Monitory 1400-1800 z³ HI-FI

MONITORY
WE WSZYSTKIE WZORY
Podstawkowe zespo³y g³oœnikowe, zwane z pewn¹ emfaz¹
“monitorami”, nie s¹ przez nas ho³ubione. W ci¹gu ostatnich
dwóch lat by³o ich w naszych testach bardzo niewiele. Mo¿na to
w du¿ym stopniu wyt³umaczyæ wiêksz¹ popularnoœci¹ i wyborem
kolumn wolnostoj¹cych, ale monitorowemu stronnictwu te¿
nale¿y siê coœ od ¿ycia. I coœ od Audio. Trzeba by³o poczekaæ,
ale kto doczeka³, ten teraz nie bêdzie zawiedziony.

P

rzetestowaliœmy bowiem ca³e stado
monitorów. Tym razem nie
zamawialiœmy u dystrybutorów
z góry upatrzonych modeli,
wpisuj¹cych siê w jakiœ ustalony
zakres cenowy, ale daliœmy wszystkim woln¹
rêkê – ka¿dy mia³ przys³aæ to, co ma najlepszego
– i nie tyle najdoskonalszego w skali absolutnej,
co najnowszego, najciekawszego, najwartoœciowszego w relacji jakoœci do ceny. Z tym
zastrze¿eniem, ¿e ka¿dy producent mo¿e
pojawiæ siê tylko z jednym modelem – je¿eli
wiêc skonsumuje swój udzia³ w teœcie na
poziomie cenowym np. tysi¹ca kilkuset z³otych,
to nie pojawi siê ju¿ w kolejnych odcinkach

testu, dotycz¹cych dro¿szych konstrukcji,
choæby nie wiem jak siê natê¿a³... Mo¿e trochê
szkoda, bo s¹ firmy, które maj¹ zarówno
ciekawe propozycje niskobud¿etowe, jak i hiendowe fajerwerki, ale jakieœ ograniczenia trzeba
by³o wprowadziæ, bo bez nich test ten móg³by
siê ci¹gn¹æ w nieskoñczonoœæ. Zreszt¹ i tak
bêdzie siê ci¹gn¹³...
Nie zadeklarujê, ile dok³adnie monitorów
przestawimy w kilku odcinkach testu im
poœwiêconego. Bêdzie ich z pewnoœci¹ ponad
dwadzieœcia, bo tyle jest ju¿ w tej chwili, a jak
znam ¿ycie, to jeszcze trochê do naszego studia
dojedzie. Ale do grupy modeli tañszych zg³oszeñ
ju¿ nie przyjmujemy – w zakresie 1500-2500z³
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Canton GLE403
Usher MINIS520
Heco METAS300
Visonik EVOLUTION3
Paradigm TITAN MONITOR V5
uda³o siê zgromadziæ okr¹g³¹ dziesi¹tkê, któr¹
wysy³amy w œwiat w dwóch pi¹tkach.
Modele tego testu przedstawiliœmy nie
w porz¹dku alfabetycznym (jak jest w naszym
zwyczaju), ale w kolejnoœci zgodnej ze wzrostem
ceny, bo skakanie z pó³ki na pó³kê rozbi³oby
fabu³ê. A tak odbywamy wêdrówkê w górê,
obserwuj¹c zmiany w brzmieniu i konstrukcji,
oczywiœcie w za³o¿eniu zmiany na lepsze, na
coraz lepsze...
Maj¹c przed sob¹ t³um monitorów od tysi¹ca
kilkuset do kilkunastu tysiêcy z³otych, ogl¹daj¹c
je i s³uchaj¹c, jednak nie pamiêtaj¹c ich
indywidualnych cen, bawi³em siê w zgadywanie:
ile ten g³oœnik mo¿e kosztowaæ? I muszê siê
pochwaliæ, ¿e zwykle trafia³em. A je¿eli nie
zawsze, to œwiadczy to tylko o tym, ¿e zmiany
nie zawsze by³y na lepsze. O szczegó³ach takich
ciekawych sytuacji warto siê przecie¿ dowiedzieæ – proszê tylko czytaæ uwa¿nie, miêdzy
wierszami... Sztuka recenzowania sprzêtu
audiofilskiego jest podobna do sztuki samego
jego dzia³ania – polega na subtelnoœciach,
zrównowa¿eniu, precyzji, kontroli. Niektórzy
stawiaj¹ na swobodê i dynamikê, chc¹ sobie
i innym przywaliæ, wiêc i im potem niektórzy
przywalaj¹.
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Canton GLE403
Aluminiowa powierzchownoœæ

Najtañszemu w tej grupie cenowej GLE403 przypad³ zaszczyt otwarcia testu.
Rola zobowi¹zuj¹ca, chocia¿ nie oczekujemy wielkiego hitu – za 1400 z³
sukcesem bêdzie ju¿ dobra relacja jakoœci do ceny, przy œwiadomoœci, ¿e daleko
id¹ce kompromisy s¹ wpisane w naturê tak tanich g³oœników.

