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Minimonitory do 1000 z³Minimonitory do 1000 z³Minimonitory do 1000 z³Minimonitory do 1000 z³Minimonitory do 1000 z³HI-FI

MIKRUSY na przystawkê

Q1020Q-Acoustic

AINGEL 3201Highland

Gdzieœ niedaleko, niedaleko st¹d, za siedmioma stronami
i czterema reklamami, rozpoœciera siê bajkowa kraina monitorów – tam

uroczyœcie otwieramy kilkuodcinkowy test podstawkowych zespo³ów
g³oœnikowych w ca³ej ró¿norodnoœci ich jakoœci i cen. Ale coœ mi siê zdaje,

¿e zaczynamy ju¿ tutaj. Dwóch ma³ych harcowników zmierzy siê przed
prawdziw¹ bitw¹ prawdziwych monitorów.

T ak ma³e i tanie konstrukcje maj¹ do
odegrania – dos³ownie i w przenoœni –
nieco inn¹ rolê, ni¿ monitory w cenie

przynajmniej tysi¹ca kilkuset z³otych, jakimi
bêdziemy zajmowaæ siê dalej. “Prawdziwe”
monitory maj¹ swoich zwolenników g³ównie
wœród audiofilów, a ci z pewnoœci¹ gotowi s¹ na
swoich ma³ych, ale dziarskich faworytów wydaæ
zdecydowanie wiêcej ni¿ tysi¹c z³oty za parê.
Taki drobiazg jak tutaj przedstawiany raczej nie
le¿y w obszarze ich zainteresowañ, wiêc te¿
nieczêsto zostanie uhonorowany postawieniem
na solidnych podstawkach i prac¹ w systemie

muzyczno-stereofonicznym. G³oœniki takie
mog³yby co prawda byæ czêœci¹ tanich mini-
systemów, pewnie by³yby zdolne podnieœæ ich
jakoœæ, zastêpuj¹c podobne wielkoœci¹, ale
zwykle s³absze g³oœniki systemowe, jednak ma³o
kto inwestuje w “upgrade” miniwie¿. Dla tych
sierot znalaz³o siê miejsce na naszych bezcen-
nych stronach, ale gdzie jest dla nich miejsce na
rynku?

G³oœniki te pochodz¹ ze sfery kinowodomo-
wej, s¹ intencjonalnie czêœci¹ systemów
wielokana³owych – chocia¿ nie tylko w miejscu
kana³ów efektowych, ale równie¿ przednich. Nie
s¹ jednak satelitami ca³kowicie pozbawionymi
zdolnoœci przetwarzania niskich tonów, nie
wymagaj¹ bezwzglêdnie wsparcia subwoofera –
chocia¿ w systemie kina domowego, jego
obecnoœæ jest w zasadzie obowi¹zkowa.
Ostatecznie podzia³ kompetencji miêdzy
rasowymi audiofilskimi monitorami a tego typu
ma³ymi g³oœnikami nie jest œcis³y – teoretycznie
mo¿emy i jedne, i drugie stosowaæ w ró¿nych
systemach, zarówno stereofonicznych, jak
i wielokana³owych.

Przyjemnie zaokr¹glone
krawêdzie, ³adne firmowe

gniazdko – nawet
podwójne! – a mo¿e
Q1020 jednak zas³u-
guje na cz³onkostwo

w klubie audiofilskiego
monitora?

Obydwie konstrukcje mieszcz¹ siê w tak
przedstawionej konwencji, jednak i w ramach
niej nieco siê ró¿ni¹. Aingel 3201 to zupe³ne
maleñstwo – ju¿ na granicy... no nie œmiesznoœci,
ale przekwalifikowania do kategorii satelitów,
których nie wypada u¿ywaæ i testowaæ bez
subwoofera. To najmniejsza konstrukcja
w rodzince Aingel (zawieraj¹cej wszystkie
g³oœnikowe komponenty kina domowego).
Natomiast Q1020 jest ciut powa¿niejszy (bo
w ofercie firmy Q-Acoustic jest coœ jeszcze
drobniejszego - model Q1010).

Obydwie firmy debiutuj¹ w naszych testach -
sk¹d pochodz¹? Firmy czy ich produkty?
Highland ponoæ z Francji, a Q-Acoustic
z Wielkiej Brytanii. Jak wskazuje sam test
ods³uchowy, przygotowano tam projekty
i dostrojenie. Ale wykonanie i cena nasuwaj¹
podejrzenia granicz¹ce z pewnoœci¹, ¿e
wyprodukowano je jeszcze gdzie indziej. I dziêki
takiej kombinacji, czy to siê komuœ podoba, czy
nie, mo¿emy tak tanie g³oœniki komplementowaæ
nie tylko za to, ¿e w ogóle istniej¹, ale i za to, ¿e
naprawdê graj¹ i do tego ³adnie wygl¹daj¹.

