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B&W CM1
First things first – czyli najpierw
rzeczy najwa¿niejsze, ale w dos³ownym
t³umaczeniu tej angielskiej m¹droœci –
najpierw rzeczy pierwsze. Nowa
“Jedynka” B&W, CM1, otwiera ca³¹ now¹
seriê CM, pojawia siê w sprzeda¿y jako
pierwsza, a Audio jako pierwsze j¹
testuje. Taki jest porz¹dek tego œwiata.

A

aabsolutnie œwie¿utki kawa³ek g³oœnika.
Osobiœcie œwie¿oœæ niektórych produktów sprawdzam na podstawie testów
w niemieckich miesiêcznikach. Dotyczy to oczywiœcie firm niemieckich, ale nie tylko – B&W jest
ho³ubione przez niemieck¹ prasê specjalistyczn¹,
a prasa dopieszczana przez B&W. Testy nowych
produktów s¹ tam publikowane natychmiast,
jeszcze zanim znajd¹ siê one w sprzeda¿y – tym
bardziej w sprzeda¿y w innych krajach. Dlatego
mam drobn¹ satysfakcjê, ¿e CM1 pojawia siê na
naszych ³amach równoczeœnie z testem w niemieckim Stereoplay, a jednoczeœnie mam pewnoœæ, ¿e to towar jeszcze ciep³y.
Materia³y firmowe B&W przedstawiaj¹ CM1
jako minimonitor, który kontynuuje d³ug¹ tradycjê tego typu konstrukcji w ofercie firmy, a zosta³ zaprojektowany równoczeœnie z referencyjnymi 805S. Jednak w odró¿nieniu od 805-tek, jak
i wiêkszoœci znanych podstawkowców B&W, CM1
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jest “minimonitorem”, a nie “monitorem”. Symbol CM1 nawi¹zuje do s³ynnych CDM1, które powsta³y w kilku wersjach, aby wreszcie wyewoluowaæ do wspó³czesnych “705”. Jednak one
wszystkie by³y lub s¹ du¿ymi, kilkunastolitrowymi (netto) konstrukcjami, podczas gdy CM1 jest
z grubsza rzecz bior¹c dwa razy mniejszy.
Ró¿nicê tê widaæ te¿ na tle Elanów 300,
a mniejsza obudowa wynika przede wszystkim
z zastosowania g³oœnika nisko-œredniotonowego
o œrednicy 15-cm, a nie 17-18-cm, jak we wszystkich pozosta³ych przywo³anych konstrukcjach.
CM1 swoj¹ wielkoœci¹ przypomina wiêc dawne
CDM2, o których chyba ju¿ ma³o kto pamiêta, bo
po zakoñczeniu swojego doœæ krótkiego ¿ywota
ok. dziesiêciu lat temu, nie mia³y one kontynuatora. Faktem jest, ¿e CDM2 nie by³y specjalnie
udane – a poniewa¿ nie by³y znacznie tañsze od
wiêkszych CDM1, wiêc te nie dawa³y im szans na
sprzeda¿, nie mówi¹c ju¿ o konkurencji innych
firm. Ale wniosek, ¿e minimonitory w ogóle nie
maj¹ sensu, by³ chyba zbyt pochopny. Potem
w ramach serii 600 pojawi³y siê ma³e “600”, ale
na wy¿sz¹ pó³kê ten typ konstrukcji wraca w³aœnie teraz – jako CM1.
Wraca ³¹cz¹c technikê B&W z raczej niefirmowym, lecz klasycznym, choæ i nowoczesnym
wzornictwem. Prostopad³oœcienny, kanciasty
kszta³t obudowy nie jest kojarzony z B&W, która
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przyzwyczai³a nas do nieco bardziej kombinowanych form. Jednak nie jest to zupe³nie nowy pomys³. Niektórzy mówi¹, ¿e wszystko ju¿ by³o...
Seria CM te¿ – pod koniec lat 90., w sk³adzie
dwóch modeli, podstawkowego CM2 (du¿ego
monitora!) i wolnostoj¹cych CM4. Wówczas pomys³ wzorniczy wydawa³ siê odwa¿ny, bo odrywaj¹cy siê od g³ównego nurtu B&W, nieco wyprzedzaj¹cy epokê, bo moda na proste formy dopiero siê czai³a, ale i przez to wydawa³ siê mieæ
