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XQ5/XQ2c/XQ1/PSW4000

KEF jest mi bliski, pewnie dlatego, ¿e kolumny tej firmy towarzyszy³y moim pierwszym krokom w bran¿y audio.
Maj¹c wci¹¿ w pamiêci monumentalne konstrukcje z serii Reference, które klienci 10 lat temu ogl¹dali z wiêksz¹
ciekawoœci¹ i strachem ni¿ bengalskiego tygrysa, nie mog³em od¿a³owaæ, ¿e KEF pod koniec ubieg³ego wieku tak
podupad³. Sukces niskobud¿etowej Cody wiêkszoœæ fachowców potraktowa³a jak ³abêdzi œpiew przed nieuchronnym
zgonem. A tu nie, trup wsta³ z ³o¿a œmierci i rozrabia. Najpierw nagrabi³ sobie upodabniaj¹c seriê Reference do
konstrukcji B&W, póŸniej jajeczn¹ szar¿¹ dokuczy³ producentom zestawów 5.1, a nastêpnie ulepszy³ liniê Q na tyle,
¿e zagrozi³ firmom w sektorze kolumn œredniej klasy. Brak zahamowañ ujawnia te¿ seria XQ, plasuj¹c siê pomiêdzy
Q a Reference. Z linii Reference przejêto koncepcjê supertweera... no, mo¿e wczeœniej zastosowa³ to jeszcze ktoœ inny.
Tak czy inaczej, na ka¿dej kolumnie XQ znajduje siê miniaturowa obudowa kryj¹ca g³oœnik delegowany do przetwarza-
nia czêstotliwoœci ponadakustycznych.

KEF XQ
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P oni¿ej znajdujemy serce uk³adu - rozwi¹-
zanie  bardzo  u  KEF-a  tradycyjne – uk³ad
Uni-Q zawieraj¹cy g³oœniki œredniotono-

wy i wysokotonowy umieszczone na jednej osi.
Uni-Q nie jest tak stare, jak sam KEF, ale i ju¿
niem³ode, ale nadal pozostaje rozwi¹zaniem
awangardowym, którego wielu innych producen-
tów mo¿e pozazdroœciæ (jest opatentowane).
Ide¹ jest uzyskanie punktowego Ÿród³a dŸwiêku
– przynajmniej dla zakresu œrednio-wysokotono-
wego – które przynosi wiele akustycznych zalet,
w tym charakterystyki kierunkowe takie same
we wszystkich p³aszczyznach. Uk³ady Uni-Q s¹
wci¹¿ unowoczeœniane, jednak kopu³ka wysoko-
tonowa nawet ostatniej generacji najwyraŸniej
nie podda³a siê takiej modernizacji, aby osi¹gn¹æ
zdolnoœæ przetwarzania czêstotliwoœci zdecydo-
wanie przekraczaj¹cych 20kHz – st¹d te¿ po-
trzebny by³ supertweeter. A skoro ju¿ taki jest,
to zaczyna pracê ju¿ przy ok. 10kHz – poniewa¿
równie¿ z ostatni¹ oktaw¹ przed granic¹ 20kHz
radzi sobie lepiej, ni¿ tweeter uk³adu koncent-
rycznego. I nic dziwnego – ju¿ choæby dlatego,
¿e umieszczenie g³oœnika wysokotonowego w mi-
niaturowej obudowie ponad g³ówn¹ skrzyni¹ te¿
ma swoje zalety...

Uk³ad Uni-Q wraz z dodatkowym super-wy-
sokotonowym zosta³y zastosowane w ca³ej serii,
która sk³ada siê z wolnostoj¹cych XQ5, ogrom-
nego, czterodro¿nego monitora XQ3, ju¿ “zwy-
czajnych” podstawkowych XQ1 i kolumny cent-
ralnej XQ2c. Przetestowaliœmy wiêc prawie ca³¹
seriê, bo w naszym komplecie nie znalaz³y siê
tylko XQ3.

