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Fizyka neodymowa

Magnat QUANTUM 908
Najnowsza referencyjna konstrukcja Magnata w niczym nie nawi¹zuje do poprzedniego flagowca firmy,
makabrycznie wielkich, kanciastych i n-razy dro¿szych Vintage 990. Quantum 908 jest ucywilizowany,
wyszczuplony, wyg³adzony, ale i tak niezwykle efektowny.
908 to najlepszy model w seriach Quantum; seriach, poniewa¿
ma³e zamieszanie w szybkim zrozumieniu oferty Magnata wprowadza
równoczesne funkcjonowanie dwóch serii Quantum – obejmuj¹cej
najlepsze wspó³czesne Magnaty serii Quantum 900, i zawieraj¹cej
tañsze modele, serii Quantum 500. Ale i konstrukcje serii Quantum
500 nie wypad³y sroce spod ogona, czego dowodem by³ nasz test
jednego z modeli stamt¹d zaczerpniêtych, Quantum 505, które pogoni³y kota wielu kolumnom w cenie do 3000 z³.
Poza dwoma seriami Quantum, Magnat ma jeszcze wiele innych
propozycji na nieco ni¿szych pó³kach cenowych, w tym coraz wiêcej
kompletów do kina domowego.
Seria Quantum 900 jest wiêc seri¹ referencyjn¹, i w takim razie
908 objawia siê jako flagowiec Magnata. Trudno mu odmówiæ prawa
do pe³nienia tej roli – jest du¿y, piêknie wykonany, uzbrojony w ca³¹
bateriê nowoczesnych przetworników... ale jeszcze do niedawna najwiêksz¹ i najdro¿szym Magnatem by³ Vintage 990, kosztuj¹cy – uwaga
– ponad 10 razy wiêcej! I chocia¿ nie ma go ju¿ wœród nas (tak
naprawdê nigdy nie by³o, nie sprowadzono do Polski ani jednej pary),
to trudno mi o nim nie wspomnieæ, bo jego konstrukcja by³a zupe³nie
niepowtarzalna – czyste szaleñstwo: g³oœnik subniskotonowy o œrednicy 60-cm (ówczesny, a mo¿e i do dzisiaj rekord œwiata, pochodz¹cy
z samochodowej dzia³ki Magnata g³oœnik Aggressor 6000), w objêtoœci
500 litrów, z w³asnym wzmacniaczem 750W, ponadto 30-cm niskotonowy w objêtoœci 200 litrów ze wzmacniaczem 250W, dalej 17cm œredniotonowy i pierœcieniowy wysokotonowy Scan-Speak (ta
sekcja ju¿ pasywna), wszystko w zupe³nie zaskakuj¹cej swoj¹ estetyk¹ obudowie o wysokoœci 185 cm, szerokoœci 60-cm i g³êbokoœci
prawie metra. Pasmo przenoszenia – 15-50000Hz. Mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e albo Magnat jest nieobliczalny, albo ¿e – dzia³aj¹c z pe³n¹ premedytacj¹ – wie o grupie potencjalnych klientów, pragn¹cych
wydaæ maj¹tek na takiego potwora, a nawet parê. I albo chwila szaleñstwa minê³a, albo ci, którzy mieli kupiæ, kupili – Vintage 990 zniknê³o z oferty, a samochodowy Aggressor 6000, po dwóch sezonach
goœcinnych wystêpów w domowym crazy-hi-endzie, wróci³ do zaawansowanego car-audio, w którym wariactwo jest norm¹.
Vintage by³o zreszt¹ wówczas popularn¹ nazw¹ kilku serii g³oœnikowych Magnata, które zosta³y hurtem wycofane i zast¹pione w³aœnie przez now¹ generacjê – Quantum.
Wobec potêgi Vintage 990, najlepszy wspó³czesny Magnat jest
miêczakiem pod ka¿dym wzglêdem, w ka¿dym wymiarze. Na szczêœcie równie¿ w wymiarze cenowym. Jednoczeœnie, na tle wszystkich
pozosta³ych kolumn trzyczêœciowego testu “niemieckich audiofizyków”, Quantum 908 prezentuje siê chyba najbardziej atrakcyjnie, jest
po prostu najwiêkszy, ma najwiêcej – i to bardzo dobrych - g³oœników, jest luksusowo wykoñczony .. a kosztuje wcale nie najwiêcej,
wrêcz przeciwnie, tañsze s¹ tylko Cantony Vento 809. Wygl¹d i technika zaimplementowana w Quantumy 908 s¹ naprawdê imponuj¹ce
wobec ceny – w tym kontekœcie bardzo umiarkowanej. Kolumny te
mo¿na postawiæ w jednym rzêdzie z kosztuj¹cymi dwa, a nawet trzy
razy tyle, i nic nie zdradzi³oby ich pochodzenia z zupe³nie innego
zakresu cenowego.
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P³ytê dla zacisków
przy³¹czeniowych
dopasowano wizualnie
do wylotu tunelu
bas-refleks. Jeden otwór
wspó³pracuje z trójk¹ niskotonowych,
napêdzaj¹cych wspólny uk³ad rezonansowy
obudowy. Bardzo du¿e wyprofilowanie
wylotu ma zredukowaæ turbulencje
w sytuacji, gdy w otworze powstan¹ du¿e
prêdkoœci powietrza.

