Zespo³y g³oœnikowe 2000 - 2500 z³ HI-FI

Monitor Audio RS1
B&W 865
Triangle TITUS Es
Wharfedale EVO^2-10
DLS R60

MONITORY
WE WSZYSTKIE WZORY - cz. II
W listopadzie obs³u¿yliœmy zakres cenowy 1400 - 1800 z³.
Druga pi¹tka podstawkowych zespo³ów g³oœnikowych
obejmuje modele od 2000 do 2500 z³, a trzy z tych piêciu star³y siê
na poziomie dok³adnie 2200 z³. Same nazwy firm te¿ obiecuj¹
du¿o wra¿eñ. Tylko DLS jest w tym doborowym towarzystwie
nowicjuszem, to debiut szwedzkiego producenta w testach Audio,
sk¹din¹d doskonale znanego na rynku sprzêtu samochodowego.
Czy to atut, czy wrêcz przeciwnie?

Z

a to na szczycie popularnoœci
domowego audio mo¿na ulokowaæ
firmê B&W, która wystêpuje
z monitorem pochodz¹cym z d³ugo
oczekiwanej, nowej edycji serii 600.
To nasz pierwszy regularny test g³oœnika tej serii,
i to nagrodzonego w tym roku przez EISA.
Spiêtrzenie atrakcji i natê¿enie emocji jest wiêc
w tym miejscu testu szczególne du¿e.
Innego rodzaju, nietypowy przypadek
dotyczy testowanych g³oœników Triangle.
W czasie przygotowywania testu Titusa Es
do publikacji, zosta³ on wycofany z produkcji,
i zast¹piony przez nowego Titusa Ex. Jaki jest
sens publikowania takiego testu? Zwykle
niewielki, tym razem jest jednak inaczej. Po
pierwsze, Titusy Es bardzo nam siê podoba³y.
Tak bardzo, ¿e wcale nie by³bym pewien, czy
nowe musz¹ byæ jeszcze lepsze...

A wiadomo ju¿ na pewno, ¿e s¹ znacznie dro¿sze
– 2800 z³. Ale wci¹¿ powraca pytanie, jaki jest
sens... ano taki, ¿e dystrybutor oœwiadczy³ nam,
¿e ma jeszcze w magazynie znaczny zapas
„starych” Titusów. Starych, ale jarych.
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Na tle takich sensacji wystêp Monitor Audio
i Wharfedale wydaje siê ju¿ zupe³nie regularny,
wolny od aluzji i podtekstów. Przynajmniej do
czasu.
Test wzbogaciliœmy o przeznaczony g³ównie
dla konstruktorów - hobbystów krótki wyk³adzik
na temat dzia³ania bas-refleksu. Ale mo¿e
zjawisko to zainteresuje te¿ zwyk³ych
u¿ytkowników? Zjawisko to zatacza bowiem
coraz szersze krêgi i dobrze wiedzieæ, co z rury
dmucha. Bo czasami by³oby lepiej, ¿eby nie
dmucha³o – ca³kiem powa¿nie – a w tym celu
wystarczy po prostu rurê zatkaæ.
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000 - 2500 z³

Monitor Audio

SILVER RS1

Srebrny strza³ w dwa tysi¹ce
Brytyjski monitor niejedno ma imiê, i niejeden wizerunek. Podobnie jak trzy
niemieckie podstawkowce miesi¹c temu, równie¿ trzy brytyjskie pokazuj¹
ró¿ne charaktery. Monitor Audio RS1 to piêkna obudowa i du¿o blasku.
Chocia¿ para dostarczona do testu by³a mocno “przechodzona”, to i tak
zachowa³a urodê, pozwalaj¹c dostrzec wyj¹tkow¹ klasê wykonania modeli serii
Silver RS.

M

onitor Audio RS1 jest pierwszym
i ostatnim g³oœnikiem tego testu, który
swoj¹ cen¹ celuje w 2000 z³ – to
sk¹din¹d ciekawe, ¿e taka “psychologiczna
bariera” nie by³a pokus¹ do zaokr¹glania “w dó³”

Elementy
z ty³u obudowy
ozdobiono ze
starannoœci¹
podobn¹ do
wykonania przedniej
œcianki. W górn¹
œciankê, w starannie
wykonane podfrezowanie, wklejono metalow¹
blaszkê z firmowym
logo.
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Obydwa g³oœniki maj¹ zredukowane
rozproszone pole magnetyczne – niskoœredniotonowy za pomoc¹ klasycznego,
pe³nego ekranowania, wysokotonowy dziêki magnesowi
neodymowemu.
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cen kilku kolejnych, niewiele dro¿szych modeli.
Ale z kolei patrz¹c na RS1 od strony tañszych
modeli, nale¿y przyznaæ, ¿e klas¹ wykonania
zdecydowanie nale¿y on do kolejnej grupy
dro¿szych konstrukcji, wiêc s³usznie otwiera on
nowy, a nie zamyka poprzedni rozdzia³. Chocia¿
firma Monitor Audio ma korzenie audiofilskie, to
zawsze zwraca³a uwagê na urodê swoich
konstrukcji, ze szczególnym naciskiem na
wykonanie obudowy, jak te¿ nie boj¹c siê
b³yszcz¹cych dekoracji – które s¹ kontynuacj¹
“z natury” b³yszcz¹cych, metalowych membran.
O ¿adnej ascezie i minimaliŸmie formy nie ma tu
mowy, ale nawet audiofile o takiej estetycznej
orientacji bêd¹ kuszeni, bo okazja kupienia tak
³adnych skrzyneczek ju¿ siê w tym zakresie ceny
nie powtórzy. A ³adnie polakierowany naturalny
fornir na obudowie z subtelnie zaokr¹glonymi
krawêdziami (wszystkimi) na ka¿dym zrobi
wra¿enie. Do tego wybór oklein jest wyj¹tkowo
bogaty – orzech, palisander, czereœnia, d¹b
naturalny, d¹b lakierowany na czarno.
Obudowa jest te¿ nadzwyczaj solidna – bo
tak nale¿y oceniæ fakt, ¿e w ma³ej przecie¿
skrzynce za³o¿ono pionowe wzmocnienie
– podwójny wieniec, pomiêdzy przedni¹ a tyln¹
œciankê.
Technika g³oœnikowa jest zaawansowana, bo
w serii Silver RS stosowane s¹ g³oœniki z membranami w firmowej technologii C-CAM (stop
aluminiowo-magnezowy plus warstwa ceramiczna) - podobne, choæ nie dok³adnie takie same jak
w referencyjnej serii GS. G³oœnik niskoœredniotonowy jest kalibru 18-cm (zwyczajowo
bior¹c pod uwagê œrednicê kosza; producent
podaje 15-cm, ale uwzglêdniaj¹c raczej œrednicê
membrany), kopu³ka wysokotonowa ma
standardow¹ œrednicê 25-mm, i jest chroniona
metalowym “sitem”. G³oœnik ten ma miniaturowy neodymowy uk³ad magnetyczny, chocia¿
trudno siê tego domyœliæ na podstawie wygl¹du
zewnêtrznego, poniewa¿ nie wykorzystano tej
cechy do zbli¿enia obydwu g³oœników, tak jak
zrobiono w B&W 685 i Wharfedale Evo.
Terminal przy³¹czeniowy jest podwójny,
z³o¿ony z du¿ych wygodnych zacisków. Z ty³u
znajduje siê równie¿ otwór bas-refleks.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Poz³acana kopu³ka
wysokotonowa jest
chroniona siateczk¹,
metalowo-ceramiczny
nisko-œredniotonowy
atakuje srebrzystym
korektorem fazy.
Obudowê wykonano
z klas¹ spotykan¹ przy
znacznie dro¿szych
produktach.

