Zespo³y g³oœnikowe 16 000 z³ HI-END

Du¿e wolnostoj¹ce zespo³y g³oœnikowe ju¿ od wielu lat nie strasz¹ wielkimi, szerokimi skrzyniami, obejmuj¹cymi kilkunastocalowe g³oœniki niskotonowe. Konstruktorzy nauczyli siê pos³ugiwaæ znacznie mniejszymi przetwornikami, które przy swojej nowoczesnoœci i w odpowiedniej liczbie zapewniaj¹ uzyskanie wysokiej mocy,
efektywnoœci i rozci¹gniêcia pasma. Ale konieczna równie¿ dla nich objêtoœæ musi znaleŸæ ujœcie w jakimœ
wymiarze – dlatego kolumny staj¹ siê g³êbokie i wysokie.

KOLUMNY
jak malowane
Paradigm S6
Triangle LYRR

F

lagowiec referencyjnej serii Signature Paradigma – S8 – zawiera a¿ cztery g³oœniki
niskotonowe, czym trochê wystraszy³ nawet samego dystrybutora, który jasno
stwierdza, ¿e stawia na promocjê nieco mniejszych S6, i te w³aœnie dostarczy³
do testu. Wysokich kolumn nie boi siê natomiast dystrybutor Triangle, który
zaproponowa³ nam najwiêksze Lyrry od razu, kiedy tylko nowa seria Genese sta³a siê
dostêpna. I tak szczêœliwie siê z³o¿y³o, ¿e obydwie konstrukcje kosztuj¹ po 16 000 z³
– czego skutkiem jest w³aœnie ten test porównawczy.
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Paradigm S6 N
Pasja ch³odzenia
Signature S6 to chyba... na pewno, sprawdza³em, choæ pocz¹tkowo trudno
by³o mi w to uwierzyæ – najdro¿sze kiedykolwiek testowane w Audio
Paradigmy, a przez dwanaœcie lat przes³uchaliœmy ich naprawdê sporo.
Firma i wczeœniej mia³a w swojej ofercie produkty z tego zakresu cenowego,
o które pytaliœmy importera, jednak do niedawna bezskutecznie. Teraz role
siê odwróci³y.
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a promocjê i sprzeda¿ nowej edycji serii Signature
najwyraŸniej k³adzie siê du¿y nacisk, przetestowanie
S6 by³o wiêc inicjatyw¹ dystrybutora, który nastêpnie
upomina³ siê o jak najszybsze opublikowanie tego materia³u,
jednak dyplomatycznie nie wnikaj¹c w jego treœæ. Zastosowa³
inny wypróbowany zabieg lobbuj¹cy, podaj¹c w rozmowie
jak¹œ kolosaln¹ liczbê ju¿ sprzedanych S6, w ci¹gu kilku
miesiêcy od ich wprowadzenia, i to przed pojawieniem siê
jakiegokolwiek testu – co ukrywa w sobie takie przes³anie,
¿e ewentualne zahamowanie tego trendu by³oby w³aœnie
nasz¹ „zas³ug¹”.
Tak presti¿owy model jak S6 nie jest jednak najwiêksz¹,
najdro¿sz¹ konstrukcj¹ w serii Signature – jest bowiem
jeszcze S8, którego dystrybutor jednak nie lubi i do testu
dostarczyæ nie chcia³. Dlaczego? Wed³ug jego opinii, S8
jest za du¿y. Rzeczywiœcie, straszy a¿ czterema g³oœnikami
niskotonowymi. Ale jednych straszy, a innych poci¹ga... Nie
jest przy tym o wiele wy¿szy – S6 maj¹ 111 cm, S8 – 123 cm
wysokoœci. Gdyby jednak oznacza³o to zwiêkszenie objêtoœci
tylko w takich proporcjach, to nie by³oby to zdrowe dla
g³oœników niskotonowych – których jest przecie¿ dwa razy
wiêcej. Spojrza³em wiêc w katalogu na g³êbokoœæ obydwu
konstrukcji. S6 ma 35 cm, a S8 – 52 cm. Czyli w porz¹dku.
Mo¿e i nie³atwo jest znaleŸæ miejsce dla S8 w przeciêtnym
pokoju, jednak nie takie monstra siê sprzedaje, równie¿
w Polsce. Skoro jednak dystrybutor woli mniejsze okazy,
zróbmy mu tê uprzejmoœæ i przedstawmy krótko pozosta³e
modele serii Signature. Co ciekawe, nie ma w niej mniejszej
od S6 konstrukcji wolnostoj¹cej, ale s¹ a¿ trzy podstawkowce. Najmniejszy to S1, który pewnymi pomys³ami techniczno-estetycznymi odstaje od innych modeli, wiêc lepszym
reprezentantem tej serii by³by wiêkszy S2 (pos³uguje siê
podobnym uk³adem g³oœników, jak sekcja œrednio-wysokotonowa S6), natomiast najwiêkszy „podstawkowiec” to S4 – dla
mnie kuriozum – konstrukcja o wysokoœci 55 cm, a wiêc za
niska, aby postawiæ j¹ na pod³odze, a za wysoka na standardowe, 60 cm podstawki – potrzebne s¹ specjalne, firmowe,
o lubianym w Polsce symbolu J-23. I mo¿e przez sympatiê
do J-23 sprzeda siê kilka par S4.
A teraz zajmijmy siê ju¿ S6. Kolumna wygl¹da bardzo
elegancko i dostojnie, pozostaj¹c w trochê kanciastej estetyce
Paradigma, okreœlonej przez specyficzny sposób instalowania
elementów przedniej œcianki, wprowadza jednak wyraŸne,
efektowne wygiêcia œcianek – bocznych i górnej. Nie wypada
te¿ inaczej ni¿ luksusowym nazwaæ sposobu wykoñczenia jej
powierzchni – oczywiœcie mamy naturalny fornir, do tego
polakierowany z po³yskiem. Co prawda nie jest to sposób
uniwersalnie piêkny, nie okreœla te¿ ju¿ najwy¿szej klasy
produktu tak jednoznacznie jak dawniej – od kiedy w takiej
technice wycwanili siê Chiñczycy, dostarczaj¹c j¹ równie¿
w produktach znacznie tañszych. Ale jakiœ sznyt wci¹¿ jest,
i komu siê to podoba, nie ma siê czym przejmowaæ. Ów
po³ysk dostêpny jest na okleinie czereœniowej, klonowej
„ptasie oko” (widoczna w teœcie) i w czarnym „lakierze
fortepianowym” – to teraz najmodniejsze, ale jak¿e
k³opotliwe w utrzymaniu czystoœci! Odradzam, bo moda
minie, a k³opot zostanie.
Inna rzecz, która nigdy mi siê specjalnie nie podoba³a,
a teraz ju¿ przejad³a kompletnie, to w³aœnie takie nó¿ki, jakie
funduje w S6 Paradigm (i nie tylko on). Nie bêdê opisywa³ ich
kszta³tu, bo przecie¿ widaæ go doskonale na zdjêciu, dodam
tylko z szacunkiem, bo tego ju¿ nie zobaczycie, ¿e s¹ one
masywne, odlewane – a w tañszych kolumnach bywaj¹ plastikowe, i wtedy to ju¿ jest obciach na ca³ego. Ktoœ powie (dystrybutor pewnie te¿), ¿e to kwestia gustu; zgoda, ale od tego tu
jestem, ¿eby sprawê opisywaæ zgodnie z w³asnym gustem.