Para g³oœników œredniotonowych
równie¿ ma do dyspozycji komorê
z otworem, tym razem jednak znacznie
mniejszym i wyt³umionym zatyczk¹ z g¹bki.

Czy Quantumy bêdziemy ogl¹daæ z przodu,
czy z ty³u, a przetworniki z zewn¹trz, lub bêdziemy dociekaæ ich jakoœci po wykrêceniu, tak
jak solidnoœci obudowy, przypatrywaæ siê ca³ej
sylwetce lub detalom – musimy podziwiaæ. Nie
ka¿demu w stu procentach bêdzie odpowiadaæ
wielkoœæ konstrukcji czy sposób pokrycia œcianek
– ale tylko dlatego, ¿e mo¿e on wydawaæ siê...
zbyt dekoracyjny. Front pokryto lekko b³yszcz¹cym lakierem w kolorze grafitowym, pozosta³e
œcianki s¹ fornirowane, ale równie¿ polakierowane na po³ysk. Wystêpuj¹ trzy wersje – bukowa,
wiœniowa i czarna. Wybór, mo¿na powiedzieæ,
umiarkowany, tylko wœród najbardziej podstawowych kolorów obowi¹zuj¹cych dzisiaj na rynku, wydaje siê trochê zbyt skromny wobec
szczytowej pozycji modelu w ofercie, a przede
wszystkim wobec coraz bardziej wybrednej
klienteli. Mo¿e wiêkszoœæ zadowoli siê którymœ
z dostêpnych wariantów, ale kilku odejdzie niezdecydowanych. Jasne, ¿e liczba wersji wykoñczenia i wystêpowanie wœród nich bardziej egzotycznych fornirów jest funkcj¹ ceny, wiêc nie
wypada zbyt d³ugo narzekaæ.
Obudowa lekko rozszerza siê ku ty³owi, ale
niewielki k¹t miêdzy bocznymi œciankami nie
upowa¿nia do ¿adnych oczekiwañ wzglêdem redukcji fal stoj¹cych – to raczej tylko dzia³anie
w kierunku uatrakcyjnienia samego kszta³tu.
Koncepcja architektoniczna Quantuma 908
nie budzi w¹tpliwoœci - kolumna jest wysoka
i wysmuk³a, ale zrealizowana przy pomocy doœæ
nietypowego systemu g³oœników. Z zewn¹trz widzimy a¿ piêæ bliŸniaczych jednostek o œrednicy
ok. 18cm. Jak je skonfigurowano? Zastosowanie
kilku g³oœników niskotonowych jest oczywiste,
a skoro maj¹ one umiarkowan¹ œrednicê, charakterystyczn¹ dla g³oœników nisko-œredniotonowych, wiêc specjalny g³oœnik œredniotonowy mo¿e byæ takiej samej wielkoœci jak one, w tym
przypadku relatywnie du¿y. Jedna 18-tka œredniotonowa zupe³nie wystarczy nawet dla du¿ych

