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BRYTYJSKA KLASYKA i tajemnica sukcesu

Pro-Ac jest wci¹¿ taki sam
i przez to coraz bardziej inny. Kolejne

modele Response s¹ wci¹¿ podobne do
swoich poprzedników, i coraz bardziej

wyró¿niaj¹ siê na tle innych wspó³czesnych
konstrukcji firm konkurencyjnych. Pro-Ac

opiera siê g³oœnikowym modom, zw³aszcza
w zakresie wzornictwa, obudów, konfigu-

racji g³oœników, pewn¹ podatnoœæ na zmia-
ny widaæ tylko w dziedzinie przetworników,

chocia¿ i tutaj nie oczekujmy od Pro-Aca
prze³omowych technologii.

T en czystej wody konserwatyzm mo¿na t³uma-
czyæ na kilka ró¿nych sposobów. Najmniej
prawdopodobne jest, i¿ Pro-Ac nie wie co

siê woko³o dzieje, zapatrzony tylko w swoje kon-
strukcje ¿mudnie je poprawia, trac¹c jednak kontakt
z rzeczywistoœci¹. Inna diagnoza brzmi tak, ¿e Pro-
Ac dok³adnie wie, co jest wokó³ grane, ale pozostaje
przy swoich koncepcjach maj¹c do nich najwiêksze
przekonanie, a wiêkszoœæ nowinek w bran¿y traktu-
je z wy¿szoœci¹, widz¹c ich niedojrza³oœæ i s³aboœci.
To s¹ wersje “techniczne”. Najbli¿sza prawdy jest
chyba jednak wersja trzecia, uwzglêdniaj¹ca “tajem-
n¹” wiedzê rynkow¹. Pro-Ac jest firm¹ ma³¹, ewen-
tualnie œredni¹, walczy o utrzymanie presti¿u w tych
audiofilskich krêgach, w których go zdoby³, i nie za-
mierza ryzykowaæ utraty sympatii wœród swoich
wiernych klientów, przyzwyczajonych do bardzo
okreœlonego stylu. Ma³a firma musi byæ wyrazista
i znaæ swoje ma³e, ale œciœle okreœlone miejsce na
rynku. Mo¿e wiêc w g³owie projektanta Pro-Aca
k³êbi¹ siê niezwyk³e myœli, koncepcje i projekty, ale
musz¹ byæ t³umione, spychane do podœwiadomoœci,
mo¿e kiedyœ wybuchn¹... i wtedy zobaczymy!

Response D25 to bezpoœredni nastêpca Response
2.5. Mo¿na chyba uznaæ 2.5 za najwiêkszy przebój
Pro-Aca ostatnich dziesiêciu lat, a mo¿e w ogóle
w ca³ej historii firmy. Jest jedn¹ z kilku kultowych
(tutaj tego okreœlenia na pewno nie nadu¿ywam)
konstrukcji g³oœnikowych. Response 2.5 nie móg³ byæ
oczywiœcie typowym “Best Buy”, poniewa¿ by³ za
drogi, i z tego samego powodu nie bêdzie nim i D25.
Jednak w tym segmencie rynku, który p³ynnie prze-
chodzi ju¿ w trudny do zdefiniowania, ale na pewno
odczuwalny cenowo “hi-end”, by³o i jest niewiele
produktów, które mog³yby pochwaliæ siê popular-
noœci¹ tak¹, jak najs³ynniejsze ProAki. Niezale¿nie
od tego, jaka jest prawdziwa odpowiedŸ na pyta-
nie: “Czy Pro-Aki musz¹ byæ takie drogie?”, fak-
tem jest, ¿e firma zdoby³a tak du¿y presti¿, ¿e na-
wet konstrukcje doœæ skromnie wygl¹daj¹ce – na
tle konkurencji z tego samego zakresu cenowego,
co w tym teœcie zobaczyæ nietrudno – znajduj¹ swo-
je miejsce na rynku, co jest sukcesem bardzo nielicz-
nych. To du¿a sztuka - przy jak najni¿szych kosztach
zrobiæ coœ jak najlepiej i potem jak najdro¿ej sprze-
daæ. I Pro-Acowi od lat ta sztuka siê œwietnie udaje.
Tylko pozazdroœciæ. Albo zacz¹æ próbowaæ same-
mu... Wtedy siê oka¿e, ¿e to wcale nie takie ³atwe.
Zw³aszcza w dzisiejszych czasach.

