prost¹ obudow¹ z otworem a obudow¹
z membran¹ biern¹. Traktowanie obudowy z mem-
bran¹ biern¹ jako bli¿szej obudowie zamkniêtej
(bo nie ma otworów...) jest ca³kowicie b³êdne –
obudowa z membran¹ biern¹, podobnie jak obu-
dowa z klasycznym otworem, równie¿ emituje
na zewn¹trz promieniowanie za poœrednictwem
elementów drgaj¹cych uk³adu rezonansowego
obudowy. Rzecz w tym, ¿e zamiast powietrza
w tunelu, elementem drgaj¹cym jest membrana.
Najwa¿niejszym powodem stosowanie membra-
ny biernej zamiast otworu jest d¹¿enie do uzys-
kania odpowiednio du¿ej masy drgaj¹cej, aby
osi¹gn¹æ zamierzon¹ czêstotliwoœæ rezonansow¹
uk³adu. W przypadku otworu osi¹gniêcie po-
trzebnej masy zmusza do instalowania d³ugich
tuneli. Ktoœ móg³by zauwa¿yæ, ¿e równie¿ po-
wiêkszanie powierzchni otworu zwiêkszy masê
w nim zawart¹ – to prawda, niestety równoczeœ-
nie zmniejsza podatnoœæ powietrza w obudowie,
która równie¿ im wiêksza, tym ni¿ej stroi nam
uk³ad rezonansowy. Powiêkszanie otworu dzia³a

wiêc ostatecznie w przeciwnych kierunku – cho-
cia¿ zwiêksza sam¹ masê drgaj¹c¹, to jednak
podnosi, zamiast obni¿aæ czêstotliwoœæ rezonan-
sow¹. St¹d te¿ chc¹c stroiæ bas-refleksy odpo-
wiednio nisko, konstruktorzy s¹ zmuszeni zaró-
wno do zmniejszania powierzchni otworu, jak
i zwiêkszania d³ugoœci tunelu, co ma niekorzyst-
ne skutki uboczne – ma³y otwór wymusza du¿e
prêdkoœci przep³ywu powietrza (gdy w obudowê
“pompuje” je g³oœnik o du¿ej powierzchni mem-
brany i o du¿ym jej wychyleniu), które prowadz¹
do kompresji i zniekszta³ceñ, a d³ugi tunel wpada
w rezonanse paso¿ytnicze, lokuj¹ce siê w zakre-
sie œrednich czêstotliwoœci. Membrana bierna
rozwi¹zuje te problemy – w ³atwy sposób mo¿e-
my uzyskaæ tak du¿a masê drgaj¹c¹, ¿e nawet

Membrana bierna to ³atwy
sposób ustalenia optyma-
lnej masy drgaj¹cej, któr¹
w przypadku klasycznego
bas-refleksu trzeba ³apaæ

w d³ugich tunelach.
A membranê mo¿na

w du¿ym zakresie
doci¹¿aæ – np. metalowy-

mi elementami przykrêco-
nymi od ty³u.

