
HI-END

marzec 2006marzec 2006marzec 2006marzec 2006marzec 2006
39

Zestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikoweTego jeszcze nie by³o –
niemiecka firma Ceratec
zaproponowa³a œwiec¹ce
kolumny. Albo inaczej, s¹
to graj¹ce Ÿród³a œwiat³a.
Ceratec nie od dzisiaj
projektuje urz¹dzenia
zarówno solidne,
wykonane z najlepszych
materia³ów, jak
i ciekawe, wzorniczo
niekonwencjonalne,
jednak ewolucja
w kierunku, który
przysz³o nam
obserwowaæ i opisaæ tym
razem, jest doprawdy
szokuj¹ca. Chocia¿...

...wszystko ju¿ by³o. Kilkanaœcie lat temu
naœcienne g³oœniki–lampki proponowa³a firma
Jamo, jednak by³y one znacznie prostsze i tañsze.
Ceratec natomiast wprowadza odwa¿ne rozwi¹zania
do produktów luksusowych. Z tych powodów jest
bacznie obserwowany przez architektów
zainteresowanych ³adnymi i niebanalnymi
przedmiotami u¿ytkowymi, a nam mi³o jest
potwierdziæ, ¿e kolumny tego producenta s¹
dostatecznie wartoœciowe pod wzglêdem brzmienia,

aby nikogo nie odwodziæ od ich zakupu
– je¿eli tylko ma na to ochotê i pieni¹dze.

Ceratec
XENO/VETO

Stereo i w kolorze

G ³oœniki Cerateca (a tak¿e trochê elektro-
niki) od dawna mia³y dobr¹ opiniê w dzia-
le urz¹dzeñ mocno ukierunkowanych na

design, ale wieœæ gminna niesie, ¿e ostatnio jesz-
cze podniesiono mo¿liwoœci dŸwiêkowe. Œwiec¹-
ce zespo³y g³oœnikowe nale¿¹ do najnowszych
konstrukcji, wypada wiêc oczekiwaæ od nich nie
tylko œwiat³a, ale i wyrafinowanego brzmienia.

Z kolumn serii CeraLight mo¿na budowaæ
systemy do kina domowego, ale wyjœciowymi po-
zycjami s¹ zestawy stereofoniczne, sk³adaj¹ce siê
z dwóch kolumn i aktywnego subwoofera. O ile
zespo³y g³oœnikowe CeraLight s¹ unikalne, to
wspomagaj¹cy je subwoofer Veto pochodzi z pod-
stawowej linii basowych modu³ów Cerateca. In-
nymi s³owy, do kolumn CeraLight rekomenduje
siê Veto, ale je¿eli klient zapragnie kupiæ je z in-
nym basem (nawet innej firmy), to proszê bar-
dzo. Piszê to nie bez przyczyny – wydaje siê, ¿e
do supereleganckich kolumn CeraLight znakomi-
cie pasowa³by subwoofer Vita, który testowaliœ-
my ju¿ kilka miesiêcy temu. Vita jest co prawda
znacznie dro¿szy od Veto - 9000 z³ zamiast 6000
z³ - ale przy ³¹cznej cenie systemu ró¿nica ta
zaczyna siê zacieraæ....

Najwiêkszymi kolumnami serii CeraLight s¹
Xeno, maj¹ce a¿ 165 cm wysokoœci, i tylko nieca-
³e 5 cm szerokoœci. Obudowê wykonano z meta-
lu, ale przedni panel przykryto maskownic¹ z ma-
teria³u (o dziwo, wygl¹da zdecydowanie lepiej
ni¿ stalowa lub aluminiowa siatka), natomiast tyl-
na czêœæ zosta³a zakryta bia³ym, cienkim, pas-
kiem pleksi. To w³aœnie w tym miejscu zamonto-

W kolumnie Xeno
zainstalowano cztery

pod³u¿ne przetworniki
œredniotonowe, a pomiêdzy

nimi kopu³kê wysokotonow¹.

wane s¹ diody, na ca³ej wysokoœci ka¿dej z ko-
lumn. Choæ wydaje siê, ¿e g³oœniki z szarym
frontem prezentuj¹ siê doskonale, to Ceratec
oferuje dodatkowo maskownice w czterech kolo-
rach – zielonym, ¿ó³tym, pomarañczowym i czer-
wonym. W tych samych wersjach wzorniczych
mo¿emy zamówiæ subwoofer Veto.