S

¹ oczywiœcie jeszcze tañsze, zgodnie
z powiedzeniem, ¿e nigdy nie jest tak Ÿle,
¿eby nie mog³o byæ gorzej. Ale GLE403
wstydu nie przynosz¹ ani sobie, ani tej klasie
monitorów. Pochodz¹ od zbyt powa¿nego
producenta, aby mog³a tu siê zdarzyæ ewidentna
wpadka. A znaj¹c styl i technikê Cantona, nie
bêdziemy niczym zaskoczeni. Zw³aszcza, ¿e
wiosn¹ testowaliœmy ju¿ najwiêksz¹ konstrukcjê
serii GLE – wolnostoj¹ce GLE409 – czyli wtedy,
kiedy seria ta dopiero wchodzi³a na rynek.
Tamto spotkanie by³o wiêc bardziej emocjonuj¹ce, równie¿ dlatego, ¿e cena 2600 z³ za parê
potê¿nych (trójdro¿nych, czterog³oœnikowych!)
GLE409 wydawa³a siê nadzwyczaj atrakcyjna,
podczas gdy 1400 z³ za GLE403 ju¿ tak nie zwala
z nóg. Ale równie¿ tutaj wypada zwróciæ uwagê,
¿e Canton wprowadza aluminiowe membrany,
które wczeœniej lokowa³ tylko w dro¿szych
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Obydwa przetworniki GLE403 od ty³u
wygl¹daj¹ prozaicznie
– ale dobra proza te¿
jest coœ warta.
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konstrukcjach, do serii niskobud¿etowej. Jednak
œwiatowej, ani nawet niemieckiej rewolucji
technicznej to nie oznacza, bo ju¿ dziesiêæ lat
temu zrobi³ to w tej samej klasie cenowej inny
niemiecki producent - nieod¿a³owany ALR
(pamiêtacie seriê Entry M?) Kosz 18-cm g³oœnika
nisko-œredniotonowego jest wykonany
z tworzywa, magnes ma œrednicê 9cm – tu nie
dzieje siê nic specjalnego, podobnie jak
w g³oœniku wysokotonowym – to typowa 25-mm
kopu³ka tekstylna, bez puszki wyt³umiaj¹cej za
uk³adem magnetycznym. Takie uwagi nie maj¹
jednak na celu zdeprecjonowania i znies³awienia
taniego Cantona, ale ukazanie proporcji - GLE
403 nie wywo³uje zachwytów, jednak zas³uguje
na uznanie za konstrukcyjn¹ racjonalnoœæ. Ma
solidn¹ obudowê – zw³aszcza front o gruboœci
22mm wcale nie bêdzie nieustannie spotykany,
nawet w dro¿szych modelach, o czym wkrótce
siê przekonacie. Gniazdo przy³¹czeniowe jest
pojedyncze, ale pytaj¹c szczerze, aczkolwiek
chyba retorycznie – czy w praktyce ktoœ stosuje
bi-wiring przy g³oœnikach tej klasy? Wiêkszoœæ
nie stosuje nawet ze znacznie lepszymi kolumnami, a czy ta wiêkszoœæ ma w tym przypadku
racjê, czy nie, pozostawmy kwesti¹ otwart¹.
Otwór systemu bas-refleks umieszczono na
tylnej œciance – trochê to zaniepokoi tych,
którzy planuj¹ wstawiæ ma³e g³oœniki do rega³u,
wiêc chyba nie do takiej roli GLE403 zosta³y zaprojektowane, ale do ustawienia na podstawkach, które zreszt¹ chce nam sprzedaæ sam
Canton – maj¹ one symbole LS600 i LS650,
wskazuj¹ce na wysokoœæ.
Przygotowano niez³y wybór wersji
kolorystycznych. Buk, czereœnia i orzech to
okleiny drewnopodobne, jest te¿ imitacja
drewna barwionego na czarno, a ponadto
wykoñczenie w kolorze srebrnym. W ka¿dym
przypadku mamy typow¹ dla Cantona, metalow¹
a¿urow¹ maskownicê, mocowan¹ w szczelinach
przedniej œcianki – w du¿ym stopniu okreœla ona
- niezale¿nie od koloru okleiny – nowoczesn¹
estetykê, jest tak¿e doœæ neutralna akustycznie.
GLE403 jest jednym z dwóch monitorów serii
GLE – tym wiêkszym, a mniejszy, z 16-cm g³oœnikiem nisko-œredniotonowym, ma symbol GLE402.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Trudno o bardziej
typowy tweeter, ni¿
25-mm kopu³ka
tekstylna, natomiast
metalowa
membrana niskoœredniotonowego to
ju¿ coœ choæ trochê
specjalnego.

ODS£UCH
Nowoczesne niemieckie brzmienie w wersji
niskobud¿etowej. Priorytetem jest neutralnoœæ,
trzymanie siê blisko liniowej charakterystyki,
z ewentualnym lekkim wyeksponowaniem
skrajów pasma, jednak daleko od wyostrzenia
i “wykonturowania”. Szczup³y, prowadzony
równo, niepodgrzany w ¿adnym podzakresie
œrodek dostarczy komplet podstawowych
informacji, choæ mniej emocji i nastroju. O pó³
kroku do przodu s¹ wysokie tony, trochê
szeleszcz¹ce, rozjaœniaj¹ce ca³y obraz, chocia¿
bas te¿ siê nie zgubi³ i stoi na stra¿y w³aœciwej
ca³kowitej równowagi. Dobra organizacja, bez

b³êdów, chocia¿ i bez wyrafinowania – ale to nie
ten zakres cenowy, aby odczuæ bogat¹ tkankê,
organiczne nasycenie, subtelne klimaty.
Dynamik¹ nazwijmy tutaj zdolnoœæ do doœæ
g³oœnego grania bez ewidentnych objawów
zniekszta³ceñ, jednak czy g³oœniej, czy ciszej
dŸwiêk nie nabiera g³êbi, jak te¿ szybkoœci.
Wszystkie te ograniczenia pozostaj¹ jednak
w normie dla g³oœnika tej klasy, a je¿eli innym
udaje siê gdzieœ wybiæ, to zwykle dzieje siê to
kosztem wyraŸnych niedoskona³oœci w innej
dziedzinie. GLE403 nie manipuluj¹ tonacj¹
i przestrzeni¹, graj¹ “na zimno”, miarowo,
rzetelnie i czytelnie. Ceni¹c takie cechy, trudno
bêdzie w tym zakresie ceny znaleŸæ coœ lepiej
u³o¿onego.

GLE403
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

1400
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie
Czysto, schludnie, nowoczeœnie, z solidn¹ obudow¹
i przyzwoitymi przetwornikami.
Parametry
Charakterystyka ³adnie u³o¿ona, z lekkim wzmocnieniem skrajów pasma. Akustycznie neutralna maskownica. Dobra efektywnoœæ.
Brzmienie
Lekko rozjaœnione, otwarte, z wyraŸnym basem - uniwersalne i bezproblemowe.
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Gniazdo GLE403 s³u¿y po prostu
skutecznemu pod³¹czeniu, a nie snuciu
planów o bi-wiringu.
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Usher MINI S520
Zza mórz i oceanów

Przejœcie z Cantonów na Ushery to zupe³na zmiana klimatu. GLE403 mia³y
swój firmowy styl, który jednak wpisuje siê aktualne trendy w sposób u³atwiaj¹cy akceptacjê przez szeroki kr¹g klientów. S³owa “masowy” unikamy jak ognia.
Natomiast Mini S520 to ju¿ produkt wyraŸniej zaadresowany, a przez to mniej
konformistyczny.

