
HI-FIZespo³y g³oœnikowe 3000-4000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000-4000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000-4000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000-4000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000-4000 z³

Znalezienie dzisiaj angielskich
kolumn do testu wcale nie
jest proste, co mo¿e byæ
 wielkim zaskoczeniem dla

audiofilów wychowanych w klimacie
supremacji brytyjskiego hajfaju, jaki
panowa³ jeszcze niedawno. Gdybyœmy
dodatkowo postawili warunek, ¿e chodzi
o kolumny literalnie produkowane
w Wlk. Brytanii, zadanie mog³oby siê
okazaæ wrêcz niewykonalne. Niektóre
firmy poupada³y, inne podupad³y, a te co
nie dupad³y, najczêœciej wyprowadzi³y
produkcjê daleko st¹d. Ale nawet bior¹c
je wszystkie pod uwagê, nie jest ³atwo –
organizuj¹c test w jakimœ zakresie
cenowym, okazuje siê, ¿e ci nie maj¹ nic
nowego, jeszcze nietestowanego, tamci
maj¹, ale dwa razy dro¿sze... I zbieraj¹c
kandydatury do wczeœniej planowanego
testu kolumn w zakresie 7000-9000 z³,
doœæ szybko skompletowa³em a¿
dziesiêæ, i wówczas stwierdzi³em, ¿e nie
ma wœród nich ¿adnego Angola,
prawdziwego czy choæby udawanego!
Test ten mia³ siê rozpocz¹æ w tym
numerze piêkn¹ trójk¹ duñskich kolumn,
ale da³em Wyspiarzom jeszcze jedn¹
szansê – wyznaczy³em im inny zakres
cenowy, 3000-4000 z³, jako naturaln¹
kontynuacjê przedzia³u 2000-3000,
którym zajmowa³em siê przez poprzed-
nie dwa miesi¹ce. Wszed³em w kontakt
z dystrybutorami, o których istnieniu ju¿
prawie zapomnia³em – a oni o moim –
i wspólnymi si³ami uda³o siê zgromadziæ
minimaln¹ grupkê trzech modeli,
i wprowadziæ j¹ na ³amy Audio poza
kolejnoœci¹.

KEF iQ7
Mission e34
Monitor Audio BR6
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Wreszcie trafiliœmy na ten model z serii iQ, który ma chyba najwiêksze szanse
ju¿ na samym starcie. Testowaliœmy mniejsze iQ5 – wyj¹tkowo wdziêczne, te¿

wolnostoj¹ce i nawet trójdro¿ne, ale to jednak maleñstwo... ze wszystkimi tego
konsekwencjami w zakresie basu. Wziêliœmy siê za bary z iQ9 – ju¿ niczego nie
brakuje, wszystko na swoim miejscu, ale to z kolei kolumna du¿a i doœæ droga.
Najbli¿szy z³otego œrodka i sympatii klientów wydaje siê w³aœnie iQ7 – g³oœnik

zgrabny, ale nie miniaturowy, nie rodz¹cy ani obaw, ¿e basu mieæ nie mo¿e, ani
wrêcz przeciwnie – ¿e z basem pewnie przesadza.

IQ7 wygl¹daj¹ bardzo schludnie i nowoczeœnie – zw³aszcza
w tej okleinie, w jakiej zosta³y dostarczone do testu – imi-
tuj¹cej orzech. Wreszcie nie czereœnia. Imituj¹cej, bo to

