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Seria Profile 900 to zupe³nie nowy rozdzia³ w katalogu firmy. Do tej pory najczêœciej
wymieniano modele w ramach znanych serii, natomiast Profile to imiê w ofercie
Focala dot¹d nieznane. Wczeœniej nieznane by³y te¿ kszta³ty, jakie zaprezentowano
w konstrukcjach Profile – najwyraŸniej seria odnosi siê nie tylko do potrzeb
mi³oœników wysokiej jakoœci dŸwiêku, ale i próbuje byæ przynêt¹ dla coraz wiêkszej
liczby klientów poszukuj¹cych sprzêtu ju¿ z wygl¹du nowoczesnego
i wyrafinowanego.

cych 918 panel przedni na dole ma szerokoœæ
tylko kilku centymetrów. To w³aœnie stanowi
o oryginalnoœci wzoru Profile, bo zarówno z za-
okr¹glonymi bokami, a tym bardziej z pochylo-
nymi frontami, spotykamy siê ju¿ od dawna – ale
dotychczas nigdy w ramach jednej konstrukcji.
Co prawda wystêpuj¹ce niedaleko (w tym nume-
rze Audio) GrandPianoDomus Sonus Fabera maj¹
i jedno , i drugie... ale pochylenie frontu powsta-
je tam na skutek pochylenia ca³ej kolumny. No-
watorska sylwetka Profile bardzo mi siê podoba,
trochê mniej entuzjazmu mam dla odstaj¹cego
od przedniej œcianki g³oœnika wysokotonowego –
ale tylko dlatego, ¿e rozwi¹zanie to gdzieœ ju¿
kiedyœ widzia³em. Akustycznego b³êdu w tym nie
ma, pod warunkiem uwzglêdnienia za³o¿enia
maskownicy – której powierzchnia licuje z po-
wierzchni¹ frontu tweetera. Bez niej, teoretycz-
nie, odbicia od ostrych krawêdzi bliskich samej
kopu³ce wysokotonowej mog¹ powodowaæ
szkodliwe interferencje i w konsekwencji zabu-
rzenia charakterystyki czêstotliwoœciowej. Sama
kopu³ka jest oczywiœcie “focalowska” – czyli
wklês³a. Ale Focal nieustannie usprawnia swoje
tweetery, zmieniaj¹c materia³ membrany i kon-
strukcjê uk³adu magnetycznego. Przez d³ugi czas
obowi¹zuj¹cym materia³em dla niemal wszyst-
kich konstrukcji, od najtañszych do najdro¿szych,
by³ tytan (ewentualnie powlekany tlenkiem).
Wprowadzenie do najdro¿szych Utopii berylu
by³o pocz¹tkiem zmian w innych seriach. Tech-
nologia berylu jest jednak na tyle droga, ¿e jej
szybkie rozpowszechnienie wœród tañszych ko-
lumn Focala nie jest mo¿liwe – chocia¿ najnow-
sza generacja serii Electra ju¿ z berylu skorzysta.
Dla tañszych konstrukcji Focal szuka³ mniej kosz-
townego rozwi¹zania, które by jednak sz³o po
tropach w³aœciwoœci berylu. I znalaz³. O ile jed-
nak Focal jest autorem wielu naprawdê oryginal-
nych materia³ów, to stop aluminium i magnezu
nie jest odkryciem Ameryki, przypominam sobie
takie kopu³ki z kolumn Elaca, dobre dziesiêæ lat
temu. Oczywiœcie wiem, ¿e diabe³ tkwi w szcze-
gó³ach, i byæ mo¿e dopiero w wykonaniu Focala
stop ten nabiera najlepszych mo¿liwych cech.
Tweetery Focala maj¹ neodymowe uk³ady mag-
netyczne – wcale nie ze wzglêdu na koniecznoœæ
ich miniaturyzacji czy zamiar ekranowania ca³ej
kolumny (bo nisko-œredniotonowe nie s¹ ekrano-
wane), ale z powodu niskich zniekszta³ceñ – pod
warunkiem unikniêcia przegrzania, na które
magnesy neodymowe s¹ wra¿liwe. Dlatego dla
bezpieczeñstwa przyda³by siê ch³odz¹cy cewkê
ferrofluid, ale od pewnego czasu konstruktorzy
s¹ doœæ zgodni, ¿e u¿yciem ferrofluidu nie ma siê
co chwaliæ – ustalono, ¿e t³umi on w przetwarza-
niu mikrodetale. Wiêc Focal nie chwali siê ferro-
fluidem, a wrêcz przeciwnie, og³asza ¿e utrzy-
manie odpowiedniej temperatury mo¿liwe by³o
bez niego. Zawieszenie, element niby marginal-
ny, ale bardzo wa¿ny dla ostatecznych osi¹gów,
wykonano ze specjalnej pianki o nazwie Poron,
analogicznej jak w berylowym tweeterze Utopii.

