Zespo³y g³oœnikowe 3400 - 4000 z³ HI-FI

PIÊKNIE
i ŒREDNIO DROGO

Jamo C 803
Opera MINI
Dali MENTOR 1
Elac BS 243
NHT Classic Three

W tej grupie monitorów walka o zainteresowanie
audiofila przeros³a nawet nasze oczekiwania. To najciekawszy odcinek wieloczêœciowego supertestu – nie tylko
w porównaniu do dwóch wczeœniejszych, poœwiêconych
tañszym konstrukcjom, ale tak¿e na tle jeszcze dro¿szych
monitorowych porcji, szykowanych ju¿ do kolejnych
numerów.
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P

ojawiaj¹ siê tutaj wybryki i fanaberie,
konstrukcje trójdro¿ne, bogaty przekrój
przetworników, materia³ów membran,
systemów obudów, a tak¿e pe³ny rozkwit
estetyczny – ka¿da z konstrukcji jest na swój sposób
piêkna, nie ma tu ¿adnych przeciêtniaków. A ceny nie s¹
jeszcze „abstrakcyjne” i chyba ka¿dy, kto chcia³by
wst¹piæ do elitarnego klubu mi³oœników wy¿szej kultury
podstawkowej, ma teraz ku temu doskona³¹ okazjê. Czy
elity zawsze maj¹ racjê, to ju¿ dyskusja na inn¹ okazjê,
ale ta pi¹tka monitorów to te¿ z pewnoœci¹ elita swojej
klasy. Prezentacjê prowadzimy zgodnie z porz¹dkiem
wzrastaj¹cych cen, ka¿dy mo¿e wiêc zatrzymaæ siê tam,
gdzie mu to naka¿e w³asny bud¿et.
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Jamo C803

Jamo tkwi w szczegó³ach
Opinia o powrocie stereo znajduje silne oparcie choæby w tym fakcie,
¿e Jamo wci¹¿, a mo¿e nawet z wiêksz¹ intensywnoœci¹ ni¿ kilka lat temu,
dostarcza nam zespo³y g³oœnikowe o audiofilskich ambicjach. Bo chocia¿ mo¿na
sobie wyobra¿aæ C803 jakoœ wplecione w system wielokana³owy, to raczej
na wyobra¿eniach siê skoñczy – to rasowy, pe³nozakresowy monitor
stworzony do pracy stereofonicznej.

S

eria Concert ma swoj¹ historiê i swoich
bohaterów. Od pocz¹tku pomyœlana jako
powa¿na oferta dla audiofilów, najwiêkszy
sukces odnios³a dziesiêæ lat temu, gdy Concert 8
– te¿ podstawkowiec – zdoby³ nagrodê EISA.
Wówczas seria Concert mia³a jednak nieco inny
profil, sk³ada³a siê tylko z dwóch konstrukcji,
oprócz „Ósemek” by³y jeszcze wolnostoj¹ce
„Jedenastki”, i by³y to modele wyraŸnie dro¿sze
od wspó³czesnych. Tych jest o wiele wiêcej,
rodzina Concert ma kilka podserii, wœród których
C803 grupuje najdro¿sze modele i miêdzy
którymi znajdujemy w³aœnie C803 – kosztuj¹ce
po³owê tego, co dziesiêæ lat temu Concert 8!
Jakie cechy ustawiaj¹ C803 na znacznie ni¿szej
pó³ce cenowej? Chocia¿ minê³a ca³a dekada,
dobrze pamiêtam Concert 8. By³y znacznie
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masywniejsze od C803, ale jak siê za chwile
oka¿e, przetworniki w C803 s¹ jeszcze
ciekawsze; pewne oszczêdnoœci poczyniono
wiêc w wykonaniu obudowy – która jest
oklejona nie fornirem, ale foli¹ winylow¹
– imituj¹c¹ czereœniê lub w kolorze czarnym.
Jest to pewne zaskoczenie, jako ¿e monitory
w tym zakresie ceny w zasadzie regularnie
pokazuj¹ bardziej ekskluzywn¹ naturaln¹ okleinê
albo specjalne lakierowanie. To jednak jedyna,
jedyniutka uwaga dotycz¹ca tego, co widaæ,
zarówno z zewn¹trz, jak i od wewn¹trz.
Konstrukcja C803 jest pe³na technicznych
niespodzianek i smaczków. Koñcz¹c sprawê
obudowy, mimo pospolitego wykoñczenia
powierzchni, nie jest ona zwyk³¹ prostopad³oœcienn¹ skrzynk¹ – boczne œcianki s¹ wyraŸnie
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wygiête, co wiêcej, wypuk³a jest tak¿e œcianka
górna, potraktowana inaczej ni¿ pozosta³e,
polakierowana na czarno. Wewn¹trz obudowa
ma pionowe wzmocnienie. C803 to kolejna
konstrukcja bas-refleks, z du¿ym otworem na
tylnej œciance. Wyprofilowany jest nie tyle sam
wylot, co tunel na ca³ej swojej d³ugoœci – w jej
po³owie ma minimaln¹ œrednicê ok. 6 cm
i stopniowo rozszerza siê ku obydwu koñcom.
Rozwi¹zanie to ma byæ skuteczniejszym
sposobem zmniejszenia turbulencji i kompresji
przy wysokich poziomach wysterowania, kiedy
powietrze w tunelu osi¹ga krytyczn¹ prêdkoœæ;
Jamo podaje nawet konkretn¹ wartoœæ
– ciœnienie z otworu mo¿e byæ o 5 dB wy¿sze,
zanim pojawi¹ siê niekorzystne zjawiska,
w stosunku do otworu... no w³aœnie, tego nie
podano – czy pozbawionego jakichkolwiek
wyprofilowañ krawêdzi wylotu, czy z takimi
wyprofilowaniami, które s¹ ju¿ codzienn¹
praktyk¹? Zwraca te¿ uwagê bardzo skromne
wyt³umienie obudowy, co z pewnoœci¹ nie jest
dyktowane przez oszczêdnoœæ, ale przez
intencjê konstruktora zapewnienia jak
najsprawniejszego dzia³ania uk³adu rezonansowego obudowy. W takiej sytuacji dynamika ma
priorytet kosztem pojawienia siê podkolorowañ
powodowanych przez paso¿ytnicze rezonanse
wewn¹trz obudowy. I proszê mi wierzyæ – tak
to w³aœnie s³ychaæ. Ale wci¹¿ omijamy to, co
w technice C803 najciekawsze i najwartoœciowsze – oczywiœcie przetworniki. Podobnie jak
w konstrukcji Elaca BS 243, midwoofer i tweeter
rywalizuj¹ o tytu³ najbardziej innowacyjnego.
Obudowa C803, chocia¿ w g³ównej czêœci
oklejona foli¹, a nie fornirem, ma do
pokazania wiele interesuj¹cych elementów.
Górna œcianka C803 wyró¿nia siê innym
wykoñczeniem i wypuk³ym kszta³tem, boczne
œcianki równie¿ s¹ wygiête.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Zaciski
przy³¹czeniowe
coraz czêœciej s¹
traktowane jako
wa¿na, niemal
presti¿owa
ozdoba g³oœnika,
st¹d widzimy je
w oprawach
o firmowych
kszta³tach.
Otwór bas-refleks wci¹¿
najczêœciej
pozostaje
okr¹g³y, ale jego
wzd³u¿ny profil
w konstrukcji
C803 nie jest ju¿
taki zwyczajny.
Zacznijmy od wysokotonowego. Tego rodzaju konstrukcjê
spotkaliœmy ju¿ kilka lat temu w kolumnach serii E 7. Ide¹ jest
odsprzêgniêcie tweetera od obudowy, która zawsze, niezale¿nie od
solidnoœci swoich œcianek, jest noœnikiem wibracji pochodz¹cych od
pracy g³oœnika niskotonowego. Znan¹ (chocia¿ wcale nierozpowszechnion¹) metod¹ redukcji ich wp³ywu na g³oœnik wysokotonowy jest
umieszczenie tego ostatniego na szczycie obudowy, za poœrednictwem t³umi¹cej podk³adki. Ale nie ka¿dy producent mo¿e, a nawet nie
ka¿dy chce umieszczaæ tam tweeter... Jamo przygotowa³o wiêc du¿¹
puszkê, w której zasadnicza czêœæ tweetera „p³ywa”, utrzymywana
przez elastyczn¹ wk³adkê. I tutaj te¿ padaj¹ liczby – a¿ 20-decybelowa
ró¿nica w poziomach wibracji transmitowanych z przedniej œcianki do
tweetera klasycznego w porównaniu do DTT (tak Jamo nazywa ten
patent – Decoupled Tweeter Technology). Front tweetera ma lekko
tubowy profil, którego zadaniem jest nie tylko podniesienie sprawnoœci, ale te¿ uformowanie w zakresie kilku kiloherców nieco bardziej
skupionej wi¹zki promieniowania – aby choæ czêœciowo upodobniæ do
siebie charakterystyki kierunkowe obydwu g³oœników w okolicy
czêstotliwoœci podzia³u, a przez to uczyniæ przejœcie charakterystyki
przez ten newralgiczny zakres bardziej p³ynnym, nie tylko na osi
g³ównej, ale równie¿ pod innymi k¹tami. Membrana to klasyczna
kopu³ka tekstylna, z 25 mm cewk¹ napêdzan¹ standardowym
magnesem ferrytowym.
Jeszcze wiêcej ciekawostek dotyczy g³oœnika nisko-œredniotonowego. Najbardziej intryguj¹cym szczegó³em jest para cienkich
przewodów, która przylutowana do koñcówek cewki samego g³oœnika
(czyli tam, gdzie jest doprowadzony sygna³), wchodzi przez otwór
wentylacyjny do œrodka uk³adu magnetycznego. Mo¿na by pomyœleæ,
¿e znajduje siê tam jakiœ czujnik pracuj¹cy w uk³adzie sprzê¿enia
zwrotnego, ale sygna³ z tego czujnika musia³by sterowaæ wzmacniaczem. To coœ zupe³nie innego i zupe³nie nowatorskiego – to uk³ad
„aktywnej kontroli impedancji”; byæ mo¿e czêœæ sygna³u, p³yn¹c przez
dodatkow¹, specjaln¹ cewkê, wp³ywa na indukcyjnoœæ g³ównej cewki
tak, aby impedancja pozostawa³a stabilna przy ró¿nych pozycjach
cewki w szczelinie, podczas gdy w normalnym g³oœniku charakterystyka impedancji jest do pewnego stopnia zmienna, a to wprowadza do
uk³adu nieliniowoœæ i zniekszta³cenia. I znowu liczby – zniekszta³cenia
maj¹ zostaæ zredukowane o 6 dB. A ciekawe te procesy zachodz¹
w obrêbie du¿ego, 11 cm uk³adu magnetycznego, opartego na
mocnym, odlewanym koszu.
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LABORATORIUM Jamo C803

rys. 2. Charakterystyka modułu impedancji.

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

4
87
125
38 x 22,5 x 34
b.d.

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Jamo C803 jest z pewnoœci¹ rekordzist¹ tej
grupy w sprawnoœci przetwarzania niskich
czêstotliwoœci. I nic dziwnego, trzy konkurencyjne konstrukcje pos³uguj¹ siê mniejszymi
g³oœnikami w mniejszych obudowach, a jedyna,
która ma podobn¹ wielkoœæ woofera (Classic
Three NHT), pracuje z obudow¹ zamkniêt¹,
z natury rzeczy mniej sprawn¹.
Ale osi¹gniêcia C803 by³yby wyœmienite
równie¿ na tle podobnych konstrukcji, ma³o
który monitor mo¿e siê pochwaliæ spadkiem
Membrana nisko-œredniotonowego to te¿ coœ
specjalnego. Na podstawie oglêdzin mo¿na
powiedzieæ o niej tyle, ¿e jest z³o¿ona z dwóch
warstw plecionki, miêdzy którymi znajduje siê
struktura przypominaj¹ca plaster miodu.
Przypomina to membrany „Hexacone”
niemieckiego Etona, ale Jamo na temat materia³u
membrany nie podaje ¿adnych faktów poza
ogólnikiem, ¿e jest sztywna; wraz z czystym
sto¿kowym profilem ma to zapewniæ g³adk¹
charakterystykê przetwarzania w ca³ym zakresie
œredniotonowym. Tu pojawia siê nazwa „Hard
Conical Cone”, co w prawie dos³ownym
t³umaczeniu brzmi jak „twarde mas³o maœlane”,
ale o ile po polsku membrana to membrana
i mo¿e ona mieæ profil sto¿kowy, wyk³adniczy
albo wycinka sfery, to po angielsku „cone” to
zarówno sto¿ek, jak i utrwalone okreœlenie
membrany o dowolnym kszta³cie (byle nie
kopu³kowej – to ju¿ „dome”). Tyle wyk³adu
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rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

–6 dB ulokowanym poni¿ej 40 Hz.
Poziom niskich tonów znajduje siê nieco
powy¿ej zakresu œredniotonowego, widaæ te¿
os³abione przejœcie przez czêstotliwoœæ podzia³u,
ale to zjawisko czêsto spotykane i do pewnego
stopnia tolerowane przez s³uch, a tutaj nie
przybiera rozmiarów k³opotliwych, zreszt¹
g³êbokoœæ tego os³abienia zale¿y od wysokoœci
osi pomiaru. Ze wzglêdu na lekk¹ przewagê
wysokich tonów nad œrednimi niekoniecznie
musimy znajdowaæ siê dok³adnie na osi g³ównej,