tylko sztuczna okleina, a nie naturalny fornir, ale efekt jest
doskona³y. Obudowa nie ujawnia œladów ³¹czenia œcianek,
a sam jej kszta³t te¿ jest nadal w powa¿aniu – boki biegn¹
³ukiem i p³ynnie ³¹cz¹ siê ze sob¹ z ty³u, bez ¿adnego dodatko-
wego widocznego zwornika. Modu³ Uni-Q wystaje ponad gór-
n¹ krawêdŸ skrzynki, co da³o pretekst do za³o¿enia na górn¹
œciankê dodatkowej “czapki”, a ta, chocia¿ dyskretnie polakie-
rowana na czarno, wcale nie jest plastikowa, ale metalowa, co
ka¿dy klient stwierdzi z satysfakcj¹. I o to w koñcu chodzi,
chocia¿ akustycznych powodów ca³ego przedsiêwziêcia z wy-
suniêciem modu³u Uni-Q nie ustali³em. Równie¿ g³oœnik nisko-
tonowy ma towarzystwo – wylotu tunelu bas-refleks, który
dopasowuje siê kszta³tem do nadrzêdnego, wiêkszego pierœ-
cienia zakrywaj¹cego kosz g³oœnika. Te elementy s¹ ju¿ plasti-
kowe, ale nie ¿¹dajmy zbyt wiele od kolumny za 3600 z³. I tak
stara siê jak mo¿e, i ma wyniki. Przy takiej starannoœci trochê
zaskakuje brak jakiegokolwiek coko³u – ostatecznie iQ7 bar-
dzo chybotliwe nie s¹, ale cokó³ to te¿ dobra okazja do popisu
dla  projektanta. Albo zabrak³o natchnienia, albo ju¿ zupe³nie
pieniêdzy w bud¿ecie, na szczêœcie w dolnej œciance s¹ obsady
na kolce, a te na wyposa¿eniu.

Znaj¹cy technikê KEF-a nie bêd¹ mieli obaw, ¿e w kon-
strukcji iQ7 zabrak³o g³oœnika wysokotonowego – jak zwykle,
zosta³ on zaimplementowany w koncentrycznym uk³adzie Uni-
Q, czyli w centrum g³oœnika... tym razem œredniotonowego,
a nie nisko-œredniotonowego. A skoro tak, to znaczy, ¿e iQ7
jest uk³adem trójdro¿nym, a nie dwuipó³dro¿nym, jak mo¿na
by siê spodziewaæ, widz¹c dwa przetworniki o takiej samej
œrednicy. Dla laików has³o “trójdro¿ny” mo¿e byæ nawet bar-
dziej obiecuj¹ce ni¿ wci¹¿ czasami niezrozumia³e “dwuipó³d-
ro¿ny”, ale w tym przypadku oznacza, ¿e tylko dolny g³oœnik
przetwarza niskie czêstotliwoœci, natomiast górny, pracuj¹cy
razem z wysokotonowym, ju¿ tylko œrednie. Trochê szkoda
jego potencja³u w sytuacji, gdy tylko jeden, i nie wiêkszy ani
trochê, g³oœnik zmaga siê z basem. W katalogu znajdujemy da-
ne dotycz¹ce czêstotliwoœci podzia³u – miêdzy sekcj¹ niskoto-
now¹ a œredniotonow¹ ma to byæ 250Hz, nisko, ale raczej nie
daje nadziei, ¿e górna 17-tka pomaga przetwarzaæ bas. Dane
katalogowe okazuj¹ siê jednak trochê niedok³adne, natomiast
dzia³ania konstruktora iQ7 jak najbardziej s³uszne – nasze po-
miary pokazuj¹, ¿e górny g³oœnik, chocia¿ filtrowany “od do-
³u”, ostatecznie ma pewien udzia³ w przetwarzaniu basu, do-
chodz¹c z wysokim poziomem do stu klilkudziesiêciu herców,
a odci¹¿ony od du¿ych amplitud najni¿szych czêstotliwoœci,
bêdzie z mniejszymi zniekszta³ceniami przetwarza³ œrednie
czêstotliwoœci. Je¿eli mia³ to ju¿ byæ uk³ad trójdro¿ny, to zo-
sta³ ustawiony w najbardziej rozs¹dny sposób. Wiêkszoœæ pro-
ducentów pokusi³aby siê o wdro¿enie uk³adu dwuipó³dro¿ne-
go, aby podnieœæ bas i zwiêkszyæ moc, KEF woli zadbaæ o czys-
toœæ œrednich tonów, jednoczeœnie pozwalaj¹c silnemu g³oœni-
kowy œredniotonowemu zejœæ doœæ nisko.

