HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³

Kiedy zwraca³em siê do dystrybutora Dali
w sprawie kolumn do niniejszego testu, stara³em siê
trzymaæ jak najbli¿ej pu³apu 5000 z³. Poniewa¿ dok³adnie
tyle kosztuj¹ Dali Ikon 7 , bez wahania zamówi³em w³aœnie je,
a nie tañsze o 1000 z³ Ikony 6. Za chwilê jednak wyjaœni³o siê,
¿e “Siódemek” nie ma i nie wiadomo kiedy bêd¹, wiêc je¿eli
w ogóle, to musz¹ byæ “Szóstki”. Na poparcie ich kandydatury
us³ysza³em: “Andrzej, Siódemki to lochy, nie podoba³yby ci siê.
Szóstki s¹ lepsze.”
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zóstki na pewno lochami nie s¹, ale i Siódemki te¿ nie
robi¹ z³ego wra¿enia – maj¹ o jeden 18-cm g³oœnik wiêcej,
w œlad za tym s¹ wy¿sze, maj¹ ju¿ grubo ponad metr wysokoœæ, ale mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e s¹ nawet bardziej smuk³e.
Natomiast Ikony 6 maj¹ proporcje jak najbardziej typowe dla
œredniej wielkoœci, dwuipó³dro¿nej kolumny wolnostoj¹cej.
Mo¿e dlatego zosta³y uznane za model bardziej “bezpieczny”,
a mo¿e dlatego, ¿e... kilka testów Ikona 6, które ukaza³y siê ju¿
w prasie specjalistycznej, przynosi³o mu tylko laury, a Ikon 7,
chocia¿ te¿ “O.K.”, pozostaje trochê w cieniu wyœmienitego,
mimo ¿e mniejszego brata. A co do loch, to owszem, jest siê
czego baæ, ale w innej serii Dali – kolumna Concept 10 ma parê
25-cm calowych g³oœników niskotonowych, i jest przez samego
producenta nazywana “potworem”. Natomiast w serii Ikon, model “7” jest ju¿ najwiêkszy. Oprócz “Siódemki” i “Szóstki”, kolekcjê pod³ogowych Ikonów dope³nia najmniejsza “Pi¹tka”, ale
myli³by siê ten, kto by podejrzewa³, ¿e jest ona po prostu ubo¿sza o kolejny 18-cm g³oœnik. Jak widaæ równie¿ na przyk³adzie
innych serii, Dali unika dwudro¿nych konstrukcji wolnostoj¹cych, wiêc Ikon 5 posiada nadal tandem g³oœników nisko/niskoœredniotonowych, tyle ¿e mniejszych – 15-cm. W serii s¹ jeszcze
podstawkowe Ikony 2 (z 18-cm nisko-œredniotonowym) i Ikony
1 (z 15-cm), naœcienne On-Wall (zestaw g³oœników jak w Ikonach
2), “wœcienne” Phantom, dwa modele centralnych i subwoofer.
Dali chwali siê szeregiem rozwi¹zañ wprowadzonych do
konstrukcji Ikon, przedstawiaj¹c ka¿de z nich w postaci obrazka-symbolu, wszystkie mo¿na zobaczyæ ju¿ na pudle opakowania, jednak nie zosta³y w ten sposób wyró¿nione dwie najbardziej charakterystyczne cechy techniczne, wspólne nie tylko dla
Ikonów, ale i dla modeli dwóch dro¿szych serii – Euphonia i Helicon. Wszystkie te konstrukcje maj¹ membrany g³oœników niskotonowych, nisko-œredniotonowych i ewentualnie œredniotonowych (najwiêksze uk³ady serii Euphonia i Helicon) wykonane
z w³ókna drzewnego, a zakres wysokotonowy przetwarza hybrydowy modu³ wysokotonowy, sk³adaj¹cy siê z 25-mm jedwabnej kopu³ki i 4,5-cm przetwornika wstêgowego. Ka¿da z tych
technik ma ju¿ swoj¹ historiê i swoje niespodzianki. Dwuprzetwornikowy modu³ wysokotonowy z udzia³em wstêgi przetwarzaj¹cej zakres najwy¿szych czêstotliwoœci jest chyba w³asnym
