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ElektrostatyElektrostatyElektrostatyElektrostatyElektrostatyHI-END

DDDDDopóki ich nie us³yszymy i nie pokochamy,
 wydawaæ siê mo¿e, ¿e z elektrostatami
bêdziemy  mieæ  same  k³opoty. Ma³o kto

wie, jak dzia³aj¹, jak nale¿y je ustawiaæ, jak
mierzyæ, nie wiadomo nawet, jak poprawnie
nazywaæ kompletne “kolumny” elektrostatyczne
– g³oœnikami elektrostatycznymi czy elektrosta-
tycznymi zespo³ami g³oœnikowymi. S³owo
“zespó³” pojawi³o siê w zwi¹zku z dzia³aniem
uk³adu wielodro¿nego z³o¿onego z ró¿nych
g³oœników dynamicznych, wyspecjalizowanych
w przetwarzaniu poszczególnych czêœci pasma
akustycznego, natomiast elektrostat najczêœciej
dzia³a w pojedynkê – jego charakterystyka jest
dostatecznie szerokopasmowa, chocia¿ nie
idealna. Piêt¹ achillesow¹ jest zwykle przetwa-
rzanie najni¿szych czêstotliwoœci – dlatego np.
Martin Logan, jeden z najwa¿niejszych
elektrostatycznych graczy, proponuje konstruk-
cje hybrydowe, w których niskie tony przetwa-
rza klasyczny g³oœnik dynamiczny. Takie rozwi¹-
zanie, choæ racjonalne, jest jednak kompromisem
z punktu widzenia mi³oœników elektrostatów,
którzy wol¹ s³uchaæ dŸwiêku os³abionego
w zakresie basu, ale elektrostatycznie czystego
rasowo, nieska¿onego interwencj¹ pospolitego
woofera i problemem ³¹czenia
dwóch przetworników – w dodatku
zupe³nie ró¿nych typów. Dlatego te¿
wiêkszoœæ konstrukcji elektrosta-
tycznych opiera siê na jednym tego
typu przetworniku. Peter Walker,
za³o¿yciel firmy Quad, na komenta-
rze, ¿e jego elektrostaty (dawne
modele), przy wszystkich swoich
zaletach jednak  s³abo przetwarzaj¹
bas, odpowiedzia³ ponoæ (wiele lat
temu): jak komuœ brakuje basu,
niech postawi przed sob¹ du¿e

pud³o i w nie kopie. Oto odpowiedŸ godna ideo-
wego konstruktora, przekonanego o swojej racji.

Obcowanie z kolumnami bazuj¹cymi na
g³oœnikach dynamicznych przyzwyczai³o nas do
tego, ¿e kolumny du¿e, wykorzystuj¹ce du¿e
g³oœniki niskotonowe, nie maj¹ k³opotów
z dostarczeniem du¿ej iloœci basu -  wrêcz
przeciwnie, czasami jest go nawet za du¿o.
A przecie¿ kolumny elektrostatyczne to nie
u³omki, nie podstawkowe miniaturki -
przynajmniej ogl¹dane od frontu, czêsto maj¹
wielkoœæ szafy! Co wiêcej, wiêksz¹ czêœæ ich
czo³owej powierzchni zajmuje sama membrana!
A  skoro  tak,  sk¹d  ograniczenia w przetwarza-
niu niskich czêstotliwoœci? Mo¿na wpaœæ na trop
mniejszej amplitudy, z jak¹ pracuje membrana
elektrostatyczna w porównaniu do membrany
g³oœnika dynamicznego – ale to nie t³umaczy
wszystkiego; z tak kolosaln¹ powierzchni¹,
typowy g³oœnik dynamiczny w adekwatnej