KEF iQ7
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Na zdjêciu znajduj¹ siê nie dwa, ale trzy
g³oœniki – trzeci, wysokotonowy, schowa³ siê
w œrodku œredniotonowego (z prawej),
jednak prowadzi do niego trop w postaci
przewodów wchodz¹cych do centrum
uk³adu magnetycznego g³oœnika
œredniotonowego.

Op³ywowa obudowa to mniej fal stoj¹cych
wewn¹trz i wiêcej uroku na zewn¹trz. Na

górnej œciance znajduje siê metalowe
wybrzuszenie, daj¹ce oparcie wystaj¹cej

czêœci g³oœnika. £adnie, tylko po co? Po to,
¿eby by³o ³adnie.

Materia³
maskownicy
rozci¹ga siê

na plastikowej
ramce o cienkich
bocznych krawê-
dziach i nieregu-

larnych “oknach”.
Dziêki temu jej

wp³yw na promie-
niowanie nie jest

druzgoc¹cy.

Podwójne zaciski firmowo po³¹czono nie
zworami w formie blaszek, ale ambitnie
wygl¹daj¹cymi odcinkami przewodów,
w dodatku zakoñczonych szpilkami.
Spróbujcie jednak za³o¿yæ wid³y, a oka¿e
siê, ¿e nie mo¿na; chc¹c wetkn¹æ banany,
trzeba wyd³ubaæ g³êboko siedz¹ce zaœlepki.
Szlag mo¿e trafiæ, zw³aszcza w pracy...

Œrednio-wysokotonowy modu³ Uni-Q ma do
dyspozycji w³asn¹ komorê – zamkniêt¹, wydzie-
lon¹ poziom¹ przegrod¹ pomiêdzy 17-cm g³oœni-
kami, widaæ wiêc, ¿e wiêksz¹ czêœæ objêtoœci zaj-
muje system bas-refleks przypisany g³oœnikowi
niskotonowemu. Ale okazuje siê, ¿e wcale nie
ca³¹, jaka pozostaje po odjêciu górnej czêœci –
równie¿ na dole obudowy oddzielono komorê,
jednak w ¿aden sposób nie wykorzystan¹ – naj-
wyraŸniej chodzi³o tylko o celowe zmniejszenie
objêtoœci samego bas-refleksu. Co ciekawe,
zmierzone charakterystyki uk³adu bas-refleks
wskazuj¹ na to, ¿e wiêksza objêtoœæ wcale by mu
nie zaszkodzi³a, ale na wyposa¿eniu jest te¿ za-
tyczka, która mo¿e zmieniæ “tryb pracy” na obu-
dowê zamkniêt¹ – wymagaj¹c¹ zwykle mniejszej
objêtoœci. Tak czy inaczej mo¿na by³o przy okazji
pokusiæ siê o umieszczenie w dolnej, pustej ko-
morze np. zwrotnicy – jest ona jednak przymo-
cowana do owej dolnej przegrody, ale od góry,
od strony komory g³oœnika, co by³o pewnie ³at-
wiejsze w monta¿u. Z kolei gniazdo znajduje siê
na samym dole, a wiêc w³aœnie w tej oddzielnej
komorze, i przewody od niego biegn¹ce musz¹
przebijaæ siê przez przegrodê – co z kolei mon-
ta¿ komplikuje, jednak taka pozycja gniazda jest
rzeczywiœcie wygodniejsza dla u¿ytkownika. Po-
za tymi dwoma pe³nymi przegrodami pe³ni¹cymi
funkcjê dzielenia obudowy na odrêbne komory,
dodatkowych wzmocnieñ ju¿ nie ma, ale i byæ nie
musi – obudowa nie jest przecie¿ bardzo wyso-
ka, a wygiêcie œcianek bocznych automatycznie
zwiêksza sztywnoœæ. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e

i przednia œcianka jest lekko wygiêta, jednak tutaj
delikatne zaokr¹glenie jest efektem nie wygina-
nia, ale obrabiania z zewnêtrz normalnej p³yty
mdf-u (od wewn¹trz powierzchnia jest wiêc
p³aska).

