Zespo³y g³oœnikowe 16 000 z³ HI-END

Wzorem has³a reklamowego
znanej sieci sklepów, do promowania
serii Reference doskonale pasowa³by
w³aœnie taki tytu³. Najlepsze
konstrukcje KEF-a pod ¿adnym
wzglêdem nie próbuj¹ nawi¹zaæ do popularnej
audiofilskiej koncepcji... staraj¹c siê jednoczeœnie byæ kolumnami
spe³niaj¹cymi oczekiwania najbardziej wymagaj¹cych audiofilów.
Rozwi¹zanie tej zagadki le¿y w ró¿norodnoœci dróg, jakimi dochodzi
siê do prawdy o prawdziwym brzmieniu. Elementy metafizyki
niew¹tpliwie wzbogacaj¹ prze¿ywanie ka¿dego hobby...

KEF MODEL 203

Nie dla minimalistów

P

rzechodz¹c ju¿ od metafizyki do fizyki,
przedstawiamy fakty potwierdzaj¹ce niezwyk³¹ z³o¿onoœæ Modelu 203. S¹ to w serii Reference najtañsze kolumny wolnostoj¹ce
(wiêksze maj¹ symbole 205 i 207), ale “od razu”
s¹ czteroipó³dro¿ne. Jeszcze bardziej wyrazisty
dla bezkompromisowego charakteru konstrukcji
Reference jest mo¿e jednak fakt, ¿e czterodro¿ny
jest... podstawkowy Model 201 (test w Audio 6/
2003). W takim kontekœcie, testowany teraz Model 203 to “tylko” rozwiniêcie uk³adu 201 o drugi g³oœnik niskotonowy, co wymaga³o oczywiœcie
powiêkszenia obudowy, która w ten sposób sta³a
siê wolnostoj¹ca. Dalsza ewolucja polega na powiêkszeniu g³oœników niskotonowych (Model
205) i wreszcie przeobra¿eniu w uk³ad a¿ piêciodro¿ny (Model 207), z par¹ jeszcze wiêkszych
niskotonowych, którym towarzyszy równie potê¿ny nisko-œredniotonowy, a dalej uk³ad Uni-Q
i hypertweeter. Seria Reference jest wiêc kopalni¹ firmowych rozwi¹zañ KEF-a, zosta³a zaprojektowana jako odpowiedŸ na równie spektakularne superkonstrukcje najwiêkszego konkurenta
- oczywiœcie Nautilusy B&W. KEF postanowi³ wykazaæ, ¿e ma na swoim koncie nie mniej oryginalnych rozwi¹zañ. Wywo³a³o to pytania “kto pierwszy” – np. zastosowa³ g³oœnik wysokotonowy
na szczycie obudów. KEF wyci¹gn¹³ stare zdjêcia, a nich swoje przedpotopowe kolumny...
z wysokotonowym w nadbudówce.
KEF nie krêpowa³ siê z zaprojektowaniem
obudów, których boczne œcianki s¹ wygiête na
sposób – jako ¿ywo – znany z kolumn konkurentów. Ale niezale¿nie od tych kontrowersji, jest
w modelach Reference wiele zaawansowanej,
i ju¿ bezdyskusyjnie w³asnej, kefoskiej techniki.
Najbardziej charakterystyczny jest uk³ad UniQ – autonomiczny, dwudro¿ny uk³ad zintegrowanych koaksjalnie przetworników œredniotonowego i wysokotonowego (tutaj role siê
odwracaj¹, to KEF walczy z niektórymi firmami, które kopiuj¹ to opatentowane rozwi¹zanie). Dziêki niemu powstaje punktowe Ÿród³o
promieniowania dla szerokiego zakresu czêstotliwoœci – czêstotliwoœci wysokie biegn¹ z centrum
g³oœnika œredniotonowego. W uk³adach dwudro¿nych opartych na Uni-Q jest to ca³e przetwarzane pasmo, w uk³adach trójdro¿nych KEF-a pojawia siê specjalny g³oœnik (lub g³oœniki) niskotonowy,
a Uni-Q staje siê sekcj¹ œrednio-wysokotonow¹.
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Jednak w modelach aktualnej serii referencyjnej dodano jeszcze przetwornik superwysokotonowy – “hypertweeter” umieszczony na szczycie
obudowy – który równie¿ wy³amuje siê koncepcji punktowego Ÿród³a promieniowania. Jest jednak zasadnicza ró¿nica miêdzy dodaniem g³oœnika niskotonowego a superwysokotonowego.
