HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³

ESA INTRADA 3

Intrada 3 to jedna z najcieplejszych
bu³eczek tego testu, konstrukcja
ujawniona przez firmê wczesn¹ wiosn¹
tego roku, kiedy ju¿ zbieraliœmy kolumny. W dodatku wcale nie by³a
wczeœniej zapowiadana – pojawi³a siê wiêc doœæ znienacka, chocia¿ sama jej
konstrukcja zaskoczeniem nie jest. Intrada 3 wyraŸnie wpisuje siê w bowiem
w szereg kilku modeli, które zaprezentowano na ostatnim AudioShow.
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eprezentuj¹ one oryginaln¹ i spójn¹ koncepcjê, widoczn¹ najwyraŸniej w kszta³cie obudowy, a tak¿e
w uk³adzie g³oœników systemów dwuipó³dro¿nych.
Mo¿na uznaæ, ¿e w ten sposób tworz¹ jedn¹ “rodzinê”,
“seriê”, chocia¿ zwykle pod tymi has³ami kryj¹ siê zbiory
konstrukcji wykorzystuj¹cych podobnego typu przetworniki, tyle ¿e w ró¿nych uk³adach i w kolumnach ró¿nej
wielkoœci. Tymczasem ESA rozprowadza nowe modele na
trzech pu³apach cenowych – najdro¿sze s¹ Credo (w ca³oœci oparte na Revelatorach Scan-Speaka), nieco tañsze Tritony (najlepsze nisko-œredniotonowe Peerlessy – serii Exclusive plus wysokotonowy XT), i w³aœnie teraz objawione
Intrady – z Peerlessami Nomex i wysokotonowym DX. Piszê Intrady w liczbie mnogiej, chocia¿ Intrada 3 jest na razie jedyn¹ konstrukcj¹ o takiej nazwie, nawiasem mówi¹c
³adnej i trochê aluzyjnej. Za³o¿yciel ESA (sprzed piêtnastu
lat) od bardzo dawna nie ma z dzia³alnoœci¹ tej firmy ju¿
nic wspólnego, za to prowadzi znan¹ poznañsk¹ firmê dystrybucyjn¹ o nazwie... Intrada. Czy to on zasugerowa³ nazwê dla nowych kolumn ESA, czy mo¿e mia³ coœ wspólnego z ich powstaniem? Obecny w³aœciciel firmy nie chcia³
nic zdradziæ. Intrada w terminologii muzycznej oznacza
wejœcie, wprowadzenie, pocz¹tek utworu, co wydaje siê
pasowaæ do pozycji tej konstrukcji wœród nowych modeli
ESA – Intrady s¹ przecie¿ najtañsze.
Intrada 3 nale¿y do grupy trzech konstrukcji dwuipó³dro¿nych – mamy tak¿e Credo 3 (16000z³) i Tritony 3 (8000 z³),
wszystkie z obudow¹ o podobnym kszta³cie i z analogicznym uk³adem g³oœników.
Cechy te maj¹ ze sob¹ zwi¹zek, który jest przez producenta dok³adnie opisany w “bia³ym papierze”, i nazwany
tam technik¹ “PPW” - pochyl, przesuñ, wyrównaj. W ten
w³aœnie sposób ESA kreuje nowy w³asny styl. Jednoczeœnie
techniczny i architektoniczny. Najlepiej, je¿eli forma pod¹¿a za treœci¹, chocia¿ coraz czêœciej treœæ pod¹¿a za
form¹, inaczej mówi¹c, dorabia siê teoriê do praktyki. Mo¿e byæ i tak, najwa¿niejsze, aby nie by³o tu sprzecznoœci,
aby design nie przeszkadza³ prawid³owemu dzia³aniu. Sam
kszta³t obudowy Intrady 3 jest doœæ oryginalny i z pewnoœci¹ nie zostanie przeoczony. Nie jest ca³kowicie nowy –
trzy lata temu ESA wprowadzi³a pojedynczy model Credo,
dwuipó³dro¿ny (ale z inn¹ konfiguracj¹ g³oœników, ni¿
w Credo 3), o bardzo podobnych kszta³tach. W konstrukcjach ESA nowej generacji wyraŸnie odsuniêto g³oœnik niskotonowy od niskoœredniotonowego, kieruj¹c ten pierwszy ku do³owi. Jaki jest tego cel, jak to wszystko ma dzia³aæ, wyjaœniamy w komentarzach obok.
Przednia œcianka pochylona jest pod dwa razy wiêkszym k¹tem ni¿ tylna, co czyni kszta³t Intrady 3 tym bardziej ciekawym. Dobrze pasuje do niego niebanalny cokó³,
który najpierw siê rozszerza, ale przez wiêksz¹ czêœæ g³êbokoœci kolumny ju¿ zwê¿a ku ty³owi, subtelnie – i pozornie - ³ami¹c regularnoœæ kszta³tów; wprowadzone tu k¹ty
nawi¹zuj¹ do k¹tów pochylenia œcianek przedniej i tylnej.
Do tego przednia krawêdŸ coko³u jest lekko œciêta do
do³u, i cofniêta o gruboœæ wystaj¹cej czêœci frontu, która
równie¿ ma analogiczny skos na dolnej krawêdzi. Zabiegi
technicznie proste, ale ³adnie zharmonizowane.

Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³ HI-FI
Obudowa z³o¿ona jest g³ównie z p³yt mdf-u
o gruboœci 25 mm, a front potraktowano jeszcze
lepiej – ma 30 mm. W œrodku, poza d³ug¹ ukoœn¹
przegrod¹, dziel¹c¹ obudowê na dwie komory,
znajduj¹ siê jeszcze dwa masywne poziome
wieñce (tutaj równie¿ mdf 25 mm), tu¿ poni¿ej
g³oœnika nisko-œredniotonowego i powy¿ej niskotonowego. Wszystkie œcianki wyklejono doœæ
nietypowym materia³em t³umi¹cym – wygl¹daj¹cym na zmielone i sprasowane œcinki bawe³niane.
Skoro mamy dwie komory, to bêd¹ te¿ chyba dwa
otwory bas-refleks, wyprowadzone z ka¿dej z
nich. S¹ – na tylnej œciance, ka¿dy o œrednicy 5-cm,
z wyprofilowaniami na obydwu koñcach 13-cm tuneli.
A teraz g³oœniki. Wysokotonowy znamy ju¿
z wielu konstrukcji – i to nie tylko ESA. Pojawi³
siê nawet w poprzednim miesi¹cu, w pierwszym
odcinku testu, w kolumnach A.E. Aelite 3, tyle
¿e tam w specjalnej wersji, z magnesem neodymowym. Jest to pierœcieniowo-kopu³kowa Vifa
DX, która swoj¹ wysok¹ efektywnoœæ i pasmo
przetwarzania siêgaj¹ce 30kHz zawdziêcza pracy
dwóch czêœci membrany - 25-mm kopu³ki i znajduj¹cego siê na zewnêtrz cewki jedwabnego
pierœcienia. Proste powiêkszenie kopu³ki podnios³oby efektywnoœæ, ale ograniczy³o pasmo;
dodanie pierœcienia wrêcz rozszerza pasmo, poniewa¿ ona sam jest najlepszym Ÿród³em promieniowania najwy¿szych czêstotliwoœci (wa¿na jest
ma³a odleg³oœæ powierzchni drgaj¹cej od napêdzaj¹cej cewki).
G³oœniki niskotonowy i nisko-œredniotonowy
to jednostki tego samego typu – nowe Peerlessy
z serii Nomex, o pe³nej œrednicy 18-cm. Ich kosze s¹ jednak “œciête”, co pozwala zmniejszyæ
szerokoœæ obudowy. Kosze s¹ takie same, jak
w pierwszej generacji HDS-ów – ale ju¿ wtedy
mia³y one cechy obowi¹zuj¹ce dzisiaj w przetwornikach wysokiej klasy – s¹ oczywiœcie odlewane, maj¹ aerodynamiczne ¿ebra i wentylacjê
pod dolnym zawieszeniem. Uk³ad magnetyczny niczego sobie, pierœcieñ ferrytowy ma œrednicê
10 cm i wysokoœæ 2 cm, i jest w szczelinie wzbogacony o aluminiowy pierœcieñ, który poprzez
redukcjê indukcyjnoœci i stabilizacjê impedancji
zmniejsza zniekszta³cenia, a tak¿e ch³odzi poruszaj¹c¹ siê wzd³u¿ niego cewkê. Membrana jest
nomexowa, co brzmi groŸnie, ale tak naprawdê
jest w wiêkszej czêœci swojej masy celulozowa,
tyle ¿e wzmocniona syntetycznymi w³óknami.
W czêœci ju¿ zas³oniêtej przez du¿¹ nak³adkê
przeciwpy³ow¹ jest wieniec ma³ych otworów,
przez które prowadzone jest dodatkowe ch³odzenie i wentylacja cewki - to typowe dla g³oœników Peerlessa, które nie maj¹ uk³adów magnetycznych otwartych do ty³u.
Zwrotnica to zestaw doœæ prostych filtrów,
1. i 2. rzêdu, zbudowanych g³ównie z cewek powietrznych i wy³¹cznie kondensatorów polipropylenowych.
Testowana para wykoñczona by³a fornirem
orzechowym, który swoim rustykalnym stylem
dobrze pasowa³ do sylwetki Intrady 3, i nawet

