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Kto jest choæ trochê sentymentalny, i chce mieæ kolumny przypominaj¹ce mu
o “z³otych latach” hajfaju – latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku – nie
znajdzie niczego bardziej stylowego, ni¿ Focusy. W dodatku nie musi ich szukaæ
na Allegro, wœród urz¹dzeñ starych, ale ewentualnie w dobrym  stanie... To
ca³kiem nowe projekty Dynaudio.

W okowach klasyki
ca³a seria nowych konstrukcji przeznaczonych do
powa¿nej sprzeda¿y. Co wiêcej, w³aœnie jeden z Fo-
cusów – najmniejszy monitorek 110 – znalaz³ siê na
ok³adce katalogu, a ca³¹ nastêpn¹ stronê ozdabia
nasz Focus 220. S¹ wiêc powody do dumy, albo co
najmniej nadzieje, ¿e kuszenie klientów obrazkami
dobrze im znanymi przyniesie najlepsze rezultaty.
Okazuje siê, ¿e nie tylko w Polsce najbardziej lubimy
te filmy, które ju¿ widzieliœmy. Kiedy prawie trzy-
dzieœci lat temu Dynaudio wprowadza³o swoje nie-
mal kosmiczne jak na owe czasy rozwi¹zania tech-
niczne – zreszt¹ do dzisiaj bardzo charakterystycz-
ne, bo niemal niespotykane u innych producentów –
duñskie kolumny wygl¹da³y awangardowo. Ale z
up³ywem czasu przeobrazi³y siê w pewien kanon,
znany i rozumiany na ca³ym œwiecie, bo zasiêg i re-
noma Dynaudio pozwalaj¹ ten firmowy styl uznaæ za
wa¿ny element œwiatowego dziedzictwa kulturalno-
cywilizacyjnego, podlegaj¹cy ochronie... Trochê siê
rozpêdzi³em. Mo¿e dla laików wygl¹d Focusów 220
nie niesie ze sob¹ ¿adnych wzruszeñ i skojarzeñ,
a tylko pozytywne wra¿enie dyskretnej elegancji, ale
ja ju¿ nie mogê - za du¿o tych spotkañ wci¹¿ z takimi
samymi przetwornikami, a kiedy do tego jeszcze do-
chodzi ich zupe³nie konwencjonalny uk³ad i obudo-
wa, to stojê pod œcian¹ – muszê pisaæ albo o rze-
czach, o których pisa³em ju¿ tak czêsto, jak czêsto
przepisywa³em od kolegów wypracowania w szkole,
co mo¿e jest jak¹œ form¹ kary czy wyrównania ra-
chunków, albo wynajdywaæ drugorzêdne ró¿nice
dziel¹ce nowe i stare Dynaudio, albo odkrywaæ jesz-
cze bardziej marginalne detale, do tej pory pomija-
ne. Albo robiæ i jedno, i drugie, i trzecie, co te¿ uczy-
niê z rzetelnoœci¹ redaktora-klasyka wychowanego
na uczciwej wierszówce.

Mniej zorientowanym wyjaœniam wiêc rzetelnie,
¿e nies³uszny by³by wniosek wyci¹gniêty na podsta-
wie powy¿szego wstêpu, ¿e ca³a oferta Dynaudio
sk³ada siê z konstrukcji nawi¹zuj¹cych do œwietlanej
przesz³oœci. Dro¿sze modele - serii Evidence, Confi-
dence i Contour - maj¹ mniej konwencjonalne uk³ady
g³oœników, i bardzo wysokie, wrêcz “wie¿owe” obu-
dowy. W tych seriach Dynaudio zdecydowanie po-
rzuci³o tradycyjne kszta³ty, choæ i tutaj nie mog³o
rozstaæ siê z charakterystycznymi od wielu lat prze-
twornikami. Prosta forma panuje w najtañszej i naj-
liczniejszej serii Audience, a w najnowszej serii Focus
dodano do niej odrobinê luksusu i finezji, k³ad¹c na
obudowach naturalne forniry, a same skrzynki tro-
szeczkê komplikuj¹c. S¹ to bowiem regularne pros-
topad³oœciany tylko w przybli¿eniu – boczne œcianki
lekko zwê¿aj¹ siê do ty³u, czego mo¿e nie widaæ na
“normalnych” zdjêciach, ale oko natychmiast to wy-
chwyci. Do tego jeszcze krótkie fazowania bocznych
krawêdzi, i oko siê cieszy, ¿e jednak coœ siê dzieje,
chocia¿ nie za du¿o.