ODS£UCH
To, ¿e brytyjska trójka ulokowa³a siê na nieco wy¿szej pó³ce cenowej
od niemieckiej, jest kwesti¹ przypadku, ale na skutek tego, a wiêc ju¿ nie
przypadkowo, brytyjskie g³oœniki graj¹ generalnie lepiej od niemieckich.
Czy dzieje siê tak choæby po czêœci za spraw¹ jakiejœ innej, wspólnej dla
Brytyjczyków “linii programowej”? Nie, ani tu, ani w grupie niemieckiej nie
s³ychaæ wspólnego mianownika, chocia¿ zupe³nie lokalnie mo¿na przeciwstawiæ brzmienie RS1 stylowi Metasa 300, ale przecie¿ równie dobrze to
kontrapunkt dla Wharfedale. Konfrontacje te nie potwierdzaj¹ ¿adnych
stereotypów odnosz¹cych siê do brzmieñ charakterystycznych (jakoby) dla
obydwu nacji. Zarówno Heco, jak i Wharfedale graj¹ raczej nisk¹ tonacj¹,
mocnym œrodkiem, z podporz¹dkowanymi skrajami pasma, a RS1 pozwala
sobie na wiêcej swobody, wiêcej otwartoœci i dŸwiêcznoœci, pojawiaj¹cej siê
jednak, co bardzo pozytywne, w ca³ym pasmie, bo dziêki temu nie mêczy
nas przewaga wy¿szych czêstotliwoœci, mimo ¿e s¹ one dobrze naœwietlone. Ogólne wra¿enie to œwie¿oœæ, bogate barwy, przestrzennoœæ, a w opisie
bardziej personalizuj¹cym, Monitor przejawia du¿y entuzjazm i radoœæ
grania, zarówno basem, œrednic¹, jak i sopranami. Góra dzia³a odwa¿nie, ale
nie nachalnie, bas jest trochê pobudzony w wy¿szym podzakresie, ale w ten
sposób dobrze uzupe³nia ¿ywoœæ reszty pasma. Tu po prostu du¿o siê
dzieje. Bas ani nie rozmyty, ani nie nazbyt twardy daje dobre “ko³ysanie”,
które wpisuje siê te¿ w p³ynnoœæ ca³ego przekazu. Mo¿e na baaardzo d³ug¹
metê i dla pewnych subtelnych nastrojów brzmienie jest trochê zbyt
rozdzwonione, ale znacznie czêœciej taka ¿ywoœæ i soczystoœæ bêdzie
dobrze procentowa³a.
Doskona³a propozycja za dwa tysi¹ce. Kto bêdzie siê œciœle trzyma³ tego
bud¿etu, bêdzie mia³ zadanie u³atwione, bo ograniczy sobie wybór do
konstrukcji, wœród których RS1 naprawdê b³yszczy – i wygl¹dem,
i dŸwiêkiem.

SILVER RSI
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

2000
DECIBEL
www.decibel.com.pl

Wykonanie
Trudno przegapiæ: luksusowa, s³odka obudowa, przetworniki z efektownymi membranami wed³ug w³asnej
recepty.
Parametry
Dobre zrównowa¿enie, rezonans metalowej kopu³ki
na samym skraju pasma. Efektywnoœæ w normie.
Brzmienie
Swobodne, bogate, szybkie, klarowne, detaliczne.
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000 - 2500 z³

B&W 685

Wieszak dla wygody, blaszka dla ozdoby

To by³o trochê zaskakuj¹ce – firma z samej czo³ówki, od lat dbaj¹ca o szerok¹
i nowoczesn¹ ofertê, przez piêæ lat nie zmienia³a swojej podstawowej
nisko-œredniobud¿etowej serii. Ale w koñcu jest, a jej wejœcie na rynek mia³o
specjaln¹ oprawê, bowiem jeden z modeli – w³aœnie 685 – zd¹¿y³ ju¿ zdobyæ
nagrodê EISA.
Zwrotnica dwudro¿na w najprostszym
wydaniu – jedna cewka i jeden kondensator.
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P

rzyznam, ¿e by³o to dla mnie niespodziank¹. Przy ca³ym uznaniu i dla firmy, i dla
nowej serii, i samego modelu 685, fakt, ¿e
B&W zdoby³o nagrodê rok temu, i to za produkt
bardzo podobny, choæ nieco dro¿szy – monitorki
CM1 - zdawa³ siê przes¹dzaæ, ¿e w tym sezonie,
dla zachowania politycznej poprawnoœci, B&W
nagrody nie dostanie, a ju¿ na pewno nie za
g³oœniki podstawkowe... A jednak. Co oznaczaæ
musi przecie¿, ¿e 685 by³y warte takiej
bezkompromisowej niepoprawnoœci.
G³oœnik nisko-œredniotonowy wci¹¿ ma
membranê z Kevlaru, który B&W eksploatuje
brzmieniowo i marketingowo od czasów, kiedy
plecionka ta zosta³a wynaleziona przez
DuPonta.
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Wysokotonowy – ponownie 25-mm kopu³ka
aluminiowa, z d³ug¹, zwê¿aj¹c¹ siê ma³¹ komor¹
wyt³umiaj¹c¹ - ma tym razem magnes neodymowy, który pozwoli³ na osadzenie tweetera blisko
nisko-œredniotonowego, w celu poprawienia
charakterystyk kierunkowych. Mo¿e mieæ to
zwi¹zek ze sposobem dzia³ania zwrotnicy –
obydwa g³oœniki filtrowane s¹ w najprostszy
sposób, filtrami 1. rzêdu, co przy pewnych
zaletach tego rodzaju aplikacji, powoduje
“uwra¿liwienie” na zmianê osi ods³uchu.
Zastosowanie tak prostej zwrotnicy stawia te¿
wysoko poprzeczkê wymagañ przed samymi
g³oœnikami, które powinny mieæ szerokie i wolne
od rezonansów charakterystyki przetwarzania
(równie¿ poza przyjêt¹ czêstotliwoœci¹
podzia³u), a g³oœnik wysokotonowy musi
wykazywaæ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹.
Design nowej serii jest bardzo nowoczesny,
ale nie awangardowy – raczej uniwersalny
i powœci¹gliwy. Jedynym, ale przez to wyrazistym
elementem dekoracyjnym jest aluminiowa p³ytka
g³oœnika wysokotonowego, ³ami¹ca symetriê, ale
nie burz¹ca porz¹dku. P³ytka ta nie ma ¿adnego
znaczenia akustycznego, bo licuj¹c z frontem
obudowy, nie wywo³uje ¿adnych zmian
w propagacji fal. I nie powinna – bo w obydwu
egzemplarzach jednej pary znajduje siê po tej
samej, prawej stronie, a nie w symetrycznym
uk³adzie “lustrzanego odbicia”.
Obudowa jest regularnym prostopad³oœcianem, bez ¿adnych zaokr¹gleñ, œciêæ czy
ozdobienia faktur¹ przedniej œcianki (jak
w poprzedniej generacji). Okleina jest sztuczna,
dostêpne s¹ cztery jej wersje – buk, czereœnia,
wenge i zawsze pasuj¹cy do ¿ó³tego Kevlaru
kolor czarny.
Gniazdo przy³¹czeniowe jest podwójne,
poz³acane. Na tylnej œciance znajduje siê te¿
fabrycznie przykrêcony metalowy wieszak;
trochê na wyrost, bo ozdob¹ raczej nie jest,
a jeszcze nie ka¿dy instaluje g³oœniki na œcianie,
na szczêœcie.

