HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 7000 z³
Kanada nie jest mo¿e g³oœnikow¹ potêg¹, ale kilka znanych i du¿ych firm mo¿e
wystawiæ. Te najwa¿niejsze by³y ju¿ w Polsce obecne kilka lat temu, i mo¿e nawet s¹
do dzisiaj, ale ich aktywnoœæ jest znikoma. Z jednym wyj¹tkiem – Paradigma. Nie
spotykamy go w naszych testach nieustannie, ale na pewno systematycznie.
Najczêœciej by³y to jednak modele tañszych serii Performance i Monitor (wcale nie
sk³adaj¹cej siê wy³¹cznie z podstawkowców). A tym razem coœ na tym tle
wyj¹tkowego – ekskluzywny podstawkowiec.

T

o w³aœnie propozycja przetestowania Signature S2, poparta natychmiastowym ich
dostarczeniem pod znany wszystkim dystrybutorom adres, by³a zarzewiem konfrontacji
trzech podstawkowców. Naturalnym odruchem
by³o bowiem nawo³ywanie do konkurencji – kto
gotów jest zmierzyæ siê z wyzwaniem Paradigma?
Ja na pewno chcia³em, bo do tej pory Paradigma poznawaliœmy g³ównie od strony nisko
i œredniobud¿etowej. Mo¿e raz czy dwa spotkaliœmy na swojej drodze modele z najdro¿szej serii Studio – najdro¿szej do czasu... wprowadzenia
serii Signature. Sama nazwa wskazuje, jaka ma
byæ jej pozycja w ofercie. Kolekcja Signature jest
wiêc nowa, chocia¿... widoczne jest na tyle du¿e
podobieñstwo do konstrukcji Studio, ¿e chyba
mo¿emy mówiæ o ich specjalnych wersjach.

Signature S2 to najmniejszy model w serii,
maj¹cej doœæ intryguj¹cy sk³ad. S2 to przecie¿
du¿y podstawkowiec, a mimo to konstruktorzy
Paradigma uznali za s³uszne przygotowaæ jeszcze
wiêkszy – S4, który zosta³ wyposa¿ony w dodatkowy g³oœnik niskotonowy (uk³ad dwuipó³dro¿ny). S4 jest wci¹¿ za niski, aby stawiaæ go na
pod³odze, chocia¿ na podstawkach te¿ wygl¹da
niezwykle. Z za³o¿enia wolnostoj¹cymi s¹ potê¿ne S8, które od razu atakuj¹ bateri¹ szeœciu g³oœników (cztery niekotonowe) z obudowy o wysokoœci ponad 120 cm. I jest to jedyna “pod³ogówka” w serii Signature, chocia¿ s¹ w niej jeszcze
dwa modele g³oœników centralnych – z których
wiêkszy, C5, to smok – 6-g³oœnikowy, 3,5-dro¿ny (u¿yto czterech typów przetworników), a ponadto specjalna, 5-g³oœnikowa konstrukcja efektowa... Uff, jakie te S2 s¹ swojskie, dwudro¿ne.

Ale na tym siê ich skromnoœæ koñczy. Ambicje widaæ ju¿ po sposobie wykoñczenia powierzchni obudowy, dalece bardziej zaawansowanym
ni¿ w przypadku konkurentów. Oczywiœcie i tam
obowi¹zkowy by³ naturalny fornir, jednak S2 dost¹pi³ polakierowania go na wysoki po³ysk, co
daje znacznie bardziej reprezentacyjny efekt.
Dostarczona wersja w okleinie klonowej prezentowa³a siê s³odko, s¹ jeszcze dostêpne wiœniowa,
palisandrowa i czarna – i wtedy mamy do czynienia wprost z lakierem fortepianowym.
Charakterystyczny dla wiêkszoœci konstrukcji
Paradigma jest sposób mocowania g³oœników –
ich kosze nie s¹ wpuszczone w wyfrezowania,
lecz wyraŸnie wystaj¹ przed p³aszczyznê przedniej œcianki. Ale to, co gdzie indziej by³oby ewidentn¹ niedoróbk¹, nie tylko estetyczn¹, co
przede wszystkim maj¹c¹ niedobre skutki akustyczne, tutaj jest celowe i prawid³owe. Bowiem
w konstrukcjach Paradigmów o to, aby kosze
g³oœników licowa³y z powierzchni¹ znajduj¹c¹ siê
dalej, dba sama p³yta maskownica, której otwory
s¹ mo¿liwie dok³adnie dopasowane do obrysu
koszy g³oœników. W rezultacie rekomendowane
jest s³uchanie S2 z maskownic¹ za³o¿on¹. Mo¿e
to i dobrze, bo o ile piêkna i efektownie wykoñ-

