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BRYTYJSKA
ZA-DYSZKA
Monitor Audio GS20
ProAc STUDIO 140
W poprzednim
miesi¹cu opublikowaliœmy,
przedstawiony jako ostatni,
odcinek testu zespo³ów
g³oœnikowych w cenie
7000-9000z³. W swoim
czasie zebraliœmy okr¹g³¹
dziesi¹tkê modeli, wœród
których by³y trzy duñskie,
trzy francuskie, dwa
niemieckie i w³aœnie miesi¹c
temu – parka austriackoszwajcarska. Gustownie,
ale jak widaæ, w grupie tej
zabrak³o reprezentantów
wielu krajów, i chocia¿ nie
by³o za³o¿eniem tego testu
znaleŸæ cokolwiek, byle
wszêdzie, to absencjê
jakiejkolwiek konstrukcji
brytyjskiej trudno by³o
przeoczyæ i uznaæ za przejaw
normalnoœci.

S

i³a brytyjskiego przemys³u
g³oœnikowego os³ab³a w ci¹gu
ostatniej dekady, ale bez
przesady... uda³o siê jednak, ju¿ po
wakacjach, odnaleŸæ dwie brytyjskie
konstrukcje, które mieszcz¹ siê
w kryteriach tego testu. W ten sposób
nasz test obj¹³ nie dyszkê, ale tuzin
konstrukcji – te¿ ³adnie, a nawet jeszcze
³adniej, bo mamy rasowe, angloaudiofilskie zakoñczenie przegl¹du.
Monitor Audio GS20 i ProAc Studio 140
ceny maj¹ bardzo podobne, nie ma wiêc
w¹tpliwoœci, ¿e s¹ konkurentami
gotowymi do bezpoœredniego
porównania. W takim razie my te¿ ju¿
jesteœmy gotowi.
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Metal Audio

Monitor Audio GS20
Enigmatyczny symbol GS oznacza najlepsz¹ aktualnie seriê
Monitor Audio. Skrót GS nale¿y bowiem rozszyfrowaæ jako Gold
Signature – i to ju¿ brzmi godnie - a same konstrukcje prezentuj¹
siê adekwatnie do tego tytu³u. Kolumny Monitor Audio od dawna
(od zawsze?) nale¿¹ do najpiêkniejszych, z pewnoœci¹ nie
najskromniejszych – firmowy styl nie boi siê kolorów i blasku.
Co oczywiœcie nie wszystkim musi siê podobaæ, ale i nie powinno te¿
byæ powodem do krytyki opartej na za³o¿eniu, ¿e je¿eli coœ siê œwieci
i jest atrakcyjne z zewn¹trz, to pewnie nie jest wiele warte
wewn¹trz. Nie w tym przypadku.
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onitor Audio by³a jedn¹ z pierwszych firm, które
wprowadza³y metalowe membrany - a dwadzieœcia
lat temu by³ to fakt godny najwy¿szego uznania,
bo technologia by³a nowa, trudna, ryzykowna, dostêpna
tylko dla najbardziej zaawansowanych, odwa¿nych i poszukuj¹cych. W tamtym czasie metalowe membrany przechodzi³y przez choroby wieku dzieciêcego, z jednej strony fascynuj¹c, z drugiej odstraszaj¹c. Dzisiaj nie budz¹ ju¿ takich
emocji, ich najwiêksze problemy zosta³y rozwi¹zane, ale
te¿ nie zosta³y powszechnie uznane jako najlepsze i jedynie
s³uszne. Firmy, które zainwestowa³y w tê drogê rozwoju –
jak Monitor Audio - najczêœciej dalej ni¹ krocz¹, a pozosta³e maj¹ inne upodobania. Membrany pozostaj¹ wdziêcznym
polem zarówno do okazywania wiernoœci wybranym materia³om, do poszukiwañ nowych, jak te¿ do powrotów...
Wci¹¿ nie ma jednej najlepszej recepty, co trochê dezorientuje klientów, chc¹cych mieæ jasnoœæ sytuacji – czyli
w³asne przekonanie, które rozwi¹zanie jest po prosu lepsze. Ale tak “po prostu” to w g³oœnikach nie ma i nie bêdzie. St¹d te¿ nieporozumienia – brzmienie zespo³u g³oœnikowego bardziej zale¿y od umiejêtnoœci jego zestrojenia,
ni¿ od typu przetworników, ale poniewa¿ wszyscy widz¹
membrany, wiêc i wszyscy siê wym¹drzaj¹ (no, mo¿e nie
wszyscy...), ¿e kolumna brzmia³a tak czy siak, bo mia³a
takie lub inne g³oœniki. A tymczasem ka¿dy œrednio doœwiadczony konstruktor, gdyby tylko dosta³ takie zadanie,
to z uk³adu celulozowego nisko-œredniotonowego i tekstylnej kopu³ki wycisn¹³by brzêkliwe, jasne brzmienie, a z
konstrukcji opartej na metalowych membranach zrobi³by
ciep³¹ kluchê. Prawid³owo, neutralnie zestrojone kolumny
bêd¹ ujawnia³y jakoœæ i cechy samych przetworników, ale
za z³e czy choæby specyficzne brzmienie kolumn nie nale¿y
obwiniaæ samych membran. Z tych uwag nie nale¿y wyci¹gaæ wniosku, ¿e Monitory maj¹ generalnie jakieœ problemy... wrêcz przeciwnie, chodzi mi o oddalenie podejrzeñ,
¿e ich metalowe membrany automatycznie skazuj¹ nas na
metaliczne brzmienie, ¿e s¹ to kolumny adresowane tylko
do wiernych klientów firmy, oswojonych z t¹ technologi¹.
Chocia¿ taki bat krêci na siebie ka¿dy producent, który
stosuj¹c jakieœ charakterystyczne rozwi¹zanie, podkreœla jego odmiennoœæ i znaczny wp³yw na brzmienie.
Seria GS sk³ada siê z trzech modeli “podstawowych”
i trzech “dodatkowych” – pozwólmy sobie na tak¹ dyskryminacjê konstrukcji przeznaczonych do systemów kina domowego, czyli efektowych, centralnego i subwoofera. Do
trzonu serii zaliczamy za to podstawkowe GS10 i dwie
konstrukcje pod³ogowe – nasze GS20 i najwiêksze GS60.
Dziwnie du¿y skok w liczbach oznaczaj¹cych modele nie
znajduje wyt³umaczenia w konstrukcji GS60 – nie jest to
¿aden kolos, ale uk³ad trójdro¿ny, bogatszy od GS20 o kolejny g³oœnik niskotonowy. GS20 to uk³ad dwuipó³dro¿ny,
w tej nieco bardziej skomplikowanej, ambitniejszej odmianie, w której g³oœniki niskotonowy i nisko-œredniotonowy, chocia¿ o takiej samej œrednicy, maj¹ jednak nieco
ró¿ne konstrukcje, wyspecjalizowane do przetwarzania dedykowanych im zakresów pasma.
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Gniazdo zgodne ze stylem
dyktowanym przez dekoracje na
froncie obudowy. Nie da siê ukryæ
– sporo siê tu b³yszczy. Ale jest te¿
solidnie i wygodnie.

