Zespo³y g³oœnikowe 25 000 z³ HI-END

Sk¹d w jednym teœcie firmy o tak ró¿nych specjalizacjach? No có¿, wystarczy³oby, aby Pioneer
przygotowa³ jakiœ wielokana³owy komplet g³oœników, albo KEF wyskoczy³ ze zintegrowanym
zestawem kina domowego... co przecie¿ ju¿ siê zdarza³o. Ale wtedy testowalibyœmy produkty
za dwa, trzy, maksymalnie piêæ tysiêcy z³otych. A nie za dwadzieœcia piêæ.

MACHERZY K
koncentrycznego promieniowania
KEF REFERENCE 203/2
Pioneer S-IEX
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to siê tak popisa³? Przede wszystkim
Pioneer. Zespo³y g³oœnikowe KEF–a
w takiej cenie nie s¹ ¿adn¹ sensacj¹.
Pioneer z par¹ kolumn stereo
pojawia siê w historii Audio po raz pierwszy,
i od razu ze swoim modelem referencyjnym.
Zestawienie w jednym teœcie w³aœnie KEF–a
i Pioneera nie jest tylko kwesti¹ zbie¿noœci cen.
Tylko KEF móg³ byæ tak utrafionym partnerem
dla Pioneera i z wzajemnoœci¹: obydwie firmy
stosuj¹ koncentryczne uk³ady œrednio–
–wysokotonowe o bliŸniaczej konstrukcji.
Gdzieœ przeciê³y siê œcie¿ki obydwu firm,
pracowali dla nich ci sami ludzie. Teraz musz¹
dzieliæ siê przywilejem stosowania wyj¹tkowego
rozwi¹zania.
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REFERENCE 203/2
KEF jakiego znacie

„W œwiecie, gdzie wszystko jest
zrelatywizowane, KEF jest ostatecznym punktem odniesienia dla innych
konstrukcji g³oœnikowych.”

K

a¿da firma chcia³aby, aby to jej g³oœniki
by³y „referencj¹”, czyli wzorcem,
uk³adem odniesienia – oczywiœcie
w pozytywnym sensie. Zreszt¹ trudno
o wzorzec negatywny, bo sposobów, na jakie
g³oœnik mo¿e graæ Ÿle, jest nieskoñczenie wiele,
a wzorzec jako idea³, przynajmniej teoretycznie,
jest jednoznaczny – to g³oœnik doskonale wierny
i nieograniczony w ¿adnym wymiarze jakoœci
dŸwiêku. W praktyce jednak do realizacji takiego
wzorca jest daleko. Kupuj¹c wiêc „kolumny
referencyjne”, choæby opakowane w najzgrabniejsze has³a reklamowe, zawsze kupujemy
niedoskona³e, w indywidualny sposób graj¹ce
urz¹dzenie.
Ale kupuj¹c KEF–y jesteœmy rzeczywiœcie
blisko prawdy o dŸwiêku i prawdy o referencji.
Prawdy o dŸwiêku dlatego, ¿e firma zawsze
przyk³ada³a wielk¹ wagê do neutralnoœci. Prawdy
o referencji dlatego, poniewa¿ seria najlepszych
zespo³ów g³oœnikowych KEF–a od dawien dawna
nosi w³aœnie nazwê Reference i jest to
z pewnoœci¹ najs³ynniejsza g³oœnikowa seria
Reference. W takim razie, jak Reference, to KEF
Reference, i o tak rozumian¹ prawdê KEF–owi
chodzi³o.
Reference to zarówno wspó³czesna seria
zespo³ów g³oœnikowych, jak i d³uga historia tej
serii, a zw³aszcza modelu flagowego. W³aœnie
jego przeobra¿enia s¹ fundamentem firmowego
mitu o Reference – jako znanej tylko KEF–owi,
jedynej w³aœciwej drogi doskonalenia referencyjnego g³oœnika, zawsze najlepszego na danym
etapie rozwoju techniki.
Powstaje jednak pytanie, czy nie ma
wewnêtrznej sprzecznoœci miêdzy obietnic¹
Referencji jako choæby umownego wzorca
(jakkolwiek by go nie relatywizowaæ), a faktem,
¿e Referencji jest ca³a seria? G³oœniki s¹
uporz¹dkowane wed³ug oczywistej hierarchii:
od najmniejszego i najtañszego, do najwiêkszego,
najdro¿szego i chyba najlepszego – w³aœnie
ostatecznie referencyjnego. Wszystkie modele
korzystaj¹ z tych samych technologii, materia³ów, jednak na ró¿n¹ skalê. Na którym etapie
pojawia siê ju¿ wyraŸny kompromis w jakoœci
dŸwiêku, ka¿¹cy ow¹ referencyjnoœæ traktowaæ
tylko jako powinowactwo z referencyjnoœci¹?
Sytuacjê dodatkowo komplikuje fakt, ¿e
prawdziwym flagowcem w ofercie KEF–a wcale
nie jest najlepszy model serii Reference, ale
ultradesignerski Muon.
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¯eby ju¿ jednak wyjœæ na prost¹, spojrzymy
na najwiêkszego Reference – Model 207/2. To te¿
bydlê: trzy g³oœniki 25 cm (i to ró¿ne – dwa
niskotonowe plus jeden nisko–œredniotonowy),
17 cm œredniotonowy i kopu³ka wysokotonowa.
Mniejszy Model 205/2 to ju¿ „tylko” dwa 20 cm
niskotonowe i podobny zestaw œrednio–
wysokotonowy. W Modelu 203/2 zast¹piono
niskotonowe dwudziestki g³oœnikami o œrednicy
17 cm, oczywiœcie dalej zmniejszaj¹c obudowê.
Sk³ania to do wniosku, ¿e w œredniej wielkoœci
pokoju wydajnoœæ 205/2 mo¿e byæ zupe³nie
wystarczaj¹ca, pozostawiaj¹c 207/2 zadanie
nag³oœnienia bardzo du¿ych pomieszczeñ (lub
zadowolenia tych, którzy bez wzglêdu na
okolicznoœci zawsze musz¹ mieæ „naj”). 203/2
odst¹pi³ ju¿ wyraŸniej od referencyjnej si³y basu,
natomiast podstawkowy Model 201/2 mo¿e byæ
referencj¹ ju¿ tylko na swoj¹ monitorow¹ skalê.
Ale warto i na tê najmniejsz¹ konstrukcjê
zwróciæ uwagê – nie jest to system dwudro¿ny,
jak w przypadku wiêkszoœci nawet najlepszych
monitorów, ale trójdro¿ny, zachowuje wiêc
Podzia³ obudowy na trzy komory przeprowadzono przegrodami, które wraz z innymi
wieñcami pe³ni¹ te¿ rolê wzmacniaj¹c¹. A¿
piêæ przegród–wieñców poziomych i jedno
wzmocnienie pionowe, biegn¹ce wzd³u¿ ca³ej
wysokoœci kolumny, to wyj¹tkowo solidne
uzbrojenie dla œredniej wielkoœci kolumny.

