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Nie jestem pewien, czy Triangle Altea to kolumny uniwersalnie piêkne.
S¹dzê nawet, ¿e nie. Ale podobaj¹ mi siê cholernie, i sam sobie siê
trochê dziwiê... tyle œwiecide³ek, a mimo to zachowuj¹ klasê. S¹ po

prostu doskonale wykonane, zrobione z bardzo dobrych materia³ów,
i ka¿dy detal zwracaj¹cy uwagê okazuje siê z bliska elegancki.

Nie jest to estetyka tak powœci¹gliwa jak w przypadku Pho-
nara i Wharfedale, ale Triangle chce i ma siê czym po-
chwaliæ. Widaæ, ¿e w kolumny te zainwestowano, “posta-

rano siê”, i czy siê ostatecznie komuœ podobaj¹ mniej czy bardziej,
to chyba ka¿dy przyzna, ¿e robi¹ wra¿enie bardzo solidnych, do-
pracowanych, dopieszczonych, po prostu wartych swojej, a nawet
wy¿szej ceny. I kiedy widzê takie kolumny, zaczynam im kibico-
waæ (wiêc mo¿e przestajê byæ obiektywny jako sêdzia), aby b³ys-
nê³y równie¿ w teœcie ods³uchowym. A przecie¿ wcale nie jestem
urodzonym mi³oœnikiem firmy Triangle... moje pierwsze z ni¹ spo-
tkania, ok. dziesiêciu lat temu, nie koñczy³y siê najlepszymi wyni-
kami testów. Kilka lat temu sytuacja zaczê³a siê jednak zmieniaæ,
bo ostatnie dokonania francuskiej firmy oceniam bardzo pozytyw-
nie. Móg³bym dumnie twierdziæ, ¿e to tylko Triangle zmieni³o
swój styl, ale nie wykluczam, ¿e i ja bardziej sk³onny jestem zaak-
ceptowaæ specyfikê ich brzmienia. Ale brzmienie zostawmy na
póŸniej. Imponowaæ musi te¿ rozmach, z jakim firma rozbudowa³a
swoj¹ ofertê. W miejsce jednej, pojawi³o siê kilka powa¿nych seri-
i, a ca³a ofensywa zosta³a dobrze przygotowana - rozpoczê³o j¹
zwodowanie flagowego “Magellana”, który nastêpnie sta³ siê pat-
ronem dla wielu rozwi¹zañ wprowadzanych do tañszych modeli,
dawkowanych oczywiœcie proporcjonalnie do pozycji danej kon-
strukcji w hierarchii. Ale najbardziej podstawowe cechy Triangli
zosta³y okreœlone dawno temu – bez zastanowienia mogê wymie-
niæ dwie, które pamiêtam z pierwszych testów – tubowy g³oœnik
wysokotonowy i “twarde” zawieszenie nisko-œredniotonowego.
Te dwa elementy spotkamy równie¿ we wszystkich wspó³czes-
nych Trianglach – z wyj¹tkiem subwooferów. Na szczycie oferty
urzêduj¹ szef – Magellan, i jego vice – Magellan Concerto. To ko-
lumny z cenowej stratosfery. Pod nimi rozpoœciera siê seria Stra-
tos, ju¿ wcale cenowo nie tak stratosferyczna, mo¿emy zaliczyæ j¹
do klasy “u¿ytecznego hi-endu”.

Altea nale¿y do serii Esprit, któr¹ mo¿na uznaæ za spadkobier-
czyniê pierwotnej gamy konstrukcji Triangle. Jest to wiêc nadal
podstawowa czêœæ oferty, zawieraj¹ca propozycje w cenie od
1800 z³ (podstawkowy minimonitor Stella) do 8800 z³ (najwiêkszy
Celius) za parê. Powtarza siê te¿ kilka nazw znanych z przesz³oœci
– Antal, Comete, Titus... wszystkie kiedyœ przez nas testowane, ale
obecne konstrukcje s¹ zupe³nie inne – choæ oczywiœcie wci¹¿ z tu-
bami...

Dziesiêæ modeli serii Esprit Esw tworzy zbiór ca³kowicie kom-
pletny i zaspokajaj¹cy wszelkie potrzeby. S¹ tu cztery kolumny
wolnostoj¹ce, trzy podstawkowe, dwa centralne i jeden naœcienny
– surroundowy. Aha, subwoofer... te jednak (trzy modele) Triang-
le zgromadzi³o w specjalnej serii Meteor.