Obydwa g³oœniki pe³ne s¹ oryginalnej
techniki Jamo. Pracuj¹ca czêœæ g³oœnika
wysokotonowego jest izolowana od wibracji
obudowy za pomoc¹ elastycznego osadzenia
w du¿ej puszce, której integraln¹ czêœci¹ jest
te¿ zewnêtrzny pierœcieñ mocuj¹cy. G³oœnik
nisko-œredniotonowy zwraca uwagê par¹
przewodów ³¹cz¹cych jego zaciski z... no
w³aœnie, z czymœ ukrytym wewn¹trz du¿ego
uk³adu magnetycznego, co pracuje
w systemie „aktywnej kontroli impedancji”. Membrana to kompozycja dwóch
zewnêtrznych warstw plecionek
i wewnêtrznej struktury
przypominaj¹cej plaster
miodu. Kosz jest bardzo
solidny i nowoczesny
– odlewany z metali
lekkich, ³adnie
wyprofilowany.

ale te¿ nie mo¿na jednoznacznie rekomendowaæ
wyraŸnie innego ustawienia. Optymalny rezultat
uzyskamy w obszarze pomiêdzy osi¹ g³ówn¹
a k¹tem 15O, co oznacza najbardziej typowe
ustawienie g³oœników wzglêdem miejsca
ods³uchowego.
4-omowa impedancja znamionowa (ustalona
na podstawie 3,5-omowego minimum charakterystyki impedancji przy 200 Hz) jest po czêœci
przyczyn¹ wysokiej efektywnoœci napiêciowej
(87 dB).
z jêzykoznawstwa, ale jeszcze wcale nie koniec
opisu nisko-œredniotonowego – pozosta³ nam do
przedstawienia piêkny „korektor fazy” (tu polska
nazwa jest doœæ niefortunna, ale siê przyjê³a
i wszyscy wiedz¹, o co chodzi) – metalowy
i finezyjnie wklês³y na koñcu, jak niektóre naboje
policyjne. Zastosowanie tego elementu
(przymocowanego w centrum uk³adu magnetycznego, a wiêc nieruchomego), zamiast
typowej nak³adki przeciwpy³owej, przyklejonej
do membrany, pozwala zmniejszyæ masê
drgaj¹c¹, poprawiæ ch³odzenie cewki (przez
szczelinê wokó³ „korektora”) i jego kszta³tem
wp³ywaæ na charakterystykê przetwarzania
w zakresie œrednich czêstotliwoœci. W g³oœniku
C803 jest jeszcze coœ, choæ ju¿ naprawdê nie
wiem w jakim celu - miêdzy karkasem cewki
drgaj¹cej, którego przednia krawêdŸ wychodzi
przed powierzchniê membrany, a sam¹
membran¹ wklejono pierœcieñ z pianki. Ale
dziêkujê ci, Jamo, ¿e mia³em o czym pisaæ.

Front przed kopu³k¹
wysokotonow¹
przypomina swoim
profilem krótk¹ tubê
i ma podobne dzia³anie
– wzmacnia zakres
kilku kiloherców,
jednoczeœnie ograniczaj¹c rozpraszanie
w tym zakresie,
aby dopasowaæ
je do charakterystyk
g³oœnika niskoœredniotonowego
w okolicach czêstotliwoœci podzia³u.

ODS£UCH
Pe³na konstrukcyjnych smaczków konstrukcja Jamo gra równie
bezkompromisowo, do pewnego stopnia technicznie, ale w dobrym tego
s³owa znaczeniu – dok³adnie, wrêcz precyzyjnie w pewnych zakresach,
sprawnie i wydajne. Pierwsze wra¿enie wskazuje na lekk¹ przewagê
konturów nad wype³nieniem i chocia¿ ucho nas w ten sposób nie oszukuje,
taki sposób prezentacji jest wpisany w charakter C803, to szybko
nabieramy przekonania, ¿e jest to wynikiem nie braku czy niedostatku
czegokolwiek, ale bardzo zaawansowanych umiejêtnoœci analitycznych
i mikrodynamicznych. W sprzêcie wideo mo¿emy zmniejszyæ kontrast czy
ostroœæ, i w ten sposób oswoiæ np. sygna³ o s³abej jakoœci. W sprzêcie audio
zrobiæ tego nie mo¿emy, dostajemy wysok¹ rozdzielczoœæ sprzêtu
z dobrodziejstwem inwentarza. C803 maj¹ w arsenale swoich œrodków
wyrazu nie tylko mikrodynamikê, ale te¿ dynamikê du¿ej skali, oczywiœcie
w kontekœcie g³oœników tej wielkoœci. Opiera siê na niej – albo ona na nim
– wszechstronnie rozwiniêty bas, który, mo¿na to stwierdziæ jasno, siêga
g³êboko, ale nie wykorzystuje tej zdolnoœci do subiektywnego nasycenia
brzmienia, do nadania mu miêkkoœci i masy. Niskie tony stawiaj¹ na
uderzenie, nieustann¹ energetycznoœæ. Bas czêsto szar¿uje, czasami idzie
ju¿ po bandzie, zbli¿aj¹c siê do granicy podbarwienia œrednich tonów.
W strojeniu i t³umieniu obudowy wyraŸnie postawiono na dynamikê, a nie
uspokojenie. O takich priorytetach konstruktora œwiadcz¹ te¿ wysokie tony
– lekko wyostrzone i podmetalizowane, bardzo rozdzielcze. Z tych
g³oœników otrzymujemy bardzo du¿o informacji, a¿ do tego pu³apu
cenowego ¿aden monitor nie wykazywa³ tak daleko posuniêtych sk³onnoœci
i umiejêtnoœci do wydobycia detalu w ca³ym pasmie.
Tak, stereo zdecydowanie wraca, skoro Jamo projektuje tak w³aœnie
graj¹ce g³oœniki.

C803
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

3400
KONSBUD HIFI
www.konsbud-hifi.pl

Wykonanie
Bardzo zaawansowane przetworniki, szczególnie nisko-œredniotonowy. Obudowa solidna, o ciekawym
kszta³cie, chocia¿ oklejona foli¹ drewnopodobn¹.
Parametry
Lekko wyeksponowane skraje pasma, bardzo niska (jak
na tej wielkoœci konstrukcjê) dolna czêstotliwoœæ graniczna. Impedancja 4-omowa, wysoka efektywnoœæ a¿ 87 dB.
Brzmienie
Energetyczne, dynamiczne, detaliczne, prowadzone
przez mocny i g³êboki, konturowy bas, wykoñczone
wyrazist¹ gór¹ pasma. Z charakterem.
listopad 2007
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(nomen omen w³oskim), podczas gdy Mini, choæ
dostêpne w trzech wersjach kolorystycznych,
akurat w takiej siê nie pojawiaj¹. W teœcie
wystêpuje wariant nazywany „Durmast”, bardzo
przypominaj¹cy naturalny, czyli niepodbarwiony
d¹b; do wyboru jest jeszcze kolor wiœniowy
i mahoniowy – okleina jest oczywiœcie naturalna,
taka te¿ ma byæ skóra pokrywaj¹ca przedni¹
i tyln¹ œciankê. Producent deklaruje te¿, ¿e
obudowa zbudowana jest nie tylko z MDF-u,
który dzisiaj sta³ siê ju¿ materia³em najpopularniejszym, ale i ze sklejki – która jest dro¿sza
i mniej wygodna w obróbce, jednak w pewnych
miejscach lepsza pod wzglêdem akustycznym.
Prawdopodobnie ze sklejki wygiêto boczne
œcianki, a pozosta³e elementy obudowy, bogato
profilowane na krawêdziach, z MDF-u. Front
wykonano z p³yty 2 cm, a bior¹c pod uwagê nie
tylko wielkoœæ obudowy, ale i potencja³ g³oœnika,
który jest w niej zamocowany i który jest
Ÿród³em wszelkich wibracji, taka gruboœæ wydaje
siê wrêcz luksusowa. W efekcie przede
wszystkim solidnoœci obudowy, bo g³oœniki
do³o¿¹ siê do tego w minimalnym stopniu, masa
Mini jest ca³kiem znaczna – 6 kg.

Opera MINI
Minimum minimorum
To firmowy debiut – Opera pojawia siê w Audio po raz pierwszy. Czy wybra³a
sobie dobry moment? Po prawdzie to my wybieraliœmy. Ma³e monitorki wydaj¹
s¹ najbardziej charakterystycznym produktem w³oskiego przemys³u
g³oœnikowego, jednak s³owo „wydaj¹ siê” jest tu kluczowe. W ofercie Opery
zdecydowanie dominuj¹ bowiem kolumny wolnostoj¹ce.

O

pera lubi nie tyle ma³e monitorki czy
w ogóle monitory, co ma³e g³oœniki
nisko-œredniotonowe, które zdominowa³y ca³¹ seriê Callas, do której Mini nale¿y. O ile
w podstawkowcach 11 cm g³oœnik nisko-œredniotonowy jest rzadkoœci¹, któr¹ jednak
zdarza siê spotkaæ, to nie przypominam sobie
¿adnej klasycznej wolnostoj¹cej audiofilskiej
konstrukcji (nie biorê wiêc tu pod uwagê
g³oœnikowych s³upków z zestawów kina
domowego), która pos³ugiwa³aby siê takimi
przetwornikami – a model SP bazuje na dwóch
„jedenastkach” i dwóch... tweeterach – jeden
umieszczono z ty³u. Wiêksze Diva i Divina maj¹
ju¿ 15 cm nisko-œredniotonowe (pierwsza dwa,
druga a¿ cztery). Dopiero w tañszej serii Classica
spotykamy konstrukcje z g³oœnikami 17 cm
– jeden monitor i dwa pod³ogowce. I nic nie
zapowiada takiego fajerwerku, jakim jest
flagowiec Opery – potê¿ny Tebaldi, z dwoma
20 cm g³oœnikami niskotonowymi i dwoma
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membranami biernymi na bocznej œciance,
dwoma 17 cm nisko-œredniotonowymi z przodu,
i czterema... tweeterami... z ty³u! Na szczêœcie
jeden jest te¿ na froncie. Tebaldi formalnie
nale¿y do serii Lirica, gdzie w tej chwili nie ma
¿adnego towarzystwa, ale byæ mo¿e z czasem
pojawi¹ siê kolejne równie fantastyczne projekty.
To chyba najlepszy dowód, ¿e kojarzenie
w³oskiej szko³y z dwudro¿nymi monitorkami to
ju¿ wspominanie zesz³orocznego œniegu. Zreszt¹
i Sonus Faber, chyba najbardziej odpowiedzialny
przez swoje dawne chlubne monitorowe
postêpki za tak ukszta³towan¹ audiofilsk¹
œwiadomoœæ, od paru ju¿ sezonów te¿ sobie
folguje i rozwija skrzyd³a w projektowaniu
bardzo obszernych kolumn wielodro¿nych.
Ale patrz¹c na Minimê, wci¹¿ widzimy
obrazek charakterystyczny dla w³oskiego
designu. Z ma³ymi nieœcis³oœciami – wykonanie
w drewnie czy choæby fornir, kojarzymy w tym
przypadku przede wszystkim z orzechem
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Jedna para,
ale jak¿e efektownych i wygodnych zacisków.
Dobrze, ¿e tylna œcianka nie okaza³a siê tak
w¹ska, aby podpowiedzieæ konstruktorowi ich
ustawienie jeden nad drugim – co niestety
czasami siê zdarza, a nie jest przyjemne
w obs³udze.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

I znowu wygiête
boczne œcianki – Opera
nie powo³uje siê jednak,
wzorem innych w³oskich producentów, na
kszta³t lutni czy
innych instrumentów
muzycznych, ale
nazywa ten profil
„kropl¹ ³zy”. Ktoœ
nad nimi zap³acze?...
Wykonanie obudowy
jest pe³ne smakowitych detali - zaokr¹gleñ, œciêæ, dylatacji.
Oprócz przedniej,
równie¿ tylna
œcianka wykoñczona
jest skór¹.

Pod wzglêdem zastosowanych przetworników Mini nie jest
konstrukcj¹ rewolucyjn¹ ani nawet szczególnie nowoczesn¹, trzyma
jednak przyzwoity standard, ma te¿ swoj¹ specyfikê. Owa wyj¹tkowoœæ polega na tym, ¿e g³oœnik nisko-œredniotonowy jest bardzo ma³y
– nawet jak na zwyczaje monitorów. Bior¹c pod uwagê w sumie a¿
piêtnaœcie monitorów ju¿ przetestowanych w trzech odcinkach,
w Mini po raz pierwszy spotykamy g³oœnik o œrednicy 11-12 cm
(zale¿y, co i w któr¹ stronê mierzyæ... bo kosz nie jest okr¹g³y).
Zwykle w uk³adach dwudro¿nych, czy to podstawkowych, czy
wolnostoj¹cych, mamy do czynienia albo z kalibrem 17-18 cm, albo
14-15 cm, a kolejne dwa-trzy centymetry ró¿nicy sprowadzaj¹
mo¿liwoœci g³oœnika w zakresie mocy, efektywnoœci i przetwarzania
niskich czêstotliwoœci do minimum minimorum, do granicy racjonalnoœci stosowania takiego g³oœnika w roli samodzielnego niskoœredniotonowego. Powierzchnia membrany takiej „jedenastki” to
tylko ok. 60 cm2, a wiêc 2/3 powierzchni „czternastki” i dwaipó³ raza
mniej od „siedemnastki”. W dodatku mniejsze g³oœniki maj¹ zwykle
równie¿ mniejsze wychylenie maksymalne membrany... I jak tu czymœ
takim w ogóle graæ? Nawet w uk³adach trójdro¿nych do roli
œredniotonowego konstruktorzy zwykle wybieraj¹ wiêksze g³oœniki.
Ale tam mo¿e byæ potrzebna ich wysoka efektywnoœæ, dyktowana
przez sekcjê niskotonow¹. W uk³adzie dwudro¿nym mo¿na szukaæ kompromisu miêdzy ró¿nymi parametrami, mo¿na te¿ poœwiêciæ
jedne na rzecz innych, tak ustawiæ g³oœnik i jego strojenie, ¿eby przy
niskiej efektywnoœci i niskiej mocy jego charakterystyka siêga³a nawet
ca³kiem nisko. Jednak wówczas ³atwo wyjœæ poza bardzo ograniczony
zakres g³oœnoœci, powoduj¹c wyraŸn¹ kompresjê i przesterowanie.
Mo¿na te¿ siê zagapiæ i delikatny g³oœnik po prostu zniszczyæ...
A zapewniaj¹c g³oœnikowi wiêksze mo¿liwoœci w tej dziedzinie, trzeba
zapomnieæ o przetwarzaniu basu. Jednak w ka¿dym przypadku
maksymalne ciœnienie w zakresie niskich czêstotliwoœci mo¿na
oszacowaæ na podstawie powierzchni i maksymalnego wychylenia
membrany. I g³oœnik wy¿ej d.... nie podskoczy.

listopad 2007

23

LABORATORIUM Opera MINI

rys. 2. Charakterystyka modułu impedancji.