objêtoœci obudowy, nawet przy minimalnej
amplitudzie produkowa³by ca³kowicie
satysfakcjonuj¹ce ciœnienia w zakresie
niskich czêstotliwoœci.  Pies  jest
pogrzebany w tym, ¿e nie ma klasycznej
obudowy, która w “normalnej” kolumnie
s³u¿y do odizolowania fal od tylnej strony
membrany, fal bêd¹cych w przeciwnej fazie
do fal promieniowanych przez jej przedni¹
stronê. Nie inaczej jest w samym
przetworniku elektrostatycznym – ale
promieniuje on swobodnie w obydwie
strony, i jego obudowa ma formê p³askiej
odgrody, a nie skrzynki. Czasami, ale
bardzo rzadko, w ten sposób traktuje siê
g³oœniki dynamiczne, konstruuj¹c kolumny
o dipolowej charakterystyce promieniowa-
nia (najs³ynniejszy przyk³ad ostatnich lat –
Jamo R909, testowane w Audio 4/06). Ale
praktycznie ka¿da aplikacja przetwornika
elektrostatycznego jest konstrukcj¹
dipolow¹. Taki uk³ad ma nisk¹ sprawnoœæ
w zakresie basu, gdy¿ na skutek swobodne-
go promieniowania fal o przeciwnych
fazach, w du¿ym stopniu wzajemnie siê one

wygaszaj¹ – dopóki s¹ to fale d³u¿sze ni¿
wymiary odgrody, a wiêc w³aœnie fale niskich
czêstotliwoœci. Rozci¹gniêciu basu nie s³u¿y te¿
doœæ wysoka czêstotliwoœæ rezonansowa panelu
dynamicznego, a jego dynamice elastycznoœæ
wielkiej membrany. Ale jak membrana ma nie
byæ elastyczna, je¿eli jej gruboœæ jest mniejsza od
setnej czêœci milimetra? W przypadku konstrukcji
Quada, masa folii drgaj¹cej wynosi pó³ grama na
metr kwadratowy. Folia ta pokryta jest
materia³em przewodz¹cym i t¹ drog¹ polaryzo-
wana wysokim napiêciem; sygna³ muzyczny
(równie¿ poprzez transformatory) przy³o¿ony
jest do znajduj¹cych siê po obydwu stronach
membrany paneli, i wywo³uje jej ruchy
i promieniowanie. Membrana nie jest wiêc
obci¹¿ona mas¹ ¿adnej cewki. Wszystko to ma
byæ powodem bardzo szybkiej reakcji na
pobudzenie sygna³em, czyli odpowiedzi
impulsowej. Swoboda sceny dŸwiêkowej
wzmacniana jeszcze przez odbicia od tylnej
œciany, efektywnie generowane przez promienio-
wanie dipola do ty³u – promieniowanie o takiej
samej sile, jak do przodu! Z kolei, zgodnie
z ósemkow¹ charakterystyk¹ kierunkow¹,
promieniowanie na boki (w p³aszczyŸnie panelu)
jest s³abe. St¹d te¿ specyficzne wymogi co do
ustawiania elektrostatów, czy dipoli generalnie –
powinny znajdowaæ siê w sporym oddaleniu od
œciany za nimi (najlepiej w odleg³oœci 1/3 ca³ko-
witej d³ugoœci pokoju ods³uchowego; Quad dyktuje
znacznie mniejsz¹ odleg³oœæ minimaln¹ – tylko
60cm), ale “w zamian” mog¹ znajdowaæ siê doœæ
blisko œcian bocznych (Quad podaje nawet 5cm!).