pomys³em Dali, a jego debiut wcale nie wi¹¿e siê z wprowadzeniem serii Euphonia, która koncepcjê tê tylko reaktywowa³a,
chocia¿ i mocno zmodyfikowa³a. Hybrydowe modu³y wysokotonowe, sk³adaj¹ce siê ze wst¹¿ki i – uwaga – ok. 5-cm, sto¿kowego, papierowego przetwornika, widaæ i s³ychaæ by³o w kilku
konstrukcjach Dali ju¿ na prze³omie lat 80. i 90. ubieg³ego wieku. Myœlê, ¿e chocia¿ jak¹œ teoriê mo¿na by³o do tego dorobiæ,
to przede wszystkim ze wzglêdu na zastosowanie ma³ego,
brzydkiego “papierzaka”, pomys³ nie chwyci³ i na wiele lat zosta³ ca³kowicie zarzucony. Powróci³ na pocz¹tku XXI wieku,
pilotowany przez now¹ referencyjn¹ seriê Euphonia, na fali ró¿nych koncepcji maj¹cych na celu przystosowanie kolumn do formatów wy¿szej rozdzielczoœci (DVD-A i SACD), czyli rozszerzaj¹cych przetwarzane pasmo powy¿ej 20kHz. Sprawa “nowych formatów” ju¿ przebrzmia³a, ale wiele supertweterów przetrwa³o, a nawet wprowadzane s¹ kolejne udoskonalenia – ostatecznie nie zaszkodzi, je¿eli kolumna bêdzie mia³a szersze pasmo,
pod warunkiem wszak¿e, ¿e wprowadzenie do uk³adu kolejnego
przetwornika nie wywo³a przykrych skutków ubocznych.
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Terminal - ³adny,
solidny i wygodny. Co prawda ma³o kto
stosuje bi-wiring, ale podwójne zaciski
wygl¹daj¹ efektowniej ni¿ pojedyncze...
Rozwi¹zanie lansowane przez Dali – tym razem z jedwabn¹ kopu³k¹, a nie g³oœniczkiem
sto¿kowym w roli g³ównego przetwornika - ma
na celu nie tylko, a nawet nie przede wszystkim
rozci¹gniêcie charakterystyki przetwarzania, ale
nadanie brzmieniu najwy¿szych tonów charakterystycznego, bardzo subtelnego charakteru,
z którego znane s¹ najlepsze przetworniki wstêgowe. Jednoczeœnie, je¿eli wst¹¿ka ma mieæ dobre charakterystyki kierunkowe, nie mo¿e byæ du¿a, a wtedy nie ma takiej wytrzyma³oœci i dynamiki w g³ównym zakresie wysokich czêstotliwoœci, jak¹ mog¹ wykazaæ siê kopu³ki, choæby standardowe, 25-mm, dlatego w³aœnie z tak¹ kopu³k¹
wspó³pracuje. Tyle teoria, a praktyka? Co do
brzmienia, to ostateczny rezultat bêdzie zale¿a³
od umiejêtnoœci po³¹czenia, zsynchronizowania
pracy obydwu przetworników. A co aspektu
marketingowego, to dzisiaj ka¿dy producent stara siê przebiæ do œwiadomoœci klientów z w³asnym, oryginalnym pomys³em.
“Drewniane” membrany... te¿ najpierw pojawi³y siê w najdro¿szych Dali - Euphoniach, i by³y
to wówczas najnowsze przetworniki produkowane przez firmê Vifa, na bazie modeli z serii
XT. PóŸniej sta³y siê dostêpne w serii Helicon,
a teraz tak¿e w najtañszej spoœród nich, Ikon. By³o ju¿ pomys³em Vify, aby membrany z domieszk¹ w³ókna drzewnego mia³y kolor br¹zowy – ale
jest to tylko efekt dodania barwnika, a nie “naturalny” kolor drewna. Dlatego te¿ mo¿liwe jest
zabarwienie w podobny sposób równie¿ membran celulozowych – g³oœników z tañszych serii
Dali - Concept i Suite. I chocia¿ mo¿e to sugerowaæ, ¿e równie¿ tam zastosowano w³ókno
drzewne, to producent w danych technicznych
nie ukrywa, ¿e materia³em membrany w konstrukcjach tych serii jest tylko celuloza.