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

8
83
60
27 x 14,5 x 25
6

* parametry zmierzone, ** dane producenta
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rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Konstrukcja Mini opiera siê na standardowych, 8-omowych przetwornikach Seasa, st¹d
i jej impedancja znamionowa to 8 omów,
z 6-omowym minimum przy 250 Hz. Jak
wskazuje minimum miêdzy dwoma szczytami
w zakresie niskotonowym, bas-refleks
dostrojono do oko³o 55 Hz. Jednak ciœnienie,
jakie przy tej czêstotliwoœci by³o mo¿liwe do
uzyskania z uk³adu rezonansowego obudowy
pobudzanego przez maleñki g³oœnik, by³o na tyle
niskie, ¿e notujemy tu ju¿ ponad 6-decybelowy

spadek na charakterystyce przetwarzania.
Spadek ten zaczyna siê ju¿ od 200 Hz i chocia¿
charakterystyka ma, jak na bas-refleks,
zaskakuj¹co ³agodne zbocze, to widaæ wyraŸnie,
¿e przetwarzanie niskich czêstotliwoœci nie jest
mocn¹ stron¹ Mini – dopóki nie pomo¿emy im
ustawieniem blisko œciany. Nie otrzymujemy te¿
szczególnie ³adnie wyrównanego zakresu
œrednio-wysokotonowego, ale tutaj mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e wyskoki niedaleko 1 kHz s¹ na tyle
w¹skopasmowe, i¿ nie bêd¹ specjalnie s³yszalne.

Maskownica wprowadza kolejny w¹skopasmowy
feler - zapad³oœæ przy 4 kHz, a tak¿e górkê przy
6 kHz. Wysokie tony osi¹gaj¹ maksymalny
poziom przy 15 kHz; w sumie najlepiej
zrównowa¿on¹ charakterystykê, bior¹c pod
uwagê s³aboœæ basu, uzyskujemy pod k¹tem 30 O .
W kontekœcie wielkoœci i wysokiej impedancji
tej konstrukcji nie jest zaskoczeniem jej niska
efektywnoœæ napiêciowa (83 dB).

Zastosowany g³oœnik nisko-œredniotonowy,
chocia¿ prowokacyjnie ma³y, nie jest taki
egzotyczny – to Seas, z czarn¹ polipropylenow¹
membran¹, miêkk¹ nak³adk¹ przeciwpy³ow¹,
o kszta³cie kosza charakterystycznym dla
generacji lat 80. i 90. ubieg³ego wieku. Wtedy
te¿ powsta³o trochê minimonitorów wykorzystuj¹cych ró¿ne wersje norweskiej „jedenastki”,
w tym model o znanej nazwie... Minima, znanej
w³oskiej firmy... Sonus Faber. A by³o to w roku
1984... Jak widaæ, W³osi s¹ przywi¹zani do tego
rozwi¹zania i nie krêpuj¹ siê go kontynuowaæ,
razem z nazw¹, pod szyldami innych firm. Ale
na tym podobieñstw miêdzy Minimami koniec,
tamta mia³a tweeter Dynaudio, Opera ma
tañszego Seasa, równie zas³u¿on¹, a wiêc
ponownie niem³od¹ ju¿ tekstyln¹ kopu³kê.
Wyskotonowy ma z ty³u puszkê, ale nie
ekranuj¹c¹, lecz plastikow¹, tworz¹c¹ ma³¹
komorê za wentylowanym uk³adem magnetycznym, natomiast nisko-œredniotonowy ma pe³ne
ekranowanie; byæ mo¿e chodzi³o o przynajmniej
czêœciowe „uzdatnienie” Mini do zajêcia pozycji
blisko telewizorów kineskopowych albo
o zestaw optymalnych dla konstruktora
parametrów uk³adu magnetycznego, charakterystycznych dla w³aœnie takiej wersji.
Mini pos³uguje siê obudow¹ bas-refleks.
Malutki g³oœniczek nie wymaga du¿ego otworu

w uk³adzie rezonansowym obudowy, œrednica
2,5 cm to kolejny rekord miniaturyzacji. Ale
nawet zak³adaj¹c, ¿e ze wzglêdu na ma³¹
prêdkoœæ powietrza wci¹¿ nie gro¿¹ nam szumy
turbulencyjne przy wylocie tunelu, to brak
wyprofilowania jego krawêdzi trochê tr¹ci
myszk¹. Widaæ jednak, ¿e przy tej wysokoœci
obudowy na takie wyprofilowania nie by³o ju¿
miejsca.

Zwrotnica sk³ada siê z dwóch cewek, trzech
kondensatorów i jednego rezystora – szybka
analiza samego sk³adu podpowiada, ¿e
najprawdopodobniej uruchomiono filtr
dolnoprzepustowy 2. rzêdu i górnoprzepustowy
3. rzêdu, tutaj razem z prostym szeregowym
t³umikiem dopasowuj¹cym poziom wysokich
tonów do zakresu nisko-œredniotonowego. A jest
co t³umiæ, bo efektywnoœæ ca³ego zespo³u jest
znacznie bli¿sza 80 ni¿ 90 decybelom.

Nisko-œredniotonowy zosta³ zaekranowany, a wysokotonowy ju¿ nie. Taka
niekonsekwencja nie jest szczytem
technicznej elegancji, ale praktyczne
znaczenie tych faktów jest dzisiaj
znikome – wyœwietlacze PDP
i LCD s¹ nieczu³e na zaloty
pola magnetycznego.

styczeñ 2008

Mini swoj¹ skromn¹
nazw¹ nawi¹zuje jednak
do podobnej konstrukcji
Sonus Fabera sprzed
prawie æwieræ wieku,
i pos³uguje siê przetwornikami Seasa o niewiele
krótszym sta¿u. Dla
mi³oœników klasyki
przekonanych, ¿e lepsze
jest wrogiem dobrego.

ODS£UCH
Z w³oskimi g³oœnikami – choæ niekoniecznie z Operami – kojarzy mi siê,
te¿ niekoniecznie pozytywnie, eufemistyczne okreœlenie „muzykalne”,
nadu¿ywane w swoim czasie do wzbogacenia czy wrêcz uwieñczenia
zestawu standardowych komplementów, tr¹c¹cych zbytnim technicznym
obiektywizmem (równowaga, neutralnoœæ, dok³adnoœæ), albo wrêcz s³u¿¹ce
do ich kontrowania – karta „muzykalnoœci” jest mocniejsza ni¿ karta
neutralnoœci (i wszelkie inne). Nic dziwnego, bo jest kart¹ znaczon¹.
W ramach prawa do subiektywnej oceny praktycznie ka¿de urz¹dzenie
mo¿na pochwaliæ za muzykalnoœæ i w ten sposób postawiæ na piedestale.
Nawet Operê Mini. Ale ja tego nie zrobiê, bo osobiœcie do muzykalnoœci
potrzebujê jednak trochê wiêcej basu. Kto podejrzewa, ¿e przejawi³em
w³aœnie jakiœ prymitywizm i nie potrafiê doceniæ szlachetnoœci charakteru
monitora, musi w koñcu sam pos³uchaæ Mini. B³¹d móg³ jednak tkwiæ
w³aœnie w tym, ¿e potraktowa³em Mini z pe³nymi audiofilskimi szykanami
(zreszt¹ tak samo jak pozosta³e monitory), czyli postawi³em je na
podstawkach, ok. jednego metra od œciany. Dopiero póŸniej przeczyta³em
w materia³ach firmowych, ¿e Mini s¹ przygotowane do pracy blisko œciany.
Je¿eli weŸmiemy na to poprawkê, czyli weŸmiemy pod uwagê wzmocnienie
niskich tonów pojawiaj¹ce siê w takim ustawieniu, to byæ mo¿e ca³oœæ
nabierze w³aœciwych proporcji, a nawet muzykalnoœci...
Tymczasem s³ychaæ by³o ograniczaj¹c¹ naturalne wybrzmienia
szczup³oœæ, ale te¿ s³u¿¹c¹ jej dobr¹ spójnoœæ i p³ynnoœæ zakresu œrednio-wysokotonowego. Wysokie tony s¹ lekko wyeksponowane, jednak niczym
specjalnie nie ra¿¹ ani nie b³yszcz¹. Dynamika jest skompresowana
– i trudno siê dziwiæ, 10 cm g³oœniczek nisko-œredniotonowy szybko dociera
do granic swoich mo¿liwoœci. Jak mini, to mini. Mo¿na ich pewnie s³uchaæ
d³ugo, bez zmêczenia i bez wielkiej ekscytacji, raczej z kieliszkiem dobrego
wina ni¿ z kuflem piwa. Na coœ mocniejszego przechodzimy, ustawiaj¹c siê
razem z Mini pod œcian¹.

MINI
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

3600
TRIMEX
www.trimex.pl

Wykonanie
Forma i treœæ charakterystyczna dla w³oskich monitorków – piêkna stolarka z dodatkiem skóry, dobre skandynawskie przetworniki, chocia¿ ju¿ nie najnowsze.
Parametry
Pofalowany zakres œrednio-wysokotonowy, niskie
czêstotliwoœci opadaj¹ ³agodnie, ale bardzo wczeœnie.
£atwa 8-omowa impedancja, efektywnoœæ 83 dB.
Brzmienie
Spójne, szczup³e, bez fajerwerków. Dla wype³nienia
niskich tonów konieczna lokalizacja blisko œciany.
listopad 2007
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 3400 - 4000 z³

wiêc o ile idea dzia³ania takiego tandemu
w ogóle ma sens, to ma go niezale¿nie od
wielkoœci g³oœnika nisko-œredniotonowego, który
w ¿adnym razie nie ma szans „dojœæ” z dobrym
przetwarzaniem do nawet dwa razy ni¿szej
czêstotliwoœci ni¿ 12 kHz. Producent musi te¿
wzi¹æ pod uwagê, ¿e czêœæ klientów bêdzie
budowa³a (albo przynajmniej to planowa³a)
systemy kina domowego, w których Mentor 1
ma wielkie szanse pojawiæ siê w kana³ach
tylnych. G³oœniki obs³uguj¹ce te kana³y nie musz¹
reprezentowaæ takiej samej jakoœci jak kolumny
z przodu, ale dobrze, je¿eli zachowuj¹ jak
najwiêcej cech decyduj¹cych o podobnym
brzmieniu. Czy deprecjonujemy pozycjê Mentora 1
jako audiofilskiego monitorka, rozwa¿aj¹c
powieszenie go na œcianie, a nie uroczyste
postawienie na podstawkach przed s³uchaczem?
Sam producent podpowiada równie¿ pierwszy
sposób instalacji, zak³adaj¹c z ty³u obudowy dwie
œruby, najwyraŸniej pomagaj¹ce w monta¿u
wieszaka. To pewna strata z estetycznego
punktu widzenia, bo kiedy g³oœniki bêd¹ staæ na
podstawkach, nie bêd¹ ju¿ mog³y pochwaliæ siê
tak nieskazitelnym ze wszystkich stron
wykonaniem. Jest te¿ pewien konflikt miêdzy
monta¿em naœciennym a wyprowadzonym z ty³u
otworem bas-refleks – chyba ¿e wieszak pozwoli
odsun¹æ obudowê na kilkanaœcie centymetrów,
w przeciwnym razie otwór chyba lepiej
zamkn¹æ.

Dali MENTOR I
Ma³a hybrydowa perwersja

Zakrawa na perwersjê, ¿e miniaturowa konstrukcja, z 5-calowym
nisko-œredniotonowym w obudowie o objêtoœci daleko mniejszej od 10 litrów,
wcale nie ogranicza siê do politycznie poprawnej dwudro¿noœci, obowi¹zuj¹cej
w rodzinie monitorów. Wyj¹tki potwierdzaj¹ regu³ê, ale w indywidualnych
przypadkach mog¹ mieæ swój sens.

