REFERENCE MODEL 201

HI−END − Zespoły głośnikowe

“Dwieście jedynka” jest pierwszą przedstawianą przez nas
konstrukcją nowego wydania serii Reference. Czekaliśmy na udostępnienie którejś z większych kolumn
− wolnostojących. Kiedy dowiedziałem się, że będzie to właśnie model podstawkowy, początkowo byłem
zawiedziony. Wówczas sądziłem, że nie da nam on możliwości zaprezentowania w pełnej krasie wszystkich
nowinek i technologii, jakie zaangażowano w nowej serii. To prawda, największy Model 207 to przecież
konstrukcja znacznie większa i bardziej skomplikowana, ale okazało się, że kompromis, na jaki skazuje nas
na tym tle 201, jest pod względem zbioru technicznych fajerwerków bardzo mały.

W

idząc bowiem kolumnę
Reference 207 − pięcio−
drożną, sześciogłośnikową,
z dwoma 10−calowymi nis−
kotonowymi − widzimy obraz potęgi i bra−
ku kompromisów, ale ostatecznie z “czymś
takim” nie spotykamy się po raz pierw−
szy i pewnie nie ostatni − co do układów
pięciodrożnych to właśnie mamy do nich
ostatnio szczęście − miesiąc temu Elac
Spirit Of Music, w tym numerze Legacy
Focus 20/20.
Ale pomysł na podstawkowy Refe−
rence jest iście diabelski i perwersyjny.
Tak, zmniejszono liczbę głośników i zło−
żoność układu elektrycznego, ale o ile?
Model 201 to układ czterodrożny, i tutaj
jestem gotów się założyć, że tak jak nie
mieliśmy podobnej atrakcji na naszych

20

łamach przez dotychczasowe osiem lat
Audio, tak i przez następne się nie po−
wtórzy. Czterodrożny podstawkowiec!
Dla chcącego nic trudnego, zupełnie po−
czątkujący konstruktor−hobbysta mógł−
by wykazać się podobnym “dokonaniem”,
ładując raczej bez sensu cztery różne
głośniki do małej obudowy, więc niezu−
pełnie o to chodzi... Jaki w takim razie
sens odnaleźli konstruktorzy KEF−a w
projektowaniu Reference 201 w takim
właśnie kształcie? Po pierwsze, kon−
strukcja musi się bronić od strony ściśle
technicznej − o tym już za chwilę, a po
drugie, z pewnością jednym z zamierzeń
było właśnie ukazanie jak największego
zaawansowania jako układu, i najwięk−
szej liczby poszczególnych pomysłów,
stworzonych na użytek nowej serii Refe−