K

onstrukcja, typy i uk³ad g³oœników – maj¹
podteksty czytelne dla ka¿dego, kto
z audiofilskimi g³oœnikami spotyka siê
d³u¿ej ni¿ kilka lat. Co jednak mo¿e byæ tak
charakterystycznego w dwudro¿nym monitorku?
Jak siê przekonamy na podstawie tego testu
i zawartych w nim dziesiêciu przyk³adów bardzo wiele, trzeba tylko po audiofilsku
dostroiæ zmys³y. Dopóki nie zdejmiemy
maskownicy, widaæ niewiele, mo¿e poza
nietypowym, efektownym, choæ z pewnoœci¹
kontrowersyjnym wykoñczeniem wszystkich
powierzchni – b³yszcz¹cym kremowym lakierem.
Dla jednych miodzio, dla innych fuj. Dostêpne s¹
inne wersje kolorystyczne, ale w ka¿dej z nich,
po zdjêciu ramki, uka¿e siê taki sam obrazek:
dwa g³oœniki i otwór bas-refleks, pouk³adane na
mod³ê sprzed kilkunastu lat. £atwo zgodziæ siê,
¿e by³o to konieczne, aby zmieœciæ wszystkie te
elementy na ograniczonej powierzchni przedniej
œcianki, zak³adaj¹c oczywiœcie, ¿e bas-refleks
koniecznie musia³ byæ z przodu; przesuniêcie
g³oœnika wysokotonowego z osi symetrii te¿ ma
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pewne teoretyczne zalety. Ale dzisiaj takie
akustyczne argumenty nie przekonuj¹ wiêkszoœci
konstruktorów, aby projektowaæ takie...
monitorki ³adne inaczej. Albo przenios¹ basrefleks do ty³u, albo powiêksz¹ przedni¹ œciankê
– byle tylko wysz³o ³adnie nieinaczej, czyli
Równie¿ ogl¹dany od ty³u, g³oœnik
nisko-œredniotonowy do z³udzenia
przypomina dawnego, bardzo
popularnego Seasa.
I w sumie nie jest to
wiadomoœæ z³a –
oznacza chocia¿by
odlewany kosz.
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symetrycznie. Odmiennoœæ S520 nie jest jednak
wynikiem przypadku czy nieznajomoœci rzeczy.
Równie¿ inne elementy nawi¹zuj¹ do dawnego
stylu – kszta³t kosza, a w zasadzie ca³a
konstrukcja g³oœnika nisko-œredniotonowego
kopiuje bardzo popularn¹ w latach 90. ubieg³ego
wieku “czternastkê” Seasa. W dro¿szych
modelach Usher bierze sobie czêsto za wzór
Scan-Speaki, w tañszych wzi¹³ na warsztat Seasa.
To samo przychodzi na myœl na widok a¿urowej
metalowej siateczki ma g³oœniku wysokotonowym – chocia¿ w tym przypadku zas³ania ona nie
kopu³kê metalow¹, jak w oryginale, ale tekstyln¹.
No i jeszcze otwór bas-refleks bez wyprofilowania – i mamy monitor, który ju¿ samym wygl¹dem zdobêdzie sympatiê audiofilów rzewnie
wspominaj¹cych z³ote lata hajfaju i znaj¹cych
kszta³ty g³oœników skandynawskich specjalistów.
Tym razem kszta³ty te przyp³yn¹ zza jeszcze
dalszych mórz i oceanów, ni¿ oryginalny Seas.
Ale dlatego te¿ skonsumowanie tej sympatii
nie musi byæ kosztowne – 1500z³, o ile S520
graj¹ choæby przyzwoicie, to cena bardzo
umiarkowana za tak¹ ma³¹, jednak smakowit¹
konstrukcyjkê.
Kosz nisko-œredniotonowego jest odlewany,
a jego magnes ma œrednicê 9-cm – ca³kiem
powa¿n¹ dla g³oœnika kalibru 14cm. Z centrum
pó³przezroczystej membrany (odmiana
polipropylenu) wystaje nieruchomy korektor
fazy. Uda³o siê te¿ dokopaæ do zwrotnicy,
a w niej dostrzec dwie cewki – obydwie
powietrzne, i dwa kondensatory – obydwa
polipropyleny. Gniazdko przy³¹czeniowe jest
podwójne, z³ocone, i chocia¿ przy opisie
Cantona zdradzi³em, ¿e bi-wiring mnie nie
grzeje, to przecie¿ na tak¹ opcjê nie ma powodu
siê gniewaæ. A kto nie stosuje podwójnego
okablowania i ponadto martwi siê, ¿e standardowe zwory miêdzy zaciskami coœ psuj¹ w brzmieniu, mo¿e terminal odkrêciæ i przelutowaæ jedn¹
parê przewodów, tak oby obydwa znajdowa³y
siê na jednej parze zacisków – to tañsze
i skuteczniejsze, ni¿ przygotowywanie
specjalnych zworek ze srebrnego superkabelka.
Oczywiœcie u¿ywaj¹c srebrnej cyny, he he.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Zas³oniêcie
miêkkiej tekstylnej
kopu³ki siateczk¹
nie ma wielkiego
znaczenia dla jej
ochrony, ale zawsze
do pewnego stopnia
zmienia charakterystykê i sposób
rozpraszania – czy
w tym przypadku
celowo?

ODS£UCH
Mini S520 nie popadaj¹ w konflikt ze swoj¹
nazw¹ i nie udaj¹, ¿e s¹ maxi – ale te¿ nie mo¿na
im zarzuciæ, ¿e skala ich brzmienia jest
miniaturowa. Charakterystyk¹ tonaln¹ nie
próbuj¹ czarowaæ, jakoby by³y wiêksze ni¿ s¹
w rzeczywistoœci, a wiêc nie forsuj¹ œredniego/
wy¿szego basu, ani nie podgrzewaj¹ dolnego
œrodka – graj¹ raczej zwinnie ni¿ masywnie,
g³adko, z lekkim rozjaœnieniem wynikaj¹cym nie
tyle ze wzmocnienia wysokich tonów, co
z naturalnej, a wiêc niet³umionej aktywnoœci na
przejœciu œrednich i wysokich. S¹ wiêc
komunikatywne, spójne, otwarte, bo i góra

pasma jest klarowna, ma zarówno blask jak
i powietrze. Przychodzi na myœl okreœlenie
“œpiewne” – i mo¿e siê to podobaæ. Zakres
œrednio-wysokotonowy jest o¿ywiony, dobrze
naœwietlony, i na tym tle bas wydaje siê trochê
odchudzony, ale z kolei dziêki temu Mini S520
bêdzie mo¿na ustawiæ bli¿ej œcian (w teœcie
znajdowa³y siê w odleg³oœci ok. 1 metra).
Soczyste, naturalne, bogate, nawet ju¿ odrobinê
wyrafinowane, ale wci¹¿ niezmanierowane,
nieprzekombinowane brzmienie. Wypada tylko
uwa¿aæ na graj¹cy ofensywnie – górnym œrodkiem – sprzêt wspó³pracuj¹cy. Je¿eli unikniemy
tej pu³apki, bêdzie bardzo przyjemnie.

MINI S520
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

1500
FAST
www.audiofast.com

Wykonanie
Doœæ oryginalne, bo... kopiuj¹ce styl audiofilskich
monitorków sprzed kilkunastu lat. Dobre przetworniki i elementy zwrotnicy.
Parametry
Szerokopasmowa, lekko wznosz¹ca charakterystyka
bez wiêkszych nierównomiernoœci. Niska efektywnoœæ, ale przy wysokiej, czyli bardzo ³atwej impedancji.
Brzmienie
Zwinne, œwie¿e, detaliczne, a przy tym spójne, soczyste i z ³adnym basikiem. Bardzo przyjemne.
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Tym razem gniazdo przygotowane do
bi-wiringu – ale Mini S520 s¹ ukszta³towane
z myœl¹ o bractwie audiofilskim, ceni¹cym
i brzmienie, i tradycjê, i szyk.
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LABORATORIUM Canton GLE403

rys. 2. GLE403, charakterystyka modułu impedancji.

