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Paradigm MONITOR 7v5
Proson REALITY 63mkII
RLS PHOBOS II
Wharfedale EVO^2-20

Ca³a pierwsza czwórka kolumn 2000-3000 z³ pochodzi³a od producentów o ustalonej
reputacji – Canton, Focal, Heco, Infinity – choæ nie ka¿dy musi siê nimi rozkoszowaæ, to

nikt chyba nie w¹tpliwoœci, ¿e s¹ to najoglêdniej mówi¹c „powa¿ne” firmy g³oœnikowe.
W drugiej czwórce te¿ znajdziemy marki znane i lubiane, ale zapl¹ta³y siê (zosta³y

zaproszone...) i takie, które wielkiej kariery jeszcze nie zrobi³y, i prawdopodobnie nie
zrobi¹. Patrz¹c na tê zgrajê pod innym k¹tem: chocia¿ formalnie mamy tutaj tylko jedn¹

markê oficjalnie nieeuropejsk¹ (kanadyjski Paradigm) to podejrzewam, ¿e wœród
przedstawianych kolumn w rzeczywistoœci jest tylko jeden produkt europejski – i to te¿ nie
od A do Z, ale przynajmniej tutaj montowany, i to bardzo niedaleko, bo na przedmieœciach

Warszawy, w jakimœ przys³owiowym gara¿u. I bardzo dobrze! Reszta – p³ynie do Europy
kontenerami, a zanim dop³ynie, zwiedzi pó³ œwiata. Podró¿e kszta³c¹,

ale czy wykszta³caj¹ dobre brzmienie? Gdyby tak by³o, eh... mielibyœmy
dzisiaj w naszych sklepach prawie

same audiofilskie rarytasy.

z GARA¯U
i z KONTENERA
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Kolejne generacje “Monitorów” Paradigma ju¿ nas znieczuli³y i do pewnego
stopnia zniechêci³y – wersja druga, trzecie, czwarta... ile mo¿na, w dodatku bez
istotnych zmian w konstrukcji i wygl¹dzie, który z up³ywem czasu stawa³ siê ju¿

po prostu przestarza³y. Kiedy wiêc ustali³em, ¿e do testu  przyjad¹ Monitory
7 w wersji pi¹tej, nie zrobi³o to na mnie wiêkszego wra¿enia. Kolejne, pewnie

takie same jak wczeœniej, kanciaste Paradigmy. Ale nowe, a jak¿e, i braæ trzeba.
Kiedy ju¿ jednak wysz³y z tekturowego kokonu...

Nie by³bym zaskoczony, gdybym pilniej obserwowa³ reklamy.
Zdjêcie w³aœnie Monitorów 7v5 pojawi³o siê tam ju¿ wczeœ-
niej, przegapi³em – ale dziêki temu mia³em tym wiêksz¹

przyjemnoœæ zobaczyæ i dotkn¹æ nowe Monitory teraz, “na ¿ywo”.
Nie ma w nich nic bezwzglêdnie rewolucyjnego, ale na tle wczeœniej-
szych wersji, to rzeczywiœcie kompletna odmiana – po pierwsze
wreszcie coœ innego, po drugie coœ ³adnego, nowoczesnego, eleganc-
kiego, choæ jeszcze nie ryzykancko awangardowego. Chyba wiêk-
szoœæ klientów w³aœnie tego oczekiwa³a. Materia³y konstrukcyjne
i wykoñczeniowe nie s¹ luksusowe, ale zastosowano je z wyczuciem,
komponuj¹c ca³kiem gustowny design. Mamy du¿o tworzyw sztucz-
nych, okleina na œciankach bocznych to winyl imituj¹cy drewno, na
froncie folia, kosze g³oœników te¿ s¹ plastikowe, a membrany... jak
zwykle u Paradigma polipropylenowe. Jednak ¿adn¹ “tanioch¹” to nie
tr¹ci, a uwagê przyci¹ga przede wszystkim g³oœnik nisko-œrednioto-
nowy, w którym wszystkie czêœci uk³adu drgaj¹cego uda³o siê kolo-
rystycznie ujednoliciæ. Du¿a centralna czêœæ membrany uformowana
jest w kszta³t pocisku. Nak³adki przeciwpy³owe g³oœników niskotono-
wych s¹ ju¿ inne – z twardego p³ótna,  klasycznie wypuk³e, o du¿ej
œrednicy. Zwraca uwagê niewysoki profil górnych zawieszeñ, co nie
oznacza, ¿e g³oœniki te nie s¹ w stanie pracowaæ z sensownymi ampli-
tudami; ostatecznie jednak to nie g³oœniki subooferowe.

Kolorystyczny melan¿ g³oœników niskotonowych i nisko-œrednio-
tonowego to “kawa z mlekiem” – takie skojarzenie mo¿e zachêciæ
wiele osób szukaj¹cych kolumn wedle aktualnych trendów mody.

Przyjemnie wygl¹da te¿ g³oœnik wysokotonowy, zamocowany za
du¿a p³yt¹ z wyprofilowan¹ krótk¹ tubk¹; tytanowa kopu³ka os³oniêta
jest przez szeœcioramienny dyfuzor (jak go nie nazwaæ, zawsze
wp³ynie na sposób promieniowania).

Ca³y czas piszê “nisko-œredniotonowy” a nie œredniotonowy, bo
ju¿ znam techniczne fakty, chocia¿ pocz¹tkowe podejrzenia sz³y bar-
dziej w stronê uk³adu trójdro¿nego. Okaza³o siê, ¿e wszystkie trzy
15-cm g³oœniki przetwarzaj¹ niskie czêstotliwoœci, i wszystkie pracuj¹
w jednej, wspólnej komorze. Uk³ad bas-refleks ma dwa otwory na
tylnej œciance – o œrednicy 7,5cm ka¿dy, co daje bardzo du¿¹ ³¹czn¹
powierzchniê w stosunku do powierzchni membran. Tylko siê z tego
cieszyæ, o ile uk³ad jest dostrojony do optymalnej czêstotliwoœci re-
zonansowej, a temu s³u¿¹ d³ugie, 18-cm tunele.

Obudowa jest wzmocniona jednym, ale d³ugim, pionowym wieñ-
cem. Wykrêcaj¹c g³oœniki mog³em stwierdziæ, ¿e przedni¹ œciankê
wykonano nie z mdf-u, ale p³yty wiórowej – to ¿aden wstyd, chocia¿
przyzwyczailiœmy siê ju¿ do panowania mdf-u, który jest po prostu
³atwiejszy w obróbce.

Masywne nó¿ki, obejmuj¹ce boczne œcianki, pozwalaj¹ na szersze
rozstawienie kolców – kolejny drobiazg który raczej ucieszy. Gniazdo
podwójne, i te¿ nikt siê nie zmartwi, chocia¿ ma³o kto w pe³ni to
wykorzysta.

Do piêciu razy sztuka
Paradigm MONITOR 7v5
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Du¿e otwory bas-refleks s¹ nie
dla szpanu – dziêki ich znacznej powierzch-

ni prêdkoœæ powietrza bêdzie umiarkowana,
i uk³ad nie popadnie w k³opoty z dynamik¹

przy wysokich poziomach wysterowania.
Ale przy tak du¿ej powierzchni otworów,

a umiarkowanej objêtoœci obudowy, nawet
wraz z d³ugimi tunelami (prawie 20-cm),

czêstotliwoœæ rezonansowa uk³adu bas-
refleks ulokowa³a siê wysoko – przy 55Hz.