kolumn, a w sekcji niskotonowej liczy siê ka¿da
kolejna. Poniewa¿ jedna 18-tka znajduje siê powy¿ej wysokotonowego, a cztery razem poni¿ej,
podejrzewa³em, ¿e tak te¿ wygl¹da podzia³ na
sekcjê œredniotonow¹ i niskotonow¹. Jednak by³a
jeszcze inna mo¿liwoœæ... konstruktor szczególnie du¿o zainwestowa³ w zakres œredniotonowy,
bowiem równie¿ g³oœnik bezpoœrednio pod wysokotonowym przetwarza tê czêœæ pasma, a niskotonowe w tej sytuacji s¹ tylko trzy. Trzy 18-tki
“na basie” to nadal ca³kiem sporo, ³¹czna powierzchnia ich membran jest podobna do powierzchni w g³oœniku 30-cm lub parze 20-cm,
czyli analogiczna jak w Vento 809 Cantona.
Wci¹¿ jednak mo¿na siê zastanawiaæ, po co uruchomiono tak siln¹ partiê œredniotonow¹, tutaj
dwie 18-tki to naprawdê bardzo du¿o. Je¿eli
konstruktor jest bezkompromisowym zwolennikiem lokalnych œrednio-wysokotonowych uk³adów symetrycznych (d’Appolito), to tak siê musia³o to skoñczyæ – potrzebowa³ dwóch g³oœników œredniotonowych, bez wzglêdu na ich wielkoœci, a wielkoœæ z kolei zosta³a okreœlona poprzez za³o¿enia... estetyczne – czyli unifikacjê
wielkoœci wszystkich g³oœników nisko i œredniotonowych. Teoretycznie bowiem dwa mniejsze
g³oœniki œredniotonowe by³yby w tym miejscu
lepsze... ale patrz¹c na pozosta³e konstrukcje serii Quantum 900, we wszystkich widaæ tylko 18tki! Najprawdopodobniej do produkcji wdro¿ony
zosta³ tylko jeden typ g³oœnika, wystêpuj¹cy
w ró¿nych wariantach impedancji. Po odkrêceniu
wszystkich g³oœników odczyta³em z oznaczeñ, ¿e
dwie górne 18-tki, czyli pracuj¹ce jako œredniotonowe, maj¹ impedancjê 8 omów, a trzy dolne
12 omów. Oczywiœcie pod³¹czenie równoleg³e
g³oœników w ramach poszczególnych sekcji powoduje, ¿e obydwie maj¹ impedancjê 4 omów.
Wersja 12-omowa zosta³a przygotowana specjalnie na potrzeby Quantuma 908, ale mo¿na podejrzewaæ, ¿e wersja 8-omowa znajduje zastosowanie równie¿ w innych zespo³ach serii Quantum,
w roli g³oœnika nisko-œredniotonowego.