Niskie tony to fale d³ugie, rozchodz¹ siê wszechkierunkowo, i na skutek odbiæ s¹ trudne do zlokalizowania – “oderwanie” ich Ÿród³a od Ÿród³a
czêstotliwoœci œrednich i wysokich jest trudne do
us³yszenia (z tego zjawiska korzystaj¹ systemy
subwooferowo-satelitarne); ponadto, równie¿
dziêki du¿ym d³ugoœciom fal, wspó³praca miêdzy
odrêbnymi g³oœnikami niskotonowym a œredniotonowym nie jest nara¿ona na znacz¹ce przesuniêcia fazowe przy zmianie osi w p³aszczyŸnie
pionowej. Natomiast 15kHz (czêstotliwoœæ podzia³u miêdzy wysokotonowym a “hypertweeterem”
w KEF-ach) to fala o d³ugoœci tylko ok. 2-cm. Oœ,
na której wspó³praca g³oœników bêdzie zgodna
fazowo, na której zostanie ustalona optymalna
charakterystyka przetwarzania, bêdzie œciœle
okreœlona – wystarczy lekkie przesuniêcie w górê lub w dó³, i g³oœniki pracowaæ bêd¹ w przeciwnych fazach. Mo¿na z tym walczyæ przez stosowanie ostrych filtrów (co zawêzi problematyczny zakres wspó³pracy g³oœników), jak równie¿ zmniejszaj¹c odleg³oœæ miêdzy g³oœnikami
(a¿ do uk³adu idealnego – a wiêc w³aœnie koncentrycznego, gdzie dystans miêdzy centrami
akustycznymi wynosi zero). Wydaje siê, ¿e superwysokotonowy odseparowany od wysokotonowego, który z kolei znajduje siê w uk³adzie
Uni-Q, to zderzenie dwóch przeciwnych koncepcji, ¿e ¿aden œwiadomy podstawowych zasad
akustyki in¿ynier nie powinien zgodziæ siê na tak
nieeleganckie rozwi¹zanie... a jednak. W pewnym sensie dodatkowy superwysokotonowy
uderza w ideê Uni-Q. Wydaje siê, ¿e superwysokotonowy równie¿ powinien zostaæ wprowadzony do Uni-Q, a najlepiej by³oby tak zmodernizowaæ sam wysokotonowy, aby osi¹ga³ ¿¹dan¹
czêstotliwoœæ graniczn¹. Jest jednak i argument
przeciwko takiemu potraktowaniu g³oœnika superwysokotonowego. Wprowadzenie wysokotonowego w sto¿ek œredniotonowego rozwi¹zuje
problem odleg³oœci miêdzy tymi g³oœnikami, ale
utrudnia rozpraszanie wysokich czêstotliwoœci
z samego wysokotonowego. Tym bardziej bardzo wysokie czêstotliwoœci z “hypertweetera” s¹
na pewno znacznie lepiej rozpraszane przy miniaturowych wymiarach jego w³asnej obudowy,
ni¿ by³yby w uk³adzie Uni-Q. Klasyczne “coœ za
coœ”. Przecie¿ hypertweeter, pracuj¹c od 15kHz,
przejmuje przetwarzanie w zakresie, w którym
tweeter zainstalowany w Uni-Q dawa³by sobie
jeszcze radê na osi g³ównej (tak jak w tañszych
konstrukcjach KEF-a) – uznano wiêc, ¿e powy¿ej
tej czêstotliwoœci zawê¿enie promieniowania
z Uni-Q jest ju¿ na tyle powa¿ne, ¿e lepiej bêdzie ju¿ tutaj przekazaæ pracê specjalnemu przetwornikowi. KEF nazywa go hypertweeterem,
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ale pod wzglêdem zakresu przetwarzanych czêstotliwoœci to typowy “supertweeter” (od kiedy
supertweetery sta³y siê typowe...). KEF deklaruje, ¿e zapewnia on rozszerzenie pasma do
55kHz, nie zapominaj¹c wspomnieæ o “najnowszych” formatach DVD-A i SACD, co powoli
przestaje byæ podniecaj¹ce – formaty te nie s¹
ju¿ takie najnowsze, ich ograniczona popularnoœæ
nie wywo³uje powszechnej potrzeby uzbrajania
siê w supertweetery, wreszcie rzecz najwa¿niej-

Hypertweeter na szczycie obudowy
zespo³u Uni-Q – po³¹czenie dwóch ró¿nych
koncepcji, które jednak mog¹ siê dobrze
uzupe³niaæ.