rence. Nawet najmniejsze mają być Re−
ferencją pełną gębą i dlatego wpakowa−
no w nie mnóstwo referencyjnych ele−
mentów.
Przy wyjmowaniu Modelu 201 z pu−
dełka, ulatniają się pewne obawy i za−
strzeżenia, jakie można żywić w związ−
ku z wyglądem, zresztą wszystkich Re−
ference, ukazywanym na zdjęciach.
Kształty są jakie są, ale jakość wykona−
nia detali odsuwa oskarżenia o zbyt jar−
marczny wzorek. Satynowane elemen−
ty, które można było podejrzewać o plas−
tikową naturę, okazują się być przygo−
towane z aluminiowych odlewów, kiedy
ich dotykamy, poprzez chłód dociera do
nas świadomość jakości, jaką tutaj za−
planowano. A co do kształtów... Tutaj
nasze myśli i pewne zdziwienie kierują
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się przede wszystkim do największego Modelu 207, który bez
żenady przypomina Nautilusy B&W. Że w KEF−ie o tym nie
wiedzieli albo że się nie przejmują? Na pewno wiedzieli, i to od
samego początku projektowania, z czym to się będzie koja−
rzyć, i nie tylko, że nie mieli nic przeciwko, ale nawet potrakto−
wali to jako dodatkową premię. Ale dlaczego? W przypadku
tak prestiżowego produktu nic nie dzieje się przypadkowo, w
każdym razie nie powinno, zarówno jeżeli chodzi o sprawy
techniczne, jak i konotacje na rynku. Szczerze mówiąc, widzę
w tym pewną złośliwość KEF−a, który zastosował skądinąd
akustycznie rozsądne rozwiązania, zupełnie nie obawiając się
reakcji B&W, czy nawet jej oczekując − a ta ponoć nastąpiła, i
sprawy sądowe znowu w toku. Kiedyś Sonus zarzucił B&W
kopiowanie kształtu obudowy, teraz B&W zarzuca KEF−owi
zrzynkę tweetera na szczycie (ale KEF może się bronić, że to
supertweeter), i średniotonowego w “głowie” (ale KEF może
wykazać, że to co innego − bo cały średnio−wysokotonowy
Uni−Q, a w ogóle to wyodrębnienie głośników średniotonowe−
go i wysokotonowego wcale nie jest dla KEF−a czymś nowym −
dawno, dawno temu, kilkanaście, a może nawet dwadzieścia
parę lat temu, w kolumnach o symbolu bodajże Reference
107, już coś takiego się zdarzyło, tyle że zostało później przez
KEF−a zarzucone i zapomniane). Kto komu dołoży za kształt
obudowy “lute”, już nie wiadomo.

Rodzina
Reference
KEF−a w wyda−
niu XXI wieku
wyraźnie oderwała się od
firmowych tradycji, nawiązując raczej do kształtów
konkurencyjnych. Honoru i indywidualizmu firmy broni
Uni−Q, wciąż udoskonalany.
Nowe Reference mają nie mniej wspólnego ze współczes−
nymi B&W niż ze starymi modelami referencyjnej serii KEF−a.
Kształty zmieniono kompletnie. Zrezygnowano z obudów w
systemie pasmowo−przepustowym − to już chyba pogrzeb tego
rozwiązania, stare KEF−y były ostatnią poważną ostoją tego
niegdyś dość popularnego systemu obudowy, który został, tak
jak i inne, jeszcze bardziej egzotyczne, wyparty przez miłości−
wie nam panujący bass−reflex. Dodano supertweeter, jak
można się domyślać to ukłon w stronę nowych formatów. To,
co nadal jednoznacznie pozwala konstrukcje identyfikować
z firmą KEF, to koncentryczny układ Uni−Q.
Prześledźmy w skrócie, jak wygląda seria Reference. Mo−
del 207 to dwa 10−calowe niskotonowe, pracujące do 120Hz,
trzeci podobnej wielkości, ale już o innej konstrukcji mid−woo−
fer pracuje od 120 do 400Hz. Powyżej zaczyna działać już
Uni−Q, podział między częścią średniotonową przetwornika a
kopułką wysokotonową ustalono przy 2,7kHz. Powyżej 15kHz
pracuje supertweeter. Model 205 uproszczono już do układu
czterodrożnego, dwa 8−calowe pracują do 400Hz, powyżej
częstotliwości podziału bez zmian, ale układ Uni−Q nie jest już
tak mocno odseparowany, lecz w większej części “zatopiony”
w głównej skrzyni. Model 203 to mniejsza wersja 205 − za−
miast 20−cm, są 17−cm niskotonowe, i wreszcie Model 201 −
nasz podstawkowy bohater − uszczuplony względem 203 o
jeden niskotonowy, wskutek tego wystarczyła mu obudowa
dwa razy mniejsza. Ale to nie koniec − są jeszcze głośniki do
kina domowego − dwa centralne. Już mniejszy z nich, Model
202c, zachwyca układem głośników tak rozwiniętym, jak w
Modelu 203, ale miano najwspanialszego kuriozum serii nale−
ży się jednak Modelowi 204c, który jak wszystko wokół, też
jest układem czterodrożnym, ale z aż czterema 17−cm głośni−
kami niskotonowymi, w obudowie o szerokości 110cm!
Na jego tle nasz Model 201 wygląda doprawdy biednie.
Choć jest prawdopodobnie najambitniejszym technicznie mo−
nitorem na świecie.
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Zakres średnio−wysokotonowy przetwarza Uni−Q − już piątej generacji. Występuje we wszystkich konstrukcjach
Reference, i prawdopodobnie wszędzie jest to taka sama jednostka...
...To podpowiada, dlaczego wszyst−
kie Reference są co najmniej czterodroż−
ne − gdyż poza obowiązkowym hyper−
tweeterem (firmowa nazwa supertwee−
tera), w każdej musi znaleźć się oddziel−
na sekcja niskotonowa, jako że część
średniotonowa Uni−Q nie jest przystoso−
wana do pracy przy dużych amplitudach
niskich tonów, jest wysoce wyspecjali−
zowana do pracy w zakresie średnich
częstotliwości. Tym razem dostosowa−
nie do przetwarzania zakresu niskich to−
nów nie mogłoby się odbyć tylko za po−
mocą wydłużenia cewki − bowiem sztyw−
na konstrukcja górnego zawieszenia
stanowi ograniczenie mechaniczne dla
dużych amplitud. Trafiliśmy na kolejne
rozwiązanie znane z Nautilusów B&W −
płaskie zawieszenie głośnika średnioto−

