
HI-FIZespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³

S¹ jednak jeszcze audiofile, którzy nie daj¹
siê ³atwo skusiæ sam¹ wielkoœci¹ i iloœci¹
g³oœników,  a  nawet  wol¹  rozwi¹zania

skromniejsze, s¹ za nie gotowi dobrze zap³aciæ,
byle oczywiœcie jakoœæ – techniczna, estetyczna
i brzmieniowa – sta³a na odpowiednim poziomie,
a tak¿e aby marka by³a znana bardziej ze specja-
listycznych salonów, ni¿ z supermaketów. I chy-
ba propozycjê dla tego typu klientów odwa¿y³a
siê w³aœnie przygotowaæ Koda. Model CV20, na
tle wielu innych kolumn Kody, bêdzie wygl¹da³
na mniejszy, a równoczeœnie dro¿szy. Co do re-
nomy marki, sprawa jest niejednoznaczna, ale
przecie¿ ¿adna firma nie ma renomy od momen-
tu powstania, a musi na ni¹ zapracowaæ. Model
CV20 to chyba w³aœnie krok w tym kierunku.

W swojej klasie cenowej nie tylko, ¿e nie ma-
j¹ siê czego wstydziæ, ale i mog¹ siê kilkoma
szczegó³ami wyraŸnie pochwaliæ. Obudowa –
tym razem wra¿enie robi nie jej wielkoœæ i masa,
ale kszta³t i sposób wykonania. Boczne œcianki s¹
wygiête na sposób znany z coraz wiêkszej liczby
kolumn, ale zwykle dro¿szych (chocia¿ w tym
teœcie i Wharfedale pojawi³ siê z podobn¹ kon-
strukcj¹). Okleinê (winylow¹, ale bardzo ³adn¹)
po³o¿ono i po³¹czono na krawêdziach bardzo
starannie. Do tego cokó³ o analogicznym jak
kolumna obrysie, z fazowanymi krawêdziami,
i komplet kolców. Z ty³u wyj¹tkowo eleganckie
gniazdo przy³¹czeniowe – z³o¿one z pojedyn-
czych trzpieni, na stykach z³oconych, z przezro-
czystymi nakrêtkami. Zwory przygotowano
w postaci cienkich prêtów.

G³oœniki sk³adaj¹ siê na uk³ad trójdro¿ny,
o doœæ nietypowym, ale czasami spotykanym
ustawieniu przetworników. G³oœnik wysokoto-
nowy nie jest zainstalowany najwy¿ej, ale poni¿ej

 Koda CV 20
Kodelikates

To nie WBT, ale co z tego... wygl¹da tak
samo, i kto udowodni, ¿e dzia³a gorzej?

14-cm g³oœnika œredniotonowego, który wraz ze
swoj¹ komor¹ (zamkniêt¹) zajmuje górn¹ czêœæ
obudowy. 17-cm g³oœnik niskotonowy, wyko-
rzystuj¹cy oczywiœcie wiêksz¹ objêtoœæ, pracuje
w systemie bas-refleks, którego wylot widzimy
na dole przedniej œcianki. W takiej pozycji mo¿e-
my obawiaæ siê transmitowania fal stoj¹cych
obudowy, tym bardziej, ¿e jest ona s³abo wyt³u-
miona. Podejrzenie to potwierdzaj¹ pomiary la-
boratorium.

Poniewa¿ ró¿nica w wielkoœci miêdzy g³oœni-
kiem niskotonowym a œredniotonowym jest nie-
wielka (sytuacja podobna, jak w testowanych
miesi¹c temu Celestion F38), wiêc mo¿na siê

spodziewaæ, ¿e czêstotliwoœæ podzia³u bêdzie
niska, a mo¿e nawet g³oœnik œredniotonowy w³¹-
czy siê w przetwarzanie niskich tonów, poni¿ej
100Hz.

Obydwa g³oœniki maj¹ polipropylenowe mem-
brany, stalowe kosze i ekranowane uk³ady mag-
netyczne.