Podwójne gniazdo przy³¹czeniowe
oprawiono w elipsê – ten kszta³t powtarza siê
w projekcie plastycznym S6. Nó¿ki mo¿na
uzbroiæ w kolce.
Firmowy sposób aran¿acji przedniej œcianki
nie odnosi siê do zasadniczej konfiguracji
g³oœników, która w przypadku S6 jest doœæ
klasyczna, ale do faktu, ¿e krawêdzie wszystkich
przetworników z premedytacj¹ wystaj¹ przed
powierzchniê frontu. Zwykle przygotowuje siê
w nim wg³êbienia, aby kosze g³oœników siê
w nich chowa³y. Wystaj¹ce krawêdzie wywo³uj¹
dodatkowe odbicia, zak³ócaj¹ce promieniowanie
biegn¹ce wprost z g³oœników. Tymczasem kosze
g³oœników Paradigma nie tylko nie s¹ zag³êbione,
ale w dodatku wyj¹tkowo grube! Ale wszystko
jest w porz¹dku, bo myœl tu ukryta jest
nastêpuj¹ca: aby g³adkie lico frontu pojawia³o siê
wraz z za³o¿on¹, maskownic¹, której rama jest
dopasowana do wystaj¹cych elementów. Warto
zauwa¿yæ, ¿e rekomenduj¹c s³uchanie z maskownic¹ za³o¿on¹ producent sugeruje, ¿e sama jej
tkanina nie jest istotn¹ przeszkod¹ dla dŸwiêku
– i to prawda. Widoczna ju¿ z zewn¹trz
masywnoœæ przetworników tworzy wraz
z eleganck¹ obudow¹ w tle obraz trochê
dychotomiczny – po³¹czenia technicznego
konkretu i meblowego luksusu; obydwie czêœci
prezentuj¹ jednak najwy¿sz¹ jakoœæ.
Mo¿na to stwierdziæ z pe³nym przekonaniem
po wykrêceniu g³oœników – widok jest zupe³nie
wyj¹tkowy. Ekrany uk³adów magnetycznych
g³oœników niskotonowych maj¹ œrednicê 15 cm
i wysokoœæ 6 cm – ledwo przechodz¹ przez
otwory w obudowie. Jeszcze bardziej zadziwiaj¹ce jest „zaplecze” g³oœnika œredniotonowego.
Bezpoœrednio do jego kosza przymocowano
(a mo¿e jest to jego integralna czêœæ? – nie ma
znaczenia) potê¿n¹, odlewan¹ z aluminium

„donicê”, która ma za zadanie izolowaæ
g³oœnik œredniotonowy przed ciœnieniem
wytwarzanym w obudowie przez g³oœniki
niskotonowe. Taka izolacja to w uk³adach
trójdro¿nych zabieg obowi¹zkowy, ale
zwykle wykonywany za pomoc¹ wydzielenia specjalnej komory œredniotonowej
w samej obudowie. Optymalna objêtoœæ
takiej komory dla g³oœnika œredniotonowego o œrednicy 18 cm to zwykle co
najmniej piêæ litrów, wiêc taka puszka
jak w S6 by³aby w wiêkszoœci przypadków
zbyt ma³a, ale je¿eli uk³ad magnetyczny
(g³oœnika œredniotonowego) jest wyj¹tkowo
silny, to utrzyma w³aœciwe parametry uk³adu
rezonansowego nawet w tak ma³ej objêtoœci.
Natomiast eliminacja fal stoj¹cych wewn¹trz
takiej puszki i jej sztywnoœæ, wynikaj¹ce
z kszta³tu i materia³u, z jakiego jest wykonana,
s¹ plusem zastosowanego rozwi¹zania.
Podobnie przygotowano g³oœnik wysokotonowy – tu jednak w³aœnie stosowanie puszek,
a nie wydzielanie komór w obudowie jest
normaln¹ praktyk¹. Wci¹¿ wyj¹tkowa dla
Paradigma jest jednak solidnoœæ tego elementu,
takim tweeterem mo¿na zabiæ. Obydwie puszki
maj¹ z ty³u o¿ebrowanie, które producent
przedstawia jako radiator oddaj¹cy ciep³o; a¿
trudno uwierzyæ, ¿e ju¿ sama aluminiowa
skorupa nie by³aby do tego zupe³nie wystarczaj¹ca. Pod puszkami g³oœników œredniotonowego
i niskotonowego chowaj¹ siê neodymowe uk³ady
magnetyczne, co zw³aszcza w przypadku
g³oœnika œredniotonowego jest godne uwagi, ale
jeszcze bardziej intryguj¹ca jest zapowiedŸ, ¿e
g³oœnik œredniotonowy jest ch³odzony ferrofluidem. I cewki wcale nie ma ma³ej, bo o œrednicy
38 mm. Ch³odzenie to najwyraŸniej wielka pasja
Paradigma.
Testowane S6 pochodz¹ z nowej, drugiej
generacji serii Signature (wprowadzonej do
sprzeda¿y w roku 2007), czego jednak
producent wyraŸnie nie zaznacza;

nowa wersja wprowadza jednak zmiany wcale
nie kosmetyczne – ju¿ same materia³y membran
g³oœników œredniotonowego i wysokotonowego
wskazuj¹ na du¿y postêp.
Membranê g³oœnika œredniotonowego
producent nazywa „Co-PAL”, rozwijaj¹c ten
skrót do „cobalt-infused pure aluminium (cone)”,
co pozwolê sobie przet³umaczyæ jako „czyste
aluminium wzbogacone kobaltem”; nale¿y chyba
rozumieæ, ¿e aluminium by³o czyste przed
wzbogaceniem. W poprzedniej generacji
membrana g³oœnika œredniotonowego by³a zasadniczo polipropylenowa (z dodatkami). Nieruchomy „korektor fazy” równie¿ jest aluminiowy.
Ale pod wzglêdem technologiczno-materia³owym najwiêkszym sukcesem jest
chyba kopu³ka g³oœnika wysokotonowego
(wczeœniej aluminiowa). Co prawda beryl znamy
ju¿ od kilku lat z najlepszych tweeterów Focala,
niektórzy wspominaj¹ te¿, ¿e wbrew przechwa³kom Francuzów o ich liderowaniu w tej
dziedzinie, w Japonii metal ten z powodzeniem
stosowano w technice g³oœnikowej ju¿ æwieræ
wieku temu, ale tak czy siak, beryl z pewnoœci¹
nam jeszcze nie spowszednia³ i uznawany jest za
najlepszy metal, jaki mo¿e tutaj znaleŸæ
zastosowanie. Nic wiêc dziwnego, ¿e tak cenny
element chroniony jest cienk¹ siateczk¹, która
z pewnoœci¹ wp³ywa równie¿ na promieniowanie, ale bardzo prawdopodobne, ¿e w sposób
korzystny dla szerszego rozpraszania.
Czêstotliwoœæ podzia³u miêdzy g³oœnikiem
œredniotonowym a wysokotonowym jest bardzo
niska – 1,9 kHz, pracuj¹ tu filtry 3. rzêdu.