Bo trzeba przyznaæ, ¿e kszta³ty kolumn
nieco tañszej serii Cobalt szczególnie cie-
kawe nie s¹. Dopiero dro¿sze Electry zys-

kiwa³y bardziej zaawansowan¹ konfiguracjê, za-
po¿yczon¹ z referencyjnych Utopii, chocia¿ obec-
nie i tutaj nastêpuj¹ powa¿ne zmiany. Profile
z pewnoœci¹ wnosi powiew œwie¿oœci do projek-
tów Focala, ale sama technika g³oœnikowa jest
bardzo podobna. Jak firma przyznaje, wczeœniej-
sze projekty by³y œciœle podporz¹dkowywane
podstawowemu celowi – wiernej reprodukcji –
i musia³y nosiæ na sobie znamiê pewnych ko-
niecznoœci i ograniczeñ. “Forma pod¹¿aj¹ca za
funkcj¹” – to przecie¿ znane i godne szacunku
has³o, tak dobrze pasuj¹ce do audiofilskiego spo-
sobu myœlenia. Ale audiofile œwiatem ju¿ rz¹dziæ
nie bêd¹, i Focal szczerze i odwa¿nie oœwiadcza,

¿e przy kreowaniu kolumn Profile, to za okreœlo-
nym stylem musia³ pod¹¿aæ ca³y projekt. Zarazem
w³aœnie du¿e mo¿liwoœci technologiczne i do-
œwiadczenie mia³y pozwoliæ osi¹gn¹æ równie¿
odpowiedni dla tej klasy poziom akustyczny.

Pomys³ na obudowê Profile jest zarazem ory-
ginalny, prosty, ale wcale nie³atwy w praktycznej
realizacji – o ile ka¿dy detal wykonania ma byæ na
najwy¿szym poziomie estetycznym. Bry³a wyzna-
czona jest przez przeciêcie nachylonej do ty³u
p³aszczyzny przedniej œcianki ze skorup¹ z³o¿on¹
z dwóch biegn¹cych ³ukiem œcianek bocznych,
zwi¹zanych z ty³u w¹skim panelem. Zdanie doœæ
d³ugie, ale opisuje ca³y problem. Nieuniknionym
efektem jest fakt, ¿e przednia œcianka zwê¿a siê
ku do³owi. Nie widaæ tego jeszcze tak wyraŸnie
w podstawkowych Profile 908, ale w wolnostoj¹-
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Na tle tweetera, g³oœnik nisko-œredniotonowy
to ostoja ju¿ dobrze znanych patentów. To przede
wszystkim membrana W, dzisiaj ju¿ rozpowszech-
niona w wiêkszoœci kolumn Focala, odlewany kosz,
przyzwoitej wielkoœci (œrednica 10-cm) uk³ad mag-
netyczny, i wklês³y sto¿ek fazowy w centrum. Dzia-
³anie g³oœników synchronizuj¹ filtry wy¿szych rzê-
dów, niska czêstotliwoœæ podzia³u (2,6kHz) wyma-
ga zabezpieczenia g³oœnika wysokotonowego.

