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Istot¹ charakteru Ixotica jest œrednica. Ta
czêœæ pasma jest na pierwszym planie, a po-
szczególne dŸwiêki s¹ du¿e i grube. Czasami

zacieraj¹ siê granice miêdzy nimi, ale ma to nie-
wielki wp³yw na ogólny poziom analitycznoœci.
Doskona³a dynamika zapobiega spowolnieniu.
Mocna i dynamiczna góra jest w³aœciwie przyszy-
ta to œrednicy, ale szczegó³y s¹ wyraziste, i choæ
chwilami brakuje tam zgrzytniêæ i œwistów, to
nie mo¿na odmówiæ jej w³aœciwej ostroœci. Wy-
wa¿enie metalicznych akcentów jest zreszt¹
sztuk¹, któr¹ na tym poziomie cenowym opano-
waæ trzeba. I Ixotica potrafi to doskonale, nie
waha siê u¿ywaæ mocnych œrodków przekazu,
ale bardziej w zakresie œrenich tonów. To w³aœ-
nie one w du¿ym stopniu kszta³tuj¹ brzmieniowy
charakter kabla.

Bas równie¿ jest mocno przyklejony do œred-
nicy, w zakresie niskich tonów nic nie dzieje siê
bez bodŸca stamt¹d. Analitycznoœæ na dole jest
znakomita, równie¿ kontrola nie wzbudza za-
strze¿eñ. Mo¿e tylko chwilami bas wydaje siê
zbyt krótki i twardy, za to od strony dynamicznej
– nienaganny. Ixotica gwarantuje przestrzennoœæ
w planie przed s ³uchaczem, n ieco gorzej
dŸwiêk rozchodzi siê w g³¹b sceny. Tutaj nale¿y
uwa¿aæ z rozstawieniem kolumn, nie mog¹ staæ
zbyt szeroko, mo¿na równie¿ spróbowaæ skiero-
waæ je do œrodka.

Generalnie Ixotica jest kablem graj¹cym twa-
rdo, zdecydowanie i dynamicznie. G³ówny nacisk
k³adziony jest na si³ê œrednicy i kontrolê dŸwiê-
ków, góra i bas s¹ podporz¹dkowane i przyciête
do potrzeb takiej koncepcji.

Brzmienie twarde,
zdecydowane i dyna-
miczne. Góra i bas
doskonale czytelne,
ale podporz¹dkowane
jeszcze mocniejszej
œrednicy.

Ixos IXOTICA Z acznijmy jednak od analogowych interko-
nektów. Najdro¿szy, nazwany Exotica,
kosztuje tylko 1810 z³ – w tym towa-

rzystwie taki kabel mo¿na niemal¿e nazwaæ nis-
kobud¿etowym. Klasycznych interkonektów jest
kilkanaœcie, a najtañszy kosztuje tylko 82 z³.
Wstyd. Cyfrowe kable s¹ cztery, dwa optyczne
i dwa elektryczne, równie¿ ceny tych przewo-
dów prawdziwego audiofila nie przera¿¹. Nie-
które interkonekty sprzedawane s¹ tak¿e ze
szpuli, dziêki czemu mo¿na ich u¿yæ w podtyn-
kowych instalacjach. Osobnym dzia³em s¹ prze-
wody do aktywnych subwooferów, wiadomo, ¿e
takie kable nie tylko musz¹ byæ d³ugie, ale rów-
nie¿ odporne na czynniki zewnêtrzne.

Najwiêksz¹ czêœæ oferty zajmuj¹ jednak kable
wizyjne. W tym miejscu z przykroœci¹ nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e Ixos nie zmierza w kierunku uznawa-
nym ogólnie za w³aœciwy. Otó¿ oferuje ca³e ster-
ty kabli przesy³aj¹cych sygna³y AV ze SCART na
audio RCA i S-Video lub kompozyt, zarówno
w jednym jak i w drugim kierunku. Je¿eli zmul-
tiplikujemy te propozycje przez d³ugoœci (ró¿ne
dla audio i wideo), rodzaje magnetowidów (m-
ono lub stereo), mo¿liwoœci konwersji standar-

Brytyjski Ixos jest doskona³ym przyk³adem firmy,
która œwietnie odnalaz³a siê na rynku przewodów

œredniej klasy. Za pomoc¹ Ixotica Brytyjczycy wykazuj¹ jednak
wiêksze ambicje - zmierzenia siê z kablow¹ ekstraklas¹, choæ w ich

wydaniu jest to bardziej produkt reprezentacyjny, ni¿ produkt
charakterystyczny dla profilu firmy, która raczej z audiofilów skóry nie

zdziera. Producent, szukaj¹c zysków na szerokim rynku, nie przespa³
koniunktury na kino domowe, w ofercie ma potê¿n¹

dawkê kabli wizyjnych.

dów to oka¿e siê, ¿e i tak w ofercie nie ma prze-
wodu AV, którego akurat potrzebujemy. A to ta-
kie proste – w tej klasie wystarczy zaoferowaæ
prze³¹czan¹ przejœciówkê SCART (in/out) z jed-
noczesn¹ konwersj¹ S-Video/ kompozyt, ale
z uwzglêdnieniem równie¿ wejœæ i wyjœæ RGB.
Wówczas reszta bêdzie zale¿a³a od specjalistycz-
nych kabli wizyjnych, a standard wybierze u¿yt-
kownik. Ixos jeszcze na taki pomys³ nie wpad³,
ale mo¿e niebawem...

Ixos oferuje równie¿ akcesoria, takie jak kol-
ce i absorbery, a tak¿e szerok¹ gamê wtyków
(m.in. bananowych, BFA, RCA). Wkracza tak¿e
na specjalistyczne pole s³uchawek (a¿ piêæ mode-
li - od 300 do 950 z³) i dostarcza  prze³¹czniki
g³oœnikowe. Ich u¿ycie w prezentacjach zespo-
³ów g³oœnikowych jest dyskusyjne, ale do “rozga-
³êzienia” mocy wzmacniacza na wiele pomiesz-
czeñ nadaj¹ siê idealnie.

Ixos  ma  kilkanaœcie  kabli  g³oœnikowych,
wszystkie sprzedawane s¹ ze szpuli. Najtañszy
kosztuje 9,20 z³ (77 Strand) a najdro¿szy 82 z³/
mb (posrebrzany 644). I na tym prawie koniec,
ale nagle okazuje siê, ¿e niezale¿nie od tej pod-
stawowej oferty, Ixos proponuje Ixoticê, prze-
wód konfekcjonowany, sprzedawany w cenie
7 450 z³ za dwa odcinki 2x3m lub 8 550 z³ za
d³ugoœæ 2x5m.

Dystrybutor: Trimex      Cena: 7450 z³/ 3m