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

4
86
90
36x19x27
7

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 1. GLE403, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Charakterystyka na osi g³ównej mieœci siê
w granicach +/-2,5dB w szerokim pasmie od
55Hz wzwy¿. Równie¿ pod k¹tami 15 O i 30O
w p³aszczyŸnie poziomej utrzymuje siê w tych
ryzach - co jest szczególnie godne uwagi dla
du¿ego przecie¿ k¹ta 30o, a jest zas³ug¹ bardzo
dobrego rozpraszania g³oœnika wysokotonowego
w najwy¿szej oktawie.
GLE403 trochê bardziej kaprysi, gdy
zmieniamy wysokoœæ, a wiêc k¹t w p³aszczyŸnie

pionowej, i to w zakresie +/-7 O - czyli znacznie
mniejszym ni¿ wczeœniej w p³aszczyŸnie poziomej; gdy znajdujemy siê poni¿ej osi g³ównej,
wczeœniej lekkie os³abienie w zakresie 2-4kHz
pog³êbia siê, a gdy idziemy ni¿ej, w zakresie tym
charakterystyka co prawda wyrównuje siê, ale
towarzyszy temu lekkie podbicie przy ok. 6kHz,
które mo¿e byæ Ÿród³em pewnej szklistoœci
brzmienia. Wysokoœæ ustalona dla osi g³ównej
wydaje siê wiêc najlepsza.

Wp³yw maskownicy jest wyj¹tkowo ma³y – to
oczywiœcie dobra wiadomoœæ.
Charakterystyka impedancji ma swoje
minimum o wartoœci 4 omów przy 200Hz, mamy
wiêc do czynienia z konstrukcj¹ znamionowo
4-omow¹, ale nie najtrudniejsz¹ w tym gatunku.
Efektywnoœæ to dobre dla œredniej wielkoœci
monitora 86dB.

LABORATORIUM Usher MINI S520

rys. 2. MINI S520, charakterystyka modułu impedancji.

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

8
82
50
30x18x26,5
7

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Lekko wznosz¹ca charakterystyka na osi
g³ównej mo¿e powodowaæ rozjaœnienie
brzmienia, ale warto zwróciæ uwagê, ¿e
w zakresie niskich czêstotliwoœci, chocia¿ nie
wyeksponowanych, spadek –6dB pojawia siê
przy niskich 50Hz. Mini S520 ustawione niezbyt
daleko od œciany mog¹ wiêc zabrzmieæ ca³kiem
soczyœcie, a takiemu ustawieniu sprzyja te¿ basrefleks wyprowadzony z przodu.
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rys. 1. MINI S520, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Zmiana k¹ta zarówno w p³aszczyŸnie poziomej, jak pionowej wp³ywa na kszta³t charakterystyki w stopniu minimalnym; oczywiœcie wiêksze
k¹ty badane w p³aszczyŸnie poziomej zawsze
wywo³uj¹ spadek w zakresie wysokich
czêstotliwoœci, ale tutaj jest on wyj¹tkowo
niewielki. Na pochwa³ê zas³uguje tak¿e
stabilnoœæ w p³aszczyŸnie pionowej – mo¿emy
wiêc siedzieæ trochê ni¿ej lub wy¿ej, a brzmienie
nie bêdzie ulega³o wiêkszym zmianom.
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Maskownica wprowadza umiarkowane
nierównomiernoœci (wyraŸnie widoczny tylko
do³ek przy 7kHz).
Charakterystyka impedancji jest o tyle
ciekawa, ¿e pokazuje jedyn¹ w tym teœcie
konstrukcjê, któr¹ mo¿na uczciwie uznaæ za
8-omow¹ – minima le¿¹ powy¿ej poziomu
6 omów. W zwi¹zku z tym bêdzie to bardzo ³atwe
obci¹¿enie dla ka¿dego wzmacniacza, ale wi¹zaæ
siê bêdzie z nisk¹ efektywnoœci¹ napiêciow¹ – 82dB.
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Heco METAS 300
Przeb³yski geniuszu

Kolejne sto z³otych wiêcej, i napotykamy drugi niemiecki g³oœnik – ale zupe³nie
inaczej skonstruowany. Heco d³ugo szuka³o swojego stylu, ale wreszcie go
stworzy³o – i po³¹czy³o z doskona³¹ technik¹. Dlatego dzisiaj modele nowych
serii Heco zajmuj¹ wysokie pozycje na listach g³oœnikowych przebojów.
B³yszcz¹cy pierœcieñ widoczny
z zewn¹trz to nie ¿adna imitacja
i dokrêcona dekoracja, ale integralna
czêœæ nowoczesnego, odlewanego,
aluminiowego kosza.
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H

eco odwa¿nie kreœli swój nowy
wizerunek – zarówno pod wzglêdem
brzmienia, o czym póŸniej, jak i estetyki
– o czym teraz. Wszystkie konstrukcje powsta³e
w ci¹gu ostatnich dwóch lat piêknie, czy te¿
niepiêknie – zale¿y od gustu – b³yszcz¹
pierœcieniami dooko³a g³oœników, ale najgorsze
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przypuszczenia nie sprawdzaj¹ siê – to
prawdziwe aluminium, a nie wyb³yszczony
plastik, co by³oby rzeczywiœcie straszne. A kiedy
okazuje siê, ¿e aluminiowe s¹ ca³e kosze obydwu
g³oœników, to nawet nie przepadaj¹c za takim
stylem, nabieramy do niego choæ trochê wiêcej
przekonania, bo jest tu przecie¿ kontynuacj¹
bardzo solidnej konstrukcji samych przetworników. A je¿eli b³ysk diamentowanego aluminium
kojarzy siê pozytywnie – bo kiedy mieliœmy
pierwsze Altusy, jeŸdziliœmy na stopniach
tramwaju, czy coœ w tym stylu...
Kolejn¹ atrakcj¹ Metasów jest obudowa – ju¿
nie taka zwyk³a prostopad³oœcienna skrzynka –
bo z bokami “z³amanymi” w odleg³oœci ok. 1/3
ca³kowitej g³êbokoœci. Zwiêksza to jej
sztywnoœæ, a tak¿e – do pewnego stopnia –
redukuje fale stoj¹ce generowane wewn¹trz,
skoro boki nie s¹ ju¿ równoleg³e. Zagl¹damy na
tyln¹ œciankê, i oczy wychodz¹ z orbit – to jest
monitor za 1600z³? Heco naprawdê posz³o na
ca³oœæ, i czy nam siê taki widok podoba, czy nie,
trzeba przyznaæ, ¿e “jakoœæ postrzegana” jest
nadzwyczajna, a minimalnie tylko tañsze Cantony
GLE403 zaczynaj¹ na tym tle wygl¹daæ
zdecydowanie skromnie...
Metas 300, zreszt¹ tak jak wszystkie modele
tej serii (i wy¿szej Celan), udostêpnia nie tylko
komplet zacisków potrzebny do podwójnego
okablowania, w dodatku zacisków solidnych
i efektowych, ale dodatkowo dubluje plusowe
zaciski sekcji wysokotonowej, prowadz¹ce dalej
sygna³ przez ró¿ne t³umiki – krótko mówi¹c,
w ten sposób mo¿emy zmieniaæ poziom
wysokich tonów – albo “linear”, albo “+2dB”.
W doln¹ œciankê mo¿emy wkrêciæ, bêd¹ce na
wyposa¿eniu, gumowe nó¿ki - bardzo praktyczne. Okleina wci¹¿ pozostaje sztuczna, ale gdyby
do tego wszystkiego, co Metasy 300 ju¿
prezentuj¹, mia³y jeszcze fornir, to nie by³yby ju¿
Metasami, i kosztowa³yby tyle, ¿e w ogóle w tym
odcinku testu byœmy ich nie zobaczyli.
Obudowa Metasa 300 nie jest prostopad³oœcianem – boczne œcianki s¹ za³amane. Co
zrobi konkurencja, ¿eby siê nie za³amaæ?