 ProAc D25
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Pierœcieniowo-kopu³kowa wysokotonowa
Vifa DX opanowa³a prawie wszystkie

nowe konstrukcje Pro-Aca, a nad
czêstotliwoœciami niskimi i œredni-

mi pracuj¹ g³oœniki wyprodu-
kowane przez brytyjsk¹

firmê Volt.

Uk³ad filtrów jest doœæ prosty, ale wywo³uje
akustyczne zbocza 4. rzêdu.

Dotychczasowe konstrukcje Pro-Aca wyko-
rzystywa³y najczêœciej przetworniki znanych
skandynawskich producentów – wspominany Re-
sponse 2.5 w ca³oœci oparty by³ na Scan-Spea-
kach. W nowych konstrukcjach widaæ te¿ koope-
racjê z brytyjsk¹ firm¹ Volt, specjalizuj¹c¹ siê
w profesjonalnych monitorach studyjnych. Volt
dostarcza teraz, zaprojektowane wspólnie z Pro-
Akiem, g³oœniki niskotonowe i nisko-œrednio-
tonowe, wiêc w D25 mamy taki w³aœnie 18-cm
“midwoofer”, z polipropylenow¹ membran¹,
która przypomina nam materia³ Bextrene, wyna-
leziony bodaj¿e przez KEF-a (a co najmniej przy
jego udziale) jeszcze w latach 60. Dziêki specy-
ficznej Pro-Akowej mieszance konserwatyzmu
i innowacyjnoœci, mamy podobn¹ membranê
z powrotem. W ten sposób, niezale¿nie od walo-
rów akustycznych, Pro-Ac osi¹gn¹³ wa¿ny cel –
jego kolumny staj¹ siê trudne do podrobienia, co
ponoæ by³o plag¹ w przypadku Response 2.5,
konstrukcji opartej na ogólnie dostêpnych Scan-
Speakach. Nowy g³oœnik ma te¿ ciekawy magnes
– œrednica 10-cm nie robi jeszcze wra¿enia, ale
zwraca uwagê wyj¹tkowo gruba górna p³yta –
10mm. To nasuwa przypuszczenie, ¿e zastoso-
wano w nim rzadko spotykany uk³ad krótkiej
cewki i d³ugiej szczeliny, ale nie jest to pewne.
G³oœnik wysokotonowy to zupe³nie inna historia
– to wynalazek sprzed dwóch lat (czyli jak na
œwiat przetworników – jeszcze ciep³y). To twee-
ter kopu³kowo-pierœcieniowy, czyli oczywiœcie
Vifa DX. W rozwi¹zaniu konwencjonalnym, wo-
kó³ tekstylnych kopu³ek znajduje siê ma³y pierœ-
cieñ z tego samego materia³u, przymocowany ra-
zem z kopu³k¹ do cewki i pe³ni¹cy rolê zawie-
szenia. W tym przypadku pierœcieñ jest wyj¹tko-
wo du¿y, i pe³ni rolê nie tylko zawieszenia, ale

i efektywnie promieniuj¹cej czêœci membrany.
Rezultaty, w stosunku do tradycyjnej kopu³ki, s¹
zaskakuj¹ce – poprzez wzrost powierzchni
membrany, wzrasta efektywnoœæ, ale co najcie-
kawsze, nowa geometria membrany przynosi za-
równo poprawê charakterystyk kierunkowych,
jak i rozszerzenie przetwarzanego pasma do
ponad 30kHz. Zastosowanie takiego g³oœnika to
rozwi¹zanie proste, doœæ tanie i bardzo skutecz-
ne pod ka¿dym wzglêdem – i takie w³aœnie pre-
feruje Pro-Ac. Ciekawe jest tutaj porównanie ze
znacznie bardziej skomplikowanym i kosztow-
nym modu³em wysokotonowym Helicona 400
Dali. Oczywiœcie test ods³uchowy zweryfikuje,
czy efekty s¹ podobne.