Ró¿nice te widaæ ju¿ z zewn¹trz – g³oœnik
nisko-œredniotonowy ma w centrum membrany
srebrzysty korektor fazy, reguluj¹cy charakterystykê przetwarzania w zakresie œrednich czêstotliwoœci, a g³oœnik niskotonowy – wklês³¹ nak³adkê przeciwpy³ow¹, poprawiaj¹c¹ jej sztywnoœæ,
istotn¹ dla jakoœci basu.
Najbardziej intryguj¹ce s¹ jednak same membrany – w obydwu tych g³oœnikach – z wyraŸnymi, regularnie rozplanowanymi “wgnieceniami”.
Do pewnego stopnia przypominaj¹ one wklêœniêcia na wylotach bas-refleksów kolumn B&W,
ale tutaj pe³ni¹ zupe³nie inn¹ rolê. Tam pomagaj¹
przep³ywowi powietrza, tutaj zwiêkszaj¹ sztywnoœæ membran – i tak ju¿ sztywnych dziêki zastosowaniu metalu. Wygl¹da to ciekawie i nie ma
w tym ¿adnego cudowania i udawania. Zabieg nie
dotyczy tylko zewnêtrznej powierzchni membrany (jak mog³aby sugerowaæ firmowa nazwa tech-

nologii – “Rigid Surface
Technology”), bo na tylnej powierzchni membrany widaæ wypuk³oœci.
Od ty³u obydwa g³oœniki nie
wykazuj¹ ju¿ konstrukcyjnych ró¿nic – maj¹ 10cm uk³ady magnetyczne i odlewane kosze z cienkimi ¿ebrami, przykrêcane przez (a¿) osiem
wkrêtów ka¿dy. Ozdobne, szerokie pierœcienie
nie s¹ jednak czêœci¹ samych g³oœników, tylko
elementami przykrêcanymi z zewnêtrz, takie same “ósemki” obejmuj¹ parê g³oœnik nisko-œredniotonowy/g³oœnik wysokotonowy i g³oœnik niskotonowy/otwór bas-refleks.
Jest te¿ drugi otwór – zasadniczo taki sam,
tylko ju¿ bez dekoracyjnego pierœcienia – na samej górze tylnej œcianki. Takie ich po³o¿enie nie
jest przypadkowe – s¹ one bowiem wyprowadzone z odrêbnych uk³adów rezonansowych
g³oœników nisko-œredniotonowego i niskotonowego. Pozioma przegroda dzieli obudowê na
dwie komory w taki sposób, ¿e g³oœnikowi niskotonowemu zostaje przydzielone ok. 60 procent
ca³kowitej objêtoœci, a nisko-œredniotonowemu
pozosta³a, wyraŸnie mniejsza czêœæ. Przy takich
samych wymiarach tuneli (œrednica 5cm, d³ugoœæ
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10cm) oznacza to dostrojenie do ró¿nych czêstototliwoœci rezonansowych. Nie jest to zabawa
bezpieczna, chocia¿ lubiana przez pocz¹tkuj¹cych konstruktorów, którzy próbuj¹ t¹ drog¹
wyrównywaæ charakterystykê przetwarzania –
niebezpieczeñstwo polega na ryzyku nadmiernego przesuniêcia charakterystyk fazowych obydwu podsystemów. Ale przy takiej ró¿nicy objêtoœci przesuniêcie czêstotliwoœci rezonansowych
i pochodnych im faz pozostanie jeszcze w rozs¹dnych granicach.
¯e seria GS to seria presti¿owa, wskazuje
równie¿ sposób opakowania akcesoriów.
W pude³eczku, wraz z kolcami i kluczami,
znajdziemy poziomnicê.
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Skromniej oprawiony, ale tak samo wa¿ny
dla dzia³ania uk³adu otwór bas-refleksu
znajduje siê na tylnej œciance. Dziêki
bliskoœci górnej krawêdzi, przysuniêcie
kolumn do œciany nie bêdzie grozi³o
“wybuchem” basu. W górn¹ œciankê
wprawiono tabliczkê z logo firmy. Tylne
pionowe krawêdzie, podobnie jak przednie,
wyraŸnie zaokr¹glono – tutaj nie dla
korzyœci akustycznych, ale jak najbardziej
estetycznych.
Monitor Audio rzetelnie podaje wartoœæ impedancji znamionowej, deklaruj¹c nietypowe, ale
bardzo praktyczne 6-omów – na rys. 1 widzimy
przy 180Hz minimum na poziomie nieco poni¿ej
5 omów. Z tak¹ impedancj¹ GS20 nie zamorduje
¿adnego wzmacniacza, mo¿na byæ pewnym spokojnej wspó³pracy równie¿ z wieloma amplitune-

rys. 2. GS20, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. GS20, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 6. GS20, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.
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rami dedykowanymi kolumnom teoretycznie tylko 8-omowym, a impedancja nieco ni¿sza od
8 omów zawsze œci¹gnie trochê wiêcej pr¹du.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) ³adnie
trzyma siê granic +/-1,5dB w zakresie 200Hz –
5kHz. Niskie tony s¹ lekko wzmocnione, i przede wszystkim doskonale rozci¹gniête – spadek –
6dB (wzglêdem poziomu maksymalnego, notowanego przy 100Hz) pojawia siê przy 35Hz.
W zakresie wysokich tonów widzimy nierównomiernoœci, prawie na pewno powodowane przez
zewnêtrzn¹ obudowê kopu³ki, “zanieczyszczon¹”
mocowaniem siatki os³aniaj¹cej, które powoduje
odbicia i dalsze interferencje, wp³ywaj¹ce na
charakterystykê – zw³aszcza na osi g³ównej.
Nierównomiernoœci te ³agodniej¹ pod k¹tem
30O (rys. 3), ale pojawiaj¹ siê wtedy inne; a¿
takie odkrêcenie kolumn nie bêdzie wiêc chyba
w³aœciwe, wydaje siê ¿e okolice 15O bêd¹ optymalne.
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rys. 3. GS20, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W] **
Wymiary (WxSxG) [cm]
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6
86
40−150
93,5x20,5x28***

* parametry zmierzone, ** wg danych producenta, *** bez cokołu

rys. 4. GS20, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym na wysokościach
80cm, 90cm i 100cm.