Aktywnoœæ membran biernych

du¿a jej powierzchnia nie przeszkodzi uzyskaæ
¿¹danej, niskiej czêstotliwoœci rezonansowej
uk³adu. Ale du¿a powierzchnia jest nam tu po-
trzebna jeszcze bardziej ni¿ w przypadku otwo-
rów, bo chocia¿ nie ma ju¿ zagro¿enia zbyt du¿y-
mi prêdkoœciami przep³ywu, to z kolei konstruk-
cja samej membrany biernej, zawieszonej na re-
sorach typowych dla g³oœnika niskotonowego,
nie pozwala jej poruszaæ siê z tak du¿¹ amplitu-
d¹, z jak¹ mog³o byæ przesuwane powietrze
w tunelu. Membrana bierna rozwi¹zuje jedne
problemy, choæ mo¿e przysporzyæ innych. Wy-
maga ona znajomoœci pewnych szczególnych zja-
wisk rezonansowych, jakie wraz z ni¹ siê poja-
wiaj¹, a których mimo wielkiej ochoty nie bêdê
ju¿ tutaj przedstawiaæ.
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rys. 1.  e34, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. e34, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. e34, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  e34, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 4.  e34, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Producent podaje w instrukcji “8 Ohms com-
patible”, i gdybym nie zmierzy³ e34, by³bym go-
tów siê za³o¿yæ, ¿e bêd¹ to kolumny znamiono-
wo 4-omowe – “compatible” jest zwykle wykrê-
tem, aby nie pisaæ “nominal”. A tu okazuje siê, ¿e
e34 mo¿na uznaæ za konstrukcjê znamionowo 6-
omow¹, a nawet 8-omow¹, minima w zakresie
nisko-œredniotonowym nie spadaj¹ poni¿ej 6 omów
(rys. 1). Charakterystyka impedancji e34 jest
mocno pofalowana, ale uwagê zwracaj¹ nie naj-
wy¿sze wzniesienia, które s¹ oczekiwanym prze-
jawem czy to funkcjonowania uk³adu rezonanso-
wego obudowy (wierzcho³ki przy 40Hz i 80Hz),
czy filtrów (szczyt przy ok. 1,2kHz), lecz dwa
mniejsze, przy 170Hz i 300Hz, sygnalizuj¹ce re-
zonanse  paso¿ytnicze, prawdopodobnie pocho-
dz¹ce od fal stoj¹cych generowanych wzd³u¿ wy-
sokiej i w¹skiej obudowy.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) po-
kazuje wzmocniony bas, nastêpnie os³abione
przejœcie w kierunku œrednich tonów, ale dalej
³adne po³¹czenie z wysokimi, które s¹ lekko wy-
eksponowane ju¿ od 3kHz.

Wysoki poziom najwy¿szych czêstotliwoœci
zmierzony na osi g³ównej jak zwykle nie bêdzie
tak wyraŸny ju¿ na osi 15O (rys. 3), a na osi 30O

obni¿amy energiê w najwy¿szej oktawie nawet
zbyt radykalnie, zawsze jednak pozostaje nam
wzmocniony zakres 3-5kHz, poniewa¿ czêstotli-
woœci te g³oœnik wysokotonowy rozprasza bar-
dzo dobrze, i nie daje siê zbiæ z tropu takimi
skrêceniami kolumny.

Maskownica dzia³a bardzo systematycznie, co
jej siê jednak wcale nie chwali – wprowadza gór-
ki i do³ki o regularnym rozk³adzie, jednak wyraŸ-
nie psuj¹ce przebieg wyjœciowy (rys. 4).

Obudowa z membran¹ / membranami bierny-
mi jest odmian¹ obudowy bas-refleks, i charakte-

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 85
Rek. moc wzmacniacza [W]** 50−100
Wymiary (WxSxG) [cm]*** 95,5x35x33,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta, *** z cokołem

rystyki widoczne na rys. 5 mog³yby dotyczyæ
prostej obudowy z otworem, choæ tak czy ina-
czej nietypowy jest “podskok” charakterystyki
z membran przy 30Hz, odbijaj¹cy siê na charak-
terystyce wypadkowej. Podstawowa czêstotli-
woœæ rezonansowa obudowy to 45Hz – tam wi-
dzimy odci¹¿enie g³oœników, jednak silne pro-
mieniowanie z membran utrzymywane jest a¿ do
prawie 200Hz. Przy 300Hz widaæ os³abienie,
sygnalizowane lokalnym rezonansem na cha-
rakterystyce impedancji.

Efektywnoœæ to 85dB, wydaje siê umiar-
kowana, ale dla konstrukcji 8-omowej to
dobry wynik.

Obudowa e34 jest wyj¹tkowo solidna - poziome
wieñce znajduj¹ siê miêdzy wszystkimi g³oœnika-
mi, i ³¹cz¹ siê z g³ównym pionowym wzmocnie-
niem. Konstruktor zainwestowa³ wiêc nie tylko
w to, co widaæ, ale równie¿ w g³êbiej ukryte
wartoœci.