G³oœnik nisko-œredniotonowy
to nowoczesna, odlewana “osiemnastka”
z 10-cm uk³adem magnetycznym.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Membranowa klasyka
B&W – niskoœredniotonowy
z Kevlarem i aluminiowa kopu³ka wysokotonowa – w nowej
oprawie minimalistycznych filtrów
i podobnie minimalistycznej obudowy.

ODS£UCH
Nie udajê, ¿e nie wiem o tegorocznej nagrodzie EISA, do której
oficjalne uzasadnienie sam zreszt¹ wysma¿y³em. Pragnê jednak wyjaœniæ, ¿e
przynale¿noœæ do tej cnej organizacji nikogo nie obliguje do potwierdzania
jej werdyktów we w³asnych testach w sposób jednoznaczny, a tym bardziej
poni¿aj¹cy konkurencjê. Wszystkie przedstawiane monitory, w tym B&W
685, testowaliœmy zreszt¹ jeszcze w czerwcu, zanim 685 zdoby³y laury, i na
podstawie wówczas zrobionych notatek powstaje ta relacja.
Jedn¹ z najbardziej wyrazistych cech 685 jest g³êboka i szeroka,
wieloplanowa scena dŸwiêkowa, która zarówno w du¿ym stopniu wp³ywa
na subiektywne wra¿enie naturalnoœci, jak i wci¹ga w s³uchanie – to jest po
prostu ciekawe brzmienie, ciekawsze ni¿ w wydaniu mo¿e i neutralniejszych, ale i trochê nudnych, raczej p³asko brzmi¹cych g³oœników. Jest wiêc
w pracy 685 pewna dawka podbarwieñ – podobnie jak w Monitorach RS1 –
ale tak jak tam tworz¹ one przyjemn¹ dla ucha harmoniê, i oczywiœcie nie
wykraczaj¹ poza granice przyzwoitoœci. A bas z monitorów B&W jest
najlepszy w tej grupie – mocny, zdrowy, z wyraŸnymi krawêdziami
dŸwiêków, pokazany bardzo czytelnie, na wierzchu. Dziêki temu, jak
równie¿ za przyczyn¹ gêstego œrodka pasma, brzmienie jest zdecydowane,
nasycone, chocia¿ jak wspomnia³em, nie traci atrybutów g³êbokiej sceny.
Jest du¿o “cia³a”, ubarwienie ka¿dego dŸwiêku nisko-œredniotonowego, ale
bez przejaskrawieñ. Wysokie tony s¹ otwarte, detaliczne, raczej suche ni¿
s³odkie – ale bez nu¿¹cej mechanicznoœci, szorstkoœci czy tym bardziej
metalicznoœci. A do tego wyœmienita dynamika.
Bardzo uniwersalny g³oœnik, ani nie rozwydrzony, ani nie rozdelikacony.
B&W nie dostarcza ju¿ kolumn bezlitoœnie liniowych, ale pozwala sobie na
wiêcej swobody w uk³adaniu ich charakterystyk. Takie brzmienie mo¿e
trafiæ w gust bardzo szerokiej publicznoœci.

685
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

2200
AUDIOKLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Prosty, nowoczesny wzór obudowy, bardzo dobre
przetworniki, minimalistyczna zwrotnica.
Parametry
Os³abienie zakresu czêstotliwoœci podzia³u (ubocznym
efektem przyjêtego sposobu filtrowania), niska dolna
czêstotliwoœæ graniczna. Dobra efektywnoœæ przy ³atwej impedancji.
Brzmienie
G³êboka i szeroka scena dŸwiêkowa, doskona³y bas,
charyzmatyczna spójnoœæ zakresu nisko-œredniotonowego, uporz¹dkowana góra.
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LABORATORIUM Monitor Audio SILVER RSI

rys. 2. RS1, charakterystyka modułu impedancji.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
Masa [kg]

4
85
80
31x18,5x24
6

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 1. RS1, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Charakterystyka przetwarzania RS1 nie jest
idealnie liniowa, ale pokazuje, ¿e ¿adnemu
z zakresów nie pozwolono ani zdominowaæ
brzmienia, ani odpocz¹æ. Niskie, œrednie
i wysokie czêstotliwoœci oscyluj¹ wokó³ tego
samego poziomu, od którego odstaje tylko
lokalne os³abienie przy 400Hz.
Zejœcie z pomiarem na osie 15O i 30O
w p³aszczyŸnie poziomej (bez zmiany wysokoœci)
nie wywo³uje ¿adnych perturbacji ani zwyczajo-

wego os³abienia w zakresie wysokich tonów. Jak
siê okazuje, metalowa siateczka wokó³ kopu³ki
nie tylko nie przeszkadza, ale chyba nawet
pomaga w rozpraszaniu, chocia¿ nic nie potrafi
zgasiæ rezonansu metalowej kopu³ki przy 20kHz.
Zmiana wysokoœci, a wiêc k¹ta w p³aszczyŸnie
pionowej, wywo³uje ju¿ wyraŸniejsz¹ reakcjê –
wahania poziomu w zakresie kilku kiloherców to
efekt zmian relacji fazowych miêdzy g³oœnikami
w okolicach czêstotliwoœci podzia³u. Lepiej wiêc

u¿yæ standardowych postawek (60-cm) i siedzieæ
spokojnie na normalnej wysokoœci.
Maskownicê tym razem zdecydowanie
radzimy zdj¹æ – wyraŸnie zaburza i obni¿a
charakterystykê ju¿ powy¿ej 2kHz.
RS1 to znamionowo 4-omowy zespó³
g³oœnikowy, z minimum o wartoœci nieco ni¿szej
od 4 omów przy 200Hz. Ale nie ma siê czego
baæ. Efektywnoœæ to typowe dla tej wielkoœci
85dB.