Wszystkie g³oœniczki Ikona wygl¹daj¹
bardzo elegancko. Zwraca uwagê finezyjny projekt zewnêtrznego pierœcienia kosza – górne gumowe zawieszenie “cofa
siê” w miejscach, gdzie g³oœnik jest przykrêcany. Kosz jest odlewany, ma delikatne
¿ebra, wentylacjê pod dolnym zawieszeniem, a do tego zosta³ pokryty szarym lakierem proszkowym, odpowiednim do koloru
modu³u wysokotonowego i ca³ej przedniej
œcianki. Uk³ad magnetyczny nie jest potê¿ny
– ma œrednicê 8-cm – ale jest te¿ dodatkowy
pierœcieñ (7-cm), prawdopodobnie daj¹cy
czêœciowe ekranowanie magnetyczne.
Zwrotnicê roz³o¿ono miêdzy dwie p³ytki,
zainstalowane jedna nad drug¹ bezpoœrednio
z ty³u obudowy terminalu przy³¹czeniowego.
Dwie pary du¿ych, wygodnych zacisków pozwalaj¹ na bi-wiring, ciesz¹ te¿ oko estetycznym wykonaniem. Postarano siê przy tunelu bas-refleks
– wylot zaprojektowano wrêcz pieczo³owicie,
nadaj¹c mu taki sam wzór, jak koszom g³oœników. W dodatku tunel jest przykrêcany, a nie
wciskany. Oczywiœcie jest wyprofilowany, a œrednica w œwietle wynosi 7-cm, co powinno wystarczyæ parze 18-cm g³oœników o typowych mo¿liwoœciach amplitudowych. Jak z tego wynika,
obydwa g³oœniki pracuj¹ we wspólnej komorze.
Skrzynka wewn¹trz nie jest przesadnie wzmocniona – znalaz³em tylko dwie poprzeczki wi¹¿¹ce
boczne œcianki. Ale gruboœæ p³yty przedniej nie
pozostawia nic do ¿yczenia – 28-mm – wiêc oddalam podejrzenia o zbyt daleko id¹ce oszczêdnoœci.
G³ówna czêœæ obudowy jest klasycznym prostopad³oœcianem, oryginalnoœæ projektu plastycznego opiera siê na wykonaniu frontu i zainstalowanych na nim elementach. Chocia¿ nie mo¿na
mu zarzuciæ przepychu, nie jest to te¿ koncept
minimalistyczny. Zwracaj¹ uwagê dwie nak³adaj¹ce siê na siebie warstwy frontu – g³êbsza jest
wystaj¹c¹ czêœci¹ g³ównej p³yty o gruboœci 20mm, na któr¹ na³o¿ono jeszcze 8-mm (bez tego
dodatku pozostawiono doln¹ czêœæ frontu),
w dodatku polakierowan¹ na nieco inny odcieñ
szaroœci. Je¿eli za³o¿ymy maskownicê, mamy ju¿
trzeci¹ warstwê, której odrêbnoœæ zarysowuje
siê te¿ od przodu (maskownica nie zas³ania ma³ego logo na zewnêtrznym p³acie frontu). Co wiêcej, maskownica nie przylega do frontu, jest dystansowana za pomoc¹ delikatnych ko³eczków
mocuj¹cych.
Okleina na obudowie nie jest naturalna, ale
w wiêkszoœci kolumn tego testu spotykamy winyl, a Ikony 6 s¹ w zebranej grupie chyba najtañsze. Do wyboru mamy dwie wersje – jasny
orzech i jasny d¹b (na zdjêciach). Za to stopki,
które przykrêcamy do dolnej œcianki (a dopiero
do nich kolce, które s¹ w ten sposób szerzej rozstawione) zosta³y odlane z metalu – ma³a rzecz,
a cieszy, jak równie¿ to, ¿e stopki te, jak wszystko w konstrukcji Ikonów, s¹ delikatne.
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¹czenie g³oœników wysokotonowych jest
zadaniem akustycznie trudnym i ryzykownym, i najczêœciej niepotrzebnym. Zasadniczo powinno siê tego unikaæ, i stosowaæ pojedynczy, optymalny dla danego systemu g³oœnik
wysokotonowy. Ka¿de rozwiniêcie uk³adu o kolejn¹ sekcjê musi byæ uzasadnione, bo wprowadzenie jej to wprowadzanie kolejnej czêstotliwoœci podzia³u, komplikowanie filtrów, itp. co
zawsze ma skutki uboczne - nie tylko w kosztach.
Klasyczne zalecenia mówi¹, aby zapobiegaæ
ustalaniu czêstotliwoœci podzia³u w zakresie
œrednich tonów, gdzie s³uch jest szczególnie czu³y na przesuniêcia fazowe i nierównomiernoœci.
Dodanie g³oœnika superwysokotonowego jest ingerencj¹ w uk³ad i wprowadzeniem nastêpnej
czêstotliwoœci podzia³u na samym skraju pasma,
wiêc z tego punktu widzenia wydaje siê zupe³nie
bezpieczne. Jednak haczyk tkwi w tym, ¿e wysokie czêstotliwoœci to fale bardzo krótkie. Je¿eli
w zakresie czêstotliwoœci podzia³u bêd¹ one
promieniowane równoczeœnie przez dwa g³oœniki, nawet znajduj¹ce siê blisko siebie, to zgodnoœæ fazowa i wynikaj¹ca st¹d poprawna charakterystyka bêdzie mog³a byæ zachowana tylko na
œciœle okreœlonej osi, a ju¿ pod niewielkim k¹tem
(w p³aszczyŸnie pionowej) fazy bêd¹ siê “rozje¿d¿aæ” i na charakterystyce pojawi¹ siê g³êbokie
os³abienia. W zasadzie nie ma sposobu, aby tego
unikn¹æ – chocia¿ ostre filtry mog¹ przynajmniej
ograniczyæ zakres wspó³pracy g³oœników i w œlad
za tym uczyniæ te zapad³oœci w¹skopasmowymi,
mniej dokuczliwymi dla ucha. Zbli¿anie g³oœników do siebie jest jednoznacznie korzystne – powiêksza k¹t wokó³ osi g³ównej, w którym charakterystyka bêdzie siê trzymaæ blisko optymalnej, natomiast wybór czêstotliwoœci podzia³u jest
k³opotliwy – z jednej strony, im bêdzie wy¿sza,
tym wyraŸniejsze (pod mniejszym k¹tem) bêd¹
mierzalne nieprawid³owoœci charakterystyki, z
drugiej strony jest szansa, ¿e bêd¹ mniej wyraŸne
dla s³uchu – zbli¿amy siê ju¿ przecie¿ do granic
pasma akustycznego, gdzie nasza czu³oœæ jest
s³absza. Chocia¿ logicznie rozumuj¹c, skoro na
skraju pasma ju¿ niewiele s³yszymy, to po co