T

rzy ró¿ne g³oœniki zmieœci³y siê na
przedniej œciance Mentora 1, gdy¿ dwa
z nich to z natury ma³e przetworniki
wysokotonowe, wspó³pracuj¹ce w hybrydowym
module wysokotonowym, charakterystycznym
dla wiêkszoœci kolumn Dali. Nawet w wiêkszych
modelach rozwi¹zanie to pozostaje oryginalne
i do pewnego stopnia kontrowersyjne, ale
wygl¹da bardziej naturalnie, gdy wystêpuje
w s¹siedztwie wiêkszej liczby innych przetworników. Natomiast tandem wysokotonowych obok
jednego ma³ego nisko-œredniotonowego...
Z pewnoœci¹ i konstruktorzy Dali zdawali sobie
sprawê z tego, ¿e Mentor 1 wydawaæ siê ju¿
bêdzie pewnym kuriozum, ale i samo w sobie ma
to równie¿ dobr¹ stronê – daje znacznie wiêksz¹
szansê zauwa¿enia tych g³oœniczków wœród
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konkurencji. Zreszt¹, skoro wszystkie kolumny
tej serii s¹ tak wyposa¿one, i jest to jedno
z najwa¿niejszych znamion firmowej techniki, nie
mo¿na Mentora 1 potraktowaæ po macoszemu,
nie mo¿na go zdegradowaæ, uproœciæ czy nawet
„zracjonalizowaæ”, bo wtedy trac¹c wsparcie
firmowej filozofii, tym bardziej straci szansê na
sukces. A z argumentów czysto akustycznych –
gdybyœmy mieli do czynienia z uk³adem bli¿szym
klasycznej trójdro¿noœci, w której jeden
z g³oœników przetwarza œrednie tony (lub choæby
umownie zakres górnego œrodka/ni¿szej góry,
tak jak w NHT Classic Three), to ³¹czenie takiego
ogniwa z 5-calowym g³oœnikiem nisko-œredniotonowym by³oby rzeczywiœcie dzieleniem w³osa na
czworo. Ale podzia³ miêdzy tweeterami ma
miejsce przy 12 kHz (wg danych producenta),
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Inaczej ni¿ zwykle w „powyginanych”
obudowach, jak np. Jamo C803, skrzynka
Mentorów ma œcianki boczne proste, za to
wypuk³¹ tyln¹ i przedni¹. Na froncie pojawia
siê jednak jeszcze dodatkowy panel, który
daje g³oœnikom ³atwiejsz¹ do ich monta¿u,
p³ask¹ powierzchniê. Ale ani trochê nie psuje
to elegancji niezwykle powabnych ma³ych
Mentorków.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Na pierwszy rzut
oka otworu bas-refleks nie
widaæ ani
z przodu, a ni
z ty³u... a jednak
jest w³aœnie tutaj
– chowa siê
w oprawie
gniazda przy³¹czeniowego.
Terminal sk³ada
siê z jednej pary,
bardzo ³adnych
zacisków.
Dali wprowadza modele Mentor stopniowo, a takim postêpowaniem ró¿ni siê od wiêkszoœci producentów, którzy zwykle og³aszaj¹
„zwodowanie” ca³ej, kompletnej serii nowych konstrukcji. Metoda
„wszystko naraz” wydaje siê œwiadczyæ o lepszej organizacji, daje
klientowi pe³ny obraz sytuacji, pozwala wydrukowaæ kompletne
katalogi, itp. Ale nie ma ró¿y bez kolców, pod presj¹ czasu, w jakim
musi pojawiæ siê nowa linia produktów, mog¹ siê zdarzaæ po prostu
projektanckie niedoróbki, ca³a seria i rynkowa strategia firmy nie
bêdzie czekaæ na jakiegoœ marudera, z którym jego konstruktor nie do
koñca mo¿e daæ sobie radê... albo wiêc, co jest mniejszym z³em,
model taki nie wchodzi do oferty, albo, co czêstsze, do oferty
wchodzi, bo jest w niej bardzo potrzebny, chocia¿ niedopracowany
(znam takie przypadki nawet nie z w³asnych obserwacji, ale ze szczerych
wyznañ konstruktorów). Sytuacja, w której nie ma marketingowej
presji na uroczyste przedstawienie ca³ej serii, daje projektantom
wiêcej swobody i czasu, a w efekcie lepsze rezultaty. Tak chcieliby
pracowaæ w ka¿dej firmie, ale im nie daj¹... Daj¹ za to w Dali.
Pochodn¹ takiego luzu jest te¿ jednak mniej korzystny dla klienta
luz w przedstawianiu oferty przez samych dystrybutorów. Mentorki 1
dostarczono nam do testu w pierwszej po³owie minionego roku, ale
jeszcze w grudniu, a mo¿e i do tej pory, nie ma na ich temat ani s³owa
w polskiej wersji witryny Dali – s¹ tam przedstawione tylko Mentory 6
(wolnostoj¹ce dwuipó³dro¿ne, testowane w Audio 6/2007) i Mentory 2
(podstawkowe, ale z wiêkszym ni¿ w „Jedynkach”, 18 cm nisko-œredniotonowym), czyli dwie konstrukcje, które rozpoczê³y seriê
Mentor pond rok temu. Niedawno od dystrybutora dowiedzieliœmy siê
(i pisaliœmy w listopadowych Aktualnoœciach) o najwiêkszych,
trójro¿nych Mentorach 8, ale na angielskojêzycznej wersji witryny
znaleŸliœmy te¿ Mentory 5 – dwuipó³dro¿ne jak Mentory 6, jednak
z mniejszymi, 5-calowymi nisko-/nisko-œredniotonowymi), a tak¿e
centralny Vokal. Do tej pory ca³y czas, pisz¹c „dwuipó³ro¿ne”,
abstrahowaliœmy od podzia³u sekcji wysokotonowej, ale bior¹c pod
uwagê wprowadzan¹ w jej ramach kolejn¹ czêstotliwoœæ podzia³u,
wszêdzie powinniœmy doliczyæ jedn¹ drogê. W ramach takiej konwencji Mentory 1 s¹ wiêc formalnie trójdro¿ne tak jak HNT Classic Three.
Drugim technicznym smaczkiem wiêkszoœci konstrukcji Dali,
w tym wszystkich Mentorów, s¹ membrany g³oœników nisko-œredniotonowych, wykonane z mieszanki w³ókien drzewnych.
Br¹zowy kolor takich membran nie jest jednak dok³adnie „naturalnym
kolorem” tych w³ókien, ale wynika z zastosowania takiego w³aœnie
barwnika, oczywiœcie wybranego nie przypadkiem. O jakimœ
„oszustwie” nie ma tu jednak mowy, w odró¿nieniu od najtañszej serii
Dali Concept, gdzie w ten sposób lakieruje siê membrany wykonane ze
„zwyk³ej” pulpy celulozowej.
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LABORATORIUM Dali MENTOR 1

rys. 2. Charakterystyka modułu impedancji.

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

4
84
40 − 120
32 x 16 x 24
5,2

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Charakterystyka impedancji Mentora 1
potwierdza, ¿e Dali dba o wygodn¹ wspó³pracê
wzmacniaczy i zespo³ów g³oœnikowych.Minima
charakterystyki znajduj¹ siê na poziomie
5 omów, co pozwala uznaæ konstrukcjê za
znamionowo 6-omow¹, a ponadto przebieg
w g³ównej czêœci pasma jest bardzo wyrównany,
niemal¿e zlinearyzowany, co dla niektórych
wzmacniaczy te¿ ma znaczenie. Wobec takiej
³askawoœci impedancji i minimonitorowej
wielkoœci uk³adu, efektywnoœæ na poziomie

rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

84 dB to usprawiedliwiony rezultat.
Charakterystyka przetwarzania wznosi siê ku
wysokim czêstotliwoœciom, ale pokazuje te¿
lekkie wyeksponowanie niskich czêstotliwoœci,
ze szczytem znajduj¹cym siê nawet poni¿ej
100 Hz; wzglêdem œredniego poziomu, spadek
–6 dB pojawia siê przy ok. 50 Hz.
Charakterystyki zmierzone pod ró¿nymi
k¹tami le¿¹ blisko charakterystyki z osi g³ównej,
nie pojawiaj¹ siê zapad³oœci ani w zakresie
czêstotliwoœci podzia³u miêdzy nisko-œrednioto-

nowym a sekcj¹ wysokotonow¹, ani w jej
obrêbie, obydwa jej przetworniki zosta³y bardzo
dobrze zintegrowane. Ale ze wzglêdu na
wzmocnienie wysokich tonów, mo¿na poleciæ
ustawienie siê z miejscem ods³uchowym nawet na
osi 30 O (w bok, co w praktyce oznacza ustawienie g³oœników równolegle, a nie skrêcanie ich
w kierunku s³uchacza), wówczas ca³a charakterystyka prezentuje najlepsze zrównowa¿enie.
Maskownica wywo³uje zafalowanie
w zakresie 3-6 kHz.

Producent wyjaœnia, ¿e takie po³o¿enie
otworu pozwoli³o na ni¿sze dostrojenie uk³adu
rezonansowego obudowy – byæ mo¿e poprzez
instalacjê tunelu d³u¿szego, ni¿by na to
pozwoli³a g³êbokoœæ obudowy?

nas z szeregiem mniej oczywistych dla laika
(a czasami i eksperta) firmowych „patentów”,
których ca³y komplet zawarto w konstrukcjach
serii Mentor. Ale najczêœciej chodzi nie
o wyjaœnione rozwi¹zania techniczne, a raczej
o uniwersalne zalety brzmieniowe, do których
osi¹gniêcia d¹¿y wiêkszoœæ konstruktorów.
Z rzeczy wartych przytoczenia i potwierdzenia
– g³oœniki Dali, chocia¿ 4-omowe, s¹ doœæ
³atwym obci¹¿eniem dla wzmacniaczy, poniewa¿
ich charakterystyka impedancji ma niewielk¹
zmiennoœæ, a poni¿ej poziomu 4 omów
schodzi rzadko.
Producent podkreœla te¿ rêczne wykonanie
i drobiazgow¹ kontrolê jakoœci, opart¹ na
indywidualnej odpowiedzialnoœci osoby
prowadz¹cej monta¿ okreœlonej pary g³oœników;
produkcja Mentorów nie
jest wiêc prowadzona
„taœmowo” i odbywa
siê w macierzystej
Danii.

Charakterystyczn¹ cech¹ Mentorów jest
wygiêcie tylnej œcianki obudowy; zasadnicza
skrzynka ma w ten sposób wykonan¹ równie¿
œciankê przedni¹, na któr¹ na³o¿ono jeszcze
panel o p³askiej powierzchni czo³owej.
Ca³kowita gruboœæ frontu osi¹ga 26 mm. Dodany
panel jest polakierowany na kolor ciemnoszary,
g³ówna czêœæ obudowy jest oklejona naturalnym
fornirem czereœniowym (w teœcie) lub
polakierowanym na czarno.
Poza tym cechami widocznymi na pierwszy
rzut oka, w swoich materia³ach Dali zapoznaje
Obydwa g³oœniki wysokotonowe napêdzane s¹
magnesami neodymowymi. I znowu nalepka
z nazw¹ serii; jak najwiêcej detali ma
œwiadczyæ, ¿e seria ta zosta³a przygotowana
z najwy¿sz¹ starannoœci¹ i z wykorzystaniem
elementów zaprojektowanych
specjalnie pod jej k¹tem.
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G³oœnik nisko-œredniotonowy
nie jest du¿y, ale solidny i elegancki.
Ju¿ z zewn¹trz uwagê zwraca
prowadzona finezyjn¹ lini¹ krawêdŸ
zawieszenia. Z ty³u widzimy
nowoczesny, profilowany
i starannie polakierowany odlew
kosza – podobnie wykoñczono
uk³ad magnetyczny,
dodatkowo ozdobiony
naklejk¹.
styczeñ 2008

Oryginalny modu³
wysokotonowy Dali ³¹czy
28-jedwabn¹ kopu³kê
i przetwornik wstêgowy.
Podzia³ kompetencji
nastêpuje przy 12 kHz.
Oczywiœcie to wst¹¿ka
zajmuje siê czêstotliwoœciami najwy¿szymi,
ale to kopu³ka jest
lepsza w wiêkszej czêœci
zakresu wysokotonowego.

ODS£UCH
Mentor 1 to ma³y czarodziej. Konstrukcja jest czymœ wiêcej ni¿ prostym
uk³adem dwudro¿nym, ale nie w tym chyba le¿y tajemnica tak fascynuj¹cego brzmienia. G³oœnik nisko-œredniotonowy jest przecie¿ malutki,
wiêc symboliczny udzia³ basu by³ oczekiwany i z góry usprawiedliwiony...
a tu niespodzianka. Niskie tony s¹ sprawne, nasycone, zró¿nicowane.
Spojrza³em na wyniki pomiarów i tym bardziej siê zdziwi³em, bo charakterystyka wcale nie siêga nisko, wygl¹da w³aœnie tak, jak w przypadku
wiêkszoœci minimonitorów. A jednak, w samym brzmieniu bas objawia siê
w sposób bardzo sympatyczny i przekonuj¹cy, dŸwiêk jest subiektywnie
bardzo dobrze rozci¹gniêty, kompletny, a ponadto bogato ubarwiony
i rozdzielczy w ca³ym pasmie. Dynamika w skali bezwzglêdnej musi byæ
ograniczona, ale na umiarkowanych poziomach g³oœnoœci dŸwiêk jest
bardzo witalny, nieskompresowany, szybki. A wysokie tony – bajka. Jestem
odporny na sugestiê, ¿e para tweeterów musi graæ lepiej ni¿ jeden dobry,
wrêcz przeciwnie, znam pu³apki czyhaj¹ce w takim uk³adzie. Ale w tym
przypadku sukces przyjêtej koncepcji jest stuprocentowy. Powab
aksamitnoœci tego zakresu najwyraŸniej pozwala spokojnie przyj¹æ jego
wyeksponowanie (widoczne na pomiarach), co wiêcej, w³aœnie w takich
proporcjach ca³e brzmienie wydaje siê doskonale zharmonizowane, wcale
nie nazbyt jasne, bo przecie¿ basik nie zostaje w tyle. I tylko dla porz¹dku –
nie ma œladu niespójnoœci góry pasma. A o tym, ¿e i œrodek zaj¹³ w³aœciwe
miejsce, przekonuje naturalnoœæ, plastycznoœæ i p³ynnoœæ. Nie ma tu jednak
prymatu integralnoœci, spokoju, skupienia, Mentory 1 graj¹ ¿ywo, radoœnie
i pobudzaj¹co.