Obudowy serii XQ s¹ zaokr¹glone i wykoñ-
czone z niezwyk³¹ starannoœci¹. Na wszystkie
powierzchnie na³o¿ono b³yszcz¹cy lakier, a do-
stêpne wykoñczenia s¹ bardzo ciekawe: srebrny,
grafitowy, per³owo-bia³y, klonowy i maranello
red. We wszystkich wersjach polakierowane s¹
wszystkie œcianki za wyj¹tkiem przedniej, a to
dlatego, ¿e ten element zrobiono z grubej alumi-
niowej p³yty dyskretnie przykrywaj¹cej mocowa-
nia g³oœników do przedniej œcianki. By dobraæ siê
do przetworników, trzeba najpierw pogrzebaæ
w gumowych gniazdach trzymaj¹cych mas-
kownicê. XQ5 to konstrukcja w sumie
piêciog³oœnikowa i  czterodro¿na.
Wspomniany Uni-Q ma tytanow¹

kopu³kê wysokotonow¹ i  17-centymetrowy
przetwornik dla œrednich czêstotliwoœci. Ca³y
uk³ad znajduje siê w metalowym kubku wydzie-
laj¹cym niewielki litra¿ z ca³ej obudowy. Memb-
ranê œredniotonowego zrobiono z polipropylenu.
Dwa przetworniki basowe maj¹ t¹ sam¹ œrednicê
i równie¿ membrany polipropylenowe, a tak¿e
pe³ne ekranowanie magnetyczne. G³oœnik baso-
wy ulokowany bezpoœrednio pod uk³adem Uni-Q
pracuje we w³asnej obudowie, dolny równie¿ ma
do dyspozycji swoj¹ czêœæ skrzynki – o takiej sa-
mej objêtoœci. Z ka¿dej z komór wyprowadzono
otwory bas-refleks, obydwa do przodu. Hypert-
weeter to 19-mm kopu³ka tytanowa przykryta
gustown¹ metalow¹ siateczk¹.

Materia³ u¿yty na obudowê nie jest szokuj¹cy
– wszêdzie 2-cm p³yta mdf, ale wewn¹trz, nieza-
le¿nie od przegrody wyodrêbniaj¹cej dwie ko-
mory, s¹ jeszcze trzy poziome wrêgi. Piêkne,
niklowane gniazda przy³¹czeniowe polski dystry-
butor udekorowa³ jeszcze bardziej, wk³adaj¹c
zwory XLO zamiast fabrycznych blaszek. Za-
okr¹glenia obudowy, szczególnie dolnej œcianki,
powoduj¹, ¿e konieczne jest osadzenie XQ5 na
du¿ych, masywnych kolcach. U¿ytkownik mo¿e
regulowaæ ustawienie kolumn, ale zawsze po-
zostan¹ one lekko odchylone do ty³u.

Monitory XQ1 to kombinacja Uni-Q z su-
pertweeterem, uk³ad jest wiêc trzyg³oœni-

kowy i trójdro¿ny. Uni-Q ma tu jednak przetwa-
rzaæ równie¿ bas, dlatego nie u¿yto mini-obudo-
wy w postaci kubka. Bas-refleks wyprowadzony
jest do przodu, a zaciski i zwory nie ustêpuj¹ tym
zastosowanym w XQ5. “Jedynki” stoj¹ na trzech
kolcach i prowokacyjnie przechylaj¹ siê do ty³u.
O ich zamocowaniu na œcianie raczej nie ma co
myœleæ, rozwi¹zaniem mo¿e by zastosowanie
standu rekomendowanego i produkowanego
przez firmê KEF specjalnie na potrzeby XQ.

Centralny XQ2c jest konstrukcj¹ bardzo roz-
budowan¹, zastosowano w nim tyle samo, takich
samych przetworników, jak w XQ5. Oczywiœcie
obudowa jest mniejsza ni¿ pod³ogowców, nie
zdecydowano siê wiêc na uruchomienie systemu
bass-refleks. Dla usztywnienia skrzynki wmonto-
wano dwa pionowe wzmocnienia. G³oœnik mo¿e
staæ samodzielnie, ale rozs¹dniejsze bêdzie po-
stawienie go na wyprofilowanej gumie, daj¹cej
pewne mo¿liwoœci manewrowania pochyleniem.

