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Focal ELECTRA 1037 Be
Piêknie i niedrogo
Kiedy rok temu swoje wdziêki pokaza³a
Electra 1027, czyli pierwsza wolnostoj¹ca
Electra nowej generacji, ju¿ na pierwszy
rzut oka, zarówno aparycj¹, jak
i technik¹, mog³a zafascynowaæ klientów
maj¹cych do wydania 20 000z³.
Ca³kowicie usprawiedliwi³a wczeœniej
zapowiadany wzrost cen modeli Electra –
jej odpowiednik w poprzedniej serii
kosztowa³ co prawda piêæ tysiêcy mniej,
ale nie wygl¹da³ tak luksusowo. Od razu
powsta³ zamiar przetestowania 1027, ale
odk³adaliœmy to z miesi¹c na miesi¹c,
w dodatku inne pisma ju¿ siê tym
tematem zajê³y... wiêc nie mieliœmy
wielkiej motywacji. Ale w³aœnie dlatego,
kiedy dystrybutor Focala zg³osi³ siê ze
œwie¿utkimi Electrami 1037, do tej chwili
przez nikogo nigdzie nie testowanymi –
waha³em siê tylko przez chwilê. Chocia¿
by³y to ostatnie dni przedœwi¹teczne,
przygotowania zostawi³em rodzinie,
a sam... jak zwykle zaj¹³em siê
przyjemnoœciami.

Z

tym niedrogo to mo¿e trochê przesadzi
³em, ale jak¿e piêknie! Zreszt¹, wszystko
jest wzglêdne, ale w tym zakresie ceny,
chocia¿ nie najni¿szym, nie spotka³em dot¹d
równie okaza³ych i jednoczeœnie luksusowo wykonanych kolumn. Nie bêdê drêczy³ konkurencji
wymieniaj¹c jej presti¿owe produkty, które s¹
jednak wyraŸnie mniej efektowne od nowej Electry. Oczywiœcie, piêkno to te¿ rzecz wzglêdna,
ale takie s¹ moje odczucia, i podejrzewam ¿e
wiêkszoœæ sytuacjê oceni podobnie – Focal podniós³ jeszcze wy¿ej poprzeczkê, która i wczeœniej wêdrowa³a w górê, wraz z rosn¹cymi estetycznymi kaprysami klientów. Klasa wykonania
Electry nie ustêpuje nawet referencyjnym Utopiom Focala, choæ rzecz jasna gdzieœ s¹ ukryte
fakty, bêd¹ce powodem ró¿nicy w cenie. Fakty
te ukryte s¹ w szczegó³ach technicznych, ale
czêœciowo s¹ ³atwo dostrzegalne z zewn¹trz,
chocia¿ nie oznaczaj¹ automatycznie “ni¿szej
klasy” nowej Electry, tylko t³umacz¹ jej ni¿sz¹
cenê. I w pewnym sensie nowe Electry s¹ prostsze od... starej Electry! Czy nie zmieniam frontu?
To producent mocno zmieni³ politykê.
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¯adnego bi-wiringu – jedna para solidnych
zacisków zaprasza do wspó³pracy jeden
porz¹dny kabel.
Kiedy ponad dziesiêæ lat temu oryginalny
kszta³t pierwszej Grand Utopii okreœli³ wizerunek
focalowskiego (wówczas jeszcze JMlabowego)
wzorca, wed³ug tej samej koncepcji zaprojektowano nie tylko wszystkie kolejne, nieco mniejsze
Utopie, ale tak¿e poprzednie dwie generacje
Electra – a wiêc wszêdzie obudowy by³y w charakterystyczny sposób posegmentowane,
z przedni¹ œciank¹ podzielon¹ na modu³y ustawione pod ró¿nymi k¹tami. By³o to efektowne
wzorniczo i stanowi³o czêœæ koncepcji akustycznej (kierowania osi wszystkich g³oœników w stronê miejsca ods³uchowego). Wykonanie takich
obudów, nawet przy pewnych uproszczeniach,
odró¿niaj¹cych dawne Electry od Utopii, nie mog³o byæ tak tanie, jak produkowanie prostych
skrzynek. Ale czy skrzynka Electry 1037 jest
prostsza? I tak, i nie. Jej projekt wykorzystuje na
szerok¹ skalê obrabiarki sterowanie numerycznie, pozwalaj¹ce “rzeŸbiæ” w p³ytach dowolne
profile, jednoczeœnie wykorzystuje ona mniejsz¹
liczbê elementów. Podstawowy schemat jest
prostszy ni¿ w dawnych Electrach, ale ostateczny
efekt jeszcze lepszy, bo poza op³ywowymi kszta³tami, widaæ bardziej luksusowe wykoñczenie powierzchni zewnêtrznych – w tym zakresie w³aœnie mamy dotyk Utopii, boki s¹ oklejone egzotycznymi fornirami i polakierowane na g³adko, pozosta³e pokryto stalowoszarym “metalikiem”.