MENTOR 1
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

4000
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie
Luksusowa, nowoczesna miniaturka z bardzo dobrymi
przetwornikami i oryginaln¹ koncepcj¹ wysokotonowego tandemu kopu³kowo-wstêgowego. S³odziutkie.
Parametry
Charakterystyka lekko wznosz¹ca, ale niskie tony te¿
dobrze rozci¹gniête, a wysokie, mimo duetu tweeterów, stabilne na ró¿nych osiach. 4-omowa, jednak wygodna przez swoj¹ ma³¹ zmiennoœæ impedancja. Efektywnoœæ umiarkowana – 84dB.
Brzmienie
Bogate, ¿ywe, radosne. Najlepsza w tym towarzystwie
góra pasma – to dzia³a! Basik sprê¿ysty, a œrodek plastyczny.
listopad 2007

29

HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 3400 - 4000 z³

Elac BS 243
B³ysk odnowiony

Ma³y BS 243 jest chyba pupilkiem Elaca – mo¿na siê na niego
natkn¹æ bardzo szybko, zagl¹daj¹c na internetow¹ witrynê producenta.
Nic dziwnego, g³oœnik jest ma³y, ale ze wszech miar udany
- wizualnie niezwykle atrakcyjny, ma ju¿ bardzo dobre recenzje,
a ponadto jest reprezentantem nie tylko najwa¿niejszych, ale te¿
nowych i perspektywicznych dla ca³ej oferty firmowych rozwi¹zañ.

W

iele lat obcowania z Elakiem do
pewnego stopnia znieczuli³o nas na
wyj¹tkow¹ urodê wiêkszoœci jego
konstrukcji. Jej Ÿród³em by³y przede wszystkim
niekonwencjonalne g³oœniki nisko-œredniotonowe, w których membrana przybra³a ju¿ wiele lat
temu kszta³t g³adkiej miski, a poniewa¿ by³a
wykonana z folii aluminiowej, st¹d te¿ piêknie siê
b³yszcza³a. Takie wzornicze fajerwerki zawsze
maj¹ i zwolenników, i przeciwników, ale dla
wszystkich, przed wydaniem ostatecznej oceny,
wa¿ne jest, czy efektowny pomys³ ma te¿ sens
techniczno-akustyczny, czy jest tylko dla „picu”.
Koncept Elaca broni siê przed takim zarzutem,
bo jego istota nie le¿y w samej zewnêtrznej
aluminiowej warstwie, ale w bardziej skompliko-
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wanej strukturze membrany, która z³o¿ona jest
z dwóch warstw – ta g³êbsza, z zewn¹trz
niewidoczna, ma postaæ znanego z wiêkszoœci
konwencjonalnych g³oœników sto¿ka, wykonanego z celulozy. Po³¹czenie obydwu warstw
gwarantuje bardzo dobr¹ sztywnoœæ, a jednoczeœnie zapewnia rozproszenie rezonansów
charakteryzuj¹cych ka¿dy z tych materia³ów
niezale¿nie. Osi¹gniêty rezultat by³ pod ka¿dym
wzglêdem tak dobry, ¿e w praktycznie
niezmienionej formie funkcjonowa³ przez
kilkanaœcie lat, w kolejnych generacjach Elaców.
I pewnie bez znudzenia klientów móg³ byæ
kontynuowany... bo jak go udoskonaliæ, czym go
zast¹piæ? A jednak. Konstruktorzy Elaca
ponownie b³ysnêli - dos³ownie i w przenoœni
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– i uczynili b³yszcz¹ce membrany jeszcze
ciekawszymi, zarazem ponownie podaj¹c
przekonuj¹ce uzasadnienie techniczne dla tej
modyfikacji.
„Po³amanie” wczeœniej g³adkiej aluminiowej
powierzchni ma prowadziæ do zmniejszenia jej
paso¿ytniczych wibracji, a tak¿e zwiêkszenia
sztywnoœci. S³u¿y temu równie¿ przed³u¿enie
karkasu cewki drgaj¹cej i po³¹czenie go
z warstw¹ aluminiow¹, a nie tylko z szyjk¹
sto¿kowej warstwy celulozowej. A jaki jest efekt
wizualny, nie ma siê co rozwodziæ – fenomenalny, co dostatecznie dobrze pokazuj¹ zdjêcia.
Seria 240 jest pierwsz¹, która mo¿e siê
pochwaliæ „krystalicznymi” g³oœnikami; choæ nie
jest to seria najtañsza, to te¿ nie najdro¿sza. To
sytuacja nietypowa, kiedy nowe, tak efektowne
i chyba perspektywiczne rozwi¹zanie nie pojawia
siê zrazu w konstrukcjach najwy¿szej serii. Kiedy
zobaczy³em „kryszta³y” na zesz³orocznej IFA,
gdzie zosta³y pokazane chyba po raz pierwszy,
przestraszy³em siê, ¿e jeszcze wówczas
nieopublikowany test referencyjnych 609X-Pi
w³aœnie siê zdezaktualizowa³, bo przecie¿ niemal
na pewno jest ju¿ za rogiem nowy flagowiec...
Przynajmniej wówczas odpowiedŸ brzmia³a: nie,
609 i pozosta³e modele tej serii jeszcze trochê
po¿yj¹. Ale i w serii 240 znajduj¹ siê du¿e
kolumny – najwiêksze trójdro¿ne FS 249, oprócz
nich dwuipó³dro¿ne FS 247, a ponadto wiêkszy
od BS 243 podstawkowiec – BS 244, z 18-cm
g³oœnikiem nisko-œredniotonowym, i centralny
CC 241. Mo¿na siê wiêc w kinie otoczyæ
kryszta³ami.
Charakterystykê w zakresie niskich
czêstotliwoœci mo¿emy regulowaæ.
Pierœcieniem z g¹bki zmniejszymy
powierzchniê otworu, w ten sposób jednoczeœnie obni¿aj¹c strojenie i wprowadzaj¹c
t³umienie uk³adu rezonansowego; wk³adaj¹c
w pierœcieñ korek, ostatecznie zamykamy
obudowê.

Po³¹czone
oprawy
terminalu
przy³¹czeniowego i tunelu basrefleks zajmuj¹
prawie ca³¹
powierzchniê
tylnej œcianki.
Cztery trzpienie
gniazda to
wed³ug
deklaracji
producenta
prawdziwe WBT
– coraz rzadziej
spotykane
w epoce coraz
lepszych
chiñskich
podróbek. Mo¿e
wiêc...

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

„Krystaliczny” g³oœnik nisko-œredniotonowy jest wiêc z pewnoœci¹
w tej chwili liderem, ale wysokotonowy nie pozostaje daleko w tyle.
Móg³by byæ ozdob¹ wielu innych, nawet dowolnie drogich monitorów
– to oryginalny JET, którego dzia³anie w du¿ym stopniu jest podobne
do dzia³ania przetworników wstêgowych, z t¹ ró¿nic¹, ¿e ciœnienie
wytwarzane przez doœæ du¿¹ powierzchniê membrany, posk³adan¹
w harmonijkê, jest transmitowane nie bezpoœrednio, a przez piêæ szczelin
o precyzyjnie dobranych wymiarach. A b³yszcz¹cy front JET-a doskonale
pasuje do nisko-œredniotonowego. Wszystko to wygl¹da szczególnie
elegancko przy obudowie pokrytej czarnym lakierem fortepianowym.
Nie przepadam bezkrytycznie za tym tak modnym dzisiaj wykonaniem,
a nawet cieszê siê, ¿e do testu dostaliœmy wersjê oklejon¹ fornirem
czereœniowym, bo robienie zdjêæ b³yszcz¹cym obiektom to udrêka, jednak
w tym przypadku kropkê nad i charakterowi urz¹dzenia daje w³aœnie taka
wersja. Jest te¿ trzecia opcja – naturalna okleina nazwana Mocha.
Mo¿e chodzi o moccê, a mo¿e o muchê.
Obudowa BS 243 ma te¿ bardzo ³adne proporcje, jej zwartoœæ
podkreœlaj¹ obrysy koszy g³oœników na przedniej œciance, a tak¿e du¿ego
gniazda i otworu bas-refleks na tylnej. W dolnej œciance znajduj¹ siê
gwinty, s³u¿¹ce przykrêceniu BS 243 do dedykowanych im standów LS 70
– jak symbol wskazuje, o wysokoœci 70 cm. Obudowa jest te¿ zacna
w œrodku – pionowe wzmocnienie w tak ma³ej skrzyneczce to element
wcale nie obowi¹zkowy. Ma³e rozczarowanie przynosi tylko kosz g³oœnika
nisko-œredniotonowego. Najbardziej cenimy sobie kosze odlewane
z niemagnetycznych metali, ale jesteœmy te¿ gotowi uznaæ, ¿e podobnymi
w³aœciwoœciami mog¹ charakteryzowaæ siê dobre odlewy z tworzyw
sztucznych – i do takich od lat przyzwyczaja³ nas Elac. Z zewn¹trz
równie¿ tym razem tak to wygl¹da – charakterystyczny obrys... to jednak
tylko dokrêcony plastikowy pierœcieñ, a pod nim znajduje siê ju¿ kosz
z blaszanej wyt³oczki. I nawet bym o tym ³askawie nie wspomina³, gdyby
nie wizerunek g³oœnika nisko-œredniotonowego, pokazany przez
producenta w „informacji o produkcie BS 243”, który wyraŸnie ma kosz
odlewany z tworzywa, integralny z zewnêtrznym pierœcieniem. G³oœnik
ten pokazano co prawda „z okazji” nowej krystalicznej membrany, któr¹
mamy i w BS 243, i prawie na pewno dok³adnie taki zastosowano w jakiejœ
innej konstrukcji Elaca, ale mucha usiad³a.
Mimo poprawienia – rozszerzenia - charakterystyki przetwarzania
g³oœnika nisko-œredniotonowego, a tak¿e mimo delikatnoœci g³oœnika
wysokotonowego (JET ma doœæ wysok¹ czêstotliwoœæ rezonansow¹ i nie
mo¿e byæ obci¹¿any tak, jak wiêkszoœæ kopu³ek), konstruktor ustali³ doœæ
nisk¹ czêstotliwoœæ podzia³u – 2,7 kHz. Ju¿ tylko z tego powodu trzeba
by³o g³oœnik wysokotonowy potraktowaæ filtrem wysokiego rzêdu – ta
sekcja w zwrotnicy jest wyj¹tkowo skomplikowana, zawiera kilkanaœcie
elementów. Elac nie daje siê uwieœæ modzie na minimalizm. Na razie.
Poniewa¿ audiofile s¹ ni¹ uwiedzeni, producenci raczej nie maj¹ wyboru.
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LABORATORIUM Elac BS 243

rys. 2. Charakterystyka modułu impedancji.

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

4
85
30 − 150
28,5 x 17 x 23
b.d.