Poprzez nak³adkê przeciwpy³ow¹
widaæ miedziane pierœcienie uk³adu
magnetycznego. Bas-refleks umieszczony
bezpoœrednio przy g³oœniku to motyw znany
z wiêkszoœci KEF-ów.

lipiec 2005

sza – szersze pasmo “najnowszych formatów”
wcale nie oznacza automatycznie potrzeby rozszerzania pasma zespo³ów g³oœnikowych, o czym
pisaliœmy ju¿ wielokrotnie. Ale niezale¿nie od
rozszerzania, w³aœnie poprawa rozpraszania w najwy¿szej oktawie jeszcze pasma akustycznego
(przed granic¹ 20kHz) mo¿e nawet bardziej uzasadniaæ zastosowanie specjalnego g³oœnika superwysokotonowego... o ile wspominane problemy fazowe nie wyznacz¹ za to zbyt wysokiej
ceny. Ale to ju¿ zale¿y od mniej lub bardziej udanej aplikacji. “Hypertweeter” to 19-mm kopu³ka
z tytanu, z magnesem neodymowym.
Zespó³ Uni-Q to wynalazek licz¹cy sobie ju¿
prawie dwadzieœcia lat, wielokrotnie opisywany
przy okazji testów kolumn KEF-a. G³oœnik wysokotonowy Uni-Q by³ jednym z pierwszych, który
wyposa¿ono w neodymowy uk³ad magnetyczny
– ze wzglêdu na koniecznoœæ jego miniaturyzacji,
aby zmieœci³ siê w centrum uk³adu magnetycznego przetwornika œredniotonowego. W wersji referencyjnej neodymowy uk³ad magnetyczny ma
równie¿ czêœæ œredniotonowa uk³adu Uni-Q.
Membrana jest polipropylenowa (ale wydaje siê
doœæ sztywna), po³¹czona z p³askim zawieszeniem, które jest optymalne dla œrednich czêstotliwoœci. Kopu³ka wysokotonowa, podobnie jak
“hypertweetera”, jest tytanowa, tym razem
o œrednicy 25 mm.
G³oœniki niskotonowe maj¹ 17-cm - podobn¹
œrednicê, jak Uni-Q. To równie¿ bardzo nowoczesne jednostki, z odlewanymi koszami i ekranowanymi uk³adami magnetycznymi (w sumie
ca³a konstrukcja Modelu 203 nie generuje pola
rozproszonego). Membrany s¹ w g³ównej czêœci
celulozowe, ale nak³adkê przeciwpy³ow¹ wykonano ze sztywnej, czêœciowo transparentnej folii,
przez któr¹ widaæ pierœcienie Faraday’a, poprawiaj¹ce przebieg strumienia w szczelinie magnetycznej.
Obudowa podzielona jest wewn¹trz na trzy
komory. Najmniejsz¹ – zamkniêt¹ – przydzielono uk³adowi Uni-Q, 90% obudowy podzielono
miêdzy dwa niskotonowe. W takiej sytuacji, wcale nierzadkiej, tunele bas-refleks s¹ najczêœciej
wyprowadzone do ty³u, ale poniewa¿ KEF preferuje wyloty do przodu, wiêc na froncie Modelu
203 robi siê gêsto, jeden nad drugim zajmuj¹
miejsce dwa tandemy g³oœnik – tunel. D³ugie (19cm) tunele maj¹ obficie wyprofilowane koñce (z
obydwu stron), co wraz z ich du¿¹ œrednic¹ (7,5cm) z pewnoœci¹ odsuwa niebezpieczeñstwo turbulencji. Wydzielenie odrêbnych komór dla poszczególnych g³oœników jest dobrym sposobem
na os³abienie fal staj¹cych. Chocia¿ wewnêtrzna
przegroda nie jest skoœna, ale podzielona miêdzy
dwa piêtra, odleg³oœci miêdzy równoleg³ymi
p³aszczyznami s¹ zarówno skrócone, jak i zró¿nicowane. Ponadto jest kilka wzmocnieñ poziomych i jedno pionowe, skrzynia jest bardzo solidna i “dojrza³a”, pamiêtajmy o przekroju poziomym, który równie¿ akustycznie jest bardzo korzystny.
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Zwrotnica zajê³a
dwie du¿e p³ytki
drukowane.
Na umieszczonej
na dolnej œciance
znajduj¹ siê wiêksze
cewki (tutaj g³ównie
rdzeniowe) i kondensatory (g³ównie
elektrolityczne),
s¹ to wiêc filtry g³oœników niskotonowych.
Na schowanej w g³êbi
dominuj¹ mniejsze cewki
powietrzne i kondensatory
polipropylenowe – to filtry
czêœci œrednio-wysokotonowej.