LABORATORIUM B&W 685

rys. 2. 685, charakterystyka modułu impedancji.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
Masa [kg]

6
86
100
34x20x33
7

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Os³abienie na prze³omie œrednich i wysokich
czêstotliwoœci jest zbyt wyraŸne, aby nie mia³o
ono ¿adnego wp³ywu na tonalny profil 685,
chocia¿ nie musi to brzmienia wprost psuæ
– wrêcz przeciwnie, mo¿e “poprawiaæ”, bo
wycofanie w tym zakresie jest przez ucho
odbierane bardzo ³askawie. Mo¿e to byæ te¿ po
czêœci “dobrodziejstwo inwentarza” prostych
filtrów, które czêsto zmuszaj¹ do zaakceptowania nierównomiernoœci w okolicach czêstotliwoœci podzia³u.
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rys. 1. 685, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

I jak przysta³o na uk³ad z takim filtrowaniem,
charakterystyka jest wra¿liwa na zmianê
wysokoœci pomiaru. Pod lekkim k¹tem 7 O w dó³
zapad³oœæ pog³êbia siê i rozszerza, ale pod k¹tem
7 O w górê zakres ten ³adnie siê wype³nia, choæ
nie wyrównuje. Dla uzyskania brzmienia
najbli¿szego neutralnoœci, polecamy u¿ycie tak
niskich podstawek, aby uszy znajdowa³y siê na
wysokoœci górnej œcianki obudowy. Zmiana k¹ta
w p³aszczyŸnie poziomej nie przynosi istotnych
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zmian w omawianym zakresie, ale zmniejsza
poziom wysokich tonów – co mo¿e przydaæ siê
do ostatecznego dostrojenia.
Charakterystyka impedancji ma przy 200Hz
minimum o wartoœci powy¿ej 5 omów – 685
mo¿emy uznaæ za znamionowo 6-omowe; to
obci¹¿enie nietrudne, a do tego efektywnoœæ jest
bardzo przyzwoita – 86dB.
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000 - 2500 z³

Triangle TITUS ES
Gdzie król chadza piechot¹
Trójk¹t wybrany przez producenta jako znak rozpoznawczy kojarzyæ siê
bêdzie prawid³owo – oczywiœcie nie w sensie miejsca, gdzie król chadza piechot¹ – ale instrumentu muzycznego, brzmi¹cego jasno, czysto i dŸwiêcznie.

P

o czêœci taki charakter brzmienia
zawdziêczamy zastosowaniu tubowego
g³oœnika wysokotonowego – Francuzi
generalnie lubi¹ bardziej egzotyczne rozwi¹zania
w tym miejscu, unikaj¹c stosowania tak
popularnych w innych stronach hajfajowego
œwiata kopu³ek, zw³aszcza tekstylnych. Przy
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G³oœnik wysokotonowy ma ekranowanie,
nisko-œredniotonowy ju¿ nie – ale to
najprawdopodobniej nie wynik b³êdu
w projektowaniu czy wykonaniu, lecz
zastosowania g³oœnika wysokotonowego
przeznaczonego do konstrukcji
g³oœników centralnych – tak
wynika ze specyfikacji
technicznej konstrukcji
serii Esprit. Nieekranowanych po prostu
chwilowo
zabrak³o...
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okazji wysokotonowa tubka w wydaniu Triangle
wygl¹da bardzo ciekawie i ozdobnie – producent
tak j¹ przygotowa³, aby najpierw zwróci³a
uwagê, a potem cieszy³a oka perfekcyjnym
wykonaniem, w którym mia³y udzia³ ró¿ne
metale. Na jej tle g³oœnik nisko-œredniotonowy
prezentuje siê ju¿ zwyczajniej, z tub¹ nie ma nic
wspólnego, a membrana nie b³yszczy ¿adnym
metalem, kompozytem czy plecionk¹. Na
pierwszy rzut oka membrana wygl¹da na
polipropylenow¹, ale wra¿enie takie wywo³uje
mocne powleczenie – celulozy. Ciekawostk¹ jest
zawieszenie – nie z gumy, ale z impregnowanej
fa³dy, które co prawda nie pozwala na du¿¹
amplitudê, ale zmniejsza t³umienie, generalnie
poprawiaj¹c mikrodynamikê. Titus nie jest pod
tym wzglêdem wyj¹tkiem, tego typu zawieszenie
pojawia siê we wszystkich g³oœnikach niskoœredniotonowych i œredniotonowych Triangle.
Kosz jest odlewany, uk³ad magnetyczny doœæ
skromny – 7-cm, ale g³oœnikowi 15-cm (tak go
klasyfikujemy na postawie œrednicy kosza, nie
membrany) mo¿e to wystarczyæ.
Na przedniej œciance zmieœci³ siê jeszcze
niewielki (œrednica 3,5cm) otwór bas-refleks,
dziêki czemu Titusy nale¿¹ do mniejszoœci
monitorów, które w razie koniecznoœci mo¿na
lokowaæ blisko œciany.
G³ówna czêœæ obudowy oklejona jest
winylem, a mimo to urody wcale jej nie brakuje,
nie tylko dziêki spektakularnemu g³oœnikowi
wysokotonowemu, ale równie¿ dziêki lekko
wypuk³ej (podobnie jak w Wharfedale),
i pokrytej mieni¹cym siê lakierem œciance
przedniej. Mosiê¿ne uchwyty na ko³ki maskownicy te¿ s¹ trudne do przeoczenia – z tego
elementu funkcjonalnego, który zwykle nie jest
ozdob¹, i st¹d wielu próbuje go zminimalizowaæ
i ukryæ, Triangle sprytnie uczyni³ kolejn¹
dekoracjê.
Terminal przy³¹czeniowy jest podwójny,
z wygodnie roz³o¿onymi du¿ymi poz³acanymi
zaciskami.

Maskownica
filuternie odstaje
od przedniej
œcianki, wci¹¿
pozwalaj¹c
b³yszczeæ
mosiê¿nym
uchwytom,
a sama dodaje
do repertuaru
dekoracji p³ytkê
z firmowym
logo.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Tubowy g³oœnik
wysokotonowy to
rzadko spotykany
widok w konstrukcjach hi-fi,
zw³aszcza tak
ma³ych, a w œlad za
tym specjalne
brzmienie. Równie¿
piêknym wykonaniem tego elementu
producent stara siê,
abyœmy go polubili.

ODS£UCH
Bez owijania w bawe³nê – zreszt¹ podobnie, jak graj¹ same Titusy – to
œwietne g³oœniki. Robiê g³êboki wdech przed wysi³kiem wyt³umaczenia
dlaczego, dorobienia trochê teorii do praktyki czy wrêcz usprawiedliwienia
siê z takich upodobañ... ale najpierw trochê autentycznego entuzjazmu.
Titusy graj¹ wyj¹tkowo dziarsko, ¿ywo, a je¿eli powiem, ¿e ostro, to te¿ nie
sk³amiê – bo przecie¿ s¹ na przeciwnym biegunie do brzmienia ³agodnego,
miêkkiego. Tylko ¿e w wydaniu Titusów wcale nie wi¹¿e siê to z mêcz¹cym
rozjaœnieniem, ale z ukazaniem krawêdzi dŸwiêków, detali, z mocn¹
artykulacj¹ w ca³ym pasmie – podobnie jak ze zwiêkszeniem kontrastu
i rozdzielczoœci. Taka ostroœæ, po³¹czona z soczystoœci¹ i dobr¹ ogóln¹
równowag¹, prowadzi do odczucia dŸwiêku naturalnego, a nie wykoœlawionego, choæ zawsze mo¿na optowaæ za muzykalnoœci¹ w stylu soft. Wysokie
tony Titusów oczywiœcie nie œpi¹, w charakterze s¹ trochê siarczyste,
jednoczeœnie proporcjonalne wobec reszty pasma. Równie¿ œrednica jest
aktywna, bo bez niej nie by³oby mocnego, wyrazistego, bezpoœredniego
wokalu. Nie ma ciepe³ka, ale jest nasycenie. Sekcja rytmiczna tego œwietnie
zgranego zespo³u te¿ jest w doskona³ej kondycji – bas jest wartki, p³ynny,
doskonale ukazuje poszczególne dŸwiêki. No i oczywiœcie ma tempo,
bezb³êdnie ³¹czy siê ze œrednic¹, ani nie sygnalizuj¹c os³abienia, ani nie
wpadaj¹c w dudnienie. Czego chcieæ wiêcej? Chyba ¿e zupe³nie czego
innego. W klasie ma³ych monitorów – i nawet cena nie ma tu ju¿ nic do
rzeczy, chyba nie mo¿na ju¿ graæ dynamiczniej i zarazem dostatecznie
szerokim i nieŸle zrównowa¿onym pasmem. To jest brzmienie, które mo¿e
³atwo popaœæ w nie³askê, je¿eli ka¿dy objaw ostroœci odbieraæ bêdziemy
jako wadê, jak te¿ takie, które bêdzie wydawaæ siê fantastyczne, gdy
uwolnimy siê od takiego schematu. Jedno jest pewne – bez Titusów
panorama brzmieñ naszych monitorów by³aby dotkliwie ubo¿sza,
nudniejsza i smutniejsza.