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Elac BS 243 i Jamo C803 to relatywnie
najtrudniejsze obci¹¿enia w tej pi¹tce monitorów, bo maj¹ce minima charakterystyk
impedancji na poziomie 3,5 oma, ale w skali
bezwzglêdnej nie s¹ to wcale zespo³y g³oœnikowe
mog¹ce zmêczyæ jakikolwiek normalny
wzmacniacz - to typowe przyk³ady znamionowo
4-omowych konstrukcji. Elaca dodatkowo
wypada pochwaliæ za to, ¿e w taki w³aœnie
jednoznaczny sposób przedstawia BS 243
w swoim katalogu - bez typowych dla niemiec-

rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

kich producentów krêtactw w rodzaju
„4 - 8 ohm”.
Charakterystyka przetwarzania mieœci siê
w bardzo szerokim zakresie w granicach
+/–2 dB, z lekkim wycofaniem niskich
czêstotliwoœci, ale spadek –6 dB pojawia siê
wci¹¿ nisko- przy ok. 50 Hz.
Wi¹zka charakterystyk zmierzonych dla
ró¿nych k¹tów jest ³adnie skupiona, pomiary na
osiach powy¿ej i poni¿ej nie ujawniaj¹ ¿adnych
problemów z integracj¹ fazow¹ g³oœników w ta-

Zwrotnicê zamontowano na dwóch p³ytkach,
przymocowanych bezpoœrednio do zacisków gniazda przy³¹czeniowego. Zw³aszcza sekcja
wysokotonowa jest bardzo rozbudowana – zawiera a¿ trzy cewki, co w filtrach
górnoprzepustowych rzadko siê zdarza.
BS 243 daj¹ mo¿liwoœæ regulacji ich
brzmienia. Zw³aszcza niemieckie zespo³y
g³oœnikowe czasami maj¹ z ty³u jakieœ pokrêt³a,
Wysokotonowy JET ma neodymowy
prze³¹czniki i zwory. Tym razem jednak nic nie
uk³ad magnetyczny, przykryty p³yt¹
dzieje siê w domenie elektrycznej, zwrotnica jest
jednoczeœnie zamykaj¹c¹ tyln¹
zafiksowana. Bas regulujemy znanym sposobem
stronê wst¹¿ki. G³oœnik
– zamykaj¹c otwór bas-refleks zatyczk¹ z g¹bki.
nisko-œredniotonowy
Ale nie tylko; po raz drugi w krótkim czasie –
opiera siê na blaszanym
pierwszy raz w testowanych miesi¹c temu B&W
koszu i ferrytowym
685 – zanim ca³kowicie zatkamy otwór i tym
uk³adzie magnetycznym
samym unieruchomimy uk³ad rezonansowy
wzmocnionym drugim
obudowy, mo¿emy zmniejszyæ jego œrednicê
pierœcieniem.
pierœcieniem, tym samym zmieniaj¹c strojenie
bas-refleksu.
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kich ustawieniach jak zwykle bardziej wyodrêbnia siê charakterystyka z osi 30 O, le¿¹c nieco
poni¿ej pozosta³ych, ale w³aœnie wraz z ni¹
uzyskujemy jeszcze lepsz¹ liniowoœæ dla ca³ego
przetwarzanego pasma - +/– 1,5 dB. Osie
g³ówne mo¿na wiêc, podobnie jak w przypadku
Mentora 1, dos³ownie puœciæ bokiem.
Maskownica wtr¹ca dwie w¹skopasmowe
zapad³oœci przy 4 i 7,5 kHz.
Efektywnoœæ to przyzwoite dla ma³ego
monitora 85 dB.
W przetwarzanie wysokich tonów ingerujemy równie¿ sposobem czysto akustycznym.
W komplecie znajdziemy kolejny pierœcieñ
z pianki – tym razem p³aski, o wiêkszej œrednicy
– który nale¿y umieœciæ na froncie g³oœnika
wysokotonowego, za pomoc¹ czterech
uchwytów z cienkiego drutu wk³adanych
w niemal niewidoczne otworki we froncie
tweetera. Pianka ma za zadanie wyt³umiæ fale,
które odbite od g³adkiego frontu, czêœciowo
wzmacniaj¹ promieniowanie biegn¹ce w stronê
s³uchacza; mo¿na te¿ zak³adaæ, ¿e pod du¿ymi
k¹tami sama gruboœæ pierœcienia ograniczy „pole
widzenia” tweetera. Dwie strony dalej
przedstawiamy dzia³anie obydwu rozwi¹zañ,
ustalone na drodze pomiarowej.

Wed³ug intencji
i obietnic producenta,
za³o¿enie pierœcienia
z porowatej g¹bki ma
zmieniæ charakterystykê
wysokich tonów –
w stopniu pozwalaj¹cym
na adaptacjê do ró¿nych
warunków akustycznych
pomieszczenia.

ODS£UCH
Elac to fenomen pewnego paradoksu techniczno-wizualno-brzmieniowego. Metalowe, b³yszcz¹ce membrany sugeruj¹ jasne, zimne, a co najmniej
wyraziste, dŸwiêczne brzmienie... Dobrej rozdzielczoœci trudno BS 243
odmówiæ, ale w zwi¹zku z takimi oczekiwaniami (czy obawami) szczególnie
frapuj¹ca jest równowaga, spójnoœæ, brak najmniejszych przejaskrawieñ.
Wysokie tony s¹ idealnie wplecione w œrednicê albo inaczej mówi¹c wychodz¹ z niej p³ynnie, równo, bez ¿adnych dryblingów. Pewn¹ cen¹ za
tak¹ stuprocentow¹ poprawnoœæ jest brak efektownego wyeksponowania
detali tego zakresu, ale tutaj nie mo¿na mówiæ o jakoœciowym kompromisie, a o wyborze pewnego sposobu prezentacji, który automatycznie
wyklucza inny. To, co dla jednych jest ciekawe i efektowne, dla innych
mo¿e byæ fatyguj¹ce. BS 243 w zakresie wysokich tonów s¹ wiêc pouk³adane, dok³adne, g³adkie, trochê s³odkie, wolne od wszelkiej szorstkoœci
i zapiaszczenia. Odrobinê pierwiastka metalicznoœci i jednoczeœnie wy¿sz¹
temperaturê demonstruj¹ za to œrednie tony. Maj¹ bardzo dobr¹ plastycznoœæ, ciep³o ni¿szego rejestru, ale s¹ tak¿e lekko podkrêcone w wy¿szym
podzakresie, co daje ca³emu brzmieniu bezpoœrednioœæ, nie pokutuj¹c¹
zbytni¹ agresywnoœci¹ czy mechanicznoœci¹. Elaki s¹ najdalsze od
przejawów suchoœci i ch³odu, nasycenie i soczystoœæ jest nawet o pó³
punktu przed detalicznoœci¹. Du¿y udzia³ w takim profilu ma charakter
basu, wype³nionego, „substancyjnego”, którego wybrzmienie tworzy
bezpieczn¹, ocieplaj¹c¹ otulinkê. Ale – co w zwi¹zku z tym trzeba
koniecznie zaznaczyæ – bas doskonale trzyma siê tempa muzyki, buduj¹c
dobr¹ dynamikê. Scena jest szeroka, jednak jej skraje nie s¹ nadu¿ywane,
ca³a dostêpna przestrzeñ jest proporcjonalnie i organicznie wype³niona –
pozorne Ÿród³a nie wisz¹ w oderwaniu od siebie, ³¹czy je tkanka akustyki
pomieszczenia. Naturalny ³ad i porz¹dek.

BS 243
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

4000
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Niezwykle atrakcyjne wizualnie, najnowsze przetworniki Elaca. Obudowa prosta w formie, ale perfekcyjnie
wykonana, dostêpna zarówno w naturalnych fornirach, jak i w lakierze fortepianowym. Elegant.
Parametry
Charakterystyka bardzo dobrze zrównowa¿ona i stabilna na ró¿nych osiach. Ciekawe opcje strojenia basu.
Impedancja 4-omowa, efektywnoœæ 85 dB.
Brzmienie
Bardzo spójne, nasycone, ¿ywe i barwne. Podwy¿szona temperatura œrednich tonów, bas mocny, zaokr¹glony, wysokie g³adkie, s³odkie, ale zdyscyplinowane.
listopad 2007
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AUDIO AKADEMIA
Dzia³anie regulacji dostêpnych w BS 243 warto dok³adnie przeœledziæ i przeanalizowaæ, gdy¿ opieraj¹ siê one na prostych œrodkach, mo¿liwych do
zastosowania praktycznie w ramach ka¿dego zespo³u g³oœnikowego. Jak ju¿ wiemy z opisu konstrukcji, potrzebne s¹ do tego wy³¹cznie elementy wyciête
z porowatej pianki, które mocujemy z zewn¹trz, w ogóle nie ingeruj¹c we wnêtrze zespo³u, a tym bardziej w jego uk³ad elektryczny. Zmiany s¹ odwracalne,
mo¿na te¿ wypróbowywaæ ró¿ne warianty dodawanych elementów. Spójrzmy jednak, jakie efekty pojawiaj¹ siê na charakterystyce przetwarzania BS 243.

rys. 1a

rys. 1b

rys. 1c

REGULACJE ELAC-a

AUDIO AKADEMIA

Z

jawiska zwi¹zane ze zmian¹ parametrów
otworu zosta³y ogólnie omówione
w poprzednim numerze, obok testu B&W
685. Ale jedn¹ rzecz wówczas przemilcza³em –
zmierzone charakterystyki 685 by³y przy jednej
z opcji t³umienia otworu na tyle zaskakuj¹ce, ¿e
nie odwa¿y³em siê ich interpretowaæ, podejrzewaj¹c jakiœ b³¹d pomiaru. Mo¿liwoœæ weryfikacji
pojawi³a siê ju¿ teraz, przy okazji Elaca BS 243,
który jest wyposa¿ony w bardzo podobny
zestaw „wk³adów” do bas-refleksu, i generuje...
bardzo podobne wyniki.
Pierwsza z ilustracji przestawiaj¹cych pracê
BS 243 w zakresie niskich czêstotliwoœci (rys. 1a)
odnosi siê do funkcjonowania czystego systemu
bas-refleks – bez ¿adnych wk³adek. Obrazek jest
typowy: czêstotliwoœæ rezonansowa to dok³adnie
60 Hz (definiowana przez wyraŸne odci¹¿enie na
charakterystyce g³oœnika), doœæ wysoka, ale dziêki
temu, ¿e w tym zakresie uk³ad rezonansowy
pracuje bardzo efektywnie (na co pozwalaj¹
parametry samego g³oœnika i umiarkowane
wyt³umienie obudowy), charakterystyka
wypadkowa biegnie niemal liniowo w³aœnie a¿ do
60 Hz, poni¿ej szybko opadaj¹c – z typowym dla
bas-refleksu nachyleniem ok. 20 dB/okt.
Przypomnijmy, ¿e poni¿ej czêstotliwoœci
rezonansowej obudowy promieniowanie g³oœnika
i otworu jest niemal w przeciwfazie, st¹d
charakterystyka przetwarzania uk³adu spada
poni¿ej niezale¿nych charakterystyk z obydwu
tych Ÿróde³ – niestety. Teraz przeskoczmy od
razu do rysunku trzeciego w tej serii (rys. 1c),
który obrazuje charakterystykê przy otworze

rys. 2a

34

zamkniêtym – w tej sytuacji oczywiœcie
charakterystyka g³oœnika jest charakterystyk¹
wypadkow¹, bo otwór nie promieniuje.
Porównajmy j¹ z charakterystyk¹ wypadkow¹
z rys. 1a – os³abiamy ciœnienie w szerokim
zakresie 35 Hz - 200 Hz, wersja zamkniêta
zyskuje przewagê dopiero poni¿ej 35 Hz, ale
i tak przy niepraktycznie niskich poziomach.
(Abstrahujemy tu od charakterystyk impulsowych, które s¹ lepsze dla obudowy zamkniêtej,
obserwujemy zmiany na charakterystykach
przetwarzania.) Rysunek poœrodku (rys. 1b)
dotyczy ulokowania w otworze pierœcienia
zmniejszaj¹cego jego œrednicê, albo inaczej
mówi¹c, zatyczki z ma³ym otworem. Prowadzi
to do spodziewanego przestrojenia obudowy
w kierunku nieco ni¿szej czêstotliwoœci
rezonansowej (odci¹¿enie na charakterystyce
g³oœnika widaæ teraz przy 50 Hz), ponadto, tak¿e
zrozumia³ego, wprowadzenia t³umienia uk³adu
rezonansowego (odci¹¿enie nie jest tak ostre,
jak wczeœniej); w œlad za tym charakterystyka
ciœnienia z otworu ma ni¿ej po³o¿ony, ³agodniejszy szczyt. Ale nowoœci¹ jest, ¿e poni¿ej
czêstotliwoœci rezonansowej, charakterystyka
wypadkowa nie chce opadaæ poni¿ej charakterystyk z otworu i g³oœnika – trzyma siê blisko
nich, tak jakby przesuniêcie fazowe miêdzy
g³oœnikiem a otworem nie d¹¿y³o do 180O, ale
ustabilizowa³o siê w okolicach 120O (tak
przesuniête dwa jednakowe wektory wywo³uj¹
wektor wypadkowy o takiej samej jak one
wartoœci). W ten sposób charakterystyka
wypadkowa tego wariantu wcale nie lokuje

rys. 2b

siê pomiêdzy charakterystykami dla bas-refleksu
i dla obudowy zamkniêtej, znajduje siê powy¿ej
charakterystyki z bas-refleksu ju¿ od 45Hz w dó³
i powy¿ej charakterystyki z obudowy zamkniêtej
w ca³ym zakresie niskich czêstotliwoœci. Ujmuj¹c
to inaczej, oferuje najlepsze przetwarzanie
najni¿szych czêstotliwoœci. Warto popróbowaæ!
Regulacja zakresu wysokich tonów,
prowadzona za pomoc¹ p³askiego pierœcienia
z g¹bki, otaczaj¹cego tweeter, daje mierzalne,
ale znacznie mniejsze zmiany. Co prawda przy
dobrze dostrojonym zespole g³oœnikowym nie
powinno nam zale¿eæ na du¿ym polu manewru
w tym zakresie, ale t³umi¹cy pierœcieñ s³u¿y
tylko „szlifowaniu” charakterystyki w granicach
pó³ decybela – byæ mo¿e trudno to bêdzie nawet
us³yszeæ. Przecie¿ pianka t³umi teraz nie fale
biegn¹ce bezpoœrednio ze Ÿród³a, ale fale
odbijane od g³adkiego frontu tweetera. Trzy
ilustracje obrazuj¹ wp³yw tego t³umienia na
charakterystykê na ró¿nych osiach – na osi
g³ównej (rys. 2a), pod k¹tem 15O (rys. 2b) i 30O
(rys. 2c) w p³aszczyŸnie poziomej. Jak widaæ,
pianka nie ma ¿adnego wp³ywu w zakresie
najwy¿szych czêstotliwoœci, w pobli¿u 20 kHz;
czy dlatego, ¿e nie potrafi takich czêstotliwoœci
t³umiæ? Wrêcz przeciwnie, ale czêstotliwoœci te
promieniowane s¹ przez g³oœnik ju¿ tak skupion¹
wi¹zk¹, ¿e nie odbijaj¹ siê od frontu.
Mamy wiêc do czynienia z regulacj¹ nie tylko
w dwóch zakresach czêstotliwoœci, ale i w dwóch
zakresach zmian – dla niskich tonów bardzo
powa¿nym, dla wysokich bardzo... no w³aœnie.