Obudowa zwê¿a siê
ku ty³owi, ale nie tak
zdecydowanie, jak w innych
konstrukcjach z wygiêtymi
bocznymi œciankami, dziêki
temu przy okreœlonych
wymiarach zewnêtrznych
konstrukcji mo¿na utrzymaæ
odpowiednio du¿¹ objêtoœæ,
potrzebn¹ g³oœnikom
niskotonowym do niskiego
strojenia. Równie¿ dziêki
temu charakterystyka
przetwarzania S6 siêga
do samej granicy pasma
akustycznego!
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LABORATORIUM Paradigm S6

rys. 2. charakterystyka modułu impedancji.

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

4
88
200
111 x 21 x 34,5
ok. 30

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

Charakterystyka przetwarzania S6 jest
dobrze wyrównana w zakresie œrednio-wysokotonowym, i nie nazbyt wra¿liwa na
zmianê wysokoœci osi pomiaru (ods³uchu).
Zarówno na osi g³ównej (ustalonej na wysokoœci
90 cm), jak i pod k¹tem plus 7O w p³aszczyŸnie
pionowej, pojawia siê lekki rezonans przy 4 kHz,
który pod k¹tem minus 7O jest ju¿ s³abiej
zaznaczony, a pod k¹tem 30O w p³aszczyŸnie
poziomej ca³kowicie wygaszony – w okolicach
4 kHz pojawia siê nawet os³abienie, a lokalny
rezonans rodzi siê przy 7 kHz. Tym razem

pomiary te (wbrew standardowej legendzie
w okienku) odnosz¹ siê do maskownicy
za³o¿onej, gdy¿ taka jest podstawowa opcja
pracy S6. Zdjêcie maskownicy powoduje (na osi
g³ównej) os³abienie zakresu 3–6 kHz i lekkie
wahania w najwy¿szej oktawie. Nie mo¿na
jednak jednoznacznie stwierdziæ, wbrew
pocz¹tkowym przypuszczeniom, ¿e brak
maskownicy pogarsza sytuacjê – inny rozk³ad
drobnych nierównomiernoœci to inne brzmienie,
które warto samodzielnie sprawdziæ.
Bas zosta³ wyeksponowany w doœæ niskim

podzakresie, spadek –6 dB wzglêdem œredniego
poziomu z ca³ego pasma pojawia siê bardzo
nisko – na pewno poni¿ej 30 Hz.
W katalogowej rubryce „impedancja”
producent umieœci³ wskazówkê: „Compatible
with 8 ohms”, natomiast my w naszej rubryce
„impedancja znamionowa” umieszczamy
konkretn¹ wartoœæ: 4 omy. Minimum na charakterystyce impedancji, pojawiaj¹ce siê przy 100 Hz,
ma wartoœæ 3 omy, wiêc tym razem nie bêdziemy œwieciæ oczami, ¿e to bardzo ³atwe
obci¹¿enie.

Na tle zaawansowania sekcji œrednio-wysokotonowej g³oœniki niskotonowe
prezentuj¹ siê skromniej, choæ nie s¹ przecie¿
s³abeuszami, co wynika choæby ze wspomnianej
wczeœniej wielkoœci ich uk³adów magnetycznych.
S¹ one jednak ferrytowe, czyli konwencjonalne.
Natomiast membrany nie s¹ ani konwencjonalne,
ani ultranowoczesne. Jakie? Polipropylenowe. To
kolejna zagadka. Polipropylen, po okresie swojej
prosperity, która w (jego) najlepszych latach
dawa³a mu miejsce w g³oœnikach niemal
wszystkich rodzajów, ju¿ ³adnych parê lat temu
ust¹pi³ miejsca innym materia³om i obecnie jest
czasami spotykany jeszcze w g³oœnikach
œredniotonowych i nisko-œredniotonowych.
W g³oœnikach niskotonowych stosuje go tylko
garstka producentów, a w przypadku firmy tak
du¿ej i otwartej na nowe rozwi¹zania, jak
Paradigm, trwanie przy polipropylenie
w zakresie niskotonowym jest tym bardziej
zadziwiaj¹ce. Musi chyba odnosiæ siê do
g³êbokiego przekonania o jego zaletach,
których z kolei nie dostrzega wiêkszoœæ
innych konstruktorów, preferuj¹cych
w g³oœnikach niskotonowych materia³y
o wy¿szej sztywnoœci.

Ale polipropylen polipropylenowy nierówny,
i koñcowych rezultatów przes¹dzaæ
nie mo¿na.
Obydwa g³oœniki niskotonowe pracuj¹ w tym
samym zakresie (czêstotliwoœæ podzia³u z g³oœnikiem œredniotonowym – 350 Hz), w jednej komorze, wykorzystuj¹cej prawie ca³¹ obudowê (pomniejszon¹ o donicê œredniotonowego). Otwór
widoczny na przedniej œciance, bezpoœrednio
pod g³oœnikami, jest jedynym Ÿród³em promieniowania uk³adu rezonansowego obudowy;
mówi¹c inaczej, z ty³u nie ma ¿adnych otworów,
które z tego powodu utrudnia³yby ustawienie S6
blisko œcian. Ale niezale¿nie od lokalizacji otworów, zawsze mo¿e siê okazaæ, ¿e dla uzyskania
najlepszego brzmienia wypada kolumny odsun¹æ.