szansê na b³yskotliwy sukces. Ale seria CM nie
zrobi³a furory. Teraz ma wróciæ w zmodyfikowanej wersji, wraz z zupe³nie nowymi modelami.
Wzorniczo najwa¿niejsz¹ zmianê wprowadzaj¹
b³yszcz¹ce aluminiowe pierœcienie. Sk¹d my to
znamy? Do dzisiaj pamiêtam zdanie z ulotki od
Altusów, przedstawiaj¹ce takie w³aœnie elementy
jako “diamentowane pierœcienie”. By³o to 25 lat
temu, a ja mia³em lat kilkanaœcie, wiêc przyznam
siê, ¿e wtedy najpierw pomyœla³em, ¿e w tych
pierœcieniach jest diament, i to by³ dodatkowy
powód do dumy. Chodzi³o jednak o zabieg wycinania diamentowym ostrzem delikatnych okrêgów, co nadaje aluminiowym pierœcieniom w³aœnie taki “b³ysk”. I dok³adnie z takim efektem mamy do czynienia zarówno w CM1, jak i w Elanach.
Wszystko ju¿ by³o... I to w Tonsilu... æwieræ wieku temu. Chocia¿ jednak nie wszystko. Pierœcienie Altusów szkodliwie (dla akustyki) wystawa³y
przed powierzchniê przedniej œcianki, w CM1 s¹
prawid³owo zag³êbione w wyfrezowaniach.
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³oœnik niskoœredniotonowy ma œrednicê
(kosza) 15-cm, i zwyczajowo jako “piêtnastka” powinien byæ klasyfikowany i porównywany, np. z 18-cm g³oœnikiem Elanów. Producent podaje jednak 13-cm, a podejrzenia, ¿e
chodzi o œrednicê membrany, co te¿ siê zdarza,
równie¿ oddalam – membrana ma œrednicê 9,5 cm.
Jest to g³oœniczek zupe³nie nowej generacji, co
mo¿na poznaæ po koszu z bardzo delikatnymi
¿ebrami. Ten profil kosza spotka³em ju¿, w wiêkszych przetwornikach kilku nowych kolumn B&W,
ale po raz pierwszy widzê teraz w wersji 15-cm.
Membrana – oczywiœcie kewlarowa. Jej centrum
ma kszta³t przypominaj¹cy “korektor fazy”, jednak tym razem “pocisk” jest lekki i przymocowany do membrany – porusza siê razem z ni¹, a jego profil s³u¿y optymalizacji charakterystyki przetwarzania. Wentylacja uk³adu magnetycznego i tak
jest zapewniona dziêki przeœwitowi pod dolnym
zawieszeniem.
G³oœnik wysokotonowy równie¿ nie jest zaskakuj¹cy – 25-mm kopu³ka aluminiowa stosowana jest od wielu lat w konstrukcjach B&W, i chocia¿ od dwóch sezonów w kilku najlepszych modelach serii 800 stosowana jest kopu³ka diamentowa, to je¿eli prawd¹ jest bardzo wysoki koszt
jej wytwarzania, to nieprêdko, a mo¿e i nigdy nie
doczekamy siê tej technologii na poziomie cenowym serii CM, wiêc cieszmy siê z tego, co mamy.
A mamy zaawansowan¹ wersjê aluminiowego tweetera, odpowiadaj¹c¹ standardowi modeli “Signature” z serii 800. Mamy wiêc i “nautilusow¹” tubkê z ty³u, i neodymowy uk³ad magnetyczny.
Powinowactwo ze wszystkimi nowymi referencyjnymi kolumnami serii 800 najwyraŸniej
(chocia¿ dopiero po rozkrêceniu) widaæ w zwrotnicy. Otó¿ obydwa filtry s¹ najprostsze z mo¿liwych, elektrycznie 1. rzêdu, mamy wiêc tylko
jedn¹ cewkê (dla nisko-œredniotonowego) i jeden
kondensator (dla wysokotonowego), plus jeden
rezystor dopasowuj¹cy (obni¿aj¹cy) poziom pracy tweetera. W takiej sytuacji elementy mog¹
i powinny byæ pierwszorzêdne – i s¹.