TITUS ES
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

2200
VOICE
www.voice.com.pl

Wykonanie
GwoŸdziem programu piêkny tubowy tweeter,
nisko-œredniotonowy te¿ oryginalny, choæ niedu¿y.
Parametry
Lekkie wzmocnienie skrajów pasma, ca³kiem dobre
rozpraszanie z tubowego tweetera. Impedancja doœæ
wymagaj¹ca.
Brzmienie
Kapitalna ¿ywoœæ i szczegó³owoœæ. Treœciwie i z przyprawami.
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000 - 2500 z³

Wharfedale EVO^2-10
Brytyjska ewolucja

Seria Evo to podobna pó³ka cenowa, jak w przypadku serii 600 B&W
i serii RS Monitor Audio. O ile jednak dla B&W jest to dopiero otwarcie oferty,
to dla dwóch pozosta³ych brytyjskich firm to ju¿ wy¿sza seria, a nie ta
najtañsza. Mo¿e w³aœnie dlatego i Monitor, i Wharfedale zainwestowa³y wiêcej
w sam wygl¹d, w klasê wykoñczenia obudowy.
Podobnie jak Monitor Audio RS1, równie¿
Wharfedale przygotowa³ kompleksowe
ekranowanie swojego monitora – na
nisko-œredniotonowy za³o¿ono puszkê,
a wysokotonowy ma magnes
neodymowy.

58

T

rzeci z brytyjskich monitorów przywraca
nam wiarê, ¿e p³ac¹c ponad 2000 z³,
bêdziemy kupowaæ coraz bardziej
eleganckie produkty. Dobre g³oœniki, design
bardziej subtelny, ni¿ w RS1, ale szybko
ujawniaj¹cy, ¿e i tutaj producent nie
¿a³owa³ nam swojego wysi³ku
i materia³ów. 685, które za tak¹ sam¹
cenê mia³y prost¹ skrzynkê oklejon¹
winylem, specjalnie za tê skromnoœæ nie krytykowaliœmy – bo
choæ œrodkami niskobud¿etowymi, to jednak uda³o siê tam
osi¹gn¹æ nowoczesny wygl¹d.
Jednak w takim razie Wharfedale,

listopad 2007

podobnie jak Monitor Audio, zas³uguj¹ na
szczególne pochwa³y. Chocia¿ powoli przestaje
ju¿ byæ symbolem najbardziej wyrafinowanej
g³oœnikowej mody, obudowa z wygiêtymi
œciankami bocznymi nadal bêdzie sprawiaæ
wra¿enie ambitniejszej. W dodatku przednia
œcianka jest lekko wypuk³a – to ju¿ efekt nie
wyginania, ale obrabiania zewnêtrznej powierzchni. Jest wreszcie oklejona naturalnym
fornirem, - to ju¿ szczyt elegancji w tym zakresie
cenowym. Do kszta³tu obudowy dobrze pasuj¹
pó³okrêgi i parabole ozdabiaj¹ce okolice g³oœnika
wysoko-tonowego i otworu bas-refleks. Aby
kosz g³oœ-nika pasowa³ do profilu przedniej
œcianki, jego kosz ozdabia specjalnie wygiêty
pierœcieñ. Masko-wnica jest bardzo cienka, co
i ³adnie wygl¹da, i daje nadziejê na akustyczn¹
neutralnoœæ.
Membrana g³oœnika nisko-œredniotonowego
jest z Kevlaru, ale tym razem z czarnym
impregnatem (membranê plecion¹ z w³ókien
trzeba nas¹czaæ, aby zapewniæ jej szczelnoœæ –
dotyczy to równie¿ membran w naturalnym,
¿ó³tym kolorze Kevlaru). Kosz jest odlewany,
a magnes ekranowany. 25-mm tekstylna kopu³ka
wysokotonowa umieszczona jest bardzo blisko
zarówno g³oœnika nisko-œredniotonowego, jak
i górnej krawêdzi obudowy – podobnie jak
w B&W, i tak jak tam by³o to mo¿liwe dziêki
zastosowaniu ma³ego (ale skutecznego) magnesu
neodymowego. Zwrotnica to uk³ad filtrów
dolnoprzepustowego 1. rzêdu i górnoprzepustowego 3. rzêdu.
Rzecz¹ niezwyk³¹ jest publikowanie
w instrukcji obs³ugi schematów wszystkich
zwrotnic modeli serii Evo, i parametrów... nie
tylko ca³ych zespo³ów, ale i poszczególnych
przetworników. Chcecie np. poznaæ parametry
Thiele-Smalla zastosowanego tu niskoœredniotonowego? Proszê bardzo: Fs=54Hz,
Vas=17dm3, Qts=0,54. Jaki z tym zrobiæ
u¿ytek? Niektórzy stwierdz¹, ¿e w tej sytuacji
bas-refleks lepiej zamkn¹æ...
Koncepcja luksusowego monitora wymaga
równie¿ dba³oœci o wygl¹d tylnej œcianki,
projektanci Wharfedale o tym nie zapomnieli.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Obudowa ma
wygiête boczne
œcianki, a do tego
jest wykoñczona
naturalnym
fornirem – pod
wzglêdem
inwestycji
w estetykê, RS1
i Evo^2-10 s¹
godnymi siebie
konkurentami,
zostawiaj¹cymi
resztê stawki
z ty³u.