w ogóle zawracaæ sobie g³owê dodawaniem tam
supertweetera...
Jednak Dali œwiadomie i bez przymusu wybra³o tê opcjê. I kopu³ka, i wstêga, które po³¹czono w tandem, mog³yby sobie dawaæ radê samodzielnie – mo¿e wstêga z wiêkszym wysi³kiem, wymagaj¹c wy¿szej czêstotliwoœci podzia³u, ale nie jest to wcale œciœle wyspecjalizowany
supertweeter w znaczeniu przetwornika przetwarzaj¹cego tylko najwy¿sze czêstotliwoœci
(chocia¿ w Ikonach pracuje powy¿ej 14kHz).
Z kolei 25-mm jedwabna kopu³ka na pewno
zdolna by³aby przetwarzaæ “standardowe” pasmo, co najmniej do 20kHz. Decyduj¹c siê jednak
na u¿ycie dwóch takich przetworników, oczywiœcie to wstêga zostaje oddelegowana do przetwarzania wy¿szego podzakresu, a kopu³ka ni¿szego, chocia¿ sama czêstotliwoœæ podzia³u pozostaje spraw¹ otwart¹. Ostatecznie Dali wybra³o wysok¹ czêstotliwoœæ podzia³u – 14kHz – pozwalaj¹c kopu³ce przetwarzaæ prawie ca³y zakres, odcinaj¹c jej tylko ostatnie pó³ oktawy pasma akustycznego. Wstêga ma dobre charakterystyki kierunkowe – ale tylko w p³aszczyŸnie poziomej. Natomiast w p³aszczyŸnie pionowej traci
na efektywnoœci jeszcze szybciej, ni¿ kopu³ka (interferencje od ró¿nych czêœci wstêgowej membrany, zorientowanej pionowo). Byæ mo¿e uda³o
siê wyzyskaæ te spadki do zwiêkszenie nachylenia
charakterystyk po obydwu stronach czêstotliwoœci podzia³u – na osiach innych ni¿ oœ g³ówna
– i zapad³oœci, jakie siê na tych kierunkach pojawiaj¹, s¹ mniejsze. Jedno jest pewne – takie integrowanie tweeterów wymaga gruntownej wiedzy teoretycznej i dok³adnej znajomoœci parametrów konkretnych przetworników. I chocia¿
nie mo¿na takiej wiedzy odmówiæ konstruktorom wielu firm, to przecie¿ bardzo niewielu
z nich wprowadza podobne rozwi¹zania – po
prostu najczêœciej nie warto, bo akustyczne zyski
nie musz¹ byæ wiêksze od strat. Ale je¿eli ma to
byæ “patent” wyró¿niaj¹cy produkt i firmê wœród
konkurencji, to co innego – w bilansie mo¿na
uwzglêdniæ zyski marketingowe. Jednak ¿eby byæ
uczciwym i nie pozostawiæ nawet w tym miejscu
niedomówieñ – wysokie tony z Ikonów 6 brzmi¹
naprawdê piêkne (chocia¿
w pomiarach tego nie widaæ...).