Wykonanie
tylnej œcianki
3201 jest
jeszcze
bardziej
zaskakuj¹ce.
Takie kszta³ty
spotykaliœmy
wczeœniej

w znacznie dro¿szych konstrukcjach. Ktoœ
pewnie siê skusi na stosowanie tych mikrusów
w roli prawid³owo ustawionych monitorów
systemu stereo, ale  kto bêdzie chcia³ je
zdegradowaæ do roli g³oœników naœciennych,
bêdzie musia³ coœ pocz¹æ z bas-refleksem.
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Dawid i Goliat – Highland Aingel 3201obok
Paradigma Titan Monitor – testowanego

w dalszej czêœci Audio.

Zwrotni-
ca Q1020

wcale nie jest
symboliczna,

i choæ z³o¿ona
z niewielkich

elementów
przeciêtnej jakoœci, to
ich liczba wskazuje na

staranne strojenie.

Ma³y Aingel mo¿e siê pochwaliæ aluminiowy-
mi membranami obydwu g³oœników,  jak na ich
wielkoœæ (nisko-œredniotonowy 10-cm) solidnymi
uk³adami magnetycznymi, i ciekawie roz³o¿ony-
mi akcentami wzorniczymi... Z przodu Aingel
wygl¹da normalnie – estetycznie, starannie, i ju¿.
Mo¿e nie a¿ tak ³adne, ale podobnie wygl¹daj¹ce
monitorki zdarza siê spotkaæ w tanich mini-
systemach. Kiedy jednak spojrzymy na tyln¹
œciankê takich (supermarketowych) g³oœników,
zobaczymy najtañsze gniazdko (zdarza siê
sprê¿ynkowe), a nawet œlady surowej p³yty
wiórowej – w tym sektorze nie ma œrodków na
³adne wykoñczenie tego, czego klient nie widzi
na pierwszy rzut oka. A teraz spójrzmy na ty³
Aingela... to¿ to hi-end.

Q1020, chocia¿ w innym stylu, te¿ mo¿e siê
podobaæ. Minê³y czasy niskobud¿etowej
siermiêgi. Zaokr¹glone wszystkie poziome
krawêdzie, front wyprofilowany du¿ym ³ukiem,
zas³oniête kosze g³oœników. G³oœniki bardzo
przyzwoite – nisko-œredniotonowy ma
membranê celulozow¹ (powlekan¹) i 8-cm uk³ad
magnetyczny, wysokotonowy to pe³nowartoœcio-
wa, 25-mm kopu³ka tekstylna z magnesem
neodymowym.

Ciekawe s¹ proporcje Q1020 – g³êbokoœæ
jest wiêksza ni¿ wysokoœæ, ale z bas-refleksem
wyprowadzonym z przodu nie wywo³uje to
¿adnych k³opotów z ustawieniem, a wygl¹da
bardzo powa¿nie.

Obudowy wykoñczone s¹ foli¹ drewnopo-
dobn¹ (za mniej ni¿ 1000z³ mo¿na kupiæ
obudowy w naturalnym fornirze – same
obudowy...), Aingel wystêpuje w wersji dêbowej
i czarnej, a Q1020 (jak te¿ wszystkie modele tej
serii) w buku, czereœni i grafitowym.

Ma³y neodymowy magnes g³oœnika wysokoto-
nowego pozwoli³ zmieœciæ obok ma³e otwory

bas-refleks – w takiej konfiguracji przednia
œcianka wci¹¿ zachowuje niewielkie wymiary,

wiêc mimo znacznej g³êbokoœci, Q1020
mo¿emy postawiæ blisko œciany, a nawet

powiesiæ.