ODS£UCH
Monitory RS1 i B&W 685 graj¹ naprawdê ³adnie, efektownie, z polotem
i klas¹ jednoczeœnie – trudno im cokolwiek zarzuciæ – przy takiej cenie
oczywiœcie – mo¿e poza tym, ¿e nie s¹ idealnymi przedstawicielami
brytyjskiego brzmienia, w którym najwa¿niejsza by³a spójnoœæ i œrodek
pasma, a reszta przy okazji... Do tego momentu taki profil przedstawi³
niemiecki Metas 300 miesi¹c temu, ale jest wreszcie firma rodem z Wysp
(choæ obecnie ulokowana zupe³nie gdzie indziej), która proponuje coœ
bardziej wytrawnego. Evo^2-10 to wzorzec homogenicznoœci, z charakterystyk¹ wyraŸnie doci¹¿on¹ w zakresie niskich czêstotliwoœci i z oszczêdnie
dawkowanymi wysokimi tonami. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e konstruktor
wzi¹³ na warsztat ods³uchowy najostrzejsze nagrania – i raczej odchudzone
na basie – i na tej podstawie doprowadzi³ brzmienie do normalnoœci. Co
oczywiœcie oznacza, ¿e kiedy w³¹czymy dobre realizacje, zabrzmi¹ one
trochê ciemno, zawsze z klas¹ i powœci¹gliwoœci¹. Stroiciel Evo^10-20 jak
ognia unika³ rozjaœnienia w jakiejkolwiek sytuacji, chocia¿ nie ba³ siê
mocnego basu. Pewnie uspokoi³o jego audiofilskie sumienie to, ¿e niskie
tony nie wpadaj¹ w miêkkoœæ i magmowatoœæ, ale zachowuj¹ zwartoœæ
i suchoœæ, chocia¿ s¹ trochê podbarwione w swoim górnym podzakresie.
Wysokie tony nie s¹ b³yszcz¹ce – dobrze to czy Ÿle – ale szczegó³y siê
przebijaj¹, wiêc wielkiego smutku nie ma. Œrodek pasma wype³niony,
naturalnie zwi¹zany z s¹siednimi skrajami, tak jak one bez po³ysku, bez
zmiêkczenia i ocieplenia, neutralnie, rzetelnie i konkretnie.
To jak najdalszy od efekciarstwa, wyrafinowany gatunek brzmienia,
wymagaj¹cy jednak wyrobionego smaku, albo elektroniki id¹cej w przeciwn¹ stronê. A niektórzy u¿ytkownicy Evo^2-10 pewnie przeprosz¹ siê
z regulatorami barwy, aby trochê przewietrzyæ brzmienie lekko podkrêconymi “treblami”. Na pewno nie ma sensu podkrêcaæ basu.

EVO^2-10
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

2200
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie
Bardzo elegancka obudowa. Komplet g³oœników ekranowanych magnetycznie.
Parametry
Dobre zrównowa¿enie z lokalnymi nierównomiernoœciami. Bas wzmocniony w wy¿szym podzakresie.
Brzmienie
Gêste, spójne, mocno nasycone w zakresie
nisko-œredniotonowym, wysokie tony wplecione.
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LABORATORIUM Triangle TITUS ES

rys. 2. TITUS ES, charakterystyka modułu impedancji.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
Masa [kg]

4
86
60
36,5x18x29,5
7

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 1. TITUS ES, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Chocia¿ natychmiast zauwa¿ymy zapad³oœæ
przy 600Hz, to niekoniecznie j¹ us³yszymy – jest
zbyt w¹skopasmowa. Oczywiœcie wybrzuszenie
o podobnym kszta³cie by³oby znacznie bardziej
dotkliwe, ale lokalne os³abienia s¹ maskowane
przez znacznie bardziej szerokopasmowe
spektra nawet pojedynczych dŸwiêków
w muzyce. Dla odbioru naturalnoœci znacznie
wa¿niejsze jest, ¿e charakterystyka w ca³ym

pasmie jest dobrze zrównowa¿ona, z lekkim
“fizjologicznym” wzmocnieniem skrajów pasma.
Tym razem jednak zmiany osi w p³aszczyŸnie
poziomej wywo³uj¹ wyraŸny spadek poziomu
wysokich tonów – co wynika z bardziej
kierunkowego, ni¿ w przypadku kopu³ek,
promieniowania tweetera tubowego, natomiast
mniejsze k¹ty w p³aszczyŸnie pionowej ukazuj¹
mniejsze zmiany, bez spotykanych w tym
badaniu niepokojów na prze³omie œrednich

i wysokich tonów, obydwa g³oœniki zachowuj¹
wiêc dobr¹ integracjê fazow¹.
Maskownica jest niezwyk³a – odstaje od
przedniej œcianki, przez co wydaje siê bardziej
niebezpieczna, a jednak wprowadza tylko
œladowe zaburzenia.
Titusy, jak na swoj¹ wielkoœæ, oferuj¹ dobr¹
efektywnoœæ – 86dB – ale przy doœæ wymagaj¹cej
impedancji, w szerokim zakresie nisko-œredniotonowym maj¹cej poziom ok. 3,5 oma.

LABORATORIUM Wharfedale EVO^2-10

rys. 2. EVO^2−10, charakterystyka modułu impedancji.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
Masa [kg]

6
85
75
38x22,5x35,6
8

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Charakterystyka przetwarzania, wraz ze
swoimi drobnymi nierównomiernoœciami, wydaje
siê dobrze zrównowa¿ona dla uzyskania
neutralnego brzmienia, chocia¿ trochê
niedoskona³ego w zakresie niskich czêstotliwoœci. Bas jest lekko wzmocniony w wy¿szym
podzakresie - nawet powy¿ej 100Hz – a poni¿ej
ju¿ opada, i mimo ¿e doœæ ³agodnie, to spadek
–6dB notujemy niestety ju¿ powy¿ej 60Hz.
Zmiany osi pomiaru nie burz¹ ³adnego
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rys. 1. EVO^2−10, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

prowadzenia charakterystyki w zakresie œredniowysokotonowym, choæ pod k¹tem 30O
(w p³aszczyŸnie poziomej oczywiœcie) wypada
ju¿ uznaæ, ¿e poziom wysokich czêstotliwoœci
staje siê zbyt niski – dlatego wydaje siê, ¿e
najlepsze efekty da skierowanie Evo na miejsce
ods³uchowe, ewentualnie tylko lekkie ich
odkrêcenie.
Maskownica nie jest zbyt szkodliwa,
pojawiaj¹ce siê wraz z ni¹ lekkie falowanie

grudzieñ 2007

powy¿ej 5kHz mo¿na przeboleæ.
Ustalanie impedancji znamionowej odbywa
siê jak zwykle na podstawie minimum w zakresie
niskotonowym; ponownie widzimy poziom 4,5
oma (okolice 150Hz), co pozwala – nie po raz
pierwszy w tym teœcie – uznaæ konstrukcjê za
znamionowo 6-omow¹. Efektywnoœæ to 85dB –
w porz¹dku.
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000 - 2500 z³

DLS R60

Skandynawska szara mysz

Gdyby nie ostatni g³oœnik tej czêœci testu, skoñczylibyœmy j¹ ju¿ na pu³apie
2200 z³, ale debiutuj¹ca modelem R60 firma DLS, rzutem na taœmê przesuwa tê
granicê do 2500 z³. Czy podniesie te¿ jakoœæ brzmienia na wyraŸnie wy¿szy
poziom?

N

a razie zajmijmy siê oglêdzinami
i poglêdŸmy na ten temat. Technologie
membran s¹ tradycyjne – wraca wiêc
tekstylna kopu³ka i celuloza – w dodatku
niepowlekana. To jednak nie tylko tradycja, ale
Niepozorny z zewn¹trz g³oœnik
nisko-œredniotonowy uzbrojony jest w du¿y
uk³ad magnetyczny, a g³oœnik wysokotonowy
ma puszkê wyt³umiaj¹c¹.

i wspó³czeœnie dominuj¹cy nurt wœród producentów skandynawskich, a DLS jest przecie¿ firm¹
szwedzk¹. G³ównym obszarem jej zainteresowañ
by³ do niedawna sprzêt samochodowy, ale byæ
mo¿e coœ siê zmienia, bo w aktualnym cenniku
znalaz³em wiele pozycji “domowych”. I jak widaæ
na przyk³adzie R60, wcale nie zagra¿a nam tu
inwazja samochodowego blichtru i rozpasania.

