HI-FI Monitory 5000 z³

Magnat QUANTUM 903
Quantum 903 to przyk³ad ekstremalnie
solidnej niemieckiej roboty. Monitor
nale¿¹cy do referencyjnej serii Magnata
ma w sobie wszystkie najlepsze technologie i pierwszorzêdne wykonanie, na
jakie staæ tê firmê – tylko ¿e w ma³ej
formie podstawkowej konstrukcji
dwudro¿nej. Kto poszukuje bardzo
dobrej techniki i rzetelnej konstrukcji,
ju¿ znalaz³. Ale parafrazuj¹c s³owa
piosenki Rosiewicza, czy monitorowa
technika niemiecka nie zgorszy nam
dziecka, zw³aszcza je¿eli chcemy
wychowaæ go w kulcie monitora
rasowego, czyli...
rzypomnê jeszcze tylko, ¿e w maju skonfrontowaliœmy dwa monitory w cenie 3000
z³otych – niemieckie Heco Elan 300 i brytyjskie B&W CM1. Obydwa okaza³y siê bardzo
udane, mo¿na uznaæ je za równorzêdne, chocia¿
s¹ wyraŸnie ró¿ne w charakterach. A miesi¹c temu og³osiliœmy, ¿e nagrodê EISA w kategorii “zespó³ g³oœnikowy roku” zdoby³y w³aœnie B&W
CM1. I nie jest to ¿adnym zaskoczeniem czy niesprawiedliwoœci¹. CM1 to doskona³a konstrukcja,
a B&W to firma znana na ca³ym œwiecie. Heco
lub jakikolwiek inny niemiecki produkt podstawkowy czy w ogóle g³oœnikowy musia³by chyba
swoim dŸwiêkiem doprowadziæ nasze europejskie grono ekspertów do ekstazy, aby mieæ szansê
na takie laury. Nie jest to wiêc problem animozji
polsko-niemieckiej...
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903 to najmniejszy model serii Quantum, ale
jest to konstrukcja raczej wiêksza ni¿ mniejsza
w kategorii podstawkowców, wyraŸnie potê¿niejsza od Focusa 110 i ju¿ niewiele, ale w ka¿dym wymiarze, góruj¹ca te¿ nad Argonem^2.
W serii Quantum nie móg³ pojawiæ siê minimonitor, poniewa¿ wszystkie konstrukcje tej rodziny
oparte s¹ na przetwornikach nisko-œredniotonowych wykorzystuj¹cych ten sam 18-cm kosz. To
jednak najpopularniejszy, najbardziej uniwersalny
kaliber - pozwalaj¹cy tworzyæ ró¿norodne uk³ady.
Technikê wdro¿on¹ w konstrukcje serii Quantum przedstawiliœmy w teœcie flagowca (Audio
3/06) – wysokiego na ponad 130 cm Quantuma
908, który uzbrojony jest a¿ w piêæ g³oœników
18-cm (trzy w roli niskotonowych i dwa œredniotonowe). Ten 18-cm g³oœnik w swoich podstawowych cechach konstrukcyjnych jest rzeczywiœcie majstersztykiem, przed którym nawet
piêkny g³oœnik Dynaudio nie mo¿e ju¿ che³piæ siê
wiêkszym wyrafinowaniem. Kosz jest oczywiœcie
odlewany, ma bardzo w¹skie, aerodynamiczne
¿ebra, jest jednoczeœnie masywny i wymuskany;
widoczny z zewn¹trz gruby i ciekawie wyprofilowany pierœcieñ, trzymany przez a¿ osiem œrub,
to jego integralna czêœæ, a nie wzorniczy dodatek. Jeszcze bardziej niezwyk³y jest uk³ad magnetyczny – neodymowy, który spotykamy coraz
czêœciej w g³oœnikach wysokotonowych, ale
wci¹¿ bardzo rzadko w nisko-œredniotonowych,
zarówno ze wzglêdu na koszty (g³oœniki te wy-
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magaj¹ silniejszych magnesów ni¿ wysokotonowe, a neodym jest znacznie dro¿szy od ferrytu),
trudnoœci technologiczne (wykonania centralnego otworu wentylacyjnego), jak i problemy z wysok¹ temperatur¹, która pojawia siê w uk³adach
g³oœników nisko-œredniotonowych ze wzglêdu na
przyjmowan¹ przez nie du¿¹ moc, a negatywnie
wp³ywa na dzia³anie magnesów neodymowych.