Z ekranowania Aingela cieszymy siê nawet
nie tak bardzo jak z tego, ¿e uk³ad magne-

tyczny nisko-œredniotonowego ma solidn¹
wielkoœæ, dziêki czemu ma³a obudowa

bas-refleks pracuje
bardzo poprawnie.
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LABORATORIUM Highland AINGEL 3201

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 82
Moc znamionowa [W]** b.d.
Wymiary (WxSxG) [cm] 23x13x21
Masa [kg] 3

* parametry zmierzone, ** dane producenta

LABORATORIUM Q-Acoustic Q1020

rys. 2.  AINGEL 3201, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 1.  AINGEL 3201, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Takie maleñstwo, w dodatku próbuj¹ce
wyci¹gn¹æ na powierzchniê bas, nie mo¿e mieæ
wysokiej efektywnoœci – Aingel 3201 osi¹ga
poziom 82dB, na pocieszenie impedancja jest
niewymagaj¹ca, z minimum na poziomie 5 omów
(przy 250Hz) mo¿emy uznaæ 6-omow¹
impedancjê znamionow¹ - co zreszt¹ deklaruje
producent. Ju¿ z charakterystyki impedancji
mo¿na te¿ odczytaæ, ¿e to konstrukcja bas-

refleks, strojona do ok. 70Hz (minimum miêdzy
dwoma wierzcho³kami), wiêc pewnie gdzieœ
w tych okolicach – o ile strojenie jest poprawne
– pojawi siê spadek pomiêdzy 3 a 6dB.
Potwierdza to te¿ charakterystyka przetwarza-
nia, lekko uwypuklona powy¿ej 100Hz, poni¿ej
opadaj¹ca, ale i tak spadek –6dB mamy
w okolicach 60Hz – jak przysta³o na mini-
monitor.

Wy¿ej widaæ wzmocnienie zakresu 1-2kHz,
zmiany pod k¹tami w p³aszczyŸnie pionowej s¹
niewielkie, a w p³aszczyŸnie poziomej –
w normie, jednak pewien deficyt wysokich
tonów sugeruje skierowanie osi Aingelów wprost
na miejsce ods³uchowe – szkoda ka¿dego
decybela. Podobnie ma siê rzecz z maskownic¹,
która powoduje os³abienie przy 5-6kHz,
i wzmacnia i tak ju¿ wyeksponowany œrodek.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 85
Moc znamionowa [W]** b.d.
Wymiary (WxSxG) [cm] 25x17,5x26,5
Masa [kg] 4

* parametry zmierzone, ** dane producenta rys. 1. Q1020, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Charakterystyka przetwarzania jest szeroko
rozci¹gniêta i eksponuje wysokie czêstotliwoœci
– nawet na osiach innych ni¿ oœ g³ówna, w³¹cznie
z k¹tem 30O w p³aszczyŸnie poziomej, widaæ
wzrost ciœnienia pocz¹wszy od 3kHz, a¿ do
15kHz. Inaczej mówi¹c, jak byœmy nie usiedli
i jak nie ustawili Q1020, wysokich tonów nie
zabraknie. Nie musi to oznaczaæ agresywnego
brzmienia, bo zakres 2-4kHz jest lekko cofniêty.

Niskie czêstotliwoœci s¹ z kolei podkreœlone, i do
tego ³adnie rozci¹gniête – spadek –6dB pojawia
siê poni¿ej 60Hz – wiêc ca³¹ charakterystykê
mo¿na uznaæ za ogólnie dobrze zrównowa¿on¹,
“fizjologiczn¹”, choæ nie liniow¹. Maskownica
wprowadza drobne nierównomiernoœci na górze
pasma.

Charakterystyka impedancji, z szerokim 4-
omowym minimum w zakresie 200-500Hz,

sk³ania do uznania takiej w³aœnie, 4-omowej
impedancji znamionowej. Efektywnoœæ jest
przyzwoita – 85dB – bo taki wynik to standard dla
tego typu konstrukcji. Bas-refleks strojono do
60Hz, uzyskuj¹c charakterystyki (tutaj niepokaza-
ne) ciœnienia z g³oœnika i otworu wskazuj¹ce na
dobre w³aœciwoœci impulsowe uk³adu.

rys. 2.  Q1020, charakterystyka modułu impedancji.
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ODS£UCH
W obydwu przypadkach s³ychaæ, ¿e konstruktorzy starali siê przekro-

