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PrzewodyPrzewodyPrzewodyPrzewodyPrzewody

Cena: LS-G - 15 000 z³/2x2,4m;
NF-G SE - 8500 z³ /1m

Dystrybutor: L‘AUDITEUR-POLSKA

VELUM   XLR NF-G SE (interkonekt)

  LS-G (przewód g³oœnikowy)

Najkrócej mo¿na opisaæ brzmienie Velumów
jako pewnego rodzaju “znikniêcie” z syste-

mu. Nie jest  to  do  koñca  zgodne z prawd¹, bo
nie ma rzeczy superprzezroczystych, ale jako
pewnego rodzaju robocze uogólnienie dobrze
oddaje ducha tego opisu. Po podpiêciu Velumów
do kolejnych urz¹dzeñ, wszystko stawa³o siê wy-
raŸniejsze, dok³adniejsze i bardziej “dos³owne”.
Pu³apka takiej prezentacji oczywiœcie istnieje.
Z doœæ jasnymi urz¹dzeniami, jak np. Copland
CSA29 dŸwiêk by³... jasny. Dzia³a³o tutaj jednak
raczej prawo “najs³abszego ogniwa”, którym Ve-
lum nie by³. Poniewa¿ s¹ to jednak drogie prze-
wody, wiêc i urz¹dzenia towarzysz¹ce bêd¹ za-
pewne z “górnej pó³ki”. Dobrym przyk³adem bê-
dzie wiêc system Nagry (164 000 z³), w którym
Velum czu³ siê jak ryba w wodzie, jakby w³aœnie
z nim owe kosztownoœci by³y projektowane. Byæ
mo¿e pomog³a tutaj synergia, polegaj¹ca na tym,
¿e Velum niczego nie rozjaœnia i nie pokazuje
“hiperrealnego” obrazu, a gra po prostu to, co
siê do niego dostarczy. Bardzo dobrze zosta³a
oddana dynamika urz¹dzeñ, ale i równie¿ pewna
œladowa “miodop³ynnoœæ” górnego zakresu, która
sprawia³a, ¿e ka¿de wydarzenie by³o namacalne
i sk³ada³o siê nie tylko z g³ównego dŸwiêku, ale
jeszcze “czegoœ”, co skleja³o wszystko w jedn¹
ca³oœæ.

W jaœniejszych hi-endowych systemach, jak
np. Krell Showcase, Velum równie¿ znika³, nie
dociepla³ jednak niczego, nie dos³adza³ i nie uda-
wa³, ¿e s¹ to urz¹dzenia lampowe. W zamian
umo¿liwi³ koñcówce Showcase 5 (w trybie ste-
reofonicznym) oddaæ energiê natychmiast, czyli
w taki sposób, w jaki ta bestia lubi najbardziej.
Inne przewody z Krellem gra³y nieco przyjem-
niej, nie by³y jednak w stanie ukazaæ pe³ni jego
dynamicznych mo¿liwoœci i – prawdê mówi¹c –
 “poprawia³y” nieco dŸwiêk.

Nie wiem za bardzo, o czym dalej pisaæ, bo
wszystko by³oby bezsensownym biciem piany.
Jedno jest  pewne:  Koszmarne pieni¹dze.
A wszystko inne jest muzyk¹.
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Przemys³ “kablarski” jest zadziwiaj¹co ¿y-
wotn¹ ga³êzi¹ audio. Po latach zaniedbañ
i ca³kowitej negacji przysz³o o¿ywienie,

a z nim nieuchronny w tej sytuacji “neofityzm”,
charakteryzuj¹cy siê m.in. przesadnym przywi¹-
zaniem i przecenianiem wp³ywu kabli na dŸwiêk
systemu. W tej sytuacji rodzi siê zasadnicze pyta-
nie: czy kabel za – powiedzmy – 10 000 z³ jest
wart swojej ceny. Intuicyjna odpowiedŸ przycho-
dzi natychmiast, nie ma siê nad czym zastana-
wiaæ: nie, oczywiœcie, ¿e – NIE. ¯aden kabel
dro¿szy ni¿ – powiedzmy – 1000 z³ nie jest wart
swojej ceny. Sprawa komplikuje siê jednak, kiedy
pytamy nie o bezwzglêdn¹ ‘wartoœæ’, a o jakoœæ
zrelatywizowan¹, porównan¹ do innych kabli. Ma
tu miejsce podobna sytuacja jak np. przy instru-
mentach, powiedzmy skrzypcach Stradivariusa  –
licz¹c “po kosztach materia³owych” ¿aden z nich
nie jest ‘warty’ nawet cz¹stki tego, co trzeba za
niego zap³aciæ. A jednak kosztuj¹ fortunê. W au-
dio jest podobnie – liczy siê nie tyle “materia”,
co umiejêtnoœci, praca i artyzm, sk³adaj¹ce siê na
niepowtarzaln¹ ca³oœæ.  A chc¹c mieæ najlepsze
kable – trzeba p³aciæ.

A dygresja ta by³a potrzebna, poniewa¿ teraz
mowa bêdzie o bardzo drogim systemie, ma³o
znanej firmy Velum, która przygotowa³a kablo-
wego rolls-royce’a w tej dziedzinie. Podobnie
jak w przypadku innych kosztownych przewo-
dów, tak i tutaj dok³adna budowa owiana jest ta-
jemnic¹ (najdro¿sze w tym biznesie s¹ nie “ma-
teria³y”, ale pomys³).  Kilka rzeczy mo¿na jednak
ustaliæ. Przewód g³oœnikowy LS-G sk³ada siê z
dwóch osobnych, grubych “lin”, spiêtych w
dwóch miejscach d³ugimi koszulkami termokur-
czliwymi ze z³otym logo i nazw¹ modelu. Ka¿d¹
z nich obleczono w siateczkê w czarnym kolorze
i bia³ej “nitce”, tworz¹cej na jej powierzchni

prosty wzór. Kable s¹ piekielnie sztywne i pod
tym wzglêdem za ka¿dym razem, kiedy trzeba je
przepinaæ, przeklinam w duchu. Ka¿da z “¿y³”
sk³ada siê z wielu przewodów typu “Litz”, skrê-
conych ze sob¹ doœæ mocno. Na zakoñczenia wy-
brano miedziane, rodowane wid³y Cardasa. Nie-
co wiêcej mo¿na powiedzieæ o interkonektach,
poniewa¿ rozci¹³em czarn¹, grub¹ koszulkê ter-
mokurczliw¹, któr¹ s¹ zakoñczone wszystkie
przewody Veluma. NF-G SE zbudowany jest z oœ-
miu linek ze srebrzonej miedzi, otoczonych
srebrzonym ekranem, a wszystko w teflonowej
koszulce. Trzy linki przylutowane by³y do pina
“+”, trzy do “-”, zaœ dwie pozosta³e, wraz z ek-
ranem do masy. Ca³oœæ zosta³a nastêpnie okrê-
cona ciemnoniebiesk¹ taœm¹ i obleczona wspo-
mnian¹ siateczk¹. Wszystkie Velumy s¹ kierun-
kowe (maj¹ zaznaczon¹ strza³kê). Budow¹ –
 przynajmniej zewnêtrzn¹ – kable Veluma nie
t³umacz¹ bardzo wysokiej ceny, nawet w porów-
naniu z innymi przewodami. Pozostaje wiêc tyl-
ko dŸwiêk.