W raz z nowym wygl¹dem Paradigmów przy-
sz³o  te¿  przeobra¿enie  ich  brzmienia.

I podobnie jak w przypadku wra¿eñ wizualnych,
równie¿ ods³uchowe s¹ bardzo pozytywne. Po-
przednie Monitory nie by³y z³e – bywa³y nawet
bardzo dobre, zw³aszcza te mniejsze, podstaw-
kowe. Nie ukrywa³y swoich basowych sk³onnoœ-
ci, co w przypadku ma³ych dwudro¿nych kon-
strukcji owocowa³o zaskakuj¹co pe³nym, soczys-
tym brzmieniem. “Pod³ogówki” uzbrojone w wiêcej
ni¿ jeden niskotonowy mia³y basu naturalnie jeszcze wiêcej, i tu sprawa
stawa³a siê kontrowersyjna. Pamiêtam wyjaœnienia przedstawicieli firmy, ¿e
w Kanadzie domy s¹ i du¿e, i czêsto maj¹ œciany nie z ceg³y, ale z materia-
³ów drewnopochodnych, uginaj¹cych siê, które wprowadzaj¹ t³umienie
w zakresie niskich czêstotliwoœci, co wymaga dostarczenia wiêkszej ich
dawki. Domy w Kanadzie chyba nie zmieni³y swoich w³aœciwoœci akustycz-
nych, ale byæ mo¿e firma wiêkszy nacisk k³adzie na eksport, albo Monitor
7v5 oka¿e siê wyj¹tkiem od nadal obowi¹zuj¹cej regu³y, ale “tu i teraz”
kolumny te zagra³y basem wci¹¿ mocnym, jednak nie “przewalonym”,
a dobrze zorganizowanym, jeszcze nie konturowym, ale czytelnym, zwrot-
nym, sprê¿ystym, i dŸwiêcznym. Zadbano przede wszystkim o dynamikê,
rytm i zró¿nicowanie zapisane w wy¿szym podzakresie, nie pompowano na
si³ê najni¿szego basu.

Wokale maj¹ tonacjê lekko przesuniêt¹ w górê, œrodek p³ynnie i bez
asekuracyjnego wycofania wy¿szego podzakresu ³¹czy siê wysokimi tonami.
Daleko im jednak do krzykliwoœci czy jakkolwiek nieprzyjemnie nienatural-
nego wybrzmienia – zyskuj¹ wrêcz na komunikatywnoœci, choæ nie mog¹
pochwaliæ siê wype³nieniem, “cia³em”. Coœ za coœ. Pe³en wigoru bas i mini-
malne odchudzenie “dolnego œrodka” wp³ynê³o na podkrêcenie tempa,
a tak¿e dobr¹ czytelnoœæ – choæ ju¿ analitycznoœæ i szlifowanie szczegó³ów
nie jest domen¹ Paradigmów. Wysokie tony s¹ zdecydowane, klarowne, ale
nie generuj¹ powietrza – za to budowanie planów jest bardzo efektowne
i nie jednokierunkowe - mamy i g³êbok¹ perspektywê, i mocn¹, wysuniêt¹
pozycjê liderów. To brzmienie mo¿e siê podobaæ, ma wyj¹tkow¹ zwinnoœæ
i si³ê, a dobiega ze zgrabnych, szczup³ych kolumienek.

O D S £ U C H

MONITOR 7V5
Cena (para)[z³] 2600
Dystrybutor POLPAK

www.paradigm.com.pl

Wykonanie i komponenty
Bardzo udany nowy projekt serii Monitor. Materia³y
nie s¹ hi-endowe, ale ³adnie skomponowane. Prze-
tworniki solidne, wszystkie trzy 15-tki pokazuj¹ silne
uk³ady magnetyczne.

Laboratorium
Wycofana oktawa 500-1000Hz, mocny bas, wysoka
efektywnoœæ.

Brzmienie
Dynamiczne, rytmiczne, energiczne. Do tego bardzo
³adna scena dŸwiêkowa – zarówno z mocnym pierw-
szym planem, jak i g³êbokoœci¹ perspektywy.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/polpak
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rys. 1.  Monitor 7v5, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Monitor 7v5, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Monitor 7v5, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  Monitor 7v5, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Monitor 7v5, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Monitor 7v5 okazuje siê w tej grupie kon-
strukcj¹ wymagaj¹c¹ od wzmacniacza najwiêk-
szego wysi³ku - w zakresie nisko-œredniotono-
wym modu³ impedancji spada nieco poni¿ej
4 omów (rys. 1), co nie zdarza³o siê pozosta³ym
kolumnom testowanej czwórki. Ale nie jest to od
razu powód do obaw – dla konstrukcji znamio-
nowo 4-omowych spadki do 3 omów s¹ uspra-
wiedliwione, a tutaj zatrzymujemy siê przed t¹
granic¹. Ostatecznie s³abe amplitunery mog¹
mieæ jakieœ (ale jakie?) problemy (ale kto ich nie
ma?), natomiast ka¿dy wzmacniacz zas³uguj¹cy
na miano przyzwoitego nie bêdzie narzeka³. Ku-
pujmy wiêc przyzwoite wzmacniacze, a nie amp-
litunery.

Poza tym propozycja Paradigma jest uczciwa
– impedancja jest 4-omowa, ale w œlad za tym
efektywnoœæ napiêciowa wysoka – 89dB.

Nad charakterystyk¹ przetwarzania (rys. 2)
trochê siê zaduma³em... W ods³uchach pofalowa-
nie i wycofanie dolnego podzakresu œrednich
czêstotliwoœci objawi³o siê przesuniêciem œrodka
ciê¿koœci wokali w górê pasma, ale bez proble-
mów, jakich mo¿na by siê spodziewaæ, tylko pat-
rz¹c na ten rysunek. Góra idzie mocno i w miarê
równo, ale do 10kHz – powy¿ej nastêpuje kilka
mocnych zapad³oœci i wyskoków. Bas natomiast
sprê¿a siê w wy¿szym podzakresie, w okolicach
100Hz, i nie siêga bardzo nisko.

Monitor 7v5 wykazuje siê zaskakuj¹c¹ stabil-
noœci¹ charakterystyk kierunkowych (rys. 3),
a bior¹c pod uwagê wyeksponowanie wysokich
tonów na osi g³ównej, ich lekkie os³abienie mo¿e
byæ korzystne.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 89
Moc znamionowa [W]** 130
Wymiary (WxSxG) [cm] 94x16,5x30

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Maskownica wywo³uje kilka lokalnych os³a-
bieñ w zakresie wysokich tonów (rys. 4).

Wszystkie g³oœniki 15-cm pracuj¹ w jednej
komorze, wiêc chocia¿ s¹ inaczej filtrowane (ma-
my dwa niskotonowe i jeden nisko-œredniotono-
wy), a na zewnêtrz wyprowadzono dwa otwory,
to uk³ad stroi siê do jednej czêstotliwoœci rezo-
nansowej, ustalonej doœæ wysoko – przy prawie
60Hz (rys.5). Powoduje to bardzo skuteczne
dzia³anie uk³adu w tym zakresie poprzez wysoki
poziom ciœnienia z otworu, ale poni¿ej 60Hz cha-
rakterystyka wypadkowa opada ju¿ zdecydowa-
nie.

