HI-FI Monitory 3000 z³

Heco ELAN 300
Jako pierwsze Elany, mia³y w Audio
wyst¹piæ “piêæsetki” – wolnostoj¹ce,
w ramach wielkiego testu. Ju¿
przetestowane i czêœciowo opisane,
czekaj¹ tylko na swoj¹ kolejnoœæ,
maj¹c nawet wyznaczony termin –
numer lipcowy. A tymczasem bez kolejki
wciskaj¹ siê (bo ma³e) Elany 300. Nie
chcê spaliæ tematu, wiêc nie napiszê
tutaj wszystkiego o nowej serii Elan ,
ograniczê siê tylko do samych
“trzysetek”.
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eden rzut oka na Elana 300 i jedno jest niemal
pewne – to konstrukcja ponadprzeciêtnie solidna. I zupe³nie inna od CM1, którym przecie¿ te¿ nie mo¿na odmówiæ technicznego
wyrafinowania. Najpierw widaæ ró¿nicê w wielkoœci, CM1 jest minimonitorem, Elan 300 to ju¿
monitor “pe³nogabarytowy”. Bardziej wysublimowane, ale i bardziej interesuj¹ce s¹ ró¿nice
nie w wielkoœci, lecz w rodzaju przetworników.
Nastêpuje tu prawdziwe zderzenie kultur – na
szczêœcie tylko technicznych. Oto cytat z prezentacji B&W CM1: “Kewlar jest materia³em,
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z którego w³aœciwoœci korzystaæ mog¹ zarówno
membrany g³oœników szerokopasmowych, jak
te¿ kamizelki kuloodporne.” To brzmi dumnie, ale
nie mniej poci¹gaj¹co mog³oby brzmieæ id¹ce
w zupe³nie inn¹ stronê motto Heco: “Specjalny rodzaj celulozy jest materia³em, z którego korzystaæ
mog¹ tylko membrany g³oœników.”
Co prawda kewlar nie jest ju¿ materia³em tak
niezwyk³ym i rewolucyjnym jak wtedy, kiedy
B&W wprowadza³ go na salony audio dwadzieœcia lat temu, jednak na tle celulozy, wrêcz pierwotnego materia³u membran, zawsze wygl¹daæ
bêdzie na hi-tech. Dalej – B&W konsekwentnie
stosuje metalowe kopu³ki wysokotonowe, a Heco proponuje kopu³kê tekstyln¹. Heco wyraŸnie
robi uk³on w stronê g³oœnikowej klasyki, jednak
wcale nie pozostaje w tyle z rzeczywistym zaawansowaniem technicznym. Wykorzystuje tradycyjne materia³y tylko (i a¿) jako bazê dla bardzo nowoczesnych konstrukcji. G³oœnik niskoœredniotonowy ma odlewany kosz. Jego uk³ad
magnetyczny zosta³ nie tylko kompletnie zaekranowany, co wymaga³o dodatkowego pierœcienia
ferrytowego i puszki (razem z koszem elegancko
pokrytej szarym lakierem proszkowym), ale we-
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wn¹trz wzbogacony o miedziane pierœcienie, redukuj¹ce zniekszta³cenia. G³oœnik wysokotonowy te¿ jest wyposa¿ony w ekranowanie, a puszkê ekranuj¹c¹ wykorzystano tak¿e dla stworzenia ma³ej komory, w której wyt³umiane jest ciœnienie od tylnej strony kopu³ki. Sama kopu³ka,
chocia¿ wygl¹da standardowo (widaæ delikatn¹
strukturê tekstyln¹), zosta³a pokryta, jak podaje