rys. 2c
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HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 3400 - 4000 z³

Classic Three s¹ na wskroœ nietypowe, ca³a
oferta firmy jest zaskakuj¹ca. Formalnie sk³ada
siê z trzech serii, ale faktycznie serie Evolution
i Verve to tylko dwie rodziny „designerskich”
g³oœników, wyraŸnie kierowanych do systemów
kina domowego. Pozostaje nam wiêc seria
Classic, a w niej... a¿ trzy modele podstawkowe
i jeden wolnostoj¹cy. Oj, z takim asortymentem,
przy ca³ym szacunku dla monitorów, trudno
bêdzie powalczyæ na szerszym stereofonicznym
rynku.
Classic Three jest wiêc najlepszym monitorem
w serii Classic – bo jak móg³by wygl¹daæ jeszcze
lepszy?! Mniejsze to, jak mo¿na siê domyœlaæ,
Classic Two i... wcale nie One, ale Zero. A nawet
Classic Absolute Zero. Jedyna kolumna pod³ogowa to Classic Four. Dwa mniejsze monitory s¹
dwudro¿ne, a Classic Four jest czterodro¿ny
– zawiera ca³y zestaw g³oœników, jakim pos³uguje
siê nasz Classic Three, dodaj¹c do niego g³oœnik
subniskotonowy, umieszczony na bocznej
œciance. Z tym rozwi¹zaniem kojarzyliœmy NHT
w przesz³oœci, teraz widzimy je tylko w jednej,
najlepszej konstrukcji. Nazwa³bym j¹ nawet hiendow¹, tak jak monitorki Classic Three, chocia¿
trochê stoi temu na przeszkodzie cena – para
Classic Four kosztuje nieca³e 9000 z³. Ponownie
zaskakuj¹ce – wielkoœæ, technika, luksusowe
wykonanie... Naprawdê, s³abo siê ceni¹. A mo¿e
Teraz S³uchaj Tego jest Teraz Robione w Chinach? Tak czy inaczej, zrobili to perfekcyjnie.

NHTCLASSIC THREE
Na koniec pos³uchajcie tego

NHT to bojowo brzmi¹cy skrót od „Now Hear This”. Do pos³uchania
„Tego” jesteœmy w Polsce zapraszani ju¿ po raz drugi. Pierwsza dystrybucja,
prowadzona w po³owie lat 90., dawno wygas³a. Teraz S³uchaæ Tego mo¿emy
dziêki Polpakowi, który wyraŸnie lubi zamorskie kierunki zaopatrzenia
– po równo ze Wschodu i z Zachodu.

L

icytacja dotar³a do fina³u. Ka¿dy z wczeœniejszych monitorków czymœ szpanowa³ –
Mini smakowit¹ obudow¹ we w³oskim
stylu, Mentor 1 wysokotonow¹ hybryd¹, BS 243
b³ysn¹³ krystalicznym nisko-œredniotonowym,
C803 wci¹gn¹³ nas w niezwyk³e detale obydwu
przetworników, a NHT – znowu wystarczy
jeden rzut oka. To ju¿ uk³ad trójdro¿ny pe³n¹
gêb¹, a do tego w jakiej obudowie! W ca³ym
teœcie monitorów, podzielonym na odcinki
uporz¹dkowane zgodnie z rosn¹cymi zakresami
cenowymi (w przysz³ych miesi¹cach wyst¹pi¹
jeszcze dro¿sze – nawet wielokrotnie), Classic
Three nale¿y do najambitniejszych. Ale kiedy
w kilku rzutach monitory pojawia³y siê w moim
pomieszczeniu ods³uchowym, wcale nie by³y tak
posegregowane. Trochê bawi³em siê w zgady-

36

wankê, ile które kosztuj¹. Widz¹c NHT Classic
Three, by³em przekonany, ¿e to jedna z najdro¿szych konstrukcji, która poka¿e siê pewnie
dopiero w ostatniej, hi-endowej grupie. Mamy j¹
jednak ju¿ teraz, z cen¹, któr¹ sprawdza³em
dwukrotnie w odstêpie kilku miesiêcy – i na
pewno chodzi o cenê za parê, bo dystrybutor
podaje cenê za sztukê, wynosz¹c¹ nieca³e 2000
z³. W dodatku kolumny te p³yn¹ z Ameryki, a na
drodze stamt¹d stoi na przeszkodzie c³o, choæ
z drugiej strony gorycz os³adza doskona³y (dla
nas) kurs dolara. A ceny NHT pochodz¹
z czasów, kiedy jeszcze nie by³o z nim tak Ÿle,
wiêc mo¿e warto siê jeszcze z dystrybutorem
potargowaæ... bêdzie to szczyt bezczelnoœci, ale
do odwa¿nych œwiat nale¿y.
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Bas-refleksu ani widu, a s³ychu, ani z przodu,
ani z ty³u - Classic Three to zamkniêty
rarytas w t³umie konstrukcji
z otworem.

Zespo³y g³oœnikowe 28 000 z³ HI-END

Wygiêta dolna
œcianka wymaga³a
zainstalowania
specjalnych p³óz, aby
monitor móg³ stabilnie
staæ na podstawce.
W tej sytuacji ¿adne
hopsztosy z kolcami nie
s¹ ju¿ przewidywane,
ale otwory monta¿owe
z ty³u pozwalaj¹ te¿ na
instalacjê naœcienn¹.
Obudowa jest w ca³oœci
wykoñczona lakierem fortepianowym, ale nasza czarna wersja nie jest
jedyn¹ – dostêpny jest równie¿ „orzech
ró¿any”, te¿ polakierowany na wysoki po³ysk.
Masa Classic Three - jednej sztuki - wynosi ponad
9 kg, nie jest to wiêc piêkna wydmuszka, tylko kawa³
solidnej kolumny. Jednoczeœnie zwartoœæ (wysokoœæ tylko
35 cm, szerokoœæ 19 cm) i finezyjne, op³ywowe kszta³ty nie czyni¹
z Classic Three niezgrabnego klocka – mimo swojej trójdro¿noœci,
gabarytami pozostaje on w standardzie du¿ych, ale nie bardzo du¿ych
monitorów. Mocno wygiête œcianki, dolna i górna, pomog¹ w walce
z falami stoj¹cymi wewn¹trz obudowy, a œciêcia bocznych krawêdzi
w s¹siedztwie sekcji œrednio-wysokotonowej poprawi¹ rozpraszanie.
A i jedno, i drugie dodaje elegancji. Front obudowy ma a¿ 3 cm gruboœci i dwa poprzeczne wzmocnienia wewn¹trz, z których jedno jest
jednoczeœnie podpórk¹ dla g³oœnika niskotonowego. To dobry moment,
aby og³osiæ uroczyœcie, ¿e Classic Three (prawdopodobnie pozosta³e
Classiki te¿) to konstrukcja zamkniêta, jak¿e rzadka w naszych czasach
hegemonii bas-refleksu. Mo¿na to nawet uznaæ za kolejny punkt na
liœcie niekonwencjonalnych rozwi¹zañ realizowanych przez NHT.
Nie wypada tak¿e przemilczeæ faktu, ¿e membrany g³oœników s¹
aluminiowe; mo¿e to ju¿ ¿adne halo, ale sama „materia³owa” spójnoœæ
wszystkich przetworników coœ nam obiecuje w zakresie spójnoœci
dŸwiêku, zw³aszcza wobec obaw, ¿e uk³ad trójdro¿ny mo¿e borykaæ
siê z pewnymi problemami w tej dziedzinie. A dziêki neodymowym
uk³adom magnetycznym obydwu kopu³ek, mog³y one zostaæ
umieszczone bardzo blisko siebie, co bêdzie wi¹zaæ siê zarówno
z dobrymi charakterystykami kierunkowymi, jak te¿ mo¿liwoœci¹
realizacji tak kompaktowych wymiarów skomplikowanego przecie¿
uk³adu. G³oœnik niskotonowy ma ekranowany, umiarkowanej wielkoœci
uk³ad magnetyczny, ale uzyskanie parametrów odpowiednich do pracy
w obudowie zamkniêtej wymaga mniejszej si³y napêdu ni¿ w przypadku dobrze zaprojektowanego bas-refleksu. Kosz g³oœnika jest
masywny, odlewany, nowoczeœnie wyprofilowany i wentylowany...
wiêc wci¹¿ nie rozumiem, dlaczego te kolumny kosztuj¹ tak ma³o.
Zwrotnicê rozdzielono miêdzy dwie p³ytki – jedn¹, z filtrami dla
g³oœników œredniotonowego i wysokotonowego, umieszczono
bezpoœrednio za nimi, filtr g³oœnika niskotonowego przymocowano do
oprawy gniazda przy³¹czeniowego. W sumie zwrotnica jest skomplikowana – ale to przecie¿ uk³ad trójdro¿ny, i w dodatku nie oparty na
³agodnym filtrowaniu – z obydwu stron pierwszej czêstotliwoœci
podzia³u (800 Hz) pracuj¹ filtry 12 dB/okt., a przy drugiej (3,2 kHz)
– 18 dB/okt. Nawet przy takiej z³o¿onoœci uk³adu uda³o siê zachowaæ
wiêkszoœciowe udzia³y cewek powietrznych i kondensatorów
polipropylenowych.
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LABORATORIUM NHT CLASSIC THREE

rys. 2. Charakterystyka modułu impedancji.

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

4
84
b.d.
35 x 19x 26,5
9,1

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Chocia¿ Classic Three jest konstrukcj¹
trójdro¿n¹, nie przek³ada siê to na wy¿sz¹ ni¿
przeciêtna efektywnoœæ - wynosi ona 84 dB, przy
4-omowej impedancji znamionowej. Ale wypada
zaznaczyæ, ¿e wzglêdem formalnie równie¿
4-omowych BS 243 i C803, Classic Three maj¹
minimum na nieco wy¿szym poziomie - dok³adnie 4 omów, przy 150 Hz. Niektóre najwra¿liwsze wzmacniacze mog¹ za to nie polubiæ du¿ej
zmiennoœci impedancji w zakresie œredniowysokotonowym, która oddaje trójdro¿ny

rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

charakter konstrukcji uzbrojonej w filtry
wy¿szego rzêdu.
Charakterystyka przetwarzania nie œwiadczy
jednak o tym, ¿e komplikowanie konstrukcji
mia³o na celu osi¹gniêcie jak najlepszej liniowoœci
- zakres pomiêdzy 2 kHz a 8 kHz jest os³abiony
œrednio o 3 dB wzglêdem pozosta³ych zakresów
i zjawisko to w niewielkim stopniu zale¿y od osi
pomiaru. Relatywnie najbli¿ej liniowoœci jesteœmy
na osi 7 O w górê, czyli mniej-wiêcej na osi
g³oœnika wysokotonowego. Nierzadko

dobroci, przy której charakterystyka w zakresie
niskich czêstotliwoœci zaczyna wczeœnie opadaæ,
nie maj¹c ¿adnego podbicia w zakresie
„œredniego” basu, które widaæ na pomiarach
Classic Three. Opadaj¹ca charakterystyka daje
zbyt s³aby bas przy ustawieniu daleko od œcian,
ale jest w zamian wygodna dla korekcji powodowanej przez ustawienie blisko œcian; charakterystyka Classica daje ³adny, wype³niony bas na podstawkach, a na œcianie spowoduje jego nadmiar.

Najskromniej prezentuje siê gniazdo
przy³¹czeniowe – tylko pojedyncze, z³o¿one
z niklowanych terminali, co jednak wystarczy
99 procentom u¿ytkowników, znaj¹cych biwiring tylko z gazet. Na tylnej œciance s¹ dwa
otwory monta¿owe, tak jak w kilku innych
monitorach, przeznaczone dla œciennego
wieszaka. Tego typu „instalacje” s¹ coraz
modniejsze, chocia¿ mój krytycyzm rodzi
sugerowana w ten sposób uniwersalnoœæ
G³oœnik niskotonowy – piêkny kosz,
iumiarkowanej wielkoœci (ale do
obudowy zamkniêtej
wystarczy), ekranowany
uk³ad magnetyczny.

Filtr dla g³oœnika niskotonowego
zmieœci³ siê na ma³ej p³ytce,
z ty³u gniazda przy³¹czeniowego.
g³oœnika, która naprawdê nie mo¿e mieæ miejsca,
je¿eli charakterystyka zespo³u g³oœnikowego
zosta³a zaprojektowana pod k¹tem ustawienia na
podstawkach, z dala od œcian (a przynajmniej nie
bezpoœrednio przy nich). Jego „przyklejenie” do
tak du¿ej powierzchni odbijaj¹cej spowoduje
wyraŸny nadmiar niskich czêstotliwoœci, nawet
je¿eli jest to konstrukcja z obudow¹ zamkniêt¹,
jak Classic Three. Przynajmniej zgrubnym
rozwi¹zaniem jest opcja zamkniêcia dobrze
dostrojonego bas-refleksu – w takiej sytuacji
przechodzimy na obudowê zamkniêt¹ o niskiej
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spotykamy siê z os³abieniem prze³omu œrednich
i wysokich czêstotliwoœci, ale zwykle nie
obejmuje ono tak szerokiego zakresu samych
wysokich czêstotliwoœci.
Niskie tony przetwarzane s¹ zgodnie z natur¹
konstrukcji zamkniêtej i jak siê okazuje, przy
doœæ wysokiej dobroci uk³adu rezonansowego.
Skutkiem tego jest wzmocnienie w okolicach
100 Hz, a poczynaj¹c od 80 Hz w dó³, regularny
spadek 12 dB/okt., czyli doœæ wczesny, ale
³agodniejszy ni¿ dla bas-refleksów.
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Kopu³kowy g³oœnik œredniotonowy, podobnie
jak wiêkszoœæ kopu³ek wysokotonowych, nie
wymaga tworzenia specjalnej
komory w obudowie, jest
zamkniêty od ty³u w³asn¹
konstrukcj¹. Bezpoœrednio
za przetwornikami sekcji
œredniotonowej umieszczono p³ytkê z jej
filtrami.