Supertweeter s³u¿y
nie tylko czêstotliwoœciom

ponadakustycznym, ale przej-
muje czêœæ pasma, któr¹

normalnie obs³uguje kopu³ka
zawarta w Uni-Q. Magnesy

wszystkich przetworników s¹
ca³kowicie ekranowane.
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KEF i Dynaudio zgodnie
zastosowali 30-centymetrowe g³oœniki,
ale KEF wspomóg³ dzia³anie
bass-refleksem, podczas gdy
Dynaudio obudowê zamknê³o.

Przetwornik u¿yty
w PSW4000 to w pe³ni ekranowana
wersja 12-calowego Peerlessa XLS.

Subwoofery KEF-a zgromadzono w specjal-
nej linii PSW. Modu³ów basowych jest a¿ szeœæ,
najdro¿szy, PSW5000 kosztuje 17500 z³, najtañ-
szy, PSW1000.2 nieca³e 1400 z³. Do testu otrzy-
maliœmy model PSW4000, który dystrybutor za-
rekomendowa³ w nastêpuj¹cy sposób: “Stary!
Pó³ kilowata mocy znamionowej!”. Zanim poczu-
³em rzeczone pó³ kilowata, zapozna³em siê z 38
kilogramami masy. Ju¿ bez pude³ka. Urz¹dzenie
ma spore rozmiary (chocia¿ zamyka siê w szeœ-
cianie o boku 50 cm). Œcianki boczne wykoñczo-
no w ten sposób, ¿e zaokr¹glaj¹ siê przy górnej,

a tê ozdobiono szklan¹ p³yt¹. Wykoñczeniem jest
oczywiœcie fornir, a dostêpne wersje to czarny,
klon i drzewo wiœni. Mamy wiêc klasyczny prob-
lem doboru koloru subwoofera do reszty zesta-
wu, bo zbiorem wspólnym jest tylko klon.
PSW4000 ma 30-centymetrowy g³oœnik promie-
niuj¹cy w pod³ogê, tam równie¿ jest wylot bas-
refleks. Ten¿e jest bardzo d³ugi, biegnie ukoœnie
we wnêtrzu obudowy przecinaj¹c poziome
wzmocnienie skrzynki. PSW4000 nale¿y pod-
nieœæ o kilka centymetrów, do tego celu s³u¿¹
masywne, metalowe nogi wkrêcane w dolny pa-
nel. Przetwornik jest ekranowany magnetycznie,
ma odlewany kosz i grub¹, sztywn¹ membranê,
której podstawowym sk³adnikiem jest celuloza.

Wyposa¿enie w gniazda i funkcje jest znakomite.
Monofoniczne pod³¹czenie nastêpuje przez we-
jœcie LFE, ale mo¿na te¿ u¿yæ pary stereofonicz-
nej. PSW4000 ma do tego celu zarówno wejœcia
RCA, jak i XLR. Czêstotliwoœæ podzia³u zmienia-
na od 40 do 140Hz i p³ynnie regulowana faza to
umiejêtnoœci standardowe, ju¿ jednak regulacja
nachylenia zbocza filtra (12dB/oct. lub 24dB/
oct.) oraz dwa tryby pracy (kinowy i muzyczny)
to coœ ekstra. Dla porz¹dku trzeba dodaæ, ¿e
PSW4000 ma równie¿ wejœcie g³oœnikowe. Sub-
woofer bêdzie wygodny w obs³udze bo ma swój
sterownik, którym regulujemy poziom sygna³u,
zmianê fazy i czêstotliwoœæ odciêcia.



PSW4000
Moc znamionowa wzmacniacza[W] 500
Wymiary (WxSxG)[cm] 46,5x49x5x49,5
Cena [z³] 9000
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Du¿a obudowa i powa¿ny g³oœnik. Wysokiej klasy
wzmacniacz i rozbudowane opcje regulacyjno-pod³¹-
czeniowe. Zdalne sterowanie.
Laboratorium
Niska dolna czêstotliwoœæ graniczna (22Hz), szeroki
zakres górnej, wysoki poziom maksymalny.
Brzmienie
Potêga i dyscyplina. Bas roz³o¿ysty, a przy tym dyna-
miczny i elastyczny.
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XQ5
Rekomendowany wzmacniacz[W] 15-150
Wymiary (WxSxG)[cm] 105,5x23,1x30,2
Cena (kpl)[z³] 13640
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Odwa¿ny styl i oryginalne, firmowe rozwi¹zania –
Uni-Q uzupe³niony hypertweeterem.
Laboratorium
Idealna liniowoœæ œrednich tonów, niskie o umiarko-
wanym poziomie i rozci¹gniêciu.