Sympatyczny mlecznobia³y albinos nie jest
wyspecjalizowanym g³oœnikiem œredniotono-
wym w uk³adzie trójdro¿nym, ale nisko-
œredniotonowym w uk³adzie dwuipó³dro¿-
nym. Wszystkie trzy 15-tki wspó³pracuj¹
przy odtwarzaniu niskich czêstotliwoœci,
wiêc nic dziwnego, ¿e basu Paradigmom jak
nie brakowa³o, tak nie brakuje.

G³oœniki Paradigma zawsze mia³y
ponadprzeciêtnej wielkoœci
uk³ady magnetyczne –
o standardowej œrednicy
(tutaj 10-cm), ale
o nadzwyczajnej gruboœci
pierœcieni ferrytowych
(tutaj 2,7cm). Kosze s¹
odlewane nie z metali
lekkich ale z tworzywa,
i musi to byæ tworzywo
nie byle jakie.
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Oto kolumna, która zrobi wra¿enie – ma w sobie
zarówno znamiona fizycznej si³y, jak i œlady

wyrafinowania. G³oœników sporo, ale w konfiguracji
choæ trochê nietypowej. Obudowa du¿a, jednak

te¿ trochê fikuœna. A sam g³oœnik wysokotonowy
to ju¿ wisienka na torcie.

Kiedyœ ju¿ chyba testowaliœmy kolumny firmy Proson... ale kie-
dy to by³o? Spójrzmy na firmê i jej ofertê œwie¿ym okiem, bo
katalog produktów jest z pewnoœci¹ ca³kiem nowy. Ale nie

wszystko siê zmieni³o – tak jak dawniej, Proson zajmuje siê sektorem
niskobud¿etowym, i zajmuje siê nim z du¿ym rozmachem. Samych
kolumn wolnostoj¹cych naliczy³em tuzin, a Reality 63mk2 okazuje siê
byæ wœród nich... flagowcem! Kto chce wydaæ do dwóch tysiêcy z³o-
tych za parê, ma w czym wybieraæ. Firma mieni siê byæ szwedzk¹,
i jest przedstawiana w skandynawskiej prasie na pe³nych prawach,
chwal¹c siê nawet zwyciêstwami z takimi konkurentami, jak... no nie,
do tego siê nie posunê. Jak w rejonie, gdzie koszty pracy s¹ najwy-
¿sze w Europie, mo¿na produkowaæ tak okaza³e i tanie kolumny? •le
postawione pytanie. W tym rejonie siê nie produkuje, tylko projektu-
je i zarz¹dza produkcj¹, a to oznacza ju¿ trochê co innego. Najlepszy
przyk³ad to IKEA – ogl¹daj¹c metki, rzadko spotykamy napis “Made
in Sweden”. Taka to te¿ i g³oœnikowa IKEA wystêpuje pod nazw¹
Proson – dostarczaj¹c kolumny gustowne i niedrogie, o dobrej relacji
jakoœci do ceny. Tyle tytu³em prezentacji firmy, co siê jej przecie¿
nale¿a³o.

Teraz Czytelnikom nale¿y siê rzeczowy opis samych kolumn. Za-
stosowanie trzech jednakowych g³oœników (oczywiœcie nie licz¹c wy-
sokotonowego) mocno sugeruje, ¿e jest to uk³ad dwuipó³dro¿ny.
Fakt, ¿e to jednak uk³ad trójdro¿ny jest pewnym zaskoczeniem, ale
jeszcze nie tak du¿ym jak kolejne odkrycie, ¿e wszystkie g³oœniki
zainstalowano w jednej, wspólnej komorze – w sytuacji uk³adu trój-
dro¿nego to doœæ niezwyk³e, ¿eby nie powiedzieæ brawurowe
uproszczenie obudowy.

Membrany przygotowano z plecionki, wedle informacji produ-
centa – kewlarowej. I nie by³oby powodu w to w¹tpiæ, bo kewlar
dawno przesta³ byæ materia³em “kosmicznym”, i wcale nie musi po-
zostawaæ w naturalnym ¿ó³tym kolorze, tyle ¿e ogl¹daj¹ membranê
od ty³u, widaæ powierzchniê jakby celulozow¹... czy¿by po³¹czono
dwie warstwy, wcale siê tym nie chwal¹c? Uk³ady magnetyczne maj¹
œrednicê 9-cm – zupe³nie przyzwoicie, kosze s¹ plastikowe – na tym
pu³apie cenowym to te¿ rzecz czêsto spotykana.

Nieczêsto jest natomiast spotykany wstêgowy g³oœnik wysokoto-
nowy, który Proson stosuje w kilku konstrukcjach najlepszej serii
Reality (nota bene, ciekawa nazwa jak na najwy¿sz¹ seriê, pasowa³a-
by jak ula³ do serii najtañszej, mo¿e z dodatkiem “szara”).

Obudowa jest du¿a i ca³kiem solidna, bo chocia¿ wzmocnienie
znajdujemy tylko jedno (poni¿ej g³oœników), to front ma gruboœæ
25mm. W³aœciwoœciom akustyczno-mechanicznym, a tak¿e walorom
estetycznym, pos³u¿¹ wygiête boczne œcianki – i na to jeszcze star-
czy³o bud¿etu! Jest te¿ podwójne gniazdo przy³¹czeniowe. W koñcu
jednak pieni¹dze musia³y siê skoñczyæ, i w dolnej œciance nie stwier-
dzi³em obsad na kolce.

Proson
REALITY 63MKII

Du¿a paczka z ma³¹ wst¹¿k¹
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Arsena³ g³oœników jakimi dysponuje Reality 63 budzi respekt. Trzy
 osiemnastki, jakkolwiek skonfigurowane, nie powinny pozostawiæ nie-

dosytu co do najogólniej pojêtej swobody basu, ale to nie jest sytuacja
zupe³nie wyj¹tkowa na tym pu³apie cenowym – w pierwszej czêœci testu,
czyli miesi¹c temu, mieliœmy kilka równie solidnie wyposa¿onych konstruk-
cji. Ale z audiofilskiego punktu widzenia najwiêkszy apetyt wywo³uje
g³oœnik wysokotonowy Prosonów – przetwornik wstêgowy to rzecz bardzo
przez niektórych lubiana, a przez niektórych spoœród niektórych wrêcz
ubóstwiana. I mo¿na te¿ dodaæ, ¿e to rzecz nieczêsto spotykana na tych
pu³apach cenowych, ale warto pamiêtaæ, ¿e mo¿na siê na ni¹ natkn¹æ w mi-
ni-wie¿ach Philipsa... To ju¿ zupe³nie inna historia, chocia¿ mo¿e wcale nie
tak zupe³nie inna – g³oœniki wstêgowe, mimo ¿e rzadsze od konwencjonal-
nych kopu³ek, podobnie jak one s¹ tañsze i dro¿sze, lepsze i gorsze. Tak
czy inaczej, chyba ka¿dy œwiadomy tego konstrukcyjnego faktu, s³uchaj¹c
Prosonów skieruje uwagê na wysokie tony. Rzeczywiœcie jest czego pos³u-
chaæ – góra pasma ma swój charakter. Doskonale sprawdza siê przy odtwa-
rzaniu wokali, a tak¿e wszelkich szmerów i szelestów; sybilanty s¹ delikat-
ne, aksamitne, przy tym wyraŸne i plastyczne, ³adnie ulokowane w prze-
strzeni. Ale wcale nie zawsze s¹ takie grzeczne – potrafi¹ dos³ownie zasko-
czyæ energi¹, nie tylko staj¹c na wysokoœci zadania dyktowanego przez
muzykê bogat¹ w blachy, lecz nawet dodaj¹c od siebie coœ ekstra. To coœ
nie jest wiêc dowodem na stuprocentow¹ neutralnoœæ, i je¿eli bêdziemy
mieli pecha, dostarczaj¹c do Prosonów muzykê wci¹¿ pobudzaj¹c¹ ich twe-
eter, to mo¿e to nas zaniepokoiæ, i na d³u¿sz¹ metê znudziæ. Wytchniemy
i odprê¿ymy siê przy muzyce mniej na³adowanej energi¹ wysokich tonów.