Dynaudio FOCUS 220

Tej historii nie widaæ koñca... Dynaudio ma
na swoim koncie dziesi¹tki, jeœli nie setki
nagród i wygranych testów, ale firmie

z pewnoœci¹ nale¿y siê jeszcze specjalny tytu³,
którego chyba nikt nigdy jej nie odbierze – naj-
wiêkszego klasyka, najd³u¿ej wiernego dawno
ustalonemu kanonowi. ¯adna inna firma nie mo-

¿e pochwaliæ siê (za³ó¿my, ¿e jest siê czym
chwaliæ) posiadaniem w swoim katalogu pro-
duktów tak bliskich temu, co proponowa³a
dwadzieœcia kilka lat wczeœniej, u zarania
swojej dzia³alnoœci. W dodatku nie jest to po-
jedynczy, rewitalizowany stary model, maj¹cy
tylko przypominaæ o d³ugiej historii firmy, ale
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Obudowy Dynaudio zawsze by³y przyk³adem
stolarki najwy¿szej klasy. Nic siê w tym zakresie
siê nie zmieni³o, ale o ile cokolwiek wypada za-
rzucaæ mistrzom, to pozwolê sobie zwróciæ uwa-
gê na drobny szczegó³, który zreszt¹ nie dotyczy
bezpoœrednio samych stolarzy – uchwyty na ko³-
ki maskownicy s¹ tak du¿e, jak to drzewiej bywa-
³o, a przecie¿ nigdy nie by³y ozdob¹ przedniej
œcianki, zw³aszcza na jasnych fornirach. Coraz
czêœciej spotykamy uchwyty znacznie mniejsze,
lub pomys³owo zintegrowane ze œrubami mocu-
j¹cymi g³oœniki – oczyszczenie frontu Focusów
z tych czarnych brodawek zwieñczy³oby dzie³o
elegancji. No, chyba ¿e i one s¹ niezbywaln¹
czêœci¹ emploi Dynaudio. Pardon.

Subtelny ciemnoszary cokó³ ma znaczenie
przede wszystkim estetyczne, bo ani trochê nie
rozszerza punktów podparcia, ale lekko uniesio-
na zasadnicza bry³a obudowy prezentuje siê cie-
kawiej. Oczywiœcie w cokó³ mo¿emy wkrê-
ciæ kolce. Focusy dostêpne s¹ w kilku wersjach
naturalnych oklein: klon, wiœnia, palisander i w
kolorze czarnym (lakierowany fornir jesionowy).