Dwie najwiêksze kolumny serii Esprit – Celius i Antal – to kon-
strukcje trójdro¿ne (i ka¿da z dwoma niskotonowymi, a ró¿ni¹ siê
nieznacznie, œrednic¹ œredniotonowego), dwie mniejsze – Altea
i Heliade – to uk³ady dwuipó³dro¿ne. Tu ró¿nice s¹ wiêksze, bo
nieco mniejsze i znacznie tañsze Heliade maj¹ taki sam typ g³oœni-
ka w roli niskotonowego i nisko-œredniotonowego, podczas gdy
Altea trochê tu kombinuje, o czym dalej, poza tym Heliade w ogó-
le nie maj¹ tego, co w konstrukcji Altea (i pozosta³ych modeli
wolnostoj¹cych) jest tak efektowne – specjalnego coko³u. Wygl¹-
da na to, ¿e cokó³ ten jest doœæ kosztown¹ zabawk¹, ale bez niego
w ogóle nie ma zabawy. Jest to w³aœnie jeden z elementów kon-
strukcyjnych pochodz¹cych wprost z flagowego Magellana.

Triangle ALTEA Esw
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Jeden kolec i cztery... kolczyki –
taki sposób podparcia ma

zapewniæ punktowe przeniesienie
wibracji – przez g³ówny kolec

z przodu obudowy.

Pude³ko z kolczykami, czyli
z audiofilsk¹ bi¿uteri¹. Tak¹

lubimy najbardziej, a w zasa-
dzie wy³¹cznie.

Kolumnê podpiera masywny,
aluminiowy cokó³, uzbrojo-
 ny w czterech naro¿ach w

regulowane nó¿ki, którego górna po-
wierzchnia w wiêkszej czêœci jest wal-
cowata, w dodatku cokó³ jest wyraŸ-
nie cofniêty do ty³u, bo przednia czêœæ
kolumny opiera siê na wielkim stalo-
wym kolcu. Tak mo¿na opisaæ to
w najwiêkszym skrócie, ale ca³a ta fi-
nezyjna, przestrzenna konstrukcja zo-
sta³ zaprojektowana nie tylko dla efektu
wizualnego, ale i ma akustyczne alibi (to
lubimy najbardziej – gdy rzecz jest piêkna,
bo musi byæ piêkna z powodów audiofil-
skich). Cokó³ po³¹czony jest kolumn¹ za
poœrednictwem 3-mm gumowej przek³adki,
której zadaniem jest zatrzymaæ transmisjê wib-
racji. Te maj¹ zostaæ skierowane do sztywne-
go po³¹czenia z kolcem, który przeniesie je do
punktu stycznoœci z pod³og¹, a wyprowadzenie
energii w jednym punkcie teoretycznie ma byæ
rozwi¹zaniem idealnym. Mimo moich zachwytów
nad elegancj¹ tego rozwi¹zania, mam w¹tpliwoœ-
ci co do jego stuprocentowej skutecznoœci –
przecie¿ co najmniej po³owa masy spoczywa nie
g³ównym kolcu, ale na cokole; zwi¹zek miêdzy
rozk³adem masy a skutecznoœci¹ odprowadzania
wibracji z tej masy jest oczywisty – gdyby go nie
by³o, wystarczy³oby ka¿d¹ kolumnê postawiæ na
elastycznym cokole, i tylko symbolicznie pode-
przeæ gdzieœ ma³ym sztywnym kolcem. Tak czy
inaczej, nawet niepe³na efektywnoœæ tego roz-
wi¹zania nie zaprzecza jego sensownoœci, nieza-
le¿nie od tego, ¿e wszystkie zastosowane tu ele-
menty (aluminiowe, stalowe i mosiê¿ne) stano-
wi¹ du¿¹ ozdobê. Esteci mog¹ doszukaæ siê te¿
takich konotacji, jak podobieñstwo ostrego kolca
pod obudow¹ ze sto¿kiem fazowym tubowego
g³oœnika wysokotonowego.