Trzy pary zwor pozwol¹ nawet na tri–wiring,
a mo¿e i tri–amping. Niezale¿nie od sposobu
okablowania dostajemy do dyspozycji
regulacjê poziomu niskich (dwustopniow¹)
i wysokich tonów (czterostopniow¹).
jedn¹ z najwa¿niejszych cech wiêkszych modeli;
nie chodzi tu o trójdro¿noœæ dla samej
trójdro¿noœci, ale o zastosowanie takiego
samego modu³u Uni–Q, wyspecjalizowanego
w zakresie œrednio–wysokotonowym, jaki jest
udzia³em wszystkich modeli Reference.
Indeks „2” na koñcu symboli wskazuje, ¿e to
druga wersja serii Reference, która w takim
zarysie powsta³a piêæ lat temu; jeszcze
wczeœniejsza linia Reference by³a zupe³nie inna,
a w zamierzch³ych czasach by³ to zbiór zupe³nie
do siebie niepodobnych konstrukcji. Niby
drobn¹, ale ³atwo zauwa¿aln¹ i znamienn¹ dla
zmian w konstrukcyjnych i rynkowych trendach
ró¿nic¹ miêdzy aktualn¹ a poprzedni¹ edycj¹
serii jest brak g³oœnika superwysokotonowego,
w wydaniu KEF–a nazywanego w swoim czasie
hypertweeterem. Dla wielu mo¿e byæ to sygna³
ostrzegawczy – wersja nowa, dro¿sza,
a ubo¿sza?! Hyper, super czy ultra, ju¿ go nie
ma, bo moda na tak¹ galanteriê minê³a wraz
z pora¿k¹ – tak to nazwijmy po imieniu –
formatów SACD i DVD–Audio. Chodzi³o jednak
nie o popieranie SACD i DVD–Audio, ale
o udowodnienie swojej nowoczesnoœci,
przy³¹czenie siê do rewolucji formatów i do
sukcesu, który ostatecznie wcale nie nast¹pi³.
Teraz supertweetery wycofuj¹ siê rakiem.
Podobno nie s¹ ju¿ potrzebne dlatego, ¿e lepsze
g³ówne g³oœniki wysokotonowe ca³kowicie
wystarcz¹ dla realizacji tego samego celu...
i niech ju¿ tak zostanie. Zw³aszcza w kolumnach
KEF–a, które opieraj¹ siê na dzia³aniu koncentrycznego uk³adu œrednio–wysokotonowego,
wobec którego zainstalowany osobno supertweeter sta³ w jawnej sprzecznoœci; by³o to
konstrukcyjnie po prostu nieeleganckie.
Z drugiej strony g³oœnik wysokotonowy
„siedz¹cy” w Uni–Q, podporz¹dkowany zbo¿nej
koncepcji wspó³osiowego Ÿród³a promieniowania, sam nie ma warunków tak komfortowych,
jak tweeter na szczycie obudowy czy nawet
zainstalowany tradycyjnie, na p³askiej przedniej
œciance. Przeszkadza mu zarówno pierœcieñ
izoluj¹cy od membrany œredniotonowej, jak
i profil tej ostatniej – przypominaj¹cy tubê.
Teraz jest on bardziej p³aski, co poprawi
rozpraszanie z umieszczonego w centrum
g³oœnika wysokotonowego. 25 mm kopu³ka jest
tytanowa (tak jak poprzednio), udoskonalono jej
uk³ad magnetyczny (oczywiœcie neodymowy, ze

wzglêdu na ograniczone miejsce), stworzono
z ty³u miniaturow¹ komorê (wyt³umiaj¹c¹
promieniowanie od tylnej strony), a z przodu
za³o¿ono metalow¹ siateczkê.
Czêœæ œredniotonowa, abstrahuj¹c od jej
udzia³u w uk³adzie Uni–Q, ma kilka innych
ciekawych i wartoœciowych cech. Jako
wyspecjalizowany przetwornik œredniotonowy,
a nie uniwersalna jednostka niskoœredniotonowa,
ma niskostratne p³askie górne zawieszenie.
Ciekawy jest te¿ sposób mocowania ca³ego
modu³u Uni–Q: nie jest on przykrêcony „na
sztywno”, aby nie przedostawa³y siê do niego
drgania obudowy, których pierwotnym Ÿród³em
s¹ g³oœniki niskotonowe. G³oœnik œredniotonowy
ma te¿ obowi¹zkow¹ w³asn¹ komorê.
W najwiêkszym 207/2 modu³ Uni–Q
w ca³oœci wydosta³ siê poza g³ówn¹ skrzyniê,
w du¿ym stopniu przypominaj¹c „g³owê”
w najlepszych kolumnach B&W, natomiast
w 203/2 tylko lekko wybija siê ponad powierzchniê g³ównej obudowy, co zreszt¹ wygl¹da
przyjemniej. 203/2 jest najzgrabniejszy wœród
wszystkich Reference dziêki wzglêdnej smuk³oœci
obudowy, osi¹gniêtej poprzez zastosowanie
g³oœników niskotonowych o podobnej œrednicy,
co przetwornik œredniotonowy (w tym
przypadku modu³ Uni–Q). G³oœniki niskotonowe
s¹ niedu¿e, ale porz¹dne – z odlewanymi
koszami, membranami na bazie celulozy,
w uk³adach magnetycznych za³o¿ono pierœcienie
Faraday’a, a z zewn¹trz pe³ne ekranowanie –
choæ to akurat zabieg, który ma coraz mniejsze
znaczenie praktyczne.

Obudowa 203/2 kontynuuje styl wygiêtych
œcianek bocznych, p³ynnie ³¹cz¹cych siê
z ty³u. Czêœciowe wysuniêcie poza
g³ówn¹ bry³ê modu³u Uni–Q
stworzy³o okazjê do wprowadzenia
op³ywowych kszta³tów równie¿ na
górnej œciance; czarna os³ona to
aluminiowy odlew. W poprzedniej
wersji wyrasta³ tu jeszcze
Hypertweeter.