Zwrotnicê zmieszczono na p³ytce mocowanej
bezpoœrednio do gniazda przy³¹czeniowego.
Chocia¿ uk³ad jest dwudro¿ny, to zwrotnica

okazuje siê doœæ rozbudowana.
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Najszybciej uchwytn¹ cech¹ brzmieniow¹ e34, która wcale nie wy³amu-
je siê z ram neutralnoœci, a powinna byæ traktowana jako atut, jest

wybitna czytelnoœæ i komunikatywnoœæ przekazu. Przynajmniej na tle towa-
rzysz¹cych kolumn, w tym iQ7, które przecie¿ nawet lekko faworyzowa³y
œrodek pasma, e34 prezentuj¹ siê z dŸwiêkiem najbardziej bezpoœrednim
i zarazem rozdzielczym. Jednoczeœnie nie ma problemu przejaskrawienia,
³atwoœæ rysowania i rozplanowywania dŸwiêków daje i nam ³atwoœæ ich
percepcji. Nie musimy wysilaæ siê, aby niczego nie uroniæ, wszystko podane
jest jak na tacy. Oczywiœcie nie jest to jedyny godny akceptacji sposób pre-
zentacji, zupe³nie inaczej ustawione BR6 graj¹ cieplej, z wiêkszym nasyce-
niem, co mo¿e jest bli¿sze  “muzykalnoœci” rozumianej na mod³ê roman-
tyczn¹, ale najwiêcej informacji o tym, co siê faktycznie na muzykê sk³ada,
dostarcz¹ nam e34. I odbywa siê to przy bezwarunkowej spójnoœci zakresu
œrednio-wysokotonowego, wiêc o niekorzystnej przewadze analizy nad
syntez¹ nie ma mowy – dŸwiêki s¹ porozdzielane, pouk³adane na swoich
miejscach, ale ostatecznie tworz¹ kompletn¹, harmonijn¹ kompozycjê.
Szczególnie podoba³y mi siê wysokie tony, na pewno nie hi-endowe, nie
wyrafinowane i ultraprecyzyjne, ale jak¿e œmia³e, a przy tym niefatyguj¹ce;
dostatecznie rozseparowane, w niuansach delikatne, w ca³oœci dynamiczne
i otwarte. Oczywiœcie doskonale po³¹czone ze œrednic¹, ale jej nie podpo-
rz¹dkowane. Kiedy pisze siê, ¿e œrednica jest jasna i przejrzysta, czêsto
chodzi o sytuacjê, w której to góra pasma “oœwietla” nieco ni¿sze rejestry
– i tak jest w e34. Taka lekkoœæ i swoboda raczej nie mo¿e iœæ w parze –
przynajmniej nie na tym pu³apie cenowym – z efektownym wype³nieniem
“niskiego œrodka”. W tym zakresie e34 trochê odpuszczaj¹, nie trac¹ jednak
w¹tku i sensu dŸwiêków podstawowych – przecie¿ wra¿enie spójnoœci i na-
turalnoœci nie zostaje podwa¿one.

Najwiêcej k³opotów mia³em z dojœciem do wniosków na temat basu. Na
pewnych nagraniach wydawa³ siê trochê zagubiony, na innych pokazywa³
siê w pe³nej krasie, raz by³ trochê kleisty, innym razem ca³kiem dynamicz-
ny. Generalnie nie sprawia³ k³opotów, tyle ¿e przyznajê, i¿ nie wiem, jak go
dok³adnie oceniæ. Co jednak nie zmienia oceny ca³oœci – e34 to kolumienki
maj¹ce klasê i charakter.                                                                     A.K.

Pochylona
i wyoblona
górna
œcianka nie
daje
kwiatkom
¿adnych
szans.
Chyba ¿e
same na
niej
wyrosn¹.

e34
Cena (para)[z³] 3200
Dystrybutor AUDIOSYSTEM

www.audiosystem.com.pl

Wykonanie i komponenty
Doskonale skonstruowana obudowa, ciekawy uk³ad
z membranami biernymi.

Laboratorium
Os³abiony prze³om niskich i œrednich tonów, dobrze
rozci¹gniêty bas, lekko wyeksponowane wysokie.
£atwa impedancja, a efektywnoœæ zupe³nie przyzwoita.

Brzmienie
¯ywe, bezpoœrednie, otwarte. Bardzo dobra czytel-
noœæ sceny, du¿o informacji, ³atwoœæ s³uchania.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/audiosystem
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Oryginalnoœæ konstrukcji Monitor Audio skupia siê
w membranach g³oœników. Obudowy s¹ ³adnie wyko-
nane, w dro¿szych seriach wykañczane naturalnym