Patrz¹c na zdjêcie zbiorowe testowanych
duñskich konstrukcji, mo¿na by podejrzewaæ, i¿
kluczem do ich doboru by³ uk³ad dwuipó³dro¿ny,
który jak siê wydaje, stosuj¹ wszystkie trzy.
By³by to jednak przypadek, a i tak on nie zacho-
dzi, bo Dali kryje w sobie pewne komplikacje,
a Dynaudio na odwrót – s¹ prostsze, bo to elekt-
rycznie uk³ad dwudro¿ny. Dolny z dwóch 18-cm
g³oœników nie jest wiêc ograniczany tylko do od-
twarzania basu, obydwa zgodnie przetwarzaj¹
zakres nisko-œredniotonowy. W kolumnie z te-
go zakresu cenowego nie jest to z pewnoœci¹
podyktowane oszczêdnoœci¹ (prostszy uk³ad
zwrotnicy), zaufajmy rzetelnoœci i doœwiadczeniu
Dynaudio, ¿e tak po prostu by³o lepiej – przynaj-
mniej w tym konkretnym przypadku. Same g³oœ-
niki nisko-œredniotonowe... znacie? znamy! No
to pos³uchajcie. G³oœniki te maj¹ cewki drgaj¹ce
o nadzwyczajnej œrednicy – 75-mm – co jest rza-
dko spotykane nawet w najwiêkszych g³oœnikach
niskotonowych. Jeszcze wiêksze wra¿enie 75-
mm cewka robi w 15-cm g³oœniku jaki siedzi np.
w ma³ych Focusach 110, ale i w g³oœniku 17-cm
jest to coœ bardzo specjalnego. To w³aœnie fund-
ament oryginalnej technologii Dynaudio, wpro-
wadzonej wiele lat temu, ale do dzisiaj prezentu-
j¹cej siê imponuj¹co. Chocia¿ cewka znajduje
siê pod drugiej stronie membrany, to jej œlad wi-
daæ na zewn¹trz – w postaci bardzo du¿ej, wy-
puk³ej centralnej czêœci membrany, której nie
wypada nazywaæ nak³adk¹ przeciwpy³ow¹, bo ta
“nak³adka” jest wyt³aczana razem z zewnêtrzn¹
czêœci¹ membrany z jednego kawa³ka specjalne-
go rodzaju polimeru, wzmacnianego magnezem
i krzemem. W okrêgu “prze³amania” profilu memb-
rany mocowana jest cewka. W ten sposób jej du-
¿a œrednica jest odpowiedzialna za sp³aszczony
profil membrany, co razem z jej relatywnie du¿¹
mas¹ wp³ywa na kszta³t charakterystyki przetwa-
rzania, a jej du¿a powierzchnia jest zdolna zaab-

sorbowaæ du¿¹ moc ciepln¹ bez znacz¹-
cego wzrostu temperatury, a st¹d kom-
presji. Taki uk³ad ma oczywiœcie te¿ swoje
problemy – bo któ¿ ich nie ma – i dlatego
nie jest rozpowszechniony wœród innych
producentów, którzy nie opanowali tego te-
matu tak dobrze jak Dynaudio. To typowy dla
jak¿e bogatej i zró¿nicowanej techniki g³oœniko-
wej przyk³ad rozwi¹zania, które jest charakte-
rystyczne, ani jedyne prawid³owe, ani b³êdne, ale
dopracowane do perfekcji przez konkretn¹ fir-
mê, i stosowane przez ni¹ tylko z kosmetyczny-
mi zmianami wytrwale przez wiele lat. Podobnie
g³oœnik wysokotonowy, chocia¿ 28-mm jedwab-
na kopu³ka nie mo¿e byæ ju¿ tak silnie identyfiko-
wana tylko z Dynaudio. Jest te¿ jednak pewna
niespodzianka, i to mi³a. Typ tweetera sto-
sowany w Focusach jest w katalogu przedstawia-
ny jako Esotec+, nawi¹zuj¹c nazw¹ i budow¹ do
znanego przed laty, zw³aszcza wœród hobbistów,
Esoteca D260. Nic nie wskazuje jednak na to, aby
poszczególne Focusy ró¿ni³y siê miêdzy sob¹
tweeterami, a ogl¹daj¹c g³oœnik wysokotonowy
wykrêcony z Focusów 110 (test Audio 10/2006)
widzieliœmy po prostu dobrze znan¹ konstrukcjê.
Tymczasem wysokotonowy wydobyty z Focusa
220 ma najprawdopodobniej p³aski magnes neo-
dymowy – znacznie kosztowniejszy i korzystniej-

szy akustycznie, zarówno
z powodu bardziej  jednorodnego pola
w szczelinie, jak i skrócenia tunelu odprowadza-
j¹cego ciœnienie od tylnej strony kopu³ki do pusz-
ki wyt³umiaj¹cej.

Od pocz¹tku swojej historii Dynaudio trzyma
siê zwrotnic 1. rzêdu, zreszt¹ by³a to idea nad-
rzêdna, która sk³oni³a do podjêcia produkcji
w³asnych przetworników, których charakterys-
tyki by³yby “z natury” dostatecznie g³adkie, aby
takie filtry stosowaæ z dobrymi rezultatami. Jed-
nak w przypadku Dynaudio “pierwszego rzêdu”
nie znaczy “minimalistyczne”, bo zwrotnice Dy-
naudio wcale nie s¹ proste, zawieraj¹c dodatko-
we obwody korekcyjne.