14-cm œrednicy otwór
zdolny jest przepuœciæ
bez kompresji, bo
z umiarkowan¹
prêdkoœci¹, nawet tak
du¿a masê powietrza,
jak¹ przy maksymalnych wychyleniach
przesun¹ trzy 18-cm
g³oœniki niskotonowe.
Ponadto, dziêki doskona³ym parametrom
g³oœników i umiarkowanemu wyt³umieniu obudowy,
uk³ad przygotowano do
pracy z du¿¹ dynamik¹.

Byæ mo¿e nowy krój Electry wskazuje na przysz³e kszta³ty kolejnej generacji... Utopii – kiedyœ taka przecie¿ nast¹pi; byæ mo¿e konstrukcje o powyginanych sylwetkach, które nazywano “robotami”,
bo przypominaj¹ trochê groŸne maszyny z Wojen
Gwiezdnych, ju¿ trochê siê znudzi³y... i kszta³t
ten zostanie porzucony na rzecz wzornictwa bardziej delikatnego, którego awangardê tworzy
w³aœnie nowa seria Electra.
Zmiany we wzornictwie s¹ dzisiaj bardzo
wa¿ne, o ile nie najwa¿niejsze, ale dla wprowadzania nowych produktów wci¹¿ trzeba te¿ mieæ
uzasadnienie w udoskonaleniach technicznych.
Od strony zastosowanych przetworników wybrany motyw przewodni dla nowej serii Electra
jest bardzo mocny. To berylowy g³oœnik wysokotonowy, który wprowadzono najpierw do serii
Utopia Be, a teraz do serii Electra 1000 Be. Poprzednia seria Electra mia³a “tioxida”, czyli kopu³kê na bazie tytanu, choæ przez krótki czas,
w okresie przejœciowym miêdzy star¹ a now¹ seri¹ Electra, berylowy by³ dostêpny w limitowanej
edycji modeli Electra 907, 927 i 937. Na
p³aszczyŸnie g³oœników wysokotonowych
zaznacza siê obecnie wyraŸny podzia³
w ofercie Focala – dwie najlepsze serie
maj¹ berylowy g³oœnik wysokotonowy, trzy poni¿ej (Profile, Chorus 800V,
Chorus 700V) – aluminiowo-magneObudowa lekko
zwê¿a siê ku ty³owi,
boczne œcianki maj¹
g³êboko podciête krawêdzie,
a front, dla którego
materia³em wyjœciowym by³a
p³yta o gruboœci 5cm, jest
mocno wyoblony. Zaokr¹glony profil przedniej œcianki
jest korzystny dla rozpraszania œrednich i wysokich
czêstotliwoœci.
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zowy. W obrêbie membran g³oœników niskoœredniotonowych nie notujemy ju¿ takiego awansu nowej serii Electra, bo i nie ma do czego aspirowaæ – ju¿ od dawna seria Electra bazuje na
membranach “W”, czyli na najlepszej focalowskiej technologii, jest ona równie¿ stosowana
w ni¿szej serii Profile, i obecnie ju¿ tylko Chorusy
maj¹ tañsze membrany poliglasowe. “Sandwich
W” to materia³ rzeczywiœcie niezwyk³y, bo bardzo sztywny, co œwietnie s³u¿y zw³aszcza przetwarzaniu niskich czêstotliwoœci, a jednak wykazuj¹cy to minimum stratnoœci wewnêtrznej, które przydaje siê przy pracy g³oœnika œredniotonowego. W³aœciwoœci te zawdziêcza swojej warstwowej strukturze – w przypadku membran niskotonowych mamy dwie warstwy z w³ókna
szklanego, a pomiêdzy nimi tward¹ piankê,
w membranie optymalizowanej dla przetwarzania œrednich tonów jest tylko jedna, widoczna
z zewn¹trz warstwa “szklana”, a pod ni¹ pianka.