nowego. Nie można zaprzeczyć, że no−
wa generacja Uni−Q ukazuje bardzo du−
ży postęp względem poprzednich wcie−
leń, które z kolei nie różniły się między
sobą aż tak istotnie. Wcześniej przede
wszystkim wymieniano kopułkę wysoko−
tonową (były polimerowe, później tekstyl−
ne), teraz również w tym ważnym frag−
mencie następuje zmiana (25−mm kopuł−
ka jest tytanowa), ale cały układ opiera
się na zupełnie nowym fundamencie −
odlewanym koszu o profilowanych żeb−
rach, z prześwitem pod resorem, i neo−
dymowymi układami magnetycznymi −
nie tylko dla głośnika wysokotonowego,
co miało miejsce już wcześniej ze
względu na konieczność jego miniatury−
zacji, ale także dla średniotonowego.
Zalety to m.in. samoekranowanie, ale

Dodanie głośnika superwysokotonowego do układu Uni−Q
wywołuje dyskusję − ile tracimy na rozbiciu punktowego
źrodła promieniowania, ile zyskujemy na rozszerzeniu
pasma, a także usprawnieniu rozpraszania nawet
poniżej 20kHz. W nowych Referencjach nowy
jest nie tylko supertweeter, ale i Uni−Q,
całkowicie przekonstruowany.
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zastosowanie magnesu neodymowego
w obwodzie cewki odbierającej prądy
średnich częstotliwości naraża go na
wysokie temperatury, których neodym
nie lubi − dlatego na układ magnetyczny
założono ożebrowaną puszkę, pełniącą
rolę radiatora.
Membrana głośnika średniotonowe−
go nadal wykonywana jest z tworzywa
sztucznego, ale wyraźnie jest to inny
gatunek polimeru niż wcześniej. Nato−
miast w zakresie niskich tonów KEF, po−
dobnie jak wielu innych producentów (w
tym również B&W...), powraca do mem−
bran zbudowanych na bazie włókien ce−
lulozowych, z pewnymi domieszkami.
Głośnik superwysokotonowy to rów−
nież kopułka tytanowa, ale 19−mm. Pro−
ducent deklaruje, że zapewnia ona linio−
wą charakterystykę aż do 55kHz. Nie
mam nic przeciwko, ale równie ważne
jest, jeśli nie ważniejsze, jaką zmianę
wprowadza jeszcze w pasmie akustycz−
nym. Przejmuje przetwarzanie od 13kHz
(częstotliwość podziału według naszych
pomiarów, producent podaje 15kHz),
wchodząc do gry tam, gdzie głośnik wy−
sokotonowy systemu Uni−Q wykazywał
zwykle problemy zarówno z liniowością
charaktetrystyki na osi głównej, jak i z
szerokim rozpraszaniem. Abstrahując
od jego właściwości “superwysokotono−
wych” (przetwarzania powyżej 20kHz),
dodatkowy tweeter pełni rolę dwuznacz−
ną. Z jednej strony rozbija spójność pun−
ktowego źródła dźwięku dla całego za−
kresu średnio−wysokotonowego, którą
zdobyto techniką przetworników kon−
centrycznych Uni−Q. Jednak kompromis
nie jest duży − w końcu w większej częś−
ci zakresu spójność jest zachowana, a z
drugiej strony... wyodrębniony tweeter
jeszcze pod koniec pasma akustycz−
nego niweluje problemy, jakie stwa−
rza sam Uni−Q, więżąc głośnik wy−
sokotonowy w centrum stożka
membrany średniotonowej − choć
tworzy w ten sposób korzyst−
ną współosiowść, warunki
rozpraszania najwyższych
częstotliwości nie są naj−
lepsze. Pomysł supertwee−
tera towarzyszącego ukła−
dowi Uni−Q można komento−
wać jako brak konsekwencji,
porzucenie idée fix, czy przy−
znanie się do problemów, ja−
kie idea ta stwarza, ale raczej
należy uczciwie przyznać, że
zachowując 90% korzyści z re−
alizacji tej idei płynących, daje
dodatkowe korzyści wobec roz−
wiązań dotychczasowych, czy
to tradycyjnych, czy z użyciem
tylko Uni−Q. Oczywiście zawsze
pozostaje aktualne pytanie, na
ile umiejętnie zintegrowano głoś−
nik wysokotonowy i superwysoko−
tonowy, aby nie wywoływać dziury
przy częstotliwości podziału, a w
każdym razie, aby nie była ona
szeroka − bo że będzie, i to bardzo
głęboka, pod pewnym kątem nieod−
ległym od osi głównej, to niestety
pewne, bo decydują o tym prawa
akustyki, kłopotliwe krótkie fale wyso−
kich częstotliwości.
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Nawet jeżeli nie skorzystamy z zaproszenia do
tri−wiringu, możemy poeksperymentować z delikatną
regulacją basu, a zawsze nacieszyć się widokiem
eksluzywnego gadżetu.
Niektóre niegdyś nawet referencyjne pomysły KEF porzu−
ca (obudowy pasmowo−przepustowe), niektóre dodaje (hyper−
tweeter), niektóre kultywuje i udoskonala (Uni−Q), i do zbioru