Paradigm SIGNATURE S2
czona okleina jest jednoznacznie korzystna dla
estetyki Signature, to zat³oczony front wygl¹da
ju¿ agresywnie, co nie ka¿demu przypadnie do
gustu. Jest tu du¿o ró¿nych materia³ów, kolorów, kszta³tów, i ca³a masa œrub mocuj¹cych, na
któr¹ zas³u¿y³a sobie tak¿e oprawa tunelu basrefleks.
Od zewn¹trz g³oœnik nisko-œredniotonowy
zwraca uwagê nie tylko nadzwyczaj grubym odlewanym koszem, ale te¿ ¿ó³tym kolorem membrany – materia³ tu zastosowany nie ma jednak
nic wspólnego z kewlarem, to polimer wzbogacany mik¹. W œrodku b³yszczy siê metalowy korektor fazy w klasycznych kszta³cie pocisku.
Odkrêcenie g³oœnika jeszcze zwiêksza podziw dla jego konstrukcji, bowiem z wnêtrza
obudowy wyci¹gamy piekielnie wielki (jak na
œrednicê g³oœnika) uk³ad magnetyczny. Swoj¹
wielkoœæ po czêœci zawdziêcza on ekranowaniu
uk³adu magnetycznego, co zawsze daje wymiar
znacznie wiêkszy od œrednicy podstawowego,
schowanego wewn¹trz pierœcienia ferrytowego.
G³oœnik nisko-œredniotonowy prezentuje siê
wspaniale, a wysokotonowy stara siê wcale mu
nie ustêpowaæ. Paradigm nie jest mo¿e tak aktywny w poszukiwaniu nowych materia³ów na
kopu³ki, ale chwali siê, ¿e technologiê aluminiowych doprowadzi³ do samego szczytu. Bior¹c na
warsztat wczeœniej najlepsz¹ kopu³kê z serii Studio, poprawi³ jej w³aœciwoœci akustyczne zabiegiem g³êbokiej anodyzacji z³otem.
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Zespo³y g³oœnikowe 7000 z³ HI-FI
Po odkrêceniu tweetera ponownie mo¿emy
doceniæ, ¿e Paradigm dba nie tylko o to, co widaæ z zewn¹trz, ale i o to, co ukryte. Na puszce
zamykaj¹cej i ekranuj¹cej wentylowany uk³ad
magnetyczny, wykonano o¿ebrowanie najwyraŸniej maj¹ce pe³niæ rolê radiatora.
Dla usztywnienia obudowy dodano pionowy
wieniec. Mdf przedniej œcianki ma gruboœæ 18mm, wraz z masywnymi koszami g³oœników
przykrywaj¹cymi du¿¹ jego czêœæ, mamy front
dostatecznie mocny i stabilny.
Zaciski przy³¹czeniowe tworz¹ dwie pary do
bi-wiringu. Ma³o kto z tego dzisiaj korzysta, ale
wiêkszoœæ firm nie chce uchybiæ oczekiwaniom,
¿e pojawi siê przynajmniej taka mo¿liwoœæ.
Zwrotnica jest doœæ skomplikowana, ale uda³o
siê j¹ upakowaæ na dwóch ma³ych p³ytkach,
przymocowanych od ty³u do panelu przy³¹czeniowego. Tyle tylko, ¿e w takiej sytuacji raczej
nie znajdziemy w niej cewek powietrznych – za
du¿ych do takiego sposobu monta¿u.
Fantazyjny kszta³t oprawy podwójnego
gniazda przy³¹czeniowego, z³o¿onego
z masywnych zacisków, plus elegancka
tabliczka znamionowa, potwierdzaj¹
presti¿owy charakter modeli
serii Signature

S

S

i szczegó³owoœci, któr¹ chwal¹ siê “na wejœciu”,
ni¿ za pomoc¹ ostro brzmi¹cej elektroniki odnajdywaæ zgubione informacje w miêkkim i ciep³ym
brzmieniu innych g³oœników. Na pewno szkoda
by³oby te¿ zaœmieciæ ich brzmienie po prostu niskiej klasy sprzêtem, nie chodzi bowiem o to, aby
przerobiæ je na kolumny graj¹ce choæby gorzej,
byle inaczej. Kto szuka brzmienia “instant”, ³atwego i niewymagaj¹cego starañ, znajdzie przecie¿ gdzie indziej. Signature S2 trzeba oswoiæ,
w³o¿yæ trochê wysi³ku w dobór sprzêtu i okablowania, ale takie s¹ w³aœnie prawa rz¹dz¹ce hiendem, do którego monitory te¿ najwyraŸniej
aspiruj¹.