Najlepsze kolumny Focala serii Utopia,
a teraz równie¿ Electra Be, dumnie nosz¹
tabliczki z list¹ swoich technologicznych
osi¹gniêæ.
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Mimo ca³kowitej zmiany kszta³tu obudowy,
z obrazu poprzedniej Electry i tym samym Utopii,
pozosta³ jednak najogólniejszy zarys uk³adu g³oœników – czyli g³oœnik wysokotonowy znajduj¹cy
siê pomiêdzy niskotonowymi a œredniotonowymi. Sam taki uk³ad nie jest jednak niczym specjalnie oryginalnym, a raczej rozwi¹zaniem standardowym w sytuacji, gdy kolumna ma grubo ponad
metr wysokoœci – wówczas zainstalowanie tweetera na optymalnej wysokoœci, generalnie nie wy¿szej ni¿ metr, pozostawia w górnej czêœci obudowy woln¹ przestrzeñ, któr¹ w takiej sytuacji
najczêœciej przeznacza siê g³oœnikowi œredniotonowemu. Najwiêksze w serii Chorus – 836V –
maj¹ g³oœnik wysokotonowy na szczycie, ale to
one s¹ wyj¹tkiem od regu³y, a nie Electry.
W jeszcze wyraŸniejszy sposób przypomina nam
o Utopiach wyró¿nienie g³oœnika wysokotonowego na jego w³asnym panelu wykonanym z aluminium. Pod sam¹ kopu³k¹ wygrawerowano napis
Beryllium – i jest on nawet bardziej wyeksponowany ni¿ firmowe logo na dole obudowy, co jest
znamienne dla znaczenia, jakie Focal przypisuje
tej technologii. Cztery lata temu beryl by³ zupe³nym ewenementem, i chocia¿ niektórzy przeb¹kuj¹ coœ o berylowych g³oœnikach znanych ju¿
wiele lat wczeœniej, to Focal wyjaœnia, i¿ stosowanie berylu w przesz³oœci ogranicza³o siê do
powlekania nim cienk¹ warstw¹ kopu³ek wykonanych z innych materia³ów. Focal k³adzie nacisk
na fakt, ¿e jego kopu³ki s¹ wykonane z czystego
berylu, a nie berylowego stopu. Warto wzi¹æ to
pod uwagê czytaj¹c kolejne doniesienia z berylowego wyœcigu, bo kolejni producenci zapowiadaj¹ dostawy berylowych g³oœników wysokotonowych, a nawet œredniotonowych. Jak jednak
biedny audiofil ma sprawdziæ czystoœæ berylu?
Jest to materia³ (a tak¿e technologia z nim zwi¹zana) kosztowny, ekskluzywny i akustycznie doskona³y. Poœrednio przyzna³a to i firma B&W,
przygotowuj¹c swój ultradrogi diamentowy g³oœnik wysokotonowy, gdy¿ trudno by³o doœcign¹æ
mo¿liwoœci berylu w inny sposób - wœród metali
nie ma lepszego, ani nawet równorzêdnego. Beryl pozwala przesun¹æ czêstotliwoœæ “breakupu”, czyli ³amania siê membrany, zjawiska niepo¿¹danego, ale nieuniknionego przy membranach sztywnych, daleko powy¿ej granicy 20kHz,
a wiêc usuwa zwi¹zany z nim rezonans poza zakres s³yszalnoœci - kopu³ki aluminiowe i tytanowe
odzywaj¹ siê tym rezonansem w okolicach 20kHz
lub tylko niewiele powy¿ej. Berylowy g³oœnik wysokotonowy z Utopii wci¹¿ jest trochê bardziej
zaawansowany dziêki bardzo specjalnemu uk³adowi magnetycznemu, ale i ten z Electry ma pierœcieniowy neodymowy uk³ad magnetyczny, i du¿¹ puszkê z ty³u, w której wyt³umiane jest promieniowanie od tylnej strony kopu³ki. No i nie
zapominajmy o wspomnianym masywnym aluminiowym fundamencie, do którego przykrêcono
ca³y przetwornik, a który z pewnoœci¹ tworzy
dla niego solidne oparcie i powstrzymuje trans-
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misjê wibracji od skrzynki. Czyst¹ formalnoœci¹
jest stwierdzenie, ¿e focalowska kopu³ka jak
zwykle ma profil wklês³y. Tak, ten fragment konstrukcji 1037 Be wygl¹da szczególnie atrakcyjnie,
problem tylko w tym, ¿e pozostawiony nieos³oniêty, jest nara¿ony na macanie i kontakt z palcami sklepowych ogl¹daczy, którzy w ten sposób
bêd¹ chcieli siê upewniæ, ¿e na pewno maj¹ do
czynienia z metalami. Pó³ biedy, jak “wypalcuj¹”
aluminiowy panel, ale co bêdzie, jak uszkodz¹
kosztown¹ berylow¹ membranê? Pewnym zabezpieczeniem jest ma³a druciana os³ona, której metalowy pierœcieñ o œrednicy niewiele wiêkszej od
œrednicy samej membrany przytrzymywany jest
si³¹ magnesu g³oœnika. Os³onkê tê ³atwo (stety
lub niestety) zdj¹æ, co jest konieczne dla uzyskania najlepszych rezultatów brzmieniowych – ju¿
wyniki pomiarów ujawniaj¹ jej wyraŸnie niekorzystny wp³yw na charakterystykê. Równie¿
maskownicê g³oœnika œredniotonowego warto
od³o¿yæ na bok, natomiast przy g³oœnikach niskotonowych wp³yw ich wspólnej os³ony na promieniowanie jest pomijalny. Sk¹d takie ró¿nice
w oddzia³ywaniu na ró¿ne zakresy czêstotliwoœci, które widzimy równie¿ w przypadku tradycyjnych, du¿ych pojedynczych maskownic? Wbrew
pozorom, wprowadza je najczêœciej nie materia³
rozci¹gniêty na ramce – ten jest zwykle niemal
idealnie przezroczysty akustycznie – ale same
ramki okalaj¹ce g³oœniki; wystaj¹ca krawêdŸ powoduje odbicia fal – ale tylko fal o d³ugoœci porównywalnej do wymiarów tej “przeszkody”, fale znacznie d³u¿sze s¹ zdolne j¹ op³ywaæ. Dlatego nawet kilkumilimetrowej gruboœci pierœcieñ
wokó³ g³oœnika wysokotonowego powoduje zaburzenie jego charakterystyki, a znacznie grubsza ramka maskownicy nie przeszkadza g³oœnikom niskotonowym. Os³ony s¹ wiêc indywidualne – zak³adane na poszczególne sekcje – podobnie jak w konstrukcjach Utopia, co pozwala zawsze pozostawiæ na widoku efektownie lakierowan¹ powierzchniê przedniej œcianki.
Kiedy zdejmiemy os³ony g³oœników niskotonowych, ujawni siê du¿a gruboœæ frontu w jego
osi symetrii – poniewa¿ p³aszczyzna monta¿u
g³oœników musia³a byæ cofniêta wzglêdem jego
wypuk³ej powierzchni. W najgrubszym miejscu
przednia œcianka ma wiêc a¿ 5 cm gruboœci, chocia¿ w podfrezowaniach, w których mocowane
s¹ g³oœniki, ma ju¿ tylko ok. 1cm. Ale wi¹¿¹ j¹
z pozosta³ymi œciankami cztery poziome wieñce,
ulokowane pomiêdzy g³oœnikami niskotonowymi
i na skrajach ich zespo³u, a tak¿e ukoœna pe³na
przegroda, oddzielaj¹ca w górnej czêœci komorê
dla g³oœnika œredniotonowego.
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Miniaturowa os³onka g³oœnika wysokotonowego
na pewno zmniejszy ryzyko uszkodzenia...
...ale charakterystyka przetwarzania
jest wyraŸnie lepsza przy
kopu³ce odkrytej.