G³oœnik wysokotonowy to 25-mm kopu³ka
tekstylna z magnesem neodymowym. Ma³y front
tweetera b³yszczy siê chromowaniem, nawi¹zuj¹
do tego cienkie chromowane pierœcienie dooko³a
koszy dwóch wiêkszych g³oœników. Maskownica
zakrywa tylko górn¹ czêœæ przedniej œcianki, za-
jmowan¹ przez g³oœniki.

Firma Koda da³a siê do tej pory poznaæ jako producent ogromnej gamy kolumn
bardzo zró¿nicowanych, ale nieustannie du¿ych i rozbudowanych – na pierwszy rzut
oka, bardzo atrakcyjnych, przy umiarkowanych cenach. To pochodzenie – z samego

œrodka Pañstwa Œrodka - pozwala na zaatakowanie konkurencji w tak efektowny
sposób.
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rys. 1. CV20, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 2. CV20, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Koda jest ³atwym obci¹¿eniem pod wzglê-
dem elektrycznym – najni¿szy poziom impedan-
cji to ok. 5Ω, notowany w zakresie 100-700Hz
(rys. 1), uznajemy wiêc znamionowe 6-omów.
Impedancja jest bezpieczna, ale efektywnoœæ nis-
ka – tylko 84dB.

Rys. 2 pokazuje jedn¹ z ³adniejszych charak-
terystyk w tym teœcie. Co prawda na skutek lo-
kalnego “do³ka” pomiêdzy 1 a 2kHz, przy lekkim
wyeksponowaniu skrajów pasma, nie pozwala
utrzymaæ jej w granicach +/- 3dB, ale widaæ ko-
rzystn¹ symetriê, brak powa¿nych zapad³oœci,
a zw³aszcza wyskoków charakterystyki.

Je¿eli wystêpuj¹ce na osi g³ównej niewielkie
wzmocnienie wysokich tonów bêdzie przeszka-
dzaæ, wystarczy ustawiæ Kody pod lekkim k¹tem
w stosunku do miejsca ods³uchowego (rys. 3),
aby uzyskaæ teoretycznie lepsz¹ równowagê za-
kresu œrednio-wysokotonowego.

Maskownica zaznacza swój wp³yw lekkimi
os³abieniami w podzakresach wysokich czêstotli-

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 84
Rek. moc wzm. [W]** −
Wymiary (WxSxG) [cm] −

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

woœci, ale nawet wraz z nimi, zw³aszcza zna-
jduj¹c siê na osi g³ównej, przebieg pozostaje
poprawny (rys. 4).

Do przygotowania rys. 5 i okreœlenia cha-
rakterystyki wypadkowej w zakresie niskich
czêstotliwoœci, u¿yliœmy dwóch charakterystyk
sekcji niskotonowej (g³oœnik i jego bas-refleks),
a tak¿e charakterystyki g³oœnika œredniotono-
wego, ze wzglêdu na jego bardzo niskie filtro-
wanie. Pracuje on efektywnie a¿ do 100Hz
(chocia¿ poni¿ej 200Hz przewagê ma ju¿ ciœ-
nienie z niskotonowego).

Bas-refleks dostrojono do 40Hz, pewnym
problemem jest silny rezonans paso¿ytniczy,
pojawiaj¹cy siê przy 220Hz.

rys. 5. CV20, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 3. CV20, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. CV20, charakterystyka1przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