Zmiana wysokoœci o 10 cm w dó³/w górê (odleg³oœæ 150cm, wysokoœæ referencyjna 90cm)
praktycznie nie wp³ywa na charakterystykê (rys. 4)
– GS20 s¹ pod tym wzglêdem bardzo stabilne,
mo¿na siedzieæ trochê ni¿ej lub wy¿ej, a brzmienie bêdzie podobne.
Wiêcej zmienia za³o¿enie maskownicy (rys. 5)
– ale przy pocz¹tkowych nierównomiernoœciach
(bez maskownicy) inny ich rozk³ad trudno oceniaæ jako jednoznaczne pogorszenie sytuacji –
zmienia siê ona w zakresie powy¿ej 4kHz.
Ró¿ne czêstotliwoœci rezonansowe uk³adów
g³oœnika niskotonowego i nisko-œredniotonowePo odkrêceniu wszystkich wkrêtów,
odstawiamy ozdobne metalowe
obrêcze, i wyjmujemy g³oœniki
– niskoœredniotonowy i niskotonowy
z odlewanymi koszami i ca³kiem
sporymi, 10-cm uk³adami magnetycznymi. G³oœnik wysokotonowy ma du¿a puszkê
wyt³umiaj¹c¹.
paŸdziernik 2007

rys. 5. GS20, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

go widaæ na rys. 6. Charakterystyka g³oœnika niskotonowego jest odci¹¿ona w okolicach 35Hz,
jego bas-refleks promieniuje najsilniej przy 40Hz;
dla g³oœnika nisko-œredniotonowego zjawiska te
wystêpuj¹ przy ok. 45Hz. Kszta³ty charakterystyk ciœnieñ z obydwu otworów s¹ regularne, symetryczne, wskazuj¹ na bardzo poprawne strojenie g³oœników w optymalnym
dla nich zakresie objêtoœci.
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G³oœnik wysokotonowy to 25-mm kopu³ka
zasadniczo nale¿¹ca do rodziny metalowych (aluminiowo-magnezowa), chocia¿ nazwa firmowej
technologii C-CAM – Ceramic Coated Aluminium/Magnesium - mówi o pokryciu warstw¹ ceramiczn¹. W dodatku jest poz³ocona... Producent wspomina coœ o przemyœle lotniczym i konstrukcjach silników... no to ju¿ odlecieliœmy.
Oprócz pe³nej przegrody pomiêdzy g³oœnikami, obudowê wi¹¿e jeszcze jeden poziomy wieniec umieszczony tu¿ pod frontowym otworem,
a przede wszystkim wzmocnienie pionowe, biegn¹ce przez ca³¹ wysokoœæ. Przednia œcianka ma
gruboœæ 22-mm. Taka konstrukcja nie budzi w¹tpliwoœci – bez szaleñstw, ale solidnie, adekwatnie do ceny i wielkoœci.
Odrobinê szaleñstwa znajdziemy na zewn¹trz – ale w dobrym znaczeniu – bo wykonanie
i wykoñczenie “skrzynki” GS20 jest najwy¿szej
próby. Monitor Audio od dawna nale¿y do tych
firm, które w zasadzie regularnie chwali siê za
stolarkê, tym razem jednak pochwa³y s¹ nie tylko
zwyczajowe, ale specjalne – widzimy bowiem nie
tylko starannoœæ z³o¿enia i wysok¹ jakoœæ okleiny
– na wszystkich œciankach – lecz w dodatku mocne zaokr¹glenie pionowych krawêdzi – nie tylko
przednich, ale i tylnych – i lekkie wyg³adzenie
poziomych. Klasa, jakiej nie powstydzi³yby siê
produkty ze sfer hi-endowych. Trochê przypomina to wykonanie kolumn Vienna Acoustic, które te¿ s¹ podawane jako przyk³ad jakoœci ponadstandardowej – nawet dla tego zakresu ceny. Na

tym tle dobrze te¿ widaæ skromnoœæ ProAca, przecie¿ te¿ g³askanego przez recenzentów za “starannoœæ”, ale to starannoœæ z zupe³nie innej pó³ki.
Pomyœlano o zgrabnym mocowaniu maskownicy – nie zeszpecono wiêc frontu czarnymi uchwytami na typowe ko³ki, ale przygotowano krótkie
szczeliny w obrêczach okalaj¹cych g³oœniki. Na
ramce maskownicy doklejono te¿ paseczki gumy
dystansuj¹cej, dziêki którym nie styka siê ona
z obudow¹, co byæ mo¿e powodowa³oby jakieœ
perturbacje – z pewnoœci¹ nie zrobiono tego
przypadkowo, ale pomyœlano o szczegó³ach.
Luksusowa obudowa opiera siê na równie
efektownym cokole – masywnym odlewie o obrysie biegn¹cym ³agodnymi krzywiznami, nawi¹zuj¹cymi do p³ynnoœci kszta³tów widocznych dooko³a samych g³oœników. £adnie, ³adnie. W cokole montujemy oczywiœcie kolce... chocia¿ wcale niekoniecznie – mog¹ to byæ tylko stopki, ale
i te s¹ bardzo solidne, o du¿ej powierzchni, podklejone gum¹.
Równie¿ terminal przy³¹czeniowy jest elegancki i praktyczny. Dwie pary z³oconych zacisków rozstawiono szeroko – ale nie za szeroko –
na dekoracyjnym, odlewanym metalowym panelu, umieszczonym nisko nad pod³og¹, tak ¿e kable nie bêd¹ musia³y siê “wspinaæ”.
Konstrukcje serii GS dostêpne s¹ w czterech
wersjach naturalnych oklein – orzechowej, dêbowej, palisandrowej i czereœniowej, a ponadto lakierowane na czarno i na srebrno.