Ale KEF nie by³bym KEF-em, gdyby oprócz
Uni-Q i hypertweetera, nie zmajstrowa³ hyperzwrotnicy. Owszem, ju¿ uk³ad g³oœników wymusza rozbudowanie uk³adu elektrycznego, ale nawet dziesiêciodro¿noœæ nie musia³aby siê wi¹zaæ
z zastosowaniem prawie pó³ setki elementów –
17 cewek, tylu¿ kondensatorów i 13 rezystorów.
Ma³¹ przewagê maj¹ cewki powietrzne, wiêkszoœæ kondensatorów to elektrolity, ale wszystkich siedem na drugiej p³ytce to polipropyleny,
na pewno w filtrach wysokotonowych, prawdopodobnie te¿ œredniotonowego. Takie bogactwo
filtrów ma swoje Ÿród³o zarówno w g³oœnikowym skomplikowaniu uk³adu, tradycyjnym zami³owaniu KEF-a do linearyzowania charakterystyki
przetwarzania, a tak¿e w dzia³aniu regulatora
poziomu niskich tonów, który znajduje siê ponad
zestawem gniazd przy³¹czeniowych. Za pomoc¹
wkrêcanej zwory mo¿emy wybieraæ miêdzy pozycjami “cut”, “flat” i “lift”. Ró¿nice w poziomach
(dok³adne pomiary na stronie laboratorium)
wynosz¹ ok. 1-2dB. Gniazd przy³¹czeniowych nie
¿a³owano – mamy wysokiej klasy elementy WBT,
w iloœci a¿ trzech par. Mo¿e to szczera zachêta
do tri-wiringu, a mo¿e tylko kolejny sposób na
wskazanie klientowi, i¿ ma do czynienia z produktem wykonanym aaabsolutnie... Poza wielkoœci¹,
która jest “normalna”, KEF Model 203 jest zaprojektowany z maksymalistycznym rozmachem,
a nadzwyczajna precyzja wykonania nawet najmniejszych dupereli (o wielu nie wspomina³em),

przynosi u¿ytkownikowi dodatkow¹ frajdê. Nie
wykluczam, ¿e prawd¹ jest to, co us³ysza³em od
dystrybutora – ¿e KEF “dok³ada” do produkcji
serii Reference. Dopóki nie znajdê malutkiej naklejki “Made in China”, mogê w to uwierzyæ.

Rozkosznych komplikacji ci¹g dalszy - trzy
pary WBT, a na dodatek regulacja poziomu
niskich czêstotliwoœci.

lipiec 2005

19

Ze wzglêdu na skomplikowanie konstrukcji,
Reference 203 zas³u¿y³ sobie na wyj¹tkowo bogaty zestaw pomiarów. Ju¿ pierwsza charakterystyka – modu³u impedancji (rys. 1) – wygl¹da niety-
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rys. 2. Model 203, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 3a. Model 203, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości, niezależne charakterystyki ciśnień z obydwu
głośników i z obydwu otworów, dla pozycji “flat”.

rys. 3b. Model 203, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości, złożenie obydwu par charakterystyk głośnik –
otwór i ostateczna charakterystyka wypadkowa, dla pozycji “flat.