lipiec 2008

99

HI-END Zespo³y g³oœnikowe 25 000 z³

Dla ka¿dego g³oœnika niskotonowego
wydzielono odrêbn¹ komorê bas–refleks,
chocia¿ najprawdopodobniej obydwie strojone
s¹ do takiej samej czêstotliwoœci rezonansowej;
chodzi³o wiêc nie o ryzykowne „wyrównywanie
przez rozstrajanie”. Niektórzy projektanci s¹dz¹,
¿e rozsuniête czêstotliwoœci rezonansowe,
mo¿liwe przy stosowaniu co najmniej dwóch
g³oœników w niezale¿nych komorach, daj¹ bas
lepiej zró¿nicowany, a nawet lepiej wyrównany,
jednak inni boj¹ siê nawet stosowaæ dwie
komory, choæby teoretycznie strojone tak samo,
bo jakiekolwiek ró¿nice w warunkach pracy
obydwu g³oœników mog¹ prowadziæ do
przesuniêæ fazowych miêdzy nimi i pogorszenia
dynamiki. Jednak po co dwie komory, je¿eli s¹
strojone tak samo? Ten powód zawsze warto
wzi¹æ pod uwagê – fale stoj¹ce, zw³aszcza
w wysokiej obudowie, zostan¹ skutecznie
zredukowane w³aœnie poprzez podzielenie
obudowy; na krótszych dystansach przechodzimy do fal krótszych, które ³atwiej potem t³umiæ,
równie¿ proporcje komory korzystnie siê
zmieniaj¹, wymiar wysokoœci przestaje byæ ju¿
tak bardzo uprzywilejowany. A przeprowadzenie
podzia³u w obudowie, która i tak jest wewn¹trz
wzmacniana, nie wymaga wielu dodatkowych
zabiegów. Podzia³ skrzyni 203/2 nie dokonuje siê
jednak w najprostszy sposób, jedn¹ przegrod¹
ustawion¹ pomiêdzy g³oœnikami – w tylnej czêœci
obudowy komora górnego g³oœnika niskotonowego rozci¹ga siê ni¿ej, aby osi¹gn¹æ podobn¹
objêtoœæ, jak komora dolnego g³oœnika (w górnej
czêœci obudowy swoj¹ komorê ma jeszcze
g³oœnik œredniotonowy). Taki „schodkowy”
podzia³ dodatkowo rozbija fale stoj¹ce. A mimo
to nie zrezygnowano z bardzo mocnego – jak na
bas–refleks – wyt³umienia obudowy. Na
wszystkie œcianki po³o¿ono g¹bkê, a potem
w³o¿ono du¿¹ iloœæ w³ókniny poliestrowej.
Obydwa tunele bas–refleks umiejscowiono
bezpoœrednio pod wspó³pracuj¹cymi z nimi
g³oœnikami – w zasadzie nie by³o innego wyjœcia,
wzi¹wszy pod uwagê niezale¿noœæ komór oraz
kszta³t obudowy, eliminuj¹cy mo¿liwoœæ instalacji
otworów na tylnej œciance (której po prostu nie
ma, bo wygiête boczne œcianki p³ynnie przechodz¹ jedna w drug¹). Tunele maj¹ œrednicê 7–cm
(bardzo du¿¹, jak na g³oœnik 17–cm), wyprofilowane obydwa koñce, a poniewa¿ s¹ doœæ d³ugie
(dla uzyskania odpowiednio niskiej czêstotliwoœci
rezonansowej), wiêc przykrêcono je do
wewnêtrznych wzmocnieñ obudowy. Sam front
ma powa¿n¹ gruboœæ – 3 cm. WyraŸne
zaokr¹glenie pionowych krawêdzi pozwoli falom
swobodniej op³ywaæ obudowê, bez wywo³ywania
odbiæ na ostrych krawêdziach. Dobrym
pomys³em, wprowadzonym w tej wersji kolumn
Reference, jest podzia³ maskownicy – na czêœæ
doln¹, zakrywaj¹c¹ g³oœniki niskotonowe, która
bez szkody dla brzmienia mo¿e zawsze chroniæ
g³oœniki, natomiast górna, maj¹ca niekorzystny
wp³yw na zakres œrednio–wysokotonowy, raczej
powinna zostaæ zdjêta podczas ods³uchów.
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Uk³ad Uni–Q najnowszej generacji, stosowany
we wszystkich modelach serii Reference,
powsta³ w wyniku prac nad doœwiadczalnym
superprojektem Austin. Sp³aszczenie profilu
membrany œredniotonowej poprawi³o warunki
pracy kopu³ki wysokotonowej. Ta ma teraz
siêgaæ swoim przetwarzaniem a¿ do 40 kHz,
eliminuj¹c potrzebê stosowania dodatkowego
przetwornika superwysokotonowego.

G³ówn¹ czêœæ membran g³oœników
niskotonowych wykonano z mieszanki
w³ókien (na bazie celulozy), ale przez
pó³przezroczyst¹ czêœæ centraln¹ widaæ
fragment uk³adu magnetycznego,
wyposa¿onego w pierœcienie Faradya’a,
poprawiaj¹ce liniowoœæ pracy g³oœnika.
W doln¹ œciankê wkrêcamy albo kolce, albo
jeszcze efektowniejsze, chromowane nó¿ki.
Przy takim dostatku przegród wewn¹trz
obudowy nie ma jednak tej, która izolowa³aby
zwrotnicê. To wcale nie jest zabieg obowi¹zkowy, jednak tutaj wydaje siê (przynajmniej na
pocz¹tku), ¿e by³by ³atwy do wykonania –
g³ówna p³yta zwrotnicy przymocowana jest
bowiem do odkrêcanego dna obudowy. Zajmuje
ca³¹ jego powierzchniê wrêcz „elektronicznym”
g¹szczem elementów. I nie jest to wszystko, co
w tej dziedzinie KEF funduje w 203/2
– kolejna p³yta jest przymocowana
niedaleko, do przedniej œcianki. W tej
sytuacji wydzielenie komory, która
nie zabiera³aby zbyt du¿o cennej
przestrzeni, nie by³o ju¿ tak ³atwe,
tym bardziej, ¿e gniazdo
przy³¹czeniowe znajduje siê nieco
wy¿ej i zawiera w swoim sk³adzie
a¿ trzy pary zacisków plus
regulacje – ³¹czy siê wiêc ze
zwrotnic¹ ca³¹ mas¹ przewodów.
Wygl¹da to imponuj¹co, chocia¿ nie
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ucieszy ka¿dego – dla zwolenników minimalizmu, zwrotnic 1. rzêdu, krótkiej œcie¿ki sygna³u,
to przeciwny biegun wzglêdem ich idea³u. KEF
jest jednak wierny swoim priorytetom i swoim
metodom.
Mimo d¹¿enia do ustalenia obiektywnie
neutralnego, a w przypadku kolumn tej serii
wrêcz referencyjnego brzmienia, KEF skusi³ siê
na wprowadzenie regulacji charakterystyki
przetwarzania. W poprzedniej edycji konstrukcji
Reference regulacja ogranicza³a siê do basu.
Widocznie pomys³ chwyci³, ale pozostawi³
niedosyt, bo teraz mamy regulacjê zarówno
niskich, jak i wysokich tonów – i to w du¿ym
zakresie. Co prawda mo¿na udowadniaæ, ¿e
ró¿ne warunki akustyczne w pomieszczeniu
uzasadniaj¹ zmianê charakterystyki wci¹¿ tylko
w zbo¿nym celu osi¹gniêcia referencyjnie
neutralnego brzmienia, jednak jest tu te¿
oczywiœcie ustêpstwo na rzecz subiektywnej
oceny brzmienia – po prostu u¿ytkownik mo¿e
sobie wybraæ takie, jakie mu siê bardziej podoba.
A je¿eli chodzi o kolor okleiny, to do wyboru
s¹ cztery wersje – satynowy jawor, b³yszcz¹ca
czereœnia, b³yszcz¹cy orzech i czarny lakier
fortepianowy.
Ekranowanie
magnetyczne
jest nam
potrzebne
coraz
rzadziej.