Hybrydowy modu³
wysokotonowy Dali
³¹czy klasyczn¹ 25-mm
jedwabn¹ kopu³kê
z przetwornikiem wstêgowym. Ten oryginalny
pomys³ staje siê charakterystyczny dla coraz
wiêkszej liczby kolumn
Dali. Seria Ikon jest
najnowsz¹ i najtañsz¹,
w jakiej wprowadzono
taki tandem.
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Pieczo³owite i nowoczesne
wykonanie detali przedniej œcianki –
tunel bas-refleks jest przykrêcany,
ma wylot profilowany i przypominaj¹cy wzorem kosze g³oœników. Front
w czêœci zajmowanej przez g³oœniki
ma gruboœæ 28 mm.

C

zy Ikony 6 s¹ lepsze od wiêkszych “Siódemek”, nie mia³em okazji sprawdziæ. W tym
teœcie wystarczy, ¿e s¹ lepsze... hm, mia³o ju¿ nie
byæ lepsze – gorsze. Zdradzê tyle, ¿e w teœcie
tym (mam na myœli wszystkie modele wolnostoj¹ce) pojawi³o siê kilka, które by³em gotowy zabraæ na parê tygodni do domu (chwilowy niedostatek w³asnych kolumn), i ostatecznie wzi¹³em
w³aœnie Ikony 6 – przyznajê, ¿e równie¿ dlatego,
i¿ nie by³y tak ciê¿kie, jak inne brane pod uwagê.
Zupe³nie otwarcie, wcale bez zbytniej asekuracji,
nawet najlepszemu przyjacielowi nie powiedzia³bym w zaufaniu, ¿e s¹ to bezwzglêdnie najlepsze
kolumny w tym teœcie. Jest wiele innych, na które te¿ zwróci³bym uwagê, chocia¿ te akcenty,
które pojawiaj¹ siê w brzmieniu Ikon 6 (i nigdzie
indziej), mi osobiœcie szczególnie przypad³y do
gustu. Ale nawet je¿eli uznamy, ¿e “obiektywnie” s¹ to nie tyle ¿e najlepsze, co jedne z najlepszych, to przecie¿ s¹ w tym gronie najtañsze.
Ró¿nica w cenie, zw³aszcza wobec modeli kosztuj¹cych nie wiêcej ni¿ 5000 z³, nie jest du¿a,
wiêc ostatecznie zdecydowaæ powinny osobiste
preferencje co do charakteru brzmienia, no ale
w³aœnie dlatego ja zabra³em do domu Ikony 6.
Zabra³bym je przecie¿ niezale¿nie od ceny – tylko po¿ycza³em...
Ikony 6 maj¹ w³asny charakter. Jednoczeœnie
suche – w tym sensie, ¿e nie prze³adowane, nie
“ociekaj¹ce” gêstymi sokami, ale szybkie, ¿ywe,
witalne - w ca³ym pasmie. G³osy s¹ bliskie, jednak nie agresywne, za to nasycone oddechem.
To fascynuj¹ce, jak du¿o “powietrza”, a wiêc
i mikroinformacji uda³o siê tutaj przekazaæ, bez
przesadnego eksponowania sybilantów, i bez
¿adnych sk³onnoœci do metalizowania wysokich
tonów. Brzmienie Ikonów jest i eteryczne, i dynamiczne, a bogactwo i œwie¿oœæ wysokich tonów œwietnie dodaje siê do neutralnoœci œrednicy, oferuj¹c w sumie bogate i przejrzyste wy-