maj 2007

Nie musimy k³uæ
parkietu kolcami – mo¿emy
poprzestaæ na wkrêceniu nó¿ek,
które dziêki du¿ej powierzchni
i regulacji wysokoœci te¿ zapewni¹
stabilny kontakt z pod³o¿em.
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iêkne, s³odko wygl¹daj¹ce kolumny, i podobne brzmienie. Wyj¹tkowo przyjemne,
atrakcyjne, ale bez sk³onnoœci do taniego
efekciarstwa i blichtru. Nie jest to próbka suchego, purystycznego, pozbawionego wszelkich
sk³onnoœci brzmienia, jest tu odrobina s³odyczy,
temperatura barw w zakresie nisko-œredniotonowym jest nieco podniesiona, a prze³om œrednich i wysokich te¿ siê nie cofa, co daje wokalom
“wyjœcie” i du¿o emocji. Jest te¿ szczypta przypraw w zakresie wysokich tonów – naprawdê
smakowicie. Pierwsze wra¿enia s¹ jak najbardziej
pozytywne i dotycz¹ wielu aspektów dŸwiêku,
ale mo¿na je uj¹æ krótko – to brzmienie jest bogate. Szeroka paleta zalet ju¿ po kilku muzycznych próbkach nasuwa myœl, ¿e to jedna z najciekawszych propozycji w tym zakresie cenowym.
Trzeba jeszcze tylko zweryfikowaæ, czy tak mi³e
pierwsze chwile nie spowoduj¹ przesytu z up³ywem czasu... ale okazuje siê, ¿e ewentualnie musia³by to byæ czas znacznie d³u¿szy ni¿ kilka godzin, które spêdzi³em przed par¹ testowanych
GS60. W takim dystansie GS60 tylko zyskuj¹ na
ocenie. To bardzo sympatyczny przypadek urz¹dzenia audio, którego nie trzeba s³uchaæ miesi¹cami, ¿eby odkryæ jego zalety (czy te¿ po prostu
siê przyzwyczaiæ...), ani te¿ taki, kiedy po pierwszej fascynacji odkrywamy s³aboœci, b³êdy
(i w³asne niedoœwiadczenie...). Co wiêc jest
w brzmieniu GS60 tak szczególnego, a przy tym
trwa³ego i w du¿ym stopniu obiektywnego? Wysoki poziom szczegó³owoœci, który nie wywo³uje
najmniejszego wra¿enia mechanicznoœci i suchoœci, lecz wrêcz przeciwnie – towarzyszy mu
miêkkoœæ, ciep³o, doskona³a plastycznoœæ. Albo
inaczej – te w³aœnie cechy nie t³umi¹ detali, konturów, nie rozmywaj¹ pozornych Ÿróde³ dŸwiêku
– scena dŸwiêkowa jest uporz¹dkowana i wyrazista, ale te¿ operuje na du¿ej przestrzeni. Nastêpuje lekkie wyg³adzenie faktur, trudno wiêc
o charakterystyczn¹ dla niektórych g³oœników
“chrypkê”, ale dopóki jej gdzieœ nie us³yszymy
i nie polubimy, nie bêdzie nam jej brakowaæ.
GS60 nie s¹ ultraszybkie i ultradynamiczne – ale
wspominam o tym tylko po to aby wyjaœniæ, ¿e
nie pod ka¿dym wzglêdem s¹ “naj”. Nie maj¹
podkrêconego œredniego basu, i dlatego nie nabijaj¹ rytmu, ale dziêki temu trzymaj¹ siê z daleka
od pu³apki zdudnienia. Bas wybrzmiewa czyœciutko, a tempo i tak trzyma w sam raz. Potrafi¹
i lubi¹ zanurzyæ siê w bardzo niskich rejestrach,
tutaj mamy prawo obni¿yæ poprzeczkê wymagañ
co do konturowoœci i precyzji, bo trudno do
koñca odfiltrowaæ rezonanse pokoju, a i sprzêt
wspó³pracuj¹cy to nie amerykañskie kilkusetwatowe koñcówki mocy, które wszystko trzymaj¹
“za mordê”. Wysokie tony s¹ dŸwiêczne, trochê
podbarwione, ale bez emfazy w ni¿szym podzakresie, a wiêc bez agresji i metalicznoœci, chocia¿
jeszcze trochê ni¿ej s³ychaæ mocne, bezpoœrednie wybrzmienie ca³ego œrodka pasma. W sopra-

nach ³adnie wydobywane s¹ dŸwiêkowe drobiny,
a spora dawka powietrza s³u¿y zarówno kreacji
przestrzennej, jak i otwarciu poszczególnych
dŸwiêków. Œrednica zdobywa punkty za wype³nienie, spójnoœæ, a jednoczeœnie wyrazistoœæ, bogactwo wybrzmieñ i wgl¹d w strukturê nagrania.
Ju¿ w przesz³oœci kolumny Monitor Audio lubi³y graæ ciep³o, okr¹g³o, swobodnie na basie, ale
czêsto oznacza³o to przesuniêcie punktu ciê¿koœci w stronê niskich rejestrów. Tak te¿ by³o w
przypadku testowanych w maju BR6. Znacznie
wy¿sza cena GS20 czyni postêp w brzmieniu zrozumia³ym czy wrêcz koniecznym, ale i tak nie
zdziwi³bym siê, gdyby pewien firmowy “przechy³” (na lew¹ stronê charakterystyki) wci¹¿ by³
odczuwalny. Jednak tym razem nie mam ¿adnych
uwag wzglêdem zrównowa¿enia ca³ego pasma.
To dla mnie bardzo wa¿ne, i stawia kropkê nad
“i” przekonaniu o wysokiej klasie tych kolumn.
Brzmi banalnie? No to dodam, ¿e to najlepsze
Monitor Audio, jakie dot¹d s³ysza³em. I jeszcze,
¿e by³yby jednymi z tych kilku wœród kilkunastu
kolumn przetestowanych w tym zakresie ceny
w tym roku, jakie podsun¹³bym znajomym i nieznajomym, którzy chcieliby coœ kupiæ bez samodzielnego s³uchania - jestem przekonany, ¿e bardzo niewielu by³oby rozczarowanych. A wielu
bêdzie oczarowanych i brzmieniem, i wygl¹dem.

Membrana g³oœnika niskotonowego, i tak ju¿
sztywna dziêki swojej metalowej naturze,
zosta³a dodatkowo wzmocniona g¹szczem
wg³êbieñ. Pomaga jej te¿ klasyczna
nak³adka przeciwpy³owa....