Obydwa przetworniki uk³adu Uni–Q maj¹
neodymowe uk³ady magnetyczne.
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LABORATORIUM KEF REFERENCE 203/2

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
87
50−200
102 x 25 x 40,5
ok. 26

* parametry zmierzone, ** dane producenta

Rozbudowane uk³ady filtruj¹ce i koryguj¹ce
nie doprowadzi³y charakterystyki przetwarzania
do idealnej liniowoœci, ale jej kszta³towi nie
mo¿na wiele zarzuciæ; lekkie wzmocnienie
w zakresie niskich tonów jest czêsto spotykane,
a od 250 Hz wzwy¿ utrzymujemy siê ju¿
w granicach +/–1,5 dB, i to nie tylko na osi
g³ównej; w³aœnie stabilnoœæ charakterystyki,
niewra¿liwej na zmiany k¹ta w p³aszczyŸnie

rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

pionowej, jest jedn¹ z najwiêkszych zalet
koncentrycznego uk³adu przetworników.
Z wi¹zki „odrywaj¹ siê” tylko dwie charakterystyki – pierwsza dotyczy najwiêkszego k¹ta 30O
(w p³aszczyŸnie poziomej), druga pomiaru na osi
g³ównej z maskownic¹ za³o¿on¹ (wszystkie
pozosta³e tradycyjnie pokazuj¹ sytuacjê przy
maskownicy zdjêtej). Widaæ jednak, ¿e nawet
najnowsza generacja Uni–Q nie zapewni³a

idealnie g³adkiego przetwarzania najwy¿szych
czêstotliwoœci – charakterystyka opada powy¿ej
14 kHz o ok. 6 dB. Pomiary te zosta³y wykonane
przy regulatorach niskich i wysokich tonów
w pozycjach neutralnych (0 dB).
Impedancja znamionowa to 4 omy, minimalna
wartoœæ zbli¿a siê do poziomu 3 omów przy
ok. 40 Hz.

ODS£UCH

Zwrotnica bije rekordy skomplikowania. Nie zmieœci³a siê nawet na dolnej œciance, któr¹ zajê³a
w ca³oœci – w g³êbi widaæ drug¹ p³ytkê. Filtry wy¿szego rzêdu, obwody korekcyjne, regulacje...
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Poprzednia, pierwsza wersja 203 by³a dla mnie
jedn¹ z najlepszych kolumn w swoim zakresie
cenowym. Kosztowa³a co prawda wyraŸnie mniej ni¿
obecna wersja druga, znacznie poni¿ej 20 000 z³, ale
w podsumowaniu jej testu napisa³em, ¿e mo¿e byæ
konkurentem dla dro¿szych modeli, nawet powy¿ej
tego pu³apu. W hi–endzie funkcja przyrostu jakoœci
wraz ze wzrostem ceny staje siê ju¿ czysto
statystyczn¹ zale¿noœci¹ i nie mo¿na byæ pewnym, ¿e
wydaj¹c w ciemno np. 40 000 z³otych, nie przegapiliœmy okazji kupienia lepszego brzmienia (i zostawmy
ju¿ dywagacje, czy lepszego obiektywnie, czy
subiektywnie) za nawet dwa razy ni¿sz¹ cenê.
Oczywiœcie, kto nie ma czasu s³uchaæ, ani nawet
czytaæ, ma za to pieni¹dze, zwiêksza swoje szanse
kupienia lepszego brzmienia, kupuj¹c urz¹dzenie
dro¿sze, a nie tañsze. Szansê – nie gwarancjê.
203/2 to kolumny dro¿sze od przebojowych
poprzedników i najostro¿niej rzecz ujmuj¹c,
z pewnoœci¹ nie gorsze. W jaki sposób lepsze, o ile
lepsze, naprawdê trudno mi stwierdziæ, bo prawie
trzy lata pomiêdzy testem jednych a drugich to zbyt
d³ugi okres czasu, aby siliæ siê na takie wirtualne
porównanie. Ogólnie ujmuj¹c ich charakter – polega
on na po³¹czeniu dynamiki i finezji. W brzmieniu s¹
i elementy s³odyczy, i metalicznoœci, mo¿e
najrzadziej pojawia siê suchoœæ, która te¿ bywa
zupe³nie naturalnym elementem akustycznych
brzmieñ – ale nie mo¿na mieæ wszystkiego naraz,
a mamy i tak bardzo du¿o. Reference 203/2 jest jak
wino o bardzo bogatym bukiecie. Ju¿ w pierwszym
³yku czujemy wiele w¹tków, a z czasem przychodz¹

kolejne. 203/2 maj¹ swój charakter, jak ka¿dy, nawet najbardziej neutralny
g³oœnik, ale w³aœnie za g³ówn¹ cechê ich charakteru mo¿na uznaæ bogactwo
i ró¿norodnoœæ. Bardzo dobre zrównowa¿enie jest tu oczywiste. KEF „od
zawsze” mia³ szacunek dla neutralnoœci i liniowoœci, za co p³aci³ pewn¹
cenê, gdy¿ proponowane brzmienia bywa³y ma³o ekspresyjne, ma³o
efektowne, ma³o „muzykalne” – chocia¿ zawsze bardzo prawid³owe.
Szlifowa³ jednak swoje umiejêtnoœci, poprawia³ wszystkie aspekty, a¿
doszed³ do takich w³aœnie rezultatów – na bazie nigdy nie porzuconej
równowagi wyrasta teraz przejrzysta i jednoczeœnie piêknie nasycona,
harmonijna struktura dŸwiêku. Przy³¹cza siê do tego dobra dynamika. KEF
gra jednak bardzo czêsto filigranowo, wyj¹tkowo plastycznie na œrednicy,
aksamitnie w zakresie wysokich tonów, ogólnie w sposób otwarty, a nie
skupiony, chocia¿ zasadnicza spójnoœæ zakresów jest bez zarzutu. Bas jest
miêsisty, sprê¿ysty, rytmiczny, ale okr¹glejszy ni¿ z Pioneera. Tutaj
specjalna rozdzielczoœæ i precyzja zakresu œrednio–wysokotonowego nie ma
ju¿ pe³nej kontynuacji, jest jednak dobrze – rozci¹gniêcie przyzwoite,
kontrola prawid³owa, si³a odpowiednio zaznaczona, a tak¿e pe³na
integralnoœæ wewnêtrza i zewnêtrzna – czyli po³¹czenie ze œrodkiem bez
os³abieñ lub podbarwieñ. Zreszt¹ ca³e pasmo odtwarzane jest bardzo
czysto, higienicznie, zarazem bez sztucznoœci i syntetycznoœci. Wreszcie
wyœmienitym rezultatem takiego profilu jest bardzo dok³adne, szczegó³owe,
ale te¿ plastyczne odtworzenie sceny. Bardzo wyrafinowane, a jednoczeœnie naturalne, uniwersalne brzmienie ma w sobie firmow¹ dyscyplinê. S¹
momenty, w których inne kolumny zagra³yby z wiêksz¹ swad¹, luzem,
a 203/2 trzymaj¹ siê dok³adnie partytury, jednak na pewno nie brak im
umiejêtnoœci i talentu, aby w³aœnie takim graniem kreowaæ dowolne
muzyczne klimaty i emocje.

REFERENCE 203/2
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

22 800
KEF
www.kef.com

Wykonanie
£adna sylwetka, dba³oœæ o ka¿dy detal, dobre przetworniki z najnowszym Uni–Q na czele.
Laboratorium
Wyrównany i bardzo stabilny pod ró¿nymi k¹tami zakres
œrednio–wysokotonowy, lekko wzmocnione niskie czêstotliwoœci. Efektywnoœæ 87 dB, impedancja 4 omy.
Brzmienie
Bogate, zró¿nicowane, pe³ne finezji w zakresie wysokotonowym, z basem o dobrej dynamice. Plastyczna,
dok³adna scena dŸwiêkowa.