fornirem, w serii Bronze winylem, ale utrzymuj¹ klasyczne
prostopad³oœcienne kszta³ty. Konfiguracje przetworników
równie¿ s¹ przewidywalne, w ka¿dej serii mamy dwudro¿ne
podstawkowce i dwa warianty dwuipó³dro¿nych kolumn wol-
nostoj¹cych – z jednym lub dwoma niskotonowymi. ¯eby nie
by³o nieporozumieñ - te z jednym niskotonowym maj¹ oczy-
wiœcie równie¿ nisko-œredniotonowe; natomiast dwa niskoto-
nowe oznaczaj¹, ¿e wraz z obowi¹zkowym nisko-œredniotono-
wym zainstalowano w sumie trzy du¿e g³oœniki – w³aœnie tak,
jak w testowanych BR6. Pe³na nazwa brzmi znacznie bardziej
inspiruj¹co – Bronze Reference 6 – bo jest to kolejna generacja
ju¿ wczeœniej sprzedawanej Bronze Series. A BR6 jest w br¹zo-
wym stadku niekwestionowanym przywódc¹; jest zasobniejszy
od znajduj¹cego siê “oczko ni¿ej” BR5 nie tylko o dodatkowy
g³oœnik niskotonowy, ale okazuje siê, ¿e wszystkie jego g³oœni-
ki (poza wysokotonowym) s¹ wiêksze ni¿ w mniejszym bracie.
St¹d te¿ BR5 to zgrabne, szczup³e kolumienki, które swoim
wygl¹dem na pewno zdobêd¹ sympatiê, za to BR6 staraj¹ siê
o szacunek i uznanie, ¿e z takim arsena³em - takich g³oœników
- poradz¹ sobie lepiej z zadaniami basowymi. Priorytety s¹
ustawione jasno, i zupe³nie inaczej, ni¿ w konstrukcji iQ7 KEF-
a. Przypomnijmy – tam w zestawie znajduj¹ siê dwa 17-cm
g³oœniki, z których tylko jeden przetwarza najni¿sze czêstotli-
woœci, bo drugi jest ju¿ oddelegowany do przetwarzania œred-
nich tonów, czyli filtrowany “od do³u” – dla konstruktora KEF-
a wa¿ne by³o stworzenie g³oœnikowi przetwarzaj¹cemu œred-
nie tony najlepszych ku temu warunków, i odci¹¿enie go od
du¿ych amplitud basu. W BR7 mamy trzy g³oœniki 17-cm,
w tym od razu dwa niskotonowe, a trzeci te¿ nie ma odpusz-
czonego przetwarzania basu, wiêc jest nisko-œredniotonowym,
a nie “tylko” œredniotonowym. Obydwie przedstawione kon-
cepcje maj¹ swój sens, choæ obydwie s¹ rzadko spotykane –
dysponuj¹c takim zestawem, jaki jest uruchomiony w iQ7,
wiêkszoœæ konstruktorów uruchomi³aby jednak uk³ad dwuipó³-
dro¿ny, a takim jak w BR6 – ju¿ trójdro¿ny. Basowe mo¿liwoœ-
ci BR6 s¹ i z premedytacj¹ zaplanowane, i realizowane – co
bêdzie i s³ychaæ, i widaæ w pomiarach. Wypada tylko dodaæ, ¿e
dobry bas to nie tylko du¿o du¿ych g³oœników; dla niskiego
“zejœcia” lepiej jest nawet u¿yæ mniej g³oœników, ale w rela-
tywnie wiêkszej obudowie. Upychanie du¿ej powierzchni
membran w niewielkiej objêtoœci, je¿eli nie bêdzie poparte
prac¹ silnych uk³adów magnetycznych, mo¿e siê skoñczyæ na
podbiciu œredniego basu i pogorszeniu odpowiedzi impulso-
wej, zw³aszcza je¿eli uk³ad pracuje jako bas-refleks, wra¿liw-
szy od obudowy zamkniêtej zarówno na zbyt du¿¹, jak i zbyt
ma³¹ objêtoœæ. W przesz³oœci czêœæ konstrukcji Monitor Audio
– tych najlepszych – pos³ugiwa³a siê obudow¹ zamkniêt¹,
obecnie wszystkie to bas-refleksy, zgodnie z podjêtym przez
producentów na ca³ym œwiecie zobowi¹zaniem do zwiêkszenia
dostaw basu na rynek.

