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Bardzo transparenty,
dynamiczny i raczej jasny,
ale i bas pokazuje siê w pe³-
nej krasie. Du¿a i uporz¹dko-
wana scena dŸwiêkowa.

TARA to skrót od The Absolute Reference Audio.
Nazwa prosta, ale i trochê pretensjonalna, albo ujawnia szczere

zamiary producenta, albo tylko obietnicê, jak¹ sk³ada swoim
potencjalnym klientom. To wszystko jednak na nic, bo dzisiaj znana
jest powszechnie jako Tara. Firma wystartowa³a w Sydney w 1986,

jej za³o¿ycielem by³ Bond. Matthew Bond.
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A ir 2 gra dŸwiêcznie i przestrzennie, z dosko-
na³¹ analitycznoœci¹, oddechem i swobo-

d¹. Stanowi wyzwanie dla dynamiki – pod tym
wzglêdem jest ca³kowicie transparenty, ale z nie-
spodziewan¹ lekkoœci¹ “przepuszcza” wszystko
to, co wypoci z siebie wzmacniacz i wypluj¹
g³oœniki. Je¿eli wiêc system nie jest perfekcyjny
pod tym wzglêdem, to Tara Labs od razu to
ujawni. W zasadzie ta swoboda dynamiczna jest
wielk¹ zalet¹, ale w niektórych wypadkach mo¿e
byæ k³opotliwa, np. przy ciemno graj¹cych g³oœ-
nikach lub zbyt ciep³ym lampowym wzmacnia-
czu.

Poszczególne elementy brzmienia bezwzglêd-
nie zas³uguj¹ na komentarz. Œrednica jest stosun-
kowo lekka, instrumenty maj¹ w³aœciwe rozmia-

ry, ale ju¿ stopieñ l¿ej by³by z tym k³opot. Po-
szczególne dŸwiêki s¹ œwietnie odseparowane
i rozsypane po ca³ej scenie, która ma tendencjê
do rozszerzania siê na boki. Przedni plan jest
wystarczaj¹co “pierwszy”, ale pozosta³e linie
muzyczne s¹ nie mniej inspiruj¹ce, s³ychaæ je wy-
raŸnie, czasami nawet zanadto absorbuj¹. Bas
jest sprê¿ysty i dynamiczny, du¿y nacisk po³o¿o-
no na sam kraniec pasma. W rezultacie od czasu
do czasu przez pokój przetaczaj¹ siê grzmoty,
o które nasz system nie podejrzewaliœmy. Góra
balansuje pomiêdzy aksamitn¹ s³odkoœci¹ a ca³-
kowitym spokojem. Z pewnoœci¹ jest g³adka
i poprawna, ale przyda³oby siê wiêcej czadu
w czysto rockowych sekwencjach. Wysokie tony
zdaj¹ siê byæ czêœci¹ œrednicy, spasowanie
i wspó³dzia³anie jest tu idealne.

Dystrybutor: Voxal     Cena: 9400 z³/ 2,4m

Tara Labs AIR 2J u¿ w 1988 roku producenta doceni³ presti¿o-
wy amerykañski miesiêcznik Stereophile.

B y æ
mo¿e i to mia³o wp³ywa na zmianê siedziby -
f irma zosta³a przeniesiona do Ameryki,

a dok³adnie do Ashland w stanie Oregon. Ame-
ryka jest Ziemi¹ Obiecan¹ równie¿ dla kablarzy.
A tym, którzy s¹ wœród nich najlepsi, œciele siê
u nóg ogromny rynek.

Tara Labs zas³ynê³a na dobre po wprowadze-
niu technologii RSC (Rectangular Solid Core).
Prostok¹tny drut (bo o to w patencie chodzi)
s³u¿¹cy do przesy³u sygna³u zosta³ zreszt¹ przez
firmê opatentowany. W latach 90. producent
ewoluowa³, ale nie w tym kierunku, co wiêk-
szoœæ konkurencji. Zamiast proponowaæ coraz
tañsze przewody, Bond skupi³ siê na dopasowa-
niu technologii, w które wierzy, do potrzeb no-

woczesnego systemu AV.
Oferta producenta obejmuje kilka dzia³ów

pozwalaj¹cych na obs³ugê ka¿dego systemu AV.
Tradycyjnie na pocz¹tku serwowane s¹ analogo-
we interkonekty z The Zero kosztuj¹cym 78 tys.
z³. Coœ lub ktoœ jest dla mnie zerem – inwektywa
mo¿e nabraæ zupe³nie innego znaczenia, o ile
ktoœ powo³a siê na audiofilski sposób kojarzenia.
Powa¿nie potraktowano równie¿ cyfrowe inter-
konekty elektryczne, niedawno do oferty wszed³
nawet kolejny model The Zero, którego wartoœæ
dystrybutor szacuje na po³owê ceny kabla analo-
gowego. Tara nie przyk³ada siê natomiast do
kabli optycznych, proponuje tylko dwa tanie mo-
dele (i chyba s³usznie). Du¿¹ czêœæ propozycji
zajmuj¹ przewody wizyjne, zupe³nie inne do
pod³¹czeñ komponent, kompozyt i naturalnie S-
Video. Kilka modeli sprzedawanych jest tak¿e ze
szpuli, tutaj ceny zaczynaj¹ siê ju¿ od 13 z³ za
mb. Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e kondycjonerów
i przewodów sieciowych, najdro¿szy z nich (The
One) kosztuje 22 tys. z³.

Poszczególne dzia³y oferty przedzielane s¹
seriami Prism, RSC i ISM. Prism zawiera zawsze
modele najtañsze, w przypadku przewodów g³oœ-
nikowych wrêcz niskobud¿etowe – no i sprzeda-
wane “z metra”. Nasz kabel jest drugim od góry
modelem z linii RSC. Nazywa siê Air2, poni¿ej
jest a¿ siedem modeli, powy¿ej tylko Air1. Oczy-
wiœcie, o ile nie liczyæ serii ISM, w której flagowy
The Omega kosztuje 68 tys. z³ za 3-metrowe od-
cinki.

Air2 jest doœæ sztywny, ale niezbyt gruby.
Sk³ada siê z czterech niezale¿nych kabli, natural-
nie po dwa do ka¿dej kolumny, zdecydowanie
nie jest to wiêc wersja bi-wire. Konfekcjonowa-
nie koñcówek obejmuje standardowe banany
oraz wide³ki.