Wspomniana ultracienka folia – membrana,
jest powleczona warstw¹ materia³u przewodz¹-
cego, i spolaryzowana bardzo wysokim
napiêciem sta³ym, dostarczanym poprzez
wbudowane transformatory z sieci 220. Sygna³
muzyczny (ze wzmacniacza), równie¿ poprzez
transformatory, dostarczany jest do elektrod –
p³askich perforowanych paneli – znajduj¹cych siê
po obydwu stronach membrany. Zmiany tego
napiêcia powoduj¹ ruch spolaryzowanej
membrany. Zasada dzia³ania nie jest wiêc bardzo
skomplikowana, ale technologia bez w¹tpienia
stawia poprzeczkê bardzo wysoko – konieczna
jest wielka precyzja wykonania, i wci¹¿ du¿y
udzia³ “rêcznej roboty”.
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Pe³nozakresowe kolumny elektrosta-
tyczne mog¹ mieæ ró¿ne sylwetki – oto
przysadzisty Quad ESL2805, na tle
wysmuk³ych Audiostaticów DCM5.
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G³oœniki elektrostatyczne
to zupe³nie odrêbny gatunek –
technicznie i brzmieniowo. To
kosztowna technologia, zastrze-
¿ona w praktyce tylko dla
produktów z wy¿szej pó³ki.
Nawet audiofile, choæ ceni¹ ich
wyj¹tkowoœæ, poprzestaj¹ na
raczej platonicznym zaintereso-
waniu - w praktyce kupuj¹
elektrostaty rzadko. Elektro-
staty s¹ wyrafinowane, w pew-
nych aspektach brzmienia
wyj¹tkowe i wybitne, w innych
kapryœne. Taka jest “uœrednio-
na” opinia, odnosz¹ca siê do
ogó³u elektrostatów. Ale my
testowaæ bêdziemy nie ogó³,
ale szczegó³ – model ESL2805,
którego wiêkszy brat ESL2905
zosta³ nagrodzony w tym roku
tytu³em “Osi¹gniêcia audio
roku” przez EISA. I w³aœnie
dlatego przestawiamy ten
drugi, skromniejszy model, bo
nie skazuje nas to powtarza-
nie peanów na temat 2905,
a jednoczeœnie 2805 zawiera
w zasadzie te same rozwi¹za-
nia, co model referencyjny,
wiêc po tej lekturze równie¿
konstrukcja 2905 nie bêdzie
dla nikogo tajemnic¹.

QUAD
2805

Quad ESL 2805Quad ESL 2805Quad ESL 2805Quad ESL 2805Quad ESL 2805 HI-END
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Masywny prêt usztywnia ca³¹ konstrukcjê – przy po³¹czeniu z coko³em znajduje siê skrêcane
mocowanie, które u¿ytkownik od czasu do czasu powinien “œci¹gn¹æ”. Producent zwraca
uwagê, ¿e ma to istotne znacznie dla jakoœci dŸwiêku przy wy¿szych poziomach.

Quad to nie tylko rewolucyjne w swoim
czasie kolumny elektrostatyczne, ale te¿
wzmacniacze, odtwarzacze, a wszystko

w formie i treœci bardzo charakterystyczne. Ale
zamiast tych wielu stron, tym razem poprzesta-
nê tylko na kilku zdaniach. Historia elektrosta-
tów Quada zaczê³a siê na dobre pó³ wieku temu
– wtedy pojawi³a siê konstrukcja ESL, która
póŸniej, dla odró¿nienia od kolejnych ESL63,
by³a oznaczana jako ESL57 – zgodnie ze swoim
rocznikiem. Pod koniec XX wieku w ofercie
pojawi³y siê dwa modele, mniejszy i wiêkszy –
czyli ESL 988 i ESL989. W zesz³ym roku dodano
dwa kolejne – ESL2805, wielkoœci¹ podobny do
ESL988, i ESL2905, nawi¹zuj¹cy do ESL989.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to wci¹¿ bardzo

œwie¿e produkty, bo w œwiecie zespo³ów
g³oœnikowych, zw³aszcza hi-endowych,
konstrukcje nie s¹ – chyba na szczêœcie –
wymieniane tak czêsto i gêsto, jak w œwiecie
popularnych urz¹dzeñ kina domowego.
Wymagaj¹ d³u¿szego czasu na zaprojektowanie
i dostrojenie, musz¹ te¿ potem d³u¿ej popraco-
waæ na rynku, na którym skala sprzeda¿y nie jest
wielka, zanim na siebie zarobi¹. Ale daje to
nabywcy komfort psychiczny – nie musi obawiaæ
siê, ¿e ju¿ za chwilê pojawi siê nowy, lepszy
model. Zw³aszcza przy cenie id¹cej w dziesi¹tki
tysiêcy z³otych. Œwiat hi-endu krêci siê
wiêc wolniej, ale jednak siê krêci. I niestety,
posiadacze wczeœniejszych Quadów – modeli
ESL988 i 988 - bêd¹ chyba zmuszeni przyznaæ, ¿e

