HI-END Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³

Fizyka nacinania

Phonar CREDO S100
Nacinanie rozszerza swoje wp³ywy. Nisko-œredniotonowe g³oœniki
Scan-Speaka serii Revelator powoli, ale systematycznie pojawiaj¹ siê
w kolejnych hi-endowych projektach. W tym przypadku decyzjê o ich
u¿yciu podj¹³ Janusz Kirczuk, czyli nasz rodak, który prawie dwadzieœcia
lat temu opuœci³ Polskê, a wkrótce potem sta³ siê jednym z g³ównych
konstruktorów w firmie Phonar. Jego najnowsze dzie³o to w³aœnie
Credo S100, a tak¿e monitory Credo M100.
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irma Phonar ma swoj¹ siedzibê w Tarp, w SzlezwikuHolsztynie, czyli na samym pó³nocy Niemiec, blisko
granicy z Dani¹. Janusz Kirczuk nie ukrywa, ¿e œciœle
wspó³pracuje ze skandynawskimi firmami, od lat dostarczaj¹cymi Phonarowi przetworniki. Wczeœniej by³y to raczej tañsze Vify i Seasy, ale projekt Credo wymaga³ siêgniêcia po najlepsze dostêpne komponenty.
Credo S100 to konstrukcja wolnostoj¹ca, wizualnie - uk³adem i wielkoœci¹ g³oœników - sugeruj¹ca zastosowanie uk³adu
trójdro¿nego. Elektrycznie i akustycznie jest to jednak uk³ad
dwuipó³dro¿ny, chocia¿ pod pewnymi wzglêdami nietypowy.
Zastosowanie g³oœnika nisko-œredniotonowego o wyraŸnie
mniejszej œrednicy od niskotonowego ma swoje uzasadnienie
– g³oœnik mniejszy lepiej przetwarza œrednie czêstotliwoœci
(chocia¿ nie dotyczy to porównañ miêdzy dowolnym g³oœnikami, a tylko g³oœnikami tej samej klasy, i bazuj¹cymi na podobnej technologii, tak jak ma to miejsce w konstrukcji Credo
S100). Problem “tylko” w tym, ¿e równoczeœnie g³oœniki
mniejsze maj¹ z natury mniejsz¹ moc i s³abiej przetwarzaj¹
niskie czêstotliwoœci. Poza tym ró¿ne parametry ró¿nych
g³oœników prowadz¹ do innego strojenia ich uk³adów rezonansowych w obudowie, a to mo¿e skoñczyæ siê nieprawid³ow¹ ich wspó³prac¹ na skutek przesuniêæ fazowych. Dlatego
w uk³adach dwuipó³dro¿nych najczêœciej stosuje siê dwa
identyczne, lub bardzo podobne g³oœniki. Ró¿ne ich œrednice
s¹ rzadko spotykane, uk³ad taki jest jednak mo¿liwy przy
bardzo starannym doborze i aplikacji. A w tej konkretnej sytuacji mamy zarówno doœwiadczenie Phonara w strojeniu tego typu uk³adów, jak i mo¿liwoœci samych Revelatorów ScanSpeaka. Kluczowe s¹ tu parametry znanej ju¿ od kilku lat,
mniejszej 15-tki, która zosta³a stworzona jako g³oœnik niskoœredniotonowy przygotowany do bardzo du¿ych wychyleñ +/-6,5 mm amplitudy liniowej, czyli zachowuj¹cej pe³ne wype³nienie szczeliny uzwojeniem cewki, to mo¿liwoœci rzadko
spotykane nawet wœród wiêkszych g³oœników. Dziêki temu
15W mo¿e byæ partnerem w uk³adzie dwuipó³dro¿nym dla
wiêkszego 18W, który ma podobne mo¿liwoœci amplitudowe. Cewki w obydwu g³oœnikach maj¹ nie tylko tak¹ sam¹
d³ugoœæ, ale i tak¹ sam¹ œrednicê (38-mm), a ich karkasy s¹
wykonane z w³ókna szklanego, co gwarantuje ju¿ nie tylko
wytrzyma³oœæ amplitudow¹, ale i ciepln¹, a wiêc w sumie du¿¹ moc, która mo¿e zostaæ dostarczona do uk³adu i równo
rozdzielona. Odlewane kosze Revelatorów s¹ bardzo op³ywowe, ciœnienie od tylnej strony membrany nie napotyka na
przeszkody, które mog³yby spowodowaæ odbicia, a cewka
jest wentylowana zarówno przeœwitem pod dolnym zawieszeniem, jak i otworem w uk³adzie magnetycznym. Dolne zawieszenie sk³ada siê z szeregu fa³d o ró¿nej wysokoœci, aby
i ten element g³oœnika by³ wolny od w³asnego rezonansu.
Wreszcie uk³ady magnetyczne wyposa¿one s¹ w systemy
SymmetricDrive, które poprawiaj¹ rozk³ad pola magnetycznego i redukuj¹ zniekszta³cenia nieliniowe, a tak¿e indukcyjnoœæ cewki, przez co w du¿ym stopniu linearyzuj¹ charakterystykê impedancji w zakresie œrednich tonów i zmniejszaj¹ zmiennoœæ tej charakterystyki w funkcji wychylenia cewki.
Dopiero przy wychyleniu maksymalnym, impedancja wzrasta, ograniczaj¹c pr¹d i zabezpieczaj¹c g³oœnik przed ostrym
przesterowaniem.