Wylot
bas-refleksu
znowu przeniós³
siê na tyln¹
œciankê. Gniazdo
przy³¹czeniowe
jest tam zawsze.
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Obudowa jest prosta, pozbawiona zarówno
przypadkowych ozdobników, jak te¿ jakiejœ
wyrazistej plastycznej koncepcji. G³oœnikowa
“szara mysz”, ale wielu takie lubi, bo cicha woda
brzegi rwie. Do wyboru mamy okleinê
czereœniow¹, klon i “klon czarny”... w oryginale
“Black American Maple”. Oczywiœcie w przypadku naturalnego forniru mo¿liwe jest jego
wybarwienie – równie¿ na czarno - i taka
precyzja w nazewnictwie ma jeszcze jakiœ sens,
chocia¿ w notatkach z badañ organoleptycznych
zapisa³em, ¿e okleina by³a sztuczna – tyle ¿e
by³a to wersja czereœniowa. Ale mo¿e siê
pomyli³em – wtedy zwracam honor.
Skrzynka jest jednak bez w¹tpienia solidna,
z frontem o gruboœci 20mm, wzmocnieniem
w postaci “pó³ki” pomiêdzy g³oœnikami,
po³¹czonej z przedni¹ œciank¹, i ok³adzinami
bitumicznymi. G³oœniki te¿ s¹ niez³e, bo chocia¿
kosz nisko-œredniotonowego nie jest odlewany,
to jego uk³ad magnetyczny jest imponuj¹cy – ma
œrednicê 10-cm i przyklejony dodatkowy, tego
samego kalibru ferrytowy pierœcieñ. Mo¿e on
pe³niæ zarówno funkcjê czêœciowego ekranowania, jak te¿ dociskaæ pole g³ównego magnesu,
zwiêkszaj¹c strumieñ w szczelinie i poprawiaj¹c
docelowe parametry g³oœnika. Wysokotonowy
nie ma ekranowania, które najwyraŸniej nie by³o
priorytetowe, ma za to puszkê wyt³umiaj¹c¹.
A w zwrotnicy znaleziono dwie cewki powietrzne
i dwa kondensatory polipropylenowe – DLS
³adnie siê wiêc zachowa³, i chocia¿ R60 na
pocz¹tku nie zwala z nóg swoim wygl¹dem, to
w bli¿szym spotkaniu ju¿ zyskuje. Zreszt¹ znane
s¹ firmy kultywuj¹ce taki w³aœnie styl, a ¿¹daj¹ce
cen œrednio dwa razy wy¿szych. Nie powinny
one oczywiœcie stanowiæ usprawiedliwienia dla
innych tego typu wybryków, ale R60 przecie¿
takim wybrykiem nie jest, bo kosztuje jednak
znacznie mniej. I tym retorycznym zwodem
zakoñczê opis ostatniego ju¿ listopadowego
monitorka. Aha, jeszcze ods³uch, kurde..

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

R60 prezentuje schludny,
prosty skandynawski styl,
i najbardziej tam cenion¹,
tradycyjn¹ technikê
celulozowo-tekstyln¹.
Mimo ¿e firma DLS jest
wa¿nym graczem na rynku
car-audio, na szczêœcie nie
przenios³a do produktów domowych obowi¹zuj¹cego tam stylu. Mo¿na
by pomyœleæ, ¿e od lat
produkuje wci¹¿ takie
same audiofilskie
monitory...

ODS£UCH
Czy ostatni bêd¹ pierwszymi? To na pewno kolejne ciekawe brzmienie,
które da siê lubiæ, a mo¿e nawet wiêcej... DLS wyraŸnie adresuje swoj¹
propozycjê do odbiorców nastrojonych na zakres œrednich czêstotliwoœci,
oczekuj¹cych st¹d nie tylko wyraŸnie podanych informacji, ale te¿ jakiejœ
indywidualnej kreacji, charakteru, charyzmy, co dodatkowo potwierdzi
u s³uchacza s³usznoœæ takich za³o¿eñ i wynikaj¹cych st¹d upodobañ – ¿e
œrodek pasma jest najwa¿niejszy. Jednak manipulowanie w tym zakresie,
w³aœnie dlatego, ¿e ucho ma tu rzeczywiœcie najwiêksz¹ wra¿liwoœæ,
wymaga sporo umiejêtnoœci – chocia¿ czasami udaje siê to przypadkowo...
Tak czy inaczej, w R60 siê uda³o. Œrednie tony maj¹ lekk¹ przewagê nad
wysokimi, której nie wykorzystuj¹ w najprostszy sposób, lecz zwracaj¹c na
siebie uwagê, lekko podkoloryzowuj¹ pewne podzakresy; coœ siê tam dzieje
– mo¿na to skrytykowaæ za niedostatek neutralnoœci, ale s³ucha siê tego
z przyjemnoœci¹ i ciekawoœci¹ – jak zabrzmi nastêpny utwór, nastêpny
dŸwiêk, nawet z dobrze ju¿ znanych p³yt, ale tym razem reinterpretowany
przez DLS-y? Bo zabrzmi na pewno inaczej. WyraŸnie jest to rola œrednicy,
bo wysokie tony s¹ w cieniu, i wcale to nie przeszkadza, i tak ma byæ –
w tym konkretnym przypadku, dla takiego w³aœnie efektu. Lekkie
przyciemnienie obrazu dodaje kultury i powagi, jednak witalnoœæ
i oryginalnoœæ œrednicy nie pozwalaj¹ brzmienia uœpiæ. Bas te¿ jest
podporz¹dkowany, ale nie wycofany – wystarczy, ¿e nie wychodzi przed
szereg, aby pozwoliæ na liderowanie œrednim tonom.
Poza s³uchaczami szukaj¹cymi w³aœnie takiego brzmienia, R60 mog¹ siê
sprawdziæ w systemach, w których elektronika narzuca zdecydowanie zbyt
jasny, sterylny charakter – te g³oœniki dadz¹ kontrê zarówno wyeksponowanej górze, jak te¿ zastrzyk emocji w zakres œrednicy. Basu ju¿ nie poprawi¹,
choæ im samym nic w tym zakresie nie dolega. R60 tanie nie s¹, jednak i nie
za drogie, jeœli w³aœnie takie g³oœniki mieæ chcemy.