charakterystycznych i niezmiennych dla tej firmy “zachowań”
należy zaliczyć budowanie bardzo skomplikowanych układów
filtrujących − zwrotnic. Tańsze modele, takie jak Cresta10, mają
zwrotnice prostsze, ale prawdopodobnie nie z powodu innej
filozofii, lecz tylko małego budżetu. Tam, gdzie ma być “na
bogato”, jest tak dosłownie. KEF trochę tutaj odstaje od trendu
zauważonego w ostatniech najlepszych produktach B&W
i JMlaba, gdzie jednak, dbając bardzo o jakość elementów,
starają się ich liczbę minimalizować, a przecież nie są to firmy
mające zwrotnicowy minimalizm wpisany w tradycje (zwłasz−
cza JMlab). KEF, któremu niegdyś zarzucano zbytnią “tech−
nicyzację” produktów (ale technika może być tylko dobra lub
zła, im więcej dobrej techniki − tym więcej dobrego brzmienia,
moim zdaniem), zupełnie się tym nie przejmuje i w zwrotnicę
Model 201 ładuje ponad 30 elementów. Płytka drukowana
zwrotnicy, wycięta pod kształt przekroju obudowy, zajmuje
całą dolną ścianę skrzynki, dostęp jest możliwy po jej odkrę−
ceniu. Obudowa też niczego sobie − pomiędzy układem Uni−Q
a głośnikiem niskotonowym musiała znaleźć się przegroda
oddzielająca obydwie sekcje, ale kolejne wzmocnienie znajdu−
je się pomiędzy niskotonowym a bass−reflexem i wszystkie
poziome elementy połączono dodatkowo pionowymi.
Gniazdo przyłączeniowe jest reprezentatywne dla klasy
wykonania całości. Wręcz ocieka luksusem. Aluminiowa płyta
bazowa, pozłacane gniazda WBT, zaizolowane wraz ze zwo−
rami pokryciem z przezroczystego tworzywa. A gniazd − trzy
pary, choć mogły być przecież cztery... Pod wspólną parę
zacisków podłączono wysokotonowy i superwysokotonowy,
co wydaje się w pełni racjonalne. Dzielenie pasma przy kilku−
nastu kHz na potrzeby dodatkowego okablowania byłoby już
dzieleniem włosa na czworo. Na trzy − jeszcze ujdzie.
Powyżej gniazd znajduje się regulator basu, złożony z trzech
nagwintowanych otworów, w wybrany wkręcamy zworę. Po−
szczególne pozycje zatytułowane są: cut, flat i lift, czyli obcię−
ty, płaski i podniesiony (poziom basu), układ działa jednak
dość subtelnie, a jak dokładnie, pokazujemy w laboratorium.
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Model 201, chociaż najmniejszy,
prawdopodobnie pod wieloma
względami nie ustępuje większym
konstrukcjom tej serii, tym samym w
pełni zasługując na swoje referencyjne
miano. Przypuszczenie to bierze się
zarówno z oceny samych cech kon−
strukcyjnych, jak i brzmieniowych.
Dźwięk biegnący z 201 jest oryginal−
nym połączeniem dobrej liniowości
przetwarzania, i szczególnych, niepo−
wtarzalnych klimatów. Nie jest to głoś−
nik “bezpłciowy”, w którym neutralność
powstrzymała jakiekolwiek indywidual−
ne rysy, chociaż charakter brzmienia
nie jest wcale żywiołowy ani nawet
specjalnie emocjonalny. Zdarzało się
kiedyś przedstawiać KEF−y, zwłasz−
cza te najlepsze, jako brzmiące neu−
tralnie i precyzyjnie, ale zbyt “technicz−
nie”. Coś z tego zostało, ale szczerze
mówię, nie należy brać tego za złą
monetę. KEF prezentuje tutaj swoje
wyraźne firmowe brzmienie, tak jak fir−
mowy wygląd − nie każdemu musi się
spodobać, ale najwyższa klasa odtwa−
rzania, tak jak i wykonania, nie podle−
gają wątpliwości. Nie jest łatwo w ta−
kim przypadku przejść do właściwe−
go opisu, KEF produkuje charakterys−
tyczną, ale trudną do opisu mieszankę
cech i wrażeń. Zaryzykuję przedsta−
wienie fragmentu “nieuczesanych” za−
pisków robionych na gorąco: “Bardzo
czysty >w ciemności<, higieniczny, nie
jaskrawy, raczej górny środek odsu−
nięty, chwilami ze śladami nosowości,
ale wokale trochę do przodu. Wysokie
tony bardzo gładkie, lekko połyskli−
we, wyraźne, ale dobrze zintegrowa−
ne. Przestrzeń bardzo kulturalna, tak
jak cała charakterystyka tonalna. Bas
twardy, wibrujący, mocny.” Wystarczy
tej relacji, podkreślić należy wyrażone
w pierwszym zdaniu dość niezwykłe,
robiące tutaj duże wrażenie, określe−
nie najwyższego poziomu precyzji,
konturowości, detaliczności, przy ab−
solutnym braku agresywności i prze−
jaskrawienia, co właśnie sprowokowa−
ło użycie słowa “ciemności”. W pierw−
szy wrażeniu bowiem stają naprzeciw
siebie właśnie te dwa wrażenia −
wspaniałej czystości, ale i lekkiego za−