rys. 3c. Model 203, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości, wypadkowe przy różnych pozycjach
regulatora niskich tonów.
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rys. 1. Model 203, charakterystyka modułu impedancji.
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rys. 4. Model 203, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 15 0, 300
w płaszczyźnie poziomej.
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powo. Kolumna jest wyposa¿ona w regulacjê poziomu niskich tonów, której dzia³anie odbija siê
na przebiegu impedancji. Regulacja ta mo¿e mieæ
znaczenie praktyczne nie tylko w kwestii samego
natê¿enia basu, ale i wspó³pracy ze wzmacniaczem. Chocia¿ dla ka¿dej opcji, minimum przy
200Hz pojawia siê na poziomie ok. 3,5Ω, to
w zakresie 40-100Hz poziom zmienia siê od ok.
6Ω dla pozycji “cut” do ok. 3-4Ω dla pozycji
“lift” (z poziomem poœrednim dla pozycji “flat”).
Pozycja “cut” jest wiêc teoretycznie znacznie
³atwiejsza dla wzmacniaczy s³abszych pr¹dowo,
chocia¿ i w pozycji “lift” poziom nie spada do
wartoœci krytycznych. Tak czy inaczej, impedancjê znamionow¹ Reference 203 wypada okreœliæ
jako 4Ω. Inne drobne ciekawostki to sp³aszczenie drugiego wierzcho³ka bas-refleksowego (jego
œlad pozosta³ przy 60Hz), które musia³o zostaæ
dokonane specjalnym obwodem w zwrotnicy,
a tak¿e niewielki wp³yw, jaki ma regulacja poziomu niskich tonów na charakterystykê impedancji
w zakresie 200-700Hz. Bezwzglêdnie niezbyt
wysoka, ale doœæ stroma górka przy 2kHz suge-

rys. 5. Model 203, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, dla poszczególnych sekcji.

ruje, ¿e zastosowano filtry wy¿szego rzêdu. Mimo to, jak na skomplikowanie zwrotnicy, zmiennoœæ charakterystyki impedancji nie jest du¿a –
ale to w³aœnie dodatkowe obwody mog¹ prowadziæ do jej linearyzacji, nie tylko w zakresie niskich tonów. W takim razie czemu pozostawiono
wierzcho³ek przy 2kHz?
Przy wyznaczaniu charakterystyki przetwarzania (rys. 2) uwzglêdniono poziom basu dla
pozycji “flat”. Jej przebieg jest dobrze zrównowa¿ony, chocia¿ KEF-owi zdarza³o siê ju¿ uzyskiwaæ lepsz¹ liniowoœæ – temu przecie¿ g³ównie
s³u¿¹ tak bardzo rozbudowane filtry. Tym razem
widzimy lekko podniesiony poziom wysokich tonów – pocz¹wszy od 2,5kHz, znajduje siê on ok.
2dB powy¿ej poziomu œrednich. Sama œrednica
(zakres 200Hz-2kHz) prowadzona jest bardzo
równo, z odchy³k¹ +/-1dB. Poni¿ej 200Hz charakterystyka lekko siê unosi (jeszcze bardziej dla
pozycji “lift”, nieco mniej dla “cut”), aby poni¿ej
60Hz ju¿ szybko spadaæ. Na górnym skraju pasma widzimy lokalne wzmocnienie przy 15kHz.
lipiec 2005