Sprawê wentylacji Magnat omin¹³, nie wykonuj¹c
w magnesie otworu (za to daj¹c bardzo du¿¹
swobodê przep³ywowi powietrza w przeœwicie miêdzy dolnym zawieszeniem a magnesem),
a ch³odzenie magnesu zapewnia aluminiowy radiator – te¿ bardzo ³adny, wygl¹da jak turbina
albo felga. Ale po co tak siê mêczyæ, zamiast
stosowaæ tradycyjny magnes ferrytowy? Oczywist¹ korzyœci¹ ze stosowania magnesu neodymowego (w typowej formie kubkowej) jest wyeliminowanie rozproszonego pola magnetycznego. Ale ten efekt mo¿na uzyskaæ równie¿ za pomoc¹ ekranowania magnesu ferrytowego (dodatkowy pierœcieñ i stalowa puszka), co równie¿
trochê kosztuje, ale wci¹¿ nie tyle, ile magnes
neodymowy, nie licz¹c wspomnianych problemów. Ale magnes neodymowy, o ile nie nara¿ony na wysok¹ temperaturê, daje wy¿szej jakoœci,
bo bardziej jednorodny strumieñ magnetyczny
w szczelinie, a st¹d ni¿sze zniekszta³cenia.
Membrana jest aluminiowa, a jej specjalny
profil (“super navi”) ma zapewniæ liniow¹ charakterystykê a¿ do 12 kHz.
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G³oœnik nisko-œredniotonowym jest w³asnym
opracowaniem Magnata, w ka¿dym razie nie widzia³em nawet podobnego w ¿adnych innych
konstrukcjach. Natomiast przetwornik wysokotonowy, który ma byæ jego godnym partnerem,
zosta³ wybrany z katalogu duñskich produktów –
to kopu³kowo-pierœcieniowy DX25 (dawniej firmowany przez Vifê, obecnie przez Peerlessa),
spotkany ju¿ w wielu zespo³ach g³oœnikowych
z ró¿nych zakresów cenowych. Magnat stosuje
jego wersjê z magnesem neodymowym, zmieniaj¹c te¿ front, na którym wyt³oczono nie tylko
logo firmy, ale tak¿e symbol “fmax+”, który odnosi siê do deklarowanej przez producenta, zupe³nie niesamowitej górnej czêstotliwoœci granicznej, która ma wynosiæ... 75 kHz. Bez przesady. Nasze pomiary koñcz¹ siê przy 20 kHz, ale
pomiary w Stereoplay, na które czasami siê powo³ujemy, bo s¹ wiarygodne i siêgaj¹ 40 kHz, pokazuj¹ spadek –6 dB pomiêdzy 30 a 40 kHz –
czyli typowy dla “normalnego” g³oœnika DX25.