Od lat faworyzowanym przez Duñczyków
materia³em membran jest jedwab dla przetworników wysokotonowych i celuloza dla niskotonowych i œredniotonowych. Jako materia³y pochodzenia naturalnego, rodz¹ nadziejê na uzyskanie naturalnego brzmienia. Ale celuloza celulozie nierówna. Duñczycy nie szukaj¹ wiêc zupe³nie nowych, syntetycznych materia³ów, ale pracuj¹ nad coraz to lepszymi sposobami u¿ycia
w³ókien celulozowych, stosuj¹c domieszki innych w³ókien i udoskonalaj¹c geometriê membrany, wraz ze wszystkimi innymi elementami
g³oœnika. W serii Revelator g³oœniki œredniotonowe i nisko-œredniotonowe maj¹ membrany nacinane, i naciêcia te z obydwu stron membran s¹
powleczone materia³em t³umi¹cym. W ten sposób fale biegn¹ce po promieniu od cewki ku za-

wieszeniu wpadaj¹ w pu³apki owych naciêæ,
co nie pozwala im zamieniæ siê w fale stoj¹ce. W rezultacie bez nadmiernego t³umienia membrany (bez powlekania ca³ej jej powierzchni), uzyskany zostaje g³adki przebieg
charakterystyki przetwarzania w ca³ym zakresie œrednich czêstotliwoœci.
Gniazdo przy³¹czeniowe jest podwójne,
z³o¿one z wysokiej jakoœci pojedynczych zacisków, osadzonych na
metalowej p³ytce.
G³oœnik wysokotonowy to model
D2905/9700, czyli 28-mm kopu³ka
jedwabna, dla najlepszej mikrodynamiki bez ferrofluidu w szczelinie – ch³odzenie i tak jest bardzo dobre dziêki
miedzianemu pierœcieniowi uk³adu SymmetricDrive w centrum uk³adu magnetycznego.
W budowie zwrotnicy Credo S100 mo¿emy doceniæ zarówno umiejêtnoœæ w³aœciwego
doboru typu filtrów (czêstotliwoœci podzia³u
i nachylenia), jak te¿ starannoœæ w doborze elementów. Filtr dla g³oœnika wysokotonowego jest
elektrycznie trzeciego rzêdu (co jest konieczne
przy bardzo niskiej czêstotliwoœci podzia³u – ok.
2kHz), czyli sk³ada siê z dwóch kondensatorów
i jednej cewki. Obydwa kondensatory to doskona³e Mundorfy MCap-Supreme. Poniewa¿ na drodze sygna³u do g³oœnika wysokotonowego jest
nie tylko filtr, ale i t³umik rezystancyjny, wiêc
dodano do uk³adu jeszcze jeden kondensator
o ma³ej pojemnoœci, jako “by-pass” dla bezstratnego przepuszczenia najwy¿szych czêstotliwoœci
– w tym miejscu zastosowano I.T. Audyn-Cap
Plus o podobnej konstrukcji i parametrach jak
MCap-Supreme.
Obydwa filtry elektrycznie 2. rzêdu – dla
g³oœnika niskotonowego i nisko-œredniotonowego – maj¹ cewki powietrzne (chocia¿ kondensatory ju¿ elektrolityczne), cewka dla niskotonowego nawiniêta jest splotem siedmiu drutów
o przekroju 0,5mm^2, który charakteryzuje siê
lepszymi parametrami ni¿ tradycyjny, pojedynczy
drut. Ciekawe jednak, dlaczego tego typu cewki
nie zastosowano w filtrze g³oœnika nisko-œredniotonowego, który wydaje siê byæ przecie¿
bardziej “czu³y” na ewentualne zniekszta³cenia.
Zwrotnica rozdzielona jest na dwie p³ytki – dla
filtra g³oœnika wysokotonowego jedna i dla obydwu filtrów dolnoprzepustowych druga. Przewody firmy Monitor tworz¹ ca³oœæ okablowania,
do g³oœnika niskotonowego i nisko-œredniotonowego sygna³ dostarcza przewód cztero¿y³owy
(po dwie skrêcone ¿y³y na ka¿dy biegun), do wysokotonowego – dwu¿y³owy.
Lekkie pochylenie do ty³u wywo³ywane jest
przez specjalny kszta³ coko³u. Tylna œcianka
jest tak w¹ska, jak na to pozwalaj¹
znajduj¹ce siê tam tunele bas-refleks.