Monitor Audio BR6
W spotkaniach z Monitor Audio mieliœmy d³u¿sz¹ przerwê. Nie ma ju¿ œladu po kolumnach produkowanych i testowanych

w ubieg³ym wieku – tak, ostatni raz s³uchaliœmy Monitor Audio ze sto lat temu... Wspomnienie dawnej oferty Monitor Audio jest
wiêc nieostre, jednak pe³ne kolorowych membran – srebrzystych i z³ocistych. To siê nie zmieni³o, wrêcz przeciwnie, Monitor
Audio uporz¹dkowa³o ofertê, na któr¹ teraz sk³adaj¹ siê trzy podstawowe serie: Z³ota, srebrna i br¹zowa. Firma sugeruje, ¿e

wszystkie zas³uguj¹ na miejsca na podium.
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Pierwszy otwór bas-refleks dostrzegamy na
przedniej œciance – du¿y to on nie jest, ma œred-
nicê tylko 4-cm, i jeden z pewnoœci¹ nie by³by
w stanie sprawnie obs³u¿yæ takiej baterii g³oœni-
ków pracuj¹cych z du¿¹ amplitud¹. Ale jest jesz-
cze drugi – o takiej samej œrednicy – znajduj¹cy
siê z ty³u, blisko górnej krawêdzi. Dwa to ju¿
dwa razy lepiej, ale ich ca³kowita powierzchnia,
w stosunku do ca³kowitej powierzchni membran,
wci¹¿ jest skromna. Teraz zajrzyjmy do œrodka.
Okazuje siê, ¿e otwór z ty³u pracuje na rzecz
odrêbnej komory g³oœnika nisko-œredniotonowe-
go (która tworzona jest przez poziom¹ przegro-
dê ustawion¹ miêdzy nim a pierwszym niskoto-
nowym). W takim razie otwór z przodu wspó³-
dzia³a z par¹ g³oœników niskotonowych (pracuj¹-
cych w znacznie wiêkszej komorze). Oznacza to,
¿e obydwa podsystemy s¹ inaczej strojone (wy-
miary samych otworów i ich tuneli – o d³ugo-
œciach 10-cm - s¹ identyczne, wiêc ró¿ne objê-
toœci zdeterminuj¹ ró¿ne czêstotliwoœci rezo-
nansowe). Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e dwa
17-cm g³oœniki potrafi¹ przepychaæ tyle powiet-
rza, ¿e bêdzie ono w tak ma³ym otworze zmu-
szane do ruchu z bardzo du¿¹ prêdkoœci¹ – np.
w iQ7 otwór 5-cm obs³uguje jeden g³oœnik 17-
cm, i takie proporcje mo¿na uznaæ za standardo-
we. Przy wy¿szych poziomach wysterowania
“nienad¹¿anie” powietrza w otworze za ciœnie-
niem panuj¹cym w obudowie powodowaæ bêdzie
kompresjê, ale taki efekt jest czasami zaplanowa-
ny w dzia³aniu uk³adów opartych na g³oœnikach
o wysokiej dobroci, pracuj¹cych w relatywnie
ma³ych objêtoœciach – chodzi o celowe wprowa-
dzenie t³umienia w dzia³aniu uk³adu rezonanso-
wego. Zreszt¹ na wyposa¿eniu s¹ zatyczki z g¹b-
ki, które mog¹ nam przeobraziæ ca³y system
w zamkniêty (a jednak...), i wówczas parametry
otworu trac¹ znaczenie. Mimo to, jak pokazuj¹
pomiary, bas zawsze pozostaje uprzywilejowany
– tak czy inaczej na basie szyj¹ trzy 17-tki, po to
BR6 zosta³y stworzone.

Membrany g³oœników niskotonowych i nisko-
œredniotonowych metalicznie pob³yskuj¹, ale
prawdziwy metal pojawia siê w kolumnach wy-
¿szych serii Monitor Audio, tutaj membrany wy-
konane s¹ z polimeru wzmocnionego warstw¹
aluminium (MMP - Metal Matrix Polymer). Cent-
rum membran niskotonowych zamykaj¹ wklês³e
nak³adki przeciwpy³owe, w nisko-œredniotono-
wym znajduje siê korektor fazy.

Czemu kopu³ka wysokotonowa zawdziêcza
swój z³ocisty kolor - nie wiemy, przez
producenta przedstawiana jest jako stop
aluminiowo-magnezowy powlekany
ceramik¹. Mo¿na j¹ ogl¹daæ i s³uchaæ tylko
zza kratki.