I tak dobrze. A takie mo¿liwoœci wynikaj¹ z dodania do 25-mm kopu³ki zewnêtrznego pierœcienia z tego samego materia³u (jedwabiu), który
jest zdolny promieniowaæ najwy¿sze czêstotliwoœci. Przy okazji powiêkszeniu ulega czynna
powierzchnia membrany, przez co wzrasta efektywnoœæ, a cewka pozostaje tylko 25-mm. Jednoczeœnie g³oœnik ma nisk¹ czêstotliwoœæ rezonansow¹, wiêc mo¿e pracowaæ z niskimi czêstotliwoœciami podzia³u. W tym przypadku jednak
konstruktor ustali³ j¹ w bardzo bezpiecznym
punkcie - przy 3,5 kHz. A z takimi g³oœnikami
i takim podzia³em mo¿na by³o próbowaæ stosowaæ ³agodne filtry. Ale jak widaæ w tym teœcie,
w praktyce sposób filtrowania jest uzale¿niony
wcale nie przede wszystkim od charakterystyki
i wymagania samych g³oœników, ale od upodobañ

konstruktora. A na tê kwestiê wœród niemieckich projektantów dominuje zasadniczo inny
pogl¹d ni¿ reprezentowany obok przez Amphiona i Dynaudio. I Magnat z tego siê nie wy³amuje – w obudowie Quantuma 903 znajdujemy
wiêc zwrotnicê skomplikowan¹, opart¹ na
stromych filtrach. Jest wiele zalet takiego filtrowania, których nie bêdê tutaj rozwija³, chocia¿
na wyobraŸniê audiofilów bardziej dzia³a idea
“purystycznego”, “minimalistycznego”, “linowego fazowo” filtrowania 6 dB/okt. I t³umacz tu babie... Elementy zwrotnicy s¹ dobrej jakoœci –
zdecydowanie przewa¿aj¹ kondensatory polipropylenowe, cewki s¹ “pó³ na pó³” – dwie powietrzne i dwie rdzeniowe.
Obudowa jest bardzo mocna, w notatkach
z oglêdzin zapisa³em, ¿e front ma gruboœæ nawet
3 cm, sam producent deklaruje “tylko” 22 mm –
tak czy inaczej, narzekaæ nie mo¿na. W œrodku
zainstalowano dwie listwy wzmacniaj¹ce, jedna
z nich s³u¿y te¿ jako podpórka dla magnesu g³oœnika nisko-œredniotonowego.
Kszta³t obudowy nie jest do koñca regularnym prostopad³oœcianem – podobnie jak w konstrukcji Dynaudio, boczne œcianki ustawione s¹
pod niewielkim k¹tem, ale w niemieckiej konstrukcji obudowa lekko rozszerza siê do ty³u.
Piêæ z szeœciu œcianek oklejono naturalnym fornirem (do wyboru: wiœnia, buk, palisander, czarny
W tym przypadku z³o¿onoœæ zwrotnicy
wynika z najbardziej prawdopodobnego
zamiaru - zastosowania filtrów wy¿szego
rzêdu. Niemieccy projektanci preferuj¹ taki
styl, bo daje wiêcej korzyœci, chocia¿ nie
robi wra¿enia na du¿ej czêœci audiofilów
zakochanych w minimalizmie. Po to
przecie¿ kupuj¹ ma³e monitory, ¿eby
wszystkiego by³o ma³o...
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d¹b), ale front estetycznie wyodrêbniono, pokrywaj¹c go efektownym, grafitowym, “metalizowanym” lakierem. Bocznych krawêdzi nie zaokr¹glano, bo szerokoœæ frontu zminimalizowano
tak, ¿e nie by³o ju¿ na to miejsca, ale wyprofilowano krawêdzie doln¹ i górn¹.
Na tylnej œciance mamy elementy niby typowe, jednak oprawione w specjalny sposób. Dwie
pary zacisków przy³¹czeniowych zainstalowano
w wielkim aluminiowym talerzu; pocz¹tkowo
mo¿na podejrzewaæ, ¿e ma to jakiœ cel praktyczny, mo¿e jest tam jeszcze jakaœ regulacja, dodatkowa opcja... ale nie – pod wzglêdem funkcjonalnym to po prostu podwójne gniazdo przy³¹czeniowe, nic mniej, nic wiêcej. Same zaciski te¿ s¹
jednak bardzo porz¹dne, mo¿emy u¿yæ dowolnego typu zakoñczenia kabla, i po³¹czone ze sob¹
zworami pod postaci¹ krótkich przewodów (z
koñcówkami), a nie typowymi blaszkami. Powy¿ej znajduje siê mocno wyprofilowany wylot basrefleksu przykrêcony piêcioma ampulami, wiêc
te¿ bardzo efektowny, chocia¿ ju¿ mniejszy. Widz¹c to, dziwiê siê tylko, dlaczego konsekwentnie nie dodano jakiegoœ aluminiowego elementu
do frontu g³oœnika wysokotonowego, wówczas
estetyka by³aby ju¿ jednoznaczna. Takie b³yskotki nie ka¿demu siê spodobaj¹, ale nie ma dwóch
zdañ - Quantum 903 to bardzo zaawansowana
technika g³oœnikowa, a wszelkie ozdobne dodatki maj¹ na celu nie zamaskowanie niedoci¹gniêæ,
lecz postawienie “kropki nad i”.