Zgodnie z Pro-Acowym zwyczajem, g³oœnik
wysokotonowy jest przesuniêty z osi symetrii.
Zabieg ten ma na celu zró¿nicowanie odleg³oœci
do poszczególnych krawêdzi obudowy, które nie
bêd¹c u Pro-Aca ani trochê zaokr¹glane, powo-

duj¹ silne odbicia. Jednak dziêki owemu zró¿ni-
cowaniu, interferencje rodz¹ce siê z tych odbiæ
zostaj¹ rozproszone i na charakterystyce prze-
twarzania nie pojawia siê wyraŸne zafalowanie.
Producent w instrukcji obs³ugi wskazuje, jak ko-
lumny powinny byæ ustawione – równolegle
i wysokotonowymi bli¿ej œrodka. Nowe Response
ró¿ni¹ siê od poprzednich konstrukcji Pro-Aca
miejscem ulokowania otworu bas-refleks – na
dolnej œciance. Zastosowanie coko³u pozwoli³o-
by stworzyæ miêdzy nim a obudow¹ szczelinê,
ale cokó³ jest przytwierdzony bezpoœrednio do
obudowy. Ciœnienie rozchodzi siê spod coko³u,
który stoi w zwi¹zku z tym na wysokich (3,5cm)
nó¿kach – sto¿kach. Sam tunel ma bardzo du¿¹
œrednicê – 10cm – co dla obs³ugi g³oœnika 18-cm
jest niezwyk³e. Aby uzyskaæ nisk¹ czêstotliwoœæ
rezonansow¹, w takiej sytuacji nale¿a³oby zasto-
sowaæ d³ugi tunel. Ten ma jednak tylko 12cm,
wiêc obudowa D25 z premedytacj¹ strojona jest
wysoko. Gniazda przy³¹czeniowe s¹ w znanym
od lat stylu Pro-Aca - podwójna para niez³oco-
nych trzpieni, po³¹czonych zworami w postaci
prêtów, znajduje siê w zag³êbieniu tylnej œcianki,
na doœæ du¿ej wysokoœci. Do gniazd najlepiej
wprowadziæ koñcówki bananowe – wid³y mog¹
spowodowaæ niedokrêcenie zacisków do zwor
i ich obluzowanie. Do zwisaj¹cych z du¿ej wyso-
koœci kabli musimy siebie (i domowników) przy-
zwyczaiæ.

Bezpoœrednio do zwor, oczywiœcie od we-
wn¹trz, przymocowana jest p³ytka zwrotnicy. W
porównaniu do Response 2.5, uk³ad jest wyraŸnie
prostszy. S¹ dwie cewki, trzy kondensatory
i dwa rezystory, najprawdopodobniej mamy ze-
staw filtrów 2. rzêdu (dla nisko-œredniotonowe-
go) i 3. rzêdu (dla wysokotonowego), bez dodat-
kowych obwodów.

Wykonanie obudowy z zewn¹trz ju¿ omówi-
liœmy, szlachetna prostota kontynuowana jest
wewn¹trz. Front ma gruboœæ 25-mm, je¿eli po-
zosta³e œcianki wykonano z podobnej p³yty mdf,
mo¿emy uznaæ sprawê za za³atwion¹ pozytyw-
nie, bardziej zastanawiaj¹ce jest, ¿e w œrodku nie
znajduje siê ani jedno wzmocnienie. Ju¿ k³êbi¹
siê czarne myœli, ale zaraz zauwa¿amy wy³o¿enie
wszystkich œcianek grub¹, prawie centymetrow¹
warstw¹ mat bitumicznych (oprócz których jest
jeszcze wyt³umienie wat¹ mineraln¹). Wed³ug
wyjaœnieñ producenta, taka dawka mat bitumicz-
nych jest skuteczniejsza dla usuwania wibracji
obudowy, ni¿ klasyczne wzmocnienia. Ciekawe,
co na to ludzie z Matrixa. Ale trudno przecie¿
podejrzewaæ, przy takiej starannoœci wyt³umie-
nia, ¿e brak wzmocnieñ obudowy jest wynikiem
oszczêdnoœci.

Pro-Ac dostarcza swoje kolumny w du¿ym
wyborze fornirów, czêœæ opcji jest standardowa,
inne wykonywane na specjalne zamówienie. To
te¿ na pewno przysparza Pro-Acowi klientów,
zw³aszcza w Polsce, gdzie prawie ka¿dy chce ko-
lumny zunifikowaæ z parkietem lub mebloœcian-
k¹, niestety, nie uznaj¹c ich prawa do kolorys-
tycznego wyró¿nienia siê z t³a.
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Wykonanie i komponenty
Iloœciowo doœæ skromnie, ale Pro-Ac ka¿e sobie p³aciæ
nie za iloœæ, lecz za jakoœæ. Rzadko spotykany nisko-
œredniotonowy Volt, znacznie bardzie popularna wyso-
kotonowa Vifa.  Intryguj¹ca budowa – bez ¿adnych
wzmocnieñ, ale pe³na wyt³umienia bitumicznego.