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Membranowa
materia³owa klasyka
– tekstylna kopu³ka
wysokotonowa
i celulozowy niskoœredniotonowy.

ODS£UCH
Metasy 300, nale¿¹ce z grubsza do tej samej
klasy cenowej, co ma³e Cantony, te¿ s¹
przyk³adem “nowoczesnego, niskobud¿etowego
niemieckiego brzmienia”, a przecie¿ przyk³adem
brzmienia zupe³nie innego... Przeniesienie
akcentu na œrodek pasma czyni wysokie tony
mniej wyrazistymi – chocia¿ s¹ one doskonale
wplecione – a bas pokazuje siê ze szlachetnym
umiarem, maj¹c przy tym dobre rozci¹gniêcie
i sprê¿ystoœæ. St¹d te¿ wniosek, ¿e tym
brzmieniem zainteresuj¹ siê ci, którzy w pierwszorzêdnej roli œrednich tonów upatruj¹ znamion
audiofilskiej klasy. W tej sprawie Metasy 300 na
pewno nie zawiod¹, chocia¿ nie oznacza to
automatycznie wyniesienia na najwy¿szy poziom

naturalnoœci i plastycznoœci. Œrednie tony,
a przez to i ca³e brzmienie staje siê doœæ
agresywne przy nagraniach gorzej zrealizowanych lub skomplikowanych ponad si³y (Metasów), na szczêœcie energia ta nie lokuje siê
w najbardziej nerwowym dla ucha po³¹czeniu
œrednich i wysokich, tonów, ale jest si³¹ samego
“œrodka œrodka”. Metasy s¹ wiêc ¿ywe
i bezpoœrednie w podobnym stopniu, jak Ushery,
ale w nieco inny sposób – mniej wyg³adzone,
przybrudzone, z posmakiem wina z dêbowej
beczki, z ni¿ej ulokowanym œrodkiem ciê¿koœci.
Szlachetny, swoisty gatunek i smak, nadaj¹cy
brzmieniu wagê i autorytet.

METAS 300
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

1600
ELCO-EXIM
www.elcoexim.com.pl

Wykonanie
Wyj¹tkowa zawartoœæ techniczna w tym zakresie
ceny. Mocne przetworniki, mocna obudowa, dodatki
godne znacznie dro¿szych monitorów.
Parametry
Bardzo dobra liniowoœæ charakterystyki, doskonale zestrojony uk³ad rezonansowy obudowy, dobra efektywnoœæ. Doskonale!
Brzmienie
Mocne, spójne, bezpoœrednie, osadzone w dobitnym
zakresie œrednich tonów. Regulacja poziomu wysokich
tonów pozwala wpuœciæ wiêcej “powietrza”.
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Ten widok znamy z testowanych ju¿ dro¿szych
Celanów i wolnostoj¹cych Metasów 500, ale
po raz pierwszy pojawia siê w tak tanich
konstrukcjach. Proszê porównaæ z konkurencj¹ w tym zakresie ceny...
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Visonik

EVOLUTION 3
Do góry basami

Canton i Heco, które s¹ ju¿ za nami, to na rynku niemieckim bezpoœredni
konkurenci - firmy du¿e, o d³ugim sta¿u, szerokiej ofercie i bardzo
ugruntowanej pozycji. Jest takich w Niemczech jeszcze kilka, ale obok nich
wystêpuje te¿ liczny i wartoœciowy g³oœnikowy plankton.

S

ubtelna nazwa Visonik pojawia siê
w naszym teœcie po raz pierwszy, bo
dopiero niedawno ta niemiecka firma
znalaz³a w Polsce dystrybutora. Nic dziwnego,
bo nie jest pierwszoligowa, chocia¿ i nie zupe³nie
nowa, i nie byle jaka – nale¿y do generacji
ma³ych, ale ambitnych manufaktur, jakie
powsta³y w Niemczech na prze³omie lat 80.
i 90., kiedy jeszcze wydawa³o siê, ¿e hifi to
dobry interes, a wielkie rzesze g³oœnikowych
hobbistów i majsterkowiczów owocowa³y
zastêpami utalentowanych konstruktorów.
Zreszt¹ do dzisiaj w³aœnie w Niemczech –
i chyba tylko tam, je¿eli chodzi o Europê –
ukazuj¹ siê periodyki poœwiêcone samodzielnemu konstruowaniu kolumn, i wci¹¿ dzia³a wiele
ma³ych firm, które poznika³y chocia¿by z rynku
brytyjskiego. W propozycjach Visonika widaæ
sporo tradycjonalizmu, seria Evolution pokazuje
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kszta³ty i sposób wykonania charakterystyczny
dla poprzedniej epoki – ale charakterystyczny dla
jej produktów z wy¿szej pó³ki, a nie dla
ówczesnej estetycznie przygnêbiaj¹cej masówki.
Dlatego po pierwszych oglêdzinach, jak i po sesji
ods³uchowej, zgadywa³em ¿e monitorki te kosztuj¹ ok. 2000z³. A w rzeczywistoœci s¹ tañsze.
Pierwsza wyró¿niaj¹ca je cecha, to naturalna
okleina – rzadko spotykana na tym poziomie
cenowym. Dostêpna jest w szeœciu wersjach –
klon, czereœnia, buk, orzech, czarna i srebrna
(ostatnia ju¿ chyba w folii, a nie w fornirze).
Obudowa jest przy tym z³o¿ona starannie, choæ
bez fajerwerków, technik¹ znan¹ od lat przednie boczne krawêdzie zaokr¹glono,
pozostawiaj¹c za nimi œlad ³¹czenia podfrezowanego frontu z bokami, tyln¹ œciankê wpuszczono
w podfrezowania pozosta³ych. Maskownica jest
mocowana na typowe, ale cienkie ko³eczki,
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dziêki czemu ich uchwyty w przedniej œciance s¹
niewielkie. G³oœnik nisko-œredniotonowy
zachodzi na p³ytê wysokotonowego, st¹d te¿
tylko ten drugi jest zag³êbiony w wyfrezowaniu.
G³oœniki ustawiono w konfiguracji tzw.
odwróconej, to znaczy z wysokotonowym
poni¿ej nisko-œredniotonowego. Taki uk³ad,
chocia¿ nie jest czêsto spotykany, nie niesie ze
sob¹ zasadniczo innego sposobu dzia³ania,
innego rozpraszania, mo¿e poza sugesti¹
stosowania nieco wy¿szych podstawek (ni¿
standardowe 60cm), aby g³oœnik wysokotonowy
nie wyl¹dowa³ znacznie poni¿ej wysokoœci, na
jakiej znajduje siê g³owa s³uchacza.
G³oœnik wysokotonowy wreszcie wy³amuje
siê z konwencji jednocalowej – ma wci¹¿
kopu³kê jedwabn¹, ale ju¿ nieco wiêksz¹, 28milimetrow¹, która swoim nas¹czeniem tym
bardziej przypomina tweetery Dynaudio. Co
wiêcej, ma ona z ty³u bardzo du¿¹ puszkê
wyt³umiaj¹c¹, pozwalaj¹c¹ obni¿yæ rezonans
i stosowaæ niskie czêstotliwoœci podzia³u.
G³oœnik nisko-œredniotonowy, chocia¿ 14-cm,
te¿ jest bardzo przyzwoity – z odlewanym
koszem, solidnym magnesem i celulozow¹
membran¹ z korektorem fazy.
Visonika Evolution 3 i Ushera Mini S520
mo¿na zaliczyæ do tej samej klasy pod wzglêdem
wielkoœci, techniki i wykonania, podczas gdy
Canton i Heco s¹ wyraŸnie wiêksze. Ale
naprawdê du¿y monitor dopiero nadchodzi....
Evolution 3, podobnie jak Mini S520, to
konstrukcja ma³a, nawet wœród podstawkowców, ale bardzo zacna swoimi komponentami
– g³oœnik nisko-œredniotonowy ma odlewany
kosz, a wysokotonowy wyj¹tkowo du¿¹
komorê wyt³umiaj¹c¹. Wykoñczenia
naturalnym fornirem te¿ nie spotykamy na co
dzieñ poni¿ej 2000z³.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Kopu³ka
wysokotonowa
Evolution 3
wygl¹da
wyj¹tkowo
szlachetnie – ma
œrednicê nieco
wiêksz¹ od
jednocalowego
standardu
i nas¹czenie
przypominaj¹ce
doskona³e duñskie
tweetery. A do tego
aluminiow¹ p³ytê
przedni¹.