Ca³y g³oœnik wysokotonowy przykrêcono do
autonomicznej aluminiowej p³yty...
...Po odkrêceniu puszki ukazuje siê
neodymowy, wentylowany
uk³ad magnetyczny.
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Wysokie na 6-cm nogi – “p³ozy”, na których opiera siê konstrukcja, tworz¹ dostateczny
przeœwit, przez który emitowana jest energia
uk³adu rezonansowego obudowy. A nie w kij
dmucha³... Otwór w dolnej œciance obudowy jest
potê¿ny, ma 14-cm œrednicy co uspokaja, ¿e da
sobie radê z mas¹ powietrza poruszan¹ przez
trzy 18-cm g³oœniki. Laicy intuicyjnie uto¿samiaj¹
wielkoœæ otworu z si³¹ promieniowania, i obawiaj¹ siê, ¿e du¿y otwór mo¿e oznaczaæ si³ê zbyt
wielk¹. Ale Ÿród³em si³y nie jest sam otwór, to
tylko “wrota” tej si³y. Zbyt ma³y otwór rzeczywiœcie mo¿e tê si³ê w pewnym stopniu st³umiæ, bo je¿eli du¿a masa powietrza, przepychana przez membrany, jest zmuszana w otworze
o ma³ej œrednicy do ruchu ze zbyt du¿¹ prêdkoœci¹, to mo¿e pojawiaæ siê kompresja, zak³ócaj¹ca
dynamikê i wprowadzaj¹ca zniekszta³cenia. Jest
to wiêc zjawisko zasadniczo niekorzystne przy
prawid³owo dzia³aj¹cym bas-refleksie. Przy du¿ej
œrednicy odpowiednio niskie dostrojenie wymaga
d³ugiego tunelu, którego zainstalowanie przy takiej pozycji otworu nie sprawia k³opotu – tutaj
ma on 25cm, i koñczy siê zamocowaniem do
wieñca znajduj¹cego siê pod najni¿ej po³o¿onym
g³oœnikiem niskotonowym. Uk³ad rezonansowy