R E K L A M A

W komplecie
z kolumnami
Reference
dostajemy
zapakowan¹
w drewniane
pude³ko g³oœnikow¹
bi¿uteriê –
chromowane nó¿ki,
kolce, nakrêtki,
a tak¿e indywidualny certyfikat
z podpisami
pracowników odpowiedzialnych za
monta¿ konkretnej
pary.
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S-1EX

Pioneer jakiego nie znacie
Najlepsze plazmy, doskona³e
rekordery DVD, od niedawna
odtwarzacze Blu–ray... wideo,
wideo, wideo.

A

le te¿ ca³kiem niedawno furorê robi³y
(lub mia³y robiæ) odtwarzacze uniwersalne DVD–A/SACD. W ofercie by³y, s¹
(i jeszcze bêd¹) amplitunery i kompletne systemy
wielokana³owe... wiêc nie tylko wideo, ale
równie¿ audio–wideo, czyli kino domowe.
A czyste audio? HiFi? I muzyka? No dobrze,
stereo te¿. I oto teraz – pojawiaj¹ siê nowe
modele wzmacniaczy i odtwarzaczy CD, a jeden
z nich zdoby³ nawet w ostatnim rozdaniu
nagrodê EISA. Tym bardziej kiedyœ – ambitne
cedeki z napêdami CD „Stable Platter”
i zaawansowanymi procesorami, magnetofony
z rozwiniêtymi systemami autokalibracji,
wzmacniacze potê¿ne lub audiofilskie – wœród
nich s³ynny „A400”. Takiego Pioneera te¿ znamy
– Pioneera wszechstronnego w swoich
elektronicznych dokonaniach.
Firmy japoñskie znamy g³ównie z elektroniki,
przede wszystkim popularnej, jednak chyba nie
ma takiego Japoñczyka, który nie wprowadzi³by
do swojej oferty równie¿ zespo³ów g³oœnikowych. Sony, Panasonic, JVC, Denon, Onkyo,
Yamaha... no i Pioneer – te¿ próbuj¹ sprzedawaæ g³oœniki, ale na rynku audiofilskim idzie im
to opornie. Dlatego skupiaj¹ siê g³ównie na
tañszych produktach, zestawach wielokana³owych, propozycjach dla Kowalskiego, który nie
przejmuje siê stereotypami i „podzia³em ról”,
a wrêcz przeciwnie – woli kupiæ sobie
komplet jednej marki. Ale co maj¹ z tym
wspólnego superkolumny S–1EX? To nie jest
„bud¿et”. To cholernie daleko od bud¿etu
przeciêtnego Kowalskiego. Owszem, oprócz
Kowalskich s¹ Nowakowie – umówmy siê,
¿e ci maj¹ wiêcej pieniêdzy, i wci¹¿ nie
dociekaj¹ porz¹dku audiofilskiego œwiata,
id¹ do sklepu i kupuj¹ to, co im siê podoba
i dobrze kojarzy. A kolumny Pioneera
mog¹ siê podobaæ, i to bardzo, i dobrze
kojarzyæ – w³aœnie z plazm¹, wysok¹
rozdzielczoœci¹... z marketingowego
punktu widzenia pomys³ nie jest z³y, nie
jest skazany na pora¿kê tylko dlatego,
¿e wiêkszoœæ audiofilów generalnie nie lubi
japoñskich g³oœników (kieruj¹c siê zwykle nie
tyle w³asn¹ na ich temat wiedz¹, ile obowi¹zuj¹c¹ opini¹). Owszem, wybór dobrych japoñskich
kolumn nie jest du¿y. Ale jak traktowaæ te, które
s¹? Twierdziæ, ¿e ich byæ nie powinno? Czy
dlatego, ¿e japoñskie, czy dlatego, ¿e od
producentów elektroniki?
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Pora na drug¹ ods³onê. W pierwszej nie
natknêliœmy siê na g³oœnikowe dokonania
Pioneera, bo nie siêgnêliœmy dostatecznie
g³êboko w dziejów mroki. Ale ja pamiêtam
jeszcze, jak na magnesach g³oœników z Tonsilu
widnia³ napis: Pioneer License – czy coœ
takiego... Tak, to by³a jedna z chyba gierkowskich, awangardowych inwestycji modernizacyjnych, dziêki której Tonsil w po³owie lat 70.
zacz¹³ produkowaæ naprawdê nowoczesne – jak
na ówczesne czasy – przetworniki.
Oryginaln¹ maszynê Pioneera do mieszania
pulpy celulozowej widzia³em w Tonsilu
(sprawn¹, pracuj¹c¹) ca³kiem niedawno.
G³oœnikowe tradycje Pioneera siêgaj¹ jednak znacznie wczeœniej. W tym roku firma
obchodzi swoje 70–lecie, a ju¿ w roku swojego
za³o¿enia, czyli w 1937, Pioneer wprowadzi³ na
rynek swój pierwszy g³oœnik – model A8.
Zw³aszcza w przypadku firmy japoñskiej nie
wypada nie doceniæ tak piêknego otwarcia –
inne zaczyna³y od jakichœ piekarników do
ry¿u, a dzisiaj s¹ liderami rynku AV... A kogo
i tak nie wzruszaj¹ takie sentymentalne
podró¿e w czasie, niech dowie siê o wspó³czesnych referencjach Pioneera, które maj¹ te¿ œcis³y
zwi¹zek z testowanymi S–1EX.
Obudowa S–1EX nie ma tylu przegród co
Reference 203/2, jednak poprzez swoj¹
wielkoœæ i nadzwyczajn¹ gruboœæ œcianek
(front w najgrubszym miejscu ma a¿ 10 cm!)
jest znacznie ciê¿sza.