Przenosimy siê wiêc na drugi koniec obudo-
wy, gdzie króluje przetwornik TZ2400, bêd¹cy
chlub¹ nowej wersji Esprit Esw. To klasyczny, ale
bardzo wyrafinowany wysokotonowy g³oœnik tu-
bowy. Jak podaje producent, nawet bez pomo-
cy tuby, a dziêki lekkoœci tytanowej membra-
ny, przetwornik ten osi¹ga 90dB efektywnoœci,

a wraz
z tub¹ 96dB. Nie s¹

to wcale wartoœci imponuj¹ce
– wiêkszoœæ kopu³kowych g³oœników

wysokotonowych ma efektywnoœæ ok. 90dB – ale
wy¿sze wcale nie s¹ nam tutaj potrzebne. Klu-
czowe dla jakoœci g³oœnika tubowego, stosowa-
nego w kolumnach hi-fi, s¹ niskie zniekszta³ce-
nia, ³adna charakterystyka przetwarzania i cha-
rakterystyki kierunkowe. Pod wzglêdem prze-
twarzanego pasma Triangle te¿ nie obiecuje gru-
szek na wierzbie – TZ2400 ma byæ zdolny do
osi¹gniêcia 20kHz. Nie ma wiêc mowy o nowych
formatach, itp itd., i bardzo dobrze. Sto¿ek fazo-
wy wykonano z mosi¹dzu, profil tuby jest alumi-
niowym odlewem, i otacza go gumowy pierœcieñ.

Poni¿ej g³oœnika wysokotonowego – oczy-
wiœcie nisko-œredniotonowy, ze swoim charakte-
rystycznym górnym zawieszeniem w postaci kil-
ku ma³ych fa³d, wykonanych w materiale tekstyl-
nym. Zawieszenie takie nie jest zdolne do du¿ych
wychyleñ, dlatego nie jest spotykane w g³oœni-
kach nisko-œredniotonowych hi-fi praktycznie
¿adnego innego dobrze znanego producenta,
choæ pewne jego zalety sk³aniaj¹ - ale te¿ bardzo
rzadko – do stosowania w g³oœnikach œrednioto-
nowych (mo¿na uznaæ, ¿e zawieszenie FST œred-
niotonowych B&W jest jego  odmian¹). Szeroki
zakres wykorzystania takiego zawieszenia widzi-
my natomiast w profesjonalnych, nawet bardzo
du¿ych g³oœnikach niskotonowych i nisko-œred-
niotonowych, które jednak najczêœciej maj¹ rela-
tywnie (w stosunku do swojej wielkoœci i szero-

koœci zawieszenia) niedu¿e wychylenie uk³adu
drgaj¹cego. Membrana jest celulozowa, a w cen-
trum sro¿y siê korektor fazy. G³oœnik niskotono-
wy równie¿ ma membranê celulozow¹, ale
wzmocnion¹ du¿¹, wypuk³¹ nak³adk¹ przeciwpy-
³ow¹, i zawieszon¹ ju¿ na typowym gumowym
resorze. Obydwa g³oœniki maj¹ odlewane kosze,
ale ró¿ne uk³ady magnetyczne – o œrednicy 8-cm
przy g³oœniku nisko-œredniotonowym i 10-cm

przy niskotonowym. Prawdopodobnie drugi
z nich ma d³u¿sz¹ cewkê, przygotowan¹

do wiêkszych wychyleñ, i st¹d potrzeba
silniejszego magnesu dla utrzymania od-
powiedniego  poziomu  efektywnoœci
i optymalnych parametrów dobroci.

G³oœniki niskotonowy i nisko-œred-
niotonowy maj¹ oddzielne komory –
obydwie w systemie bas-refleks. Nisko-
tonowemu dosta³o siê wiêcej, ale i na

wiêcej zas³uguje (dziêki lepszym mo¿li-
woœciom amplitudowym), i dysponuje

objêtoœci¹ ok. dwa razy wiêksz¹ ni¿
nisko-œredniotonowy  –  pozioma

przegroda znajduje siê na wysokoœ-
ci pomiêdzy g³oœnikami (poza ni¹
jest  jeszcze  jedno  wzmocnienie

w komorze niskotonowego). Mimo
ró¿nych objêtoœci, obydwie komory do-

strojono do takiej samej czêstotliwoœci rezonan-
sowej – ok. 40Hz, co oczywiœcie by³o mo¿liwe
dziêki zró¿nicowaniu wymiarów otworów. Gór-
ny (z ty³u obudowy) ma mniejsz¹, dolny (widocz-
ny na froncie) wiêksza œrednicê, co jednoczeœnie
znowu jest adekwatne do wychyleñ objêtoœcio-
wych samych g³oœników. Ale mimo tych ró¿nic,
w³aœnie utrzymanie podobnej czêstotliwoœci re-
zonansowej jest najwa¿niejsze dla zbie¿noœci
charakterystyk fazowych obydwu podsystemów.