Obudowa ma zaaawansowane kszta³ty i równie
ekskluzywne wykoñczenie
– wygiêcia, œciêcia,
a na wszystkim lakier
fortepianowy. I klasa
przetworników jak
najbardziej adekwatna do
takiej estetyki.

ODS£UCH
A teraz pos³uchajcie tego - kultura, porz¹dek, powœci¹gliwoœæ. Mo¿na
by wybraæ trzy inne s³owa, ale te z pewnoœci¹ odnosz¹ siê do g³ównych
cech charakteru Classic Three. Jednoczeœnie s¹ to pochodne innej s³yszalnej,
jak te¿ mierzalnej cechy, dotycz¹cej kszta³tu charakterystyki przetwarzania.
W tym przypadku wszystko siê zgadza – lekkie os³abienie na prze³omie
œrednich i wysokich tonów, które dalej s¹ kontynuowane na poziomie nieco
ni¿szym ni¿ zakres nisko-œredniotonowy. Wcale nie zawsze jest tak, ¿e to
co widaæ na pomiarach, dok³adnie tak s³ychaæ, ale tutaj opis rzeczywistoœci
widzianej i s³yszanej z obydwu stron jest zbie¿ny. Jednak brzmienie Classic
Three ma wiele w¹tków. O ile subtelnoœæ wysokich tonów wynika z ich
umiarkowanego poziomu, to bas jest mocny, czytelny... i te¿ delikatny.
¯adnej nerwowoœci, nabijania tempa, ale te¿ bez spowolnienia, dok³adnie,
zawsze na czas. Pe³na kontrola. Góra pasma przebija siê z niuansami,
³adnymi wybrzmieniami, nawet du¿¹ dawk¹ „powietrza”, ale nie zadzwoni,
nie uderzy blachami, nie wkrêci siê dêciakami. W tym strojeniu jest pewna
maniera, która z jednej strony stwarza dystans miêdzy g³oœnikiem
i s³uchaczem, a z drugiej swoj¹ delikatnoœci¹ kreuje swoist¹ intymnoœæ,
a zarazem wra¿enie dŸwiêku du¿ego, chocia¿ nie nadzwyczaj swobodnego.
Classic Three graj¹ zarówno uczuciowo, ja te¿ intelektualnie, zmuszaj¹
s³uchacza do pewnego wysi³ku interpretacyjnego, nie porywaj¹ w wir
muzycznych wydarzeñ, nie otwieraj¹ swobodnej przestrzeni, ka¿¹ muzykê
czytaæ, wejrzeæ we wnêtrze dok³adnie pouk³adanej struktury. Stroni¹ od
najmniejszych przejawów agresji, a do tego dok³adaj¹ wyrafinowan¹
stereofoniê z doskonale lokalizowanymi pozornymi Ÿród³ami dŸwiêku,
maj¹cymi do dyspozycji zarówno pe³n¹ szerokoœæ, jak i g³êbok¹, trochê
przesuniêt¹ w ty³ scenê.

CLASSIC THREE
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

4000
POLPAK
www.polpak.com.pl

Wykonanie
Niezwyk³a na tym pu³apie cenowym z³o¿onoœæ techniczna po³¹czona z luksusowym wykonaniem. Obudowa zamkniêta z uk³adem trójdro¿nym.
Parametry
Os³abienie zakresu 2–8 kHz. Impedancja 4-omowa
(ale bliska 6-omowej), efektywnoœæ 84 dB.
Brzmienie
Zdystansowane, powœci¹gliwe, dok³adne. Bas nasycony, lecz zdyscyplinowany. Wysokie tony bardzo
subtelne. ¯adnych szaleñstw.
listopad 2007
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AUDIO AKADEMIA
G³oœnik nisko-œredniotonowy... przepraszam, niskotonowy Classica Three, ma œrednicê wci¹¿ typow¹ dla jednostek
w³aœnie nisko- œredniotonowych w uk³adach dwudro¿nych – czyli 18 cm. W jego konstrukcji na pierwszy rzut oka nic nie
œwiadczy o ograniczeniu kompetencji do zakresu niskich tonów – wiêkszoœæ konstruktorów pewnie z powodzeniem
u¿y³aby takiego przetwornika do obs³ugi szerokiego zakresu nisko-œredniotonowego i po³¹czy³a bezpoœrednio
z jednocalow¹ kopu³k¹ wysokotonow¹. Ale ka¿dy uk³ad jest jakimœ zestawem kompromisów.

TERAZ CZYTAJCIE o

TRÓJDRO¯NOŒCI
U

k³ad dwudro¿ny jest powszechnie
uznawany za optymalny przy g³oœniku
nisko-œredniotonowym nie wiêkszym ni¿
18 cm, zw³aszcza w ma³ych konstrukcjach
podstawkowych, ale optymalny nie znaczy
idealny. Ka¿dy g³oœnik 18-cm, choæby pokazywa³
bardzo ³adn¹, g³adk¹ charakterystykê na osi
g³ównej, nie powtórzy ju¿ tego wyniku pod
wiêkszymi k¹tami. Ze wzglêdu na zale¿noœæ
miêdzy d³ugoœciami promieniowanych fal
a œrednic¹ membrany, ju¿ od 1 kHz wzwy¿ coraz
bardziej skupia promieniowanie w pobli¿u osi
g³ównej, charakterystyki na innych osiach bêd¹
po prostu wczeœniej opada³y. A one równie¿
powinny nas interesowaæ, bo nawet je¿eli
zamierzamy g³oœniki wycelowaæ bezpoœrednio
w miejsce ods³uchowe, to docieraj¹ tam równie¿
fale odbite, których spektrum jest pochodn¹
charakterystyk kierunkowych. Oczywiœcie
problemu tego nie nale¿y demonizowaæ, g³oœniki
18 cm s¹ przecie¿ czêsto stosowane równie¿
w roli wyspecjalizowanych œredniotonowych.
S¹ te¿ jednak inne argumenty - obci¹¿enie
g³oœnika przetwarzaj¹cego niskie czêstotliwoœci
du¿¹ amplitud¹ i wysok¹ temperatur¹ cewki
zwiêksza zniekszta³cenia równie¿ w zakresie
œrednich tonów. Nie ma jednak taniego
i prostego rozwi¹zania tych problemów,
Aluminiowe
kopu³ki Classica
Three s¹ do
pewnego stopnia
chronione przed
przypadkowym
mechanicznym
uszkodzeniem
z zewn¹trz. Ale
dla chc¹cego nic
trudnego, i lepiej
dzieci z takimi
ciekawostkami
technicznymi nie
zapoznawaæ.
Wyt³umaczymy
im, dlaczego
Classic Three jest
trójdro¿ny, jak
trochê podrosn¹.
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bo wtr¹cenie g³oœnika œredniotonowego
to i koszty, i wprowadzenie kolejnej czêstotliwoœci podzia³u, która zawsze w pewnym
stopniu, (a nigdy pozytywnie) wp³ywa na
brzmienie. St¹d te¿ g³oœniki œredniotonowe
pojawiaj¹ siê w uk³adach, jeœli s¹ ju¿ w zasadzie
niezbêdne, a nie w uk³adach, w których maj¹
jak¹œ racjê bytu – i st¹d zwykle nie pojawiaj¹ siê
w towarzystwie pojedynczych „osiemnastek”,
bo te jakoœ sobie ze œrodkiem pasma radz¹. Jak
widaæ, obszar pozostawiony wolnemu wyborowi
konstruktora, jego indywidualnym preferencjom
(i umiejêtnoœciom) jest bardzo du¿y, a sukces
zale¿y od wielu czynników, których tu
szczegó³owo nie bêdziemy rozwa¿aæ. Je¿eli
konstruktor podj¹³ ju¿ decyzjê o tworzeniu
uk³adu trójdro¿nego na bazie 18 cm niskotonowego, to pozostaje jeszcze nie mniej wa¿na
decyzja, jaki bêdzie g³oœnik œredniotonowy,
a dalej wysokotonowy. Wybór dwucalowej
kopu³ki œredniotonowej i ¾-calowej kopu³ki
wysokotonowej, choæ to gatunki rzadko
spotykane, tworzy bardzo eleganck¹ i konsekwentn¹ konfiguracjê. Kopu³ka œredniotonowa
nie jest dzisiaj elementem czêsto spotykanym
w uk³adach trójdro¿nych, bo z trudem radzi
sobie z przetwarzaniem „ni¿szego œrodka”,
a konstruktorzy chc¹ tu zwykle mieæ zapas
wytrzyma³oœci i elastycznoœci g³oœnika, aby móc
ustalaæ nisk¹ czêstotliwoœæ podzia³u; w zamian
kopu³ka œredniotonowa ³adnie przetwarza
(przynajmniej powinna...) „górny œrodek”, tym
samym pozwalaj¹c odci¹¿yæ g³oœnik wysokotonowy wraz z ustaleniem wy¿szej, równie¿ drugiej
czêstotliwoœci podzia³u. A kiedy g³oœnik
niskotonowy jest w zasadzie zdolny do
przetwarzania œrednich tonów, mo¿na z góry
za³o¿yæ, ¿e czêstotliwoœæ podzia³u ze œredniotonowym nie musi byæ niska, i wybraæ w³aœnie
kopu³kê. W przypadku monitora jest te¿ inny
argument, mniej akustyczny, choæ wci¹¿
konstrukcyjny – kopu³ka œredniotonowa mo¿e
mieæ ma³e wymiary zewnêtrzne, co wiêcej,
najczêœciej nie wymaga tworzenia w obudowie
specjalnej komory, jak du¿e sto¿kowe g³oœniki
œredniotonowe. Jej membrana jest od ty³u
oczywiœcie izolowana przed ciœnieniem
tworzonym przez g³oœnik niskotonowy, ale
odbywa siê to w kompaktowej formie, za
pomoc¹ zintegrowanej z g³oœnikiem ma³ej
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puszki; schematem swojej konstrukcji i sposobem monta¿u kopu³ka œredniotonowa przypomina dobr¹ kopu³kê wysokotonow¹. Na tym nie
koñczy siê logika doboru g³oœników w Classic
Three. Skoro ju¿ mamy g³oœnik œredniotonowy,
który wysoko siêga z ³adn¹ charakterystyk¹,
to jest okazja dla zastosowania nie 25 mm,
ale mniejszej, 19 mm kopu³ki wysokotonowej,
która lepiej rozprasza najwy¿sze czêstotliwoœci,
chocia¿ nie mo¿e byæ stosowana z tak niskimi
czêstotliwoœciami podzia³u, jak bardziej
wytrzyma³a, st¹d czêœciej spotykana kopu³ka
25 mm. Na podstawie powy¿szej analizy nie
dziwi wiêc pierwsza czêstotliwoœæ podzia³u
(pomiêdzy niskotonowym a œredniotonowym)
w Classic Three – jest to 800 Hz; w pierwszym
wra¿eniu trochê zaskakuj¹ca jest za to druga
czêstotliwoœæ podzia³u (miêdzy œredniotonowym
a wysokotonowym) – wed³ug danych firmowych,
ustalona przy 3,2 kHz. To wartoœæ spotykana
przecie¿ przy aplikacji typowych 25 mm kopu³ek
wysokotonowych. Jednak skoro zdarza siê
filtrowanie 25 mm kopu³ek nawet poni¿ej 2 kHz,
to dobrze zaprojektowany filtr (i z pewnoœci¹ nie
1. rzêdu) mo¿e zabezpieczyæ kopu³kê 19 mm ju¿
od 3 kHz. Dlaczego, je¿eli g³oœnik œredniotonowy do tego siê nadaje, nie mo¿na ustalaæ wy¿szej
drugiej czêstotliwoœci podzia³u? Z podobnego
powodu, z jakiego g³oœnik wysokotonowy zosta³
w ogóle zaproszony do tego zespo³u – mimo ¿e
kopu³kowy, w okolicach 3 kHz te¿ zaczyna ju¿
skupiaæ swoje promieniowanie, a mniejsza
kopu³ka wysokotonowa ze swojej natury zawsze
bêdzie ten zakres rozprasza³a lepiej. Ca³a sztuka
polega na tym, aby nie przesadziæ, bo z kolei
zbyt niska czêstotliwoœæ podzia³u mo¿e
owocowaæ zniekszta³ceniami, wnoszonymi przez
silnie obci¹¿ony g³oœnik wysokotonowy,
a w skrajnych przypadkach nawet spowodowaæ
jego uszkodzenie. Trzeba wzi¹æ pod uwagê
charakter i przeznaczenie ca³ej konstrukcji,
a Classic Three nie jest przecie¿ kolumn¹
zaprojektowan¹ pod k¹tem przyjmowania
bardzo wysokich mocy i wytwarzania takich
poziomów ciœnienia akustycznego, przy których
19 mm kopu³ka, filtrowana przy 3 kHz,
stawa³aby siê s³abym ogniwem systemu.
Andrzej Kisiel

