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Oehlbach     − w ofercie znajduje się
wiele kabli, podzielonych na kilka klas.
Podstawowym modelem do domowego
użytku audio jaki trafił do naszego testu
jest NF1, kabel często stosowany w
przypadku prostych rozwiązań, nabywa−
ny w celu wymiany przewodu będącego
w komplecie z odtwarzaczem CD na
“markowy”.

NF1NF1NF1NF1NF1 to prosta budowa, w przewodni−
ku zastosowano miedź beztlenową o du−
żej czystości, zapewniającą niezmien−
ność parametrów przez szereg lat. Nasz
gość przedstawił się jako szybki i żwawy,
o odpowiedniej temperaturze. Bas nale−
ży zaliczyć bez wątpienia do atutów ma−
łego Oehlbacha, jest zwarty i dobrze
kontrolowany. Środek pasma akustycz−
nego został potraktowany nieco po ma−
coszemu, cofnięto go, został upchnięty
między bogate najniższe rejestry i ociep−
loną górę, miłą, nie fatygującą, ale bez
wyrafinowania, pozbawioną właściwej
ekspozycji detali.

NF2NF2NF2NF2NF2     stanowi rozwinięcie konstruk−
cyjne tańszego modelu. Zastosowano w
nim masywniejsze końcówki, zapewnia−
jące lepszą ochronę przed przenikaniem
szkodliwych sygnałów, poprawiono też
izolację przewodnika, co ma znaczenie
w przypadku posiadania bardziej rozbu−
dowanych systemów. W tym przypadku
znacznej poprawie uległo rozłożenie
sceny dźwiękowej, stała się bardziej na−
macalna i wyraźna. Nasyceniu uległy też
barwy. Bas stał się jeszcze bardziej kon−
turowy, zwarty, czytelny. Góra zyskała
na  wierności oddania barw, pojawiły się
też tak bardzo tu potrzebne szczegóły i
detale, o których wcześniej mogliśmy je−
dynie pomarzyć.

NF1
długość [m] 0,5
cena [zł] 99,90,−
OCENA: dobra

NF2
długość [m] 0,5
cena [zł] 199,−
OCENA: dobra

NF14
długość [m] 0,5
cena [zł] 229,−
OCENA:  dobra +

Dystrybutor: ELCO−EXIM
OEHLBACHNF14NF14NF14NF14NF14 nawiązuje do młodszych bra−

ci, ma charakterystyczne już końcówki
zapewniające dobry kontakt z gniazdami
przyłączeniowymi. “Czternastka” to nie−
malże powtórzenie NF2, z niewielkimi
tylko różnicami. Mamy tu do czynienia z
takim samym charakterem brzmienia,
ale w minimalnie lepszym wykonaniu.
Bas jest całkiem poprawny, dość dobrze
akcentowany i nisko schodzący. Średni−
ca pięknie się już układa, jest nasycona
i dobrze zharmonizowana z resztą. Gó−
ra pasma to też dobrej klasy wykonanie.
Szczegóły występują w należytych iloś−
ciach, mają ładną, wyraźną, ale nie na−
trętną prezentację.

HI−FI − Interkonekty do 300 zł