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Jakoœæ obudowy na pewno jest odpowiednia
dla kolumny tej klasy, zarówno pod wzglêdem
akustycznym, jak i estetycznym. Boczne œcianki
biegn¹ ³ukiem, zwê¿aj¹c obudowê ku ty³owi,
gdzie pojawia siê p³aski element o szerokoœci ok.
8 cm – tyle jest potrzebne, aby obj¹æ œrednicê
wylotów tuneli bas-refleks. S¹ takie trzy, poniewa¿ jeden obs³uguje mniejszy g³oœnik niskoœredniotonowy, a dwa wyprowadzono z komory
wiêkszego niskotonowego. Wiêkszoœæ œcianek
wykonano z p³yty mdf o gruboœci 20-mm, ale na
froncie, w obrêbie g³oœników, dodano 15-mm
p³ytê hdf. Ponadto wewn¹trz obudowy znajduje
siê piêæ poziomych wzmocnieñ – jedno z nich
jest jednoczeœnie przegrod¹ miêdzy komorami
g³oœników niskotonowego i nisko-œredniotonowego.
Œcianki wy³o¿ono g¹bk¹ falist¹, a doln¹ czêœæ
obudowy wype³niono we³n¹ mineraln¹.
Konstrukcja zasadniczej czêœci obudowy, postawiona bezpoœrednio na pod³odze, zachowuje
pozycjê pionow¹, ale nale¿y j¹ posadziæ na specjalnym, masywnym cokole, który wywo³uje lekkie (5O) pochylenie do ty³u. Oœ g³ówna promieniowania (skierowana w stronê miejsca ods³uchowego) zosta³ ustalona dla tej pozycji, co ma
oczywiœcie zwi¹zek z pe³n¹ integracj¹ fazow¹
miêdzy g³oœnikami. W cokó³ mo¿emy wkrêciæ
kolce.
Dostêpne s¹ tylko dwie wersje kolorystyczne, ale obydwie bardzo eleganckie. Klon kanadyjski powinien zadowoliæ amatorów jasnych fornirów, natomiast ciemniejszy, cieplejszy wariant
realizuje “drzewo korzenne” – widoczne na
zdjêciach naszego testu.
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redo S100 wykorzystuje Revelatory w ramach doœæ charakterystycznego systemu,
opracowanego w Phonarze kilka lat temu. Zasadniczo jest to uk³ad dwuipó³dro¿ny,
a takich wokó³ jest przecie¿ bardzo wiele, ale
w wydaniu Phonara ma on swoje szczególne cechy. Po pierwsze, dolny g³oœnik, pracuj¹cy z za³o¿enia jako niskotonowy, nie jest jednak ograniczony tylko do zakresu najni¿szych czêstotliwoœci. Inaczej ni¿ w wielu kolumnach dwuipó³dro¿nych, jego zadaniem nie jest jedynie “dopaliæ”
najni¿szy bas i przesun¹æ ni¿ej doln¹ czêstotliwoœæ graniczn¹. Próba uzyskania takiego rezultatu za pomoc¹ bardzo niskiego filtrowania koñczy
siê najczêœciej silnym wzmocnieniem równie¿ zakresu œredniego i wy¿szego basu, poniewa¿
przejœcie z efektywnym t³umieniem za pomoc¹
biernego filtrowania poni¿ej szczytów charakterystyki impedancji wystêpuj¹cych w tym zakresie
jest bardzo trudne – filtr reaguje z silnie zmieniaj¹c¹ siê impedancj¹, daj¹c w efekcie podbicie nawet w pasmie zaporowym. Oczywiœcie mo¿na
mu pomóc w prawid³owym dzia³aniu, przygotowuj¹c w zwrotnicy obwody linearyzuj¹ce impedancjê w zakresie niskich czêstotliwoœci, ale to
dalsza komplikacja, której wiêkszoœæ konstruktorów unika. W efekcie wiele uk³adów dwuipó³dro¿nych ma po prostu wyraŸnie silniejszy, ale
niekoniecznie g³êbszy bas – w porównaniu do
pokrewnych uk³adów dwudro¿nych, bazuj¹cych
na tym samym g³oœniku nisko-œredniotonowymi
i wysokotonowym. Zgodnie z tak¹ prost¹ recept¹ ka¿dy uk³ad dwudro¿ny mo¿na rozwin¹æ do
dwuipó³dro¿nego za pomoc¹ “doczepienia” nisko filtrowanego g³oœnika niskotonowego, bez
¿adnych zmian w konstrukcji dotychczasowej
zwrotnicy. Akustycznym rezultatem bêdzie jednak wyraŸna przewaga niskich czêstotliwoœci nad