nowe s¹... co najmniej znacznie ³adniejsze. Ju¿
tamte by³y wyraŸnym estetycznym postêpem
wzglêdem jeszcze wczeœniejszych staroci
(z ca³ym szacunkiem), ale trudno by³o s¹dziæ, ¿e
mog¹ stanowiæ ozdobê pomieszczenia. Nowe
konstrukcje s¹ imponuj¹ce i efektowne –
wyeksponowano masywne aluminiowe listwy
boczne i tyln¹ stalow¹ podporê, a cokó³
zwê¿ono i cofniêto. Do tego g³ówny panel jest
nie jest prostok¹tem, dolna i górna krawêdŸ to
eleganckie ³uki. Lekkie pochylenie do ty³u wynika
z powodów na wskroœ akustycznych – ale
i dziêki temu ca³oœæ nie wygl¹da jak prosta
“decha”, przymocowana na sztorc do podstawy,

ale ma wiele finezji i subtelnoœci – takie
wra¿enia, przy takiej wielkoœci, to
naprawdê osi¹gniêcie. Obydwa
modele maj¹ tak¹ sam¹ szerokoœæ,
wiêc wy¿sze 2905 s¹ automatycznie
smuklejsze, ale co komu po takiej
smuk³oœci... ni¿sze 2805, abstrahuj¹c
od ich ceny i mo¿liwoœci brzmienio-
wych, przypominaj¹ za to bardziej
swoimi proporcjami legendarne ESL63.
Przez wiêksz¹ czêœæ historii Quad mia³
w ofercie jeden model g³oœnika
elektrostatycznego,  a  kto  je  kocha³,
ale chcia³ mieæ w domu bardziej
wydajn¹ instalacjê g³oœnikow¹, ³¹czy³
ze sob¹ dwa, trzy a nawet wiêcej!
Dopiero ESL989, a w œlad za nim
ESL2905, wychodz¹ naprzeciw
zapotrzebowaniu na wiêksz¹ dynamikê
i mocniejszy bas. Obiecywanie
lepszego “œrodka” pasma by³oby
herezj¹ – od lat panuje przekonanie,
¿e w takich aspektach brzmienia jak
naturalnoœæ odtworzenia wokalu, ju¿
ESL63 osi¹gnê³y poziom referencyjny,
którego w zasadzie przeskoczyæ nie
mo¿na. Nawet z marketingowego
punktu widzenia lepiej wiêc jak
najmocniej trzymaæ siê wersji, ¿e
kolejne modele pod tym wzglêdem
dok³adnie dziedzicz¹ umiejêtnoœci

orygina³u – a i tak znajd¹ siê sentymentalni
sceptycy, którzy bêd¹c sobie przypominaæ, co
s³yszeli dwadzieœcia lat temu, i na tej podstawie
twierdziæ, ¿e nowe ESL-e to ju¿ nie s¹ “dobre,
dawne Quady”.

Test Quadów to dobry powód nie tylko do przedstawienia ogólnych cech
elektrostatów, ale i pokusa, aby lekkim piórem napisaæ wiele stron o d³ugiej
historii i znaczeniu samej firmy, która sta³a siê jednym z najs³ynniejszych
reprezentantów brytyjskiego przemys³u audio, i jego (ju¿ chyba minionej)
innowacyjnoœci.

