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Zespo³y g³oœnikowe 3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 3000 z³HI-FI

Firma Canton chyba po raz pierwszy zdecydowa³a siê
przedstawiæ tego typu produkt, i to w taki w³aœnie
sposób. Nie oznacza to, ¿e dotychczasowe s¹ bardzo

tradycyjne i konserwatywne – wrêcz przeciwnie, od pewnego
czasu w Cantonie dominuje „lifestyle”, ale wyra¿ony
w sposób te¿ ju¿ utrwalony, bezpieczny, nieagresywny,
adresowany do niemieckiej kadry zarz¹dzaj¹cej, zmieniaj¹cej
co parê lat wystrój apartamentu. Canton to firma szacowna,
do tej pory dbaj¹ca o klientów ustatkowanych, raczej
zamo¿nych, chocia¿ nie zawsze gotowych poœwiêcaæ na audio
i kino domowe wiele pieniêdzy („zbyt wiele pieniêdzy”)
– st¹d w ofercie równie¿ produkty niskobud¿etowe. Jak
dot¹d, zbyt ma³o wyraziste dla ludzi bardzo m³odych. Na
rynku hi–fi klient lojalny to klient bardzo ceniony. Jednak
mimo postêpu medycyny i coraz d³u¿szego wieku emerytalne-
go... no có¿, trzeba pozyskiwaæ nowych i m³odych. Im
m³odszych, tym lepiej, bo potem wchodz¹c w program
lojalnoœciowy, bêd¹ w sumie klientami najd³u¿ej.

Oczekiwania odbiorcy musi spe³niaæ wygl¹d, brzmienie
i cena. W zwi¹zku z cen¹ mam najwiêksze w¹tpliwoœci
– 3000 z³ za sam¹ parê kolumn to nie jest propozycja
spodziewana przez typowego m³odego konsumenta, którego
namawiamy na to, aby przesiad³ siê na coœ lepszego
z empetrójki za kilkaset z³otych. W serii Chrono nie ma dla
niego nic ciekawszego – mniej kosztuj¹ Chrono 502, ale te¿
wcale niema³o, bo 2000 z³, a co najgorsze, to g³oœniki
podstawkowe – za tak¹ cenê monitory dla tego goœcia
z reklamy? Skacze on przecie¿ na tle najwiêkszych w serii
Chrono 509, i nic dziwnego ¿e skacze, je¿eli takie paczki,
kosztuj¹ce 4000 z³, dosta³ w prezencie na osiemnastkê. Ale
takich, którzy w tym wieku mog¹ sobie pozwoliæ na podobny
wydatek, nie jest wielu, wbrew pozorom równie¿
w Niemczech. Tutaj marketingowy plan Cantona jest
trochê niejasny.

Co do wygl¹du, to siê zgadzam. W pierwszej stycznoœci,
jeszcze przed zaznajomieniem siê z „odm³adzaj¹c¹” rol¹ serii
Chrono, nie odnios³em najlepszego wra¿enia – za du¿o tu
po³ysku, za ma³o skromnoœci, w³aœciwszej temu zakresowi
cenowemu, gdy nie mo¿na wyeksponowaæ tylko najlepszych
materia³ów. Wykonanie niektórych elementów obudowy nie
jest perfekcyjne (po³¹czenie przedniej œcianki z korpusem),
lakierowany czarny front b³yszczy siê, pozosta³e powierzch-
nie oklejono foli¹ winylow¹. Nie jest to ani wstyd, ani szczyt
elegancji, ale w kontekœcie przewidywanego odbiorcy tych
kolumn wypada uznaæ, ¿e ich wzornictwo jest ca³kiem
powœci¹gliwe i zawiera tylko minimaln¹ dawkê club/hip/
rapowego stylu. Przecie¿ b³yszcz¹ce metalowe membrany
to i tak obowi¹zuj¹cy punkt ca³ego programu Cantona,
a b³yszcz¹cy czarny front... takie czasy. Do tego dochodz¹ ju¿
tylko aluminiowe pierœcienie, jako ¿ywo altusowe („New Old
Stock” z Tonsilu?) – i gotowe. Zdradzê ju¿ tutaj, ¿e brzmienie
jest podobnie wypoœrodkowane i dlatego ostatecznie Chrono
wcale nie musz¹ ograniczyæ swoich wp³ywów tylko do
sektora trampkowego. Tym bardziej, ¿e w serii s¹ wszystkie
elementy potrzebne do skompletowania kina domowego –
poza trzema wymienionymi ju¿ „g³ównymi” konstrukcjami,
równie¿ centralny 505 Center, naœcienne 501 i subwoofer
AS 525.