Zwrotnica oparta jest na filtrach wy¿szego
rzêdu, co KEF jasno stwierdza w materia³ach fir-
mowych, zwracaj¹c uwagê na ich zalety – szyb-
sze i g³adsze przejœcie charakterystyki przez za-
kres czêstotliwoœci podzia³u i stabilniejsze cha-
rakterystyki kierunkowe. Równomierne rozpra-
szanie jest podstawow¹ zalet¹ samego uk³adu
koncentrycznego Uni-Q – umieszczenie g³oœnika
wysokotonowego w centrum œredniotonowego
powoduje, ¿e ich wzajemna pozycja jest nie-
zmienna bez wzglêdu na k¹t, z jakiego obserwu-
jemy uk³ad. Dziêki temu ustalone relacje fazowe
miêdzy g³oœnikami, wa¿ne dla zgodnej wspó³pra-
cy w³aœnie w zakresie czêstotliwoœci podzia³u,
równie¿ nie ulegaj¹ zaburzeniom. Uzyskana na
osi g³ównej zrównowa¿ona charakterystyka nie
pryœnie jak bañka mydlana nawet pod du¿ymi k¹-
tami. Akustycznym kosztem tego sprytnego roz-
wi¹zania jest pewne utrudnienie pracy samemu
g³oœnikowi wysokotonowemu, którego kopu³ka
ma przed sob¹ tubê utworzon¹ przez sto¿ek
membrany g³oœnika œredniotonowego, a bezpo-
œrednio dooko³a pierœcieñ oddzielaj¹cy jedn¹
membranê od drugiej. Kolejne udoskonalenia
systemu Uni-Q poprawiaj¹ zarówno ten element
konstrukcji, jak i zmieniaj¹ materia³ membran.
Obecnie kopu³ka wysokotonowa jest aluminio-
wa, a membrana œredniotonowa z polipropylenu
wzmacnianego pow³ok¹ tytanow¹. Kluczem do
uruchomienia pierwszych uk³adów Uni-Q by³o
zastosowanie egzotycznego na owe czasy, i wów-
czas kosztownego miniaturowego, neodymo-

wego uk³adu magnetycznego dla g³oœnika wyso-
kotonowego, który pozwoli³ zmieœciæ ca³¹ jego
konstrukcjê w œrodku wiêkszego uk³adu magne-
tycznego g³oœnika œredniotonowego.

KEF wspomina o zastosowaniu w uk³adach
magnetycznych tzw. pierœcieni Faradaya, reduku-
j¹cych zniekszta³cenia, ale nie precyzuje, czy do-
tyczy to g³oœnika œredniotonowego, czy niskoto-
nowego, czy obydwu (raczej nie wysokotonowe-
go). G³oœnik niskotonowy ma membranê celulo-
zow¹.

Kosze g³oœników s¹ odlewane, a uk³ady mag-
netyczne ekranowane – robi to dobre wra¿enie,
chocia¿ ekranowanie jest nam potrzebne coraz
rzadziej.

Gniazdo przy³¹czeniowe jest podwójne, za-
ciski wygl¹daj¹ na solidne, nie s¹ jednak zbyt wy-
godne – nie akceptuj¹ wide³, a chc¹c wetkn¹æ
koñcówki bananowe trzeba popracowaæ nad
usuniêciem tych cholernych zatyczek, które za-
bezpieczaj¹ przed w³o¿eniem do zacisków wtycz-
ki sieciowej. Oczywiœcie dopóty, dopóki ich nie
usuniemy. Wtedy mo¿emy sobie wsadzaæ co
chcemy i jak chcemy, ale najpierw trzeba siê
trochê pomêczyæ. Per aspera ad adstra, ¿e siê
tak wyra¿ê, co mi napisa³a kiedyœ w liœcie z wa-
kacji sympatia ze szko³y, wiêc sobie zapamiê-
ta³em.
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rys. 1.  iQ7, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. iQ7, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. iQ7, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  iQ7, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 4.  iQ7, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Na wyposa¿eniu iQ7 jest piankowy korek,
którym mo¿emy zamkn¹æ port bas-refleks. Po-
woduje to zmiany w sposobie promieniowania
uk³adu, jak równie¿ zmiany w przebiegu charak-
terystyki impedancji w zakresie niskich tonów –
st¹d na rys. 1 dwie krzywe. Dzia³aj¹cy bas-re-
fleks wywo³uje dwa wierzcho³ki (przy ok. 20Hz
i 60Hz), obudowê zamkniêt¹ charakteryzuje je-
den (w tym przypadku przy ok. 45Hz). W obydwu
przypadkach impedancjê znamionow¹ okreœlamy
jako 4 omy na podstawie minimum widocznego
przy 100Hz, którego wartoœæ to 3,5 oma.