rys. 6. Model 203, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Czytelna analiza pracy sekcji niskotonowej
wymaga³a a¿ trzech rysunków. Na rys. 3a pokazano niezale¿ne charakterystyki ciœnieñ z obydwu g³oœników i z obydwu otworów, dla pozycji
“flat”. Widaæ dostrojenie obydwu komór do podobnej czêstotliwoœci rezonansowej – ok. 40Hz.
Strojenie jest doœæ wysokie, ale praca otworów
bardzo skuteczna – wierzcho³ki ich charakterystyk le¿¹ na poziomie najwy¿szej efektywnoœci
g³oœników z zakresu 100-200Hz. Widaæ te¿ jednak ró¿nicê w poziomach miêdzy samymi g³oœnikami, interesuj¹ce jest rozejœcie siê ich charakterystyk powy¿ej 300Hz – wskazuj¹ce na to, ¿e
dolny g³oœnik jest filtrowany wczeœniej ni¿ górny.
Okazuje siê, ¿e Reference 203 nie jest uk³adem
czterodro¿nym, ale czteroipó³dro¿nym! Rys. 3b
pokazuje charakterystyki wypadkowe – czyli
komputerowe z³o¿enie obydwu par charakterystyk g³oœnik – otwór, i ostateczn¹ charakterystykê
wypadkow¹ ca³ego systemu niskotonowego
(wci¹¿ dla pozycji “flat”). Wreszcie rys. 3c ujawnia ró¿nicê miêdzy charakterystykami (wypadkowymi ca³ego systemu) przy ró¿nych pozycjach
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ne swoim charakterystycznym wybrzmieniem.
Próba ta wydaje siê ma³o wyrafinowana, ale da³a
dowód bardzo dobrej dynamiki, mikrodynamiki,
rozdzielczoœci i spójnoœci. S³ychaæ by³o, ¿e to jeden, doskonale nam znany, akustyczny instrument.
Po czwarte, co ju¿ chyba staje siê oczywiste,
Reference 203 maj¹ nie podlegaj¹cy krytyce balans tonalny. Po pi¹te, tworz¹ prawid³ow¹ przestrzeñ, w której chocia¿ nie pojawiaj¹ siê fajerwerki, to i nie ma ¿adnych strat, uproszczeñ,
sp³ycenia ani zawê¿enia. Poziom detalicznoœci
jest wysoki, ale jednoczeœnie nie staje siê problematyczny, peryferia muzyki nie przykuwaj¹ uwagi, nie wygrywaj¹ z g³ównym nurtem.
Brzmienie Reference 203 jest samo w sobie
rewelacyjne. A ca³ej sprawie pewnej pikanterii
dodaje fakt, ¿e p³ynie ono z tak skomplikowanej
konstrukcji. Uk³ad niemal piêciodro¿ny, ryzykowne po³¹czenie superwysokotonowego z modu³em Uni-Q, zwrotnica zbudowana z nieprzebranej liczby elementów, a skutkiem tego dŸwiêk
doskonale zespolony, skoordynowany, wyrównany – w tych aspektach jak z najwy¿szej klasy monitora. Trudny orzech do zgryzienia dla zwolenników audiofilskiego minimalizmu, zwrotnic 1.
rzêdu, itp. ale i pu³apka dla amatorów komplikowania konstrukcji za wszelk¹ cenê – tylko w rêkach profesjonalistów, wyposa¿onych w najlepsze programy i sprzêt pomiarowy, taka technika
staje siê Ÿród³em sukcesu, a nie katastrofy. Nie
wyci¹gajmy wiêc zbyt daleko id¹cych wniosków,
ale jeden jest jak najbardziej uprawniony – Model
203 to obowi¹zkowy punkt programu dla poszukuj¹cych kolumn najwy¿szej klasy. Pu³ap cenowy, na jakim Reference 203 s¹ zagro¿eniem dla
konkurentów, trudno precyzyjnie okreœliæ. Ale
na pewno nie chodzi o 20.000 z³. S³ucha³em ich
podczas tej samej sesji, co dwie pary kolumn za
prawie 50.000 z³. Z zamkniêtymi oczami nie potrafi³bym powiedzieæ, które z nich by³y wyraŸnie
“z innej parafii”. Jak to mo¿liwe? Mo¿e to nie te
drogie kolumny powinny siê wstydziæ, ale ja, ¿e
ju¿ tak oczywistych ró¿nic nie s³yszê? No to siê