Obudowa jest wewn¹trz wzmocniona dwo-
ma poziomymi wieñcami, gruboœæ frontu to 18-
cm – przeciêtnie. Ale starannoœæ Dynaudio doce-
nimy, sprawdzaj¹c sposób wyt³umienia obudo-
wy. Zreszt¹ mogliœmy siê tego spodziewaæ –
œcianki s¹ wyklejone najpierw matami bitumicz-
nymi, a nastêpnie 3-cm g¹bk¹, ponadto za samy-
mi g³oœnikami znajduje siê ma³a porcja luŸnej
w³ókniny. Otwór bas-refleks znajduje siê na tyl-
nej œciance, ale w przypadku ustawienia kolumn
blisko œciany mo¿na ratowaæ siê przed zbyt obfi-
tym basem, zatykaj¹c otwór g¹bk¹ znajduj¹c¹ siê
na wyposa¿eniu Focusów. Podpowiedzmy, ¿e
nawet gdy g¹bki na wyposa¿eniu nie ma, taki za-
bieg mo¿emy przeprowadziæ w³asnym sumptem
w przypadku ka¿dej konstrukcji bas-refleks.

Po pierwsze to jest zwrotnica uk³adu
dwudro¿nego, bo wbrew pozorom Focus 220
nie jest dwuipó³dro¿ny, po drugie jest to
zwrotnica... pierwszego rzêdu. Ponadpro-
gramowe elementy tworz¹ specjalny filtr all-
pass, koryguj¹cy fazê g³oœnika wysokotono-
wego, i obwody linearyzuj¹ce impedancjê.
Elementy s¹ wysokiej klasy – wszystkie
cewki powietrzne, a wœród kondensatorów
tylko jeden elektrolit, z pewnoœci¹ nie
w obwodzie g³oœnika wysokotonowego.

Bez niespodzianek – pojedyncza
para dobrych zacisków to ustano-
wiony dawno temu standard
Dynaudio, które nawet w najdro¿-
szych modelach nie umo¿liwia bi-
wringu, bo po prostu nie widzi w tym
sensu.
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rys. 1. Focus 220, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 2. Focus 220, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6.  Focus 220, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5.  Focus 220, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Najpierw s³owa uznania – podobnie jak w przy-
padku Dali – za jednak rzadko spotykan¹ w tych
czasach bezwzglêdnej konkurencji prawdomów-
noœæ. Dynaudio przedstawia w katalogu Focusa
220 jako konstrukcjê o impedancji znamionowej
4 omy (zreszt¹ tak samo, jak wszystkie inne kon-
strukcje), i oczywiœcie z tak¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia, choæ pewien paradoks polega na tym,
¿e z minimum le¿¹cym ciut powy¿ej poziomu
4 omów (miêdzy 150 a 200Hz, rys. 1), Focus 220
jest nawet nieco ³atwiejszym obci¹¿eniem, ni¿
reklamowany  jako 8-omowy Audiovector Mi3,
z minimami bliskimi poziomu 3 omów. Has³o
“Duñczycy nie k³ami¹”, które parê lat temu lan-
sowa³o w³aœnie Dynaudio, nie ma wiêc zastoso-
wania do wszystkich Duñczyków, chocia¿ w skali
tego testu do wiêkszoœci nich – na szczêœcie
jeszcze tak. Ale bior¹c pod uwagê, ¿e Dynaudio
jest dzisiaj zarz¹dzane przez Niemców - tylko do
po³owy... I znowu tak jak przy Dali, charakterys-
tyka impedancji w zakresie œrednio-wysokotono-
wym jest wyrównana, co dodatkowo u³atwia za-
danie wzmacniaczowi. Rozdwojona charakterys-
tyka w zakresie niskich tonów wynika z na³o¿e-
nia pomiarów przeprowadzonych dla bas-reflek-
su dzia³aj¹cego (dwa wierzcho³ki) i t³umionego
zatyczk¹ z g¹bki (pojedynczy przy 55Hz).