Bas pracuje ze swad¹, swobodnie i bez wielkich starañ o precyzjê, jakby
na luzie, ale nie traci motorycznoœci, drêtwo nie przydudnia i nie gubi siê
w otch³aniach. Œrednie tony s¹ cofniête – na tyle, aby to stwierdziæ bez
ogródek, ale nie tak, aby utraciæ z pola s³yszenia podstawowe informacje.
Na placu boju nie pozostaje tylko bas i wysokie, choæ trzymaj¹ one œrodek
pasma w mocnym uœcisku. Rozmach, odrobina szaleñstwa, du¿y niskotono-
wy tort ozdobiony wisienk¹ – wstêgowym tweeterem.

O D S £ U C H

REALITY 63mk2
Cena (para)[z³] 2500
Dystrybutor BEST AUDIO

www.bestaudio.pl

Wykonanie i komponenty
Bardzo efektowna i dostatecznie solidna konstrukcja.
Przyzwoite przetworniki nisko-œredniotonowe, wstê-
gowy wysokotonowy.

Laboratorium
Charakterystyka mocno pofalowana, ale w sposób
“fizjologiczny”. Dobra efektywnoœæ.
Brzmienie
Swobodny bas, lekko odchudzona œrednica, wysokie
tony wyraŸne, barwowo trochê ujednolicone, ale te¿
aksamitne w charakterze. Dobra dynamika i zdolnoœæ
g³oœnego grania.

Du¿y otwór
obudowy bas-refleks
(œrednica 8-cm) emituje
ciœnienie o nietypowym
kszta³cie charakterystyki
czêstotliwoœciowej, bo
sam uk³ad g³oœników jest
niezwyczajny – jeden
z nich odfiltrowano jak
œredniotonowy, ale
zainstalowano we
wspólnej komorze
z niskotonowymi.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/bestaudio
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rys. 1.  Reality 63mk2, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Reality 63mk2, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Reality 63mk2, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  Reality 63mk2, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 4.  Reality 63mk2, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

W zakresie wysokich tonów, a dok³adnie
przy 10kHz wystêpuje spadek impedancji do po-
ziomu ok. 3 omów (rys. 1), ale ze wzglêdu na
niewielki pobór mocy w tym zakresie, nie bêdzie
to ¿adne wyzwanie dla wzmacniacza. W bardziej
pr¹do¿ernym zakresie nisko-œredniotonowym
charakterystyka nie spada poni¿ej 4 omów. Zna-
mionowo 4-omowe, ale bezpieczne kolumny,
mo¿na pod³¹czaæ do ka¿dego amplitunera.

Mimo ¿e w trakcie oglêdzin stwierdziliœmy
funkcjonowanie jednej komory bas-refleks, to
charakterystyka impedancji w zakresie niskich
czêstotliwoœci sugeruje dzia³anie bardziej skom-
plikowanego uk³adu – zamiast dwóch wyraŸnych
wierzcho³ków typowych dla obudowy z otwo-
rem, widaæ trzy mniejsze.  To efekt wprowadze-
nia do uk³adu rezonansowego nisko filtrowanego
g³oœnika œredniotonowego.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) wy-
myka siê z pola +/-3dB, eksponuj¹c skraje pasma
i os³abiaj¹c okolice 400Hz i 3kHz, sam “œrodek
œrodka” jest w lepszej kondycji. Taki kszta³t mo-
¿e siê obroniæ w próbach ods³uchowych, jest bo-
wiem doœæ “fizjologiczny”.

Schodzenie z osi g³ównej powoduje os³abia-
nie wysokich tonów, ale i pog³êbianie zapad³oœci
przy 3-4kHz (rys. 3). Co da lepsze efekty brzmie-
niowe, trudno przes¹dzaæ, czyli trzeba poekspe-
rymentowaæ.

Maskownica ma niewielki wp³yw na przebieg
charakterystyki, zupe³nie nieistotny na tle jej
“naturalnego” pofalowania (rys. 4).

Rys. 5 jest trochê zaba³aganiony, przedsta-
wiono na nim cztery krzywe – zsumowan¹ cha-
rakterystykê g³oœników niskotonowych (to ta

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 88
Moc znamionowa [W]** 250
Wymiary (WxSxG) [cm] 110x24x43

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

z lekkim do³kiem przy 26Hz), charakterystykê
g³oœnika œredniotonowego (najni¿sza), ciœnienia
z otworu (dwugarbna – garby przy 25Hz i 50Hz)
i wypadkow¹ ca³ego uk³adu, która nas skutek
nietypowej konfiguracji g³oœników (“zak³ócenia”
wprowadza filtrowany œredniotonowy), ma “ko-
lano” przy ok. 25Hz. Wskutek tego spadek –6dB
wyznaczamy nieco powy¿ej 40Hz, ale przy
25kHz mamy dopiero –10dB – Prosony od czasu
do czasu zaskocz¹ bardzo niskim pomrukiem.
Ciekawa konstrukcja, tak pogiêtych charakterys-
tyk z tak pozornie prostego uk³adu jesz-
cze nie widzieliœmy, ale wystarczy je-
den z g³oœników pod³¹czyæ przez
prosty filtr górnoprzepustowy 1.
rzêdu, i s¹ efekty...

Trzy 18-cm g³oœniki od zewn¹trz pokazuj¹
kewlarowe oblicze swoich membran, ale od
ty³u zdradzaj¹ powinowactwo z celuloz¹.
Wysokotonowy chwali siê du¿¹
w³asn¹ obudow¹, charakterys-
tyczn¹ dla wielu przetwor-
ników wstê-
gowych.
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Wstêgowy g³oœnik wysoko-tonowy,
kewlarowe nisko-œredniotonowe, obudowa
z wygiê-tymi œciankami bocznymi... brakuje
tylko naturalnej okleiny, a by³by prawdzi-
wy hi-end, a tak jest hi-enda dla...
i bardzo dobrze – hi-end dla ka¿dego!
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Od samego pocz¹tku, czyli od lat ju¿ piêtnastu, dzia³anie firmy RLS  opiera siê na
dos³ownie jednoosobowym za³atwianiu wszystkiego – projektowanie, produkcja
skrzynek, strojenie, koñcowy monta¿, pakowanie, wszelkie funkcje logistyczne –
wykonuje osobiœcie niezmordowany i niezast¹piony Jurek Rokoszewski.