producent “pow³ok¹ z nanocz¹steczkami”. A wracaj¹c na moment do celulozowej membrany nisko-œredniotonowego, warto zwróciæ uwagê, ¿e
nie zosta³a ona nas¹czona ani powleczona z ¿adnej strony. To rozwi¹zanie siêgaj¹ce do korzeni
tego typu membran, w pewnym kierunku bezkompromisowe, bo daj¹ce szansê na najlepsz¹
dynamikê, ale wymagaj¹ce raczej zdecydowanego filtrowania – o czym przekonamy siê dalej.
Nie bêdê natomiast rozp³ywa³ siê nad estetyk¹ Elanów. CM1 równie¿ daje po oczach b³yszcz¹cymi pierœcieniami, ale w konstrukcji filigranowego mini-monitorka wydaje siê to ciekawe
i harmonijne, chocia¿ jednoznaczne – CM1 to
ma³y “klejnocik”. Elany 300 s¹ ju¿ za du¿e, aby
zachowaæ subtelnoœæ przy u¿yciu takich elementów. Wci¹¿ jednak trzeba doceniæ, ¿e i tu, i tam,
nie s¹ to tanie b³yskotki, ale elementy z aluminiowych odlewów. W przypadku Elana s¹ to integralne czêœci przetworników (zewnêtrzna czêœæ
kosza nisko-œredniotonowego i p³yta przednia
wysokotonowego), a nie dodatkowe ozdobne
pierœcienie.
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tym samym stylu zaprojektowano wylot bas-refleksu, nadaj¹c mu bardzo
wysok¹ rangê. To ponownie metalowy
odlew, z bardzo du¿ym wyprofilowaniem (otwór
w œwietle ma œrednicê 5-cm, ale przy wylocie
ponad 10-cm), który od wewn¹trz pokryto lakierem proszkowym (tak jak tylne czêœci g³oœników). P³aski pierœcieñ mocuj¹cy ponownie siê
b³yszczy.
Tylna œcianka Elana 300 wyraŸnie nie chce
okazaæ siê ubo¿sza, ni¿ u konkurenta. Poni¿ej tunelu znajduje siê du¿a p³yta z zaciskami przy³¹czeniowymi, których jest piêæ – a wiêc o jeden
wiêcej, ni¿by wymaga³ tego bi-wiring. Trzy zaciski przypisano sekcji wysokotonowej, zacisk “dodatni” jest zdublowany – dostêpny w wersji “linear” lub “+2dB”.Oznacza to, ¿e mamy do dyspozycji tak¹ w³aœnie regulacjê poziomu wysokich
tonów. Przy stosowaniu podwójnego okablowania instalujemy jedn¹ z koñcówek przewodu wysokotonowego w wybranym zacisku, a przy stosowaniu pojedynczego okablowania, które jednak zdecydowanie dominuje, wystarczy w odpowiedni sposób ustawiæ zworê miêdzy sekcjami
nisko-œredniotonow¹ a wysokotonow¹. Chocia¿
wszelkie regulacje mog¹ siê wydawaæ ortodoksyjnym audiofilom zbêdne, a nawet szkodliwe, to
bior¹c to na spokój trzeba przyznaæ, ¿e s¹ sytuacje, w których tak delikatna przecie¿ zmiana mo¿e okazaæ siê po¿yteczna dla... neutralnoœci. Je¿eli nawet konstruktor ustali³ charakterystykê
przetwarzania blisk¹ liniowej, to mo¿na siê ni¹
cieszyæ tylko na osi g³ównej, czyli na wprost
g³oœnika. Ju¿ lekkie odsuniêcie tej osi od miejsca
ods³uchu spowoduje os³abienie w³aœnie wysokich
tonów, i ich kompensacja za pomoc¹ takiej regulacji to nic z³ego – wci¹¿ pozostajemy w zgodzie