Równie¿ na rys. 2 przetwarzanie w zakresie
niskich czêstotliwoœci zosta³o zilustrowane dla
dwóch opcji sposobu pracy obudowy. Oczywiœ-
cie wczeœniej nastêpuj¹cy, ale ³agodniejszy spa-

Maskownica zostawia œlady swoich zêbów
w kilku miejscach newralgicznego zakresu kilku
kHz (rys. 5).

Rys. 6 ujawni nam jeszcze kulisy strojenia
i dzia³ania bas-refleksu – czêstotliwoœæ rezonan-
sowa obudowy to doœæ niskie, ale wcale nie za
niskie 35Hz, bo otwór promieniuje bardzo efek-
tywnie, charakterystyka wypadkowa ma spadek
–6dB w okolicach 30Hz – tak jak zapowiada pro-
ducent (+/-3dB dla pasma 32Hz-25kHz). Dodat-

rys. 4.  Focus 220, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym na wysokościach 90cm, 100cm i 110cm.

dek dotyczy obudowy zamkniêtej. Trudno z ca³¹
pewnoœci¹ przewidzieæ, która opcja da lepsze
zrównowa¿enie dla ca³ego brzmienia – przy bas-
refleksie dzia³aj¹cym niskie tony s¹ tylko lekko
wyeksponowane, w du¿ym pomieszczeniu i od-
suniêciu od œcian powinno to dawaæ dobre rezul-
taty, charakterystyka z obudowy zamkniêtej wy-
daje siê raczej awaryjna, odpowiednia przy usta-
wieniu kolumn blisko œciany. Na prze³omie œred-
nich i wysokich czêstotliwoœci mamy lekkie
os³abienie, które bêdzie zmienia³o swój kszta³t
w zale¿noœci od osi – to co widzimy na rys. 2 do-
tyczy osi g³ównej (prostopadle na wysokoœci
90cm). Skrêcanie kolumny powoduje dalsze ob-
ni¿anie poziomu w tym zakresie (rys. 3), podnie-
sienie osi pomiaru do 100cm przesuwa go
w stronê œrednich czêstotliwoœci (rys. 4), nato-
miast obni¿enie do 80cm podnosi ciœnienie
w okolicach 4kHz – sytuacja jest analogiczna jak
w pozosta³ych kolumnach, Duñczycy lepiej czuj¹
siê ciut ni¿ej ni¿ na wybranej przez nas jako refe-
rencyjnej wysokoœci 90cm.

kowa charakterystyka pokazuje dzia³anie g³oœni-
ka w obudowie zamkniêtej.

Wszystko piêknie i po duñsku, tylko efektyw-
noœæ jest niska, i niestety ten parametr odbiega
od danych producenta (84dB vs 87dB).

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 84
Moc znamionowa [W]** 250
Wymiary (WxSxG) [cm] 98x20,5x29,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

G³oœniki Dynaudio znamy doskonale, ale tym
razem mamy pewn¹ odmianê – wysokoto-
nowy uzbrojono w p³aski magnes neody-
mowy, który uszlachetnia brzmienie
w zakresie najwy¿szych czêstotliwoœci.
Potê¿ne cewki g³oœników nisko-
œredniotonowych to w kolu-
mnach Dynaudio chleb
powszedni.
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 rys. 3. Focus 220, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.



HI-FI

35
maj 2007maj 2007maj 2007maj 2007maj 2007

Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³

O
          D

          S          £          U
           C            H

Testowanie Dynaudio to zajêcie specyficzne. Sta³oœæ rozwi¹zañ kon-
strukcyjnych i kultywowanie okreœlonego stylu brzmieniowego z jednej