Du¿e z³ocone zaciski podwójnego
gniazda przy³¹czeniowego wyposa¿ono
w bardzo audiofilskie zwory.
S–1EX nosz¹ logo Pioneera, s¹ w jego
katalogu, sprzedawane przez odpowiednich
dystrybutorów. Ale od strony projektowej s¹ to
kolumny miêdzynarodowe. Podobnie jak
przedstawiane ju¿ Soavo Yamahy – strojone
pospo³u przez Niemców i Brytyjczyków. Chyba
wiêc coœ jest na rzeczy, ¿e samym Japoñczykom
projektowanie kolumn idzie jak po grudzie –
zw³aszcza takich, które potem podoba³yby siê
bia³emu cz³owiekowi. W roku 1975 Pioneer
uruchamia oddzia³ TAD – Technical Audio
Device – wyspecjalizowany w najwy¿szej klasy
przetwornikach do zastosowañ profesjonalnych.
Ju¿ wtedy, pod koniec lat 70. w niektórych
TAD–ach membrany s¹ berylowe... æwieræ wieku
póŸniej beryl „odkryj¹” kolejni producenci...
W roku 1997 w Kalifornii rozpoczyna pracê
grupa maj¹ca za zadanie projektowaæ kolumny
z myœl¹ o rynku pó³nocnoamerykañskim, a trzy
lata póŸniej rusza w Pary¿u SDC – Speaker
Design Center – zorientowany przede
wszystkim na rynek europejski. Nie tylko
francuski. W wyniku wspó³pracy tych oœrodków,
w roku 2003 powstaje superkolumna... nie,
jeszcze nie S–1EX. Znacznie lepsza! Profesjonalny wielki monitor TAD Model 1, kosztuj¹cy ok.
50 000 euro. B&W chwali siê – i s³usznie –
akceptacj¹ swoich g³oœników przez s³ynne studio
Abbey Road, ale TAD ma nie gorsz¹ rekomendacjê – innego londyñskiego studia, AIR Studios,
za³o¿onego pod koniec lat 60. przez Sir
George’a Martina, który jednak prawie wszystkie
p³yty Beatlesów nagra³... w studiach Abbey Road.
Wtedy jednak nie by³o jeszcze ani B&W, ani
TAD–a...
Wreszcie wielkie TAD–y Model 1 sta³y siê
wzorem dla znacznie tañszych, ale technicznie
wcale nie znacznie ubo¿szych S–1EX. Relacje
miêdzy TAD Model 1 a S–1EX s¹ naprawdê
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bardzo bliskie. Kolumny ró¿ni¹ siê na pierwszy
rzut oka, ale wielkoœci¹ i iloœci¹, a nie koncepcj¹
i technologi¹. Oczywiœcie iloœæ w pewnych
wymiarach przek³ada siê na jakoœæ, ale tak czy
siak TAD Model 1 to bydlê – piêkne, ale bydlê,
o szerokoœci ponad pó³ metra! I wcale nie
mniejszej g³êbokoœci. S–1EX to przy nim
przystojniak. Wysoki, odchylony do ty³u, ale
uprzejmie w¹ski, oryginalnie wyprofilowany.
TAD Model 1 to czterodro¿ny Behemot
z dwoma g³oœnikami 30–cm w sekcji
niskotonowej, S–1EX to zespó³ trójdro¿ny.
A teraz to, co jest ich najwa¿niejszym
wspólnym mianownikiem: koaksjalny
system œrednio–wysokotonowy z berylow¹
kopu³k¹ tweetera. To przecie¿ po³¹czenie
najwiêkszych osi¹gniêæ dwóch wybitnych
g³oœnikowych specjalistów – Uni–Q KEF–a
i berylu Focala. I to w dodatku rozwi¹zañ
jakoby opatentowanych. A przecie¿ Pioneer
i TAD to nie chiñscy mistrzowie–kopiœci.
O berylu ju¿ wczeœniej wspomnieliœmy
– Pioneer/TAD stosowa³ go ju¿ w latach
70., kiedy Focala jeszcze nie by³o na œwiecie.
Natomiast uk³ad koncentryczny ochrzczony
jest jako CST (Coherent Source Transducers),
chocia¿ idea jego dzia³ania i ogólny zarys
konstrukcji jest do tego stopnia zbie¿ny
z Uni–Q KEF–a, ¿e jeœli KEF rzeczywiœcie
ma podstawy do ochrony patentowej „swojego”
rozwi¹zania, to powinien interweniowaæ.
Okazuje siê, ¿e dla TAD od siedmiu lat (uwaga –
od za³o¿enia SDC w Pary¿u) pracuje Andrew
Jones, wczeœniej przez jedenaœcie lat...
konstruktor w KEF–ie, wspó³twórca Uni–Q! Na
jakich podstawach prawnych zarówno on, jak
i KEF mog¹ niezale¿nie uprawiaæ koncentryczn¹
dzia³kê, nie jest dla nas najwa¿niejsze; istotniejsze jest ustalenie, ¿e koncentryk w S–1EX nie
wypad³ sroce spod ogona – przygotowa³ go
jeden z najwybitniejszych ekspertów. Co wiêcej,
p³ytki profil membrany œredniotonowej, jaki
widaæ w uk³adzie Pioneera (przejdŸmy
ju¿ z TAD–a na Pioneera), jest podobny do
zastosowanego w najnowszej generacji Uni–Q,
w kolumnach KEF–a aktualnej serii Reference.
Membrana œredniotonowa jest magnezowa, nad
czym Pioneer w swoich ca³kiem obfitych
materia³ach na temat S–1EX ju¿ w ogóle siê nie
zatrzymuje.
Materia³
maskownicy
rozpiêto na
wygiêtej
metalowej
ramie, któr¹
mocuje siê do
przedniej
œcianki za
pomoc¹ przykrêcanych
z zewn¹trz
bolców.
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Magnes neodymowy by³ w swoim czasie
kluczowym elementem w realizacji uk³adu Uni–Q
– dziêki jego sile mo¿liwe by³o zminiaturyzowanie ca³kowitych wymiarów tweetera i wprowadzenie go w centrum g³oœnika œredniotonowego.
Dzisiaj magnesy neodymowe spotykamy doœæ
czêsto, ale wci¹¿ raczej w obrêbie g³oœników
wysokotonowych; w konstrukcjach g³oœników
œredniotonowych, a zw³aszcza niskotonowych,
ze wzglêdu na koszty, pozostaj¹ rzadkoœci¹.
Jednak S–1EX „od góry do do³u” operuje takimi
w³aœnie wyj¹tkowymi magnesami. Elementy
neodymowe, ukryte wewn¹trz, s¹ znacznie
mniejsze ni¿ widoczne z zewn¹trz ca³e uk³ady
magnetyczne, których skutecznoœæ zale¿y te¿
jednak od jakoœci elementów stalowych, prowadz¹cych strumieñ magnetyczny. Te w³aœnie,
piêknie wyprofilowane, mo¿emy podziwiaæ.
Z jednego plastra stali przygotowano tyln¹ p³ytê
uk³adu magnetycznego wraz z wewnêtrznym
kana³em wentyluj¹cym. Kosze s¹ oczywiœcie
odlewane, wygl¹daj¹ wyj¹tkowo solidnie,
efektownie, „profesjonalnie”, i tworz¹ wraz
z uk³adem magnetycznym bardzo aerodynamiczn¹ konstrukcjê – tym razem pomiêdzy
magnesem a dolnym zawieszeniem mamy nie
tyle szczelinê (jak w g³oœnikach KEF–a), co du¿e
okna, pozwalaj¹ce na zupe³nie swobodny
przep³yw powietrza. Jest na co popatrzeæ.
Cewki g³oœników niskotonowych maj¹
ponadprzeciêtn¹ œrednicê – 65 mm – i ³¹cz¹ siê
z membranami w³aœnie w tym miejscu, w którym
z zewn¹trz wydaje siê, ¿e doklejono wypuk³¹
czêœæ centraln¹, tzw. nak³adkê przeciwpy³ow¹.
Ale czêœæ ta nie jest tym razem doklejona – ca³a
membrana jest wykonana z jednego kawa³ka plecionki w³ókien aramidowych i wêglowych; dziêki
takiej integralnoœci struktura membrany jest
znacznie sztywniejsza. Zawieszenie g³oœników