staromodny, masywny metalowy znaczek firmowego logo tym razem prezentowa³ siê estetycznie.
Dotychczas kolumny firmy ESA czerpa³y
swoj¹ si³ê z trzech podstawowych przes³anek:
wysokiej jakoœci przetworników, konsekwentnie
kupowanych tylko w Danii, bardzo mocnych
obudów, zawsze oklejanych wy³¹cznie naturalnymi fornirami, i wreszcie nieg³upich projektantów, którzy potrafili ka¿d¹ konstrukcjê prawid³owo dostroiæ. Firma nie mog³a zab³ysn¹æ w³asnymi technologiami, obudowami wymagaj¹cymi
najnowoczeœniejszych i najdro¿szych narzêdzi,
ani te¿ nie mog³a uruchomiæ masowej produkcji
i zejœæ z kosztami tak, aby walczyæ na rynku dos³ownie niskobud¿etowym. Za to w ramach tych
naturalnych dla ma³ego polskiego producenta
ograniczeñ, stara³a siê wykorzystaæ posiadane
atuty, skupiaj¹c siê g³ównie na produktach œredniej i wy¿szej klasy. Nie mog¹c pozwoliæ sobie
na zbyt finezyjne projekty obudów, których nikt
by w Polsce nie wykona³ w rozs¹dnej cenie
i w niewielkiej iloœci, nie musia³a nam ¿a³owaæ
ich solidnoœci (œcianki by³y zawsze grubsze ni¿
u konkurencji), bo wysoka masa nie jest tu czynnikiem tak wyraŸnie podnosz¹cym ca³kowite
koszty (transport!), jak w przypadku produktów
zagranicznych. Ma³a skala produkcji, prowadzonej przez skromny, ale doœwiadczony zak³ad
stolarski, pozwala³a jednak na bardzo du¿¹ elastycznoœæ – i realizacjê zamówieñ na bardzo nietypowe, w zasadzie dowolne wykoñczenia. Takiej opcji ani chiñskie, ani najbardziej renomowane firmy zachodnie nam nie zaoferuj¹, a je¿eli ju¿, to za wysok¹, wrêcz “zaporow¹” dop³at¹.
Przez wiele lat w zasadzie to wystarczy³o,
aby powstawa³y produkty ciekawe i konkurencyjne, i chocia¿ pozostaj¹ce w cieniu najwiêkszych marek, to znajduj¹ce akurat tylu klientów, ilu w³aœnie firma chcia³a znaleŸæ. Wypada
te¿ wyjaœniæ, ¿e konkurencyjnoœæ polskich kolumn nie jest owocem niczyjego geniuszu, ale
faktu, ¿e zaopatrywanie sklepów bezpoœrednio przez producenta pozwala utrzymaæ cenê
detaliczn¹ na ni¿szym poziomie, ni¿ w uk³adzie z dystrybutorem – czyli kolejnym poœrednikiem. Ale i to dzisiaj ju¿ nie gwarantuje
sukcesu, od kiedy czêœæ produkcji renomowanych marek przeniesiono do Chin, czym
znacznie obni¿ono koszty produkcji. Kiedyœ
ma³e polskie firmy mog³y twierdziæ, ¿e ich
przewaga nad produktami zachodnimi jest
“naturalna”, bo wynika w³aœnie z ni¿szych
kosztów i ni¿szych mar¿ (chocia¿ i wówczas
ten tok argumentowania nie bra³ pod uwagê
“korzyœci skali” - ni¿szych kosztów - przy
wiêkszej produkcji w du¿ych firmach); dzi-