18-cm g³oœniki s¹ wyposa¿one
w niezwyk³ej urody i jakoœci uk³ady
magnetyczne – neodymowe, z wianuszkiem
piór radiatorów ch³odz¹cych. Artystycznie
wyprofilowany kosz daje pe³n¹
swobodê ruchowi powietrza.
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Widzia³em wiele doskona³ych 18-tek, te nale¿¹ do œcis³ej czo³ówki. W du¿ej mierze st¹d mój
zachwyt nad ca³ymi kolumnami Quantum 908 –
a¿ piêæ takich piêknisiów w ka¿dej! Zacznijmy od
kosza – oczywiœcie odlewanego, z op³ywowymi
¿ebrami, wentylowaniem cewki, i wyj¹tkowo
ozdobnym wykonaniem widocznego z zewn¹trz,
masywnego, ciekawie wyprofilowanego pierœcienia; mo¿e siê wydawaæ, ¿e jest to dodatkowo
dokrêcony element (osiem œrub – te¿ ³adnie),
pod którym ukryto g³oœnik – tymczasem to ju¿
w³aœciwy kosz. Uk³ad magnetyczny równie¿
okreœla bardzo wysok¹ wartoœæ tego przetwornika. Od razu zwracaj¹ uwagê pióra aluminiowych
radiatorów, otaczaj¹cych magnes o raczej niewielkiej œrednicy... ale jest to magnes neodymowy, znacznie bardziej efektywny od ferrytowego, pozwalaj¹cy wytworzyæ silne pole przy
umiarkowanych wymiarach. Jest jednak znacznie
dro¿szy od ferrytowego, st¹d stosowany przede
wszystkim w sytuacjach, które wymagaj¹ w³aœnie
ma³ych wymiarów – a wiêc w g³oœnikach wysokotonowych aplikowanych w uk³adach koncentrycznych, poza g³ówn¹ obudow¹, itp. Ponadto
kubkowa forma tego magnesu zapewnia jednoczeœnie “samoekranowanie” - brak rozproszonego pola magnetycznego. Stwierdzono ponadto,
¿e magnesy neodymowe, dziêki lepszemu skoncentrowaniu strumienia, daj¹ bardziej równomierne pole w szczelnie, co przek³ada siê na ni¿sze zniekszta³cenia. Pod jednym wszak¿e warunkiem – ¿e w uk³adzie magnetycznym nie pojawi
siê wysoka temperatura, która magnesom neodymowym mo¿e bardzo zaszkodziæ. St¹d te¿ zastosowanie radiatorów dooko³a – chocia¿ rzadko
takie spotyka siê w przetwornikach wysokotonowych, to w nisko-œredniotonowych, gdzie dostarczana jest znacznie wiêksza moc akustyczna,
zw³aszcza w zakresie pierwszych kilkuset Hz,
rozwi¹zanie takie jest jak najbardziej w³aœciwe.
Membrana jest aluminiowa, o profilu wychodz¹cym pionowo z cewki (co pozwala unikn¹æ naprê¿eñ na po³¹czeniu membrany i karkasu),
i póŸniej szybko zakrzywionym. Dba³oœæ widaæ
nawet w takim szczególe, jak linki doprowadzaj¹ce sygna³ od zacisków g³oœnika do cewki
– ich kilkucentymetrowe odcinki zaizolowano.
Dla pary œredniotonowych wydzielono bardzo du¿¹ komorê - ponad 1/3 ca³kowitej objêtoœci obudowy. Bior¹c po uwagê proporcje powierzchni membran sekcji œredniotonowej i niskotonowej, wydaje siê to zrozumia³e, ale przecie¿ nie sama wielkoœæ g³oœnika decyduje o optymalnej objêtoœci - przetwarzanie œrednich czêstotliwoœci nie wymaga obudowy analogicznej, jak
przetwarzanie basu. Kolejny element uk³adanki
pojawia siê na tylnej œciance – oprócz spodziewanego otworu bas-refleks dla g³oœników
niskotonowych, jest tam równie¿ mniejszy, wyprowadzony z komory œredniotonowej, co prawda wyt³umiony zatyczk¹ z pianki. Wszystko to
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razem: dwa du¿e g³oœniki, du¿a komora, i wreszcie otwór, zaczyna sugerowaæ, ¿e g³oœniki nominalnie œredniotonowe maj¹ za zadanie wspomagaæ równie¿ przetwarzanie niskich tonów. Zadanie jest chyba tajne, bo podawana przez producenta pierwsza czêstotliwoœæ podzia³u –
250Hz – nie upowa¿nia jednak do stwierdzenia,
¿e œredniotonowe 18-tki efektywnie wchodz¹
w zakres basu. Rzecz ostatecznie chyba wyjaœniaj¹ pomiary naszego laboratorium. Owszem,
charakterystyka sekcji œredniotonowej opada ³agodnie poni¿ej czêstotliwoœci podzia³u (6dB
w pierwszej oktawie), ale znajduje siê przecie¿
i tak znacznie poni¿ej charakterystyki sekcji niskotonowej i jej udzia³ w przetwarzaniu poni¿ej
100Hz jest ju¿ pomijalny. Jednak dziêki najprawdopodobniej podobnemu zestrojeniu uk³adów
rezonansowych obydwu sekcji, mo¿liwe by³o
uzyskanie dobrej integracji fazowej przy ³agodnym filtrowaniu z obydwu stron. Inaczej mówi¹c,
dzia³anie niskotonowych przechodzi bardzo
p³ynnie w dzia³anie œredniotonowych, które pracuj¹ w bardzo komfortowych warunkach du¿ej
objêtoœci i podzielenia mocy miêdzy siebie, co
mo¿e byæ Ÿród³em wyj¹tkowo swobodnego,
wolnego od kompresji przetwarzania zakresu
wy¿szego basu / ni¿szego œrodka.
Obudowê solidnie uzbrojono w wewnêtrzne
wzmocnienia – znajdziemy tam jedn¹ pe³n¹ przegrodê (ustawion¹ ukoœnie, oddzielaj¹c¹ komorê
œredniotonowych), trzy wieñce poziome, roz³o¿one w miarê regularnie na ca³ej wysokoœci kolumny, a ponadto piêæ dodatkowych “pó³ek”,
wi¹¿¹cych boczne œcianki i podpieraj¹cych uk³ady magnetyczne wszystkich g³oœników niskotonowych i œredniotonowych. Tak bogate wyposa¿enie wnêtrza obudowy nie zwolni³o konstruktora z zabezpieczenia odpowiedniej masywnoœci
samego frontu – zmierzy³em gruboœæ, bez
w¹tpienia 3-cm, podczas gdy producent podaje
22mm... mo¿e dotyczy to pozosta³ych œcianek,
ale przednia jest chyba uprzywilejowana.
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Wnêtrze obudowy jest równie
solidne, jak g³oœniki. Poza kilkoma
wieñcami ³¹cz¹cymi wszystkie pionowe
œcianki, za ka¿dym g³oœnikiem niskotonowym i œredniotonowym znajduje siê pó³ka,
daj¹ca oparcie ich uk³adom magnetycznym.
Komora dla pary g³oœników œredniotonowych jest du¿a i równie¿ wentylowana
otworem z ty³u.
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budowê w czêœci niskotonowej wype³niono w³óknin¹
w stopniu umiarkowanym,
pokrywaj¹c ni¹ tylko œcianki, i to nie
wszêdzie, najwyraŸniej nie chc¹c
t³umiæ dzia³ania uk³adów rezonansowych. Równie¿ komora œredniotonowa nie zosta³a “upakowana”.
Wspomniane otwory bas-refleks,
tak jak wiele innych fragmentów
konstrukcji Quantuma 908, s¹
imponuj¹ce. Wykonano iœcie
rekordowe wyprofilowania wylotów
– tunel z komory niskotonowych ma
œrednicê w œwietle ok. 7-cm, ale przy
krawêdzi zewnêtrznej ju¿ 15-cm.
Tunel z komory œredniotonowych
jest dwa razy mniejszy. Obydwa tunele
elegancko przykrêcono ampulami, i upodobniono do obudowy terminalu przy³¹czeniowego.
Pojawia siê tu ma³y niedosyt – chocia¿
obowi¹zuj¹cym standardem dla tuneli basrefleks pozostaje zastosowanie plastiku, to
spotka³em ju¿, wygl¹daj¹ce w³aœnie tak jak
w Quantumie 908, tunele aluminiowe. I w³aœnie
z aluminiowego odlewu przygotowano terminal
z zaciskami – a tunele, chocia¿ udaj¹ swoim
kolorem ten metal, okazuj¹ siê jednak
plastikowe. Zaciski przy³¹czeniowe – ponownie
pierwsza klasa, a jako zwory odcinki srebrzonych przewodów.