Kolumna elektrostatyczna
nie jest “aktywna” w znaczeniu
przypisywanym zintegrowanym zespo³ów
g³oœnikowo-wzmacniaj¹cym, ale te¿ jest
zasilana z sieci, jako ¿e wymaga napiêcia
do polaryzacji membrany.
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HI-ENDZespo³y g³oœnikowe 28 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³Oryginalna koncepcja Petera Walkera, za³o¿yciela i projektanta firmy,
od pocz¹tku zak³ada³a samodzielne dzia³anie elektrostatu w ca³ym
przetwarzanym pasmie, bez pomocy g³oœnika dynamicznego w zakresie
basu. W tamtym czasie, w latach szeœædziesi¹tych, by³a to realizacja
oryginalna, chyba jedyna tego typu – elektrostaty by³y w powijakach,
i gdzieniegdzie pokazywa³y siê w roli przetworników wysokotonowych,
œrednio-wysokotonowych, ale nie samodzielnie. Przez pó³ wieku kilka firm
(ale tylko kilka) dopracowa³o siê w³asnych szerokopasmowych (teoretycz-
nie...) przetworników elektrostatycznych, ale konstrukcje Quada wci¹¿ s¹
unikalne. Tajemnica znajduje siê co prawda pod akustycznie transparentn¹
tkanin¹, ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e poczynaj¹c od oryginalnych ESL-ów z roku
1957, (st¹d póŸniej oznaczanych ESL57), poprzez ESL63, parê modeli
sprzed kilku lat i wspó³czesne dwie konstrukcje, wszystkie one s¹
szerokie, mimo ¿e co najmniej moda na kolumny w¹skie mog³a wp³yn¹æ
równie¿ na proporcje g³oœników elektrostatycznych (np. Audiostatic). Dla
sprawnoœci, zw³aszcza w zakresie niskich czêstotliwoœci, wa¿na jest
powierzchnia elektrostatu, ale traktuj¹c ESL2905 jako punkt wyjœcia,
czemu model mniejszy – ESL2805 – jest wyraŸnie ni¿szy, a nie wyraŸnie
wê¿szy, co pewnie spodoba³oby siê wiêkszej czêœci klientów? Poniewa¿ to
Quad, który w¹ski byæ nie mo¿e - nie ze wzglêdu na dba³oœæ o indywidual-
ny “wizerunek”, ale ze wzglêdu na wyj¹tkowe – nawet wœród elektrosta-
tów - rozwi¹zanie techniczne, ukryte pod maskownic¹. Otó¿ membrana
Quada podzielona jest na kilka koncentrycznych pierœcieni, sterowanych
sygna³ami przesuniêtymi w fazie. Najpierw pobudzana jest œrodkowa czêœæ
panelu, potem sukcesywnie kolejne pierœcienie. Czo³o promieniowanej fali
akustycznej przybiera kszta³t wycinka sfery, charakterystyczny dla
promieniowania naturalnych, punktowych Ÿróde³ dŸwiêku, a pozorne
Ÿród³o dŸwiêku kreowane jest ok. pó³ metra za powierzchni¹ elektrostatu.
Taki sposób promieniowania zapewnia nie tylko dobre odtworzenie sceny
dŸwiêkowej, ale te¿ stabilne charakterystyki kierunkowe, nie ograniczaj¹ce
s³uchacza (s³uchaczy) do siedzenia w jednym miejscu. To bol¹czka innych
elektrostatów, których musimy zwykle s³uchaæ bardzo precyzyjnie
ustawieni na  ich osi g³ównej. Przy okazji obna¿a to jednak s³aboœæ
modnych dawniej instalacji z³o¿onych z wielu ESL-ów – o fali kulistej nie
mo¿e w takim przypadku ju¿ byæ mowy - chyba, ¿e by³yby one sterowane
specjalnym uk³adem wprowadzaj¹cym opóŸnienie sygna³u do paneli
ustawionych na zewn¹trz... ale nie s¹dzê.

Podzia³ uk³adu promieniuj¹cego na krêgi t³umaczy, dlaczego Quady
musz¹ byæ szerokie – œrednica uk³adu wyznacza szerokoœæ obudowy.
Poni¿ej i powy¿ej tego uk³adu znajduj¹ siê jeszcze dodatkowe, ju¿
niepodzielone poziome panele wspomagaj¹ce przetwarzanie niskich
czêstotliwoœci – w modelu 2805 s¹ w sumie dwa, a w modelu 2905 cztery.

Ale nawet dobre charakterystyki kierunkowe nigdy nie s¹ idealne –
st¹d te¿ warto zadbaæ o to, aby oœ g³ówna (oœ najlepszej charakterystyki
przetwarzania), skierowana by³o na przewidywane miejsce ods³uchowe.
A poniewa¿ oœ g³ówna wyprowadzona jest z centrum koncentrycznego
uk³adu, znajduj¹cego siê na œrodku konstrukcji, a wiêc na wysokoœci ok. 60
cm, st¹d te¿ lekko pochylono ca³y panel do ty³u, aby skierowaæ tê oœ na
g³owê siedz¹cego (lub klêcz¹cego) s³uchacza.