Powietrzna cewka jest nawiniêta drutem
o gruboœci ok. 1,5mm, co przy indukcyjnoœci
rzêdu 1mH zagwarantuje rezystancjê znacznie
poni¿ej 0,5Ω, a kondensator to Mundorf RXE,
o pojemnoœci 3,3mikro. B&W zacz¹³ niedawno
stosowaæ takie zwrotnice wcale nie dla uzyskania
“liniowej fazy”, “koherencji czasowej”, bo to cele praktycznie nieosi¹galne bez znacznie bardziej
skomplikowanych uk³adów, ale dla samej idei minimalizmu uk³adu elektrycznego – im prostsze
obwody filtrów, im mniej w nich elementów,
tym mniejsze straty mikrodynamiki, chocia¿ zawsze trudniejsza do zorganizowania wspó³praca
g³oœników w rejonie czêstotliwoœci podzia³u i niestabilne charakterystyki kierunkowe w p³aszczyŸnie pionowej. Ma to swój ci¹g dalszy przy wyborze odpowiedniej wysokoœci podstawek. Producent poleca firmowe standy FS 700/CM, o wysokoœci 70 cm, do których CM1 mo¿emy nawet
przykrêciæ – w dolnej p³ycie monitorów s¹ ju¿
przygotowane gwinty. Ale zanim je kupimy, weŸmy pod uwagê wskazówki zawarte w teœcie ods³uchowym i laboratorium.
Obudowê terminalu przy³¹czeniowego zintegrowano z tunelem bas-refleksu. Ten jest nie
tylko wyprofilowany na obydwu koñcach, ale i na
powierzchni wylotu poszatkowany ponad setk¹
drobnych wg³êbieñ (“flow port”) – pomys³ zapo¿yczono z pi³ek golfowych, a pomijaj¹c wyk³ad
z aerodynamiki dochodzimy do rezultatu, jaki
tym sposobem chciano uzyskaæ – zapobiec szumom turbulencyjnym. To nie wszystko – na wyposa¿eniu jest te¿ pierœcieñ z twardej, gêstej
g¹bki, którego umieszczenie w tunelu drastycznie (czterokrotnie) zmniejsza jego powierzchniê
czynn¹ – œrednica tunelu wynosi 4-cm, a otworu
w g¹bce 2-cm. W ten sposób przestrajamy uk³ad
do ni¿szej czêstotliwoœci rezonansowej, ale i do
ni¿szej efektywnoœci jego pracy. W sumie chodzi
o to, ¿eby bas st³umiæ, co mo¿e byæ pomocne

W dolnej œciance CM1
przygotowano gwintowane gniazda,
s³u¿¹ce mocowaniu do firmowych standów
FS 700/CM. Ale w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach i po lekkich pracach adaptacyjnych,
mo¿na je wykorzystaæ wraz z innymi
podstawkami.
przy ustawieniu blisko œcian. Dotychczas w tym
celu B&W (i kilka innych firm) dostarcza³o zatyczki po prostu zamykaj¹ce obudowê, tutaj rozwi¹zanie jest bardziej finezyjne.