ciemnienia. Po krótkim czasie zwycię−
ża to pierwsze. Model 201 nie zatrzy−
muje się zbyt długo nad elementami z
zakresu wysokich tonów, oddaje je do−
kładnie, gładko, nawet z pewną słod−
kością czy wręcz chwilowym połys−
kiem, ale nigdy nie posuwając się do
jednoznacznego ich eksponowania
ani tym bardziej podkreślania przeło−
mu średnich i wysokich tonów − jeżeli
gdziekolwiek, to tutaj charakterysty−
ka tonalna minimalnie może być osła−
biona. Owszem, można zarzucić 201
pewną dozę kliniczności, ale wynika
ona właśnie z nadzwyczajnej wnikli−
wości nieobarczonej żadną egzaltacją.
Mnóstwo informacji i śladu utraty pa−
nowania nad sytuacją − jakby z zimną
krwią, wstrzemięźliwie, nawet bezna−
miętnie, bezbłędnie. Wyśmienita mik−
rodynamika, wszystko słychać przy
niskich i wysokich poziomach głośnoś−
ci. Pewne obiektywne zalety − dokład−
ność, dyscyplina, przejrzystość − nie
pozwalają 201 samodzielnie kreować
sentymentalnych scen. Można mieć
wrażenie pewnej syntetyczności, osu−
szenia, średnie tony nie są nasycone
ciepłymi czy pastelowymi barwami,
dominuje jednak zachwyt nad nieprze−
kupną prawdomównością. Nawet jeże−
li akcenty mogłyby zostać nieco prze−
sunięte dla uzyskania przyjemniejszej
muzykalności, to należy uznać najwyż−
sze noty 201 w tak wielu dziedzinach
wcześniej wymienionych − nie będę już
ich powtarzał. Każdej muzyki słucha
się z tych supermonitorów, jeżeli nie z
zapartym techem, to z podziwem i za−
ciekawieniem, jak wiele warstw infor−
macji jest zapisanych na “zwykłych”,
jak się zwykle zdaje, nagraniach.
I ważna konstatacja generalna − 201
można słychać bardzo długo, i bez
zmęczenia, i bez znużenia. Tutaj łapią
złoty środek, nieprzesadnie pokazy−
wanymi emocjami nie wyczerpią sił
słuchacza zbyt szybko, ale trzymają
go przed sobą właśnie rzadko spoty−
kaną klarownością przedstawianego
reportażu.
A.K.
Komentarze i pytania:
e−mail: akisiel@audio.com.pl