Masywna podstawa jest te¿ schowkiem dla uk³adu elektronicznego –
nie zwyk³ej biernej zwrotnicy, ale trzech transformatorów i uk³adu
z liniami opóŸniaj¹cymi dla koncentrycznej sekcji œrednio-wysokotonowej.

A.K.

Na wyposa¿eniu s¹ zarówno p³askie nó¿ki, rekomendowane przy
ustawieniu na twardej pod³odze, jak te¿ masywne (i przy okazji
bardziej ozdobne) kolce, w³aœciwe przy ustawieniu na dywanie.
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Na temat elektrostatów kr¹¿¹ ró¿ne opinie,
wiele z nich odnosi siê do obci¹¿enia, jakim s¹
dla pod³¹czonego do nich wzmacniacza – i tutaj
pojawiaj¹ siê raczej ostrze¿enia, i¿ impedancja
elektrostatów stanowi powa¿ne zagro¿enie dla
zdrowia wspó³pracuj¹cych urz¹dzeñ. Tymczasem
ESL2805 ze swoj¹ impedancj¹ (rys. 1) jest
potulny jak baranek, charakterystyczny dla
elektrostatów spadek impedancji w zakresie
wysokich czêstotliwoœci oznacza tu zejœcie tylko
do poziomu 3,5 oma (przy 10kHz), a w ca³ym
zakresie nisko-œredniotonowym - od 23Hz do
3kHz – impedancja pozostaje ponad poziomem
6 omów. Pojedyncze maksimum przy 80Hz nie
oznacza jeszcze, ¿e charakterystyka ma du¿¹
zmiennoœæ, czego te¿ niektóre co bardziej
wra¿liwe wzmacniacze nie lubi¹, wiêc w sumie
mo¿na powiedzieæ – ciastko z kremem. Gdyby
jeszcze efektywnoœæ by³a odpowiednio wysoka,
mo¿na by do tych kolumn pod³¹czaæ wzmacniacze
lampowe; jednak z poziomem niewiele przekracza-
j¹cym 80dB, trudno o tak¹ rekomendacjê.

Charakterystyka przetwarzania zosta³a
zmierzona metod¹ uœrednienia trzystu próbek
szumu, mierzonych w ró¿nych pozycjach
mikrofonu, analizowanego w pasmach tercjo-
wych. Brzmi to groŸnie, ale faktycznie nie jest
takie skomplikowane, a przyjêcie innej metody
ni¿ zwykle (³¹czenia pomiaru niskich czêstotli-
woœci w polu bliskim z pomiarem impulsem
w pasmie powy¿ej 200Hz) wynika z niemo¿noœci
prawid³owego odwzorowania ciœnienia niskich
czêstotliwoœci za pomoc¹ pomiaru w polu
bliskim – który nie uwzglêdnia³by interakcji
miêdzy falami przedniej i tylnej strony
membrany. Niewa¿ne... Na rys. 2 widzimy
naprawdê ³adny przebieg – maj¹c na koncie
wiele pomiarów t¹ metod¹, wiemy ¿e trzeba
przymkn¹æ oko na nierównomiernoœci
w zakresie niskich czêstotliwoœci, wprowadzane
przez pomieszczenie (metoda ta nie “odcina”
wp³ywu pomieszczenia, jak pomiary w komorze
bezechowej, metod¹ impulsow¹ czy w polu
bliskim). Mimo to charakterystyka ju¿ od tercji
63Hz do 10kHz jest bardzo dobrze wyrównana –
mieœci siê w polu +/-2,5dB, a od 250Hz jest to +/
-1,5dB. Os³abienie tercji 50Hz, a tak¿e ni¿szych,
wskazuje ¿e ESL2805 nie schodzi z basem –
z pe³n¹ efektywnoœci¹ – bardzo nisko.