Oprawa zacisków przy³¹czeniowych i tunel bas-refleksu to jeden
odlew z tworzywa. Bezpoœrednio przy terminalach znajduje siê p³ytka
zwrotnicy, a na niej tylko dwa, ale wysokiej klasy elementy filtruj¹ce
– cewka powietrzna nawiniêta grubym drutem i ekskluzywny
kondensator Mundorfa – RXE.
CM1 wykonane s¹ bajecznie. Oczywiœcie
oklejone naturalnym fornirem, i w sposób absolutnie mistrzowski. Co prawda wielkoœæ i forma
obudowy nie stawia³y tu poprzeczki bardzo wysoko, ale liczy siê efekt koñcowy. O elegancjê
przedniej œcianki zadbano do koñca – dziêki maskownicy trzymaj¹cej siê na ma³ych magnesikach,
na froncie nie ma ¿adnych uchwytów na ko³ki.
W dodatku maskownica wykonana jest na bazie
delikatnej i wyprofilowanej od wewn¹trz ramki,
tak ¿e jej wp³yw na promieniowanie mo¿e byæ
tylko minimalny. O pochodzeniu z po³owy pierwszej dekady XXI wieku œwiadczyæ bêdzie te¿
wybór oklein, wœród których pojawia siê tak
modne od kilku sezonów, ciemne, egzotyczne
wenge, a poza tym klon i palisander.
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Pokazana na rys. 1 charakterystyka impedancji rozdwaja siê w zakresie niskich tonów, poniewa¿ na³o¿yliœmy na siebie pomiary wykonane
przy otworze bas-refleks promieniuj¹cym swobodnie i z za³o¿onym t³umieniem. W pierwszej
wersji wierzcho³ki s¹ wysokie, a minimum miêdzy
nimi znajduje siê przy 60Hz (to okolice czêstotliwoœci rezonansowej obudowy), w drugiej wersji
minimum to przesuwa siê ni¿ej, do ok. 45Hz, co
wynika z przestrajania obudowy, ale obydwa
wierzcho³ki staj¹ siê mniejsze – to efekt pojawienia siê strat w uk³adzie rezonansowym, przede
wszystkim na skutek zbyt ma³ej powierzchni tunelu. Minimum przy 200Hz ma wartoœæ ok. 5Ω
(producent odnosi siê do tego miejsca, podaj¹c,
¿e minimalna wartoœæ to 5,1Ω), co pozwala nam
uznaæ CM1 za konstrukcjê znamionowo 6Ω (ale

rys. 2. CM1, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.
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rys. 1. CM1, charakterystyka modułu impedancji.