Brzmienie
Doskona³e œrednie czêstotliwoœci, odpowiedzialna gó-
ra pasma. Dok³adny, niezbyt masywny bas.

XQ5/XQ2c/XQ1

Rek. wzmacniacz[W] tylne XQ1/ centralny XQ2c
15-120/ 15-150

Wymiary (WxSxG)[cm] tylne XQ1/ centralny XQ2c
41,8x23,1x30,8/ 23,1x63x31,1

Cena (kpl)[z³] 34480
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
W ka¿dym zespole identyczne sekcje œrednio-
wysokotonowe. Potê¿ny kana³ centralny, z ty³u du¿e,
pe³nozakresowe monitory. Wielki subwoofer

Laboratorium
Charakterystyki bardzo dobrze zrównowa¿one, dos-
kona³e w³aœciwoœci kierunkowe g³oœnika centralnego.
Subwoofer o potencjale adekwatnym do tak ambitne-
go systemu.

Brzmienie
Mocne brzmienie o doskona³ej przestrzennoœci – ka-
pitalne wyczucie planów. Rewelacyjny bas.

PSW4000

W roli g³oœników efektowych w syste-
mie KEF-a zatrudniliœmy du¿e monitory
XQ1 – niczego mniejszego w serii XQ
ju¿ nie znaleŸliœmy. Dynaudio SR s¹
mniejsze, ale wygodniejsze do
zainstalowania.

KEF proponuje znacznie
wiêkszy g³oœnik centralny.
XQ2c, podobnie jak XQ5,
jest konstrukcj¹ piêciog³oœnikow¹
i czterodro¿n¹.

Jako ca³y zestaw KEF brzmi bardzo spójnie.
Jednorodne informacje œrednicy rozpoœcieraj¹
siê przed s³uchaczem, ale bez nadmiernego anga-
¿owania kolumn lewej i prawej. Centralny wyka-
zuje siê wielk¹ inicjatyw¹, ma do tego narzêdzia
– w efekcie film jest przylepiony do ekranu,
a scena zale¿na od jego szerokoœci, czyli rozsta-
wienia g³oœników przednich. Góra jest równie¿
znakomita. Choæ w porównaniu z potê¿n¹ œred-
nic¹ mo¿na mówiæ o jej delikatnym przyciemnie-
niu, to jednak szczegó³y s¹ kompletne i czytelne.
Wyczuwa siê delikatnoœæ na samym krañcu pas-
ma i wiêcej “miêsa” w okolicach œrednicy.

Bas to oddzielny temat. Subwoofer wy-
twarza dŸwiêki trudne do opisania, mam nadzie-
jê, ¿e laboratorium pomo¿e czytelnikom zrozu-
mieæ prawdziw¹ naturê tego urz¹dzenia. Pod-
czas ogl¹dania filmów lub s³uchania muzyki po-
wietrze jest na³adowane basow¹ energi¹, która
tylko czyha, by kogoœ rozerwaæ na strzêpy.
DŸwiêki s¹ nies³ychanie potê¿ne, zwaliste i g³ê-
bokie, ale i niewiarygodnie szybkie – kontrola
jest znakomita. PSW4000 potrafi doskonale do-
pasowaæ siê do kolumn przednich, tutaj nale¿y
jednak wybraæ w amplitunerze odpowiednio nis-
k¹ czêstotliwoœæ odciêcia. Nadspodziewanie cie-
kawe efekty daje pstrykanie ma³ym hebelkiem na
tylnej œciance, zmieniaj¹cym spadek zbocza filtru

z 24dB na 12dB. Ró¿nice s¹ wyraŸnie s³yszalne.
Zawsze jednak bas jest szybki. Jest tylko jedna
okolicznoœæ, która pozwala z³apaæ bas na nie na-
d¹¿aniu: dynamiczna, rytmiczna muzyka z wple-
cion¹ “³omotanin¹” (np. s³ynna scena muzyczna
z “Pi¹tego Elementu”). Wówczas PSW4000 za-
chowuje siê jak optyka aparatu fotograficznego
skierowanego na dwa oddalone od siebie obiekty
– koncentruje siê na jednym.