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W tym teœcie mamy trzy charakterystyczne,
ró¿ne “przypadki impedancyjne” – Amphion zapowiada swoje zespo³y jako znamionowo 8-omowe i takie s¹ one w rzeczywistoœci (przypadek
generalnie rzadki), Dynaudio przyznaje, ¿e jego
konstrukcje s¹ 4-omowe (przypadek te¿ mniejszoœciowy), najbardziej typowo zachowuje siê
Magnat, bo chocia¿ jego Quantum 903 jest
w czystej postaci znamionowo 4-omowy, to
w danych producenta znajdujemy “4 – 8 Ohm”,
co jest jedn¹ z niemieckich technik mydlenia
oczu na ten temat. Minimalna wartoœæ na charakterystyce impedancji (rys. 1) to 4Ω - przy 220 Hz
– a “4 – 8 Ohm” nie odnosi siê tak¿e (ale i nie
powinno) do zmiennoœci charakterystyki, bo jej
maksimum przy 1,5 kHz siêga prawie 18Ω.
Ma³e machlojki w sprawie impedancji Quantum 903 rekompensuje dobr¹ efektywnoœci¹
i ³adn¹ charakterystyk¹ przetwarzania (rys. 2).
Wynik 86 dB jest co prawda o 3 dB ni¿szy od
obiecywanego przez producenta, ale w przypadku tej wielkoœci konstrukcji na wiêcej nie mo¿na
liczyæ. Magnat jest i tak o 2 dB sprawniejszy od
Dynaudio (ale Focus 110 jest jeszcze mniejszy)
i od Amphiona (ten jednak jest 8-omowy).
W zakresie 45 Hz – 20 kHz charakterystyka
trzyma siê w granicach +/-2 dB, zwraca uwagê
wczesny, ale o bardzo ma³ym nachyleniu, spadek
charakterystyki w zakresie niskotonowym, a dopiero poni¿ej 40 Hz ju¿ zdecydowana obni¿ka
formy i lokalne os³abienie w okolicach 3 kHz.
Na rys. 3. stwierdzamy, ¿e w zakresie tym
pojawia siê charakterystyczny dla czêstotliwoœci
podzia³u wêze³ charakterystyk (mierzonych na
ró¿nych osiach w p³aszczyŸnie poziomej), os³abienie to jest wiêc wynikiem teoretycznie niedostatecznego zbli¿enia do siebie zakresów pracy
obydwu g³oœników. Ale w praktyce w tym zakresie lepiej, jeœli jest trochê za ma³o ni¿ trochê za
du¿o energii. Zreszt¹, na osi 15O os³abienie to
jest relatywnie mniejsze, bo przy 3 kHz poziom
ju¿ siê nie obni¿y³, a w s¹siedztwie tak. Tym bardziej na osi 30O , gdzie widaæ ju¿ wrêcz lekk¹
górkê przy 3 – 6 kHz. Dlatego ogólny balans tonalny, bior¹c pod uwagê dŸwiêk rozproszony,
mo¿e byæ bardzo dobry.
Ale maskownica zachowuje siê z³oœliwie, bo
jeszcze pog³êbia os³abienie przy 3 kHz, chocia¿
w zakresie wysokich tonów wielkich szkód nie
czyni (rys. 4).