brzmienie. Góra pasma, chocia¿ tak wyrafinowana i charakterystyczna, nie gra “sobie a muzom”, ale œwietnie uzupe³nia tony
podstawowe. Brzmienie Ikonów 6 jest bardzo “akustyczne”, przestrzenne, i bez specjalnego docieplenia wydaje siê ono zupe³nie wolne od syntetycznoœci, a wiêc naturalne. Takie odczucie, przy doœæ du¿ej aktywnoœci wysokich tonów, pe³nych szmerów i szelestów, ale jak¿e delikatnych - to spore osi¹gniêcie. Owszem, struny gitary nie by³y a¿ tak
namacalne, jak w Cantonach (Ergo 607 – test
w numerze kwietniowym), ale zagra³y zwinnie,
wyraŸnie, dok³adnie. Skrzypce gra³y szlachetnie,
stylowo, z ow¹ dawk¹ suchoœci, której prawid³owe wymierzenie jest dowodem wysokiej klasy.
Jednak popisowym numerem Ikonów 6 jest wokal, który oprócz wspomnianego ju¿ piêknego
“wykoñczenia” powietrzem, w specjalny sposób wyodrêbnia siê z t³a, i zbli¿a do s³uchacza
w sposób nienatarczywy, a pe³en gracji. ¯ywoœæ
i dŸwiêcznoœæ tych kolumn nigdy nie jest fatyguj¹ca. Maj¹ w sobie du¿o czaru, który doœæ niekonwencjonalnie nie wyp³ywa z ocieplenia, ale
ze œwie¿oœci. DŸwiêk jest zawsze rzeœki, nigdy
nie ospa³y, czemu pomaga oczywiœcie charakter
basu, zarówno zwinnego, jak i plastycznego, nie
stoj¹cego w drugim szeregu. Je¿eli w muzyce
jest du¿o basu, to na pewno us³yszymy go du¿o –
z tak¹ premi¹, ¿e bêdzie zrêczniejszy, bardziej
melodyjny, ni¿ gdzie indziej. A z nagrañ doœæ
ciemnych i œciœniêtych Ikon 6 wykrzesze chocia¿
tê odrobinê œwiat³a i przestrzeni, której inne kolumny ju¿ nie zauwa¿¹. Radosne, ca³kowicie otwarte, bezpoœrednie, pozytywnie wibruj¹ce
brzmienie.