R60
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

2500
BEST AUDIO
www.bestaudio.pl

Wykonanie
Skromne, tradycyjne, ale solidne i staranne
– nisko-œredniotonowy z silnym uk³adem magnetycznym, wysokotonowy z puszk¹ wyt³umiaj¹c¹, dobre
elementy zwrotnicy.
Parametry
Charakterystyka obni¿ona powy¿ej 1kHz, ponadto
wra¿liwa na zmianê k¹ta w p³aszczyŸnie pionowej.
Brzmienie
Brzmienie prowadzi œrodek pasma, bas mu towarzyszy, a wysokie tony akompaniuj¹ na drugim palnie.
£adna w³asna kreacja.
listopad 2007
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LABORATORIUM DLS R60

rys. 2. DLS R60, charakterystyka modułu impedancji.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
Masa [kg]

6
84
b.d.
39x20x302
10

* parametry zmierzone, ** dane producenta

To nie sta³o siê przypadkiem, taki zamiar
konstruktor musia³ podj¹æ – charakterystyka
przetwarzania wyraŸnie obni¿a swój poziom od
1kHz wzwy¿. Widaæ to równie¿ na osi g³ównej,
która zwyczajowo daje wy¿szym czêstotliwoœciom najwiêcej szans, a na ka¿dej innej osi
os³abienie jest jeszcze wiêksze, z tym ¿e w
sposób oczekiwany dla zmian w p³aszczyŸnie
poziomej – czyli pod k¹tami 15O i 30O – skutkuje
obni¿aniem zakresu wysokich tonów, a przesu-

rys. 1. DLS R60, charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

wanie siê w p³aszczyŸnie pionowej – w mniejszym zakresie +/- 7O – wywo³uje znacz¹ce,
i charakterystyczne dla stosowania ³agodnych
filtrów szerokie os³abienie na przejœciu œrednich
i wysokich czêstotliwoœci. Ciekawostk¹ jest
rezonans na skraju pasma – spotykany przy
kopu³kach metalowych, podczas gdy w R60
mamy tekstyln¹.
Maskownica daje o sobie znaæ w¹skimi
os³abieniami przy 2,5kHz i 4kHz, i choæ samo

w sobie nie musi to byæ przykre, to jednak
szkoda ka¿dego decybela w zakresie wysokotonowym, gdzie maskownica obni¿a poziom.
Minimalna wartoœæ impedancji lokuje siê na
poziomie 5 omów (przy 200Hz), mamy wiêc
kolejny monitor bêd¹cy ³atwym obci¹¿eniem.
Efektywnoœæ to umiarkowane 84dB, po czêœci na
skutek obni¿onego poziomu w zakresie œredniowysokotonowym.

LABORATORIUM KOMENTARZ

PODSTAWKOWA ELASTYCZNOŒÆ
W poprzednim numerze Audio, w pierwszym
odcinku testu monitorów, nast¹pi³a ods³ona
nowego sposobu obrazowania charakterystyki
przetwarzania zespo³ów g³oœnikowych. Wraz
z tym obszernie wyjaœniliœmy zasady tego
sposobu. Przypomnijmy w skrócie – ka¿da
z charakterystyk, pokazanych na jednym
rysunku, reprezentuje pomiar na innej osi – poza
osi¹ g³ówn¹ (w skrócie – na wprost g³oœnika),
uwzglêdnione s¹ k¹ty 15O i 30O w p³aszczyŸnie
poziomej („w bok”), oraz +/- 7 O w p³aszczyŸnie
pionowej (w górê i w dó³), mieszcz¹ siê wiêc
one w praktycznym zakresie k¹tów, w jakim
mo¿e znaleŸæ siê s³uchacz, i daj¹ lepszy wgl¹d
w sytuacjê, ni¿ jakakolwiek pojedyncza
charakterystyka. Charakterystyki te mierzone s¹
z maskownic¹ zdjêt¹, dodajemy do nich jedn¹
z maskownic¹ za³o¿on¹ – na osi g³ównej. Z tej
wi¹zki mo¿na „wyd³ubywaæ” pojedyncze
charakterystyki (pomo¿e w tym ich
zró¿nicowanie kolorystyczne), poszukuj¹c
najbardziej wyrównanej, aby ustawiæ monitory
w kierunku miejsca ods³uchowego ustalon¹ w
ten sposób osi¹ – . Takie „œledztwo” mo¿e byæ
po¿yteczne zw³aszcza w przypadku
podstawkowych zespo³ów g³oœnikowych.
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I podstawkowe, i wolnostoj¹ce zespo³y
g³oœnikowe, dwudro¿ne czy trójdro¿ne, czêsto
wykazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ charakterystyk
w p³aszczyŸnie pionowej. Nasz fotel czy kanapa
w zasadzie okreœla, na jakiej wysokoœci bêdzie
nasza g³owa (najczêœciej z uszami), manewrowaæ
mo¿emy raczej g³oœnikami – ale w przypadku
kolumn wolnostoj¹cych pole manewru ogranicza
siê do ich pochylania do ty³u (co powoduje, ¿e
przechodzimy na osie poni¿ej osi g³ównej), a to
nie zawsze jest wygodne. W przypadku monitorów mamy znacznie wiêksze mo¿liwoœci – nie
musimy przecie¿ ograniczaæ siê do standardowych podstawek 60-cm. ¯e warto o tym
pomyœleæ (a wczeœniej oczywiœcie zapoznaæ siê
z naszymi pomiarami...) przekonuj¹
charakterystyki B&W 865 (str. 54) – g³oœniki te
na osi +7O (lekko w górê) maj¹ charakterystykê
znacznie lepiej zrównowa¿on¹, ni¿ na osi
g³ównej, a tym bardziej, ni¿ na osi –7 O . Niskie
podstawki spowoduj¹ w³aœnie, ¿e bêdziemy
znajdowaæ siê na osi „dodatniej”, korzystnej ze
wzglêdu na kszta³t charakterystyki (ale uwaga
– w tym konkretnym przypadku, wcale nie
zawsze!), a podstawki wysokie – odwrotnie. Co
wiêcej, g³oœniki podstawkowe mo¿na odwróciæ
do „góry nogami”, i je¿eli w opisanym przypadku
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nie mamy do dyspozycji niskich, ale w³aœnie
wysokie podstawki, to ustawiaj¹c na nich g³oœniki
odwrócone, uzyskamy podobny rezultat.
S¹ g³oœniki ma³o wra¿liwe na zmianê osi - np.
Wharfedale Evo^2-10, albo wra¿liwe
w wybranym zakresie i p³aszczyŸnie - B&W 865
i Monitor Audio RS1 na przejœciu œrednich
i wysokich czêstotliwoœci w p³aszczyŸnie
pionowej, a Triangle Titus ES w zakresie
wysokich tonów, czy o tak tendencyjnie
opadaj¹cych charakterystykach, jak DLS R60,
gdzie ka¿de zwiêkszenie k¹ta wzglêdem osi
g³ównej powoduje coraz wyraŸniejszy deficyt
czêstotliwoœci wysokich, a nawet œrednich,
wzglêdem niskich.
Nie nale¿y liczyæ na to, ¿e ustawiaj¹c siê na
wybranej osi, bêdziemy s³yszeæ brzmienie
okreœlone przez jedn¹ wybran¹ charakterystykê
– docieraj¹ do nas równie¿ fale odbite, czyli
promieniowane w innych kierunkach, st¹d to,
co s³yszymy, jest funkcj¹ ca³ej energii wypromieniowywanej przez zespó³ g³oœnikowych
(zale¿n¹ w du¿ym stopniu od akustyki
pomieszczenia). Ale zawsze charakterystyka
z osi, na której jesteœmy ustawieni, bêdzie
w brzmieniu uprzywilejowana – bo na tym
kierunku nie ma przecie¿ ¿adnego t³umienia.
Zawsze mo¿e byæ lepiej lub gorzej,
co najmniej inaczej...
Andrzej Kisiel