Same g³oœniki przednie, XQ5, to stara –
i dobra - szko³a brzmienia KEF-a. Na pierwszym
planie jest œrednica, nie tak twarda jak kiedyœ, ale
nadal gêsta, analityczna i neutralna. DŸwiêki s¹
dynamiczne, instrumenty maj¹ w³aœciwe rozmia-
ry. Przejœcie w górê jest bardzo p³ynne, w stereo
wysokie tony s¹ bardziej ekspansywne ni¿ w ki-
nie, s³yszy siê jeszcze mocniejsze akcentowanie
dŸwiêków z prze³omu œrednica/ góra. Spójnoœæ
zakresu œrednio-wysokotonowego jest idealna.
Przestrzennoœæ kreowana jest wyraŸnie ju¿ w
obrêbie œrednicy, dziêki temu scena jest zwarta
i nie za szeroka, œwietnie oddana jest tak¿e g³ê-
bia. Bas oczywiœcie nie jest tak mocarny jak
z subwoofera, ale wystarczaj¹co kompetentny,
by XQ5 mog³y graæ samodzielnie. Mo¿e jednak
przyda³oby siê wiêcej masy - XQ5 s¹ bardzo
zwinne i dynamiczne, co chyba czêœciowo za-
wdziêczaj¹ umiarkowanemu rozci¹gniêciu nis-
kich tonów.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiocenter
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiocenter
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiocenter
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rys. 3. XQ5, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 4. XQ5, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. XQ5, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.

rys. 1. XQ5, charakterystyka modułu impedancji.

rys.2. XQ5, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym.

rys. 6. XQ2, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 7. XQ2, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 8. XQ2, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 9. XQ2, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 10.  XQ2, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.

Pod wieloma wzglêdami KEF reprezentuje in-
n¹ ni¿ Dynaudio szko³ê konstruowania zespo³ów
g³oœnikowych, w tym w zakresie zwrotnic, które
u KEF-a s¹ bardzo rozbudowane i nie unikaj¹ filt-
rów wy¿szego rzêdu. Widaæ to na charakterysty-
ce impedancji (rys. 1), która wykazuje du¿¹
zmiennoœæ. Oczywiœcie mo¿na to z³o¿yæ na karb
bardziej wielodro¿nej konstrukcji XQ5 w stosun-
ku do Contour S 3.4, ale i stromoœæ wzniesieñ na
charakterystyce œwiadczy o stosowaniu filtrów
o du¿ych nachyleniach zboczy. Fakt najwa¿niej-
szy dla u¿ytkowników – minima le¿¹ na poziomie

4 omów, XQ5 jest wiêc znamionowo zespo³em 4-
omowym, jednak nie w typie obci¹¿eñ najtrud-
niejszych. Z ciekawostek mo¿na jeszcze zwróciæ
uwagê na brak wyraŸnego drugiego wierzcho³ka
w zakresie niskich tonów, mimo ¿e XQ5 jest
konstrukcj¹ bas-refleks. Na charakterystykê im-
pedancji musia³ mieæ wiêc wp³yw dodatkowy
czynnik linearyzuj¹cy jej przebieg w okolicach
górnego wierzcho³ka - najprawdopodobniej by³a
to praca bardzo nisko filtrowanego g³oœnika œred-
niotonowego.