IKON 6
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

4000
HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Niebanalne przetworniki, oryginalny duet wysokotonowych. £adna obudowa z dopracowanymi detalami,
ale tylko dwie wersje kolorystyczne.
Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie miêdzy zakresami, lekkie
nierównomiernoœci wysokich tonów. £atwa impedancja i bardzo wysoka efektywnoœæ – naprawdê przyjazne dla ka¿dego wzmacniacza.
Brzmienie
Otwarte i jasne w zakresie wysokich tonów, naturalne i nieprze³adowane na œrednicy, do tego soczysty
i plastyczny bas – w sumie ¿ywe, swobodne i bardzo
przyjemne. Oznaki wyrafinowania nigdy nie obracaj¹
siê przeciwko muzyce.
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Jedna z “technologii”, którymi chwali siê Dali,
polega na przygotowaniu kolumny jako “przyjaznego” obci¹¿enia dla wzmacniacza. Poza efektywnoœci¹, której wysoka wartoœæ oznacza mo¿liwoœæ uzyskania okreœlonego poziomu g³oœnoœci
przy niewielkim wydatku mocy ze wzmacniacza,
wa¿ny jest przebieg charakterystyki impedancji czy nie pojawiaj¹ siê na niej g³êbokie spadki,
zw³aszcza ulokowane w zakresie niskich tonów,
i czy jej zmiennoœæ nie jest zbyt gwa³towna –
obydwu efektów s³absze wzmacniacze nie lubi¹,
i chocia¿ coraz rzadziej ulegaj¹ awarii, to czêsto
w takich warunkach pogarszaj¹ swoje parametry
i brzmienie. Nie s¹ to czcze przechwa³ki Dali,
rys. 1 pokazuje rzeczywiœcie bardzo przyjemn¹
charakterystykê impedancji. Jej poziom w bardzo
szerokim zakresie 100Hz - 9kHz jest niemal liniowy – mieœci siê w przedziale 5 – 6 omów, poza tym zakresem równie¿ nie spada poni¿ej
5 omów, wiêc Ikony 6 mo¿na uznaæ, zgodnie
z deklaracjami producenta, za znamionowo 6omowe. Nie zajmowano siê tylko linearyzacj¹
wierzcho³ków w zakresie niskotonowym (para
charakterystyczna dla dzia³ania bas-refleksu).
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) ma
trochê nierównoœci w zakresie wysokotonowym,
ale pokazuje dobrze wzajemnie zrównowa¿one
zakresy niskich, œrednich i wysokich tonów,
i przecie¿ mieœci siê w granicach +/- 3dB. Lekki
nadmiar wysokich tonów na osi g³ównej ma
zwi¹zek z rekomendacjami producenta, aby
ustawiaæ kolumny osiami id¹cymi na zewn¹trz
miejsca ods³uchowego. S³uchacz bêdzie siê wówczas znajdowaæ na osi 15O-30O , pomiar na tych
kierunkach pokazuje rys. 3; jak widaæ, przy 15O
poziom wysokich tonów ³adnie dopasowuje siê
do œrednich, zmniejszaj¹ siê nawet nierównomiernoœci w okolicach 5kHz. Przy 30 O energia
w najwy¿szej oktawie (10-20kHz) jest ju¿ zbyt
ma³a – hybrydowy tandem wysokotonowy, a w
nim przetwornik wstêgowy, w naszych pomiarach nie wykazuje ¿adnej przewagi nad tweeterami konkurencji w dziedzinie charakterystyk
kierunkowych.
Maskownica wprowadza zmiany na charakterystyce, ale w tym zakresie, w którym i tak nie
mia³a ona doskona³ego przebiegu (rys. 4).
Pomiar z rys. 5 przeprowadziliœmy rutynowo
dla zilustrowania pracy g³oœników w zakresie niskich czêstotliwoœci, ale przynosi on inn¹ ciekaw¹
informacjê – charakterystyki obydwu g³oœników
18-cm biegn¹ bardzo blisko siebie a¿ do 1kHz;
chocia¿ producent podaje jako czêstotliwoœæ po-

rys. 2. Ikon 6, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Ikon 6, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 4. Ikon 6, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

dzia³u 800Hz, to mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e
dolny g³oœnik bêdzie przy tej czêstotliwoœci ju¿
mocno t³umiony – a nie jest. W tej sytuacji mo¿na twierdziæ, ¿e obydwa g³oœniki pracuj¹ jako
nisko-œredniotonowe, tyle ¿e z nieco innymi
czêstotliwoœciami podzia³u.
A wracaj¹c do efektywnoœci, to jest ona rzeczywiœcie bardzo wysoka – 89dB, przy 6 omach,
to doskona³y wynik.

Modu³ wysokotonowy to dwa odrêbne przetworniki,
mechanicznie zintegrowane przez wspóln¹ p³ytê przedni¹,
a elektroakustycznie oczywiœcie przez filtry zwrotnicy.
G³oœniki niskotonowe maj¹ odlewane kosze – no no,
w dwuipó³dro¿nej kolumnie wolnostoj¹cej
za 4000 z³...

L

A

B

O

R

A

T

O

R

I

U

M

HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³

guzik do pdf v2

28

maj 2006
2006
czerwiec

rys. 3. Ikon 6, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. Ikon 6, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

6
89
25−150
100x19x39,5