Laboratorium
Do liniowoœci charakterystyki brakuje trochê wiêcej,
ni¿ trochê... wzmocnione niskie czêstotliwoœci, proble-
my fazowe na prze³omie œrednich i wysokich czêstotli-
woœci. Niska efektywnoœæ, ale 8-omowa impedancja.

Brzmienie
Bez naturalnego du¿ego potencja³u konkurentów, ale
z dobr¹ dynamik¹. Oprócz mocnego i soczystego basu
i wyrazistych wysokich tonów, dbaj¹ te¿ o naturalny
œrodek.

* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta

D25
Impedancja znamionowa*[Ω] 8
Efektywnoœæ* [dB] 85
Rek. moc wzmacniacza**[W] 10-200
Wymiary (WxSxG)[cm] 107x22x25,5
Cena (kpl)[z³] 19000
Dystrybutor AUDIO KLAN

Z ods³uchu D25 zrobi³em du¿o notatek. To
bardzo dobrze albo.. bardzo Ÿle. A mo¿e
ani jedno, ani drugie. Po pierwsze D25

maj¹ brzmienie charakterystyczne, zawieraj¹-
ce wiele elementów, na które warto zwróciæ
uwagê – na pewno nie s¹ ja³owe, nudne, ale
i s³usznie ju¿ mo¿na podejrzewaæ, ¿e nie s¹ neu-
tralne. Po drugie, pewne spostrze¿enia, a zw³asz-
cza ogólne wra¿enia, zmieniaj¹ siê tutaj wyj¹tko-
wo silnie wraz ze zmian¹ materia³u muzycznego,
a tak¿e z up³ywem czasu.

Najpierw odnotowa³em, ¿e s¹ to kolumny
wyraŸnie cichsze od konkurentów. Jednak robie-
nie im z tego zarzutu by³oby krzywdz¹ce – maj¹
wy¿sz¹ impedancjê, i przy takim samym po³o¿e-
niu regulatora wzmocnienia, ci¹gn¹ ze wzmac-
niacza znacznie mniejsz¹ moc, ni¿ kolumny 4-
omowe. Taka ich uroda. Faktem jest te¿ jednak,
¿e maj¹ znacznie mniejsz¹ moc, wiêc ostatecznie
uzyskiwanie przy ich pomocy tak wysokich natê-
¿eñ dŸwiêku, jakie s¹ dostêpne z Cantona czy
Triangli, na pewno nie jest mo¿liwe. Jak przek³a-
da siê to na poczucie dynamiki? Z jednej strony
o naturalnej sile i skali dŸwiêku, wra¿eñ jakich
doznajemy z L800DC i Luny, mowy byæ tutaj nie
mo¿e. Z drugiej strony D25 wyraŸnie staraj¹ siê
“nadrabiaæ min¹”, graæ jak najbardziej ¿ywo, so-
czyœcie, w zakresie basu nie ¿a³uj¹c masy, a wy-
sokim tonom daj¹c zauwa¿aln¹ ostroœæ.