rów akustycznych mniej-wiêcej w jednakowej
odleg³oœci od miejsca ods³uchowego (czyli cof-
niêcia powierzchni monta¿owej g³oœnika wyso-
kotonowego). W przypadku dro¿szych konstruk-
cji RLS, jest to realizowane za pomoc¹ pochyle-
nia przedniej œcianki (wraz z “normalnym” usta-
wieniem g³oœników - z wysokotonowym na gó-
rze), w tañszych w³aœnie tak, jak w Phobosach –
nisko po³o¿ony wysokotonowy oddala siê od nas
bardziej ni¿ nisko-œredniotonowy. Kiedy jednak
zobaczy³em zwrotnicê Phobosów, przyznajê ¿e
w pierwszej chwili zw¹tpi³em w konsekwencjê
konstruktora – trzy cewki, trzy kondensatory,
cztery rezystory... czy to mo¿e byæ zwrotnica 1.
rzêdu dla uk³adu dwudro¿nego? Mo¿e byæ, i jest.
Dodatkowe dwa kondensatory, dwie cewki i dwa
rezystory tworz¹ bowiem dwa równoleg³e ob-
wody korekcyjne RLC, wyg³adzaj¹ce charakte-
rystykê g³oœnika nisko-œredniotonowego. RLS nie
boi siê wiêc komplikowania uk³adu, i nie idea
uk³adu minimalistycznego mu przyœwieca, ale
dba³oœæ o kszta³t charakterystyk. Równie¿ jakoœæ
czêœci, i to wszystkich, potraktowano bezkom-
promisowo (jak na ten zakres cenowy) – ani jed-
nak cewka nie jest rdzeniowa, ani jeden konden-
sator nie jest elektrolitem.

Nisko-œredniotonowy to Peerless z serii SDS,
o œrednicy ca³kowitej 18-cm, z bocznymi œciêcia-
mi pozwalaj¹cymi zaprojektowaæ wê¿sz¹ obudo-
wê (Phobos ma 17-cm). Kosz g³oœnika jest stalo-
wy, ale nowej generacji – z wentylacj¹ pod dol-
nym zawieszeniem. Membrana jest celulozowa,
powlekana. Ciekawie prezentuje siê uk³ad mag-
netyczny – RLS istotnie go zmodyfikowa³, doda-
j¹c dwa kolejne pierœcienie magnetyczne. Dziêki
temu zwiêkszy³ indukcjê w szczelinie, podniós³
efektywnoœæ, a przede wszystkim obni¿y³ dob-
roæ, co pozwoli³o optymalnie dostroiæ bas-re-
fleks przy relatywnie niewielkiej objêtoœci obu-
dowy (ok. 20 litrów; 18-cm SDS w wersji stan-
dardowej dla osi¹gniêcia najlepszych rezultatów
potrzebuje wiêkszego litra¿u).

Otwór znajduje siê na tylnej œciance, co wska-
zuje na koniecznoœæ odsuniêcia kolumn od œciany,
ale bez paniki – jak wskazuj¹ pomiary i próby
ods³uchowe, bas-refleks dostrojono w sposób
toleruj¹cy nawet niewielk¹ odleg³oœæ.

RLS PHOBOS II
Dobra domowa robota

I choæ robi to na skalê miniaturow¹, a mo¿e
w³aœnie dlatego, robi to perfekcyjnie. Rozu-
miem, ten typ tak ma, s¹ ludzie maj¹cy du¿¹

wiedzê, ale nie maj¹cy predyspozycji do tworze-
nia “prawdziwej” firmy. I w takiej sytuacji nie
mogê tylko zrozumieæ, dlaczego RLS w ogóle zaj-
muje siê produktami niskobud¿etowymi, w pew-
nym sensie marnuj¹c swoje bardzo ograniczone
mo¿liwoœci wytwórcze prac¹ na “ja³owym bie-
gu”, tu przecie¿ malutkiej firmie najtrudniej wy-
graæ konkurencjê i zarobiæ.

Tak jak kiedyœ, tak i teraz obudowy RLS mo¿-
na pochwaliæ za jakoœæ stolarki, za wykoñczenie
naturalnym fornirem. Jednak w pierwszym wra-
¿eniu Phobosy II wygl¹daj¹ nie najbardziej luksu-
sowo, ale najbardziej niepozornie. Trzeba du¿o
dobrej woli i pewnej wiedzy, aby zatrzymaæ siê
przy nich na d³u¿ej. Dla zwyk³ego zjadacza chle-
ba, je¿eli nie zostanie przez nikogo w sklepie po-
prowadzony za rêkê w ich kierunku, pozostan¹
niezauwa¿one i nieatrakcyjne.

Skrzynka wykonana jest szlachetn¹ metod¹
“bezszwow¹” to znaczy po³¹czenia œcianek po-
zostaj¹ niewidoczne, co wymaga du¿ej precyzji.
Lakier jest lekko b³yszcz¹cy, po³o¿ony równo,
starannie, ale widaæ, ¿e rêcznie, a nie natrys-
kiem, co daje wra¿enie w³aœnie “rêcznej roboty”
- mo¿na siê czepiaæ, a mo¿na doceniæ. Maskow-
nicy nie ma  - z audiofilskiego punktu widzenia
purystycznie, ale bior¹c pod uwagê ¿yczenie
wiêkszoœci klientów, to posuniêcie trochê ryzy-
kowne. W tej sytuacji obsady na kolce (i same
kolce w komplecie) oczywiœcie znajdziemy. Od
wewn¹trz œcianki wyklejone s¹, przynajmniej
czêœciowo, matami bitumicznymi – bardzo zac-
nie.

Obudowa jest niedu¿a, daleko jej do metra,
a g³oœnik wysokotonowy znajduje siê zdecydo-
wanie nisko, na wysokoœci ok. 60-cm, na skutek
odwróconej konfiguracji przetworników. Dla-
czego przy tak niewysokiej kolumience zdecydo-
wano siê na uk³ad jeszcze bardziej obni¿aj¹cy po-
zycjê tweetera? RLS ma swoje sta³e konstrukcyj-
ne upodobania. Stosuje tak¹ kombinacjê filtrów
pierwszego rzêdu, która dla osi¹gniêcia ³adnej
charakterystyki wymaga korekcji mechanicznego
po³o¿enia g³oœników, czyli ustawienia ich cent-
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R LS-ów nie s³uchamy na co dzieñ, ale
 kilka  przetestowanych  konstrukcji