Takie zabezpieczenie g³oœników œredniotonowego i wysokotonowego gwarantuje, ¿e nie
przedostanie siê do nich ani jeden pascal
ciœnienia akustycznego wytwarzanego
w komorze g³oœników niskotonowych. Pod
aluminiowymi os³onami schowane s¹
neodymowe uk³ady magnetyczne.
G³oœniki niskotonowe opieraj¹ swoj¹
si³ê na bardzo du¿ych, ferrytowych
uk³adach magnetycznych. Ich
ekranowanie ma œrednicê a¿ 15 cm.
Aby utrzymaæ taki ciê¿ar, kosze musz¹
byæ bardzo solidne.
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ODS£UCH
Z pewnoœci¹ nie jest moj¹ intencj¹
wyhamowywanie tak piêknie rozwijaj¹cej siê
sprzeda¿y S6. To najlepsze Paradigmy, jakie
s³ysza³em. Czy to nie zupe³nie oczywiste wobec
wspomnianego ju¿ faktu, ¿e s¹ najdro¿szymi,
jakie testowaliœmy? Tak byæ powinno, ale wcale
nie jest tak zawsze. I rzadko w sposób tak
jednoznaczny, kompletny, niekontrowersyjny. S6
to kolumny pozbywaj¹ce siê wszelkich narowów,
efekciarstwa, silnych rysów charakterystycznych
dla tañszych Paradigmów, które czyni¹ je dla
jednych bardzo atrakcyjnymi, dla innych
trudnymi do zaakceptowania. S6 maj¹ klasê,
zarazem maj¹ styl, nie s¹ mia³kie, nijakie – ich
wybitn¹ umiejêtnoœci¹ jest po³¹czenie bardzo
dobrego zrównowa¿enia tonalnego z plastycznoœci¹, energetycznoœci¹, dynamik¹. Nie trzeba
by³o zbytnio kombinowaæ, eksponuj¹c to i owo,
aby o¿ywiæ brzmienie – naturalnoœæ p³ynie
najwyraŸniej z bardzo dobrej kondycji samych
przetworników i ich doskona³ego skoordynowania. Spójnoœæ jest bezb³êdna – zarówno przejœcie
miêdzy basem a œrednic¹, jak te¿ prze³om
œrednich i wysokich czêstotliwoœci s¹ p³ynne,
wype³nione tak jak wszystkie g³ówne podzakresy; dŸwiêk jest bezpoœredni, czytelny, niezasup³any, a jednoczeœnie nie nazbyt agresywny,
nieprzejaskrawiony, chocia¿ z pewnoœci¹ ¿ywy,
pobudzony. Bas jest energetyczny, w wy¿szym
podzakresie uderza mocno, ale œwietne
rozci¹gniêcie daje te¿ odrobinê miêkkoœci –
w sumie wybrzmienia s¹ zró¿nicowane i dobrze
separowane, nie na jedn¹ nutê, nie na jedno
kopyto. Jest te¿ jednak ten element zwartoœci,
solidnoœci, gêstoœci, który okreœla wra¿enie si³y
i autorytetu. Niskie tony takiego formatu dla
pokazania siê w pe³nej krasie potrzebuj¹ du¿ego
pomieszczenia – ale i bez przesady, mo¿na
zaczynaæ ju¿ od 20 metrów, chocia¿ w przyzwoitej odleg³oœci od tylnej œciany, ok. 1 metra.

Œrednica jest równie¿ bardzo ciekawa i bogata,
bo potrafi zwróciæ uwagê esencjonalnoœci¹
ni¿szego podzakresu, który daje wra¿enie du¿ej
skali, wype³nienia, jak te¿ klarownym, niepozbawionym blasku zarysowaniem wy¿szych
rejestrów – dêciaki mog¹ wiêc i zamruczeæ,
i pierdn¹æ, i gwizdn¹æ, a wszystko to dzieje siê
szybko, zwinnie i bezpruderyjnie. Jedwabistoœci
i aromatów tu jednak nie bêdzie. Wysokie tony
nie ¿yj¹ w³asnym ¿yciem, nie improwizuj¹, raczej
wykonuj¹ plan dyktowany przez œrednicê
– w swoim charakterze i poziomie s¹ jej
dope³nieniem, jednak aktywnym, wyrazistym
i detalicznym, a nie drugoplanowym. Mo¿e to
materia³owe (metalowe) powinowactwo miêdzy
membranami obydwu g³oœników daje ow¹
spójnoœæ w szybkoœci i dok³adnoœci, ale
odpowiednie zestrojenie przez zwrotnicê te¿ gra
swoj¹ rolê. Podobnie jak w innych podzakresach,
w obszarze wysokich tonów nie ma monotonii,
blachy id¹ z rozmachem, daj¹c soczyst¹ moc
pierwszego uderzenia, jak te¿ „rozsypanie”
w wybrzmieniu. Jest w tym te¿ ca³kiem sporo
powietrza – jak na kopu³kê metalow¹, choæby
najlepsz¹... Zawsze mo¿na znaleŸæ „coœ”
– coœ, co komuœ nie bêdzie siê podoba³o, i to
w kolumnach jeszcze dro¿szych, niechby
i najdro¿szych, z samych szczytów specjalistycznych rankingów. Pewnie takie coœ, i mo¿e niejedno, maj¹ na swoim koncie S6. Mo¿e nie ta
barwa, nie taki odcieñ, scena zbyt mocno
osadzona, nierozkwitaj¹ca na skrajach, bas zbyt
ciep³y i gêsty, a mo¿e jeszcze nie doœæ ciep³y...
kto to wie. Nie ma kolumn idealnych i uniwersalnych, które bêd¹ siê podobaæ ka¿demu. Jednak
wydaje siê, ¿e konstruktor S6 bardzo konsekwentnie d¹¿y³ do swojego celu, maj¹c na uwadze
neutralnoœæ i porz¹dek, a do dyspozycji
doskona³e komponenty g³oœnikowe. W ostatecznym pojedynku z innymi produktami liczy siê
koñcowy bilans. A lista zalet S6 jest bardzo
d³uga. To lista w³aœnie taka, jakiej spodziewamy
siê po kolumnach referencyjnych, jakimi S6
s¹ w ofercie Paradigma. Tu ju¿ nie mo¿e byæ
niedomówieñ, to bêdzie przecie¿ œwiadectwo
maksymalnych mo¿liwoœci firmy. Aha, s¹ jeszcze
przecie¿ S8, ale nie oczekujmy od nich
awansowania na jeszcze wy¿szy poziom
wyrafinowania – taka sama sekcja œrednio-wysokotonowa, tylko bas spotêgowany do
czterech g³oœników... tam zdecydowanie
chodzi o postêp iloœciowy, a nie jakoœciowy.
Ju¿ S6 definiuje praktycznie ka¿dy wymiar
dŸwiêku w sposób dla Paradigma wzorcowy.
G³oœniki œredniotonowy
i wysokotonowy maj¹ membrany
metalowe – pierwszy aluminiowo-kobaltow¹, drugi berylow¹. WyraŸnie
wystaj¹ce kosze, aby nie powodowaæ
swoimi krawêdziami odbiæ i zak³óceñ
promieniowania, teoretycznie powinny
zostaæ otoczone dopasowan¹ do nich
ramk¹ maskownicy, ale i bez niej
charakterystyka jest w porz¹dku.
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Masywny element
optycznie przed³u¿aj¹cy maskownicê
w najni¿szej czêœci obudowy jest, podobnie
jak inne dodane do niej czêœci, aluminiowym
odlewem.