Niskotonowy jest t³umiony 12dB/okt. powy-
¿ej 800Hz, podzia³ miêdzy nisko-œredniotono-
wym a wysokotonowym nastêpuje przy 3kHz,
i jest realizowany filtrami o nachyleniu 24dB/okt.
Je¿eli producent podaje w³aœciwoœci samych
filtrów, a nie wypadkowe nachylenie akustycz-
ne, to trzeba powiedzieæ, ¿e filtry s¹ bardzo
strome. Tutaj widaæ odejœcie od dawnej firmo-
wej koncepcji, wedle której g³oœnik nisko-œred-
niotonowy nie by³ w ogóle, lub by³ bardzo ³a-
godnie filtrowany.

Do  wykoñczenia u¿yto przede wszystkim
naturalnej okleiny, ale front polakierowano na
czarno. Maskownica zas³ania ca³¹ przedni¹ œcian-
kê, a wiêc nie tylko g³oœniki, w tym piêkny wyso-
kotonowy, ale i okaza³¹ mosiê¿n¹ tabliczkê przy-
mocowan¹ ponad bas-refleksem. ¯eby wiêc nie
zrobi³o siê nam smutno, maskownica przynosi
swoje w³asne ozdoby – “³ódeczkê” na górnej
krawêdzi i firmowy trójk¹t na dole. Naprawdê,
jest na czym oko zatrzymaæ. Czy aby nie chc¹
odwróciæ naszej uwagi od tego, co najwa¿-
niejsze?
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rys. 1.  Altea Esw, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Altea Esw, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Altea Esw, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 88
Moc znamionowa [W]** 100
Wymiary (WxSxG) [cm] 102x20x34

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  Altea Esw, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Altea Esw, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Swoim i nie tylko swoim zwyczajem, bo to
ju¿ bardzo czêsta praktyka, Triangle przedstawia
4-omowe kolumny jako znamionowo 8-omowe.
¯e naprawdê s¹ 4-omowe, potwierdzaj¹ nie tyl-
ko nasze pomiary (rys. 1), ale i sam producent,
który w rubryce “minimum impedancji” podaje
w³aœnie wartoœæ 4Ω. A minimum to pojawia siê
przy 200Hz. Czy z tego jednoznacznie nie wyni-
ka, ¿e impedancja znamionowa to 4Ω? Od jakie-
goœ czasu, zdaniem wielu producentów, ju¿ nie.

Konstruktor Altea z pewnoœci¹ œwiadomie
oddali³ jej charakterystykê przetwarzania od li-
niowoœci, bo mamy do czynienia z klasycznym
“wykonturowaniem”, czyli wycofaniem zakresu
œrednich czêstotliwoœci (rys. 2). Sytuacja jest jed-
noznaczna, a ze wzglêdu na bardzo wysoki szpic
w zakresie najwy¿szych czêstotliwoœci, nie ma-
my szans na uchwycenie charakterystyki w œcie¿-
kê +/-3dB.

Jak jednak pokazuje ju¿ rys. 3, wzmocnienie
wysokich tonów na osi g³ównej (ten pomiar wy-
korzystuje rys. 2) ma sens w zwi¹zku z wyraŸ-
nym spadkiem poziomu ciœnienia na innych osiach
– pod k¹tami 15O i 30O. Taka jest specyfika g³oœ-
ników tubowych. Na osi 30O osi¹gamy ca³kiem
dobre zrównowa¿enie œrednich i wysokich to-
nów, teraz z zakresem 200Hz-15kHz mo¿emy
zmieœciæ siê w polu +/-3dB, ale trzeba pamiêtaæ,
¿e z kolei niskie tony pozostan¹ wówczas samot-
nie wyeksponowane. Wydaje siê, ¿e optymalne
brzmienie pojawia siê po skrêceniu osi o k¹t ok.
15O, wówczas wysokie tony nadal s¹ wzmocnio-
ne, ale ju¿ nie tak radykalnie, jak na osi g³ównej.
Dla zapobie¿enia efektowi zbytniej agresji naj-
wa¿niejsze jest, ¿e dolny podzakres wysokich to-
nów le¿y wyraŸnie ni¿ej ni¿ najwy¿sza oktawa,
a prze³om œrednich i wysokich (2-4kHz) jest re-
prezentowany najs³abiej.