siaj nie ma ju¿ o tym mowy. Kiedyœ nie trzeba
by³o wymyœlaæ prochu, wystarczy³o zgodnie
z regu³ami sztuki, porz¹dnie zaprojektowaæ i wyprodukowaæ kolumnê z dobr¹ skrzynk¹ i dobrymi g³oœnikami, i mo¿na siê by³o ju¿ chwaliæ. Dzisiaj trzeba walczyæ od nowa. Do solidnych obudów, przetworników i strojenia dodaæ coœ od
siebie, coœ specjalnego, rysy indywidualnego charakteru, które pozwol¹ zostaæ dostrze¿onym.

Obudowê podzielono na dwie
niezale¿ne komory, wiêc tyle jest te¿
otworów bas-refleks. Obydwa wyprowadzono na tylnej œciance, Intrady
3 potrzebuj¹ trochê miejsca za sob¹.
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Polskie, brytyjskie,
duñskie czy chiñskie?

C

zas p³ynie, i ju¿ od dawna firma ESA nie
jest przedstawiana jako polski debiutant,
który dopiero szuka sobie miejsca i uznania audiofilów. Jej pocz¹tki datuj¹ siê na prze³om
lat 80. i 90. Z jednej strony zasiêg produktów ESA nie jest osza³amiaj¹cy, firma nie zdoby³a
pozycji rynkowego lidera, ani nawet miejsca
w pierwszej dziesi¹tce najpopularniejszych marek g³oœnikowych, z drugiej strony i tak odnios³a
sukces ju¿ przez sam fakt, ¿e wci¹¿ dzia³a, podczas gdy o wielu innych polskich producentach
s³uch ju¿ zagin¹³. Czy jednak taka sytuacja powinna firmê ESA, jak i kilku innych znanych (chocia¿ podobnie ma³ych) polskich firm do koñca
satysfakcjonowaæ? Ostatecznie nie chodzi przecie¿ o to, aby prowadziæ wojny domowe albo
szczyciæ siê, ¿e jest siê cherlakiem wœród kompletnych s³abeuszy. Je¿eli ju¿ nawet mówimy
o ambicjach, a nie tylko o pieni¹dzach, to znacznie wiêcej przyjemnoœci sprawi³oby nam takie
porównanie, w którym polska firma wyprzedzi³aby jakiegoœ znanego zagranicznego producenta,
zrobi³a karierê równie¿ poza macierzystym rynkiem, regularnie pojawia³a siê w testach nie tylko
polskiej prasy specjalistycznej... tego dot¹d nie
odnotowaliœmy i nie wiem, czy na to siê zanosi.
Oczywiœcie znam fakty spektakularnych wystêpów polskich firm i produktów za granic¹, ale
tutaj nie chodzi o “akcje”, ale o sta³¹ i zauwa¿aln¹ aktywnoœæ. Powód skromnoœci naszej audiofilskiej oferty jest prozaiczny i ten sam od lat –
polskie firmy s¹ niereformowalnie ma³e, bo ich
dzia³alnoœæ jest tylko (i a¿) emanacj¹ pasji jej za³o¿ycieli, którzy sami musz¹ wszystkiego dopilnowaæ, aby spaæ spokojnie – inaczej nie potrafi¹.
St¹d nie ma i nie bêdzie pieniêdzy na inwestycje,
rozwój, czy choæby m¹dry plan – wszystko dzieje
siê spontanicznie, intuicyjnie, i na ma³¹ skalê. Ale
lepsze to ni¿ nic, zw³aszcza w czasach, kiedy
i znacznie wiêksze firmy maj¹ k³opoty, nieraz
znikaj¹, a coraz czêœciej de facto staj¹ siê w³asnoœci¹ kapita³u chiñskiego, chocia¿ wystêpuj¹
pod szyldem starych, dobrze znanych marek.
Polskie firmy nie rodzi³y siê w czasach prosperity