niskotonowych te¿ jest „sztywne” – widz¹c
niewielkie fa³dy nie podejrzewamy ich o pracê
z du¿ymi amplitudami, ale warto wiedzieæ, ¿e na
sam¹ podatnoœæ i st¹d czêstotliwoœæ rezonansow¹ wiêkszy wp³yw ma dolny resor; podobnie jak
tutaj zawieszone s¹ 12–calowe g³oœniki
referencyjnego TAD–a.
Wszystkie g³oœniki zastosowane w S–1EX s¹
wybitne – ale mo¿emy to dostrzec dopiero po
ich wykrêceniu. Przeciêtny u¿ytkownik, a tym
bardziej klient przez zakupem, nie bêdzie mia³
na to okazji, i swoje zaufanie do technicznej
klasy tych kolumn bêdzie opiera³ na tym, co
zobaczy z zewn¹trz. Tutaj do gry wejd¹ te¿
wra¿enia estetyczne... które s¹ podobnie
doskona³e. Prawdê mówi¹c, tak prezentuj¹ce siê
kolumny kosztuj¹ œrednio dwa razy tyle, gdy
pochodz¹ z firm europejskich i amerykañskich.
Nic nie ujmuj¹c KEF–owi Reference 203/2 – przy
ca³ej jego elegancji i pieczo³owitym wykonaniu,
jest on jednak znacznie mniejszy od S–1EX.
Wystarczy porównaæ masy, ¿eby „odczuæ”
ró¿nicê – w przenoœni i dos³ownie: 26 kg
przeciwko 66 kg... Maj¹ w tym swój udzia³
solidne g³oœniki, ale oczywiœcie decyduj¹cy
wp³yw wywar³a potê¿na obudowa. Potê¿na,
a przy tym finezyjna i oryginalna. Obudowa
KEF–a prezentuje jeden dobrze ju¿ znany motyw
– zbiegaj¹ce siê ku ty³owi boczne œcianki.
Obudowa Pioneera wykonuje dodatkowe ruchy:
jest pochylona do ty³u o 8 stopni, przy czym
doln¹ i górn¹ œciankê pozostawiono równoleg³¹
do pod³o¿a. Najbardziej napracowano siê jednak
nad frontem. Gruby puc kilku warstw mdf–u
najpierw wyprofilowano tak, aby stworzyæ
wyraŸn¹ wypuk³oœæ, a nastêpnie na wiêkszym
obszarze wybrano materia³, przygotowuj¹c pod
g³oœniki powierzchniê bêd¹c¹ wycinkiem wielkiego walca. Poszczególne g³oœniki, zainstalowaRównie¿ g³oœniki niskotonowe maj¹ magnesy neodymowe – ale to, co widaæ
z zewn¹trz, to ich zewnêtrzne stalowe elementy,
sk¹din¹d piêknie wyprofilowane. W du¿ym przeœwicie
pomiêdzy magnesem
a dolnym zawieszeniem
widaæ 65–mm cewkê
drgaj¹c¹.

Wyj¹tkowo mocny i nowoczeœnie wyprofilowany kosz przetwornika CST jest oparciem
nie tylko dla ambitnych uk³adów drgaj¹cych,
ale i dla zaawansowanego uk³adu neodymowych magnesów.
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ne w ró¿nych miejscach tej powierzchni, maj¹
osie skierowane nie równolegle, ale zbiegaj¹ce
siê w punkcie oddalonym o 3 metry, na
wysokoœci 1 metra – tak wiêc zdefiniowano
rekomendowane miejsce ods³uchowe.
Obudowa ma na dodatek trzy wewnêtrzne
wieñce plus obowi¹zkow¹ przegrodê oddzielaj¹c¹ komorê dla modu³u œrednio–wysokotonowego. Nie ma jednak przegrody, która dzieli³aby
skrzyniê na odrêbne komory dla poszczególnych
g³oœników niskotonowych – jak ma to miejsce
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Magnezowa membrana œredniotonowej czêœci
koncentrycznego przetwornika CST otacza
jeszcze bardziej szlachetny metal kopu³ki
wysokotonowej – za siateczk¹ ukrywa siê beryl.

G³oœniki niskotonowe maj¹ membrany
z w³ókien aramidowych i wêglowych;
centralna wypuk³a czêœæ nie zosta³a doklejona
– ca³a membrana jest formowana z jednego
kawa³ka plecionki.
w Reference 203/2. Opisuj¹c KEF–a wspomnieliœmy o zaletach takiego podzia³u, który pomaga
redukowaæ fale stoj¹ce w w¹skich, wysokich
obudowach. Pioneer równie¿ zwróci³ uwagê na
ten problem, ale chwali siê innym rozwi¹zaniem.
Program symulacyjny pozwala ustaliæ, jaka
pozycja g³oœników i otworu bas–refleks jest
najkorzystniejsza, aby wp³yw fal stoj¹cych na te
w³aœnie Ÿród³a promieniowania by³ jak najs³abszy;
fale stoj¹ce w obudowie s¹ s³yszalne (dudnienia,
podbarwienia) g³ównie na skutek ich transmitowania przez otwory obudowy i relatywnie cienkie membrany g³oœników. Otwór na dole przedniej œcianki „wyrzeŸbiono” w samym mdf–ie,
z wyprofilowaniami na obydwu koñcach.
Aby ca³a ta potê¿na, a przecie¿ pochylona do
ty³u obudowa nie przewróci³a siê z hukiem,
musia³a staæ siê jeszcze potê¿niejsza – za spraw¹
odpowiednio obszernego i masywnego coko³u.
Jest on te¿ kolejnym wa¿nym elementem ca³ego
projektu plastycznego, dziêki któremu S–1EX
nabieraj¹ jeszcze wiêcej dynamiki; funkcjonalnie
cokó³ obudowê stabilizuje, ale optycznie wydaje
siê, ¿e kolumny mog¹ ruszyæ do przodu, krocz¹c
na swoich czterech stalowych stopach – walcach.
Dostarczona do testu para S–1EX wydawa³a
nam siê byæ po prostu w kolorze czarnym –
z tym, ¿e powierzchnia czo³owa i tylna by³y
polakierowane na g³adko, a na powierzchniach
bocznych i górnej odznacza³ siê rysunek forniru.
Wed³ug zapewnieñ dystrybutora, by³a to wersja
w drzewie tekowym, a dostêpna jest równie¿
bukowa.
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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
87
200
128 x 42 x 61
26

* parametry zmierzone, ** dane producenta, *** z cokołem

Pewne cechy charakterystyki Pioneera,
podobnie jak KEF–a, wskazuj¹ na dzia³anie
koncentrycznego uk³adu œrednio–wysokotonowego. Rezultatem godnym pochwa³y jest wiêc
bardzo dobra zbie¿noœæ wiêkszoœci krzywych,
mierzonych pod ró¿nymi k¹tami; nie wyodrêbniaj¹ siê zw³aszcza pomiary dla osi +/– 7O
w p³aszczyŸnie pionowej. Dopiero charakterystyka z osi 30O w p³aszczyŸnie poziomej le¿y ju¿
wyraŸnie ni¿ej, widaæ te¿ silny wp³yw maskowni-

rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

cy, wywo³uj¹cej szereg „zêbów”, nie tylko
w zakresie wysokotonowym, ale równie¿
œredniotonowym. Mniej po¿¹danym efektem
dzia³ania uk³adu koncentrycznego jest spadek
ciœnienia w najwy¿szej oktawie, wywo³any przez
„otoczenie” kopu³ki wysokotonowej – ona sama,
zainstalowana na p³askim froncie, z pewnoœci¹
mog³aby pochwaliæ siê lepsz¹ liniowoœci¹.
W zakresie œrednich tonów widaæ uwypuklenie
w okolicach 600–700 Hz. Niskie tony s¹
Filtry podzielono
na dwie p³ytki –
ale nie drukowane; elementy
³¹czone s¹
bezpoœrednio, co
wygl¹da mniej
estetycznie, w
zamian gwarantuje najkrótsz¹
œcie¿kê sygna³u.
Producent zwraca
te¿ uwagê na
stosowanie cyny
bezo³owiowej.