Pod wzglêdem techniki g³oœnikowej Electra
1037 Be prezentuje siê wiêc równie ambitnie, jak
ekskluzywnie wygl¹da jej obudowa. Berylowy
mistrz wysokich tonów ma za towarzystwo co
najmniej porz¹dny g³oœnik œredniotonowy, a zespó³ niskotonowy sk³adaj¹cy siê z trzech tak wybornych jednostek wydaje siê godny najlepszych
konstrukcji. Tu wrêcz pojawiaæ siê bêd¹ obawy:
jak du¿e pomieszczenie jest potrzebne, aby daæ
Bez idealizmu
i minimalizmu –
konstrukcja
trójdro¿na, o ile ma
wykazaæ siê dobrze
u³o¿on¹ charakterystyk¹ przetwarzania,
musi pracowaæ
z rozbudowanym
uk³adem filtrów.
A od “olejowania”
elementów wa¿niejsze s¹ precyzyjnie
dobrane wartoœci.

przygotowano do pracy na pe³nych obrotach –
komora g³oœników niskotonowych jest z premedytacj¹ s³abo wyt³umiona. Potê¿ne magnesy
g³oœników podpowiadaj¹, ¿e maj¹ one nisk¹ dobroæ (w bas-refleksie to dobrze...) i bêd¹ pracowaæ nad basem nie tylko silnym, ale i prawid³owym impulsowo. 13,5-cm œrednicy magnesiska
to zjawisko rzadko spotykane przy 18-cm g³oœnikach (tak je klasyfikuje producent, chocia¿ plasuj¹ siê pomiêdzy 18-cm a 20-cm). Kosze s¹ odlewami z metali lekkich zupe³nie nowego wzoru
u Focala, zastosowanego po raz pierwszy w³aœnie tutaj - maj¹ filigranowe, podwójne ¿ebra, przeœwit pod dolnym zawieszeniem, i szerok¹ obrêcz zewnêtrzn¹. Za to g³oœnik œredniotonowy jest ju¿ znany – podobny do tego, jaki
by³ stosowany w dawnych Electrach (a mo¿e nawet dok³adnie taki sam?), czyli oparty na koszu
16-cm, ze sto¿kowo wklês³ym “korektorem fazy” w centrum membrany i standardowej wielkoœci, 10-cm uk³adem magnetycznym.

sobie radê z takim potencja³em basowym, i jaki
wzmacniacz temu podo³a? Ale du¿e magnesy niskotonowych to wcale nie problem - wysoka
efektownoœæ i niska dobroæ uk³adu rezonansowego g³oœników to u³atwienie, a nie utrudnienie
dla wzmacniacza, chocia¿ jak zawsze najlepsze
rezultaty osi¹gniemy pod³¹czaj¹c wzmacniacz
wydajny pr¹dowo i o wysokim wspó³czynniku
t³umienia. Pomiary laboratoryjne potwierdzaj¹ te
obserwacje i przypuszczenia – bas Electry 1037
dostrojony jest modelowo, i na pewno tylko czeka na okazjê, aby to zademonstrowaæ.