na rynku audio, i nie mia³y czasu dorobiæ siê takiej pozycji, aby same ich marki mia³y du¿¹ wartoœæ, któr¹ Chiñczyk chcia³by kupiæ. Cieszmy siê
wiêc z tego co mamy, polskie produkty audio s¹
lepsze i gorsze (tak jak wszystkie), ale je¿eli to
ma dla kogoœ znacznie, s¹ na pewno polskie...
polskie firmy s¹ za ma³e, aby np. sprowadzaæ
z Chin obudowy, a tym bardziej, aby prowadziæ
tam monta¿. A o tym, ¿eby polska marka by³a
przykrywk¹ dla ca³kowicie obcej produkcji, na
razie w ogóle nie ma mowy. Mamy polski projekt, polski monta¿, polskie obudowy, chocia¿
komponenty najczêœciej s¹ importowane - ale na
razie te¿ nie z Chin. Tyle, ¿e chiñskie chiñskiemu
nierówne, ale to ju¿ zupe³nie inny temat...
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pis brzmienia nowych kolumn ESA to doœæ
trudne, chocia¿ z drugiej strony ca³kiem
wdziêczne zadanie. Zawsze chodzi o to, aby na
jêzyk zrozumia³y dla mo¿liwie szerokiego grona
prze³o¿yæ wra¿enia, których specyfika i skomplikowanie wcale nie³atwo poddaj¹ siê takiemu t³umaczeniu. Kiedy jednak mamy do czynienia z faktami typu “wyeksponowanie” lub “wycofanie”
(jakiejœ czêœci pasma), “wyostrzenie” lub “zmatowienie”, to s³owa w doœæ pewny sposób przekazuj¹ nasz¹ intencjê. Czasami jednak pojawia siê
charakter, klimat, atmosfera, nawet pewna magia, na któr¹ te¿ oczywiœcie sk³adaj¹ siê tylko
i wy³¹cznie cechy brzmieniowe, a nigdy si³y nadprzyrodzone, jednak¿e trudniejsze do wy³uszczenia. Intrada 3 brzmi piêknie nie poprzez wyniesion¹ na najwy¿szy poziom liniowoœæ, analitycznoœæ czy dynamikê, ale dziêki bardziej subtelnym i trudniejszym do zdefiniowania cechom,
chocia¿ ³atwo s³yszalnym – tak przynajmniej s¹dzê. Wydaje siê, jakby muzykom specjaln¹ przyjemnoœæ sprawia³o granie w³aœnie za poœrednictwem tych kolumn. DŸwiêk jest bardzo swobodny, noœny, ale wcale nie nazbyt lekki i eteryczny,
jak w Dali – tutaj jest mocniej wype³niony, plastyczny i soczysty. Jest w nim i miêkkoœæ, i zaokr¹glenie, ale przede wszystkim harmonia i barwy. Chocia¿ analitycznoœæ nie rzuca siê w uszy
lawin¹ detali i krawêdzi dŸwiêków, to na Intradach 3 us³ysza³em naturalne i wymagaj¹ce wielkiej subtelnoœci odtworzenie skrzypiec. Nie trac¹c blasku, nie gra³y zbyt po³yskliwie i zgrzytliwie, lecz ukaza³y charakterystyczny, lekki nalot,
dodaj¹cy wiarygodnoœci (¿e mamy do czynienia
z instrumentem akustycznym, a nie elektronicznym). Mo¿e to jednak rzeczywiœcie subtelnoœci
ma³o istotne dla wielu s³uchaczy... Wrócê wiêc
do spraw ³atwiejszych do percepcji. Ogólna równowaga – bez zarzutu, o ile pod pojêciem “ogólna” rozumiemy nie bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ca
liniowoœæ, ale w³aœciwe proporcje miêdzy umownie wyodrêbnionymi niskimi, œrednimi i wysokimi