GS20
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

8700
DECIBEL
www.decibel.com.pl

Wykonanie i komponenty
Wysokiej klasy przetworniki wed³ug firmowych technologii, solidna i piêknie wykoñczona obudowa, estetyka z zaciêciem i lekkim zadêciem – ale dziêki temu
bez skazy.
Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie ca³ego pasma, niska czêstotliwoœæ graniczna. Impedancyjnie obci¹¿enie niek³opotliwe, efektywnoœæ umiarkowana.
Brzmienie
Frapuj¹ce i niezwykle mi³e dla ucha po³¹czenie plastycznoœci, p³ynnoœci i lekkiego ocieplenia z przejrzystoœci¹, przestrzennoœci¹ i dobr¹ dynamik¹. Bardzo
przyjemny, niski bas. Bogate, wyrafinowane, z wyczuciem. Dla smakoszy, ale i Kowalski “us³yszy ró¿nicê”.
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... której nie ma ju¿ w g³oœniku niskoœredniotonowym – tutaj bardziej przyda siê
korektor fazy.
Drogocenn¹ i delikatn¹ aluminiowomagnezowo-ceramiczno-z³ocono-lotniczosilnikow¹ kopu³kê zabezpieczono przed
intruzami siateczk¹.
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Studium prostoty

ProAc STUDIO 140
Szanuj¹cy siê audiofil jest pewnie przekonany, ¿e brzmienie kolumn
tak znanej, wrêcz “kanonicznej” marki jak ProAc, by³oby dla niego
³atwe do rozpoznania w dowolnym œlepym teœcie. Ja osobiœcie nie
podj¹³bym siê tego zadania – mimo ¿e szacunku do siebie nie
straci³em, i mimo dwunastu lat pracy w roli recenzenta - a mo¿e
w³aœnie dlatego... Zgoda mo¿e byæ jednak co do tego, ¿e ProAca bez
problemu poznamy po konstrukcji i wygl¹dzie – nawet jak wejd¹ na
scenê podróbki, to wprawne oko znajdzie jakiœ szczegó³, który
Chiñczycy albo inny zdolny naród zaniedba³. Na szczêœcie.

60

paŸdziernik 2007

C

harakterystyczne rysy ProAca to przede wszystkim
klasyczna, ale starannie przygotowana skrzynka
obudowy, zawsze oklejona fornirem – tu nie mo¿e
byæ mowy o kompromisie, a je¿eli oznacza to zbyt wysok¹
cenê, aby pojawiæ siê na rynku niskobud¿etowym, to trudno – w takim razie tanich Proaków nie ma i nie bêdzie
w ogóle. Ale za to nawet te najtañsze, jakie s¹, dziel¹ z najdro¿szymi taki sam sposób wykonania, co szczerze mówi¹c nie jest a¿ tak trudne... to raczej najdro¿sze modele,
których ceny id¹ w dziesi¹tki tysiêcy z³otych, mog¹ zdziwiæ
laików surowoœci¹ designu – ale w tym te¿ jest metoda,
aby zwróciæ na siebie uwagê i zasugerowaæ, ¿e usprawiedliwieniem dla wysokiej ceny jest sama technika i brzmienie,
a nie jakieœ b³yskotki i wzornicze figle.
Na poziomie do 10 000 z³ – na pewno nie niskim, ale
i jeszcze nie hi-endowym dla zespo³ów g³oœnikowych aparycja Studio 140 jest jednak ca³kiem przyjemna, tyle ¿e
jako siê rzek³o - bez fajerwerków. Zreszt¹, na korzyœæ
ProAca przemawia panuj¹ca aktualnie moda na proste krawêdzie. ProAc przetrzyma³ modê na zaokr¹glenia, czyli
epokê g³oœnika g³adzonego, powróci³a epoka g³oœnika ³upanego, która ma wiele wspólnego z tradycyjnym, niezmienianym od lat stylem ProAca. Do tego Studio 140 jest uk³adem z dwoma g³oœnikami 18-cm, i ostatecznie widzimy kolumnê która wcale nie rodzi pytania “za co a¿ tyle p³acimy”
– pytania, które przyznam, w przypadku kilku innych konstrukcji tej firmy mo¿e siê nasuwaæ.
W ofercie ProAca od lat s¹ dwie g³ówne serie - Studio
i Response. Studio to ta tañsza, i tylko tutaj, za mniej ni¿
10 000 z³, mo¿emy znaleŸæ konstrukcjê bêd¹c¹ czymœ
wiêcej, ni¿ najprostszym uk³adem dwug³oœnikowym – czyli
w³aœnie Studio 140, podczas gdy w serii Response ceny
uk³adów dwug³oœnikowych (choæ wolnostoj¹cych) swobodnie przekraczaj¹ ten pu³ap. W samej serii Studio te¿ nie
jest lekko – podstawkowe 110 kosztuj¹ 5000 z³ za parê,
a taki sam najprostszy zestaw g³oœników, tyle ¿e wprowadzony do obudowy wolnostoj¹cej, czyli Studio 130 – ju¿
7500 z³. W tej sytuacji wydaje siê, ¿e warto do³o¿yæ jeszcze tysiaka, i kupiæ w³aœnie Studio 140 – maj¹ce ju¿ parê
g³oœników niskoœredniotonowych. Tak, niskoœredniotonowych, a nie dodatkowy niskotonowy - wci¹¿ jest to bowiem konstrukcja dwudro¿na. Dodatnie drugiego g³oœnika
“z natury” niskoœredniotonowego sk³ania wiêkszoœæ konstruktorów do ograniczenia jego pracy tylko do zakresu
niskich tonów, a przynajmniej do ustalenia ni¿szej czêstotliwoœci filtrowania z powodów, których po raz setny nie
bêdê tu wy³uszczaæ; takie samo filtrowanie obydwu g³oœników, czyli wspólne przetwarzanie ca³ego zakresu niskoœredniotonowego, a¿ do czêstotliwoœci podzia³u z g³oœnikiem wysokotonowym, znajduje wiêksze uzasadnienie
w konfiguracjach symetrycznych (d’Appolito – z g³oœnikiem wysokotonowym pomiêdzy nisko-œredniotonowymi),
albo... w konstrukcjach niskobud¿etowych, gdy¿ pozwala
zaoszczêdziæ na zwrotnicy, z natury prostszej i tañszej dla
uk³adu dwudro¿nego ni¿ dwuipó³dro¿nego.

Zespo³y g³oœnikowe 8500-8700 z³ HI-FI
Jest jednak jeszcze trzecia hipoteza, któr¹
mo¿e potwierdzaæ nie tylko przypadek Studio
140, ale te¿ innych bez w¹tpienia wysokiej klasy
zespo³ów g³oœnikowych (jak choæby Dynaudio
Focus 220 - test Audio 6/2007) – s¹ konstruktorzy, którzy nie uwa¿aj¹ dwudro¿nego filtrowania
takiego uk³adu g³oœników jako b³êdu w sztuce
czy nawet kompromisu; trzeba to tylko zrobiæ
dobrze, i oczywiœcie przysun¹æ g³oœniki niskoœredniotonowe do siebie, aby zminimalizowaæ
problemy z charakterystyk¹ kierunkow¹ w p³aszczyŸnie pionowej.
Prostota uk³adu dwudro¿nego zawsze bêdzie
siê broniæ nie tylko poprzez nieco ni¿sze koszty
(trudno jednak podejrzewaæ, aby koszt jednej
cewki mia³ decyduj¹cy wp³yw na decyzje konstruktora wobec kolumn z takiej pó³ki cenowej!), ale i poprzez pewne zalety akustyczne – to
jednak ponownie kwestia wyboru jednego
z mo¿liwych rozwi¹zañ, maj¹cych swoje plusy
i minusy, a nie odnalezienia jedynego poprawnego czy uniwersalnie najlepszego.
Ale faktem jest, ¿e krok po kroku zbli¿amy
siê do stwierdzenia, ¿e Studio 140 jest wzorem
prostoty pod niemal ka¿dym wzglêdem. Dwudro¿na zwrotnica nie jest minimalistyczna ideowo, pierwszego rzêdu, ale mimo to zdecydowanie skromna - zawiera dwie cewki, dwa kondensatory i jeden rezystor - sk³ada siê z dwóch filtrów elektrycznie 2. rzêdu, z dodatkiem szeregowego t³umika dla wysokotonowego. Z kilkoma
niewielkimi elementami w swoim uk³adzie, p³yt-