EFEKTYWNOŒÆ
Efektywnoœæ jest przyjêtym w technice audio

sposobem ilustrowania sprawnoœci g³oœnika lub
zespo³u g³oœnikowego, czyli skutecznoœci, z jak¹
zamienia on dostarczon¹ do niego energiê elekt-
ryczn¹ w energiê akustyczn¹. Elektroakustyka
pos³uguje siê tutaj decybelow¹ skal¹ logarytmicz-
n¹, na której ka¿de 3dB oznacza ró¿nicê dwu-
krotn¹. Dlatego 84-decybelowe Kody CV20 za-
graj¹ oko³o dwa razy ciszej od zespo³ów o efek-
tywnoœci 87dB, przy tym samym po³o¿eniu po-
tencjometru we wzmacniaczu. Jest w tym wyjaœ-
nieniu jednak pewna nieœcis³oœæ, poczyniona dla
³atwiejszego ugryzienia tematu. Teraz sprecyzuj-
my, ¿e efektywnoœæ, któr¹ okreœlamy w naszych
pomiarach (i która dominuje w parametrach po-
dawanych przez producentów), to efektywnoœæ
napiêciowa, której sens nie odpowiada klasycz-
nej sprawnoœci (jako stosunku energii oddanej do
energii dostarczonej), poniewa¿ okreœlana jest
nie przy sta³ej wartoœci dostarczonej mocy, ale
przy sta³ej wartoœci napiêcia na zaciskach. Dla
zespo³ów g³oœnikowych o takiej samej impedan-
cji, bêdzie to oznacza³o tak¹ sam¹ wartoœæ pr¹-
du, a wiêc i tak¹ sam¹ dostarczon¹ moc – ale dla
zespo³ów o ró¿nych impedancjach, pr¹d i moc
bêd¹ ró¿ne. G³oœnik o ni¿szej impedancji “œci¹g-
nie” wiêkszy pr¹d i moc, a przez to bêdzie mia³
wiêksz¹ szansê zagraæ g³oœniej, czyli wykazaæ siê
wy¿sz¹ efektywnoœci¹ napiêciow¹. “Czyst¹”
sprawnoœæ nale¿a³oby wyznaczaæ poprzez mie-
rzenie efektywnoœci mocowej, czyli utrzymywanie
sta³ej mocy (np.1W), a nie napiêcia. Standardowa
wartoœæ napiêcia 2,83V, stosowana przy pomiarze
efektywnoœci napiêciowej, daje w³aœnie moc 1W
przy impedancji 8Ω; dla impedancji 4Ω powinna
zostaæ obni¿ona do 2V. Pewien praktyczny
aspekt usprawiedliwia jednak porównywanie
efektywnoœci napiêciowych, a nie mocowych.
Otó¿ wiêkszoœæ dobrych wzmacniaczy stereofo-
nicznych w istotny sposób zwiêksza swoj¹ moc
przy ni¿szej impedancji obci¹¿enia – i w rzeczy-
wistoœci, dysponuj¹c 4-omowymi zespo³ami
g³oœnikowymi, mo¿emy wraz z takim wzmacnia-
czem osi¹gn¹æ wy¿sze poziomy natê¿enia. Ale
zupe³nie inaczej ma siê sprawa z wieloma ampli-
tunerami, które czêsto w ogóle nie powinny
wspó³pracowaæ z impedancjami 4-omowymi,
a je¿eli nawet mog¹, to rzadko kiedy premiuj¹
tak¹ wspó³pracê wy¿sz¹ moc¹ maksymaln¹. War-
to wzi¹æ w takiej sytuacji pod uwagê, ¿e np. ko-
lumna o impedancji 4Ω i efektywnoœci napiêcio-
wej 87dB wcale nie musi zagraæ g³oœniej od tej,
która wykazuje siê 84dB przy impedancji 8Ω.

Ostatecznie efektywnoœæ nie wi¹¿e siê z ja-
koœci¹ brzmienia rozumian¹ w kategoriach audio-
filskich, ale z mo¿liwym do osi¹gniêcia poziomem
g³oœnoœci. Warto jednak na ni¹ zwracaæ uwa-
gê nie mniej bacznie, ni¿ na moc znamionow¹ –
dopiero dwukrotnie wiêksza moc mo¿e zrekom-
pensowaæ 3-dB ró¿nicê w efektywnoœci, a w do-
datku moc tê trzeba ze wzmacniacza uzyskaæ.