G³oœniki niskotonowe godne najlepszych
konstrukcji – 13,5-cm uk³ady magnetyczne
przy 18-cm jednostkach œwiadcz¹ o bezkompromisowym podejœciu do charakterystyk
impulsowych. Mocne, ale delikatne kosze s¹
nowym opracowaniem Focala.
Na podorêdziu jest te¿ nieco mniejsza, ale
wci¹¿ wcale nie ma³a w skali absolutnej (110 cm
wysokoœci) Electra 1027 Be, która pewnie bêdzie
czêœciej wybierana równie¿ ze wzglêdu na ni¿sz¹
cenê (20 000 z³), a jej zestaw g³oœników obejmuje tak¹ sam¹ sekcjê œredniowysokotonow¹, natomiast niskotonowa jest znacznie skromniejsza –
sk³ada siê z dwóch jednostek 16-cm. To oferta
równie atrakcyjna jak 1037 Be, o wysokiej “wartoœci postrzeganej” – nawet bez s³uchania widzimy, za co p³acimy. Na tym tle, wed³ug mnie,
s³abiej prezentuje siê podstawkowa Electra 1007
Be, która byæ mo¿e gra œlicznie, ale dlaczego
kosztuje grubo ponad 10 000 z³? To propozycja
dla zdeklarowanych mi³oœników standów i tego,
co na nich mo¿na postawiæ, ale przecie¿ mo¿na
i kwiatki, wiêc po co wydawaæ a¿ tyle. Te z³oœliwoœci tylko dla urozmaicenia, ¿eby nie by³o ca³y
czas tak s³odko. W serii Electra 1000 Be jest jeszcze centralniak CC 100Be, surroundowe SR 1000
Be i subwoofer SW 1000 Be, jako jedyny maj¹cy
beryl tylko w swoim symbolu – nawet efektowe
SR 100 Be maj¹ berylowe tweetery, a poniewa¿
s¹ dipolami, wiêc musza mieæ po dwa. W cenniku
nie znalaz³em jeszcze ich ceny, a by³em ciekaw,
czy nie jest to najtañszy sposób zakupu berylowych tweeterów.

G³oœnik œredniotonowy wygl¹da
ju¿ nieco spokojniej i znajomo –
podobny by³ stosowany
w Electrach poprzedniej
generacji. Ale na 10-cm
uk³ad magnetyczny
te¿ nie bêdziemy
narzekaæ.
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Wci¹¿ mamy zastrze¿enia co do podawanej
przez producenta (nie tylko tego) impedancji znamionowej – w katalogu czytamy 8 omów, ale znajdujemy tak¿e informacjê, ¿e minimalna wartoœæ
wynosi 3,3 oma. Jak zjeœæ tê ¿abê? Rys. 1 pokazuje, ¿e minimum to wystêpuje przy ok. 30Hz, przy
90Hz mamy poziom ok. 4 omów, kolejne obni¿enie przy 350Hz ma ju¿ ok. 5 omów. Wnioski: Electra 1037 powinna zostaæ uznana za znamionowo
4-omow¹, ale wcale nie jest bardzo trudnym obci¹¿eniem – widzieliœmy ju¿ znacznie bardziej pr¹do¿erne, i to równie¿ wœród poprzednich konstrukcji Focala. Konstruktor byæ mo¿e nawet specjalnie stara³ siê u³atwiæ pracê wzmacniaczowi,
sp³aszczaj¹c górny wierzcho³ek bas-refleksowy
przy 50Hz, prawdopodobnie specjalnym obwodem linearyzuj¹cym impedancjê, chocia¿ mo¿e to
byæ równie¿ efekt oddzia³ywania obwodu sekcji
œredniotonowej, maj¹cej nisko ustawion¹ pierwsz¹
czêstotliwoœæ podzia³u. Z kolei minimum przy
2kHz jest najprawdopodobniej wynikiem dzia³ania
filtra – pu³apki.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) jest
bardzo ³adnie zrównowa¿ona, lekkie wyeksponowanie niskich tonów jest typowe dla kolumn tej
wielkoœci, przeznaczonych do pracy w du¿ych pomieszczeniach, w dodatku bas schodzi bardzo nisko – spadek –6dB wzglêdem najwy¿szego punktu
charakterystyki przy 100Hz odczytujemy przy
35Hz, a wzglêdem œredniego poziomu z ca³ego
przetwarzanego pasma – przy 33Hz.