Maskownica, chocia¿ wcale nie wydawa³a siê
opracowana specjalnie pod k¹tem akustycznym,
okaza³a siê bardzo neutralna – wszystkie zmiany
na charakterystyce, jakie wprowadza, s¹ zupe³-
nie nieistotne (rys. 4).

Rys. 5 jest doœæ pogmatwany, ale ilustruje a¿
cztery zmierzone charakterystyki, i pi¹t¹ obli-
czon¹ przez system pomiarowy – ich wypadko-
w¹. Na charakterystykach g³oœników widaæ os³a-
bienia przy 40Hz – to efekt dzia³ania uk³adów
bas-refleks, jak siê okazuje, dostrojonych do tej
samej czêstotliwoœci rezonansowej (chocia¿ z od-
dzielnych komór o ró¿nych objêtoœciach). Cha-
rakterystyka z otworu komory g³oœnika nisko-
œredniotonowego jest sp³aszczona – to skutek
zastosowania ma³ej objêtoœci (w stosunku do
dobroci g³oœnika). Charakterystyka ciœnienia z ot-
woru komory g³oœnika niskotonowego ma ju¿
wyraŸny, mo¿na powiedzieæ – bardziej prawid³o-
wy wierzcho³ek, chocia¿ przesuniêty w stronê
wy¿szych czêstotliwoœci wzglêdem czêstotliwoœ-
ci rezonansowej obudowy. W przetwarzaniu naj-
ni¿szych czêstotliwoœci – poni¿ej 80Hz – wiêk-
szy udzia³ ma g³oœnik niskotonowy (i je-
go bas-refleks), powy¿ej 80Hz prym
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przejmuje nisko-œredniotonowy, ale niskotono-
wy towarzyszy mu na poziomie kilka dB ni¿szym
a¿ do ok. 600Hz.

G³oœniki niskotonowy i nisko-œredniotonowy
maj¹ ró¿nej wielkoœci uk³ady
magnetyczne, co mo¿e mieæ zwi¹zek
z ró¿nymi wysokoœciami cewek
drgaj¹cych, a to z kolei da siê
uzasadniæ ró¿nymi
zawieszeniami...
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Francuskie zespo³y g³oœnikowe budowane s¹
wokó³ doœæ specyficznych rozwi¹zañ tech-
nicznych (przede wszystkim niekonwencjo-

nalne przetworniki wysokotonowe). Z tego po-
wodu, a na pewno tak¿e na skutek innych priory-
tetów brzmieniowych, kolumny firm francuskich
gra³y w przesz³oœci chyba najbardziej charakte-
rystycznie, chocia¿ nie jednakowo. Ale g³oœniki
Triangle, chocia¿  wcale nie stawia³y sobie za cel
osi¹gniêcia liniowej charakterystyki przetwarza-
nia, mia³y jednak pewn¹ wewnêtrzn¹ dyscyplinê
“klubow¹”, i by³y do siebie doœæ podobne. To siê
jednak zmienia, przede wszystkim dlatego, ¿e
francuskie firmy maj¹ ochotê na zwiêkszenie
eksportu. Nie mo¿na wiêc ju¿ schlebiaæ tylko
gustom na w³asnym podwórku, ale trzeba siê do-
stosowaæ do potrzeb wielu rynków i brzmienie
w pewnym stopniu standaryzowaæ (¿e nie po-
wiedzieæ: ucywilizowaæ), chocia¿ nie zatraciæ
w³asnej indywidualnoœci, bez której te¿ trudno
odnosiæ sukcesy. Dlatego od jakiegoœ czasu s³y-
szê, ¿e wraz z kolejnymi testowanymi kolumna-
mi Triangle, coraz bardziej mi siê one podobaj¹...
WyraŸne przerysowania, które niegdyœ w ich
brzmieniu siê powtarza³y, a zarazem nie by³y
w moim guœcie, s¹ ograniczane do, nazwijmy to:
akcentowania. Kluczowym punktem na charakte-
rystyce, który stawia³ dylemat “kochaj albo
rzuæ”, by³y przede wszystkim wysokie tony, wy-
raziœcie, wrêcz ostro prowadzone przez nie-
zmiennie tubowy tweeter. Tuba jak by³a, tak
jest, mo¿e jednak lepsza ni¿ kiedyœ, a mo¿e ina-
czej “ustawiona” przez zwrotnicê, ale w efek-
cie... najwiêkszy komplement, jaki mogê w tym
przypadku wyraziæ, brzmi tak: móg³bym z takimi
wysokimi tonami mieszkaæ pod jednym dachem.
Mo¿e nie na ca³e ¿ycie, ale na jakiœ czas... Wyso-
kie tony z Altea z pewnoœci¹ nie s¹ aksamitne,
jedwabiste, delikatne. To nie intymne dŸwiêki,
jakie mo¿na us³yszeæ z najlepszej jedwabnej ko-
pu³ki lub wstêgi, ale ju¿ nie s¹ od nich po prostu
gorsze, a inne, i mo¿e jest w nich nawet wiêcej
prawdy o dynamice naturalnych dŸwiêków wielu
instrumentów. Mam tu propozycjê kompromiso-
w¹ – takie wysokie, jakie dostarcza Altea, s¹ odpo-
wiedniejsze w³aœnie dla odtworzenia brzmienia in-
strumentów, a takie, jak z Dali Ikonów 6, lepiej
radz¹ sobie z sybilantami, szmerami, wreszcie tym
wszystkim, co dzieje siê ju¿ na granicy pasma
akustycznego, a co okreœla klimat przestrzen-
noœci i wra¿enie powietrza. Ale co najwa¿niejsze
dla ³atwoœci s³uchania wysokich tonów Triangli,
one równie¿, wyodrêbniaj¹c siê, dostarczaj¹ naj-
wiêcej informacji z podzakresu dalekiego od œred-
nich tonów, a to oznacza, ¿e szeroki prze³om
œrednich i wysokich nie jest wyeksponowany
i nie grozi nam z tej strony agresja, czy nawet
natarczywoœæ. Altea œwietnie ³¹czy wyrazistoœæ,