W firmowej prezentacji serii Chrono pojawia siê obna¿ony, wytatuowany,
rozczochrany, aczkolwiek dobrze wyrzeŸbiony nastolatek w dynamicznej

pozie wyskoku z gitar¹ (tylko w jego wyobraŸni), a pod zdjêciem komentarz:
„Twój styl jest g³oœny i wyrazisty. ¯ycie jest zbyt krótkie... Znacznie lepiej

podkrêciæ muzykê na pe³ny regulator i naprawdê daæ czadu. A pukanie
w œcianê – z czasem ustanie. W koñcu nie zawsze jesteœ w domu!”

Czas na pokolenie MP3
CHRONO 507 DCCanton
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ODS£UCH
Po zapoznaniu siê z firmowym credo (które

zacytowa³em we wstêpie), nabra³em do
brzmienia Chrono 507 wiêkszego szacunku. Bo
jak na produkt adresowany do takiego odbiorcy,
brzmienie jest nie pozbawione sensu, a do tego
wrêcz wyrafinowane. Nie ma tu ¿adnej ironii.
Nie znaj¹c za³o¿eñ, jakie przyœwieca³y
konstruktorom (a nie zna³em ich podczas
ods³uchu, na stronê internetow¹ zajrza³em
póŸniej), nie wpad³bym na to, ¿e odbiorca zosta³
tak œciœle okreœlony. Jednak kiedy ju¿ siê o tym
dowiedzia³em, nie by³em zdziwiony. Teraz
wszystko siê zgadza. Chrono 507 to typ o bardzo
wyrazistym stylu. Ta wyrazistoœæ nie zasadza siê
na jakimœ odkrywczym ukszta³towaniu charakte-
rystyki. Pewne wykonturowanie, czyli wzmoc-
nienie skrajów pasma, wcale nie okreœla
w najwiêkszym stopniu brzmienia Chrono 507.
Zreszt¹ taki zabieg nie by³by niczym zupe³nie
nowym w kolumnach Cantona (chocia¿ te¿ nie
definiuje obowi¹zuj¹cej szko³y brzmienia dla tej
firmy). Pod tym wzglêdem, w ramach ogólnego
ogl¹du typu charakterystyki, w Chrono 507 nie
dzieje siê nic specjalnego. Wchodz¹c w detale
mo¿na stwierdziæ, ¿e bas jest wzmocniony, i to
wzmocniony bardziej ni¿ wysokie tony. W za-
kresie wysokich tonów te¿ nagromadzono du¿o
energii, ale w tym przypadku nie mamy do
czynienia z takim sposobem ich wyeksponowa-
nia, które prowadzi³oby do rozjaœnienia. Bas,
chocia¿ mocny, nie zaciemnia brzmienia. Tym
bardziej go nie ociepla, nie zmiêkcza, nie
zaokr¹gla. Na basie nie s¹ co prawda rysowane

precyzyjne kontury, ale zakres ten jest dyna-
miczny, w tempie dobrze zdyscyplinowany.
Równie¿ doœæ jednostajny, nie zajmuje siê
ró¿nicowaniem barw, faktur itp., a po prostu
wymiata – sprawnie i bez oci¹gania. Góra pasma
gra w podobnym stylu – nie ma du¿o powietrza,
sk³onnoœci do subtelnoœci, nie jest te¿ dos³ownie
ostra. Pewne nagrania sk³oni³y mnie do
zanotowania, ¿e ma „trzaskaj¹cy” charakter.
Niewiele nowego dodam na temat œrednich
tonów – szybkich, wyrazistych, ma³o plastycz-
nych. I teraz z powrotem do wra¿eñ ogólnych –
podobny klimat w ca³ym pasmie, aktywny udzia³
wszystkich podzakresów, ich p³ynne po³¹czenia,
tworz¹ wra¿enie dobrej spójnoœci, która tym
razem nie jest jednak ³agodnoœci¹ i grzecznoœci¹
brzmieñ zaokr¹glonych na skrajach pasma,
skupionych wokó³ œrednicy i pozbawionych
„pazura”. Nawet przy swoim dobrym zrówno-
wa¿eniu, Chrono potrafi¹ daæ obiecywanego
czadu. One wrêcz nie potrafi¹ go nie daæ.
Brzmienie jest ci¹gle dobitne, bezpoœrednie,
siarczyste. Czy mo¿na powiedzieæ: „¿ywe”? Dla
mnie najlepiej rozumiana ¿ywoœæ nie musi mieæ
a¿ tyle drapie¿noœci, powinna za to mieæ wiêksz¹
barwnoœæ, naturalnoœæ i jednak odrobinê
miêkkoœci. Brzmienie 507 jest trochê mechanicz-
ne, metalicznie podbarwione, co jednak w stu
procentach pasuje do profilu okreœlonego przez
samego producenta. I ja czujê siê zwolniony od
wydobywania audiofilskich klimatów, zró¿nico-
wania – czego po prostu tutaj nie ma, bo
dziarskoœæ Chrono 507 polega na swoistej
monochromatycznoœci, zwiêkszaj¹cej dynamikê.