wstydzê, ale ¿yczê ka¿demu, ¿eby móg³ siê wstydziæ tak jak ja, i mo¿e dziêki temu sporo zaoszczêdziæ.
A.K.
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zasami jest tak, ¿e jakieœ brzmienie robi doskona³e wra¿enie na samym pocz¹tku...
i wtedy zapala siê lampka ostrzegawcza, ¿e
wkrótce przyjdzie czas na rozczarowanie. To
zreszt¹ te¿ oklepany w recenzjach scenariusz,
który ma ju¿ zupe³nie przewidywaln¹, a wiêc ja³ow¹ dramaturgiê. Podobnie jak rozpoczynaj¹ca
fraza, ¿e brzmienie na pocz¹tku wydawa³o siê
nijakie i ospa³e, aby.... oczywiœcie, bo jak¿e mog³oby byæ inaczej, z czasem zarobi³o mnóstwo
punktów za doskona³e zrównowa¿enie, a tak¿e
objawi³o naturaln¹, niewymuszon¹ dynamikê.
Tak jakby nie by³o kolumn, których charakter
jest przewidywalny od pocz¹tku, i które do koñca prób graj¹ nijako - albo wrêcz przeciwnie...
Otó¿ wbrew wra¿eniu, jakie wynosi siê z takich
opisów, wiêkszoœæ kolumn i w ogóle urz¹dzeñ
audio brzmi lepiej lub gorzej, ale stabilnie
i w sposób rozpoznawalny. Inna ju¿ historia, ¿e
trzeba mieæ umiejêtnoœæ, motywacjê (najlepiej finansow¹), i jeszcze odrobinê autoironii, aby
swoje wra¿enia opisaæ w sposób zrozumia³y dla
Czytelników. Model 203 nie sprawia jednak ¿adnego problemu, móg³bym go opisywaæ za po³owê normalnej stawki. Ciastko z kremem.
Ma³ym problemem w jego konsumpcji jest
tylko to, ¿e nie wiadomo, od czego zacz¹æ – jest
tu bowiem wiêcej ni¿ tylko ciastko i krem. Od
pierwszych dŸwiêków ujawnia siê wiele zalet,
i choæ zacznê od jednej z nich, to nastêpne, a¿
do ostatniej, znacz¹ wcale nie mniej.
Po pierwsze, kapitalne po³¹czenie plastycznoœci i dok³adnoœci w ca³ym pasmie, ale oczywiœcie szczególnie mo¿na to doceniæ w zakresie
œrednich tonów. Ma³e “ale” polega na tym, ¿e
barwa œrednicy by³a dla mnie trochê zbyt ch³odna, jak na moje ostateczne preferencje, lubiê
pewn¹ dawkê naturalnej chropowatoœci, tymczasem dŸwiêki Reference 203 s¹ g³adkie – mo¿e nie
wypolerowane, ale starannie oszlifowane. Przez
to te¿ g³osy, chocia¿ œwietnie rysowane, pe³ne
akcentów artykulacyjnych, czytelne, nie s¹ jeszcze w pe³ni obecne i naturalne. Zarazem bywaj¹
w wykonaniu 203, dziêki owej g³adkoœci, tak
piêkne, s³odkie i przez to przejmuj¹ce... Trochê
bardziej s³u¿y to chyba wokalom kobiet, ni¿
mê¿czyzn. Zdajê sobie sprawê, ¿e idea³ spe³ni³by siê dopiero przy fizycznej obecnoœci samego
artysty.
Po drugie, fantastyczny bas. Fantastyczny nie
przez swoj¹ moc i g³êbiê, ale w stopniu rzadko
spotykanym wolny od podbarwieñ, konturowy,
zarazem nie cierpi¹cy na zatwardzenie. Wychodzi zdrowo – wpada g³êboko - swobodnie, szybko, p³ynnie, ale w konkretnych, zdefiniowanych
fragmentach, bardzo fizjologicznie, daj¹c tym satysfakcjê, dobrze rozumian¹ przyjemnoœæ i w³aœnie atrakcyjne, estetyczne skojarzenia. Po trzecie
– góra pasma. Równie¿ czysta, wyraŸna, jednoczeœnie delikatna... i spójna – bez œladu problemów mog¹cych teoretycznie wynikaæ z po³¹czenia
wysokotonowego z superwysokotonowym.
Œwietnie oddane zosta³y uderzenia werbla –
z jednoznacznym atakiem, ale i bogato okraszo-
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regulatora niskich tonów. W stosunku do pozycji “flat”, pozycja “lift” daje ok. 2-dB wzmocnienie w szerokim zakresie 30-200Hz, a pozycja