Do postawienia ka¿dego z g³oœników s³u¿y
solidna, szklana podstawa, któr¹ przykrêca siê
do dolnej czêœci patyka. Piedesta³ ma piêæ du-
¿ych, stalowych kolców. Kiedy z ¿alem spojrza-
³em na dopiero co wycyklinowan¹ pod³ogê, z pud-
³a wypad³y talerzyki - podk³adki, które z ulg¹
u¿y³em pod “spajkami”. Drugim modelem linii
CeraLight jest Xeno M - M oznacza Medium.
Rzeczywiœcie, eMki maj¹ ju¿ tylko 125 cm wyso-
koœci, pozosta³e elementy konstrukcyjne i wzor-
nicze s¹ identyczne, co w najwiêkszych Xeno.
Dalej w ofercie znalaz³y siê ca³kiem ju¿ niewiel-
kie SS (45 cm wysokoœci), miniatury Mini (25 cm)
oraz g³oœnik centralny C, który mierzy 37 cm
d³ugoœci. Chocia¿ Mini i C nale¿¹ do serii Cera-
Light, to nie maj¹ ju¿ œwiec¹cych diod, oczywista
jest wiêc ich rola uzupe³niaj¹ca w systemie piê-
cio (lub wiêcej) kana³owym. Ale równie¿ Xeno,
Xeno M i Xeno SS mog¹ pojawiæ siê w wersji zu-
bo¿onej – bez diod. Warto zwróciæ uwagê na
ró¿nicê – Para Xeno z diodami i Vita w komple-
cie kosztuj¹ 27 600 z³, podczas gdy bez œwiate-
³ek prawie 12 000 z³ mniej (15 960 z³). Do testu
przekazano nam w³aœnie najwiêksze konstrukcje,
oczywiœcie w wersji œwiec¹cej, wsparte przepi-
sowym  subwooferem Veto.
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Ceratec pisze w swoich materia³ach, ¿e Xeno
to specjalne urz¹dzenia kreuj¹ce œwiat³o ³agod-
ne, doskonale rozproszone i pozbawione migo-
tania. Wybieraj¹c w³aœciw¹ barwê, mamy szansê
na efektywniejsz¹ pracê, g³êbszy relaks lub lep-
sze skupienie podczas trudnej rozmowy. Kon-
cept CeraLight oferuje nastêpuj¹ce barwy wyj-
œciowe: bia³y, niebieski, zielony, czerwony i ¿ó³-
ty, pozwala jednak na mieszanie kolorów i usta-
wienie indywidualnych wersji. Sterowanie œwietl-
nymi efektami odbywa siê za pomoc¹ pilota,
w ten sposób równie¿ g³oœniki s¹ w³¹czane i wy-
³¹czane. Liczba œwiec¹cych diod oczywiœcie nie
jest jednakowa dla wszystkich modeli. W Xeno
mamy 112 punkcików, w M jest ich 84, a w SS 30.

Oczywiœcie maj¹c na uwadze gabaryty obu-
dowy (5 cm œrednicy), nie mo¿na by³o zastoso-
waæ typowych przetworników. Wiêkszoœæ pasma
akustycznego przenoszona jest przez przetwor-
niki przypominaj¹ce – tylko kszta³tem - wysoko-
tonowe wstêgi, nazywane przez producenta Ce-
raplanar. Membrana jest metalowa i charakterys-
tycznie pofa³dowana. W Xeno  zainstalowano
cztery takie g³oœniki, a tweeter ulokowano po-
miêdzy nimi. Ten ma 25-mm miêkk¹ kopu³kê
oraz neodymowy magnes.

Veto jest najmniejszym subwooferem (pod
wzglêdem wielkoœci) Cerateca, ale wcale nie naj-
tañszym. Obudowa jest metalowa, z maskownic¹
przedni¹ dostêpn¹ w jednej z piêciu wspomnia-
nych wczeœniej wersji, i nadal uwa¿am, ¿e szary

materia³ prezentuje siê najbardziej elegancko ra-
zem ze szczotkowanym aluminium i lekko zie-
lonkawym szk³em, z którego wykonana jest pod-
stawa. Solidny cylinder Veto stoi na czterech
nó¿kach, podobnie jak w przypadku Xeno ich os-
trza mo¿na zneutralizowaæ podk³adkami. Polem
operacyjno-pod³¹czeniowym jest przedni panel.
G³oœnik znajduje siê wewn¹trz obudowy, w gór-
nej jej czêœci, zwrócony membran¹ do góry. Wi-
daæ jego bok po zdjêciu maskownicy, ale otwór
ten nie s³u¿y do ogl¹dania przetwornika, ale do
promieniowania niskimi czêstotliwoœciami w ra-
mach systemu rezonansowego obudowy typu
pasmowo-przepustowego. Pod³¹czenia s¹ rów-
nie¿ z przodu, choæ na pierwszy rzut oka pod