ODS£UCH
Na samym pocz¹tku testu mamy obok siebie
- bo w podobnej cenie - trzy monitory
niemieckie, i trzy ró¿ne brzmienia. Visonik jest
ju¿ tym trzecim, mo¿na wiêc pokusiæ siê
o lokalne porównaniu i podsumowanie. Canton
brzmia³ najbardziej komercyjnie, z lekkim
wspomaganiem na skrajach pasma, Heco mia³
bardziej audiofilskie ambicje - prowadziæ grê
œrodkiem pasma, a Visonik wprowadza swoje
atuty, których dwaj konkurenci nie mieli. Jest to
dawka s³odyczy, p³yn¹ca g³ównie z zakresu
wysokich tonów, zarazem wykazuj¹cych siê
dobr¹ rozdzielczoœci¹, po³¹czona z ogóln¹
miêkkoœci¹ dŸwiêku i... rozjaœnieniem. Ale to

rozjaœnienie nie jest ju¿ suche i beznamiêtne,
jak w Cantonach, ale bardziej podobne do
charakteru ma³ych Usherów. Œrednie tony s¹
delikatne, ale ¿ywe, przeci¹gniête trochê w górê
skali, jednak nie przejaskrawione – uchwycone
tak, ¿eby uzyskaæ i klarownoœæ, i wyrazistoœæ,
i plastycznoœæ, i z niczym nie przeholowaæ. Basik
jest dok³adny, czysty, ³adnie wkomponowany.
Poszczególne zakresy s¹ wiêc wysokiej próby,
a ich harmonia przyjemna dla ucha. W dzia³aniu
Evolution 3 jest i zrównowa¿enie, i spójnoœæ,
i detal. Trochê przypominaj¹ najmniejsze
Dynaudio (to pewnie sprawka podobnego
tweetera), a s¹ od nich bardziej ni¿ trochê
tañsze.

EVOLUTION 3
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

1650
FAST
www.audiosystem.com.pl

Wykonanie
Tradycyjne i staranne, z naturaln¹ oklein¹ i bardzo
przyzwoitymi przetwornikami. Ambitna 28-mm
kopu³ka wysokotonowa.
Parametry
Charakterystyka lekko wznosz¹ca, ale i ze wzmocnionymi okolicami 100Hz.
Brzmienie
Doœæ jasne, szczegó³owe, ale te¿ gêste, nasycone,
z lekko os³odzonymi wysokimi tonami i zaznaczonym
basem.
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Z ty³u standard – regularne
podwójne gniazdo i tunel bas-refleks.
Jak widaæ na dotychczasowych
przyk³adach, wiêkszoœæ monitorów
nie jest przeznaczona do wstawienia
w rega³.
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LABORATORIUM Heco METAS 300

rys. 2. METAS 300, charakterystyka modułu impedancji.

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

6
86
90
35x23x31,5
b.d.

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 1. METAS 300, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Charakterystyka przetwarzania (na osi
g³ównej) mieœci siê w granicach +/-2dB
w bardzo szerokim pasmie ju¿ od 50Hz,
a spadek –6dB w zakresie niskich czêstotliwoœci
pokazuje siê przy ok. 45Hz.
Jednak równe prowadzenie na osi g³ównej
oznacza, ¿e pod innymi k¹tami ciœnienie
w zakresie wysokich czêstotliwoœci jest nieco
ni¿sze ni¿ w pozosta³ej czêœci pasma – pod
k¹tem 15 O jest jeszcze w porz¹dku, ale pod

O

k¹tem 30 brzmienie zrobi siê ju¿ zbyt ciemne.
Spadek widoczny pod tym k¹tem mo¿e zostaæ
zrekompensowany prze³¹czeniem wysokotonowego w pozycjê “+2dB”. Na naszym rysunku
charakterystyka ta pokazana jest dla pomiaru na
osi g³ównej, ale dobrze widaæ jej odstêp od
charakterystyki w pozycji “linear” z tej samej osi.
Niewielka zmiana k¹ta w p³aszczyŸnie
pionowej powoduje zmiany równie¿ niewielkie –
dwudecybelowe os³abienia w zakresie kilku kHz.

Maskownica ma widoczny (czy jednak
wyraŸnie s³yszalny?) wp³yw, wywo³uj¹c do³ki
przy 3kHz i 7kHz.
Minimum impedancji o wartoœci ok. 4,5 oma
przy 200Hz pozwala zakwalifikowaæ Metasa 300
to grupy “poœredniej” – zespo³ów znamionowo
6-omowych, co w praktyce oznacza zdolnoœæ
wspó³pracy z ka¿dym wzmacniaczem. Efektywnoœæ to w takiej sytuacji ca³kiem dobre 86dB.

LABORATORIUM Visonik EVOLUTION 3

rys. 2. EVOLUTION 3, charakterystyka modułu impedancji.