Komponenty zwrotnicy
nie sprawi¹ zawodu,
chocia¿ do bezkompromisowego sposobu ich dobierania jeszcze trochê
brakuje. Na p³ytce filtrów
œrednio-wysokotonowych
znajduj¹ siê wiêc kondensatory tylko polipropylenowe
i cewki powietrzne, natomiast w sekcji niskotonowej nie oby³o siê bez
cewek rdzeniowych – ale
dobry rdzeñ nie jest z³y.
Wreszcie ten
komponent konstrukcji,
którym Magnat chwali siê
w pierwszym zdaniu w³asnej
prezentacji ca³ej serii Quantum 900. Tutaj, przy
ca³ym uznaniu dla kunsztu wyra¿onego
w konstrukcji Quantum 980, nie powstrzymam
siê od zastrze¿eñ. Otó¿ Magnat deklaruje
zastosowanie g³oœnika wysokotonowego,
a w zasadzie superwysokotonowego, nazwanego
dumnie “F-max Plus Reference”, który ma
zapewniæ przetwarzanie do 75000Hz (nie
podano jednak spadku decybelowego przy tej
czêstotliwoœci, co pozwala deklarowaæ
w zasadzie dowoln¹ czêstotliwoœæ). Tymczasem
przetwornik ten dostarczy³a Vifa, i jest to
zmodyfikowana wersja znanego “DX-a”.
Tweeter bardzo dobry (i wcale nie bardzo
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drogi...), znany jest z przetwarzania pasma do
30-40kHz, co osi¹ga dziêki niekonwencjonalnej
membranie, sk³adaj¹cej siê z kopu³ki o œrednicy
25-mm, i otaczaj¹cego j¹ pierœcienia, który
zarówno powiêksza powierzchniê drgaj¹c¹, jak
te¿ jest Ÿród³em promieniowania czêstotliwoœci
najwy¿szych. Jedwabna membrana, dla uzyskania
optymalnych charakterystyk, wymaga specjalnego nas¹czenia, a front musi byæ starannie
wyprofilowany, aby umo¿liwiæ jak najszersze
promieniowanie. Wersja zastosowana przez
Magnata ma neodymowy uk³ad magnetyczny
i nieco inn¹ p³ytê przedni¹ – na tym polega
widoczna zmiana wzglêdem wersji standardowej, mo¿e wewn¹trz ukrywaj¹ siê nastêpne...
ale podejrzenie, ¿e tego typu tweeter doci¹gnie
charakterystykê “tylko” do ok. 40kHz, a nie
75kHz, potwierdzi³y pomiary niemieckiego
Stereoplaya (test Quantum 908 – styczeñ 2005).
Seria Quantum 900 obejmuje w sumie piêæ
modeli – poza przywódc¹ stada 908, jeszcze
dwa inne wolnostoj¹ce – trójdro¿ne Quantum
907 (w sumie z trzema 18-tkami, prawdopodobnie jedn¹ œredniotonow¹ i dwoma niskotonowymi, bo nie podejrzewam, ¿e odwrotnie),
dwudro¿ne 905 (dwie 18-tki w uk³adzie
symetrycznym), podobnie skonfigurowany
centralny 916 i podstawkowe 903 (dwudro¿ne,
z jedn¹ 18-tk¹). Wszêdzie zastosowano podobne
18-tki z neodymowymi magnesami i aluminiowymi membranami i pierœcieniowo-kopu³kowe
wysokotonowe.
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Minima na charakterystyce impedancji (rys. 1)
Quantum 908 le¿¹ nieco wy¿ej ni¿ w konstrukcji
Cantona – tam schodzi³y do poziomu 3 omów,
tutaj do ok. 4 omów, ale i tak musimy zakwalifikowaæ Magnata jako zespó³ znamionowo 4-omowy, chocia¿ powinien okazaæ siê obci¹¿eniem
ca³kowicie akceptowalnym dla ka¿dego przyzwoitego wzmacniacza, z wyj¹tkiem zupe³nie
beznadziejnych amplitunerów. W zakresie niskotonowym widaæ dwa klasyczne wierzcho³ki ujawniaj¹ce dzia³anie bas-refleksu, a minimum miêdzy
nimi (tutaj przy 45Hz) w przybli¿eniu namierza
nam czêstotliwoœæ rezonansow¹ obudowy.
Charakterystyka przetwarzania kszta³tuje siê
doskonale (rys. 2). Lekkie os³abienie prze³omu
niskich i œrednich czêstotliwoœci nie wymyka siê
zrównowa¿eniu +/-2dB, które mo¿na wyznaczyæ dla bardzo szerokiego pasma 40Hz-20kHz.
Zakres œrednio-wysokotonowy (powy¿ej 400Hz)
prowadzony jest niemal perfekcyjnie - +/- 1dB to
dla zespo³u g³oœnikowego wynik referencyjny.
A poziom basu idealnie do niego dopasowano,
jednoczeœnie zapewniaj¹c uzyskanie niskiej czêstotliwoœci granicznej – spadek –6dB odczytujemy
niewiele powy¿ej 30Hz. Efektywnoœæ nie jest szokuj¹ca, ale przy tak szerokim pasmie i wcale nie
morderczej impedancji satysfakcjonuj¹ca – 86dB.
Poniewa¿ na osi g³ównej wysokie tony nie
wykazywa³y najmniejszej ochoty do dominacji,
dlatego nie ma powodu, aby os³abiaæ je ustawianiem kolumn w kierunku innym ni¿ bezpoœrednio na miejsce ods³uchowe. Rys. 3 pokazuje jednak, ¿e lekkie skrêcenie – w granicach 15O – nie
przyniesie ¿adnej szkody, bo charakterystyka le¿y wówczas tylko ok. 1dB poni¿ej przebiegu
z osi g³ównej, na osi 30O pojawia siê wiêkszy spadek, ale i tak rozpraszanie okazuje siê wyj¹tkowo dobre, co widaæ ju¿ na pierwszy rzut oka
jako zbie¿noœæ wszystkich charakterystyk. Kolejne punkty dla Quantuma 908.
Maskownica wprowadza szereg drobnych
os³abieñ (rys. 4), nie s¹ one w stanie zburzyæ
dobrego przebiegu charakterystyki, ale tym razem, w³aœnie wobec tak wyœmienitych wyników
wyjœciowych, szkoda choæ trochê psuæ tak ³adny
obrazek, jaki prezentuje przebieg bez maskownicy. Kto chce siê delektowaæ najwy¿sz¹ jakoœci¹
Quantuma 908, powinien maskownicê zdj¹æ.
Wszystkie trzy g³oœniki niskotonowe prowadz¹ wspóln¹ grê tym samym pasmem, wiêc na
rys. 5 reprezentowane s¹ przez jedn¹, z³o¿on¹
charakterystykê. Zapadniêcie przy 39Hz to jak
najbardziej prawid³owy efekt dzia³ania obudowy
bas-refleks, jego ostroœæ oznacza, ¿e uk³ad rezonansowy nie jest t³umiony (szczelna obudowa,
umiarkowana iloœæ wyt³umienia). Szczyt charakterystyki ciœnienia z otworu pojawia siê wiêc wyraŸnie w okolicach czêstotliwoœci rezonansowej,
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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
320
133x24x40