Równie¿ Phonar przygotowa³ tak¹
maskownicê i taki sposób jej mocowania,
aby w minimalnym stopniu wp³ywa³a na
promieniowanie g³oœników.
pozosta³¹ czêœci¹ pasma. Oczywiœcie, je¿eli wraz
z pierwotnym uk³adem dwudro¿nym ktoœ odczuwa³ bolesny deficyt nie tylko najni¿szych, ale
generalnie niskich tonów, taka zmiana jest po¿¹dana. Je¿eli jednak celem jest rozszerzenie pasma przetwarzania, czyli poprawienie relacji “ni¿szego” do “œredniego” basu, to zadanie jest
znacznie trudniejsze, i w zasadzie nie do wykonania przez uk³ad dwuipó³dro¿ny. Phonar stroi
wiêc uk³ad dwuipó³dro¿ny w innym kierunku.
Chocia¿ wiêkszoœæ s³uchaczy martwi siê ograniczeniem pasma przetwarzania od strony najni¿szych czêstotliwoœci, to doœwiadczeni konstruktorzy wiedz¹, ¿e nie mniejszy problem czai siê
w zakresie kilkuset Hz. Przy przednich œciankach
obudów o szerokoœci dwudziestu centymetrów,
fale ponad dwukrotnie d³u¿sze od tego wymiaru
bêd¹ op³ywaæ obudowê, zmniejszaj¹c o ³adnych
kilka dB efektywnoœæ. Dodatkowy g³oœnik niskotonowy mo¿e zostaæ u¿yty dla skompensowania
tego zjawiska – bêdzie wówczas filtrowany
znacznie wy¿ej ni¿ w uk³adzie, w którym mia³by
wspomagaæ tylko bas, ale zrealizowanie tej opcji
te¿ nie jest ³atwe, wymaga bardzo starannego
doboru czêstotliwoœci granicznej filtra i nachylenia zbocza, poniewa¿ powy¿ej krytycznej czêstotliwoœci (poni¿ej której mamy spadek efektywnoœci), pojawia siê lokalne podbicie (wywo³ywane przez odbicia fal od bocznych krawêdzi).
Trzeba te¿ wzi¹æ pod uwagê jak zawsze k³opotliwe przesuniêcia fazowe, wprowadzane przez filtry – zbyt strome filtrowanie g³oœnika niskotonowego mo¿e zak³óciæ jego wspó³pracê z niskoG³oœniki niskotonowy i nisko-œredniotonowy maj¹ takie same uk³ady napêdowe –
systemy magnetyczne o œrednicy 11-cm
i cewki o œrednicy 38-mm i d³ugoœci
19-mm. Pozwala to wysterowywaæ
je podobn¹ moc¹, mniejszy
g³oœnik nie jest s³abszym
ogniwem systemu.
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œredniotonowym. Jak pokaza³y nasze pomiary,
w Credo S100 18-cm g³oœnik niskotonowy ma poziom wy¿szy od 15-cm g³oœnika nisko-œredniotonowego a¿ do 500Hz, a nastêpnie jest filtrowany
12dB/okt. Przy zastosowaniu filtrów drugiego
i wy¿szego rzêdu, dla zbie¿noœci fazowej miêdzy
sekcj¹ niskotonow¹ a nisko-œredniotonow¹ filtrowanie tej drugiej nie powinno byæ zbyt oddalone, wiêc czêstotliwoœæ podzia³u miêdzy g³oœnikiem nisko-œredniotonowym a wysokotonowym
ustalono w Credo 100 doœæ nisko – przy ok.
2kHz, co z kolei by³o mo¿liwe dziêki du¿ej wytrzyma³oœci tweetera. Œlady takiego filtrowania
odnajdujemy tak¿e na charakterystyce modu³u
impedancji – minimum pojawia siê nie w zakresie
najni¿szych czêstotliwoœci, ale przy 300-400Hz,
w którym to zakresie obydwa g³oœniki (niskotonowy i nisko-œredniotonowy) ci¹gn¹ razem najwiêcej pr¹du, a maksimum w zakresie œrednich
tonów, “zwyczajowo” poprzedzaj¹ce czêstotliwoœæ podzia³u miêdzy nisko-œredniotonowym
a wysokotonowym, znajduje siê ju¿ niedaleko
powy¿ej 1kHz. Druga oryginalna cecha uk³adu
dwuipó³dro¿nego Credo S100 polega na zastosowaniu g³oœników niskotonowego i nisko-œredniotonowego o ró¿nych œrednicach (wczeœniej przeæwiczone w Phonar P30), w nieco ró¿nie strojonych komorach bas-refleks. Taka zabawa równie¿ wymaga du¿ej ostro¿noœci ze wzglêdu na
zjawiska fazowe. Ponadto obydwa g³oœniki powinny byæ zdolne do przyjêcia podobnego obci¹¿enia elektrycznego w zakresie niskich czêstotliwoœci, co w praktyce oznacza postawienie wysokich wymagañ mniejszemu z nich.