KEF jak to KEF, zw³aszcza ¿e z wysokiej pó³ki
– praca skomplikowanego uk³adu filtrów przyno-
siæ ma jak najdalej id¹c¹ liniowoœæ charakterysty-
ki przetwarzania. I przynosi. W szerokim zakre-
sie nisko-œredniotonowym  uzyskujemy fantas-
tyczne +/-1dB, tylko skraje pasma wymykaj¹ siê
tym rygorom (rys. 2). Najwy¿sze czêstotliwoœci
s¹ lekko pofalowane i wzmocnione, za to odtwarza-
nie najni¿szych prezentuje siê zaskakuj¹co powœci¹-
gliwie - nie tylko nie notujemy wzmocnienia
w ¿adnym podzakresie, ale spadek nastêpuje ju¿
poni¿ej 100Hz. –6dB pojawia siê przy ok. 45Hz.
Na basie XQ5 z pewnoœci¹ nie szaleje, mimo ¿e
jego konstrukcja jest du¿a i skomplikowana.

 Na charakterystykê przetwarzania niskich
czêstotliwoœci (Rys. 3) sk³adaj¹ siê nie tylko dwie
sekcje g³oœników niskotonowych, pracuj¹cych w od-
dzielnych systemach bas-refleks (dostrojonych
tak samo - do 35Hz - a wiêc reprezentowanych
tutaj ju¿ przez charakterystyki zintegrowane), ale
i sekcja œredniotonowa. Ich przeciêcie nastêpuje
przy ok. 200Hz, ale i poni¿ej charakterystyka
œredniotonowego powoli zwiêksza nachylenie.

Pomiar charakterystyk pod ró¿nymi k¹tami
w p³aszczyŸnie poziomej (rys. 4) nie przynosi re-
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rys. 13. XQ1, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 14. XQ1, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 15. XQ1, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.

rys. 11.XQ1, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 12. XQ1,charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym.

rys. 17. PSW4000, charakterystyki przetwarzania dla różnych
pozycji regulatora górnej częstotliwości granicznej.

welacji, na osi 15O utrzymujemy doskona³¹ linio-
woœæ œrednich tonów, pod k¹tem 30O “wy¿szy
œrodek” zaczyna siê wycofywaæ.

Maskownica idealna nie jest, wraz z ni¹ za-
kres wysokich tonów staje siê bardziej poszarpa-
ny (rys. 5). Efektywnoœæ XQ5 to 87dB.

G³oœnik centralny XQ2 to równie¿ konstruk-
cja znamionowo 4-omowa (charakterystyka im-
pedancji z minimami na poziomie 4 omów – rys.
6). Kszta³t zmian w zakresie œrednio-wysokoto-
nowym ponownie wskazuje na u¿ycie f i l t-
rów wy¿szych rzêdów, natomiast wyrównanie

w zakre-
sie niskich spowodo-
wane jest interakcj¹
sekcji niskotonowej
i œredniotonowej –
obydwu w obudowach
zamkniêtych.

Charakterystyce
przetwarzania (rys. 7)
nie mo¿na nic zarzuciæ
– bardzo równe
prowadzenie œrednich
czêstotliwoœci i tylko
lekkie wyeksponowa-
nie wysokich i niskich.
Nie najni¿szych, które

przetwarzane s¹ s³abo, ale g³oœnik centralny nie
musi tutaj wykazywaæ siê specjalnymi umiejêt-
noœciami.

Wraz z rys. 8 na chwilê wracamy do zakresu
niskich czêstotliwoœci, i widzimy jak wspó³pracu-
j¹ g³oœniki niskotonowe ze œredniotonowym. Tak
jak w XQ5, g³oœnik nominalnie œredniotonowy
siêga swoj¹ charakterystyk¹ bardzo nisko.

Ale to, co wa¿niejsze dla oceny g³oœnika cen-
tralnego, pokazuje rys. 9 – to charakterystyki na
ró¿nych osiach w p³aszczyŸnie poziomej. Ju¿ Dy-
naudio mogliœmy pochwaliæ za wyniki w tej dzie-
dzinie lepsze od przeciêtnych, ale KEF nie ust¹pi
pola. Wykorzystuj¹c Uni-Q, mo¿e pozbyæ siê prob-
lemu wspó³pracy dwóch g³oœników nisko-œred-
niotonowych, i zwi¹zanych z tym konfliktów fa-
zowych. Pojawiaj¹ce siê pod k¹tem 30O os³abienie
przy 2-3kHz wynika z charakterystyk samego,
pojedynczego przetwornika œredniotonowego.