Trzeba pogodziæ siê z doœæ nisko po³o¿on¹
scen¹, jak w praktycznie ka¿dej kolumnie
z podobn¹ konfiguracj¹ przetworników.
nochromatycznoœci, zwiêkszaj¹cej dynamikê.

Przy tym bez ¿adnego przymusu stwierdzam,
¿e Chrono 507, przy ca³ym swoim zawadiackim
charakterze, s¹ poprawne tonalnie i analitycznie.
Dlatego s¹ mo¿e nawet bardziej uniwersalne, ni¿
zak³ada³ to producent, bo uznanie dla takiego
stylu nie musi byæ wcale kwesti¹ wieku i tatua¿u
odbior-cy. Zw³aszcza ¿e maj¹c do wydania 3000
z³ i optuj¹c za kolumnami wolnostoj¹cymi, nie
mo¿emy za bardzo wybrzydzaæ i ¿¹daæ
najwy¿szych audiofilskich kwalifikacji.

Technicznie 507 DC jest uk³adem... no
w³aœnie, ponownie nie symetrycznym, na jaki
wygl¹da, ale dwuipó³dro¿nym. Piszê ponownie,
bo to sytuacja ju¿ niemal typowa dla niemieckich
konstrukcji (miesi¹c temu – Magnat Quantum
605). Kolumna ma niespe³na metr wysokoœci,
st¹d g³oœnik wysokotonowy wyl¹dowa³ na
wysokoœci ok. 70 cm – trochê nisko, co bêdzie
mia³o wp³yw na tworzenie podobnie nisko
po³o¿onej sceny dŸwiêkowej.

Obywa g³oœniki 18–cm napêdzaj¹ wspólny
uk³ad bas–refleks, obudowa jest wiêc jednoko-
morowa, z pojedynczym tunelem wyprowadzo-

nym na tylnej œciance, i to doœæ nisko, niedaleko
gniazda. Takie po³o¿enie pozwala

maksymalnie wykorzystaæ obecnoœæ powierzchni
odbijaj¹cych w pomieszczeniu do zwiêkszenia
intensywnoœci basu (otwór znajduje siê zawsze
blisko pod³ogi, a mo¿e te¿ znaleŸæ siê blisko
tylnej œciany).

Front obudowy ma 2 cm gruboœci, w œrodku
znajduj¹ siê dwie poprzeczki – skromne
wzmocnienie, jak na standardow¹ obudowê
wolnostoj¹c¹. Jest za to wyodrêbniony cokó³,
w który mo¿emy wkrêciæ kolce – s¹ na
wyposa¿eniu. Maskownica jest doœæ cienka –
jeden centymetr – ale brak wyprofilowañ na
krawêdziach jej otworów prawdopodobnie
bêdzie powodowa³ zmiany na charakterystyce.
Nie po to jednak kupuje siê kolumny o takim
blasku, aby blask ten ukrywaæ pod czarn¹
szmat¹.

Cztery cewki, piêæ kondensatorów, dwa
rezystory – zwrotnica jest doœæ rozbudowana,
dzia³aj¹ w niej filtry 2. i 3. rzêdu, tylko
najwiêkszy kondensator – 1000 µF – samodziel-
nie tworzy filtr 1. rzêdu, ale to ponadprogramo-
wy filtr górnoprzepustowy dla g³oœników nisko/
nisko–œredniotonowych, które w ten sposób s¹
odci¹¿ane od najni¿szych czêstotliwoœci, które
mog³yby spowodowaæ ich uszkodzenie. St¹d
w nazwie symbol DC, sygnalizuj¹cy ¿e pr¹d sta³y
no pasaran.

M³ody
cz³owiek
liŸnie trochê
audiofilskiej og³ady,
gdy zastosuje bi–wiring. A jak
potem powie, ¿e us³ysza³ ró¿nicê,
bêdzie ju¿ audiofilem pe³n¹ gêb¹.