Credo S100 zdradza w pomiarach minimum
impedancji na poziomie nawet nieco ni¿szym od
3Ω, ale w sumie nie ma siê czego baæ – chodzi
o wartoœæ 2,8Ω, wcale nierzadko spotykan¹
wœród konstrukcji wy¿szej klasy, przeznaczonych do wspó³pracy z przynajmniej “normalnymi” wzmacniaczami stereofonicznymi, a nie wielokana³owymi, niskobud¿etowymi s³abeuszami,
a ponadto wartoœæ ta nie pojawia siê w zakresie
niskich tonów, ale przy 300Hz (rys. 1).
Rys. 2 jest dowodem bardzo dobrego zrównowa¿enia w ca³ym przetwarzanym pasmie, charakterystyka mieœci siê w polu +/-2,5dB ju¿ od
nieco ponad 40Hz, a zakres 100Hz – 10kHz nawet +/-1,5dB, co dla zespo³u g³oœnikowego jest
wynikiem wyœmienitym.

rys. 2. Credo S100, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Credo S100, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3. Credo S100, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

Na osi 15O (skrêcenie w p³aszczyŸnie poziomej) lekko obni¿amy poziom w najwy¿szej oktawie, uzyskuj¹c nawet lepsz¹ liniowoœæ, teraz
w granicach +/-2,5dB w ca³ym przedziale 200Hz
– 20kHz (rys. 3).
Podobnie jak w przypadku Virgo 3, za³o¿ona
maskownica zmienia przebieg charakterystyki
w stopniu minimalnym, i dlatego rysunek tego
dotycz¹cy pominêliœmy.

Rys. 4 pokazuje niezale¿ne charakterystyki
obydwu g³oœników nisko-œredniotonowych, towarzysz¹cych im bas-refleksów, i charakterystykê wypadkow¹ wszystkich tych Ÿróde³. Uk³ad rezonansowy g³oœnika 18-cm dostrojono do 39Hz,
g³oœnika 15-cm do 44Hz. Przesuniêcie czêstotliwoœci rezonansowych jest na tyle niewielkie, ¿e
równie¿ przesuniêcia fazowe miêdzy obydwoma
podsystemami nie s¹ niebezpieczne, czego dowodem efektywne dodawanie siê ciœnieñ i wysoko le¿¹ca charakterystyka wypadkowa – oczyFiltr g³oœnika
wysokotonowego,
ulokowany w górnej
czêœci obudowy, zawiera
trzy wysokiej jakoœci
kondensatory polipropylenowe Mundorf
i AudynCap.
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Odkrêcenie
dolnej œcianki
daje dostêp do
filtrów dolnoprzepustowych, czyli
filtrów g³oœników
niskotonowego i niskoœredniotonowego.
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rys. 4. Credo S100, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W] **
Wymiary (WxSxG) [cm]