Rys. 10 przynosi obserwacje i wnioski podob-
ne jak wczeœniej – maskownicy lepiej siê pozbyæ.

XQ1 wystêpuje tutaj jako g³oœnik “efektowy”,
ale jego konstrukcja œwiadczy w sposób oczywis-
ty, i¿ jest to pe³nozakresowy, samodzielny “mo-
nitor”, i to nie byle jaki. Charakterystyka impe-
dancji (rys. 11) tym razem jednoznacznie ujaw-
nia pracê systemu bas-refleks, w zakresie niskich
tonów widaæ dwa wysokie wierzcho³ki, a mini-
mum miêdzy nimi lokuje siê w okolicach czêstot-
liwoœci rezonansowej obudowy. Minima charak-
terystyki ponownie na poziomie 4 omów, wiêc
bez wahania okreœlamy 4-omow¹ impedancjê
znamionow¹.

Rys. 12 pozwala uznaæ XQ1 za dobrze zrów-
nowa¿ony i szerokopasmowy zespó³ g³oœnikowy.
Co najciekawsze, XQ1 wcale nie ustêpuj¹ znacz-
nie wiêkszym XQ5 pod wzglêdem rozci¹gniêcia

basu – ustalaj¹c spadek –6dB wzglêdem maksy-
malnego poziomu przy 100Hz, notujemy 45Hz,
a wzglêdem œredniego poziomu z ca³ego pas-
ma, nawet 40Hz. Okolice 100Hz s¹ wiêc nieco
wzmocnione, a dwie najwy¿sze oktawy lekko
poszarpane, ale zakres œrednich czêstotliwoœci
biegnie bardzo liniowo.

Dzia³anie bass-refleksu pokazuje rys. 13.
Kszta³ty charakterystyk s¹ bardzo poprawne, ³a-
godne zwiêkszanie nachylenia charakterystyki
wypadkowej zawsze rodzi nadziejê na dobry im-
puls, który w przypadku bas-refleksu nie jest
przecie¿ spraw¹ oczywist¹.

Rys. 14 ujawnia podobne efekty, jak w przy-
padku XQ5 i XQ2 – pod k¹tem 15O charakterys-
tyka trzyma siê blisko charakterystyki z osi g³ów-
nej, pod k¹tem 30O s³abnie zakres czêstotliwoœci
najwy¿szych i okolice 3kHz.

Ale tym razem wyj¹tkowo grzecznie zacho-
wuje siê maskownica (rys. 15).

 PSW4000 to subwoofer maj¹cy pod ka¿dym
wzglêdem du¿e mo¿liwoœci. Zacznijmy od tego,
¿e osi¹ga 115dB maksymalnego ciœnienia, co daje
mu wyraŸn¹ przewagê nad testowanym konku-
rentem. Na rys. 16 pokazujemy sposób strojenia
bas-refleksu (ustawiona najwy¿sza czêstotliwoœæ
filtra). Czêstotliwoœæ rezonansowa uk³adu to
22Hz, otwór promieniuje bardzo silnie w okolicach
25Hz, charakterystyka wypadkowa ma punkt –
6dB przy 22Hz – nieco wy¿ej ni¿ w przypadku
Dynaudio. Rys. 17 nak³ada na znan¹ ju¿ cha-
rakterystykê wypadkow¹ (dla najwy¿szego filtro-
wania), charakterystykê z w³¹czon¹ equalizacj¹
“movie” (pojawia siê podbicie przy 50-60Hz)
i charakterystykê przy filtrowaniu najni¿szym -
jak widaæ, PSW4000 mo¿na “odci¹æ” bardzo nis-
ko (-6dB na górnym zboczu przy 40Hz), co mo¿e
siê przydaæ w³aœnie we wspó³pracy z du¿ymi ko-
lumnami g³ównymi, o ile nie bêd¹ one filtrowane
w procesorze. PSW4000 jest subwooferem wy-
dajnym i uniwersalnym – przynajmniej pomiary
na to wskazuj¹.

rys. 16. PSW4000, charakterystyki przetwarzania dla najwyższej
pozycji regulatora górnej częstotliwości granicznej.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=337

	Button1: 