Rys. 3 to przeprowadzony ju¿ metod¹
impulsow¹ pomiar charakterystyk w zakresie
œrednio-wysokotonowym dla trzech ró¿nych osi
w p³aszczyŸnie poziomej. Wysokoœæ pomiaru dla
osi g³ównej zosta³ tak ustalona, aby mikrofon
znajdowa³ siê na osi wyprowadzonej z centrum
uk³adu drgaj¹cego. Dla osi ustawionych pod
standardowymi k¹tami 15O i 30O, przebiegi nie s¹
lepsze ni¿ dla typowego, wielodro¿nego zespo³u
g³oœnikowego, ale lepsze, ni¿ dla typowego
“niekoncentrycznego” panelu elektrostatycznego.

Zmiana wysokoœci pomiaru (rys. 4) wydaje
siê wprowadzaæ mniejsze zmiany, ale tylko
pozornie – to kwestia samego pomiaru, który
uwzglêdni³ zmianê k¹ta +/-7O.

P o raz pierwszy s³ucha³em
     elektrostatów na pocz¹tku lat 90. -
relatywnie tanich Magnepanów SMGc.
Charakterystyczna i dla mnie nowa –
w porównaniu do klasycznych kolumn – by³a
swoboda, lekkoœæ, brak podbarwieñ od
obudowy. Znajdziemy to równie¿ w Quadzie.

Same podbarwienia od obudowy s¹ zreszt¹
rzecz¹ doœæ ciekaw¹ – nauczyliœmy siê z nimi
¿yæ, bowiem s¹ one z nami od zawsze,
praktycznie w ka¿dej kolumnie której
s³uchaliœmy od zarania naszej audiofilskiej
kariery. Ich istnienie – paradoksalnie -
zauwa¿amy dopiero, gdy ich zabraknie, gdy
zostan¹ wyeliminowane. Ods³uch elektrostatów
uœwiadamia nam, jak bardzo podbarwione,
niejako wymuszone jest brzmienie tradycyjnych
skrzynek. Od tej pory bêdziemy je ju¿
dostrzegaæ, bêd¹ nam przeszkadzaæ i zatruwaæ
¿ycie. Kto na powa¿nie nie podchodzi do
mo¿liwoœci zakupu elektrostatów – z jakichkol-
wiek powodów – niech lepiej ich nie s³ucha...
Wœród posiadaczy paneli panuje opinia, ¿e jak
ktoœ raz zakosztowa³ elektrostatu, nigdy ju¿ nie
wróci do tradycyjnych kolumn. Ka¿da pliszka
swój ogonek chwali, ale choæ nie jestem
w³aœcicielem elektrostatów, mogê taki pogl¹d
zrozumieæ. Jednoczeœnie, niejako w obronie
tradycyjnych g³oœników, muszê jednak
przyznaæ, ¿e bardzo niski poziom podbarwieñ
jest obecnie osi¹galny tak¿e w najlepszych
kolumnach dynamicznych - niestety znacznie
dro¿szych. W swojej kategorii cenowej, pod
wzglêdem swobody odtwarzania dŸwiêku
i braku podbarwieñ, Quad jest klas¹ sam dla
siebie.

ESL2805 nie jest tak eteryczny, jak
fascynuj¹cy pod tym wzglêdem Audiostatic, ale
ma za to znacznie lepiej wype³niony bas
i wskutek tego lepsz¹ ogóln¹ równowagê –
w zasadzie trudno cokolwiek jej zarzuciæ.
Transparentnoœæ oznacza tutaj czystoœæ,
czytelnoœæ, i w³aœnie brak przys³aniaj¹cych
obraz podbarwieñ, a nie krystaliczn¹ przejrzys-
toœæ i przebojow¹ analitycznoœæ. Na najwy-
¿szym poziomie jest spójnoœæ i p³yn¹cy z niej
realizm i namacalnoœæ dŸwiêku.

Ca³kiem znaczne s¹ te¿ zdolnoœci
dynamiczne. Nareszcie mamy szerokopasmowy

LABORATORIUM

 rys. 3. R909, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym w płaszczyźnie poziomej,  00, 150, 300 .

rys. 4.  R909,  charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym w płaszczyźnie pionowej, +/−7O.

rys. 1.  R909, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 1.  R909, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie,
pomiar szumem tercjowym.