Charakterystyka przetwarzania dla aktywne-
go bas-refleksu le¿y nieco wy¿ej praktycznie
w ca³ym zakresie “u¿ytecznego” basu, daj¹c te¿
ni¿sz¹ czêstotliwoœæ spadku szeœciodecybelowe-
go - ok. 45Hz wzglêdem œredniego poziomu, ok.
55Hz dla obudowy zamkniêtej (rys. 2). Niskie
tony s¹ tylko minimalnie podkreœlone na tle ró-
wno prowadzonego zakresu œredniotonowego,
czêstotliwoœci wysokie s¹ lekko poszarpane – to
cecha charakterystyczna dla uk³adów Uni-Q.
Zrównowa¿enie ca³ego przetwarzanego pasma
jest jednak bardzo dobre. Ju¿ lekkie zejœcie z osi
g³ównej powoduje wyciszenie wyskoku w najwy-
¿szej oktawie, pod k¹tem 15O uzyskujemy wiêc
naj³adniejsz¹ charakterystykê (rys. 3).

Maskownica zmienia uk³ad górek i do³ków
w pasmie œrednio-wysokotonowym, ale trudno
stwierdziæ, ¿e pogarsza przebieg charakterysty-
ki, która w tym zakresie i tak nie by³a idealnie
liniowa (rys. 4).

Rys. 5 pozwala na analizê pracy Ÿróde³ nis-
kich czêstotliwoœci (przy bas-refleksie otwar-
tym). Charakterystyka g³oœnika niskotonowego
pokazuje odci¹¿enie przy 35Hz (efekt wystêpuje
przy czêstotliwoœci rezonansowej obudowy),
chocia¿ charakterystyka promieniowania otworu
jest rozci¹gniêta miêdzy 30 a 80Hz. G³oœnik nis-
kotonowy jest filtrowany dolnoprzepustowo ju¿

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 15−150
Wymiary (WxSxG) [cm] 85,5x22x33

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

od 100Hz, niedaleko powy¿ej nastêpuje prze-
ciêcie jego charakterystyki z nisko filtrowanym
g³oœnikiem œredniotonowym. Charakterystyka
wypadkowa, biegn¹c wysoko powy¿ej, pokazuje

Uni-Q, czyli g³oœnikowe dwa w jednym – pomys³ wprowadzenia
kopu³ki wysokotonowej w centrum g³oœnika œredniotonowego liczy
sobie ju¿ 20 lat, kolejne generacje tego rozwi¹zania wyró¿niaj¹
kolumny KEF-a wœród konkurencji.

Na basie celuloza – tutaj KEF nie wymyœla prochu. Tylko centraln¹
czêœæ membrany wykonano z tworzywa, nadaj¹c jej kszta³t pocisku,

który w tym zakresie czêstotliwoœci... nie ma ¿adnego znaczenia.
Ale wygl¹da bojowo.