maskownic¹ widzimy czêœæ odlewanego monoli-
tu obudowy. Palec wepchniêty w dziurê pozwa-
la jednak podwa¿yæ metalow¹ zatyczkê-atrapê
i normalnie pod³¹czyæ urz¹dzenie. Otrzymujemy
tylko stereofoniczne wejœcie liniowe oraz wielo-
pinowe gniazdo Ceralink, s³u¿¹ce do wspó³pracy
z systemami B&O. Poziom i czêstotliwoœæ odciê-
cia reguluje siê potencjometrami bez ga³ek -
trzeba to zrobiæ ma³ym œrubokrêtem. Jest jesz-
cze prze³¹cznik napiêcia (z polskiego na amery-
kañskie) i skokowa zmiana fazy. Kable po³¹czenio-
we wchodz¹ pod zaœlepkê przez otwór w szkla-
nej podstawie.

Podczas pod³¹czania systemu trzeba siêgn¹æ
po instrukcjê. Kolumny Xeno zasilane s¹ (w sen-
sie dos³ownym) ze specjalnego zasilacza, który
naturalnie jest w komplecie. Sygna³ g³oœnikowy
natomiast dostarczany jest bezpoœrednio z wyjœæ
g³oœnikowych wzmacniacza. Przy³¹czenie zasila-
nia i sygna³u muzycznego ze wzmacniacza odby-
wa siê ju¿ za pomoc¹ jednego kabla zakoñczone-

Przetwornik CeraPlanar stosowany jest
w ca³ej serii CeraLight.

Œwiec¹ce diody zamontowane s¹ na ca³ej
wysokoœci kolumn Xeno, Xeno M i Xeno SS.

Na zdjêciu “œredni” model
Xeno M; w najwiêkszej

konstrukcji Xeno znalaz³o siê a¿
112 œwiec¹cych punktów.

Zasilacz oraz uk³ady steruj¹ce diod znajduj¹
siê w dolnej czêœci obudowy kolumny.

Subwoofer Veto dostêpny jest w kilku
wersjach wzorniczych, ró¿ni¹cych siê

kolorem maskownicy. Na zdjêciu wersja
“klasyczna”
i zielonkawa

Spring.

Przetwornik niskotonowy zainstalowany jest
wewn¹trz obudowy z pasmowo-przepusto-
wym uk³adem rezonansowym, i promieniuje
przez prostok¹tny otwór ukryty pod
maskownic¹.

go specjaln¹ wtyczk¹ wkrêcan¹ w doln¹ czêœæ
kolumny. Subwoofer do³¹czamy do amplitunero-
wego wyjœcia liniowego, czyli w³aœnie tam nastê-
puje filtrowanie sygna³u liniowego. Wszystkie ze-
stawy CeraLight sprzedawane s¹ jednak g³ównie
jako systemy stereofoniczne, jak wiêc prawid³o-
wo pod³¹czyæ je do dwukana³owego wzmacnia-
cza? Nale¿y wyjœæ z zacisków g³oœnikowych rów-
nolegle na subwoofer i kolumny. Poniewa¿ jed-
nak Veto nie ma wejœcia wysokopoziomowego,
konieczne jest u¿ycie specjalnego, zewnêtrznego
konwertera sygna³u g³oœnikowego na liniowy.
W takiej sytuacji kolumny przednie nie s¹ filtro-
wane i graj¹ ca³ym pasmem.

Grzegorz Rogó¿
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Zestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikoweZestawy g³oœnikowe

Wybór koloru, w jakim maj¹
œwieciæ diody Xeno, nale¿y do
u¿ytkownika. Zmiany wykonuje
siê niezale¿nie dla ka¿dej
z kolumn.
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XEN0/VETO
Cena [z³] 27 600/15 960*
Dystrybutor CERATEC NIEMCY

Wykonanie i komponenty
Niezwykle smuk³e obudowy Xeno, znakomite
wykonanie, oryginalne przetworniki nisko-
œredniotonowe.