rys. 2. Quantum 908, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Quantum 908, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3. Quantum 908, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. Quantum 908, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5. Quantum 908, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

i wraz z charakterystyk¹ samych g³oœników
kszta³tuje bardzo obiecuj¹c¹ charakterystykê
wypadkow¹, która opada tylko z niewielkim nachyleniem do 35Hz, a dopiero poni¿ej szybciej.
Dodatkowo pokazaliœmy charakterystykê zmierzon¹ w polu bliskim g³oœników œredniotonowych, chocia¿ dobre odzwierciedlenie jej kszta³tu zachodzi tylko poni¿ej 300Hz. To jednak wystarczy, aby zobaczyæ czêstotliwoœæ podzia³u
przy 250Hz, a tak¿e ³agodne filtrowanie górnoprzepustowe (jak równie¿ dolnoprzepustowe dla
sekcji niskotonowej) – dwa du¿e g³oœniki œredniotonowe wspomagaj¹ trójkê niskotonowych a¿
do 100Hz, maj¹ przecie¿ podobn¹ wielkoœæ,
jak i mo¿liwoœci amplitudowe. Charakterystyka
wypadkowa przebiega dok³adnie 6dB
powy¿ej przeciêcia, wiêc zgodnoœæ
fazowa jest stuprocentowa...
Stuprocentowo doskona³y zestaw pomiarów.