ODS£UCH

Impedancja znamionowa [Ω]* 8
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 82
Moc znamionowa [W] b.d.
Wymiary (WxSxG) [cm] 104x69,5x38,5**
Masa [kg] 63

* parametry zmierzone, ** z cokołem
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elektrostat, który nie boi siê w zasadzie ¿adnej muzyki. Led Zeppelin,
Radiohead – odtworz¹ bez wiêkszych problemów i z jednakowym
zapa³em. Nawet potê¿ne i niezwykle wyczerpuj¹ce wejœcia kot³ów
z soundtracku z filmu Braveheart, które przyprawia³y o zawa³ serca nie
tylko Audiostatica, ale równie¿ wiele kolumn dynamicznych, na których
próbowa³em g³oœno odtwarzaæ tê p³ytê, zosta³y odtworzone bez
wiêkszych “sensacji” – ¿adnych trzasków, zgrzytów czy jêków.

Kolumny te bez problemu nag³oœni¹ pokój do 30 m kw, do wiêkszych
poleca³bym ju¿ model 2905, w którym zainstalowano nie dwa, ale cztery
panele niskotonowe (na kana³).

Ale i tak na s³owa uznania zas³uguje jakoœæ najni¿szego zakresu.
U¿ytkownikowi tradycyjnych kolumn dynamicznych Quad otworzy œwiat
barwy i faktury dŸwiêku. Bas nie jest mo¿e tak “fizyczny” i twardy jak
z tradycyjnych kolumn, ale jest za to szybki, niepodbarwiony i zró¿nicowa-
ny. Ktoœ kiedyœ napisa³, ¿e Quady to kolumny które powinien mieæ
w swoim systemie referencyjnym ka¿dy konstruktor kolumn. Wiele w tym
racji, bowiem pod kilkoma wzglêdami mog¹ one stanowiæ prawdziwy
punkt odniesienia.

Scena dŸwiêkowa generowana jest przez Quady doœæ nisko, bo ok.
60cm nad pod³og¹. Spowodowane jest to umiejscowieniem panelu
œrednio-wysokotonowego w samym œrodku kolumny. Pierwsze wra¿enie
jest wiêc doœæ dziwne - jakby wykonawcy siedzieli na zbyt niskich
krzes³ach - ale muszê przyznaæ, ¿e do odmiennego sposobu prezentacji
przyzwyczai³em siê doœæ szybko. Natomiast wra¿enie g³êbi, mimo
teoretycznych za³o¿eñ o kreowaniu pozornych Ÿróde³ dŸwiêku za
panelem, nie by³o nadzwyczajne – ale mo¿e w³aœnie takie, zupe³nie
normalne, byæ powinno.

Quady ESL2805 to bardzo dobre, i wcale nie nazbyt egzotyczne
brzmieniowo kolumny. Byæ mo¿ne najbardziej uniwersalne wœród czystej
wody elektrostatów, a wci¹¿ realizuj¹ce wszystkie elektrostatyczne zalety.
Szybkie, spójne, neutralne, z bardzo szlachetnym basem i dobr¹ dynamik¹.
I do tego z takim pochodzeniem, z takimi tradycjami! Tego te¿ trudno nie
us³yszeæ...

Adam Mokrzycki

Widz¹c logo
Quada, od razu
s³yszymy piêkn¹ œred-
nicê... Podœwietlenie mo¿na
jednak wy³¹czyæ, a tak¿e
regulowaæ jego natê¿enie.

ESL2805
Cena (para)[z³] 28 000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie i komponenty
Znany od 50 lat p³aski panel w ultranowoczesnym
wydaniu. Doskona³e wra¿enie z bliska i z daleka.
Laboratorium
Bardzo ³atwa impedancja (tak!), ale niska efektywnoœæ.
Zównowa¿ona charakterystyka przetwarzania, tylko
bez najni¿szego basu.
Brzmienie
Referencyjna spójnoœæ i równowaga. Naturalnoœæ
i plastycznoœæ œrednicy, ³agodnoœæ wysokich tonów,
czytelnoœæ basu. Spory zakres dynamiki, ale przede
wszystkim wra¿enie dŸwiêku wolnego od wszelkich
dra¿ni¹cych przerysowañ, podbarawieñ, dudnieñ, itp.