I jeszcze jedno – nagminn¹ praktyk¹ jest za-
wy¿anie efektywnoœci w firmowych danych. Wy-
niki uzyskiwane w naszych pomiarach s¹ regular-
nie ni¿sze, i dlatego mo¿na je porównywaæ tylko
miêdzy sob¹, a nie z danymi katalogowymi in-
nych kolumn.
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Delikatny wygl¹d CV20 daje dobr¹ podpo-
wiedŸ co do charakteru brzmienia. Kon-

struktorzy Kody post¹pili konsekwentnie – za-
projektowali model relatywnie drogi (jak na do-
tychczasowe poczynania tej firmy), konstrukcyj-
nie doœæ skromny, ma³o efektowny (na tle pozo-
sta³ej czêœci oferty), jednak wykonany starannie,
elegancko, i podobnie brzmi¹cy. Spokojnie, pro-
szê jeszcze nie zacieraæ r¹k, ani nie wietrzyæ sen-
sacji, ¿e Koda przygotowa³a najbardziej audio-
filski k¹sek w testowanej grupie. Do takiego ty-
tu³u trochê brakuje. Oczywiœcie, na tym pozio-
mie ceny nie mo¿na oczekiwaæ na rozwi¹zanie
wzorcowe. Przede wszystkim, Koda nie unika
wyprofilowania charakterystyki przetwarzania,
które nie pozwala uznaæ jej dzia³ania za w pe³ni
neutralne. A¿ tak daleko konstruktorzy siê nie
posunêli, aby zrezygnowaæ z mo¿liwoœci przy-
ci¹gniêcia uwagi choæby lekko wyeksponowan¹
gór¹ pasma. Jednak zatrzymali siê przed granic¹,
za któr¹ rozjaœnienie przynios³oby agresywnoœæ
lub metalicznoœæ. Na bezpieczne podkreœlenie
wysokich tonów pozwoli³ równie¿ najwyraŸniej
dobry g³oœnik wysokotonowy – dŸwiêki z niego
p³yn¹ce s¹ klarowne, subtelne, bez drapie¿noœci,
najwy¿sze czêstotliwoœci oferuj¹ sporo niuan-
sów i “powietrza”. Przejœcie miêdzy œrodkiem
a gór¹ pasma przebiega g³adko, w ¿adnym zakre-
sie nie s³ychaæ wyraŸnego skoku poziomu, mimo
¿e rozjaœnienie jest faktem. W podobnym stop-
niu – czyli z umiarem – wzmocniono bas. I tak
jak wysokie, równie¿ niskie tony wolne s¹ od

niepokojów, czyli w tym przypadku dudnieñ, ale
do doskona³oœci brakuje im jednak wiêcej, ni¿
górze pasma. Na skali twardy – miêkki, bas wy-
raŸnie przesuwa siê w stronê zaokr¹glenia kra-
wêdzi, co w sumie wpisuje siê w ogólny, ³agodny
charakter brzmienia Kody. Œrednie tony czyste,
odtworzenie wokali bez wpadek, tyle ¿e i bez
ekscytacji. Nie s¹ to kolumny szybkie, analitycz-
ne ani dynamiczne, ale w zamian mog¹ okazaæ
siê wyj¹tkowo przyjemne, i to d³ugodystansowo,
dla ca³ej rodziny. W du¿ym uproszczeniu s¹ to-
nalnie podobne do Cantonów LE170, ale dziêki
wiêkszej kulturze wysokich tonów, nie bêd¹
swoim lekko wykonturowanym dŸwiêkiem mê-
czyæ.

Ekranowane magnesy
g³oœników niskotonowego
i œredniotonowego,
plus neodymowy magnes
g³oœnika wysoko-
tonowego –
konsekwentne,
pe³ne zabezpie-
czenie.

CV20
Cena (kpl)[z³] 2000
Dystrybutor POLPAK

Wykonanie i komponenty
Nowe oblicze Kody - bez szaleñstw, ale elegancko i ze
smakiem. Pe³ne ekranowanie.

ocena dobra+

Laboratorium
Lekkie wzmocnienie niskich i wysokich czêstotliwoœci,
³atwa impedancja, niska efektywnoœæ.

ocena dobra

Brzmienie
Delikatne w ca³ym pasmie; wyraŸne, ale subtelne wy-
sokie tony, ³adny, choæ zmiêkczony bas, czytelne, lek-
kie œrednie tony.

ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,4) dobra+

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=394
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/polpak
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