Wygiête œcianki obudowy przygotowano sklejaj¹c
ze sob¹ szeœæ warstw 3-mm mdf-u. Dziêki temu
uzyskano zarówno po¿¹dany kszta³t, jego stabil-
noœæ i sztywnoœæ, jak te¿ du¿e t³umienie wew-
nêtrzne, wprowadzane przez ³¹czenia poszczegól-
nych warstw. Front równie¿ ma gruboœæ 18-mm,
a dodatkowym wzmocnieniem jest wieniec pod
g³oœnikiem niskotonowym. Niedaleko ulokowano
otwór bas-refleks, którego tunel wyprofilowano na
obydwu koñcach. Mimo deklarowanej pierwszopla-
nowej roli “stylu”, o dba³oœci o kwestie akustyczne
œwiadczy te¿ zastosowanie elastycznej podk³adki
pod panel zacisków przy³¹czeniowych. Jest ich jed-
na para, mo¿emy odetchn¹æ z ulg¹ i nie zawracaæ
sobie g³owy pomys³em bi-wiringu.

PROFILE 908
Cena [z³] 7700
Dystrybutor TRIMEX

Wykonanie i komponenty
Oryginalne, innowacyjne. W³asne, ju¿ znane i nowe
rozwi¹zania Focala w atrakcyjnej formie.

ocena bardzo dobra
Laboratorium
Zrównowa¿enie, szerokie rozpraszanie, pozytywny
wp³yw maskownicy. Impedancja o œrednim stopniu
trudnoœci, dobra efektywnoœæ.

ocena dobra
Brzmienie
Bardzo przestrzenne, swobodne, lekkie, œwie¿e, kla-
rowne, ale bez nadmiernego rozjaœnienia i przesadnej
analitycznoœci. Ca³y czas bardzo przyjemne.

ocena dobra+
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Odwa¿ne  i  mo¿e  trochê  kontrowersyjne
w swoich kszta³tach, Profile w brzmieniu s¹

ju¿ znacznie mniej zaskakuj¹ce, co nie znaczy, ¿e
nieciekawe i ma³o wartoœciowe. Brzmi¹ po pros-
tu bardzo przyjemnie. Zanim audiofil odkryje
niuanse, zrobi m¹dr¹ minê i znajdzie odpowied-
nie, fachowe okreœlenia dla wyjaœnienia dŸwiêko-
wej sytuacji, w jak¹ wprowadza Focal, mniej zo-
rientowany – na swoje szczêœcie – meloman mo-
¿e szybko wydaæ pierwsz¹ opiniê, a nawet bar-
dzo korzystny dla Profile werdykt. Od pierw-
szych chwil mo¿na odczuæ ulgê, bo s³ychaæ, ¿e
cokolwiek zdarzy siê póŸniej, nie spotka nas
z ich strony nic przykrego. Ich brzmienie jest ³at-
we – w dobrym tego s³owa znaczeniu – ale nie
efekciarskie. Do koñca sesji nie pojawi³o siê nic,
co by popsu³o pierwsze wra¿enie, nic dra¿ni¹ce-
go, ani nawet nu¿¹cego. To prawda, ¿e zalety
Paradigma i Xaviana nie objawiaj¹ siê natych-
miast, ich klasê doceniamy z up³ywem czasu,
chocia¿ wcale niekoniecznie bardzo d³ugiego,
wiêc po ok. godzinie pracy monitory konkurencji
odrobi³y straty, a Focal w pewnym sensie sta³
w miejscu – od pocz¹tku wiadomo by³o, co ma
do zaproponowania.