REFERENCE 201

Cena (za parę) [zł]
Dystrybutor:

14 000,−
GP POLAND

WYKONANIE i KOMPONENTY: Odważny design,
na odległość trochę odpustowy, z bliska
ujawniający wręcz jubuilerską klasę wykonania
i najlepsze materiały.

LABORATORIUM: Perfekcyjna liniowość
charakterystyki, umiarkowana efektywność przy
4−omowej impedancji.
BRZMIENIE: Wytrawne i wyrafinowane, raczej
suche, bardzo czyste i dokładne w całym
pasmie, lecz i unikające choćby śladów
natarczywości. Bliskie pełnej neutralności,
ale i dość charakterystyczne przez połączenie
wybitnej analityczności i spokoju górnych
rejestrów.
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Jak zwykle musimy
trochę ponarzekać,
czyli wskazać na
rozbieżność między
danymi producenta
i rzeczywistością, odnośnie impedancji
znamionowej.
Wzorem innych firm brytyjskich i fran−
cuskich (tutaj sojusz wciąż obowiązuje),
KEF oświadcza, że Reference 201 jest
konstrukcją znamionowo 8−omową, pod−
cza gdy ok. 3,5−omowy poziom w zakre−
sie 100−200Hz nie pozostawia wątpli−
wości, że otrzymujemy zespół znamio−
nowo 4−omowy, zresztą producent w na−
wiasie dodaje, że minimalna wartość to
nawet 3,2Ω. Charakterystyka (rys. 1) nie
jest mocno pofalowana, ale z pewnych
jej cech wprawne oko odczyta zastoso−
wanie dość skomplikowanych filtrów
(choć delikatne, to częste zmiany nachy−
lenia, natomiast że jest to układ aż czte−
rodrożny − trudno byłoby odgadnąć). Cie−
kawa jest również sytuacja w zakresie
niskich tonów. Widać tam trzy nieco roz−
chodzące się charakterystyki, przynale−
żą one do trzech pozycji regulatora nis−
kich częstotliwości. Wprowadza on do
obwodu głośnika niskotonowego działa−
jący dwustopniowo filtr górnoprzepusto−
wy − tylko w pozycji ”lift” jest on nieaktyw−
ny. Nie jest jednak efektem jego działa−
nia spłaszczenie drugiego wierzchołka,
który powinien pojawić się na skutek
działania systemu bass−reflex (jego po−
zostałości widać przy 60Hz), wtrącono
więc też obwód linearyzujący przebieg
impedancji w tym zakresie.
Rys. 2a pokazuje charakterystyki ciś−
nienia z głośnika niskotonowgo, otworu
i charakterystykę wypadkową tych źró−
deł, dla regulatora w pozycji “lift”. Dla−
czego nie “flat”? Ponieważ tylko w pozy−
cji “lift” filtr górnoprzepustowy jest odłą−
czony, i możemy obserwować czyste
działanie układu akustycznego − obudo−
wy i głośnika. Bass−reflex ma częstotli−
wość rezonansową nieco powyżej 40Hz,
maksimum ciśnienia z otworu leży tro−
chę wyżej, ale pracuje on tam bardzo
efektywnie. Na charakterystyce wypad−
kowej spadek −6dB otrzymamy przy ok.
45Hz, tym razem w pełnej zgodzie z da−
nymi katalogowymi. Rys. 2b to zestaw
charakterystyk wypadkowych dla trzech
pozycji przełącznika − różnice są niewiel−
kie, szczególnie między pozycjami “flat”
i “cut”, dla których charakterystyki nigdzie
nie rozbiegają się więcej niż o 1dB. Regu−
lacja ta służyć może egzaminowaniu
“złotouchych”.
Tak jak w przypadku małej Cresty,