Zwrotnica jest bardzo skomplikowana,
ale wykorzystuj¹ca niewielkie elementy

i podzielona miêdzy dwie p³ytki, da³a siê
przymocowaæ do obudowy gniazda. Od

strony monta¿owej takie rozwi¹zanie
jest zawsze najprzyjemniejsze.

konturowoœæ i wigor, z szybk¹ transmisj¹ detali,
ich ró¿nicowaniem, i wreszcie z wyminiêciem
niebezpieczeñstw nieprzyjemnego dla ucha prze-
rysowania. Brzmienie nie jest a¿ tak ¿ywio³owe,
“brutalnie ¿ywe”, jak w wykonaniu Cabasse Moo-
rea, ale teraz przekaz ani trochê nie ulega
uproszczeniu, ca³y czas chwali siê dobr¹ roz-
dzielczoœci¹, ka¿dy dŸwiêk jest zdefiniowany
i kontrolowany – chocia¿ nie skrêpowany. Œro-
dek pasma iloœciowo nie zosta³ podkreœlony, st¹d
te¿ wokale s¹ doœæ spokojne, szczup³e, ale do-
k³adnie artyku³owane i kompletne, chocia¿ nie
nabieraj¹ ostatecznej namacalnoœci. Œrodek nie
chce rz¹dziæ ani siê rozpychaæ du¿a mas¹ – rzuca
informacjami jakby od niechcenia, ale czêsto za-
skoczy nas pokazaniem detalu, którego przy pra-
cy innych kolumn nie dostrzegliœmy.  Imponuj¹ce
s¹ uderzenia perkusji - wychodz¹ piorunuj¹co
szybko i piêknie wybrzmiewaj¹ wy¿szymi harmo-
nicznymi, pokazuj¹c doskona³¹ koordynacjê i syn-
chronizacjê w ca³ym pasmie. Wreszcie niskie to-
ny – byæ mo¿e nawet najlepsze w tej uk³adance.
Mocne, zwarte, pod ¿adnym wzglêdem nie prze-
sadzone, jednak bardzo motoryczne, bêd¹ce dla
ca³ego  brzmienia  napêdem,  a  nie  balastem.
Wszechstronny, dynamiczny, bogaty dŸwiêk.

A.K.

ALTEA Esw
Cena (para)[z³] 4800
Dystrybutor AUDIOKLAN

Wykonanie i komponenty
Nieskromne, bardzo efektowne, ale i doskonale wy-
konane. Oryginalne przetworniki, du¿a obudowa
z niesamowitym coko³em.
Laboratorium
Wycofany zakres œrednich czêstotliwoœci, wzmocnienie
najwy¿szej oktawy.

Brzmienie
Doskona³e kontury, szybkoœæ i swoboda. Mocny,
sprê¿ysty i dok³adny bas, ¿ywe, rozdzielcze wysokie
tony.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=441
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
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