Membrany g³oœników niskotonowych
kultywuj¹ polipropylenow¹ tradycjê Paradigma. Otwór bas-refleks ma doœæ du¿¹ œrednicê
(7 cm), ale i tak bêdzie musia³ siê napracowaæ, obs³uguj¹c dwie osiemnastki. Ka¿dy
g³oœnik (poza wysokotonowym) jest trzymany
przez a¿ osiem œrub.

S6
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

16 000
POLPAK
www.polpak.com.pl

Wykonanie
Elegancka i sugestywnie masywna konstrukcja. Zaawansowane konstrukcje g³oœników œredniotonowego
i wysokotonowego, bardziej konwencjonalne niskotonowe.
Laboratorium
Dobre wyrównanie zakresu œrednio-wysokotonowego, niskie tony wzmocnione w okolicach 70 Hz.
4-omowa impedancja, efektywnoœæ 88 dB.
Brzmienie
Dynamiczne, detaliczne i zachowuj¹ce naturalny
balans tonalny. Doskonale rozci¹gniêty, energetyczny
bas.
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Triangle LYRR
Podwójna rurka lekarstwem na wszystko
Kilka lat temu Triangle rozwinê³o skrzyd³a. Wczeœniej firma raczej niszowa,
zaczê³a przekszta³caæ siê w producenta o globalnym zasiêgu. Odnowiono,
rozwiniêto i uporz¹dkowano ofertê, stworzono listê firmowych patentów,
która s³u¿y wyró¿nieniu kolumn Triangle na tle konkurencji. A po kilku latach
okazuje siê, ¿e realizowany jest przepis Hitchcocka – najpierw trzêsienie ziemi,
a potem napiêcie wzrasta.
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olejne modele, ca³e ich serie pojawiaj¹ siê ju¿
lawinowo, jakby Triangle zacz¹³ œcigaæ siê z producentami elektroniki do kina domowego, a nie z innymi
producentami kolumn, którzy pracuj¹ w wolniejszym tempie,
w d³u¿szych cyklach ¿ycia produktu. Ale faktem jest, ¿e i na
tej dzia³ce widaæ przyspieszenie. Oby by³o one choæby po
czêœci uzasadnione nowymi mo¿liwoœciami technicznymi,
a nie motywowane wy³¹cznie koniecznoœci¹ marketingow¹.
Pod koniec roku 2007 firma zaprezentowa³a ca³¹ masê
nowoœci – przede wszystkim kolejn¹ generacjê podstawowej,
najpopularniejszej serii Esprit (trudno j¹ jednak nazywaæ
niskobud¿etow¹, skoro para najtañszych podstawkowych
Titusów EX kosztuje 2800 z³, a wieñcz¹cy tê seriê Antal EX
– 7400 z³ za parê). Pojawiaj¹ siê kolejne modele referencyjnej
serii Magellan, do oferty wróci³y tak¿e propozycje –
oczywiœcie w zupe³nie nowym wydaniu – które swoimi
cenami plasuj¹ siê pomiêdzy seriami Esprit i Magellan. To
w³aœnie seria Genese, zawieraj¹ca trzy modele – podstawkowe Trio (7000 z³ za parê), wolnostoj¹ce Quartety (11 800 z³)
i „nasze” Lyrry – swoj¹ wielkoœci¹ i cen¹ 16 000 z³ przypominaj¹ce mi dawne Luny, testowane trzy lata temu, a tak¿e
doskonale pasuj¹ce do roli konkurenta dla S6 Paradigma.
Obydwie konstrukcje zajmuj¹ jednak nieco inne pozycje
w hierarchiach swoich firm – Lyrr jest ju¿ flagowcem swojej
serii, ale przecie¿ jest ponad ni¹ jeszcze dro¿sza seria
Magellan; S6 jest w swojej serii tylko „vice”, jednak Signature
to ju¿ referencyjna seria Paradigma. Na pierwszy rzut oka
widaæ te¿ jedno – przy ca³ej okaza³oœci S6, Lyrr jest jeszcze
potê¿niejszy, zarówno wymiarami obudowy, jak i zasobami
swoich przetworników. Pod tym wzglêdem lepszym
partnerem dla Paradigma by³by Quartet, zbudowany wed³ug
podobnego do S6 schematu, czyli z dwoma, a nie trzema
niskotonowymi. W pewnym sensie Lyrr wygrywa wiêc z S6
pod wzglêdem „jakoœci postrzeganej”, z drugiej strony nie
wszyscy maj¹ ochotê postrzegaæ tak du¿e kolumny w swoich
pomieszczeniach. Ale nie ma dwóch zdañ co do tego, ¿e Lyrr
wygl¹da imponuj¹co. Pioruñsko. Czegó¿ tam nie ma na
przedniej œciance i to w zaskakuj¹cych jej miejscach! T³usta
dekoracyjna tabliczka z wygrawerowanym logo Triangle
wcisnê³a siê pod g³oœnik œredniotonowy, chocia¿ nie
brakowa³o jej miejsca na dole frontu. Otwór bas-refleks
rozbi³ liniê g³oœników niskotonowych, co jednak ma ju¿
przyczyny techniczne, o których póŸniej. G³oœnik wysokotonowy zacz¹³ wyzwalaæ siê z g³ównej skrzyni, trudno nie
zwróciæ na niego uwagi równie¿ ze wzglêdu na pe³n¹ blasku
powierzchniê tuby i znajduj¹cy siê w jej œrodku z³oty sto¿ek.
Tego widoku nie pozbêdziemy siê nawet po za³o¿eniu
maskownicy – uprzejmie pozostawia ona g³oœnik wysokotonowy ods³oniêty, maj¹c w jego s¹siedztwie stosowne wyciêcie.
Na drugim krañcu konstrukcji widaæ efektowny, wielki sto¿ek
podpieraj¹cy obudowê. To element firmowego systemu
skierowania wibracji obudowy w jeden punkt, chocia¿
wiêksza czêœæ masy kolumny i tak opiera siê na czterech
nó¿kach (ewentualnie równie¿ uzbrojonych w kolce, ale ju¿
mniejsze) du¿ego coko³u. Rozwi¹zanie to Triangle „uprawia”
ju¿ kilka lat, ale teraz otrzymujemy kilka praktycznych
udoskonaleñ: cokó³ zosta³ ju¿ fabrycznie przymocowany
do obudowy i nie trzeba siê mêczyæ z jego przykrêcaniem
(co frustruje zw³aszcza podczas testów, jako ¿e potem trzeba
wszystko rozbroiæ), g³ówny kolec jest sprytnie zakoñczony
zachowuj¹cym odpowiedni¹ ruchomoœæ talerzykiem (to ju¿
uk³on w stronê u¿ytkowników, którzy kochaj¹ swoje
parkiety). Kszta³t coko³u nawi¹zuje do op³ywowego
przekroju obudowy.