nie 8Ω, jak postuluje B&W). Tak czy inaczej jest to
impedancyjnie ³atwe obci¹¿enie, tyle ¿e w œlad za
tym, i za faktem ¿e mamy do czynienia z ma³ym
monitorem, pod¹¿a niska efektywnoœæ – tylko 82dB.
Wyznaczyliœmy j¹ na podstawie rys. 2, próbuj¹c wywa¿yæ miêdzy wyeksponowanym zakresem niskich tonów a równym, ale nisko po³o¿onym (na poziomie 80dB) zakresem œrednio-wysokotonowym. Poziom basu mo¿na obni¿yæ u¿ywaj¹c zatyczki-tulei, ale trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e
tak ³adny przebieg œrednich i wysokich tonów
pojawia siê przy doœæ nietypowej pozycji mikrofonu pomiarowego – na wysokoœci 10 cm powy¿ej powierzchni górnej œcianki (w standardowej
odleg³oœci 1 metra). Obni¿anie osi pomiaru powoduje os³abianie szerokiego zakresu 1,5-5kHz
(rys. 4). Charakterystyka druga od góry odpowiada pomiarowi na poziomie górnej œcianki,
trzecia na osi wysokotonowego, czwarta na osi
wyprowadzonej miêdzy wysokotonowym a nisko-œredniotonowym (w typowym przypadku tutaj mo¿na by spodziewaæ siê najlepszego wyrównania, a mamy spadek o prawie 6dB!), wreszcie
najni¿sza, o g³êbokoœci 10dB przy 3kHz, pojawia
siê na osi nisko-œredniotonowego, a wiêc wcale
nie w kosmosie! Przecie¿ aby znaleŸæ siê w takiej
pozycji wzglêdem CM1, wystarczy u¿yæ firmowych
podstawek o wysokoœci 70cm, samemu usi¹œæ
w wygodnym fotelu, z g³ow¹ na wysokoœci ok. 80
cm... delikatnie rzecz ujmuj¹c, czegoœ tu nie rozumiem. Ostatecznie potraktowaliœmy CM1 bardzo ³askawie, znajduj¹c zupe³nie inn¹ oœ, na której
charakterystyka jest znacznie lepsza, i uznaj¹c j¹
za podstawê do z³o¿enia rys. 2, jak równie¿ do
kolejnych badañ, których efektem s¹ rys. 3, 5 i 6.
Rys. 3 ilustruje zmiennoœæ charakterystyk w
p³aszczyŸnie poziomej – je¿eli nie przypadnie
nam do gustu lekkie wyeksponowanie wysokich
tonów na osi g³ównej, wystarczy ustawiæ CM1

rys. 3. CM1, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0 0, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. CM1, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na różnych wysokościach
osi pomiaru.

rys. 5. CM1, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 6. CM1, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, oddzielnie głośnik nisko−średniotonowy,
wysokotonowy i charakterystyka wypadkowa.

pod k¹tem 15O-30 O wzglêdem miejsca ods³uchowego. Przy okazji trochê obni¿y siê i poziom
œrednich tonów, ale mo¿na spróbowaæ.
Starannie zaprojektowana, estetyczna i delikatna maskownica zostawia minimalne œlady na
charakterystyce, widoczne przy 10kHz 15kHz –
mo¿na siê tym nie przejmowaæ (rys. 5).
Rys. 6 ilustruje zjawiska, które w Audio pokazujemy rzadko, ale odmiennoœæ konstrukcji
CM1 i Elana 300 tym razem nas do tego

sk³oni³a. Oto w przypadku CM1 widaæ ³agodne
filtrowanie obydwu g³oœników, spodziewane po
zastosowaniu zwrotnicy elektrycznie 1. rzêdu.
Widaæ te¿ jednak, ¿e nachylenie zboczy akustycznych, chocia¿ oscyluje wokó³ 6dB/okt., wcale nie jest idealne – charakterystyki samych g³oœników s¹ zbyt dalekie od liniowoœci. Najwa¿niej-