z koncepcj¹ przetwarzania pryncypialnie liniowego, a nie ukszta³towanego wedle indywidualnych gustów. Inny argument to czu³oœæ ucha przy
niskich poziomach g³oœnoœci – obni¿aj¹ca siê na
skrajach pasma. Równie¿ w takiej sytuacji wzmocnienie wysokich tonów przywraca, a nie degraduje naturalnoœæ brzmienia. Wreszcie po trzecie
– po prostu mo¿emy sobie wybraæ ten charakter
brzmienia, który nam bardziej odpowiada. 2dB
to i tak mniej, ni¿ wahania charakterystyki w zasadzie wszystkich zespo³ów g³oœnikowych. Zreszt¹ jak pokaza³y pomiary naszego laboratorium,
nawet na osi g³ównej, przy wyborze “+2dB”
charakterystyka by³a jeszcze lepiej zrównowa¿ona, ni¿ przy wyborze zacisku “linear”.
Zwrotnica sk³ada siê z filtrów wy¿szego rzêdu i dodatkowych filtrów kompensuj¹cych, i nawet przy dwudro¿noœci uk³adu Elana 300, okazuje siê bardzo skomplikowana – sk³ada siê na ni¹
w sumie piêtnaœcie elementów. To sk³ania do
rozs¹dku przy ich wyborze – nie wszystkie s¹
wiêc “bezkompromisowe”, mamy dwie cewki
rdzeniowe i jedn¹ powietrzn¹ (ta na pewno w filtrze dla g³oœnika wysokotonowego), ale ju¿ przewagê kondensatorów foliowych – cztery “przeciwko” dwóm elektrolitom. Du¿a liczba rezystorów (szeœæ) wynika po czêœci z dzia³ania dwóch
opcji t³umienia g³oœnika wysokotonowego.
Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ obudowy s¹ dwusegmentowe boczne œcianki. Odejœcie
od ich równoleg³oœci ma oczywiœcie wp³yw na
redukcjê fal stoj¹cych, ale nie zrezygnowano te¿
z tradycyjnych œrodków - czyli z wyt³umienia
wszystkich œcianek. Obudowa nie ma dodatkowych wzmocnieñ wewn¹trz, co mo¿na zaakceptowaæ przy konstrukcji podstawkowej, chocia¿
B&W postara³o siê o wprowadzenie przynaj-