Mimo tak absorbuj¹cego s¹siedztwa, równie¿
œrednica potrafi siê pokazaæ, nie daje siê zdomi-
nowaæ, jednoczeœnie w tym celu wcale sama nie
u¿ywa agresywnych œrodków. Œrednie tony s¹
doskonale opanowane i wywa¿one, podobnie jak
w Heliconach 400 Dali, plastyczne, nasycone i za-
razem delikatne. Wydaje siê, ¿e dziêki cechom
œrednicy dŸwiêk D25 potrafi byæ czytelny, spo-
kojny i przyjemny – chocia¿ nie zawsze. Wypada
te¿ sprecyzowaæ, ¿e powy¿sza charakterystyka
œrednich tonów obowi¹zuje do okreœlonego pun-
ktu zwrotnego. Na prze³omie œrednich i wyso-
kich pojawia siê bowiem mocne akcentowanie.
Spojrza³em na zmierzon¹ charakterystykê prze-
twarzania, ale nie mam zamiaru twierdziæ, ¿e
us³ysza³em lekkie os³abienie przy 2,5kHz. Chyba
bardziej daje siê odczuæ to, co nastêpuje nieco
powy¿ej, chocia¿ nie jest tak wyraŸne w pomia-
rach – lekkie wzmocnienie przy 3,5kHz, na skra-
ju zakresu przetwarzanego przez g³oœnik wyso-
kotonowy. NajwyraŸniej pod³¹czono go przez
filtr wysokiego rzêdu o wysokiej dobroci, co wy-
wo³uje o¿ywienie w okolicach czêstotliwoœci
granicznej filtru. W konsekwencji nad obrazem
ca³ych wysokich tonów panuje charakter brzmie-
nia w zakresie “ni¿szej góry”, i trzeba powie-
dzieæ, dŸwiêk ten nie jest delikatny ani subtelny;
nie brakuje mu szczegó³owoœci, ale priorytetem
jest silne uderzenie.

Nie po¿a³owano równie¿ niskich tonów. Bas
zaznacza siê chêtnie, nawet na gitarze akustycz-
nej daje du¿o “miêsa”. Niskie tony D25 nie bêd¹
wzorem kontroli i definicji poszczególnych ude-

Charakterystyczne dla Pro-Aca gniazda
przy³¹czeniowe wygl¹daj¹ “z klas¹”, ale nie
s¹ najwygodniejsze z mo¿liwych – mocowa-
nie wide³ mo¿e spowodowaæ brak styku ze
zwor¹, a zwisaj¹ce przewody (na skutek
du¿ej odleg³oœci od pod³ogi) mog¹ wywo³y-
waæ z³oœæ nieaudiofilsko zorientowanych
domowników.

Wyprowadzaj¹c
bas-refleks przez doln¹ œciankê

(i wyprofilowany cokó³), konstruktor zadba³
o swobodny ruch powietrza – otwór jest

nadspodziewanie du¿y (œrednica 10-cm), jak
na wielkoœæ zastosowanego g³oœnika nisko-

œredniotonowego (18-cm), a sto¿kowe nó¿ki
odpowiednio wysokie i solidne.

rzeñ, ale w udany sposób dodaj¹c dynamikê do
pewnej t³ustoœci, potrafi¹ graæ szybko i rytmicz-
nie. Nawet z nie najgorszym skutkiem zmierzy³y
siê z “Machine Head” Deep Purple – nie podda³y
siê, gra³y zadziornie, choæ zwierzêcej si³y znik¹d
nie przybêdzie. Ciekawe, co o tym brzmieniu
powiedz¹ koneserzy Pro-Aca. Czy wed³ug nich
jest to Pro-Ac “prawdziwy”, czy nie...

Pierœcieniowo-kopu³kowa membrana,
chocia¿ napêdzana cewk¹ 25-mm,

ma wiêksz¹ powierzchniê drgaj¹c¹ od
typowych 25-mm kopu³ek. Wykazuje siê

wy¿sz¹ efektywnoœci¹, szerszym
pasmem przenoszenia i lepszymi charakte-

rystykami kierunkowymi od typowych
25-mm kopu³ek.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
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rys. 1. D25, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 4.  D25,charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5.   D25, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, oddzielnie sekcje nisko−średniotonowa

i wysokotonowa.

rys.2.   D25, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6.  D25, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym – wpływ maskownicy.

rys. 3.  D25, charakterystyki przetwarzania
sekcji niskotonowej.

Charakterystyka impedancji D25 wyró¿nia
siê wœród innych w tym teœcie. Po pierwsze, fir-
ma Pro-Ac jej nie linearyzuje, a poniewa¿ rów-
noczeœnie stosuje filtry wy¿szych rzêdów, wiêc
zmiennoœæ charakterystyki jest du¿a, zw³aszcza
w okolicy czêstotliwoœci podzia³u (rys. 1). Po
drugie, Pro-Ac nale¿y do niewielu dzisiaj firm,
które dostarczaj¹ RZECZYWIŒCIE 8-omowe ze-
spo³y g³oœnikowe (a nie tylko “na papierze”). Mi-
nimum o wartoœci 7 omów przy 150Hz okreœla
sytuacjê jednoznacznie. W zakresie niskich czês-
totliwoœci widzimy dwa wierzcho³ki, zwi¹zane
z funkcjonowaniem obudowy bas-refleks, ale nie-
typowe jest minimum miêdzy nimi (45Hz, wska-
zuj¹ce na czêstotliwoœæ rezonansow¹ uk³adu), le-
¿¹ce na poziomie znacznie wy¿szym od impe-
dancji znamionowej – sygnalizuje to na silne wy-
t³umienie obudowy, albo obecnoœæ materia³u wy-
t³umiaj¹cego bezpoœrednio przy wlocie tunelu.