ka zwrotnicy zmieœci³a siê na obudowie standardowego podwójnego terminalu przy³¹czeniowego. Obecnoœæ kondensatora elektrolitycznego i cewki rdzeniowej nie jest kompromitacj¹, ale obietnica producenta, ¿e zastosowano
“finest components”, jest troszkê na wyrost.
Terminal jak terminal, ale chocia¿ nie wierzê
w brzmieniowe znaczenie masywnych, luksusowych zacisków, to jednak na tym poziomie cenowym inni producenci chc¹ ju¿ zadaæ trochê szyku. Id¹c tropem prostoty, warto wróciæ do obudowy – nie tylko pozbawionej ozdobników z zewn¹trz, ale te¿ wolnej od wszelkich przegród
i wzmocnieñ wewn¹trz. To trochê zaskakuj¹ce –
wydawa³oby siê, ¿e w kolumnach o metrowej
wysokoœci przynajmniej dwa poziome wieñce to
program obowi¹zkowy – ale znów nie dla ProAca. A przednia œcianka wcale nie rekompensuje
tego ponadstandardow¹ gruboœci¹ – ma 20-mm,
podobnie jak wszystkie pozosta³e. ProAc zagra³ inn¹ kart¹ – wykleja œcianki ok³adzin¹ bitumiczn¹, czego z kolei nie robi¹ inni producenci. Nie s¹ to wielkie wydatki, ale i rezygnacja
z dwóch wieñców to te¿ niewielkie oszczêdnoœci
– wiêc w bud¿ecie w sumie na jedno wychodzi,
a ProAc pokazuje w³asn¹ szko³ê.
Prosta konstrukcja obudowy ukrywa jedn¹ ciekawostkê – otwór
bas-refleks wyprowadzono przez doln¹ œciankê i cokó³, wykorzystuj¹c
te¿ mo¿liwoœæ ³atwego wykonania profilu na krawêdzi wylotu. Do dzia³ania
uk³adu potrzebne by³y jeszcze tylko odpowiednio d³ugie kolce – nie zamieniajmy
ich pochopnie na krótsze, Studio 140 musz¹ mieæ pod sob¹ odpowiedni przeœwit.
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W przesz³oœci Proaki by³y niemal regularnie
8-omowe - nawet te najwiêksze, najlepsze, z za³o¿enia przeznaczone do wzmacniaczy z pewnoœci¹ zdolnych napêdzaæ obci¹¿enia 4-omowe,
a nawet ni¿sze. Taka pryncypialnoœæ by³a wiêc
nieco dziwna, bo przecie¿ nie pozwala³a w pe³ni
wykorzystaæ potencja³u dobrych wzmacniaczy,

rys. 1. Studio 140, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 6. Studio 140, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4. Studio 140, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym na wysokościach
80cm, 90cm i 100cm.

rys. 5. Studio 140, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
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rys. 2. Studio 140, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Zwrotnica bez tajemnic – dostêpna na
obudowie gniazda przy³¹czeniowego, sk³ada
siê z dwóch filtrów 2. rzêdu (uk³ad jest
dwudro¿ny) z dodatkiem jednoelementowego t³umika dla g³oœnika wysokotonowego.

L
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rys. 3. Studio 140, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.
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ale przynajmniej, kiedy ProAc przedstawia³ swoje kolumny jako 8-omowe, by³y one w rzeczywistoœci 8-omowe. “Katalogowo” Studio 140 te¿
jest nominalnie 8-omowe, chocia¿ obok producent podaje, ¿e minimum to 4 omy. Mierzymy
i wszystko jasne. Studio 140 s¹ naprawdê znamionowo 4-omowe, bo i jak mog³oby byæ inaczej, gdy
po³¹czono równolegle dwa 8-omowe nisko-œredniotonowe. Na rys. 1 widaæ 4-omowe minimum
przy 200Hz, wiêc mo¿emy zamkn¹æ tê kwestiê.
Ale dziêki 4-omowej impedancji, efektywnoœæ napiêciowa wynosi dobre 88dB – o 2dB
wiêcej, ni¿ w 6-omowych GS20. Mo¿na to odczytaæ z rys. 2, gdzie widaæ te¿ dobre zrównowa¿enie charakterystyki, z lekkimi tylko wzniesieniami w okolicach 100Hz i 10kHz.
Przedstawienie zmian przebiegu charakterystyki pod ró¿nymi k¹tami w p³aszczyŸnie poziomej (rys. 3) poprzedzi³o ustalenie, ¿e lepsza stabilnoœæ odnosi siê do skrêcania kolumn w taki
sposób, ¿e g³oœnik wysokotonowy znajduje przy
krawêdzi bêd¹cej stale bli¿ej mikrofonu (g³oœnik
Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W] **
Wymiary (WxSxG) [cm]

4
88
15−250
104x19x28***

* parametry zmierzone, ** wg danych producenta, *** bez cokołu

wysokotonowy nie jest na osi symetrii obudowy). W takiej sytuacji zejœcie z osi g³ównej (0O)
na 15O nie powoduje prawie ¿adnej zmiany, a dopiero pod k¹tem 30O widaæ obni¿enie w zakresie
wysokich tonów – ale bez zaburzeñ na prze³omie
œrednich i wysokich (które pojawia³y siê przy
ustawieniu tweeterem do zewn¹trz).
Charakterystyka Studio 140 reaguje za to
doœæ nerwowo na obni¿enie osi pomiaru ze standardowej wysokoœci 90cm do 80cm (z odleg³oœci
150cm), pojawia siê wówczas zapad³oœæ przy
2,5kHz i podbicie przy 4kHz; z kolei przejœcie na

wysokoœæ 100cm nie wywo³uje niepokojów (rys.
4) – przek³adaj¹c to na praktyczne u¿ytkowanie,
lepiej siedzieæ trochê wy¿ej, ni¿ ni¿ej.
Maskownica jest za to akustycznie bardzo
dyskretna (rys. 5).
Uk³ad bas-refleks dostrojono nisko – do ok.
32Hz, o czym mówi nam minimum na charakterystyce g³oœników. Charakterystyka ciœnienia z
otworu jest jednak wyraŸnie sp³aszczona (niskie
strojenie przy objêtoœci relatywnie
ma³ej w stosunku do parametrów T-S g³oœnika).