Równie¿ w tej
konstrukcji zwrotnicê

zaprojektowano na p³ytce
drukowanej przyczepionej

do gniazda, du¿¹ liczbê
elementów uda³o siê zmieœciæ

dziêki dwustronnemu monta¿owi.

Trudno nie uznaæ, ¿e przetwarzanie basu jest priorytetem
w konstrukcji BR6, skoro wszystkie trzy 17-cm g³oœniki
musz¹ zajmowaæ siê tym zadaniem. Oczywiœcie jeden
z nich, najbli¿szy wysokotonowemu, przetwarza
równie¿ œrednie czêstotliwoœci, ale w tej sytuacji
nie jest g³oœnikiem œredniotonowym w ramach uk³adu
trójdro¿nego, lecz nisko-œredniotonowym
w uk³adzie dwuipó³dro¿nym, o tyle
nietypowym, ¿e wyposa¿onym
w dwa, a nie jeden specjalny
g³oœnik niskotonowy.

Kopu³ka wysokotonowa
wykonana jest równie¿ we
w³asnej technologii Monitor
Audio (C-CAM – Ceramic-
Coated Aluminium/Magne-
sium), czyli generalnie jest ko-
pu³k¹ metalow¹. Producent de-
klaruje odtworzenie najdrobniej-
szych detali w pasmie do 30kHz, ale
nam w laboratorium uda³o siê z³apaæ tê
kopu³kê na rezonansie ulokowanym przy
20kHz. Kopu³ka pracuje z neodymowym uk³a-
dem magnetycznym, g³oœniki niskotonowe maj¹
magnesy klasyczne, ferrytowe, nieekranowane,
o przyzwoitej œrednicy 9-cm. Kosze przygotowa-
no z tworzywa, wygl¹daj¹ jednak solidnie, s¹
aerodynamicznie wyprofilowane, a ich ozdobne
zewnêtrzne pierœcienie, z logo firmy wyt³oczo-
nym dooko³a, i du¿ymi b³yszcz¹cymi œrubami
mocuj¹cymi, s¹ bardzo charakterystyczne dla de-
koracyjnego stylu Monitor Audio. Trzeba przyj¹æ

do wiadomoœci, ¿e Monitor Audio “tak ma”, i al-
bo to polubiæ, albo nie. Nie jest to dyskretna
elegancja choæby KEF-a, ale zw³aszcza przy dro¿-
szych modelach, gdzie w grê wchodz¹ ju¿ szla-
chetniejsze materia³y – naturalne forniry, meta-
lowe membrany, kosze i elementy dodatkowe –
ten styl nabiera szlachetnoœci, a nie traci na
efektownoœci. W przypadku najtañszych

BR mo¿e wydawaæ siê nieco zbyt... hm. Powiedz-
my dyplomatycznie, ¿e po prostu widaæ po³¹cze-
nie odwa¿nych firmowych za³o¿eñ plastycznych
i oszczêdnoœci oczywistych dla tego zakresu ce-
nowego. Zawsze te¿ mo¿na za³o¿yæ maskowni-
cê, a wówczas BR6 wygl¹daj¹ ju¿ niemal¿e stan-
dardowo – poza jednym szczegó³em, który prze-
gapiliœmy podczas testów – do kolumny mo¿emy
przykrêciæ cztery krótkie nó¿ki, lekko rozsze-
rzaj¹ce punkty podparcia.

BR6, tak jak wszystkie modele serii Bronze R,
wystêpuj¹ w trzech wariantach kolorystycznych
– czarnym (imitacja lakierowanego na czarno dê-
bu), orzechowym i czereœniowym. Mo¿e szkoda,
¿e do testu dotar³y w tym ostatnim, który
zbrzyd³ mi ju¿ tak okrutnie, ¿e chyba wola³bym
nawet czerñ altusow¹ lub mahoñ gierkowy.