czyæ pewne ograniczenie najczêœciej ewidentne dla brzmienia g³oœników tej
wielkoœci, udowodniæ sobie, a przede wszystkim klientom, ¿e ma³e –
a potrafi. Chodzi oczywiœcie o bas, o jego strojenie, a tak¿e o takie
ukszta³towanie ca³ej charakterystyki, aby jego zakres by³ po prostu dobrze
s³yszalny. Praw fizyki siê nie zmieni, ale jest te¿ psychoakustyka. Ma³e
g³oœniki, i do tego tanie g³oœniki, nie s¹ w stanie przepompowaæ takiej masy
powietrza, aby wytworzyæ wysokie ciœnienia w zakresie najni¿szych
czêstotliwoœci, mo¿na jednak przez prost¹ zmianê proporcji – czyli
t³umienie zakresu œrednio-wysokotonowego – spowodowaæ, ¿e bas
“wyp³ynie na wierzch”. Nie mo¿na z tego korzystaæ bez umiaru, ale przy
niskiej g³oœnoœci brzmienie mo¿e byæ bardzo przekonuj¹ce, szerokopasmo-
we, sugestywne. Ale wcale nie wszyscy tak stroj¹ swoje monitory – np.
testowany dalej Usher MiniS520 nie boi siê brzmienia lekko rozjaœnionego,
czyli takiego, jakiego w gruncie rzeczy spodziewamy siê po mini-
monitorach, oczekuj¹c na przestrzeñ, detal, itp. Aingel 3201 i Q1020 graj¹
inaczej – zaskakuj¹co powa¿nie, z wype³nieniem.

Q-Acoustic bardzo zgrabnie szar¿uje basem, pod tym wzglêdem wcale
nie odstaj¹c od wielu dro¿szych, wiêkszych monitorków. S¹ i znamiona
mocy, i do tego dobra kontrola – dla podkrêcenia basu wcale nie
poœwiêcono jego dok³adnoœci. Zejœcie nie jest bardzo niskie, ale przy dobrej
wyrazistoœci i plastycznoœci, wszystko to razem brzmi bardzo proporcjonal-
nie. I przyjemnie. Wokale s¹ trochê nosowe, skupione nieco ni¿ej na skali,
ale dobrze lokalizowane na scenie. Przestrzeñ ma wyraŸnie zaznaczon¹
g³êbiê. Góra jest trochê zapiaszczona i mocno  “dosypuje”, ale da siê
prze¿yæ, a ca³oœæ polubiæ – czego g³ówn¹ zas³ug¹ jest kapitalny bas. No,
mo¿e basik.

Highland stosuje trochê inn¹ receptê – dodaje sobie powagi nie samym
basem, ale te¿ mocnym œrodkiem, przy  wycofaniu góry, która pe³ni rolê
uzupe³niaj¹c¹, nigdy nie wyskoczy do przodu. Niskie tony s¹ wzmocnione
w œrednim-wy¿szym
podzakresie, nie damy
siê oszukaæ, ¿e Aingel
3201 daje “prawdziwy”
bas, ale ogólne
wywa¿enie wywo³uje
efekt dobrego
umocowania, masy,
kompletnoœci. Pojawia
siê wiêcej plastycznoœci,
ciep³a, zaokr¹glenia,
a mniej detali – to
w du¿ej mierze na
skutek skromnoœci
wysokich tonów. Ale nie
jest to ra¿¹ce, ani tym
bardziej mêcz¹ce. Balans
tonalny i basowe
ambicyjki wskazuj¹, ¿e
g³oœniki te zosta³y
i pomyœlane, i skutecz-
nie dostrojone do
wystêpów w roli
samodzielnych
monitorów, a nie tylko
satelitów systemów
wielokana³owych. No
có¿, gdyby by³o inaczej,
to prawdê mówi¹c,
w ogóle by siê tu nie
pojawi³y...

Andrzej Kisiel

AINGEL 3201
Cena (para)[z³] 900
Dystrybutor AUDIOSYSTEM

www.audiosystem.com.pl

Wykonanie
Miniaturowa, ale “napakowana” konstrukcja, ³adna
z ka¿dej strony - z zewn¹trz i od wewn¹trz.
Parametry
Charakterystyka w polu +/-2,5dB, spadek –6dB
w okolicach 60Hz. Impedancja nietrudna – znamiono-
wo 6-omowa, bardzo niska efektywnoœæ – 82dB.
Brzmienie
Zaskakuj¹co pe³ne, nasycone, homogeniczne, “po-
wa¿ne”, chocia¿ ograniczone zarówno w dynamice,
jak i detalicznoœci.

Q1020
Cena (para)[z³] 950
Dystrybutor DECIBEL

www.decibel.com.pl

Wykonanie
Nowoczesny design i nowoczesne przetworniki –
efektownie i solidnie.
Parametry
Lekko wyeksponowane skraje pasma, impedancja
4 omy, efektywnoœæ 85dB.

Brzmienie
Bardzo przyjemny, czytelny i wype³niony bas okreœla
komfortowe, plastyczne, “g³êbokie” brzmienie, mimo
¿e góra pasma te¿ lubi sobie poskakaæ.