Z piêciu g³oœników 18-cm dwa
górne (bezpoœrednio powy¿ej
i poni¿ej g³oœnika niskotonowego) przetwarzaj¹ œrednie
czêstotliwoœci, trzy pozosta³e niskie tony.
Jednak wszystkie
maj¹ niemal
identyczn¹
konstrukcjê.
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C
G³oœnik wysokotonowy instalowany we
wszystkich kolumnach serii Quantum 900
ma membranê kopu³kowo-pierœcieniow¹,
zdoln¹ do rozszerzenia pasma przetwarzania znacznie powy¿ej 20kHz; do jakiej
czêstotliwoœci dok³adnie – tutaj zdania s¹
podzielone...
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Brzmienie
Wielka kultura bez ¿adnych wyraŸnych tendencji.
Spójny przekaz, wywa¿one prezentowanie detali,
w³aœciwe kontury wype³nione bogat¹ tkank¹. Do tego
du¿y potencja³ dynamiczny i kompletny bas.

U

Wykonanie i komponenty
Pod ka¿dym wzglêdem na poziomie znacznie wy¿szym ni¿ sugeruje to cena. Bardzo zaawansowane
przetworniki w du¿ej, solidnej i piêknie wykonanej
obudowie.
Laboratorium
Bez zastrze¿eñ. Bardzo dobra równowaga zakresów,
szerokie pasmo, bezpieczna impedancja.