Ale jak donosz¹ sprzedawcy, czereœnia trzy-
ma siê dobrze, bo w narodzie panuje zbo¿ny
zwyczaj dopasowywania koloru kolumn do kolo-
ru mebli. A poniewa¿ w ostatniej dekadzie za-
opatrzyliœmy siê w tony czereœniowanej stolarki
meblowej, wiêc jeszcze d³ugo trzeba bêdzie og-
l¹daæ tak nie³adne zestawy kolorystyczne, jakie
widaæ na froncie testowanych czereœniowych
BR6. O ile przyjemniej jasne b³yszcz¹ce membra-
ny i otaczaj¹ce je równie nieskromne pierœcienie
koszy wygl¹da³yby, kontrastuj¹c na tle ciemnego
orzecha lub nawet czerni! Namawiam - s¹ prze-
cie¿ dostêpne.
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rys. 1.  BR6, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. BR6, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. BR6, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  BR6, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 4.  BR6, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Prawie wszyscy wokó³ przedstawiaj¹ swoje
4-omowe kolumny jako 8-omowe, a tymczasem
Monitor Audio dostarcza naprawdê 6-omowe
konstrukcje z informacj¹, ¿e s¹ znamionowo...
4 omowe. Jak mo¿na byæ takim frajerem – pytam
z trosk¹. Straszyæ ludzi czterema omami (bo
wci¹¿ siê boj¹ tego czarnego luda), a naprawdê
byæ tak mi³ym i grzecznym obci¹¿eniem. W za-
kresie nisko-œredniotonowym widzimy minimum
przy 120Hz, na poziomie 5 omów (rys. 1), i to
nam wystarcza, aby og³osiæ, ¿e BR6 s¹ znamiono-
wo 6 omowe. W zakresie niskich tonów mamy
na³o¿enie dwóch charakterystyk, jedna odnosi
siê do otworów z zatyczkami - wtedy pojawia siê
pojedynczy wierzcho³ek przy 70Hz, dwa wierz-
cho³ki powstaj¹ przy dzia³aj¹cym bas-refleksie.

Jednak czy pozwolimy obudowie graæ, czy j¹
zamkniemy, niskie czêstotliwoœci na charakterys-
tyce przetwarzania zawsze bêd¹ wyraŸnie wy-
eksponowane, choæ oczywiœcie nieco ni¿ej le¿¹-
ca krzywa opisuje dzia³anie obudowy zamkniêtej
(rys. 2). Zakres œrednio-wysokotonowy jest ju¿
prowadzony w miarê równo, i dopiero na samym
skraju pasma akustycznego, przy 20kHz, widzi-
my wyskakuj¹cy wysoko rezonans “break-up’u”
metalowej kopu³ki. Nie uciekniemy przed nim na
osiach 15O i 30O (rys. 3), choæ obni¿ymy poziom
w okolicach 10kHz – czego jednak wcale nie
chcemy, bo nie jest on na osi g³ównej wcale za
wysoki w odniesieniu do reszty pasma – teore-
tycznie najlepiej jest skierowaæ kolumny wprost
na miejsce ods³uchowe.

Maskownica istotnie zmienia przebieg cha-
rakterystyki, wprowadzaj¹c lokalny do³ek przy
5kHz i generalnie obni¿aj¹c poziom ju¿ od 1,5kHz
wzwy¿ (rys. 4).

Mierz¹c charakterystyki Ÿróde³ niskich czês-
totliwoœci w polu bliskim, badaliœmy kolumnê
w opcji z bas-refleksem otwartym (rys. 5). Uk³ad
rezonansowy górnego g³oœnika – nisko-œrednio-
tonowego – dostrojony jest do ok. 38Hz (mini-
mum na charakterystyce g³oœnika), a wiêksza ob-
jêtoœæ w której pracuj¹ dwa niskotonowe, wraz
z tym samym tunelem dostroi³a siê ni¿ej – do ok.
29Hz. Mimo to charakterystyki ciœnieñ z otwo-
rów obydwu sekcji maj¹ podobne kszta³ty. G³oœ-
niki nominalnie niskotonowe s¹ filtrowane doœæ
wysoko, ich zsumowana charakterystyka odpada
od charakterystyki g³oœnika nisko-œredniotono-
wego dopiero powy¿ej 600Hz.

Chocia¿ szczyt przy 100Hz siêga nawet
92dB, to œrednia efektywnoœæ wynosi 86dB –
i tak nieŸle przy 6-omowej impedancji.
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Impedancja znamionowa [Ω]* 8
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Rek. moc wzmacniacza [W]** 40−150
Wymiary (WxSxG) [cm] 97x20x30

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Przedni otwór bas-
refleks o niewielkiej
œrednicy 4-cm
musi pracowaæ
z par¹ 17-cm
g³oœników niskoto-
nowych.