G³oœniki nisko-œredniotonowe maj¹ ekranowane
uk³ady magnetyczne, g³oœnik wysokotonowy ju¿
nie. Taki kompromis pozwoli na znacz¹c¹
redukcjê pola rozproszonego, chocia¿
dostêpnoœæ ekranowanej wersji DX-a
rodzi pytanie, dlaczego w tej sprawie
nie postawiono kropki nad i. Ale ostatecznie – po co komu w ogóle ekranowanie w czasach plazm
i elcedeków?
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Bardziej skomplikowana mo¿e wydawaæ siê
dolna czêœæ konstrukcji – bowiem mamy i cokó³,
i wylot bas-refleksu. Promieniuj¹cy w tym kierunku otwór uk³adu rezonansowego to do pewnego stopnia odejœcie od klasycznych rozwi¹zañ
– z bas-refleksem umieszczonym z przodu lub
z ty³u – ale nie zagra¿aj¹ce brzmieniowymi niespodziankami, czego niektórzy siê obawiaj¹, kojarz¹c takie rozwi¹zanie z lokalizacj¹ otworu
w wielu subwooferach. Tyle, ¿e subwooferowe
problemy maj¹ inne przyczyny, a prawid³owo
dzia³aj¹cy uk³ad bas-refleks mo¿e mieæ otwór
praktycznie wszêdzie. “Wydmuch” z dolnej
œcianki wymaga oczywiœcie zaprojektowania pod
ni¹ odpowiedniego przeœwitu – i kiedy kolumna
wyposa¿ona jest w cokó³, pojawia siê on zwykle
pomiêdzy nim a sam¹ skrzynk¹ obudowy, jak np.
w konstrukcjach Focala serii ChorusV. Ale i w tej
czêœci konstrukcji ProAc wybra³ prostszy, i wcale nie gorszy wariant, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
skoro i tak rekomendowane jest u¿ycie kolców,
a te zawsze tworz¹ jakiœ przeœwit miêdzy coko³em a pod³og¹, to po co mno¿yæ byty – wystarczy przygotowaæ odpowiednio d³ugie kolce,
a obudowê po³¹czyæ bezpoœrednio z coko³em,
w którym rzecz jasna nale¿y wykonaæ przed³u¿enie otworu. Funkcjonalnie i dyskretnie. Dziêki
temu kolumny wci¹¿ wygl¹daj¹ bardzo klasycznie.
G³oœniki to przetworniki znane ju¿ z monitora Studio 110 (test – Audio 11/06) – popularna
kopu³kowo-pierœcieniowa, jedwabna Vifa DX25,
i 18-cm Seas z celulozow¹ membran¹. Ponownie
wiernoœæ tradycji i technikê dedykowana audiofi-

lom oczekuj¹cym na brzmienie pochodne takim
materia³om – chocia¿ oczekiwania te nie powinny zbyt silnie identyfikowaæ brzmienia ca³oœci
z typami poszczególnych przetworników. Duñski
tweeter ma prost¹ konstrukcjê, bez dodatkowej
puszki wyt³umiaj¹cej za uk³adem magnetycznym,
norweski g³oœnik ma ³adny, profilowany i wentylowany kosz, ale raczej ma³y (choæ ekranowany)
uk³ad magnetyczny. W sumie kombinacja firmowych, skandynawskich przetworników ze œredniej pó³ki. ProAc jak zwykle przyozdobi³ swoim
logo zarówno p³ytê wysokotonowego, jak i poszerzon¹ zewnêtrzn¹ obrêcz nisko-œredniotonowego.
G³oœnik wysokotonowy jest przesuniêty z osi
symetrii – ale kolumny jednej pary wykonywane
s¹ jako “lustrzane odbicia”. To przecie¿ trochê
komplikuje produkcjê, tam wiêc gdzie ProAc widzi ku temu sens, tam gotów jest parê funtów
do³o¿yæ...
Maskownica zas³ania tylko czêœæ frontu zajmowan¹ przez g³oœniki i ma obrys ju¿ nie tak
kanciasty jak sama obudowa – ale taki jej kszta³t
to te¿ czêœæ utrwalonego firmowego stylu. Jej
krawêdzie od wewn¹trz œciêto, staraj¹c siê w ten
sposób zmniejszyæ jej wp³yw na promieniowanie
– co jak pokazuj¹ pomiary, uda³o siê.
Obudowa jest w ca³oœci pokryta naturalnym
fornirem, wykonana w sposób maskuj¹cy wszystkie po³¹czenia miêdzy œciankami (brak szczelin,
uskoków itp.). Dostêpne wersje oklein to mahoñ
(widoczny w teœcie), czereœnia, klon i lakierowany na czarno d¹b lub jesion.
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Tak to wygl¹da³o kilkadziesi¹t lat temu, tak
wygl¹da i dzisiaj – proste krawêdzie
obudowy, mahoniowy fornir... ale dobrze
wykonana klasyka bêdzie siê broniæ.
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zwi¹zku z przesuniêciem g³oœników
wysokotonowych pojawia siê pytanie,
jakie ustawienie kolumn jest prawid³owe – z tweeterami do wewn¹trz czy na zewn¹trz. Bez znajomoœci problemów integracji fazowej miêdzy g³oœnikami i odbiæ od krawêdzi
obudowy (które mog¹ jednak zostaæ zweryfikowane tylko na podstawie pomiarów), wielu amatorów, a nawet recenzentów doszukiwa³oby siê
brzmieniowych ró¿nic tylko wokó³ kwestii szerszej panoramy stereofonicznej (przy tweeterach
rozsuniêtych), ale lepszej spójnoœci i precyzji lokalizacji (przy tweeterach “do œrodka”). Sama
pozycja Ÿród³a wysokich tonów sk³ania do takich
teoretycznych wniosków, chocia¿ równie powa¿ne mog¹ byæ skutki innych zjawisk, wymienionych na pocz¹tku. Na podstawie naszych pomiarów wiemy, ¿e lepsze charakterystyki uzyskujemy na osiach zwi¹zanych z ustawieniem kolumn tweeterami “do œrodka”.
Studio 140 zagra³y tak, jak chyba chcia³by
ka¿dy mi³oœnik ProAca – œwiadom, czego od tej
firmy mo¿na oczekiwaæ, a czego nie, jakie jest jej
najlepiej utrwalone “firmowe” brzmienie, a co
kiedyœ by³o tylko wypadkiem przy pracy... Wyrównanie, spójnoœæ, komunikatywnoœæ, raczej
bez umizgów, zaokr¹glania, bez wyraŸnego eksponowania skrajów pasma, ale i bez fetyszyzowania œrednicy. Poprzez to wszystko pojawia siê
naturalnoœæ, na któr¹ sk³ada siê dobra dynamika
i dobrze wywa¿ona detalicznoœæ – nie id¹ca
w stronê analitycznoœci (dla jednych fatyguj¹cej,
dla innych fascynuj¹cej), ale te¿ nie st³umiona do
poziomu “ciep³ej kluchy”. Zrównowa¿enie przejawia siê nie tylko w tradycyjnym, “tonalnym”
uk³adzie wspó³rzêdnych (g³oœnoœæ – czêstotliwoœæ), ale i w uk³adzie precyzja – czêstotliwoœæ;
¿aden podzakres nie wychodzi przed szereg ani
z iloœci¹, ani z jakoœci¹. Pu³ap dok³adnoœci, rysowania konturów jest bardzo podobny w ca³ym
pasmie – œrodek pasma jest plastyczny, namacalny, otwarty, ale nigdy nie zimny i nie mechaniczny, towarzyszy mu sprê¿ysty, rytmiczny, mocny
bas. Wartoœci¹ sam¹ w sobie jest organiczna
spójnoœæ zakresu nisko-œredniotonowego, wynikaj¹cy st¹d wigor i swoboda. Wysokie tony te¿
id¹ tym kursem, i chocia¿ nie s¹ regularnie
wzmocnione, to od czasu do czasu potrafi¹ siê
pokazaæ. Maj¹ blask i dynamikê, nie s¹ szczególnie eteryczne i wydelikacone, za to lekko
przyprawione ostroœci¹ – tyle ile trzeba, aby nigdy nie znalaz³y siê w cieniu.