Sposób strojenia uk³adu bas-refleks w Quantumie 903 jest podobny do zmierzonego w Focusie 110, jednak teraz ni¿sza czêstotliwoœæ rezonansowa – 40 Hz – nawet przy nieco ni¿ej le¿¹cym wierzcho³ku charakterystyki ciœnienia z otworu, pozwoli³a dotrzeæ charakterystyce wypadkowej, ze spadkiem –6 dB, a¿ do 45 Hz (rys. 5).
Dla konstrukcji podstawkowej to bardzo dobry
rezultat, ale sk¹d producent wzi¹³ 28 Hz? Pewnie
stamt¹d, sk¹d i 75 kHz górnej czêstotliwoœci granicznej. Ale niedoci¹gniêcia (a raczej przegiêcia) s¹ tylko w sferze katalogowej, w rzeczywistoœci zdolnoœciom Quantuma 903 nic nie
mo¿na zarzuciæ. Dobra efektywnoœæ, dobra
równowaga, szerokie pasmo.
Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
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* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

4
86
140
38,5x23x32

rys. 2. Quantum 903, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Quantum 903, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 4. Quantum 903, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

W obydwu g³oœnikach Quantuma 903
zastosowano neodymowe uk³ady magnetyczne. O ile w przypadku wysokotonowego
nie jest to wielkie halo, o tyle w g³oœniku
nisko-œredniotonowym – rarytas,
ale wymagaj¹cy specjalnego traktowania –
st¹d niezwyk³y radiator na magnesie,
ch³odz¹cy wra¿liwy na wysok¹
temperaturê neodym.
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rys. 3. Quantum 903, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. Quantum 903, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.
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³uchaj¹c Quantumów 903 i robi¹c na ten
temat notatki, pamiêta³em wystêp i sukces
najwiêkszego Quantuma - 908, testowanego kilka
miesiêcy wczeœniej. Mimo to nie mia³em bardzo
skonkretyzowanych oczekiwañ - najwiêkszy Magnat
brzmia³ bardzo neutralnie i nie wry³ siê w pamiêæ
jak¹kolwiek silnie zaznaczon¹ cech¹, któr¹ bym
teraz uparcie tropi³.
Quantum 903 nie gra swawolnie, szczególnie
swobodnie i otwarcie czy tym bardziej, w jakimkolwiek sensie, “rozrywkowo”. Jego balans tonalny jest pewnie bliski idea³u, mo¿e ze œladowym doci¹¿eniem “ni¿szego œrodka” i wycofaniem prze³omu œrednich i wysokich, bo przyk³adaj¹c bardzo liniowy wzorzec, mo¿na us³yszeæ
lekk¹ nosowoœæ wokali. Tym bardziej ani g³osy,
ani instrumenty, których spektrum skupia siê
w œrodku pasma, nie s¹ wypychane do przodu.
To jednak ani trochê nie os³abia spójnoœci,
a przede wszystkim wra¿enia doskona³ego porz¹dku czy wrêcz pieczo³owitoœci, z jak¹ Quantumy 903 przystêpuj¹ do odtwarzania ka¿dego
nagrania. S¹ doskonale czytelne w szczegó³ach,
konturach i artykulacji, i to nie tylko z powodu
dobrej kondycji wysokich tonów – s³ychaæ, ¿e
i g³oœnik nisko-œredniotonowy dysponuje precyzyjnymi narzêdziami do okreœlania kszta³tów
wszystkich odtwarzanych dŸwiêków, i nawet
przy lekkiej przewadze ni¿szych rejestrów, bez
wysi³ku s³yszymy wszystko, lub prawie wszystko.