Aluminiowe pierœcienie
odkrêcaj¹ siê jak
w starych Altusach.

Ta estetyka
w intencjach
Cantona ma
swojego m³odocia-
nego adresata, ale
w Polsce mo¿e siê
te¿ przyj¹æ siê
wœród zupe³nie
doros³ych...

CHRONO 507 DC
Cena (para)[z³] 3000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie
Mocny, trochê obcesowy, ale przecie¿ zamierzony
efekt wzorniczy – kolumny adresowane g³ównie do
pokolenia MP3. Jakoœæ materia³ów i techniki typowa
dla tego zakresu cenowego.

Parametry
Charakterystyka wykonturowana, ale w sposób nie-
przesadzony – przede wszystkim wzmocnienie niskich
czêstotliwoœci, w mniejszym stopniu wysokich, œrodek
pasma dobrze wyrównany. Impedancja 4 omy, efek-
tywnoœæ 87 dB.
Brzmienie
Jednorodne, mocne, bezpoœrednie. Masa i uderzenie
basu, si³a podmetalizowanej œrednicy i b³yszcz¹cej góry
pasma. Dobra równowaga tonalna, bardzo dobra dy-
namika, umiarkowana przestrzennoœæ. Sporo detalu,
ale ma³o subtelnoœci.



maj 2008maj 2008maj 2008maj 2008maj 200828

LABORATORIUM Canton CHRONO 507 DC

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 110
Wymiary (WxSxG) [cm] 95 x 19x 29
Masa [kg] 16

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 2. charakterystyka modułu impedancji.

rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Kszta³t charakterystyki przetwarzania Chrono
507 DC nie jest liniowy, ale dobrze znany
i ogólnie lubiany przez wiêkszoœæ klientów.
WyraŸnie wyeksponowano zakres niskich tonów,
które osi¹gaj¹ szczyt przy ok. 80 Hz na poziomie
6 dB wy¿szym od pu³apu z zakresu œredniotono-
wego. Poni¿ej 60 Hz charakterystyka szybko
opada, ale punkt –6 dB wzglêdem œredniego
poziomu charakterystyki pojawia siê nisko – przy
40 Hz, a –10 dB przy 30 Hz, mimo zastosowania

filtra dolnozaporowego. Taki bas bêdzie siê
m³odzie¿y podoba³ – du¿o i nisko.

Wysokie tony te¿ s¹ wzmocnione, ale ju¿
delikatniej, œrednio o 3 dB. Na osi 7O w dó³
pojawia siê os³abienie przy 3 kHz, na osi 7O

w górê nie dzieje siê nic niepokoj¹cego, sytuacja
jest bardzo podobna do obserwowanej na  osi
g³ównej; równie¿ pod k¹tem 15O w p³aszczyŸnie
poziomej charakterystyka jest dobrze wyrówna-
na. Równie¿ maskownica nie wywo³uje bardzo

powa¿nych niepokojów – widaæ do³ek przy
5 kHz, ale nie jest on g³êboki. W najwy¿szej
oktawie widaæ charakterystyczne dla wielu
metalowych kopu³ek os³abienie poprzedzaj¹ce
rezonans (break–up), który „zd¹¿y³” pojawiæ siê
na samej granicy badanego przez nas pasma –
przy 20 kHz; nie jest on jednak wysoki.

3,5 omowe minimum nieco powy¿ej 200 Hz
okreœla 4 omow¹ impedancjê znamionow¹.
Efektywnoœæ wynosi 87 dB. Jest dobrze.

18-cm g³oœniki niskotonowy
i nisko-œredniotonowy s¹ ró¿nie

filtrowane, ale ich budowa
jest identyczna. Kosze

z ABS-u, magnesy
9-cm – bez rewelacji,

bez kompro-
mitacji.

Wiêksze cewki rdzeniowe,
mniejsze powietrzne, wiêksze
kondensatory elektrolityczne,

mniejsze foliowe – to
standardowy podzia³ ról

w konstrukcjach œredniobu-
d¿etowych.

G³oœnik wysokoto-
nowy to kopu³ka
aluminiowo-
manganowa,
os³oniêta
metalow¹ siatk¹,
lekko cofniêta
wzglêdem frontu
za pomoc¹
tubowego
wyprofilowania
zewnêtrznego
pierœcienia.

Membrany 18-cm
g³oœników s¹ aluminiowe,

górne zawieszenia maj¹
sp³aszczony profil, wprowadzo-
ny przez Cantona pocz¹tkowo

do modeli z najwy¿szej serii
Vento, a teraz równie¿ do

Chrono.