£

14 000
ELCO-EXIM

S

QUANTUM 908
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

D

woli wiêkszoœci zw³aszcza dawnych francuskich
g³oœników, graj¹cych twardo i siarczyœcie.. czy
mo¿e w typie brzmienia uto¿samianego ze
“szko³¹ brytyjsk¹”?
Tylko w absolutnie najlepszych jej przyk³adach. Quantum 908 to wolny od przegiêæ, manier, zapo¿yczeñ, nalecia³oœci, wzór prawid³owego brzmienia – oczywiœcie nie idea³, bo takiego nie ma, ale wzór do naœladowania – dla
wszystkich kolumn w zakresie cenowym do...
poprawnoœæ polityczna wymaga, aby jednak nie
stawiaæ kolumny za “tylko” 14000 z³ z w jednym
szeregu z dziesiêæ razy dro¿szymi (tak, s¹ takie),
ani tym bardziej nie stawiaæ ich na czele. Ale pod
wzglêdem cech wymienionych kilka zdañ wczeœniej, po prostu nie s³ysza³em i nie oczekujê, ¿e
us³yszê, cokolwiek wiêcej ni¿ z Quantumów 908.
Czego wiêc brakuje do idea³u? S³ysza³em bardziej piorunuj¹cy bas (czemu nie, czasami siê
przydaje), bogatsz¹ górê pasma (owszem), wiêcej “czu³oœci” i delikatnoœci. Tyle ogólników,
œwie¿ych wra¿eñ. A z notatek: Bas - zwarty,
mocny œredni podzakres, niezm¹cony, nieos³abiony w uderzeniu ¿adnym zmiêkczeniem, ale
i nie wyeksponowany, równie¿ bez nadmiernej
¿ylastoœci. Œrednica prowadzona szerokim zakresem czêstotliwoœci i jednoczeœnie skoncentrowana. Pierwszy plan bardzo wyrazisty – lekko wysuniêty do przodu, ale i dok³adnie rysowany,
g³osy niepogrubione, dobrze zakreœlone w przestrzeni i w artykulacji. Struny gitar lekko powiêkszone (a migda³ki wokalistów?). Bardzo naturalne.
Po pierwszej sesji pozosta³o odczucie lekkiej
twardoœci œrednich tonów, które jednak by³o
dobrym fundamentem dla ich precyzji; porównanie z Cantonami ujawni³o jednak, ¿e to Magnaty maj¹ do zaoferowania pewn¹ dawkê ciep³a
i miêkkoœci, a nie konkurent, jak równie¿ to, co
w oczywisty sposób wynika z pomiarów - ¿e Quantum “schodzi” znacznie ni¿ej. Nie dzieje siê to
jednak notorycznie, najczêœciej bas prowadzony
jest œrednim i wy¿szym podzakresem – tak jak
jest nagrany - a wycieczki w okolice 20Hz s¹ tak
czêste, jak czêsto zaprasza do nich sama p³yta.
Z najni¿szym basem czy bez, “kontrola” jest bez
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hocia¿ w trakcie ods³uchów wiedzia³em
ju¿, ¿e Quantumy 980 zaprezentowa³y
w laboratorium bardzo dobrze zrównowa¿on¹ charakterystykê przetwarzania, i na taki
stan rzeczy mog³em byæ przygotowany, to jednak ich brzmienie pod pewnym wzglêdem mnie
zaskoczy³o. Po pierwsze bogaty wygl¹d samej
kolumny mimo wszystko rodzi trochê irracjonalne oczekiwanie, ¿e dŸwiêk bêdzie podobnie
efektowny, b³yszcz¹cy, i rozci¹gnie siê od pod³ogi niemal do sufitu. Po drugie test wielokrotnie
tañszych Quantumów 505 pokaza³, ¿e dobra równowaga wcale nie musi przeszkadzaæ bardzo
œwie¿emu, witalnemu, sprê¿ystemu brzmieniu.
Skoro taki efekt pojawi³ siê ju¿ w tanim modelu,
to id¹c tym tropem, w konstrukcji znacznie bardziej zaawansowanej, za pomoc¹ wiêkszej liczby
lepszych przetworników, konstruktor dbaj¹cy
o charakter “firmowego brzmienia”, powinien
wynieœæ tego rodzaju charakter brzmienia, wspomniane cechy, na poziom olœniewaj¹cy i zapieraj¹cy dech w piersiach. A tymczasem tchu wcale
nie straci³em, tylko... krok po kroku, nagranie po
nagraniu, odkrywa³em, a w zasadzie przypomina³em sobie te umiejêtnoœci dŸwiêkowe, które
decyduj¹ nie o tym, ¿e kolumna zapiera dech
w piersiach – no bo jak d³ugo mo¿na wytrzymaæ
na bezdechu, nawet s³uchaj¹c doskona³ych kolumn? – ale o tym, ¿e oddychaj¹c zdrowo, g³êboko i miarowo, obcujemy z brzmieniem najwy¿szej klasy. Dla koneserów. Dla zdeklarowanych
audiofilów i dla zdeklarowanych nie-audiofilów,
którzy jednak maj¹ pojêcie, wiedzê, praktykê,
dobry s³uch i dobry gust.
Je¿eli bowiem oceniaæ Quantumy 908 przez
pryzmat rzetelnoœci, wiernoœci, równowagi, neutralnoœci, itp., s¹ to jedne z najlepszych kolumn,
jakie s³ysza³em. A na tym lista ich zalet siê nie
koñczy, bo wymieniony powy¿ej zestaw mo¿e
dotyczyæ np. ma³ego monitora, który nie obs³u¿y
niskiego basu, nie zapewni du¿ej skali dŸwiêku
ani dynamiki. To wszystko przecie¿ mamy z Quantuma 908 hurtem i bez ¿adnych targów, bez
¿adnych kompromisów. Po chwilowej dezorientacji brakiem jakichkolwiek objawów efekciarstwa i taniej spektakularnoœci, odczyta³em niesamowit¹ dla kolumny tej wielkoœci i tej “dro¿noœci”
spójnoœæ, bezwzglêdn¹ koherencjê, w³aœciw¹
ma³ym (i tylko najlepszym), dwudro¿nym konstrukcjom, które po prostu ³atwiej zestroiæ, maj¹c za zadanie po³¹czyæ tylko dwa przetworniki.
A tutaj szeœæ... i dŸwiêk jak z jednego, naturalnego Ÿród³a, zintegrowany, rytmicznie skoordynowany, tonalnie zdyscyplinowany, ¿e a¿ strach...
strach, ¿e ktoœ powie – takie wspania³e kolumny,
a wysokich tonów tylko tyle, ile trzeba, ¿eby by³o “normalnie”... a basu tylko tyle, ile trzeba, ¿eby wszystko by³o w porz¹dku... a gdzie jakieœ
efekty nadzwyczajne? Nie ma. Po raz ostatni (w
tym teœcie...) wracaj¹c do dawnych stereotypów,
mo¿na powiedzieæ, ¿e Quantum 908 to kolumna
typowo “antyniemiecka”, bo pozbawiona eksponowania skrajów pasma, równie¿ daleka od swa-

zarzutu. Wysokie tony najmniej przyci¹gaj¹ uwagê – na pewno nie jest ich za ma³o, nie maj¹
¿adnych problemów z rozdzielczoœci¹, nadmiern¹ po³yskliwoœci¹ czy wrêcz przeciwnie – matowoœci¹, po prostu uczciwie i równo dope³niaj¹
ca³oœæ. Jednak mogê przyznaæ, ¿e gdyby by³o ich
o pó³ decybela (a mo¿e o ca³y) wiêcej, to chyba
nikt by nie narzeka³ na ich nadmiar, a kto inny by
siê ucieszy³.
Moja w¹tpliwoœæ, która w gruncie rzeczy jest
kolejnym komplementem, brzmi nastêpuj¹co:
czy tak prawid³owe zestrojenie ma szanse na taki
sukces, na jaki zas³uguje?
Nie kupiê tych kolumn, bo kolumny muszê
sobie robiæ sam. Taki mam problem, zacz¹³em tê
zabawê w dzieciñstwie i nie mogê przerwaæ. Ale
gdybym sam zrobi³ sobie tak graj¹ce kolumny,
niczego w nich ju¿ bym nie poprawia³.
Andrzej Kisiel
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