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Brzmienie mocne i ostre,
ale w najlepszym wydaniu.
Tonalnie pe³ne zrównowa¿e-
nie, dynamika, analitycznoœæ
i przestrzennoœæ.

Marka Fadel Art jest ju¿ doskonale znana, ale powsta³a stosunkowo
niedawno. Firma zosta³a za³o¿ona w 1993 roku przez Francuza urodzonego
w Maroko, Jeana M. Fadela. Ów zapaleniec postanowi³ stworzyæ kable
doskona³e, a wiêc pozbawione wad znanych w przewodnictwie (a kto nie
postanowi³?...). Najwa¿niejszymi kryteriami by³o zachowanie identycznoœci
przewodzenia wszystkich ¿y³ kabla oraz zastosowanie powietrznej izolacji
jako teoretycznie idealnej.
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C oherence One gra nies³ychanie dynamicznie,
przestrzennie i jasno, ale z ka¿dego dŸwiê-

ku  przebija chêæ  i  umiejêtnoœæ  kontroli wszys-
tkiego, co dzieje siê na scenie. Wszystkie zakresy
pasma s¹ tak samo wyraziste i mocne, ¿adna gru-
pa dŸwiêków nie zwraca pocz¹tkowo uwagi.
Dynamiczna œrednica kreuje znakomicie pood-
dzielane instrumenty, kontury s¹ ostre, bez
pieszczot i zaokr¹gleñ. Pojawia siê nawet wra¿e-
nie, ¿e muzycy znajduj¹ siê zbyt daleko, i s³ucha-
nie du¿ych zespo³ów generuje wra¿enie nad-
miernej rozpiêtoœci. Nale¿y wiêc zadbaæ o w³aœ-
ciwe ustawienie kolumn i o odpowiedni¹ elektro-
nikê. Jednoczeœnie, i to trzeba podkreœliæ, dŸwiê-
ki œrednicy s¹ podszyte dynamik¹, czekaj¹ w ci-
szy i spokoju a¿ impuls ze wzmacniacza je uwolni
i wówczas bezpardonowo atakuj¹ s³uchacza. Gó-

ra jest dobrze dopasowana do œrodka, ale ¿yje
trochê w³asnym ¿yciem. B³yszcz¹ce, dŸwiêczne,
lekkie elementy wysokotonowe kreuj¹ swój
œwiat. To g³ównie góra sprawia, ¿e Coherence
One odbieramy jako kabel graj¹cy przestrzennie,
jasno i otwarcie.

Do basu tak¿e nie da siê przyczepiæ. DŸwiêki
s¹ na tyle zwarte, by tworzyæ monolit u podsta-
wy nagrania, a jednoczeœnie na tyle lekkie, by
b³yskawicznie zmieniaæ swoje po³o¿enie, szyb-
koœæ i wysokoœæ. Tempo grania basu jest zawrot-
ne, co jest szczególnie imponuj¹ce po stwierdze-
niu jego g³êbokoœci.

Coherence One gra ostro, ale nie metalicznie.
Jego si³¹ jest wspó³granie podzakresów na tej sa-
mej p³aszczyŸnie wyznaczanej przez dynamikê,
analitycznoœæ i przestrzennoœæ.

Dystrybutor: Audiosystem      Cena: 12500 z³/ 2,5m

Fadel Art COHERENCE ONE
T eoretyczne za³o¿enia i ich praktyczna re-

alizacja z pewnoœci¹ bêd¹ niezwykle zaj-
muj¹ce dla pasjonatów – wspomniane za-

gadnienia wyjaœniane s¹ zarówno na stronie in-
ternetowej producenta, jak i na stronie polskiego
dystrybutora.

Fadel Art pojawi³ siê na europejskim rynku
bardzo zdecydowanie i od razu zdoby³ doskona-
³e recenzje prasowe. Firma w zasadzie specjali-
zuje siê w okablowaniu stereofonicznych zesta-
wów. Owszem, proponuje kilka modeli “niedro-
gich” kabli cyfrowych i dwa przewody wizyjne,
ale przywi¹zanie do ortodoksyjnego audiofilizmu
wydaje siê silniejsze. Niech poœwiadcz¹ to trzy
kable przeznaczone specjalnie do analogowych
gramofonów, które, jak twierdzi producent, “s¹
faworytami prawdziwych audiofilów” (gramofo-
ny oczywiœcie). W tej sytuacji chyba nie zdziwi
nikogo fakt, ¿e Fadel Art nie bawi siê w sprzeda-
wanie “tanich” przewodów ze szpul.

Interkonektów analogowych jest szeœæ, naj-
dro¿szy, Coherence One, kosztuje 8900 z³, ma
1,2m i wystêpuje tyko w wersji XLR. Na tle kon-
kurencji taka cena niebezpiecznie powiewa ta-
nioch¹. Jeden z tañszych interkonektów do-
stêpny jest tylko z koñcówkami RCA, pozosta³e
osi¹galne s¹ w dwóch wersjach (i dwóch cenach
oczywiœcie).

Fadel Art ma tak¿e w ofercie sieciowy
kondycjoner, pasywny przedwzmacniacz, lis-
twy zasilaj¹ce i podstawki antywibracyjne.
No i nie wolno zapominaæ o sieciówkach:
szeœæ rodzajów, najdro¿sza za 5200 z³ – czyli
bez szaleñstw.

Przewody g³oœnikowe tworz¹ jednak najbar-
dziej interesuj¹c¹ czêœæ oferty. Niskobud¿eto-
wym modelem jest Greylitz, w cenie 1650 z³ za
2,5 metrow¹ parê. Wszystkie kable tej marki wy-
ceniane s¹ w odcinkach 2,5 m, a wyd³u¿anie o
ka¿de 0,5m skutkuje podwy¿k¹ o oko³o 20% - za
wyj¹tkiem topowych modeli, w tych rejonach
wzrost ceny wywo³any d³ugoœci¹ jest minimalny.
Ciekawie prezentuj¹ siê równie¿ op³aty za bi-
wire – dodatek wynosi od 15 do 100%. A¿ sie-
dem modeli zawiera rodzina Stream (w grupach
StreamLine, StreamFlex  i  najtañszej Stream).
W dwóch z nich producent stosuje metodê Duo,
polegaj¹c¹ na poprowadzeniu dwóch identycz-
nych zestawów przewodników do ka¿dego z za-
cisków. Najwy¿ej w hierarchii Fadela stoi linia
Gold Line. Pomiêdzy ni¹ a Streamami znalaz³a siê
w³aœnie nasza pere³ka: przewód Coherence, wy-
stêpuj¹cy w naturze w wersji One i Duo. Mia³em
do czynienia z tym tañszym. Kabel jest gruby
i ciê¿ki, w jego czarnej siatce os³onowej pob³ys-
kuje czerwona ¿y³ka, a koñcówki wychodz¹
z muf. Wkrêcane koñcówki bananowe pochodz¹
od WBT.