Terminal przy³¹czeniowy jest
podwójny, z³ocony, ale takie wykonanie to ju¿
program minimum dla kolumn w tym zakresie
ceny – z wyj¹tkiem tych, których producenci
wyraŸnie deklaruj¹, ¿e brzydz¹ siê
bi-wiringiem.
Podobnie jak w S6 Paradigma, obudowa ma
lekko wygiête boki, które jednak, zanim zaczn¹
takim profilem zwê¿aæ obudowê ku ty³owi,
najpierw lekko j¹ rozszerzaj¹ ponad wymiar
samego frontu. Przednia œcianka jest polakierowana, pozosta³e oklejone naturalnym fornirem
– takim, jaki widaæ na naszych zdjêciach.
W materia³ach firmowych nie zosta³ on jednak
nazwany, nie wymieniono te¿ ¿adnych innych
wersji kolorystycznych, wszystkie trzy modele
serii Genese s¹ w katalogu pokazane w³aœnie
w takim wariancie. Ale mo¿na przyznaæ, ¿e je¿eli
móg³ byæ tylko jeden, to taki wydaje siê dzisiaj
najmodniejszy i najbardziej uniwersalny.
Wyci¹gniêcie g³oœnika poza obudowê
poprawia zdolnoœæ do rozpraszania fal, które
s¹ d³u¿sze od wymiarów przeszkody (jak¹
w tym przypadku jest œrednica tuby), ale
w zwi¹zku z tak¹ zale¿noœci¹ warto
zwróciæ uwagê, ¿e skutecznoœæ takiego
rozwi¹zania jest tym lepsza, im ca³kowita
œrednica tweetera (razem z jego obudow¹)
jest mniejsza, wiêc typowe jednocalowe
kopu³ki, wolne od rozszerzaj¹cych je tub,
o ile napêdzane niewiele wiêkszymi od nich
miniaturowymi magnesami neodymowymi,
znacznie lepiej pasuj¹ do takiego rozwi¹zania;
ponadto skupiaj¹ca promieniowan¹ wi¹zkê
tuba mo¿e w du¿ym stopniu ograniczyæ efekt

rozpraszania fal nawet d³u¿szych od jej
wymiarów; ale w zwi¹zku z tym ka¿da próba
choæby czêœciowego poprawienia rozpraszania
jest godna pochwa³y... taka analiza prowadzi
niestety do doœæ krytycznego wniosku, ¿e
Triangle walczy (i to pewnie ma³o skutecznie)
z immanentnymi cechami faworyzowanej przez
siebie wysokotonowej tuby, ale poniewa¿ na
tak¹ analizê nie staæ przeciêtnego u¿ytkownika,
to ruch ten wykonany jest przede wszystkim
w celach marketingowych: tweeter na górze
obudowy, to wygl¹da obiecuj¹co. Warto jeszcze
zwróciæ uwagê, ¿e g³oœnik wysokotonowy
znajduje siê na „ponadnormatywnej” wysokoœci
– ok. 130 cm, co z pewnoœci¹ bêdzie mia³o
wp³yw na kreowanie wysoko po³o¿onej sceny
dŸwiêkowej.
Tubowy tweeter to nowa konstrukcja
TZ2500, stosowana zarówno w serii Genese,
jak i Esprit EX. Magnes jest neodymowy, ale
zamkniêty w du¿ej puszce. Producent nie
chwali siê ¿adnym rewolucyjnym materia³em
membrany, ale mo¿na wspomnieæ, ¿e ju¿
poprzednia wersja (Luna, seria Esprit Esw)
wykorzystywa³a w tym miejscu tytan, wiêc
pewnie jest tak i teraz.
Równie¿ na temat membrany g³oœnika
œredniotonowego nie znajdujemy ¿adnych
oficjalnych danych, co staje siê powoli dziwne,
bo ten element konstrukcji ka¿dego g³oœnika jest
zwykle najszerzej omawiany i chwalony przez
producentów. Tu jednak fakty ustalamy na
w³asn¹ rêkê, nie pozostawiaj¹c w¹tpliwoœci.
Membrana œredniotonowego jest celulozowa,
zawieszona na fa³dach impregnowanego p³ótna,
ponownie zgodnie z tradycj¹ Triangle.
W centrum znajduje siê nieruchomy korektor
fazy. Kosz jest odlewany, z mocnymi ¿ebrami
i wentylacj¹ pod dolnym resorem. W sumie
solidnie, choæ nie tak awangardowo, jak w œredniotonowym Paradigma. Warunki w obudowie s¹
dla tego g³oœnika bardzo komfortowe, stworzone tym razem konwencjonalnymi œrodkami;
pozioma przegroda, umieszczona tu¿ pod nim,
wydziela objêtoœæ ponad 10 litrów.
Wreszcie membrany g³oœników niskotonowych okaza³y siê dla producenta wystarczaj¹co
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ciekawe, aby je bli¿ej przedstawiæ – pewnie
dlatego, ¿e w tym zakresie spotykamy coœ
nowego w konstrukcjach Triangle. Do tej pory
równie¿ nad tym zakresem czêstotliwoœci mia³y
pieczê membrany celulozowe, w serii Genese
pojawia siê plecionka z w³ókien wêglowych
i szklanych, usztywniona du¿¹ nak³adk¹
przeciwpy³ow¹.
Lyrr to uk³ad trójdro¿ny, ale konfiguracja
jego sekcji niskotonowej jest nietypowa.
Wszystkie trzy g³oœniki niskotonowe s¹ takie
same, jednak jeden z nich – ten zainstalowany
najwy¿ej, ponad otworem bas-refleks, pracuje
w innych warunkach ni¿ dwa pozosta³e. Czy
patrz¹c z daleka na kolumnê, ktoœ odgadnie, co
siê tam dzieje? W¹tpiê, bo z takim pomys³em
spotykamy siê po raz pierwszy. W otworze bas-refleks widaæ poprzeczkê – mo¿na by pomyœleæ,
¿e to kolejny ozdobnik, pozornie pe³ni¹cy jak¹œ
rolê akustyczn¹. Ale tak piêknie przygotowany
wylot uk³adu rezonansowego obudowy
faktycznie wyprowadza ciœnienie z dwóch
komór, za poprzeczk¹ znajduje siê przegroda
i dwa tunele, biegn¹ce poni¿ej i powy¿ej niej,
lekko ku górze i ku do³owi. Jak ju¿ mo¿na siê
domyœlaæ, górna komora jest przeznaczona dla
jednego g³oœnika, a dolna dla dwóch. Górna jest
co prawda wyraŸnie mniejsza od dolnej, ale
w takiej sytuacji wyprowadzenie z niej takiego
samego tunelu jak z dolnej wywo³uje wy¿sze
strojenie górnego uk³adu rezonansowego.
Jednoczeœnie, poniewa¿ dolna komora nie jest a¿
dwa razy wiêksza od górnej, ka¿dy z g³oœników
umieszczonych w dolnej komorze, maj¹c do
dyspozycji po³owê jej objêtoœci, pracuje
w innych warunkach ni¿ g³oœnik górny,
niezale¿nie od strojenia samych komór. Trochê
to skomplikowane, ale prowadziæ ma do
ogólnego wniosku, ¿e obydwa podsystemy
generowaæ bêd¹ ró¿ne charakterystyki, oby nie
nadmiernie przesuniête w fazie.