rys. 2. Electra 1037 Be, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Electra 1037 Be, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 6. Electra 1037 Be, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 4. Electra 1037 Be, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym na wysokościach 90cm,
100cm i 110cm.

rys. 5. Electra 1037 Be, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
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rys. 3. Electra 1037 Be, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.
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Oœ g³ówn¹ ustaliliœmy na wysokoœci 95cm – na
osi g³oœnika wysokotonowego. Na tej te¿ wysokoœci przeprowadziliœmy wiêc pomiary dla osi 15O
i 30O, pokazane wraz z bazowym pomiarem dla 0O
na rys. 3. Tylko minimalne wyeksponowanie wysokich tonów na osi g³ównej powoduje, ¿e pod
k¹tem 30O wysokie tony s¹ ju¿ wyraŸnie os³abione, ale warto zwróciæ uwagê, ¿e na samym skraju
pasma, przy 20kHz, ró¿nice miêdzy poziomami s¹
relatywnie ma³e. Pod k¹tem 15O uzyskujemy chyba najlepsz¹ równowagê z reszt¹ pasma, wiêc rekomendowane ustawienie kolumn polega na ich
lekkim skrêceniu, choæ niekoniecznie dok³adnym
wycelowaniu w stronê miejsca ods³uchowego.
Zadziwiaj¹co stabilne s¹ charakterystyki w
p³aszczyŸnie pionowej (rys. 4) – dodatkowe pomiary prowadzone by³y na wysokoœciach 10cm
poni¿ej i powy¿ej wyjœciowych 95cm, z odleg³oœci
1,5m. Oznacza to, ¿e mo¿emy usi¹œæ trochê ni¿ej
lub wy¿ej, a brzmienie nie bêdzie siê zmieniaæ.

Rys. 5 pokazuje równoczeœnie zmiany wprowadzane przez za³o¿enie wszystkich trzech maskownic – uwzglêdniaj¹c druciany “kapsel” dla g³oœnika wysokotonowego. To on powoduje najwiêcej
problemów, niepotrzebnie podbijaj¹c zakres 512kHz, i obni¿aj¹c poziom jeszcze wy¿szych czêstotliwoœci.
Wp³yw maskownicy g³oœnika œredniotonowego
jest ju¿ znacznie mniejszy, a niskotonowych zupe³nie œladowy.
Na rys. 6 widaæ cztery charakterystyki odnosz¹ce siê do pracy w zakresie niskich czêstotliwoœci – jest tam wiêc charakterystyka zsumowanego ciœnienia od trzech g³oœników niskotonowych (pracuj¹ w taki sam sposób), charakterystyka ciœnienia z otworu bas-refleks, ale tak¿e charakterystyka g³oœnika œredniotonowego, który
przy niskiej czêstotliwoœci podzia³u wp³ywa na
przebieg ostatniej charakterystyki – wypadkowej
ca³ego systemu. Uk³ad rezonansowy obudowy do-
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strojono do 38Hz, co jest wyraŸnie zaznaczone
ostrym minimum na charakterystyce g³oœników,
a w tym przypadku dok³adnie przy tej czêstotliwoœci pojawia siê te¿ szczyt charakterystyki z otworu. Kszta³t tej charakterystyki wskazuje na zastosowanie obudowy o optymalnej objêtoœci, bas
nie tylko bêdzie siêga³ nisko, ale i powinien wykazaæ siê dobrymi odpowiedziami impulsowymi.
G³oœnik œredniotonowy zaczyna dominowaæ powy¿ej 230Hz, gdzie widaæ przeciêcie charakterystyk poszczególnych sekcji, charakterystyka wypadkowa przebiega wysoko, dok³adnie szeœæ decybeli ponad tym przeciêciem, relacje fazowe
miêdzy sekcjami s¹ idealne.
Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