pozwoli³o wyrobiæ sobie opiniê o umiejêt-
noœciach i guœcie ich konstruktora. Same
g³oœniki zastosowane w Phobosach te¿ nie
s¹ mi obce, wiêc usiad³em przed nimi
z konkretnymi oczekiwaniami. Phobos II
zosta³ zaprojektowany i dostrojony w spo-
sób skrajnie konserwatywny – w dobrym
tego s³owa znaczeniu – czyli rzetelny,
pryncypialny, kanoniczny – a tym kanonem
jest oczywiœcie neutralnoœæ. Po tym wzglê-
dem to najlepiej dopracowane kolumny tej
czwórki, a mo¿e i obydwu czêœci testu. Teraz
mo¿na tê neutralnoœæ rozbieraæ na czêœci sk³ado-
we, oddzielnie chwal¹c wyrównanie, spójnoœæ, ma³¹ dawkê podbarwieñ,
brak sk³onnoœci do przejaskrawienia czy odwrotnie - prze³adowania basem,
ale w koñcu chodzi o to samo. Doskona³a neutralnoœæ oznacza³by jednak,
przynajmniej teoretycznie, brzmienie i urz¹dzenie idealne – nic nie ujmuj¹-
ce, nic nie dodaj¹ce. Phobosowi do tego idea³u oczywiœcie daleko, wiêc
chodzi o neutralnoœæ rozumian¹ w sposób najogólniejszy, ju¿ bez wchodze-
nia w takie szczegó³y, jak zró¿nicowanie barwy, detalicznoœæ, konturo-
woœæ, faktury, blask, itd. Phobos II nie zaoferuje bogatych wybrzmieñ, pre-
cyzji, wielowarstwowoœci sceny – ale i nie próbuje tych braków tuszowaæ
i rekompensowaæ ¿adnymi sztuczkami i gad¿etami. Staæ go na szczeroœæ –
gra równo, spokojnie, bez nerwowych prób uatrakcyjnienia brzmienia. Dy-
namika jest przeciêtna, ale nie kuleje – ot, spodziewana po takiej konstruk-
cji. Jedyna cecha szczególna to kreowanie doœæ nisko po³o¿onej sceny – na
skutek nisko umieszczonego g³oœnika wysokotonowego. Dla najlepszych
rezultatów lepiej siedzieæ doœæ niezbyt blisko, i z tym warunkiem w prakty-
ce mo¿e byæ pewien k³opot, bo to kolumny przeznaczone do ma³ych po-
mieszczeñ – no w³aœnie, zapomnia³bym o basie, który jest dobrze trzymany
i nie powinien sprawiæ ¿adnego k³opotu. W ogóle s¹ to kolumny nie spra-
wiaj¹ce ¿adnych problemów... poza jednym – kupiæ w³aœnie je, czy jednak
inne? Pod wzglêdem u³o¿enia, zrównowa¿enia, oczywistej starannoœci do-
strojenia, s¹ wzorcowe. Uznanie dla konstruktora, bo z doœæ skromnych
œrodków wycisn¹³ wszystkie soki.

O D S £ U C H

Gniazdo znajduje siê doœæ wysoko –
dziêki temu po³¹czenia wewnêtrzne s¹

krótsze, ale kabel zewnêtrzny bêdzie
nieestetycznie zwisa³. Konstruktorowi
RLS to jednak zwisa, bo najwa¿niejsze

pozostaj¹ sprawy akustyczne, na
których zna siê doskonale.

PHOBOS II
Cena (para)[z³] 2600
Dystrybutor RLS

www.rls.com.pl

Wykonanie i komponenty
Z zewn¹trz niepozorna, ale technicznie bardzo staran-
nie zaprojektowana i wykonana konstrukcja.

Laboratorium
Referencyjne wyrównanie w ca³ym przetwarzanym
pasmie, bas opada doœæ wczeœnie, ale ³agodnie.
Impedancyjnie bardzo ³atwe obci¹¿enie dla wzmacnia-
cza, jednak w œlad za tym efektywnoœæ napiêciowa jest
niska.

Brzmienie
Kompletnie wolne od efekciarstwa, spójne, miarowe,
bez rozmachu. Dobrze znosz¹ ustawienie blisko œcia-
ny – wtedy nabieraj¹ ochoty do grania basem, ale góra
tym bardziej pozostaje utemperowana. Pryncypialnie
neutralne.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/rls
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rys. 1.  Phobos II, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Phobos II, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Phobos II, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 4.  Phobos II, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Impedancja znamionowa [Ω]* 8
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 84
Rek. moc wzmacniacz [W]** 30−80
Wymiary (WxSxG) [cm] 80x17x25

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,
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Oto klasycznie 8-omowy zespó³ g³oœnikowy –
chocia¿... jednak spadek nieco poni¿ej 6 omów
w zakresie wysokich tonów mo¿na ca³kowicie
zignorowaæ, a w zakresie nisko-œredniotonowym
charakterystyka impedancji trzyma siê powy¿ej
pu³apu 7 omów (rys. 1). Czy to ciastko z kre-
mem dla ka¿dego wzmacniacza? Pod wzglêdem
impedancyjnym tak, ale z drugiej strony, równie¿
z powodu takiej impedancji, oszczêdzaj¹cej si³y
wzmacniacza, efektywnoœæ napiêciowa jest niska
– ok. 84dB. Na taki wynik z³o¿y³o siê te¿ umiesz-
czenie g³oœnika nisko-œredniotonowego na samej
górze obudowy, co obni¿a efektywnoœæ w zakre-
sie kilkuset Hz na skutek mniejszej powierzch-
ni akustycznego “oparcia”, i wreszcie to, za co
przyjdzie nam konstruktora jednak przede wszys-
tkim bardzo chwaliæ – doskona³e wyrównanie
charakterystyki (rys. 2). Mo¿na by³o pokusiæ siê
o inne strojenie basu, które da³oby podbicie oko-
lic 100Hz, tym bardziej bez problemu mo¿na by-
³o wyeksponowaæ wysokie tony, a tak¿e œrednie
– jednak wszystko sprowadzono do poziomu za-
notowanego przy kilkuset Hz, który zawsze jest
“w¹skim gard³em”. Proszê sprawdziæ – wszyst-
kie cztery konstrukcje w tym zakresie maj¹ spad-
ki poni¿ej 85dB.

Wyrównanie jest wiêc referencyjne, nawet
wraz z górk¹ przy 800Hz i do³kiem przy 4kHz
trzymamy siê w granicach +/-1,5dB, a gdyby nie
one, by³oby +/-1dB! Bas nie uwypukla siê ani
o jotê, charakterystyka od 100Hz w dó³ wy-

raŸnie, ale nie gwa³townie opada, -6dB pojawia
siê przy ok. 45Hz – to przecie¿ dobry wynik,
a wzi¹wszy pod uwagê bardzo kulturalny kszta³t
charakterystyki, mo¿na prognozowaæ, ¿e Phobo-
sy dobrze poczuj¹ siê blisko œcian, i przy takim
ustawieniu us³yszymy niskie tony mocne i ³adnie
rozci¹gniête, ale bez prze³adowania.

Ze wzglêdu na doskona³e wyrównanie cha-
rakterystyki na osi g³ównej, ustawienie w³aœnie
tej osi w kierunku miejsca ods³uchowego jest re-
komendowane – ju¿ pod k¹tem 15O mamy wy-
raŸne obni¿enie wysokich tonów (o ok. 3 dB po-
wy¿ej 4kHz), pod k¹tem 30O charakterystyka
opada oczywiœcie jeszcze bardziej (rys. 3).

Phobosy II nie maj¹ maskownic – i s³usznie,
bo nawet najstaranniej opracowana maskownica
popsu³aby tak liniow¹ charakterystykê przetwa-
rzania.

Równie¿ kszta³ty na rys. 4. s¹ bardzo elegan-
ckie – charakterystyka ciœnienia z otworu ma wy-
raŸny, ale nie nazbyt ostry wierzcho³ek, na gór-
nym skraju jej zbocza nie widaæ ¿adnych rezo-
nansów paso¿ytniczych, charakterystyka wypad-
kowa powoli zwiêksza nachylenie. Tê ilu-
stracjê mo¿na by wybraæ do pod-
rêcznika.