£atwo dostrzegalne zalety Profile to œwie-
¿oœæ, lekkoœæ i noœnoœæ dŸwiêku, i zwi¹zana
z tym przestrzennoœæ. W ich przypadku nie trze-
ba siê mobilizowaæ, wysilaæ wyobraŸni – Focal
³atwo nam wyjaœni i przedstawi bardzo czytelnie,
gdzie s¹ miejsca poszczególnych muzyków. Roz-
planowanie w g³¹b jest bardzo wyraziste, ale jak
wszystko w brzmieniu Profile, nie tr¹ci sztucz-

noœci¹ i nadmiarem. Scena jest obszerna, nie-
prze³adowana, dla ka¿dego dŸwiêku znajdzie siê
miejsce, muzycy nie musz¹ siê t³oczyæ. Powstaje
bardzo komfortowa, klarowna perspektywa. To-
nacja Profile doskonale komponuje siê z takim
charakterem przestrzennoœci, jest niewymuszo-
na, swobodna, doœæ jasna, jednak nie mêcz¹ca,
nie mówi¹c o agresywnoœci, a tak¿e nie pozba-
wiona zdrowego wype³nienia niskich rejestrów.
Profile nic nie kombinuj¹ dla czarowania s³ucha-
cza, nie dodaj¹ dŸwiêkom masy dla stworzenia
dŸwiêku obfitszego, wiêkszego, nie chowaj¹ wy-
sokich tonów dla subiektywnego zwiêkszenia
ciê¿aru, podkreœlenia roli basu czy choæby uwy-
puklenia wokali. Graj¹ ¿ywo, swobodnie, niemal
radoœnie, jakby ciesz¹c siê ze swoje dobrej kon-
dycji w ca³ym pasmie. Bas wyraŸny, dynamiczny,
siêga ca³kiem g³êboko, a tam gdzie nie siêga,
i tak dzieje siê ju¿ niewiele. Jest te¿ atak, ale
dŸwiêczny, nieagresywny, w³aœciwy dla sposobu
grania Profile. Œrednie tony s¹ dobrze wywa¿one,
plastyczne, ani nie przesycone ni¿szymi sk³ado-
wymi, ani te¿ nie rozjaœnione, w sumie raczej szczup-
³e i wstrzemiêŸliwe, co wynika równie¿ z oszczêd-
nej, “higienicznej” barwy. Przy wszystkich kom-
plementach, na jakie zas³u¿y³y, nie odkry³em
w nich takiej gêstoœci i nasycenia œrednich to-
nów, jak¹ demonstruj¹ Xaviany. Ale to coœ bar-
dzo “ekstra”, zreszt¹ tak jak œwie¿oœæ i swoboda
Profile, a nie mo¿na mieæ takich zalet wszystkich
jednoczeœnie, bo czêsto te¿ wzajemnie siê one
wykluczaj¹. Jednak na tle pewnej oszczêdnoœci
w zakresie œrednich tonów, a dziêki swojej przej-

rzystoœci i dok³adnoœci, Profile czasami zaskaki-
wa³y bardzo bogat¹ palet¹ wybrzmieñ, szcze-
gólnie piêknie separuj¹c g³osy. Wysokie tony s¹
odwa¿ne i wszechstronne – maj¹ i uderzenie,
i szczegó³y. Czyste, niezm¹cone, mo¿e jeszcze
nie mówi¹ ostatniego s³owa w dziedzinie niuan-
sów, ale doskonale spe³niaj¹ swoj¹ rolê w kom-
pozycji Profile. S³abe nagrania zabrzmi¹ mniej
ciekawie, nie wywo³uj¹c jednak natychmiastowe-
go odruchu wyjmowania p³yty. Brzmienie bardzo
uniwersalne, przygotowane z wyczuciem, przy-
prawione bez przesady.