“cut” obni¿a poziom o 1dB. Zawsze spadek –6dB
(wzglêdem poziomu przy 100Hz) odnotujemy
przy 40Hz – dok³adnie wed³ug danych producenta.
Rys. 4 rzuca nowe œwiat³o na zauwa¿one
wczeœniej zjawisko wyeksponowania wysokich
tonów. Dotyczy³o ono pomiaru na osi g³ównej,
podczas gdy na osiach 15 O i 30O poziom siê obni¿a, lepiej wyrównuj¹c z poziomem œrednich
czêstotliwoœci. W tym jeszcze nie ma nic nadzwyczajnego. Ustawianie na osi innej ni¿ g³ówna
niemal zawsze prowadzi bowiem do znacznego
pogorszenia sytuacji w najwy¿szej oktawie, gdzie
g³oœniki wysokotonowe najbardziej zawê¿aj¹
swoje charakterystyki kierunkowe. Szczególnie
dobrze jest to widoczne na przyk³adzie testowanej obok Cabasse Bahii. Ale zastosowanie miniaturowego g³oœnika superwysokotonowego w Reference 203 pozwoli³o zminimalizowaæ te straty.
Dziêki temu pod k¹tem 15o, a nawet 30o uzyskujemy obni¿ony poziom, ale i bardzo dobr¹ liniowoœæ wysokich tonów a¿ do 15kHz, a spadek
powy¿ej wcale nie jest wiêkszy, ni¿ na osi g³ównej. Ustawienie Reference 203 nie dok³adnie
w kierunku miejsca ods³uchowego, ale z osiami
pod k¹tem 15 O-30 O, zaowocuje bardzo dobr¹
równowag¹ tonaln¹.
Dziêki trzem parom zacisków przy³¹czeniowych, przygotowanych do tri-wiringu, mo¿liwe
by³o niezale¿ne zmierzenie ró¿nych sekcji Reference 203, chocia¿ od pocz¹tku by³o wiadomo,
¿e nie wszystkich – “dro¿noœæ” tej konstrukcji
jest jeszcze wiêksza. Ale w³aœnie te pomiary
(rys. 5) wyjaœni³y, ¿e razem pod³¹czone zosta³y
g³oœniki wysokotonowy i superwysokotonowy –
co oczywiœcie jest najbardziej uzasadnione. Tandem wysokotonowy przetwarza od 2,5kHz
(przeciêcie charakterystyk), filtry dla wysokotonowego i œredniotonowego maj¹ du¿¹ stromoœæ.
Garb przy 3kHz wynika jednak z dodania siê do
wysokiego ju¿ poziomu g³oœnika wysokotonowego, jeszcze efektywnie pracuj¹cego œredniotonowego. Gdzie natomiast le¿y czêstotliwoœæ podzia³u miêdzy wysokotonowym a superwysokotonowym, nie jesteœmy w stanie ustaliæ. Lekka
zapad³oœæ przy 10kHz mo¿e mieæ z ni¹ zwi¹zek,
ale nie musi – sam uk³ad Uni-Q, a dok³adnie warunki promieniowania g³oœnika wysokotonowego, równie¿ w konstrukcjach KEF-a bez superwysokotonowego, dawa³y na pomiarach podobne efekty. Czêstotliwoœci podzia³u miêdzy sekcj¹
niskotonowych (jak ju¿ wiemy, te¿ nie jednorodn¹) a œredniotonowym pojawia siê przy 400Hz.
Tutaj widaæ, ¿e górnoprzepustowe filtrowanie
œredniotonowego nie jest ju¿ bardzo ostre.
Rys. 6 pomaga rozpoznaæ wp³yw maskownicy. Psuje nieco zbyt wiele (w zakresie 2-10kHz),
aby to zignorowaæ. Zw³aszcza ¿e jak pamiêtamy,
bez jej udzia³u, pod k¹tem 15 O-30O, mo¿emy
uzyskaæ bardzo dobr¹ liniowoœæ.
Efektywnoœæ to 87dB.

MODEL 203
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

16 000
AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Nadzwyczaj rozwiniêty system g³oœników i zwrotnicy,
doskona³e przetworniki, solidna i piêkna obudowa
wraz ze wszystkimi detalami.
Laboratorium
Dobra ogólna równowaga, bez k³opotów na przejœciach miêdzy poszczególnymi sekcjami, œrednio wymagaj¹ca impedancja, przyzwoita efektywnoœæ.
Brzmienie
Równe, dok³adne, p³ynne i plastyczne, z rewelacyjnie
skomponowanym basem.
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