Boki obudowy s¹ wyraŸnie wygiête, co
przysparza jej zalet akustycznych i estetycznych. Natomiast wyeksponowanie tubowego
g³oœnika o du¿ej œrednicy obudowy to
rozwi¹zanie trochê kontrowersyjne pod
wzglêdem akustycznym, ale wci¹¿
ciekawe wizualnie.
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rys. 2. charakterystyka modułu impedancji.

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

4
89
140
133 x 23,5 x 38,5
ok. 32

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Lyrr eksponuje podzakres „œredniego basu”,
ale charakterystyka jest te¿ dobrze rozci¹gniêta,
bo dziêki relatywnie ³agodnemu jej nachyleniu,
spadek –6 dB wzglêdem œredniego poziomu
notujemy przy ok. 35 Hz, nie a¿ tak nisko jak
w Paradigmie, ale to wynik dobry nawet dla tak
du¿ych konstrukcji.
W zakresie œrednio-wysokotonowym
charakterystyka trochê faluje, jednak a¿ do
8 kHz trzyma siê w granicach +/-–2,5 dB.
W okolicach 10 kHz ma wyraŸny szczyt,
spodziewany po tubowym tweeterze, ale

powy¿ej ju¿ szybko opada; poprzednia wersja
tweeetera, stosowana np. w Lunie, wykazywa³a
siê wzrostem ciœnienia a¿ do samego skraju
20 kHz – komu to przeszkadza³o?...
Charakterystyka jest stabilna przy zmianie osi
pomiaru, wiêkszoœæ krzywych na rysunku le¿y
bardzo blisko siebie, ³atwo obserwowaæ tylko
biegn¹c¹ nieco ni¿ej od pozosta³ych, charakterystykê z osi 30 O w p³aszczyŸnie poziomej;
wp³yw maskownicy ujawnia siê w postaci kilku
bardzo drobnych z¹bków; kto nie chce, aby
przebogaty arsena³ przedniej œcianki rozprasza³

W opisie producenta system niskotonowy
nazwano „Twin/Vent”, przedstawiono
w pierwszym zdaniu jako „wysoce oryginalny”
(co prawda, to prawda), i wyjaœniono, ¿e taki
uk³ad bas-refleksu ma pozwoliæ na zmniejszenie
objêtoœci (koniecznej do uzyskania za³o¿onych
charakterystyk), zredukowaæ zniekszta³cenia,
ograniczyæ rezonanse, zaniki (?) (decay)... czyli

leczyæ tr¹dzik, zgagê i reumatyzm. Coraz wiêcej
firm udziwnia swoje konstrukcje, aby nadaæ im
pozory innowacyjnoœci, i rzeczywiœcie
oryginalnym, ale niewiele wnosz¹cym pomys³om
przypisuje cudowne w³aœciwoœci. Firma Triangle
jest obecnie na takim etapie swojego rozwoju
czy wrêcz globalnej ekspansji, ¿e potrzebuje jak
najd³u¿szej listy „patentów”, aby licytowaæ siê
z równie innowacyjnymi konkurentami. Wypada
jednak potwierdziæ to, co wydawa³o siê od
pierwszego spojrzenia na Lyrra – to kolumna
wyj¹tkowo atrakcyjna i wartoœciowa w tym
zakresie ceny; taka sylwetka, takie wykonanie
detali, taki arsena³ solidnych g³oœników – nawet
za 16 000 z³ nie jest czêsto spotykany. Inni
policzyliby sobie znacznie wiêcej, wiêc o ile taka
aparycja i taki dŸwiêk s¹ w naszym guœcie, to
mo¿emy byæ spokojni, ¿e nikt tu z nas nie
„zdziera”, co wcale nierzadko siê zdarza...

uwagê podczas s³uchania, mo¿e bez obaw
pozostawiæ maskownicê za³o¿on¹.
Co do impedancji, producent stanowczo
podaje dwie wartoœci: impedancja nominalna –
8 omów, impedancja minimalna – 3 omy. Co do
drugiego – zgoda, przy 100 Hz widzimy
minimum charakterystyki impedancji na
poziomie w³aœnie 3 omów, ale w zwi¹zku z tym
optowalibyœmy za stwierdzeniem, ¿e impedancja
znamionowa to 4 omy. Pod wzglêdem
charakteru obci¹¿enia, a tak¿e efektywnoœci
i mocy, Lyrr i S6 s¹ do siebie bardzo podobne.
Du¿a obudowa terminalu
pozwoli³a zmieœciæ na niej
ca³¹ zwrotnicê, podzielon¹ na dwie p³ytki.
Wymaga³o to jednak
zastosowania czêœci
o umiarkowanych wymiarach, st¹d te¿ (i nie tylko
st¹d) pewne kompromisy
- widaæ cewki rdzeniowe
i kondensatory
elektrolityczne.