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

6
84
100
31x19x24,5
6

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Sposób prowadzenia charakterystyki
przetwarzania jest podobny do widzianego ju¿
w pomiarach Ushera Mini S520 – lekko wznosi
siê ona ku wysokim czêstotliwoœciom, z t¹
najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹, ¿e wy¿sze strojenie basrefleksu wzmocni³o okolice 90Hz, ale nie
pozwoli³o ju¿ osi¹gn¹æ niskiej czêstotliwoœci
spadku szeœciodecybelowego; lepsze nasycenie
“wy¿szego basu” jest w takiej sytuacji w³aœciwym
sposobem ogólnego zrównowa¿enia
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rys. 1. EVOLUTION 3, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

charakterystyki, pod warunkiem, ¿e monitorki
bêd¹ sta³y daleko od œcian – zw³aszcza i¿ maj¹
wylot bas-refleksu z ty³u.
Zwiêkszanie k¹ta w p³aszczyŸnie poziomej
powoduje stopniowe obni¿anie poziomu
wysokich tonów, ale dziêki ich wczeœniejszemu
wyeksponowaniu, nawet pod k¹tem 30O nie
bêdzie ich brakowaæ. Wydaje siê wiêc, ¿e
Evolution 3 powinny byæ ustawione osiami
równolegle, a nie wycelowane w miejsce
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ods³uchowe. Wysokoœæ nie jest krytyczna –
charakterystyka trzyma siê profilu z osi g³ównej.
Maskownica wywo³uje g³êbok¹, ale
w¹skopasmow¹ zapad³oœæ przy 4,5kHz –
w ods³uchach takie efekty nie s¹ tak dotkliwe,
jak wygl¹daj¹ na pomiarach.
Charakterystyka impedancji, podobnie jak
w Metasach, nie spada poni¿ej poziomu 4,5 oma
(minimum przy 200Hz), ale efektywnoœæ jest
ni¿sza (bo monitor mniejszy) – 84dB.
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M

Paradigm
TITAN MONITOR V5
Tytan dla jasnowidzów

Nazwa jest trafna, co od razu widaæ - to monitory do najciê¿szych prac
prze³adunkowych. Prze³aduj¹ tyle basu, ¿e zapomnimy,
i¿ mamy do czynienia z konstrukcjami podstawkowymi.
20-cm g³oœnik i pó³metrowej wysokoœci obudowa –
to jest Monitor na miarê
naszych czasów!

o¿na kontestowaæ wielkoœæ Titanitorów
i pytaæ, czy klienci szukaj¹cy g³oœników
podstawkowych, szukaj¹ pó³metrowych
skrzynek, z którymi tak naprawdê nie wiadomo
co zrobiæ – czy ustawiæ na stadach, czy na
pod³odze (i mo¿e na nich coœ stawiaæ)? A mo¿e
w³aœnie o to chodzi, aby broni³y siê ró¿ne opcje?
I widocznie s¹ klienci, którzy czegoœ takiego
szukaj¹, bo Paradigm to firma zbyt powa¿na, aby
nie mieæ w tej sprawie orientacji, aby wypuszczaæ produkt nie maj¹cy sensu. Co prawda
osobiœcie tego sensu jasno nie widzê, ale
przecie¿ nie jestem jasnowidzem. Sens mo¿e
polegaæ na ³¹czeniu podstawkowej formy
obudowy z niepodstawkow¹ form¹ basu. Ale tak
wielkie monitory, nawet stoj¹ce na odpowiedniej
wysokoœci (a wiêc doœæ niskich) podstawkach,
trac¹ atrybuty przypisywane temu gatunkowi, bo
w swoim brzmieniu i wygl¹dzie nie wykazuj¹ ju¿
lekkoœci. Maj¹c wiêc moc i bas za priorytet,
wola³bym ju¿ postawiæ sobie kolumny pod³ogowe – nie zajmowa³yby wcale wiêcej miejsca, nie
wymaga³y podstawek, z pewnoœci¹ z nich nie
spad³y... Tym tropem idzie zarówno wiêkszoœæ
klientów, jak i producentów, ale st¹d te¿ jest
i okazja, któr¹ wykorzystuje Paradigm, ¿eby
zaprezentowaæ coœ innego.
20-cm g³oœnik niskotonowy ma membranê
polipropylenow¹, z centraln¹ czêœci¹ w kszta³cie
korektora fazy i zawieszeniem w podobnym
kolorze – wygl¹da to trochê albinosowato, ale
i nowoczeœnie. G³oœnik wysokotonowy to
kopu³ka z tytanu – przerwaliœmy wiêc passê
kopu³ek tekstylnych, obecnych w czterech
tañszych modelach testu. Ale wróc¹ one jeszcze,
wróc¹... Bas-refleks jest na szczêœcie z przodu,
co pomo¿e w ustawieniu i tak ju¿ nie³atwych pod
tym wzglêdem Titanów.
Obudowa wykonana jest nie z mdf-u,
a z p³yty wiórowej – co w gruncie rzeczy nie jest
gorsze pod wzglêdem akustycznym, daje tylko
mniejsze mo¿liwoœci obróbki plastycznej, ale
koncepcja wzornicza Monitora opiera siê na
prostej skrzynce i wystaj¹cych elementach
przedniej œcianki – to cecha charakterystyczna
dla wszystkich Paradigmów. Dopiero za³o¿ona
maskownica, swoim szkieletem œciœle otaczaj¹ca
wystaj¹ce elementy, powoduje “wyg³adzenie”
powierzchni dooko³a g³oœników, co stwarza im
w³aœciwe warunki pracy. Inaczej wiêc ni¿
w wiêkszoœci zespo³ów g³oœnikowych,
teoretycznie lepsze charakterystyki uzyskujemy
z maskownic¹ za³o¿on¹, ni¿ bez niej (typowo to
wystaj¹ce krawêdzie ramki maskownicy
powoduj¹ zaburzenia).

Kosz g³oœnika nisko-œredniotonowego jest
z tworzywa, ale gêsto ¿ebrowany. Tunel basrefleks ma œrednicê a¿ 6,5-cm – zupe³nie
wystarczaj¹c¹ do wspó³pracy z nawet 20-cm
g³oœnikiem.
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Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END
Titan w nazwie tej
konstrukcji
odwo³uje do faktu
zastosowania
tytanowej kopu³ki
wysokotonowej, ale
dobrze do niej
pasuje równie¿ ze
wzglêdu na
nietypow¹
wielkoœæ...
i brzmienie.