INTRADA 3
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

5000
ESA

Wykonanie i komponenty
Nadzwyczaj solidna i oryginalna obudowa, wykoñczona naturalnymi okleinami – w du¿ym wyborze. Zacne
przetworniki.
Laboratorium
Dobre ogólne zrównowa¿enie, lekkie falowanie
miêdzy 200Hz a 1kHz, niska dolna czêstotliwoœæ
graniczna. Umiarkowana efektywnoœæ, standardowa
4-omowa impedancja.
Brzmienie
Pe³ne, nasycone, spójne, z piêknie rozwiniêtym basem, soczyst¹ œrednic¹ i równ¹, czyteln¹ gór¹ pasma.
Maj¹ swoj¹ manierê, lekko ocieplaj¹ i zaokr¹glaj¹, ale
nie trac¹ dyscypliny.
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tonami. Jest bowiem w brzmieniu Intrady 3 na
tyle du¿o rozpoznawalnego charakteru, ¿e prawdopodobnie wynika on (równie¿) z trudnych do
ustalenia zmian na charakterystyce. Ale w³aœnie
poniewa¿ trudno je zlokalizowaæ, st¹d te¿ œwiadectwo “ogólnej równowagi”.
Bez kontroli i dyscypliny trzymaj¹cej wszystko w ryzach, muzykalnoœæ i naturalnoœæ osi¹gniêta jest w inny sposób – dŸwiêku jest du¿o, du¿o
w ka¿dym podzakresie, i wszêdzie tam, gdzie siê
pojawia, brzmi zarówno czysto, jak i ciep³o. Momentami muzykê prowadzi bas, ale za chwilê wyjaœnia siê, ¿e i œrodek potrafi wejœæ w rolê lidera,
a moment póŸniej radoœnie sypi¹ siê wysokie tony. ¯ywy, rozko³ysany dŸwiêk czerpie energiê
z ca³ego pasma. Niskie tony s¹ obszerne, ale
kszta³tne, w pe³ni zrozumia³e. Fanatyczni zwolennicy basu twardego, konturowego za wszelk¹
cenê, zarzuc¹ Intradom 3 niedostatek precyzji.
To prawda, bli¿ej im
bêdzie do upodobañ tych, którzy lubi¹ niskie,
lekko zaokr¹glone, a co najwa¿niejsze przyjemne
dŸwiêki, a premi¹ oka¿e siê to, ¿e taki charakter
mo¿na po³¹czyæ z ca³kiem dobr¹ wyrazistoœci¹
i zrozumia³oœci¹ linii basu. G³osy s¹ pe³ne, nawet
trochê “podpompowane”, za to bez cienia agresji. Muzycy pierwszego plany wychodz¹ trochê
przed liniê g³oœników, ale nie po to, aby z bliskiej
odleg³oœci siê na nas wydzieraæ, lecz ¿eby po
prostu byæ bli¿ej. Odwa¿ne, ale nie przeostrzone
wysokie tony idealnie uzupe³niaj¹ witalnoœæ ni¿szych rejestrów. Œwietnie skomponowane, zintegrowane i muzycznie bardzo przekonuj¹ce.
Nie po raz pierwszy w naszych testach –
wysokotonowy kopu³kowo-pierœcieniowy
przetwornik DX. Dziêki niepozornej,
zewnêtrznej czêœci membrany (pierœcieñ na
zewnêtrz kopu³ki), uzyskano wysok¹
efektywnoœæ i szerokie pasmo.
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³
Charakterystyka impedancji Intrady 3 (rys. 1)
jest bardzo typowa zarówno pod wzglêdem
kszta³tu, jak i w aspekcie “przyjaznoœci”, który
rozpatrywaliœmy przy opisie Ikonów 6. Intrada 3
nie jest ani szczególnie ³atwym, ani trudnym obci¹¿eniem – nale¿y zakwalifikowaæ j¹ jako kolumnê znamionowo 4-omow¹, ale poni¿ej tej wartoœci charakterystyka nie spada ani o jotê w ca³ym pasmie.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) pokazuje lekkie falowanie w zakresie “ni¿szego
œrodka” – przy 450Hz mamy lekki do³ek, a przy