Gniazdo przy³¹czeniowe to jedna para wysokiej
klasy zacisków, osadzonych na panelu

izolowanym od wibracji obudowy.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/trimex
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rys. 1. Profile 908, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 5. Profile 908, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Profile 908 bêdzie dla wzmacniacza obci¹¿e-
niem o œrednim stopniu trudnoœci, jego impedan-
cjê znamionow¹ trzeba okreœliæ jako 4Ω, ponie-
wa¿ przy 200Hz odczytujemy minimum o takiej
wartoœci (rys. 1). Jednak spadków poni¿ej tego
poziomu nie odnajdujemy, a zmiennoœæ charak-
terystyki, choæ zauwa¿alna, nie jest te¿ drastycz-
na. Kilka fal w zakresie œrednich tonów ujawnia
stosowanie filtrów wy¿szych rzêdów, a dwa
wierzcho³ki w zakresie niskich dzia³anie obudo-
wy bas-refleks, dostrojonej doœæ wysoko – po-
wy¿ej 50Hz (lokalne minimum).

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) ma
tylko jeden ma³y problem – niewielkie os³abienie
przy 2-3kHz (jak to czêsto bywa, przejœcie miê-
dzy g³oœnikiem nisko-œredniotonowym a wyso-
kotonowym nie jest idealnie p³ynne). Dolna
czêstotliwoœæ graniczna, wyznaczana przy spad-
ku –6dB wzglêdem maksimum z okolic 100Hz to
55Hz, a wzglêdem œredniego poziomu w ca³ym
pasmie (ustalonego jako poziom efektywnoœci –
87dB) to 50Hz. Profile 908 bardzo nisko nie siê-
gaj¹, ale jak na monitor wynik jest przyzwoity.

Poruszanie siê miêdzy osiami 0O, 15O i 30O

w p³aszczyŸnie poziomej (rys. 3) bezpoœrednio
nie wype³ni nam do³ka przy 2-3kHz, ale staje siê
on relatywnie p³ytszy dziêki obni¿aniu pu³apu
wysokich tonów, zarazem bez nadmiernego
os³abiania najwy¿szej oktawy - dziêki bardzo
dobremu rozpraszaniu najwy¿szych czêstotli-
woœci przez wklês³¹ kopu³kê. Tak wiêc ekspery-
menty ze skrêceniem mniejszym lub wiêkszym
w stronê miejsca ods³uchowego s¹ jak najbar-
dziej wskazane.

Rys. 4 pokazuje wp³yw maskownicy, która
w tym przypadku okazuje siê nie byæ elementem
mniej czy bardziej szkodliwym, ale raczej po-
mocnym – wyrównuje (choæ nie do koñca) nie-
pokoje w zakresie kilku Hz. U¿ycie maskownicy
równie¿ powinno byæ wziête pod uwagê podczas

rys. 2. Profile 908, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 4. Profile 908, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 3. Profile 908,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

prób audiofilskich, ³¹cznie z omówio-
nym wy¿ej sposobem ustawienia.

Rys. 5 precyzuje, ¿e bas-refleks
dostrojono do 50Hz. Decyduje
o tym minimum na charakterysty-
ce g³oœnika, a nie minimum na cha-
rakterystyce impedancji, ani tym
bardziej wierzcho³ek charakterys-
tyki ciœnienia z otworu, który jest prze-
suniêty nieco powy¿ej 60Hz. Charakterys-
tyka ta ma klasyczny, symetryczny kszta³t,
a paso¿ytniczy rezonans przy 1,5kHz ma bar-
dzo niski poziom, uk³ad rezonansowy obudowy
gra doœæ wysoko, ale czysto.

G³oœnik wysokotonowy ma neodymowy uk³ad
magnetyczny, ze wzglêdu na swoje zalety brzmieniowe coraz czêœciej stosowany
równie¿ tam, gdzie ekranowanie magnetyczne nie jest zaplanowane.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 90
Wymiary (WxSxG) [cm] 39x23x27,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

4 cewki, 4 kondensatory i 3 rezystory –
to jednak zwrotnica doœæ skomplikowana,

jak na uk³ad dwudro¿ny.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=321
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