15-cm niskoœredniotonowy
ma nowy typ
op³ywowego
kosza, a wysokotonowy
nautilusow¹
tubkê i neodymowy
uk³ad magnetyczny.
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M1 przystêpuje do konfrontacji z Elanem
300 we w³asnym stylu. Nie kopie siê ko
niem, nie si³uje z Niemcem, nie licytuje,
ale wprowadza do gry nowe elementy. Zaskakuj¹ce jest tylko jedno – ¿e ten maluch ma czelnoœæ
podskakiwaæ wiêkszemu tam, gdzie mog³oby siê
wydawaæ, ¿e ma najmniejsze szanse – w przetwarzaniu basu! Ale w rzeczywistoœci Elan 300
wcale nie gra w tym zakresie efektownie, chocia¿ na pewno bardzo prawid³owo. CM1 jakby o
tym wiedzia³ – skoro Elan 300 niskie tony potraktowa³ oszczêdnie, to jest to szansa dla Brytyjczyka w³aœnie na wykonanie zaskakuj¹cego manewru na tym polu. CM1 pokazuje, ¿e wiêksza aktywnoœæ basu, choæby nawet nie bardzo niskiego,
mo¿e impulsowo nie wzorowego, wa¿na jest
jednak dla osi¹gniêcia harmonii, kompletnoœci
i g³êbi muzyki. A w dodatku, nie da siê ukryæ,
dziêki temu brzmienie CM1 jest bardzo efektowne, si³¹ basu zaskakuj¹ce wobec wielkoœci CM1,
swoj¹ “b³yskotliwoœci¹” doskonale pasuj¹ce do
nieoszczêdnej estetyki przedniej œcianki. Ogólne
wra¿enie jest naprawdê pierwszorzêdne – gdybym nie profesjonaliœcie, ale amatorowi chcia³
udowodniæ, ¿e ma³y monitor “potrafi”, na pewno
wybra³bym do tego CM1. Wystarczy³oby je pod³¹czyæ i ruszyæ jak¹œ przynajmniej nieŸle nagran¹
p³ytê - dalej da³yby sobie radê same, nie musia³bym nic t³umaczyæ i na nic zwracaæ uwagi. W przypadku Elana 300 mia³bym obawy, ¿e amator nie
dostrze¿e pewnych cech, nie doceni wyrafinowanej neutralnoœci. W przypadku CM1 nie o to
chodzi – nie tylko bas, ale ca³e pasmo oddawane
jest z ¿ywoœci¹, swobod¹ i dynamik¹ chyba maksymaln¹ dla tak ma³ego g³oœnika. Bas jest bliski
roli lidera, i w porównaniu do Elana 300, ju¿ on
sam dobrze demonstruje ró¿ne priorytety w grze
obydwu kolumn – precyzjê i kontrolê u Niemca,
plastycznoœæ i ¿ywoœæ u Brytyjczyka. Id¹c ku wy¿szym czêstotliwoœciom przechodzimy przez zakres œrednicy, która w wykonaniu CM1 jest barwna, co daje wokalom ¿ycie, ale bez wra¿enia
bezpoœredniego kontaktu - poziom œrednich tonów jest lekko obni¿ony. Nie jest to tylko odtworzenie tego, co nagrano na p³ycie, CM1 dodaj¹ od siebie trochê “klimatu”. Ale nawet je¿eli
w œlad za tym nie gwarantuj¹ stuprocentowej
neutralnoœci, to nadal rozdzielczoœæ i detalicznoœæ s¹ na bardzo wysokim poziomie, wiêc nie
ma mowy o wra¿eniu, ¿e cokolwiek nam umyka
lub zostaje przys³oniête. Tylko przez porównanie do Elana 300 mo¿na us³yszeæ, ¿e tam jest
bardziej sumienny wgl¹d w detale, a tutaj wiêcej
plastycznoœci. Brzmienie CM1 jest gêste, soczyste i dŸwiêczne, i czy to kogoœ zachêci, czy nie,
odwa¿ê siê stwierdziæ, ¿e lekko “wykonturowane”, czyli ze wzmocnionymi skrajami pasma. Góra jest g³oœna, radosna i g³adka, nie ukrywa swojej metalicznoœci, która jednak nie przynosi ze
sob¹ ani odrobiny agresywnoœci. Ponownie
chwali siê dobra rozdzielczoœæ, która nie rozbija
muzyki, tylko pokazuje, jakie elementy i w jaki
sposób j¹ tworz¹ – i w brzmieniu CM1 nawet wa¿niejsze jest “w jaki sposób”, ni¿ “jakie elementy”.
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Tym razem firmowy duet kewlaru i aluminium sta³ siê Ÿród³em brzmienia pe³nego
¿ycia, swobody i blasku, a tak¿e bardzo
odwa¿nego basu.
Ods³uch przeprowadzi³em bior¹c pod uwagê
wyniki naszych pomiarów – postawi³em wiêc
CM1 na doœæ niskich podstawkach, tak ¿e siedz¹c
widzia³em ich górn¹ œciankê. Kiedy dla próby
“obsun¹³em” siê na kanapie w dó³ i znalaz³em na
osi g³oœników, nast¹pi³a wyraŸna zmiana – scena
oddali³a siê, co samo w sobie mo¿na zaakceptowaæ, ale jak zwykle w takich wypadkach, by³o to
efektem wycofania œrednich tonów – co by³o ju¿
mniej po¿¹dane. Owszem, tak zaprojektowane
brzmienie jest nawet jeszcze bardziej efektowne, ale z pewnoœci¹ mniej neutralne. Przecie¿
i bez takich “atrakcji” CM1 graj¹ niemal spektakularnie. Nie wchodz¹c w rozwa¿ania, z czego
wynika ta rozbie¿noœæ, odwa¿ê siê wiêc rekomendowaæ inny sposób ich ustawienia, ni¿ podawany przez producenta – na niskich podstawkach, tak aby uszy znajdowa³y siê lekko powy¿ej
poziomu górnej œcianki.