4
87
200
109x24x33

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

wiœcie opadaj¹ca ju¿ szybko poni¿ej zakresu
czêstotliwoœci rezonansowych.
Efektywnoœæ Credo S100 wynosi 87dB, przy
du¿ej mocy znamionowej pozwoli to na uzyskanie doœæ wysokich poziomów ciœnienia.
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³oœniki niskotonowe i nisko-œredniotonowe serii Revelator powoli znajduj¹ uznanie u coraz wiêkszej liczby konstruktorów, mieliœmy wiêc ju¿ okazjê pos³uchaæ kilku
kolumn zbudowanych z ich udzia³em. Jestem
doœæ ostro¿ny w wyci¹ganiu ostatecznych wniosków co do brzmienia samych przetworników,
poniewa¿ sposób ich aplikowania – zarówno od
strony obudowy, czyli pracy w zakresie niskich
czêstotliwoœci, jak i zwrotnicy, czyli ukszta³towania charakterystyki w czêœci œrednio-wysokotonowej, w ogromnym stopniu rzutuje na ostateczny rezultat dŸwiêkowy. Tym bardziej, gdy
mamy do czynienia z przetwornikami wysokiej
klasy, które przecie¿ z za³o¿enia powinny jak
najmniej wnosiæ do dŸwiêku, ich w³asny wp³yw
powinien byæ bardzo s³aby. To jednak tylko teoria, nawet je¿eli na tyle dobra, ¿e znajduje potwierdzenie w 90-procentach praktycznych przypadków, to pozostaje 10-procent na wyj¹tki. Dotychczasowe spotkania z nacinanymi membranami Scan-Speaka pozostawiaj¹ wra¿enia maj¹ce ze
sob¹ znacznie wiêcej wspólnego, ni¿ jakiekolwiek wczeœniejsze testy kolumn opartych na
przetwornikach tego samego typu. Doskona³ego
przyk³adu na ten drugi przypadek nie trzeba szukaæ daleko – “wêglowa” 18-tka Scan-Speaka, do
dzisiaj szeroko stosowana, nie utrwali³a mi siê a¿
tak bardzo charakterystycznym brzmieniem,
którego mo¿na by byæ pewnym ju¿ tylko na jej
widok. Niektórzy recenzenci próbowali przypisaæ jej jakieœ cechy szczególne, zaszufladkowaæ,
przypi¹æ ³atkê, po czym napotykali na konstrukcjê, która zupe³nie zmienia³a ich pogl¹d, a czasami niemal œwiatopogl¹d. To z kolei prowadzi³o
do kolejnego pochopnego wniosku, ¿e “wêglowy” jest bardzo trudny do aplikacji, skoro taki
kapryœny... oczywiœcie ka¿dy g³oœnik, lepszy czy
gorszy, wymaga odpowiedniego potraktowania.
Przywo³uj¹c testowane kolumny, w których zastosowano “nacinane” 18-tkê i 15-tkê, kojarzê,
¿e by³y to konstrukcje o bardzo dobrze zrównowa¿onych charakterystykach, wyrównanych
zw³aszcza w zakresie œrednich czêstotliwoœci.
Z jednej strony u³atwia to wiêc odczytanie charakteru samych przetworników, z drugiej strony
jednak taki charakter w ogóle musi siê pojawiæ.
Zarówno trójdro¿ne Sonus Fabery Cremona
(dwie osiemnastki plus piêtnastka), którym konstrukcyjnie najbli¿ej do Credo, jak te¿ dwudro¿ne
i dwuipó³dro¿ne polskie RLS Oberon i ESA Credo
3, pos³uguj¹ce siê tylko osiemnastkami, id¹
wspólnym frontem brzmienia bardzo spójnego,
wolnego od wyskoków i podbarwieñ, zw³aszcza
takich, które objawi³yby siê metalicznoœci¹,
szklistoœci¹, jak¹kolwiek form¹ natarczywoœci,
nadmiernego pobudzenia. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e
Ÿród³o takich niepokojów kryje siê g³ównie w zakresie wysokich tonów. Owszem, we wszystkich
tych przypadkach wysokie tony s¹ uspokojone,
ale nie st³umione, wiêc to nie ich iloœæ decyduje