4
87
40−400
125x30x40
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G³oœnik wysokotonowy, zainstalowany na w³asnej
aluminiowej p³ycie,
zosta³ wyraŸnie
wyeksponowany
w plastycznym
projekcie Elektry.
To chluba Focala,
wklês³a kopu³ka
berylowa.
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lectry 1037 Be zosta³y nam przekazane do testu kompletnie œwie¿e,
czyli niewygrzane. Zostaliœmy o tym uprzedzeni, i byæ mo¿e do testu
w ogóle nie powinno w takiej sytuacji dojœæ (bo na “redakcyjne” wygrzewanie czasu te¿ nie by³o), ale pokusa przygotowania choæby samej prezentacji
i pomiarów zwyciê¿y³a – zaryzykowaliœmy, i przyjêliœmy propozycjê z dobrodziejstwem inwentarza. Wygrzewanie nie wp³ywa na mierzalne (przynajmniej na poziomie pomiarów przez nas prowadzonych) parametry zespo³u
g³oœnikowego, dotyka zjawisk na poziomie “molekularnym”, które maj¹
jednak s³yszalny wp³yw na brzmienie. Osobiœcie nie jestem wyznawc¹ teorii, ¿e wygrzewanie mo¿e kompletnie przeobraziæ brzmienie urz¹dzenia,
ale w przypadku Electry 1037 mam nieodparte wra¿enie, ¿e takie przygotowanie jest absolutnie konieczne. Przekonanie to p³ynie z przeprowadzonych ods³uchów i ich konfrontacji z pomiarami, a tak¿e z ods³uchu “wygrzanych”, mniejszych Electra 1027, które sta³y obok i te¿ mog³y stanowiæ
pewien punkt odniesienia. Nawet niewygrzane Electry 1037 sygnalizuj¹, co
potrafi¹ w zakresie niskich tonów – piorunuj¹ca si³a i dok³adnoœæ id¹ ze
sob¹ w parze, charakter jest tymczasem trochê ¿ylasty, ale w³aœnie odrobina miêkkoœci i wyluzowania, nie pogarszaj¹cego jednak kontroli, a poprawiaj¹cego swobodê ruchów, a tak¿e zró¿nicowanie barw i faktur, jest typowym efektem wygrzewania. Chyba bardzo niewiele do osi¹gniêcia najwy¿szego poziomu brakuje wysokim tonom – s¹ pe³ne ¿ycia, trochê metaliczne, ale czyste, klarowne, maj¹ rozdzielczoœæ i dynamikê. A je¿eli jednak
brakuje im wiêcej ni¿ trochê, to tylko jest siê z czego cieszyæ – bo w takim
razie mo¿na oczekiwaæ naprawdê rewelacji. Najwiêcej musi nad sob¹ popracowaæ g³oœnik œredniotonowy, poniewa¿ od jego kondycji zale¿y nie
tylko piêkno tego zakresu czêstotliwoœci, ale i spójnoœæ ca³ego brzmienia,
integralnoœæ muzyki. Charakterystyka przetwarzania 1037 jest bardzo ³adna, a jednak plastycznoœæ w zakresie œrednich tonów by³a doœæ s³aba, czego
z kolei nie odczu³em przy mniejszych Electrach 1027, graj¹cych po prostu
przyjemniej. Electra 1037 to maszyna wyczynowa, ale tym bardziej trzeba
j¹ do jazdy przygotowaæ.
Andrzej Kisiel
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Wykonanie i komponenty
Piêkna, dostojna, op³ywowa i b³yszcz¹ca obudowa.
Berylowy wysokotonowy z samego szczytu technologicznych mo¿liwoœci Focala, ale i niskotonowe robi¹
nie mniejsze wra¿enie – nadzwyczaj solidne i nowoczesne jednostki z potê¿nymi uk³adami magnetycznymi, przygotowane do pracy w bezkompromisowym
bas-refleksie.
Laboratorium
Bardzo dobre zrównowa¿enie w zakresie œrednio-wysokotonowym, delikatnie wzmocniony i nisko siêgaj¹cy bas – takiej charakterystyki spodziewamy siê po hiendowych kolumnach do œrednich i du¿ych pomieszczeñ. Doskona³a stabilnoœæ charakterystyk pod ró¿nymi k¹tami. Impedancja znamionowo 4-omowa, ale
wcale nie mordercza.
Brzmienie
Znamiona wielkiej dynamiki i precyzji w ca³ym pasmie.
Mocarny bas, przejrzystoœæ wysokich. Z dalej id¹cymi
wnioskami dotycz¹cymi plastycznoœci i p³ynnoœci wypada siê wstrzymaæ do momentu w³aœciwego wygrzania kolumn.
guzik do pdf v2
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