G³oœniki niskotonowe
maj¹ uk³ady magnetyczne
wzmocnione dodatkowymi
pierœcieniami, co poprawia
ich parametry przy pracy
w bas-refleksie; g³oœnik œredniotonowy nie potrzebuje
ju¿ takiej modernizacji.
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ODS£UCH
Spotkania z francuskimi g³oœnikami s¹ zawsze
emocjonuj¹ce. Ich brzmienia najczêœciej s¹ dalsze
od kanonów neutralnoœci ni¿ w przypadku
kolumn z innych stron (i spoza) Europy, ale te¿
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, a ponadto ewoluuj¹ czy
wrêcz przechodz¹ zmiany rewolucyjne. Ju¿
wydaje siê, ¿e jakiœ francuski producent skoñczy³
etap kszta³towania swojego firmowego
brzmienia, a tu nagle zmienia kurs i znowu gra
zupe³nie inn¹ melodiê. Zdarzaj¹ siê nawrócenia
na brzmienia bardziej wyrównanie, spokojniejsze, pokorniejsze, ale potem okazuje siê, ¿e
w nowej wierze Francuz nie mo¿e wytrwaæ
d³ugo – i znowu obserwujemy pogañskie tañce.
To oczywiœcie przerysowany obraz sytuacji, ale
coœ jest na rzeczy. Nowa wiara zasadniczo
wymaga wyrzeczenia siê starej, chocia¿
w praktyce czêsto asymiluje pewne obrzêdy.
Podobnie jest z brzmieniem, mo¿liwe s¹ ró¿ne
ekumeniczne kompromisy i rozwi¹zania
poœrednie, paleta opcji jest nieskoñczona, ka¿dy
g³oœnik gra przecie¿ inaczej, a ¿aden nie gra
stuprocentowo neutralnie. Moje spotkania
z kolumnami Triangle rozpoczê³y siê dziesiêæ lat
temu od testu Antali (w ich pierwszej wersji),
i zarówno ówczesna recenzja, jak i same Antale
do dzisiaj pojawiaj¹ siê w rozmowach z innymi
recenzentami jako przyk³ad rozbie¿noœci gustów
i ocen. Dla mnie by³y to kolumny jednoznacznie
zbyt rozbrykane (rozjaœnione, metaliczne,
wykonturowane), ale dla innych by³y super.
Potem Triangle powoli zmienia³o profil,
stopniowo wyrównywa³o charakterystyki swoich
kolumn, chocia¿ nigdy nie zatraci³o dynamiki,
szybkoœci i wyrazistoœci. Jednak dawni
admiratorzy tej firmy zaczêli narzekaæ, ¿e to ju¿
nie to... dla nich wzorcem by³ stary Antal. Byæ
mo¿e pogodzi nas Lyrr.
By³y ju¿ w historii Triangle i w historii
naszych testów kolumny równiejsze ni¿ Lyrr;
równiejsze s¹ choæby konkuruj¹ce tu z nimi
Paradigmy S6. S³ychaæ, ¿e Lyrr gra niespokojnie,

G³ówny sto¿ek podpieraj¹cy
jest po³¹czony z talerzykiem
zabezpieczaj¹cym pod³ogê
przed uszkodzeniem, cztery
nó¿ki coko³u mo¿emy
zakoñczyæ gumowymi
nak³adkami lub kolcami.
ale jak¿e witalnie, i wcale nie dra¿ni¹co – ma
bowiem dobrze uchwycone wzajemne proporcje
g³ównych podzakresów. Nie jest ani zbyt ciê¿ki
nadmiernym basem, ani zbyt rozjaœniony
wyostrzon¹ gór¹, ani krzykliwy wyeksponowanym œrodkiem... a jednak niskie tony ma bardzo
mocne, wysokie te¿ aktywne, i wokale na
pierwszym planie. Erupcja dŸwiêków z ca³ego
pasma – bez wyraŸnej przewagi jakiegokolwiek
podzakresu. Takiej nieposkromionej soczystoœci
towarzysz¹ podkolorowania, wysokie tony maj¹
lekko tubowy posmaczek, chyba nawet bardziej
zaznaczony ni¿ w Lunach, ale to w koñcu
kolumna dla tych, którzy tuby po prostu lubi¹.
Oczywista zaleta to ponadprzeciêtna dynamika
i doskona³e oddanie ataku. Priorytetem jest
naturalistyczne oddanie mocnych uderzeñ,
co do pewnego stopnia wi¹¿e siê ze skupieniem
wybrzmienia w wybranym podzakresie pasma;
eterycznoœci nie ma ju¿ zbyt wiele, ale to
w³aœciwoœæ z za³o¿enia obca temu typowi
przetwornika. Cieszyæ siê wypada, ¿e dŸwiêk nie
sprawia wra¿enia zamkniêtego, góra pasma jest
rozdzielcza i ma doœæ ³askaw¹ dla ucha barwê.
Szczêœliwie te¿ tweeter nie nadu¿ywa swojego
prawa do wyrazistego grania w pobli¿u œrednich
tonów – gdzie mog³oby to skoñczyæ siê
natarczywoœci¹. Œrednie tony z kolei tak
wykoncypowano, aby ich si³a przekonywania nie
by³a obci¹¿ona zbyt mocnym nasyceniem
ni¿szych rejestrów, jak te¿ nie lokowa³a siê zbyt
wysoko na skali – wokale potrafi¹ pojawiæ siê
bardzo zdecydowanie, wyjœæ do przodu,
opanowaæ pierwszy plan, ale Mark Knopfler
nie zacznie na nas niespodziewanie krzyczeæ
(zarazem nie trac¹c tego minimum artykulacji, na
jak¹ go staæ...). Doskona³e rysowanie konturów
przez Lyrra nie prowadzi do w³o¿enia Knopflerowi w palce kostki – jak gra³ palcami, tak gra
dalej, tylko ¿e wszystkie dŸwiêki s¹ bardzo
plastyczne, zwinne, maj¹ swój wyraŸny pocz¹tek
i koniec. Bas Lyrra to broñ masowego ra¿enia
– konturowe, jednoznacznie twarde ciosy
wyprowadzane szerokim zamachem wymagaj¹
du¿ego ringu, pomieszczenia grubo ponad
20 metrów kwadratowych, ale podejrzewam,
¿e „dadz¹ radê” nawet w piêædziesiêciu.
Andrzej Kisiel
Podstawowe cechy g³oœników œredniotonowych i wysokotonowych w kolumnach
Triangle pozostaj¹ niezmienne. Œredniotonowy ma celulozow¹ membranê i p³askie,
niskostratne zawieszenie, wysokotonowy
to klasyczna tuba.
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G³oœniki niskotonowe w konstrukcjach
serii Genese maj¹ membrany z plecionki
w³ókien wêglowych i szklanych. Wylot
bas-refleksu ³¹czy dwa tunele – jeden
prowadzi do komory górnego g³oœnika
niskotonowego, drugi do komory dwóch
s¹siaduj¹cych ze sob¹ wooferów.
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Wykonanie
Bardzo atrakcyjna, du¿a kolumna na solidnych podstawach konstrukcyjnych, ale te¿ z wielk¹ palet¹ ozdób.
Laboratorium
Podniesione niskie (nie najni¿sze) i wysokie (nie najwy¿sze...) czêstotliwoœci, ale g³ówna czêœæ pasma
trzyma siê granic przyzwoitoœci. Impedancja 4 omy,
efektywnoœæ 89 dB.
Brzmienie
Spontaniczne, ¿ywio³owe, ubarwione, z dobr¹ harmoni¹ g³ównych podzakresów. Œrednich tonów nie
brakuje, ale tym bardziej doœwiadczymy uderzenia basu i ataku wysokich tonów.