Trudno kryæ zaskoczenie kszta³tem charakte-
rystyki przetwarzania (rys. 2). Pro-Ac w prze-
sz³oœci czêsto wykazywa³ siê bardzo liniowymi
charakterystykami, tym razem jest ona daleka od
idea³u, i to z kilku powodów. Przede wszystkim
wyeksponowany jest bas – kszta³t w tym zakresie
jest intryguj¹cy, zamiast ³agodnego wierzcho³ka,
ewentualnie szpicu, mamy rzadko widywany
“p³askowy¿” – jak powsta³, powie nam rys. 3.
Pozostaj¹c przy rys. 2, zwracamy uwagê na os³a-
bienie przy 2,5kHz. Przyczyny tego zjawiska bê-
dziemy mogl i  przeanal izowaæ dziêki  rys .
5.Wreszcie ostatni fakt - poziom œrednich tonów
jest ok. 3-dB ni¿szy od wysokich. Œredni¹ efek-
tywnoœæ mo¿na oszacowaæ jako 85dB, to ca³kiem
nieŸle dla dwudro¿nej konstrukcji 8-omowej.

Bas-refleks dostrojono do 45Hz, tam pojawia
siê odci¹¿enie na charakterystyce g³oœnika nisko-
tonowego (rys. 3), nie jest jednak ostre ze
wzglêdu na wspomniane wyt³umienie uk³adu re-
zonansowego. Mimo to otwór pracuje bardzo
skutecznie, ciœnienie st¹d pochodz¹ce dominuje
a¿ do 70Hz, i ma swój du¿y udzia³ w kszta³towa-
niu charakterystyki wypadkowej prawie do
200Hz. St¹d te¿ nietypowy kszta³t charakterysty-
ki na rys. 2.

Charakterystyki w zakresie od 200Hz wzwy¿
ustalano na wysokoœci 90-cm – pomiêdzy g³oœni-
kiem nisko-œredniotonowym a wysokotonowym.

Firma zaleca okreœlone ustawienie kolumn
(osiami równolegle, a wiêc pod k¹tem kilkunastu
stopni wzglêdem miejsca ods³uchowego, g³oœni-
kami wysokotonowymi do œrodka).

Ze wzglêdu na niesymetryczn¹ konstrukcjê,
przebadaliœmy jej dzia³anie w obydwie strony –
skrêcaj¹c j¹ z osi g³ównej w stronê prawid³ow¹
(zbli¿aj¹c wysokotonowy) i nieprawid³ow¹ (od-
dalaj¹c wysokotonowy). Rys. 4  wyjaœnia, ¿e
w zakresie k¹tów 0O (oœ g³ówna) do 30O w stro-
nê “prawid³ow¹”, charakterystyki s¹ podobne,
i zaznaczaj¹ os³abienie przy 2,5kHz najl¿ej. Skrê-
canie w stronê “nieprawid³ow¹” pog³êbia ten
problem.

Rys. 5 ujawnia, ¿e do³ek przy 2,5kHz wynika
ze s³abej korelacji fazowej miêdzy g³oœnikami –
charakterystyka wypadkowa schodzi w okolicach
2kHz poni¿ej charakterystyki samego g³oœnika
nisko-œredniotonowego. Tym to dziwniejsze, ¿e
zbocza s¹ strome (akustycznie ok. 4. rzêdu, choæ
zrealizowane filtrami elektrycznymi ni¿szego
rzêdu), wiêc zakres wspó³pracy g³oœników jest
w¹ski i teoretycznie ³atwy do opanowania.

Maskownica os³abia okolice 5kHz i wprowa-
dza lekkie pofalowanie wysokich tonów (rys. 6).

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=428
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