Jednoczeœnie mocne wype³nienie ni¿szego œrodka daje wra¿enie brzmienia mocnego i gêstego –
co w po³¹czeniu z przejrzystoœci¹ (w ca³ym pasmie) w du¿ym stopniu okreœla bardzo wysok¹
klasê Quantuma 903. S¹ to cechy mile widziane,
a rzadko id¹ce w parze, wiêc jest to równie¿
profil wyró¿niaj¹cy ten monitor spoœród pozosta³ych. Trzeba podkreœliæ, ¿e mówimy o subtelnoœciach. Ktoœ mo¿e bowiem powiedzieæ, ¿e Quantum 903 brzmi ciep³o, id¹c œladem wype³nienia
w niskich rejestrach, kto inny temu zaprzeczy,
zwracaj¹c uwagê na œwie¿oœæ i dok³adnoœæ. Mimo spokoju, jaki emanuje z Quantumów 903, ma-
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j¹ one du¿¹ – jak na podstawkowca – rezerwê
dynamiczn¹. Pozwala to niskim tonom utrzymaæ
czystoœæ i zwartoœæ, a ca³oœci brzmienia porz¹dek i czytelnoœæ przy doœæ wysokich poziomach
wysterowania – równie¿ ów lekko zdystansowany charakter pomaga unikn¹æ wtedy agresywnoœci. Bas jest doœæ twardy, momentami nawet masywny, ale te¿ wystarczaj¹co szybki i zwinny.
S³ychaæ jego “wewnêtrzn¹ si³ê” i dyscyplinê, która nie roz³azi siê na boki, ale i pokazywana jest
bez skrupu³ów poprzez tworzenie w muzyce
stabilnego fundamentu, dobrze rozci¹gniêtego
przez doœæ szeroki zakres basu – mo¿e nie od
absolutnie najni¿szych tonów, ale ju¿ ze stuprocentowym wype³nieniem œredniego podzakresu.
Wysokie tony s¹ bardzo solidne – to okreœlenie
wydaje siê lepiej pasowaæ do niskich tonów, ale
tym razem nie chcia³bym pisaæ o górze pasma
jako jedwabistej albo metalicznej, g³adkiej albo
wyostrzonej. A to dlatego, ¿e ze wszystkich tutaj
testowanych monitorów Quantumy 903 s¹ w tym
zakresie najbardziej neutralne, jakby uœredniaj¹c
ró¿ne odmiany, charakterystyczne dla innych
g³oœników. Spójnoœæ Quantumów 903 wynika
wiêc równie¿ z podobnego wybrzmienia wszystkich zakresów – zdyscyplinowanego, bez agresywnoœci, jednak z wgl¹dem w szczegó³y. Ten
styl jest kontynuowany w aspekcie przestrzennym – doskona³e jest odseparowanie Ÿróde³
dŸwiêku na scenie, która nie zostaje w specjalny
sposób rozci¹gniêta w ¿adnym wymiarze. Tego
w³aœnie Quantumy nie robi¹ – mimo wype³nienia,
którego pochodn¹ mo¿e byæ owe lekkie ocieplenie, nie staraj¹ siê byæ ponadnaturalne w ¿adnej
mierze. To monitor stawiaj¹cy na dok³adnoœæ,
a rezygnuj¹cy z wszelkich “czarów”. Mo¿na siê
zgodziæ, ¿e pod wzglêdem dawki emocji i ¿ywoœci (to najbardziej subiektywne kryterium) Quantumy 903 nie robi¹ takiego wra¿enia, jak niektóre
inne monitory tego testu – i id¹c najdalej tym
tokiem rozumowania, mo¿na im zarzuciæ
brzmienie nazbyt techniczne. Z drugiej strony
nazwaæ to mo¿na po raz kolejny precyzj¹ i wiernoœci¹, które to cechy powinny byæ nadrzêdne
dla sprzêtu wysokiej klasy.
Andrzej Kisiel

QUANTUM^2
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

5000
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Wykonanie i komponenty
Bardzo solidny i zarazem wyrafinowany monitor.
Obydwa g³oœniki z neodymowymi magnesami. Wykoñczenie fornirami i lakierem na wysoki po³ysk.
Laboratorium
Charakterystyka zrównowa¿ona i szerokopasmowa,
dobra efektywnoœæ.
Brzmienie
Zdyscyplinowane, neutralne, dok³adne, bez egzaltacji,
bez niedopowiedzeñ. Rasowy monitor – profesjonalista
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