750Hz wzniesienie. Z kolei zakres œrednio-wysokotonowy, od 1kHz wzwy¿, jest bardzo ³adnie
skomponowany, z lekkim uprzywilejowaniem samej góry, a na drugim skraju pasma widzimy
dobre rozci¹gniêcie charakterystyki, która niemal liniowo dochodzi do 45Hz, a spadek –6dB
notujemy wyraŸnie poni¿ej 40Hz. Ogólne zrównowa¿enie te¿ jest niez³e, ca³e pasmo od 40Hz
wzwy¿ mieœcimy w granicach +/-2,5dB.
Jak zwykle, poziom wysokich tonów obni¿a
siê na osiach innych ni¿ g³ówna, i wspomniane
ich lekkie wzmocnienie w Intradach 3 mo¿na zupe³nie zlikwidowaæ w zakresie k¹tów 15-30 O
(rys. 3). Na osi 15 O widaæ niewielk¹ ró¿nicê
wzglêdem pomiaru z osi g³ównej, to efekt bardzo
dobrego rozpraszania z g³oœnika wysokotonowego.
Maskownica wprowadza wyraŸn¹ zapad³oœæ
w okolicach 4kHz, a powy¿ej lekkie wzmocnienie (rys. 4). Maskownica nigdy nie by³a “oczkiem
w g³owie” konstruktorów ESA, którzy nie staraj¹
siê ani o jej efektowny wygl¹d, ani o poprawê
w³aœciwoœci akustycznych. Na usprawiedliwienie
mo¿na dodaæ, ¿e najlepsza maskownica to ¿adna
maskownica, wiêc nawet najstaranniej dopracowan¹ lepiej zdj¹æ (zw³aszcza wtedy, kiedy bez
maskownicy charakterystyka jest bardzo ³adna),
ale skoro tak, to tym bardziej wypada zdejmowaæ maskownicê Intrady 3 i u¿ywaæ jej tylko
w przypadku bezpoœredniego zagro¿enia przez
zwierzêta, dzieci i goœci.
Rys. 5 pokazuje piêæ charakterystyk – niezale¿ne obydwu g³oœników (niskotonowego i nisko-œredniotonowego), z otworów ich uk³adów
rezonansowych, i wypadkow¹ ca³ego systemu.
Jak widaæ, mimo zupe³nie innego kszta³tu komór
obydwu g³oœników, maj¹ one dok³adnie tak¹ sam¹ objêtoœæ – sk¹d to wiemy? Bo za pomoc¹
takich samych tuneli bas-refleks, uzyskano dok³adnie takie same czêstotliwoœci rezonansowe,
lokalizowane przez minima na charakterystykach
g³oœników (przy 45Hz), w tym przypadku pokrywaj¹ce siê te¿ z wierzcho³kami charakterystyk
ciœnienia promieniowanego przez otwory. Dolny
g³oœnik jest filtrowany nieco wczeœniej ni¿ górny,
ale wci¹¿ doœæ ³agodnie – ró¿nica –3dB pojawia
siê przy 600Hz, a 6dB przy 1kHz.

L

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]

4
86
200
100x18x44

Zespo³y g³oœnikowe 4000-6000 z³ HI-FI

rys. 2. Intrada 3, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Intrada 3, charakterystyka modułu impedancji.

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

G³oœniki niskotonowy i niskoœredniotonowy
to nowe Peerlessy serii Nomex – odlewane,
aerodynamiczne kosze,
du¿e i wewn¹trz uszlachetnione uk³ady magnetyczne, membrany
na bazie celulozy
– duñska szko³a.

rys. 4. Intrada 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 5. Intrada 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Efektywnoœæ Intrady 3 nie jest osza³amiaj¹ca - 86dB – co oznacza zapotrzebowanie na wzmacniacz powy¿ej 100W (na 4 omach).

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,
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