D

SIGNATURE S2
£

Cena [z³]
Dystrybutor

ok. 7000*
POLPAK

Wykonanie i komponenty
Luksusowe, presti¿owe. Masywne konstrukcje g³oœników z pe³nym ekranowaniem magnetycznym.

ocena

H

ocena
dobra
Brzmienie
Silne, zdecydowane, o bardzo czytelnej artykulacji.
Mocny atak basu, œrednie tony pokazane wyraŸnymi
konturami, wysokie tony czyste i dynamiczne. Precyzyjne lokalizacje na scenie.

C

ocena
bardzo dobra
Laboratorium
Wzmocnione niskie tony, w zakresie œrednio-wysokotonowym dobra równowaga i szerokie rozpraszanie a¿
do skraju pasma. Pozytywny wp³yw maskownicy. Dobra
efektywnoœæ przy umiarkowanie trudnej impedancji.

U

zdecydowanie i szczegó³owo. P³ynie to z samego
zakresu œrednich tonów, mo¿e prze³omu œrednich i wysokich, który daje tutaj bardzo du¿o informacji. Œrednie tony, a wiêc i karmi¹ce siê nimi
g³osy, maj¹ efektown¹, ale te¿ wiarygodn¹ artykulacjê. Ten fragment pasma, a mo¿e nie tylko
ten, pokazywany jest w stylu monitorów B&W,
i chocia¿ za stylem tym nie wszyscy przepadaj¹,
to jest on oparty na koncepcji odtworzenia wszystkiego bez owijania w bawe³nê, a wiêc zgodnie
z pryncypiami hi-fi, a nie na filozofii “umuzykalniania”, od czego s¹ muzycy i ewentualnie ich producenci, a nie g³oœniki. Dlatego te¿ przy s³abo
nagranych p³ytach Signature S2 nie odp³ac¹ piêknym brzmieniem tylko dlatego, ¿e my wydaliœmy
na nie 7000 z³, ale spe³ni¹ rolê, do jakiej zosta³y
powo³ane – jak najwierniejszego przetworzenia
sygna³u elektrycznego na akustyczny. W zamian
dobre nagrania okazuj¹ siê jeszcze bogatsze w
detale, i to tym razem detale nie wywo³uj¹ce
agresywnoœci czy metalicznoœci, chocia¿ wszystko zostaje podane jak na d³oni.
Bas uderza z energi¹ w œrednim podzakresie,
proponuj¹c nam raczej odwrócenie uwagi od
najni¿szych rejestrów, a za to podziwianie mocy,
szybkoœci i zwrotnoœci.
Trzeba powiedzieæ, ¿e Signature S2 mog¹ zostaæ odebrane jako graj¹ce twardo, sucho, analitycznie, bez ocieplenia, jednak wraz z dobr¹
równowag¹, dynamik¹ i precyzj¹ s¹ to zadatki na
brzmienie najwy¿szej klasy. Za pomoc¹ odpowiedniego doboru urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych
³atwiej nam bêdzie bowiem nieco z³agodziæ ich
dŸwiêk, bez wyraŸnego obni¿enia dok³adnoœci

O

ignature S2 nale¿¹ do najdro¿szej, a wiêc
pe³ni¹cej bardzo presti¿ow¹ rolê serii Paradigma. W takiej sytuacji nie ma ju¿ miejsce ani na
kunktatorstwo, ani na pomy³kê. I nawet niezale¿nie od sposobu grania tañszych Paradigmów,
który mo¿e byæ uzale¿niony od rozpoznanych
przez firmê potrzeb szerszego rynku, to w³aœciwoœci najlepszych w ofercie monitorów, kosztuj¹cych znacznie dro¿ej ni¿ wiêkszoœæ kolumn
wolnostoj¹cych dostêpnych na rynku, musz¹
chyba byæ silnie ustawione pod k¹tem wymagañ
audiofilskich – bo po pierwsze, kto inny bêdzie je
kupowa³, a po drugie, kto inny bêdzie o nich wydawa³ opiniê? W charakterze i dzia³aniu takiego
produktu trzeba wiêc pokazaæ lwi pazur, b³ysn¹æ
i zademonstrowaæ wszystkie umiejêtnoœci, a nawet je¿eli ktoœ powie, ¿e to konkretne brzmienie
mu osobiœcie nie odpowiada, to bêdzie musia³ za
to przepraszaæ i przyznaæ, ¿e “obiektywnie” s¹
to g³oœniki o wybitnych mo¿liwoœciach. Tak sobie wyobra¿am myœlenie konstruktorów Signature S2 o ich zadaniu, bo tak w³aœnie mo¿na
w skrócie przedstawiæ podstawkowe referencje
Paradigma.
Signature nie boj¹ siê wiêc wyrazistoœci, zdecydowanego, wrêcz ostrego rysowania konturów. S¹ jednoznacznie ostrzejsze od Xaviana i od
Focala, ale nie wi¹¿e siê to koniecznie z uwypukleniem wysokich tonów, których aktywnoœæ jest
najczêœciej Ÿród³em takiego efektu. Owszem,
w stosunku do XN 185 II mo¿na mówiæ o innej
równowadze tonalnej, przesuniêtej w górê pasma, ale na tle Profile, Signature wcale nie maj¹
wiêcej wysokich tonów, a jednak brzmi¹ bardziej