Funkcjonalnoœæ
Graj¹ i œwiec¹. Stosowanie Xeno/Veto ze stereo-
fonicznym wzmacniaczem utrudnia brak filtro-
wania sygna³ów do satelitów.

Brzmienie
Spektakularnie obszerny, swobodny i prze-
strzenny dŸwiêk o œmia³ej, nasyconej œrednicy.
Góra czysta, ale na drugim planie. Bas jest miêk-
ki i czytelny. Lekkie os³abienie pomiêdzy zakre-
sami niskich i œrednich tonów.

* z diodami / bez diod

N ajwy¿sze Xeno, pomimo
swej patyczakowatoœci, s¹

konstrukcjami w sumie bardzo
okaza³ymi. Na pewno pomaga im
to w rysowaniu swobodnej, nie-
skrêpowanej i w pewnym sensie
dynamicznej panoramy. DŸwiêki
wypychane s¹ w przestrzeñ bardzo
swobodnie. Zapewne dziêki ich
wysokoœci, kreowan¹ przestrzeñ
odbieramy jako ci¹g³y i spójny plan
od pod³ogi do samego sufitu.
Inaczej mówi¹c, tworzony jest
du¿y dŸwiêk.

Zazwyczaj pisz¹c o g³oœnikach
lub elektronice, które graj¹ prze-
strzennie, stwierdzamy tak¿e, ¿e
brzmienie jest jasne. W przypadku
Xeno/ Veto sytuacja jest inna.
Ceratec pos³uguje siê bowiem na
pierwszym planie bardzo gêst¹
œrednic¹, napakowan¹ informacja-
mi. Ca³a ta masa rozchodzi siê
jednak na obszernym planie,
rozdzielczoœæ jest wiêc dobra,
chocia¿ jeszcze nie rewelacyjna.

Lepiej jest s³uchaæ Xeno z du¿ej odleg³oœci.
Górê pasma wycieniowano, choæ niew³aœciwe
by³oby okreœlenie, ¿e st³umiono. Wysokie tony
uzupe³niaj¹ wszystkie zamierzenia, które rodz¹
siê na œrednicy, s¹ wyraŸn¹ kontynuacj¹
dŸwiêków tam zapocz¹tkowanych. Im wy¿ej
idziemy, tym ciszej. Oczywiœcie, ani krzty
metalicznoœci.

Regulacje subwoofera Veto przeprowadza
siê w bardzo w¹skim zakresie, mimo to dopiero
po kilku fragmentach uda³o siê znaleŸæ
optymalny poziom natê¿enia. Bas jest miêkki,
spokojny. Informacje skupione na krañcu pasma
oddawane s¹ wdziêcznie i czytelnie. Potrafimy
bez trudu odró¿niæ wszystkie dŸwiêki
i ró¿norodnoœæ ich barw, ale trudniej zostaæ
zaskoczonym du¿¹ mas¹ i uderzeniem. Im wy¿ej
w basowym zakresie, tym twardoœæ dŸwiêków
roœnie, analitycznoœæ siê sprawdza. Nale¿y
jednak ustawiæ najwy¿sz¹ czêstotliwoœæ
podzia³u – co najmniej 150Hz, a jeszcze lepiej
200Hz. Przy takich ustawieniach brzmienie
by³o zdecydowanie bardziej spójne, chocia¿
jeszcze nie idealne pod tym wzglêdem – lekkie
os³abienie na przejœciu miêdzy Xeno a Veto
pozostawa³o. O ile niektóre subwoofery (inne
ni¿ Veto) mog¹ mieæ regulacje siêgaj¹ce powy¿ej
200Hz, to pozostaje problem znalezienia tak
wysokiego ustawienia w procesorach i amplitu-
nerach. No, ale czego siê nie robi dla œwiec¹-
cych lasek.

Do wieczornego ods³uchu wybra³em kolor
czerwony, który zdezorientowa³ mojego s¹siada
gotowego wykrêciæ 998 po ujrzeniu roz¿arzo-
nych okien. Serio – kolory rzeczywiœcie
doskonale pomagaj¹ w s³uchaniu, diody
rozpraszaj¹ œwiat³o idealnie po ca³ym pomiesz-
czeniu, nie ma mowy o migotaniu czy innych
niepo¿¹danych efektach. Przypominam jednak,
¿e zamiast œwiat³a mo¿na wybraæ inny, bardzo
wymierny  efekt – prawie 12 000  z³
oszczêdnoœci.
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