Gniazdo podwójne, zakrêcane, z³ocone,
ale poza tym zupe³nie standardowe. Napis
“Made in England” spotykamy coraz
rzadziej, oznacza to wysokie koszty pracy,
wiêc nie mo¿na ju¿ poszaleæ
z komponentami.
W ¿adnej muzycznej kwestii Studio 140 nie
daj¹ siê sprowokowaæ do popisów i akrobacji,
w ¿adnej nie okazuj¹ siê niekompetentne. Audiofile zauwa¿¹ ³adny œrodek, nie tylko audiofile doceni¹ sprawny, dynamiczny bas. Wysokie tony s¹
po prostu dobrze dopasowane i nie psuj¹ ca³oœci.
W strojeniu prostych i mniej prostych uk³adów
dwudro¿nych i wyciskaniu ostatnich soków z nawet niekoniecznie najdro¿szych przetworników,
ProAc pozostaje mistrzem, chocia¿ za to mistrzostwo ka¿e sobie s³ono p³aciæ. Ale w dodatku
jest to ten charakter brzmienia, z którym osobiœcie móg³bym ¿yæ d³u¿ej, ju¿ na prywatnej, a nie
zawodowej stopie. Mimo to, kiedy przysz³oby mi
kupowaæ, czyli zap³aciæ za Studio 140, trochê bym
siê czai³... Podobne w charakterze brzmienie,
choæ nie na takim poziomie wyrafinowania (mimo
wszystko...) pamiêtam z bestsellera sprzed piêtnastu lat – kolumn Dali 104. Ale ile one kosztowa³y, powiedzmy, ¿e ju¿ nie pamiêtam... Z drugiej
strony jest wiele kolumn, których nie zabra³bym
do domu, ani tym bardziej nie kupi³, kosztuj¹cych znacznie wiêcej, i owszem, prezentuj¹cych
siê znacznie bardziej obiecuj¹co, ale ostatecznie
nie daj¹cych nawet po³owy tej frajdy i “wygodny
noszenia”, co Studio 140. Mo¿e to jest dobre
porównanie (na koniec, wreszcie) – Studio 140
s¹ jak bardzo wygodne buty na niemal ka¿d¹ pogodê. Wychodz¹c z domu w normalny dzieñ rozgl¹damy siê w³aœnie za nimi. Takie buty nie s¹
mo¿e szczytem elegancji, nie s¹ pod ¿adnym
wzglêdem “wyczynowe”. Jednak takie buty zwykle wcale nie kosztuj¹ du¿o, a Studio 140 nie kosztuj¹ ma³o.... Ale wobec tej wygody – wci¹¿ warto.
Trzeba tylko wyzwoliæ siê spod presji porównywania elegancji, techniki, ca³ej “wartoœci postrzeganej”, albo... w ogóle o tym nie wiedzieæ i wierzyæ w obiecywane “finest components”. Z tymi
komponentami nie jest tak do koñca, ale brzmienie jest rzeczywiœcie fajne.
Andrzej Kisiel

Tweeter to znana
Vifa DX – 25-mm
jedwabna kopu³ka
z szerokim zawieszeniem,
które efektywnie
powiêksza powierzchniê
drgaj¹c¹, podnosz¹c
efektywnoœæ g³oœnika,
a jednoczeœnie tworzy
geometriê rozszerzaj¹c¹
pasmo przenoszenia do
30kHz.
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B³yszcz¹ca, czarna, lekko pofalowana
membrana – czyli powlekana celuloza,
materia³ ponownie w ³askach u wielu
producentów. To produkt norweskiego
Seasa, zmodyfikowany dla ProAca poprzez
powiêkszenie obrêczy kosza, na którym po
trzykroæ wyt³oczono logo. Oczywiœcie
nie Seasa.

STUDIO 140
Cena (para)[z³]
Dystrybutor
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AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Klasyczna, starannie wykonana skrzynka, dobre przetworniki ze skandynawskich Ÿróde³ zaopatrzenia. Firmowy, skromny design bez ¿adnych ozdobników.
Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie ca³ego pasma. Przyzwoita
efektywnoœæ, impedancja typowo 4-omowa.
Brzmienie
Swobodne, naturalne, dynamiczne. Rytmiczny bas
œwietnie zespolony z mocn¹, wiarygodn¹ œrednic¹,
wysokie tony z uderzeniem i blaskiem. Bez agresywnoœci, ale i bez przesadnej subtelnoœci – œmia³e, zdecydowane, wyraziste. Dla audiofila – na pewno, ale dobre te¿ na imprezê.