Jednoznaczny zestaw pa-
rametrów:  niska  efektyw-
noœæ, w zamian doskona³a li-
niowoœæ, wzorowe stroje-
nie basu, ³atwa impedancja.

kwiecieñ 2007kwiecieñ 2007kwiecieñ 2007kwiecieñ 2007kwiecieñ 2007
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Zwrotnica, jak widaæ, to skomplikowana
historia... filtry maj¹ modelowaæ zbocza

6dB/ot., ale w tym celu zawieraj¹ dodatko-
we równoleg³e obwody korekcyjne, znacznie
rozbudowuj¹ce uk³ad. Skupienie wszystkich

elementów na obudowie pojedynczego
gniazda przy³¹czeniowego wymaga³o takiego

ustawienia cewek, aby nie wywo³ywaæ
indukcji wzajemnej – ich osie s¹ ustawione

prostopadle.

Phobos II oparty jest na duñskich g³oœni-
kach. Nisko-œredniotonowy SDS164 zosta³
w samej firmie RLS zmodyfikowany przez

dodanie drugiego pierœcienia magne-
tycznego. Wysokotonowy to

pierœcieniowo-kopu³kowy DX25.
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Proporcjonalna, dwudro¿na,
elegancko wykonana

kolumienka – s¹ zwolennicy
wielog³oœnikowej obfitoœci,

ale s¹ i smakosze
subtelnoœci, nawet bardziej

kojarzonej z audiofilsk¹
kultur¹. Dla nich

zaprojektowano i wykonano
pod ka¿dym wzglêdem

s³odkie Evo.

W dwóch czêœciach testu kolumn z zakresu 2000-3000z³,
wœród w sumie oœmiu modeli, znalaz³y siê tylko dwie kon
strukcje dwudro¿ne. Jak mo¿na siê spodziewaæ, zamiast

w iloœæ, id¹ w jakoœæ. Ale o ile Phobos II trochê skrywa wewn¹trz
swoje techniczne atuty, to Evo^2-20 ju¿ z zewn¹trz prezentuje
swoj¹ klasê. Zw³aszcza w obrêbie obudowy, której forma, wykoñ-
czenie i detale dadz¹ du¿o punktów na starcie, zw³aszcza jeœli na
zakupy wybiera siê on i ona. Jeszcze dziesiêæ lat temu spotykane
tylko w niektórych najbardziej ekskluzywnych, stricte hi-endowych
kolumnach, wygiête œcianki boczne okaza³y siê z czasem na tyle ³at-
we i niedrogie do wykonania, ¿e ju¿ od kilku lat wprowadzane s¹ do
znacznie tañszych konstrukcji – wci¹¿ jednak s¹ czymœ specjalnym,
co dodaje szyku. W kolumnach serii Evo s¹ dodatkowe smaczki –
równie¿ przednia œcianka jest lekko wypuk³a, co w tym przypadku
wynika nie z wygiêcia p³yty, lecz z frezowania powierzchni zewnêtr-
znej – materia³em wyjœciowym jest p³yta mdf 25 mm, która zachowu-
jê tê gruboœæ na œrodku, a w kierunku bocznych krawêdzi robi siê
cieñsza. Zaokr¹glona powierzchnia frontu poprawia charakterystyki
promieniowania œrednich i wysokich czêstotliwoœci (na zewn¹trz),
natomiast wygiête œcianki boczne pomagaj¹ zredukowaæ fale stoj¹ce
wewn¹trz obudowy. Front z bokami, i wszystkie pozosta³e œcianki,
po³¹czono nie pozostawiaj¹c ¿adnych œladów (dylatacji, uskoków,
itp.) – z pomoc¹ nowoczesnych maszyn mo¿na takie skrzynki produ-
kowaæ masowo, ale wci¹¿ wymagaj¹ one wiêkszego nak³adu pracy
i kontroli. Okleina – poddajê siê, nie wiem czy sztuczna, czy natural-
na. Za pierwsz¹ przemawia cena Evo^2-20, a tak¿e znane ju¿ z in-
nych kolumn, bardzo udane imitacje, za drug¹ to, ¿e po prostu wy-
gl¹da jak naturalna, bez ¿adnych s³aboœci. Obudowa zwi¹zana jest z
finezyjnym coko³em – metalowym odlewem, który z ty³u daje kolum-
nie dobre podparcie dziêki szerszemu rozstawieniu kolców, ni¿ po-
zwoli³aby na to sama skrzynka, z ty³u bardzo w¹ska. A kolce s¹ bar-
dzo masywne, regulowane od góry du¿ymi karbowanymi pokrêt³ami,
blokowane nakrêtkami... za takie wyczyny dziesiêæ lat temu musieli-
byœmy zap³aciæ kilka razy wiêcej, niezale¿nie od jakoœci ca³ej reszty.
A teraz... i jak tu narzekaæ, ¿e Chiñczyków jest miliard trzysta mi-
lionów, a kiedy skoñczê pisaæ to zdanie, o kilkuset wiêcej? G³oœniki
te¿ wygl¹daj¹ bardzo schludnie – nisko-œredniotonowy ma odlewany
kosz, dodatkowo przykryty z zewnêtrz efektown¹ metalow¹ obrê-
cz¹ – by³o to konieczne, gdy¿ jak wspomnia³em, front obudowy jest
wypuk³y, i do jego profilu zosta³ dopasowany kszta³t pierœcienia.
Membrana jest kewlarowa, i wcale nie ¿ó³ta – co estetycznie na
dobre wychodzi, a akustycznie nie ma znaczenia. Kolejny drobiazg –
g³oœnik przykrêcony jest przez œruby, a nie przez wkrêty.

Projekt plastyczny przedniej œcianki jest spójny i subtelny. Zagra-
no tylko krzywiznami nawi¹zuj¹cymi do kszta³tów samej obudowy,
które znajdziemy w oprawie g³oœnika wysokotonowego, otworu bas-
refleks i na dolnej krawêdzi maskownicy. ¯adnych ekscesów kolorys-
tycznych, wszystko utrzymano w kolorach bliskich czerni, i do tej
delikatnoœci trochê tylko nie pasuje b³yszcz¹ce zawieszenie g³oœnika
nisko-œredniotonowego. Poza tym szczegó³em wszystko wygl¹da pri-
ma fest. Maskownica jest oparta na cienkiej plastikowej ramce, i jak
wskazuj¹ pomiary, ma bardzo niewielki wp³yw na charakterystykê.