o pojawieniu siê takiego klimatu, ale sposób odtwarzania œrednich tonów. Uzupe³nienie Revelatorów kopu³k¹ 9700 (czyli tzw. “ma³ym” Revelatorem wysokotonowym) daje wiêcej swobody
w najwy¿szych rejestrach, wiêcej œwiat³a i œwie¿oœci, a mimo to równie¿ w brzmieniu Phonara
dominuje nie lekkoœæ i rozproszenie, lecz autorytet, dyscyplina i koordynacja tonów podstawowych. Aby doceniæ prawdomównoœæ Credo
S100, trzeba ich pos³uchaæ d³u¿ej. W tym czasie
kolejne nagrania prezentuj¹ siê w sposób zarówno oczekiwany, bez fajerwerków, jednoczeœnie
utwierdzaj¹cy w przypuszczeniu, ¿e w³aœnie tak
brzmieæ powinny. Powoli uwalniamy siê od chêci
us³yszenia czegoœ wiêcej, czego nie ma, bo chyba
byæ nie powinno, s³yszymy, ¿e neutralnoœæ oznacza wyznaczenie pewnych granic zarówno dla
równowagi charakterystyki czêstotliwoœciowej,
dla palety barw, dla przestrzeni, w której wszystko siê rozgrywa. Równie¿ dynamika, a w jej
sk³adzie mikrodynamika, pozostaje pod w³aœciw¹ kontrol¹ – ciche wydarzenia pozostaj¹
w tle, nie odcinaj¹ siê, ale przecie¿ dziêki temu zachowuj¹ przeznaczon¹ im drugoplanow¹ rolê. Kiedy chwali siê mikrodynamikê za
to, ¿e detale s¹ doskonale s³yszalne i zwracaj¹
na siebie uwagê, niechc¹cy przyznaje siê, ¿e
zostaj¹ one przerysowane i przestaj¹ byæ detalami, a na podniesieniu poziomu najcichszych sygna³ów, zmniejszeniu ich odstêpu od
najsilniejszych, polega przecie¿... kompresja
dynamiki, a nie jej zwiêkszenie. Credo S100
porusza siê po tym terenie bez ¿adnej presji
na zwiêkszenie czytelnoœci i u³atwienie
wy³apania informacji, które byæ mo¿e
umkn¹ s³uchaczowi... trudno. Nie umknie
na pewno dobra dynamika i doskona³e
uderzenie. Efektowne jest w³aœnie po³¹czenie naturalnej barwy i nieprzeroœniêtej przestrzeni, z odczuwaln¹ du¿¹ si³¹, jaka pozostaje do dyspozycji, z której
mo¿e skorzystaæ ka¿dy dŸwiêk. Mocny
pierwszy plan i zwartoœæ basu przypominaj¹ te¿ testowane kilka lat temu
tañsze Phonary P30, w których cechy
te by³y zrealizowane z mniejszym rozmachem, ale zaznacza³y siê na tle konkurencji graj¹cej dŸwiêkiem bardziej
“zniewieœcia³ym”. Phonary s¹ zawsze
równe, odpowiednio szybkie i dynamiczne, choæ nieagresywne. Referencyjne Credo S100 dodaj¹ do tego wytrawny smak nacinanych Revelatorów, a to ju¿ wymaga zarówno wiêcej pieniêdzy, jak i wyrobionego
gustu.
Andrzej Kisiel
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CREDO S100
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

ok. 20 000
PHONAR

Wykonanie i komponenty
Jednorodny zestaw Revelatorów Scan-Speaka w starannie dostrojonym uk³adzie dwuipó³dro¿nym.
Laboratorium
Bardzo dobra liniowoœæ charakterystyki przetwarzania,
impedancja i efektywnoœæ “w normie”.
Brzmienie
Doskona³a spójnoœæ brzmienia w ca³ym pasmie, wyrafinowana naturalnoœæ œrednich tonów, “konkretny”
bas, selektywna góra. Porz¹dek na scenie, wiarygodnoœæ ka¿dego dŸwiêku.

Nisko-œredniotonowe Revelatory
poznamy po celulozowych membranach
i naciêciach, zapobiegaj¹cych
powstawaniu fal stoj¹cych
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