H
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Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
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promieniowanie z otworu, ¿e na charakterystyce
wypadkowej pozostaje os³abienie przy 40Hz, co
raczej kojarzy siê z dzia³aniem egzotycznych otworów stratnych, ni¿ bas-refleksu.
Rys. 9 daje nam pogl¹d, jak ró¿ni¹ siê charakterystyki wypadkowe dla obydwu opcji. T³umienie jest
skuteczne w bardzo szerokim zakresie 40-200Hz.

C

£

rys. 9. CM1, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, porównanie dla bas−refleksu pracującego
i wytłumionego.

U

S

rys. 8. CM1, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, poszczególne źródła przy bas−refleksie tłumionym.

£

D

rys. 7. CM1, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, poszczególne źródła przy bas−refleksie otwartym.

S

O

sze, ¿e charakterystyka ca³ego uk³adu jest dostatecznie wyrównana i biegnie powy¿ej charakterystyk sk³adowych, co œwiadczy o dobrej koordynacji fazowej – chocia¿ tylko na tej osi. I te¿
nie wszêdzie (okolice 1kHz i 7kHz pokazuj¹
os³abienia).
Przy bas-refleksie otwartym (bez tulei) obudowa stroi siê wysoko – do 60Hz – co owocuje
bardzo efektywnym promieniowaniem z tunelu
przy tej czêstotliwoœci, a ostatecznym skutkiem
jest wyeksponowanie zakresu 80-100Hz (rys. 7)
- jak ju¿ pokaza³ rys. 2, daleko powy¿ej poziomu
zakresu œrednio-wysokotonowego. Wprowadzenie tulei t³umi¹cej wywo³uje zjawisko nietypowe
– odci¹¿enie na g³oœniku przesuwa siê w okolice
45Hz, staje siê p³ytsze (rys. 8), i tego w³aœnie siê
spodziewaliœmy, ale ciekawostk¹ jest tak s³abe

D

CM1
Cena (para)[z³]
Dystrybutor
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Wykonanie i komponenty
Minimonitorowy klejnot. Przetworniki hi-tech, ciekawa zwrotnica – proste filtry 1. rzêdu, ale z doskona³ymi komponentami.
Laboratorium
Wyrównanie charakterystyki w du¿ym stopniu zale¿ne
od wysokoœci, na jakiej znajduje siê oœ pomiaru (ods³uchu). Na osi optymalnej dobre wyrównanie zakresu
œrednio-wysokotonowego. Zakres niskich czêstotliwoœci wzmocniony (przy dzia³aj¹cym bas-refleksie).
£atwa impedancja, niska efektywnoœæ.
Brzmienie
¯ywe, swobodne, z g³adk¹, dŸwiêczn¹ i szczegó³ow¹
gór¹ pasma, soczystym, odwa¿nym basikiem i plastycznym, ale i lekko wycofanym œrodkiem. S³odkie, tak
jak na obrazku.
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