Tym razem zwrotnica jest skomplikowana, bo konstruktor wybra³ zdecydowane
filtrowanie obydwu g³oœników.

maj 2006

Coraz czêœciej równie¿ tylne œcianki
zespo³ów g³oœnikowych s¹ efektowne.
Potê¿ny wylot tunelu bas-refleksu te¿ jest
okazj¹ do zastosowania aluminiowego
pierœcienia. P³yta terminali przy³¹czeniowych zawiera dodatkowy zacisk, umo¿liwiaj¹cy regulacjê poziomu wysokich tonów.
mniej jednego wieñca, i to w jeszcze mniejszej
skrzyneczce. No, ale tam obowi¹zuje tradycja
Matrixa. Obudowa Elana jest oklejona naturalnym fornirem, dostêpnym w trzech wersjach –
wiœniowym (w teœcie), palisandrowym (“drzewo
ró¿ane”) i brzozowym, i w dodatkowej wersji lakierowanej na srebrno. Maskownica ma dekoracyjne zaokr¹glenia na zewnêtrznych krawêdziach
dolnej i górnej, ale rozpiêta jest na grubej i od
wewn¹trz niewyprofilowanej ramce z mdf-u –
aby nie zak³ócaæ promieniowania, na pewno lepiej j¹ zdj¹æ.
Elany 300 imponuj¹ solidnoœci¹ tych elementów, które dla jakoœci dŸwiêku s¹ najwa¿niejsze,
i kilkoma efektownymi dodatkami. Niektóre
fragmenty konstrukcji mo¿na uznaæ za jeszcze
nie na poziomie hi-endowym, ale robiæ z tego tytu³u zarzut monitorowi, który kosztuje 3000 z³
(para), by³oby absolutnie nie fair. Mam jeszcze
w pamiêci test trzech podstawkowców dok³adnie sprzed pó³ roku (Audio 11/05), œrednio
ponad dwa razy dro¿szych, gdyby wœród nich
umieœciæ Elany 300, nikt by nie pozna³ ich pochodzenia z innej pó³ki cenowej.
I nic by nie zmieni³o ani rozkrêcanie, ani pomiary, ani s³uchanie. Najmniejsze Elany s¹ bardzo
mocnym otwarciem ca³ej serii, w której kolejne
modele s¹ ju¿ wolnostoj¹ce, maj¹ wiêcej g³oœników... ale o tym ju¿ za dwa miesi¹ce.
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HI-FI Monitory 3000 z³
Minimum charakterystyki impedancji (rys. 1)
le¿y przy 600Hz i ma wartoœæ 3,5Ω, w zakresie
200-400Hz mamy poziom ok. 4Ω, wiêc bez dalszych ceregieli og³aszamy, ¿e Elan 300 jest znamionowo 4-omowy.
Zmiany w zakresie œrednio-wysokotonowym
nie s¹ gwa³towne, ale wprawne oko pozna stosowanie filtrów wy¿szego rzêdu. Dwa wierzcho³ki
w zakresie niskotonowym maj¹ oczywiœcie zwi¹zek z dzia³aniem bas-refleksu.
Rys. 2 pokazuje bardzo dobre zrównowa¿enie. Lekka tendencja do opadania charakterystyki
w kierunku czêstotliwoœci wysokich mo¿e zostaæ
³atwo zniwelowana przejœciem na pozycjê “+2dB”
regulatora g³oœnika wysokotonowego, wówczas
wyrównanie charakterystyki bêdzie niemal doskona³e – przynajmniej jak na zespó³ g³oœnikowy.
Jednak do “reprezentacyjnego” rys. 2, jak i do innych badañ, wybraliœmy pozycjê “linear”, s¹dz¹c
pocz¹tkowo, ¿e bêdzie bardziej liniowa ni¿ “+2dB”.
Rys. 2 przynosi jeszcze inn¹ dobr¹ wiadomoœæ –
Elan 300 ma efektywnoœæ ok. 88dB, co dla konstrukcji podstawkowej jest nie lada osi¹gniêciem.
Rys. 3 wyjaœnia, ¿e bez podbicia wysokich
tonów lepiej trzymaæ siê osi g³ównej, mimo ¿e
g³oœnik wysokotonowy pokazuje ³adnie wyrównan¹ charakterystykê pod k¹tem 15O, to jej poziom jest nieco za niski.
Ale je¿eli skorzystamy z zacisku “+2dB”, bêdziemy mogli to ³adnie wyrównaæ. Jednak rys. 4 konsekwentnie ilustruje dzia³anie tej regulacji na bazie pomiarów na osi g³ównej.
Jedyna chyba rzecz, z której Elan 300 nie mo¿e byæ dumny, to maskownica. Dlatego lepiej siê
jest jej pozbyæ, bo psuje nam liniowoœæ charakterystyki w widoczny sposób (rys. 5).
Rys. 6 ujawnia, ¿e mimo zastosowania filtrów wy¿szego rzêdu, i w œlad za tym du¿ego nachylenia zboczy po obydwu stronach czêstotliwoœci podzia³u (przeciêcia charakterystyk g³oœnika nisko-œredniotonowego i wysokotonowego
przy 3,5kHz), charakterystyka wypadkowa biegnie niezale¿nie od nich w doœæ szerokim zakresie
– wszêdzie jednak powy¿ej (przy czêstotliwoœci
podzia³u o 6dB), co dowodzi bezb³êdnej wspó³pracy fazowej – na tej osi oczywiœcie.
Uk³ad rezonansowy bas-refleks dostrojono
do 50Hz, a uzyskane charakterystyki s¹ wrêcz
modelowe (rys. 7).
Podsumowuj¹c - rewelacyjne wyniki pomiarów (po zdjêciu maskownicy).
Obydwa g³oœniki Elana 300 wyposa¿ono
w ekranowanie magnetyczne. Nie zaszkodzi, chocia¿ trudno sobie wyobraziæ tak
rasowe monitory
obok kineskopowego telewizora.