dobra+

* dok³adna cena uzale¿niona od wersji kolorystycznej
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 7000 z³

Panel gniazda
przy³¹czeniowego by³ na tyle
du¿y, ¿e mo¿liwe by³o przymocowanie do niego p³ytek odseparowanych filtrów obydwu g³oœników.
Podobnie jak Profile 908, Signature S2 prezentuje tego typu charakterystykê impedancji (rys. 1),
¿e mimo zakwalifikowania jej do szufladki “znamionowo 4-omowe”, nie trzeba siê jej baæ. Minimum przy 150-200Hz le¿y tylko nieznacznie ni¿ej od pu³apu 4 omów, w innych rejonach pasma
nie ma ju¿ podobnych spadków, ani te¿ bardzo
czêstych i gwa³townych zmian. Jedna górka w zakresie œrednich tonów, zwi¹zan¹ z dzia³aniem
nawet prostych filtrów uk³adu dwudro¿nego,
i dwa szczyty w zakresie niskich tonów, wywo³ane funkcjonowaniem obudowy z otworem – to
“normalka”.
Wiêcej o brzmieniu podpowie nam rys. 2.
Wzmocniono przetwarzanie tonów niskich, ale
nie najni¿szych – szczyt uwypuklenia znajduje siê
powy¿ej 100Hz, a spadek –6dB wzglêdem niego
przy 55Hz.
Mniej widoczn¹, ale na pewno nie pomijaln¹
dla ucha charakterystyczn¹ cech¹ tej charakterystyki jest wzmocnienie 4kHz, czyli wystêpuj¹ce w tym zakresie, w którym ucho jest szczególnie czu³e ma nadmiar.
Ale mo¿na tego efektu unikn¹æ, ustawiaj¹c
siê nie na osi g³ównej, ale pod k¹tem 15O lub
nawet - najlepiej - 30O (rys.3). Uwypuklenie 4kHz
zupe³nie wówczas znika. Dla sukcesu eksperymentów z osiami 15O i 30O wa¿ne jest równie¿, ¿e
g³oœnik wysokotonowy wykazuje siê doskona³ym
rozpraszaniem najwy¿szych czêstotliwoœci – na
samym skraju pasma ró¿nice s¹ minimalne.
Okazuje siê, ¿e jest te¿ inny sposób usuniêcia
podbicia 4kHz – a mianowicie za³o¿enie maskownicy (rys. 4). Podobnie jak w Focalach Profile
908, maskownica jest tutaj elementem wspó³pracuj¹cym przy kszta³towaniu w³aœciwej charakterystyki, i raczej powinna pozostawaæ za³o¿ona.
Rys. 5 dokumentuje sposób dzia³ania bas-refleksu. Efekt os³abienia promieniowania przy
czêstotliwoœci rezonansowej (ok. 40Hz) nie jest
ostry, najprawdopodobniej przez du¿¹ iloœæ
wyt³umienia w obudowie. Charakterystyka promieniowania z otworu ma ³agodny, doœæ nisko

rys. 2. Signature S2, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Signature S2, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3. Signature S2, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. Signature S2, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 5. Signature S2, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

po³o¿ony wierzcho³ek, przez co charakterystyka
wypadkowa powoli zwiêksza swoje nachylenie.
W dzia³aniu otworu nie pojawiaj¹ siê wyraŸne
rezonanse paso¿ytnicze.

4
87
15−225
38x21x36

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

Razem z puszk¹ ekranuj¹c¹,
uk³ad magnetyczny g³oœnika niskoœredniotonowego osi¹gn¹³
œrednicê 14,5-cm, i ledwo
zmieœci³ siê w otworze
g³oœnika. Ekranowanie
g³oœnika wysokotonowego
spe³nia
jednoczeœnie
rolê komory
wyt³umiaj¹cej,
a dodatkowo
ma formê
radiatora.
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Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
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