tak i tutaj pokusiliśmy się o sprawdzenie
zachowania się 201 przy różnej wyso−
kości osi pomiaru. Ma to szczególne
znaczenie dla konstrukcji z supertweete−
rem, gdyż należy spodziewać się, że pod
pewnym kątem, wcale nieodległym od
osi głównej (a gdzie jest oś główna wy−
brana przez producenta − tutaj w znacze−
niu osi o najlepszej charakterystyce −
trudno dokładnie powiedzieć), pojawi się
głęboka zapadłość przy częstotliwości
podziału między głośnikiem wysokotono−
wym a superwysokotonowym. Tak jest
i tym razem (rys. 3b). Stuprocentowo
przeciwne fazy promieniowania od oby−
dwu przetwotników widzimy przy 13kHz
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(to dokładnie częstotliwość podziału,
choć producent podaje 15kHz), w sytua−
cji gdy miktrofon (słuchacz) znajduje się
na osi wyprowadzonej 5 cm poniżej osi
systemu Uni−Q − co może się zdarzyć
przy wcale niespecjalnie wysokich pod−
stawkach − np. na standach 60−cm, gdy
siedzimy w całkiem normalnym fotelu, z
uszami na wysokości 1m. 201 otrzyma−
liśmy bez firmowych standów, które jed−
nak na zdjęciu wydają się mieć właśnie
około 60 cm. A tu okazuje się, że najlep−
sze efekty uzyskamy z podstawkami niż−
szymi − gdy nasze uszy znajdą się na
wysokości głośnika superwysokotono−
wego. Niby “tylko” 15 cm wyżej, a wyso−
kie tony są znacznie zdrowsze. Trzecia
pokazana charakterystyka (pośrednia)
dotyczy osi Uni−Q. Dlatego więc charak−
terystykę z osi supertweetera uznaliśmy
za referencyjną dla dalszych pomiarów.
W płaszczyźnie poziomej (rys. 3a) widzi−
my utrzymywanie dobrej liniowości, ale z
obniżeniem poziomu na osiach 15O i 30O,
już poczynając od 1kHz. Na uwagę za−
sługuje doprowadzenie przetwarzania
do granicy pasma akustycznego z mini−
malnym spadkiem nawet pod kątem 30O ,
co jest zasługą głośnika superwysokoto−
nowego, ze względu na małą średnicę
membrany, zapewniającego najlepsze
rozpraszanie. Nie byłoby to możliwe dla
klasycznej kopułki 25−mm (patrz pomiary
Cresty10), a tym bardziej dla schowanej
w stożku membrany średniotonowej
przetwornika Uni−Q.
Rys. 3c przedstawia wpływ maskow−
nicy − trochę szarpiącej charakterystykę
w zakresie 5−10kHz, ale chyba można by
to tolerować podczas mniej krytycznych
odsłuchów. Dzięki potrójnemu terminalo−
wi przyłączeniowy dodatkowy rys. 3d
ujawnia, jak podzielono pasmo między
sekcję nisko−, średnio− i wysokotonową
(tweeter systemu Uni Q i supertweeter
są podłączone pod tę samą parę zacis−
ków, i dlatego reprezentowane są tutaj
jedną charakterystyką). Częstotliwości
podziału widać przy około 400 i 2500Hz,
akustyczne zbocza przy drugiej z nich
mają większe nachylenie niż przy pierw−
szej.
Wreszcie finał − rys. 4. Do tej pory
powstrzymawałem się od komplemento−
wania doskonałej liniowości przetwarza−
nia zakresu średnio−wysokotonowego,
Impedancja znamionowa [Ω]
Efektywność (2,83V/1m) [dB]
Rek. moc wzmacniacza* [W]
Wymiary (WxSxG)[cm]
Masa [kg]
* wg danych producenta