rys. 2. Elan 300, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Elan 300, charakterystyka modułu impedancji.

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

rys. 4. Elan 300, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ regulacji poziomu wysokich tonów.

rys. 5. Elan 300, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 6. Elan 300, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, oddzielnie głośnik nisko−średniotonowy,
wysokotonowy i charakterystyka wypadkowa .

rys. 7. Elan 300, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości, poszczególne źródła.

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

L

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,
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4
87
100
38x23,5x32
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Membrany celulozowa i tekstylna...
cicha woda brzegi rwie – Elany 300 graj¹
równo i dok³adnie, aspiruj¹c do miana
profesjonalnego monitora.

H

P

o³¹czenie si³y, delikatnoœci i dok³adnoœci.
Mo¿na to us³yszeæ i doceniæ od razu, chocia¿ zdajê sobie sprawê, ¿e jest to cecha,
która nie rzuci na kolana ka¿dego. Ale z audiofilskiego punktu widzenia to kolejny punkt dla Elanów – to g³oœniki szczególnie wyrafinowane, nieefekciarskie, szlachetne. Zakres wysokich tonów
na pewno jest w du¿ym stopniu odpowiedzialny
za ogólne wra¿enie neutralnoœci – soprany nie s¹
ani s³odkie, ani po³yskliwe, szkliste czy metaliczne, a jednak bardzo precyzyjne, czyste i subtelne. Subtelnoœæ ta nie jest jednak dodawana do
muzyki, a jedynie w niej odkrywana – je¿eli w nagraniu jest du¿o detalu, nic nie zostanie utracone; je¿eli nagranie jest s³abe, pozbawione powietrza, chropowate – tak te¿ zabrzmi z Elana.
Rozpocz¹³em ods³uch przy “liniowym” ustawieniu wysokich tonów, i chocia¿ na pewno nie by³o
ich w tej wersji za du¿o, to wyborna rozdzielczoœæ powodowa³a pe³ne ukontentowanie udzia³em góry pasma w ca³ym brzmieniu – dlatego
tym razem nawet nie próbowa³em z ustawieniem “+2dB” (chocia¿ nie odmówi³em sobie tego przy testowaniu Elanów 500 – ale o tym za
dwa miesi¹ce). Œrednie tony na pewno s¹ dostatecznie dobre, aby towarzyszyæ tak wyœmienitej
górze pasma, przede wszystkim powielaj¹ jej
neutralnoœæ i szybkoœæ wybrzmienia, graj¹ w tym
samym stylu. Jednak o ile soprany przede wszystkim cenimy sobie za czystoœæ, to od œrednich
tonów oczekujemy pewnych specjalnych umiejêtnoœci oddzia³ywania na nasz¹ percepcjê w taki
sposób, aby np. wokale brzmia³y nie tylko neutralnie, ale te¿ ¿ywo i plastycznie. Takie postawienie sprawy nie jest jednak dla Elana ani zbyt

wygodne, ani te¿ do koñca sprawiedliwe. Elan
300 nie chce bowiem zbli¿aæ siê do nas z muzyk¹
w tak sugestywny, a tym bardziej egzaltowany
sposób. Zarazem dok³adne pokazanie wszystkich
dŸwiêków, sumienne ich rozmieszczenie w przestrzeni sugeruje, ¿e Elan 300 naprawdê niczego
przed nami nie ukrywa, ¿e w ramach wysokiej
wiernoœci nic wiêcej dziaæ siê ju¿ nie powinno, ¿e
taka jest obiektywna prawda o nagraniu. Na
przyk³ad – wokale nie maj¹ tendencji do zbytniej
plastycznoœci i namacalnoœci, a tym bardziej do
zbli¿ania siê do s³uchacza, a jednak nic z artykulacji nam nie umknie, a przejœcie od tonów podstawowych do harmonicznych jest idealnie p³ynne. ¯adnych ekscesów, przerysowañ, ale te¿ bez
maskowania i zaokr¹glania. ¯adnych manipulacji
maj¹cych podnieœæ subiektywne odczucie “muzykalnoœci”. Podobnie z przestrzeni¹ – dobrze
zorganizowan¹, ale w ¿adnym wymiarze nie fascynuj¹c¹. Bas jest oszczêdny, krótki, treœciwy.
Nie rozpêdza siê, trzyma blisko œrednicy, dope³niaj¹c j¹ tak, aby z³apa³a kszta³ty i nigdy nie zabrzmia³a zbyt lekko. Sam wyodrêbnia siê rzadko,
tutaj równie¿ nie doczekamy siê szaleñstw, skala
wydarzeñ jest na typowa dla tej wielkoœci monitora, nie bêdê opowiada³ bajek, ¿e bas by³ jak
z kolumny wolnostoj¹cej. Faktem wiêc jest,
¿e o ile góra pasma zosta³a w pe³ni rozwiniêta,
to bas jest skrojony wyraŸnie pod k¹tem dobrej
kontroli i rytmu. Ale i st¹d pochodziæ mo¿e dodatkowa premia wyj¹tkowej dyscypliny i zrêcznoœci Elana 300, co nie by³oby ju¿ widoczne “jak
na d³oni” przy wiêkszym udziale basu. I gdyby
ktoœ mi powiedzia³, puszczaj¹c Elany 300 w œlepym teœcie: oto najlepsze profesjonalne, studyjne
monitory bliskiego pola na œwiecie, wybrane
przez najlepszych in¿ynierów ze wzglêdu na ich
wzorcow¹ liniowoœæ, neutralnoœæ i precyzjê, ale
niestety kosztuj¹ce maj¹tek... to wcale bym siê
nie zdziwi³. A poniewa¿ s¹ to g³oœniki Heco, wiêc
nie dziwiê siê, ¿e kosztuj¹ tylko 3000 z³. Dla
ka¿dego, kto ceni sobie takie w³aœnie cechy, i ma
“monitorowo-studyjne” zapotrzebowania b¹dŸ
tylko ci¹goty, a jednoczeœnie nie jest usidlony
przez bardziej renomowane marki, to jest po
prostu okazja.