Tylny otwór bas-refleks
wyprowadzono z ko-
mory g³oœnika nisko-
œredniotonowego
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Mamy wiêc pe³n¹ paletê brytyjskich brzmieñ? O ile ka¿de pochodz¹ce
z kolumn oznaczonych brytyjsk¹ mark¹ uznamy za brytyjskie... a i tak

pewnie znalaz³oby siê jeszcze parê innych. W ka¿dym razie BR6 graj¹ w zu-
pe³nie odmiennym stylu ni¿ iQ7 i e34. Jakiœ minimalny wspólny mianownik
to dba³oœæ o plastycznoœæ i nasycenie œrednich tonów, ale w ka¿dym z tych
przypadków pewna “stylizacja” œrednicy przeprowadzana jest trochê... ba,
zupe³nie inaczej. KEF wychodzi z mocnym zasadniczym œrodkiem pasma,
podporz¹dkowuj¹c mu zw³aszcza wysokie tony, ale i bas trzymaj¹c w ry-
zach; Mission gra znacznie jaœniej, bezpoœrednio, wyraziœcie. Natomiast
Monitor najmocniej nasyca ni¿sze rejestry, i byæ mo¿e nawet nie same
œrednie tony, ale z pewnoœci¹ mocny, obfity bas nadaje ca³oœci charakter
wype³niony, ocieplony, nastrojowy. Nie ma tu otwartoœci i przejrzystoœci
e34, ale jest wtedy to, czego nie ma tam – wra¿enie lepszego wype³nienia
i nadania wielu dŸwiêkom uwiarygodniaj¹cej masy. Ubarwienie, soczystoœæ,
i wci¹¿ co najmniej dobra czytelnoœæ. Mniej przestrzeni na pierwszym pla-
nie i oddechu, ale wiêcej g³êbi i “klimatu”. Bas nie jest tak zdyscyplinowany
jak w iQ7, ale przy swojej mocy i aktywnoœci i tak dok³adny, zró¿nicowany,
nie cierpi¹cy na rozlaz³oœæ, momentami nawet zaskakuj¹co konturowy –
i to przy bas-refleksach otwartych, chocia¿ przy kolumnach stoj¹cych dal-
eko od œcian. Zawsze mo¿na go utemperowaæ zamykaj¹c otwory. Wysokie
tony wpleciono podobnie jak w przypadku iQ7, czyli z pewnoœci¹ nie s¹
wyrywne, ale zapewni¹ niezbêdn¹ dawkê blasku; dzia³aj¹ na takim pozio-
mie, aby nie martwiæ siê o zaciemnienie, mimo ¿e punkt ciê¿koœci ca³ej
charakterystyki jest przesuniêty w dó³ pasma. Trzy 17-cm g³oœniki sugeruj¹
du¿e mo¿liwoœci dynamiczne, wynikaj¹ce z po³¹czenia wysokiej mocy
i efektywnoœci; BR6 rzeczywiœcie mog¹ zagraæ bardzo g³oœno, chocia¿
zmieniaj¹ wtedy swój charakter, i sporo trac¹ ze swojego uroku, chocia¿
czysto teoretycznie graj¹ w sposób... bardziej wyrównany. Byæ mo¿e bas
ulega kompresji, bo traci uderzenie, a œrodek staje siê aktywniejszy w wy-
¿szym podzakresie. To jednak tylko uwaga na marginesie, bo w typowych
granicach g³oœnoœci BR6 brzmi¹ bardzo charyzmatycznie, intymnie, trochê
s³odko, kreuj¹c przy tym efektowny, du¿y plan. Bardzo “wieczorowo” do-
strojona kolumna.              A.K.

Wreszcie i ³adne, i solidne,
i ³atwe w u¿yciu podwójne gniazdo przy³¹czeniowe.

BR6
Cena (para)[z³] 3200
Dystrybutor DECIBEL

www.decibel.com.pl

Wykonanie i komponenty
Nieskromna, ale przecie¿ przyzwoicie wykonana,
i bogato wyposa¿ona kolumna.

Laboratorium
Wzmocniony zakres niskich czêstotliwoœci, œrodek
i góra dobrze u³o¿one.

Brzmienie
Ciep³e, nasycone, bas mocny, zaokr¹glony, jednak do-
stateczne rozdzielczy. Du¿y plan, obfitoœæ, soczystoœæ,
ale te¿ intymnoœæ. “Lampowe” brzmienie.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=539
http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/decibel
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