dobr¹ korelacjê fazow¹ wszystkich tych Ÿróde³
powy¿ej czêstotliwoœci rezonansowej obudowy.
Efektywnoœæ wynosi 86dB, niby skromnie, ale
wcale nie gorzej ni¿ konkurenci.
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Chocia¿ i dwóm pozosta³ym konstrukcjom nie brak wype³nienia œred-
nich tonów, to iQ7 idzie w tym kierunku najbardziej zdecydowanie –

dobra równowaga tonalna pozwala dostrzegaæ œrednicê jako naturalnego
lidera, jest jak “remis ze wskazaniem”. Zwracaj¹c na to uwagê mo¿na chyba
uczciwie pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e jest to najbardziej klasyczne brytyj-
skie brzmienie w tej grupie. Bas jest bardzo dobrze przyklejony do ca³oœci,
bez wzmocnienia jakie pojawia siê w BR6, ale te¿ nie gubimy go z pola
s³yszenia, jak równie¿ on sam nie gubi w¹tku, gra raczej rytmicznie, choæ
niekoniecznie twardo, nie schodzi baaardzo nisko, jest w porz¹dku – z in-
nych kolumn mo¿na dostaæ wiêcej niskotonowych emocji, tutaj wykonywa-
ny jest program obowi¹zkowy i nie s¹ pope³niane ¿adne kardynalne b³êdy,
a priorytetem jest jakoœæ, nie iloœæ. Wysokie tony s¹ równie¿ w stylu KEF-a
– lekko podporz¹dkowane œrednicy, z poziomem ani trochê nie podniesio-
nym, i jednak minimalnie przyt³umionym samym skrajem, co nie pozwala
generowaæ du¿o powietrza, ale w zamian przesuwa ca³y balans w stronê
ni¿szego podzakresu, i wreszcie œrednicy, wywo³uj¹c wra¿enie pe³nej spój-
noœci, wrêcz skupienia, a tak¿e plastycznoœci i g³adkoœci. Nie ma tam ¿ad-
nej natarczywoœci, metalicznoœci, jak równie¿ chropowatoœci czy zapiasz-
czeñ, chocia¿ nie ma te¿ krystalicznej przejrzystoœci. Nie doczekamy siê na
efektowny b³ysk, fajerwerki rozdzielczoœci, wysyp detali, ale nie grozi nam
¿adne uk³ucie czy tym bardziej zmasowana agresja. Podsumowuj¹ ten w¹-
tek trzeba jednak podkreœliæ, ¿e powœci¹gliwoœæ wysokich nie oznacza ich
wycofania i zaciemnienia – po prostu nie wychodz¹ przed szereg, ale i nie
chowaj¹ siê z ty³u. Wracamy wiêc do spostrze¿enia, ¿e iQ7 s¹ wyrównane,
zdyscyplinowane, i je¿eli w jakimkolwiek zakresie mo¿na dostrzec podbar-
wienia, to bêdzie to w³aœnie... tak ho³ubiony œrodek pasma. Po prostu jego
¿ywoœæ nie mog³a nie zostaæ okupiona choæ lekkimi objawami okazjonalnej
nadpobudliwoœci, co jednak nie przeszkadza cieszyæ siê z wyj¹tkowej mu-
zykalnoœci i kultury iQ7. Wed³ug mnie to najwartoœciowszy model wolno-
stoj¹cy w ca³ej serii iQ.                                                               A.K.

Tunel bas-refleks efektownie “podczepiono” pod g³oœnikiem
niskotonowym. Dla prawid³owego dzia³ania wa¿niejsze, ¿e ma
wyprofilowane wyloty – i to z obydwu stron.

iQ7
Cena (para)[z³] 3600
Dystrybutor AUDIO CENTER

www.audiocenter.pl

Wykonanie i komponenty
Mi³a, solidna i nowoczesna konstrukcja. Uni-Q kolej-
nej generacji, op³ywowa obudowa, ³adna okleina,
szpanerskie gniazdko.

Laboratorium
Uk³ad trójdro¿ny z bardzo nisk¹ pierwsz¹ czêstotli-
woœci¹ podzia³u. Dobre zrównowa¿enie ca³ego pas-
ma, tylko lokalne nierównomiernoœci charakterystyki.

Brzmienie
Homogeniczne, z wa¿n¹ rol¹ mocno nasyconych
œrednich tonów, bas proporcjonalny i dobrze wklejony
w ca³oœæ, podobnie góra pasma, czysta i ³agodna.

http://www.audio.com.pl/komentarze.php?id=538
http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/audiocenter

	Button1: 