108

lipiec 2008

wzmocnione przy 100 Hz, ale te¿ bardzo dobrze
rozci¹gniête, jako ¿e spadek – 6 dB wzglêdem
poziomu œredniego odczytujemy poni¿ej 30 Hz.
Minimum impedancji pojawia siê nieco
powy¿ej 100 Hz i ma wartoœæ odrobinê ni¿sz¹ od
4 omów; S–1EX to konstrukcja znamionowo
4 omowa, ale z takim przebiegiem impedancji
wiêkszoœæ wzmacniaczy da sobie radê.

ODS£UCH
S–1EX to przyk³ad neutralnego, w pewnych
warunkach k³opotliwie neutralnego brzmienia. Dla
jednych zabrzmi to jak ostrze¿enie, dla innych jako
obietnica nirwany. I takie s¹ moje intencje. S–1EX nie
maj¹ ani krzty podrasowania, efekciarstwa, wykonturowania. Je¿eli ju¿ mówiæ o jakiejkolwiek dominacji
któregoœ zakresu, bêdzie to œrednica; nie mo¿na
przes¹dziæ, ¿e takie wra¿enie to raczej kwestia
przyzwyczajenia do charakterystyk najczêœciej lekko
wyeksponowanych na skrajach. Obiektywnie S–1EX
mog¹ byæ bardzo bliskie neutralnoœci, ale subiektywnie mo¿e siê wydawaæ, ¿e „graj¹ œrodkiem” – nasilenie
tego wra¿enie bêdzie oczywiœcie zale¿eæ od wielu
czynników. Przy idealnym ustawieniu, wraz z wysokiej
klasy elektronik¹, bêdzie to procentowaæ akuratnoœci¹, szlachetnoœci¹ precyzyjnego, ale nieprzerysowanego, nieprzejaskrawionego dŸwiêku. Takie
po³¹czenie klarownoœci i braku rozjaœnienia mo¿e
robiæ nawet doskona³e wra¿enie – ale pojawi siê tylko
wtedy, gdy ca³y system bêdzie na wysokim poziomie.
Mo¿na te¿ za³o¿yæ, ¿e g³oœniki uspokoj¹ zbyt jasno czy
metalicznie brzmi¹ce systemy, ale przy ograniczonej
rozdzielczoœci Ÿród³a czy wzmacniacza dŸwiêk i tak
bêdzie nieciekawy. S–1EX nie zadzia³aj¹ jak „upskaler”, nie podnios¹ jakoœci docieraj¹cego do nich
sygna³u – oczywiœcie ¿aden g³oœnik tego tak naprawdê
nie potrafi, ale poprzez pewne zabiegi na charakterystyce przetwarzania mo¿na s³uch trochê oszukaæ,
zast¹piæ braki w autentycznej szczegó³owoœci
podkreœleniem góry pasma, która jest g³ównym
noœnikiem dŸwiêkowego detalu. Tymczasem Pioneer
S–1EX nie czyni najmniejszego gestu w tê stronê.

Stawia poprzeczkê bardzo wysoko, z dobrym sygna³em zagra wspaniale,
ze s³abym... tak s³abo, jak s³aby jest ten sygna³. Najbardziej pryncypialnym
s³uchaczom wyrafinowany styl S–1EX mo¿e podobaæ siê nieustannie, nawet
przy s³abych nagraniach, bo szlachetna powœci¹gliwoœæ, homogenicznoœæ,
a tak¿e swobodna dynamika, te¿ sztucznie nie podkrêcana, naturalna
i dyspozycyjna, i regularnie prowadzony bas daj¹ o sobie znaæ nie tylko
w idealnych warunkach. Kto inny za to, nawet wtedy, a mo¿e zw³aszcza
wtedy, gdy zainwestuje w drog¹ elektronikê i bêdzie siê zmusza³ do
s³uchania audiofilskich p³yt, czêsto nagranych doœæ sucho, bêdzie zawiedziony – ¿e dŸwiêk wci¹¿ nie jest efektowny, nie ma w nim nieustannego
szaleñstwa, basowej burzy, wysokotonowych b³yskawic. W ich charakterystyce nie ma ¿adnego ”zapasu” wysokich tonów, które zosta³y bezwzglêdnie
podporz¹dkowane œrednicy; dobrze nagrany materia³ tego nie zmieni,
wysokie tony nie wyjd¹ na pierwszy plan, nie przeprowadz¹ ofensywy, ale
zademonstruj¹ selektywnoœæ i klarownoœæ. S–1EX, a w zasadzie ich
konstruktor, nie mia³ chyba zamiaru przekonywaæ ka¿dego, dostroi³ te
kolumny w sposób zgodny z przekonaniem o wy¿szoœci neutralnoœci,
liniowoœci i wiernoœci nad „muzykalnoœci¹” i swobod¹ interpretacji.
Cudzys³ów nie przez przypadek. Kto uznaje tak¹ hierarchiê – uznaæ
mo¿e nawet, ¿e S–1EX nie maj¹ sobie równych w swojej klasie cenowej.
Przy tak okreœlonych priorytetach, brzmienie, które prezentuj¹ mo¿e
zostaæ poprawione ju¿ chyba tylko w detalach, albo poprzez wywindowanie
dynamiki na jakiœ niepraktyczny w domowych zastosowaniach poziom. Mam
tu na myœli np. referencyjne TAD–y Model 1, kosztuj¹ce 50 tysiêcy euro.
Odwzorowuj¹c scenê i przestrzeñ, Pioneer te¿ dzia³a precyzyjnie,
neutralnie. Jest w tym zdolnoœæ pokazania wszystkich ró¿nic miêdzy
realizacjami, powstrzymanie siê od manipulacji – nie jest podkreœlana ani
g³êbia, ani pierwszy plan. I ten aspekt mo¿e wydawaæ siê w pierwszym
wra¿eniu ma³o efektowny, ale wiêkszoœæ dobrych p³yt jest nagrana
„normalnie”.

Cena (para)[z³]
Dystrybutor

Pioneer
przedstawia swoje
rekomendacje –
Studia AIR, marki
TAD, i samego
berylu...

25 000
DSV TRADING
www.dsv.com.pl

Wykonanie
Piêkna i potê¿na konstrukcja z absolutnie pierwszorzêdnymi przetwornikami; pod wzglêdem zawartoœci
technicznej i materia³owej rzecz niezwyk³a nawet na
tym pu³apie cenowym.
Laboratorium
Pofalowanie na prze³omie niskich i œrednich tonów,
wy¿ej równo i stabilnie na ró¿nych osiach, w najwy¿szej oktawie os³abienie, bardzo nisko siêgaj¹cy bas.
Efektywnoœæ 87 dB, impedancja 4 omy.
Brzmienie
Zdyscyplinowane, kontrolowane, detalicznoœæ wpleciona w zrównowa¿enie, neutralnoœæ i autorytet.

R E K L A M A

S-1EX
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