4
86
50−150
56x25x40
14,8

rys. 2a. Działanie głośnika niskotonowego i bass−reflexu,
pomiar sinusoidą w polu bliskim.

rys. 3a. Zakres 200Hz − 20kHz, na osi głównej i pod kątami
15O i 30O w płaszczyźnie pionowej, pomiar metodą MLS
z odległości 1,5 m.

rys. 3c. Wpływ maskownicy na charakterystykę
przetwarzania.

rys. 2b. Charakterystyki dla różnych pozycji regulatora
poziomu basu.

rys. 3b. Zakres 200Hz − 20kHz, na osi głównej i pod kątami
+/− 7O w płaszczyźnie pionowej.

rys. 3d. Charakterystyki dla poszczególnych sekcji.
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rys. 1. Charakterystyka modułu impedancji.
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rys. 4. Charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym, złożona z pomiarów sinusoidą i MLS.

wiedząc, że po połączeniu z zakresem
basu pochwały będą nie mniejsze (tym
razem wykorzystaliśmy pomiar basu
przy pozycji “flat”). Mieścimy się w tole−
rancji +/−1,5dB, a zakres 200Hz−12kHz
da się uchwycić w polu +/− 1dB! Perfek−

cja. KEF to potrafi od dawna. Efektywność
to 86dB, może i nic nadzwyczajnego dla
4−omowej konstrukcji, ale taka też bywa
cena zawziętego wyrównywania charak−
tetrystyki. Czy się opłaciło, odpowiedzieć
mogą już tylko próby odsłuchowe.
guzik do pdf v2
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