ODS£UCH
Obietnica z³o¿ona w wygl¹dzie i nazwie tej
konstrukcji zosta³a spe³niona. Brzmienie
Paradigmów na tle osi¹gów innych monitorów
tego testu jest po prostu tytaniczne. I chocia¿
nazwa Titan nawi¹zuje do technologii g³oœnika
wysokotonowego, to nie tylko jemu zawdziêczamy takie pora¿aj¹ce wra¿enie. Jak mo¿na siê
domyœlaæ, to w du¿ej mierze zas³uga si³y niskich
tonów – 20-cm niskotonowy, zw³aszcza w relatywnie ma³ej obudowie (tak!) - bo przecie¿ nie
kilkudziesiêciolitrowej, jak w kolumnach wolnostoj¹cych, a “tylko” w kilkunastu litrach, co
prawda nie zejdzie bardzo nisko, ale za to
œrednim i wy¿szym basem zagrzmi, ³upnie
i przywali. OdpowiedŸ impulsowa nie jest
wzorcowa, ale i tak zaskakuj¹co dobra, w takiej
konfiguracji prowadzi nie do zmiêkczenia, ale
wrêcz przeciwnie – utwardzenia basu, co

subiektywnie nawet podkrêca dynamikê.
Paradigm wywija swoim basowym balastem
bardzo sprawnie – nie jest ociê¿a³y rytmicznie,
bas okazuje siê te¿ ca³kiem czytelny i zró¿nicowany, chocia¿ trochê obarcza niskimi podbarwieniami wokal. Wra¿enie dobrego tempa
i wyrazistoœci wynika te¿ zapewne z aktywnoœci
wysokich tonów – tytanowy tweeter sypie
detalami ca³kiem ³adnie i bezpruderyjnie.
Najmniej wzruszeñ przynosi œrodek pasma,
który jednak wcale nie jest wycofany, a jedynie
nie ma witalnoœci s¹siednich zakresów.
£adnie wyciosany bas, swobodnie rozumiana
naturalnoœæ i bardzo du¿e mo¿liwoœci dynamiczne – tak wyznaczone cele zosta³y osi¹gniête.

TITAN MONITOR V5
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

1800
POLPAK
www.polpak.com.pl

Wykonanie
Du¿a skrzynka z du¿ym g³oœnikiem nisko-œredniotonowym i tytanow¹ kopu³k¹. Dobra technika, schludne
wykonanie.
Parametry
Wzmocniony zakres niskich czêstotliwoœci, dobrze
zrównowa¿ony œrednio-wysokotonowy z lekkim podniesieniem i nierównomiernoœciami na samym skraju.
Fantastyczna efektywnoœæ.
Brzmienie
Power to the People. Dynamika i mocarny bas, do
tego ca³kiem prawid³owo prowadzony. Wysokie aktywne, œrednica w normie.
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Niewiele siê tu dzieje, i ca³e szczêœcie
– bas-refleks z przodu rozwi¹zuje przynajmniej czêœæ problemów zwi¹zanych
z ustawieniem Paramonitanów.
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LX01- kino domowe dla wymagaj¹cych

J

ako dope³nienie nowej serii p³askich telewizorów KURO, Pioneer
wprowadza do oferty swój flagowy model w segmencie systemów kina
domowego serii LX. System wykoñczony zosta³ w czarnym lakierze
fortepianowym o wysokim po³ysku – pasuj¹cym do telewizorów Pioneer
KURO – i sk³ada siê z nagrywarki DVD/HDD (250 GB), terminala HDMI ver.
1.3 z mo¿liwoœci¹ skalowania obrazu do rozdzielczoœci 1080p. Terminal USB
umo¿liwia pod³¹czenie zewnêtrznych Ÿróde³ pamiêci (np. pamiêæ przenoœn¹
USB lub komputer PC) i odtwarzanie skompresowanych plików muzycznych. Gniazdo DV IN umo¿liwia z kolei pod³¹czenie cyfrowych kamer video.
Oprócz najlepszych technologii i najwy¿szej klasy
komponentów w zakresie jednostki g³ównej (nagrywarka
DVD/HDD) ten system posiada wyj¹tkow¹ konstrukcjê
oraz konfiguracjê g³oœników. System posiada cztery
trójwymiarowe g³oœniki satelitarne, skonstruowane na bazie dwunastoœcianu, które generuj¹ dŸwiêk we wszystkich
kierunkach, co daje efekt zbli¿ony do brzmienia instrumentu na ¿ywo. LX01 wyposa¿ono w wydajny 8-kana³owy
wzmacniacz (po dwa kana³y na przód, centralny, ty³ i podwójny subwoofer).

System ponadto posiada zainstalowan¹ fabrycznie bazê danych Gracenote, która przyporz¹dkowuje do zapisanych na dysku utworów informacje
dotycz¹ce tytu³u, wykonawcy itp. Bazê danych mo¿na bêdzie aktualizowaæ.
System wyposa¿ono w odseparowany wielofunkcyjny wyœwietlacz wskazuj¹cy wybrane informacje dotycz¹ce statusu systemu. Ca³oœæ systemu
obs³ugiwana jest przy pomocy wielofunkcyjnego, eleganckiego pilota zdalnego sterowania wykonanego z aluminium z wyœwietlaczem dotykowym LCD,
którym mo¿na sterowaæ funkcjami innych urz¹dzeñ.
System wyposa¿ono tak¿e w dekodery najnowszych formatów kodowania dŸwiêku Dolby TrueHd i DTS-HD, dziêki
czemu do systemu mo¿na pod³¹czyæ odtwarzacz Blu-ray. Ponadto LX01 przesy³a sygna³ video w standardzie 1080p/24 Hz
– taki, w jakim wyœwietla siê filmy w kinie - wprost do ekranu
zapewniaj¹c prawdziwie kinowe doznania w domu.
www.pioneer.pl

LABORATORIUM Paradigm TITAN MONITOR 5

rys. 2. TITAN MONITOR 5, charakterystyka modułu impedancji.

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

6
88
80
47x21,5x30
10

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Z poziomu charakterystyki przetwarzania
odczytujemy wysok¹ efektywnoœæ – 88dB to
rekord tego testu, ale widz¹c wielkoœæ tej
konstrukcji, nie ma siê czemu dziwiæ, mimo ¿e
Titan wcale nie jest pr¹do¿erny – minimum
impedancji lokuj¹ce siê w zakresie 150-200Hz
ma wartoœæ powy¿ej 4,5 oma.
Wracaj¹c do charakterystyk przetwarzania
(tym razem, ze wzglêdu na specyficzn¹
konstrukcjê, w g³ównej czêœci pomiarów
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rys. 1. TITAN MONITOR 5, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

badanych przy maskownicy za³o¿onej), widaæ na
nich szereg drobnych nierównomiernoœci,
a tak¿e wzmocnienie niskich i wysokich
czêstotliwoœci. Bas jest wzmocniony w wy¿szym
podzakresie, ale poni¿ej charakterystyka opada
pocz¹tkowo ³agodnie, dziêki czemu spadek –6dB
(wzglêdem poziomu œredniego) pojawia siê
w okolicach niskich 45Hz.
Stabilnoœæ w p³aszczyŸnie pionowej jest
dobra, w p³aszyczyŸnie poziomej pod k¹tem 15O
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równie¿ nie nastêpuj¹ wyraŸne zmiany (okolice
tej osi wydaj¹ siê najlepiej rokowaæ dla
brzmienia, bo wyg³adzaj¹ zakres kilku kHz),
dopiero pod k¹tem 30O widaæ os³abienie
najwy¿szych tonów, jak te¿ okolic 4kHz.
Na³o¿enie charakterystyk z maskownic¹ i bez
maskownicy pokazuje, ¿e jej zdjêcie powiêksza
nierównomiernoœci zakresu œrednio-wysokotonowego (zapad³oœci przy 2kHz i 5kHz).