ELAN 300
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

3000
ELCO-EXIM

Wykonanie i komponenty
Nowoczesne przetworniki, ale bazuj¹ce na tradycyjnych materia³ach membran, solidne skrzynki, du¿o
aluminium w elementach dodatkowych.
Laboratorium
Bardzo dobre zrównowa¿enie. Jak na monitor, wysoka efektywnoœæ.
Brzmienie
Przejrzyste, ale bez eskalacji analitycznoœci. Du¿y zapas dynamiki nie s³u¿y spektakularnoœci, lecz dok³adnoœci. Zwarty, krótki bas. Doskona³e umiejêtnoœci
“monitorowania”.

Najpierw s³ucha³em
Elanów 300, CM1
pod³¹czy³em jako
drugie – i by³em pe³en
obaw... Niemiecka
maszyna okaza³a siê
przecie¿ niemal doskona³a, wynosz¹c na
bardzo wysoki poziom neutralnoœæ
i dyscyplinê, tak cenion¹ przez audiofilów
zainteresowanych “monitorami”. Monitor
- to brzmi dumnie, i je¿eli traktowaæ to
okreœlenie powa¿nie, to do czegoœ ono
zobowi¹zuje, a nie tylko usprawiedliwia ma³e
wymiary. I tak swoj¹ misjê realizuje Elan
300. Ale jeszcze mniejszy Brytyjczyk wcale
nie zamyka siê w tej koncepcji, lecz idzie na
ca³oœæ. Zw³aszcza jego bas – zupe³nie
zaskakuj¹cy – a tak¿e polot wysokich tonów,
stworzy³y wspania³y, choæ zupe³nie inny
spektakl. Po przes³uchaniu Heco by³em pod
wielkim wra¿eniem ich kompetencji, nie
wiedzia³em, czego mo¿na by siê czepiaæ, a
wiêc i nie wiedzia³em, w jaki sposób B&W
mog³yby je pokonaæ, czy nawet im
dorównaæ. Kiedy pos³ucha³em B&W ju¿
wiedzia³em, czego Heco brakuje... ale
zarazem wiedzia³em jeszcze lepiej, w jakich
dziedzinach Elany 300 s¹ naprawdê
wyœmienite.
CM1 pokaza³y wiêcej ¿ycia, temperamentu, czuæ wy¿sz¹ temperaturê muzyki, jest
nawet wiêcej basu, a wysokie tony nie boj¹
siê b³yszczeæ. S³ychaæ “radoœæ grania”.
Z kolei Elany ca³y czas zachowuj¹ zimn¹
krew, nie daj¹ siê ponieœæ emocjom, które
mog³yby spowodowaæ os³abienie “obiektywizmu”, utratê precyzji i neutralnoœci. Elan
300 to iœcie profesjonalne narzêdzie do
monitorowania, a CM1 to klejnocik, który
gra tak, jak wygl¹da – efektownie,
uwodzicielsko, jednoczeœnie z klas¹
i wyrafinowaniem. Dawne zarzuty, ¿e B&W
gra równo, ale mechanicznie i sucho, chyba
ju¿ definitywnie straci³y na aktualnoœci – to
kolejna konstrukcja, która pokazuje zupe³nie
inny profil. A teraz zdanie mo¿e i obrazoburcze - do studiów nagraniowych, a wiêc i do
Abbey Road, tym razem wybra³bym jednak
Elany... chocia¿ po powrocie do domu,
in¿ynierowie, realizatorzy i producenci lepiej
zrelaksuj¹ siê przy ulubionych B&W, i nowe
CM1 bêd¹ do tego celu idealne. Zdradzê na
koniec, ¿e w tym samym okresie s³ucha³em
szeœciu monitorów za ok. 5000 z³ (jakich –
jest takie miejsce w tym numerze, gdzie s¹
wymienione), i wiecie co... ju¿ chyba wiecie.
Andrzej Kisiel
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