Czarny kewlar w piêknej obudowie
Wharfedale EVO^2-20
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Na podstawie podobieñstwa konstrukcyjnego i w pewnym sensie “cy-
wilizacyjnego”, widaæ ¿e bezpoœrednimi konkurentami w tym teœcie s¹

Phobosy i Evo^2-20 – to one walcz¹ o klienta wystrzegaj¹cego siê kolumn
du¿ych i wielodro¿nych, przekonanego ¿e ma³e jest piêkne, ¿e ma³e ma
sens, zw³aszcza gdy na ten cel przeznacza siê niewielkie pieni¹dze,
i umieszcza w niewielkim pomieszczeniu. Obydwie konstrukcje nie zaska-
kuj¹ brzmieniem innym od spodziewanego w ramach takiej koncepcji, ale
te¿ ró¿ni¹ siê bardzo wyraŸnie. Phobosy zagra³y równo, spójnie, spokojnie,
miarowo – w ¿aden sposób siê nie wychylaj¹c i nie nara¿aj¹c na zarzuty
b³êdów w neutralnoœci. Evo 20 prezentuj¹ dŸwiêk nieco œmielszy, choæ
wci¹¿ delikatny, dwudro¿ny, ani nie rozpêdzony, ani nie rozci¹gniêty. Maj¹
w sobie wiêcej ciep³a, subtelnoœci i po³ysku ni¿ Phobosy, które by³y skupio-
ne, wywa¿one, ale raczej smêtne. Evo^2-20 graj¹ trochê radoœniej, bo
mocniej na samym basie, jaœniej na œrednicy, co mo¿e ju¿ byæ poczytane za
odejœcie od neutralnoœci, jednak minimalne odchudzenie wokali nie odbiera
im plastycznoœci. W zakresie niskich czêstotliwoœci Evo gra swobodniej ni¿
Phobos, trochê zmiêkcza i zaokr¹gla, ale trzyma rytm, choæ mocnych cio-
sów nie wymierza, i oczywiœcie podmuchów najni¿szego basu te¿ nie emi-
tuje. Przejœcie miêdzy œrodkiem a gór¹ równie¿ jest p³ynne, bez wycofania
i bez nadmiaru. Wysokie tony bez bolesnych przywar i nierealnych hi-en-
dowych aspiracji – nie wpadaj¹ w monotoniê, nie kaprysz¹, grzecznie wy-
konuj¹ swoje zadanie. Przyjemny balans miêdzy lekkoœci¹, spokojem i ³a-
godnoœci¹, z dodatkiem namacalnego basu tworzy dŸwiêk atrakcyjny i nie-
mêcz¹cy. Podobnie jak w przypadku Phobosów, do wyrafinowania mo¿e
wiêcej ni¿ jeden krok, ale jesteœmy ju¿ daleko od niskobud¿etowych, ele-
mentarnych braków. Nieco wiêksza dawka basu, œwie¿oœci i blasku kosz-
tem lekkiego odejœcia od pe³nej równowagi tonalnej – tak jednym zdaniem
mo¿na podsumowaæ ró¿nice miêdzy Evo^20 i Phobosami II. Obydwie ko-
lumny nie zaimponuj¹ dynamicznymi zrywami ani te¿ drobiazgowoœci¹
w oddaniu detali, ale maj¹ du¿o kultury.

O D S £ U C H

Gniazdo podwójne, na
masywnych z³oconych
zaciskach,  w dodatku
ustawionych w nietypowy
sposób, po czêœci wymuszony
niewielk¹ szerokoœci¹ tylnej
œcianki, ale te¿ podkreœlaj¹cy
oryginalnoœæ i ekskluzywnoœæ
ca³ego projektu. Cokó³ to
równie¿ po³¹czenie funkcjonal-
noœci, solidnoœci i finezji.

EVO^2-20
Cena (para)[z³] 2500
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.wharfedale.com.pl

Wykonanie i komponenty
Nie w iloœæ, ale w jakoœæ – piêkna obudowa, luksuso-
we akcesoria, solidne przetworniki. Wybitna konstruk-
cja dla tego zakresu cenowego.

Laboratorium
Wyrównany zakres œrednio-wysokotonowy z bardzo
dobrym rozpraszaniem i tylko minimalnym wp³ywem
maskownicy, wzmocnione niskie czêstotliwoœci. £atwa
impedancja i przyzwoita efektywnoœæ.

Brzmienie
Basu nie brakuje, jednak dominuje wra¿enie spójnoœci,
lekkoœci i delikatnoœci. Du¿a kultura, bez fajerwerków
i bez niepokojów.

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/horn
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rys. 1. Evo^2−20, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Evo^2−20, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Evo^2−20, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  Evo^2−20, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Evo^2−20, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Przypadkiem mamy w testowanej czwórce
dwie konstrukcje daj¹ce nietypowe odpowiedzi
z obudów bas-refleks, które na pierwszy rzut
oka wygl¹daj¹ jednak zupe³nie zwyczajnie – s¹
jednokomorowe. W przypadku Prosona wiedzie-
liœmy zarówno inny od spodziewanego przebieg
impedancji w zakresie niskich tonów, a tak¿e
bardzo egzotyczne charakterystyki przetwarza-
nia. Przy Wharfedale impedancja równie¿ nie jest
taka jak zwykle – poni¿ej 100Hz widaæ nie dwa,
a trzy ró¿nej wysokoœci wierzcho³ki (rys. 1), na-
tomiast pomiary w polu bliskim (rys. 5) daj¹ ob-
raz który ³atwiej zinterpretowaæ – brak wyraŸ-
nego odci¹¿enia na charakterystyce niskotono-
wego i nisko po³o¿ona charakterystyka promie-
niowania otworu wskazuj¹ na silne t³umienie
uk³adu rezonansowego obudowy. Charakterys-
tyka wypadkowa opada poni¿ej 100Hz, ale jak
widaæ na rys. 2, generalnie bas jest uwypuklony
o kilka dB ponad ³adnie zrównowa¿ony zakres
œrednio-wysokotonowy. Pod tym wzglêdem (tzn.
wyrównania g³ównej czêœci pasma) Wharfedale
przypomina RLS-y, ale o ile Phobos II dawkowa³
bas oszczêdnie, to Evo^2-20 daje z siebie wiêcej
energii w tym zakresie. I nie jest to wypadek
przy pracy, ale dwie ró¿ne koncepcje strojenia,
które jednak ³¹czy liniowe prowadzenie zakresu
œrednio-wysokotonowego.

Rozpraszanie w p³aszczyŸnie poziomej jest
bardzo ³adne – nawet pod k¹tem 30O charakte-
rystyka biegnie równiutko a¿ do 15kHz (rys. 3).

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Rek. moc wzmacniacza [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm] 85x23x34

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

Maskownica trochê kombinuje przy ok. 7kHz,
ale negatywne tego skutki s¹ pomijalne – czyli
bez szkody mo¿emy trzymaæ maskownice za³o-
¿one.

Wracaj¹c jeszcze do pierwszej charakterysty-
ki - impedancji – stwierdzamy minima na pozio-
mie nieco wy¿szym od 4,5 oma, co pozwala za-

kwalifikowaæ Evo^2-20 do kategorii zespo³ów
g³oœnikowych znamionowo 6-omowych.

Wraz z efektywnoœci¹ na poziomie 86dB, ma-
my do wysterowania ³atwe obci¹¿enie.

Bardzo elegancko zestrojona kolumienka,
chyba tylko nie powinna staæ bardzo blisko œcian,
bo basik zanadto siê rozwinie.
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Uk³ad magnetyczny g³oœnika nisko-
œredniotonowego zosta³ kompletnie
zaekranowany. Bliskie s¹siedztwo g³oœnika
wysokotonowego, a tak¿e przysuniêcie go
do górnej krawêdzi obudowy podpowiada,
¿e tutaj zastosowano magnes
neodymowy. W ten sposób
ca³a kolumna jest
bezpieczna dla
kineskopów CRT,
chocia¿ w epoce
PDP i LCD ma to
coraz mniejsze
znaczenie

Obudowa ma wygiête œcianki
boczne i lekko zaokr¹glony front,

a wszystkie powierzchnie oklejone
naturalnym fornirem – najprawdopodobniej,

bo a¿ nie chce siê wierzyæ...
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