strony czyni¹ rezultaty doœæ przewidywalnymi, z drugiej strony wychwyty-
wanie ró¿nic miêdzy nowymi a poprzednimi konstrukcjami Dynaudio, i to
na podstawie samych wspomnieñ, a nie bezpoœrednich porównañ, jest po
kilkunastu latach zajêciem ma³o inspiruj¹cym, a raczej frustruj¹cym. Te
przejawy zniechêcenia wprowadzaj¹ jednak niew³aœciwy klimat, bo same
kolumny graj¹ fantastycznie. Maj¹ w sobie w³aœnie wszystkie pozytywne
aspekty firmowego brzmienia Dynaudio, czyli o¿ywiaj¹c¹ plastycznoœæ, wy-
czucie planów, mi³¹  dawkê ciep³a, która jednak nie spowalnia tempa. Puls
muzyki jest wrêcz podkreœlony, lecz nie twardymi kopniakami wy¿szego
basu, a naturalnie wpleciony w ca³e pasmo. Organiczna spójnoœæ idzie
w parze z rzeteln¹ rozdzielczoœci¹. Muzyka nie jest rozbita na moleku³y,
ale te¿ nie sklejona w papkê. W brzmieniu gitary œwietnie s³ychaæ pud³o –
które nie dudni, ale dŸwiêcznie mruczy. To wszystko ju¿ w zasadzie znamy
z wielu poprzednich Dynaudio, ale szczerze wyznajê, tym razem firmowe
danie smakuje wyj¹tkowo. Byæ mo¿e dlatego, ¿e jest w nim jednak coœ
wyj¹tkowego. Wysokie tony... wci¹¿ trochê s³odkie, jedwabiste, delikatne
i œwietliste, czego od Dynaudio ka¿dy wielbiciel tej firmy oczekuje, ale
w tym przypadku równie¿ wyj¹tkowo precyzyjne. Po³¹czenie dok³adnoœci
z delikatnoœci¹ daje efekt nadzwyczaj piêkny i przekonuj¹cy – nikt chyba
nie powie, ¿e subtelnoœæ i miêkkoœæ zosta³y okupione s³aboœci¹ definicji,
czy jakieœ takie sraty taty. No, chyba ¿e ktoœ lubi dŸwiêk wyraŸnie ostry,
lub przeciwnie – kleisty. Bardzo wysoki poziom neutralnoœci i rozdzielczoœ-
ci s³ychaæ poprzez ró¿nice w nagraniach – z ka¿¹ p³yt¹ wchodzimy w inn¹
atmosferê, przestrzeñ i barwê.

Bas nie jest Ÿród³em wra¿eñ tak euforycznych, ale nie rozczarowuje –
zarówno w kontekœcie poprzednich Dynaudio, jak i tutejszej konkurencji.
Niskie tony s¹ nasycone, miêsiste, krawêdzie nieco zaokr¹glone, ale sepa-
racja dŸwiêków nie sprawia k³opotów, nie pojawia siê tonalne ujednorod-
nienie, mamy zró¿nicowanie i eleganckie barwy, w sumie obraz czysty i bo-
gaty. Przy “tendencyjnych pytaniach”, czyli nagraniach mocno na³adowa-
nych basem, mo¿emy popaœæ w lekk¹ t³ustoœæ, ale je¿eli obawiamy siê ja-
kiegokolwiek nadmiaru, to mo¿emy zamkn¹æ bas-refleks bêd¹c¹ na wypo-
sa¿eniu zatyczk¹, i jak rêk¹ odj¹³ – tylko ¿e wtedy trochê podcinamy
skrzyd³a swobodzie i nasyceniu, dŸwiêk siê wysusza i traci nieco z pocz¹t-
kowej, niezwyk³ej charyzmy. I chocia¿ ma z czego traciæ, to lepiej Focusom
220 stworzyæ optymalne warunki dla otwartego bas-refleksu, czyli ustawiæ
je co najmniej metr od tylnej œciany, a soczysty bas przyj¹æ jako dobrodziej-
stwo inwentarza.

O D S £ U C H

FOCUS 220
Cena (para)[z³] 8800
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Klasyczna, pieczo³owicie wykonana obudowa, znane
przetworniki nisko-œredniotonowe i udoskonalony
Esotar wysokotonowy.

Laboratorium
Zrównowa¿enie w ca³ym pasmie, z lekkim obni¿e-
niem prze³omu œrednich i wysokich czêstotliwoœci.
Umiarkowana efektywnoœæ.

Brzmienie
Ujmuj¹ca spójnoœæ, naturalnoœæ i plastycznoœæ, a do
tego nowe wra¿enia w zakresie wysokich tonów – ju¿
nie tylko jedwabistoœæ i delikatnoœæ, ale te¿ wysoka
precyzja i rozdzielczoœæ.


