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Zespoły głośnikowe 4000 zł HI-FI

Może być więc i tak, a to mniej 
optymistyczny scenariusz, że rynek 
polaryzuje się – Kowalski szuka po 
„sieciach” najtańszych zestawów 

do kina domowego, podczas gdy audiofil kręci 
nosem na urządzenia za kilka tysiące złoty, bo 
naczytał się w gazetkach i na forach, że kilka 
tysięcy wystarczy raptem na kondycjoner albo 
jako-takie kable... 

Tymczasem nasze kolumny za niecałe  
4000 zł za parę uszczęśliwiłyby 99 procent 
ludności między Odrą a Bugiem, a nawet poza 
tym obszarem. Firmy znane, ale skoro ma być 
jak w polskim filmie – przecież lubiane. I słusz-
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CZTERECH
na jednego
Żadnych sensacji, odkryć 
i wynalazków, znane firmy, 
schematyczne konstrukcje, 
nic się nie dzieje... A jednak test 
ten z pewnością zainteresuje 
wielu Czytelników. Kolumny 
wolnostojące za niecałe 4000 zł 
– to temat zawsze gorący. Może 
nie w supermarketach, ale już 
w audiofilskich salonach taka 
cena nikogo nie zwala z nóg, 
wręcz przeciwnie, rosnące 
apetyty coraz częściej kierują 
wzrok i słuch ku znacznie 
droższym produktom.  

nie. Tym bardziej, że zebrała się czwórka jakże 
cenionych brytyjskich ekspertów głośnikowych, 
a dodatek jednej firmy francuskiej, równie sza-
nowanej, na pewno nikomu nie popsuje smaku. 
Wszystkie rywalizują konstrukcjami o podob-
nych wielkościach i układach głośnikowych – są 
to więc zespoły dwuipółdrożne z parą ok. 17-cm 
nisko/nisko-średniotonowych. Taka zgodność 
w opiniach niekwestionowanych autorytetów 
sugeruje, że na tym pułapie cenowym jest to 
rozwiązanie najekonomiczniejsze dla osiągnię-
cia dźwięku co najmniej dobrego pod każdym 
względem. Ale ponieważ mamy do czynienia 
z fachowcami, więc każdy ma ambicję i możli-
wość pokazania własnych technologii. Idąc więc 
krok dalej, konstrukcje zaczynają się poważnie 
różnić, dając nam pełen przegląd wariantów 
układu dwuipółdrożnego, różnych materiałów 
membran, wreszcie tak ważnej dzisiaj estetyki 
obudów. I chociaż do hi-endu jeszcze daleko, to 
w niektórych przypadkach widzimy obudowy 
zaskakująco luksusowe, a w niektórych frapującą 
prostotę... Wreszcie brzmienia – gdzieś tam 
można się dopatrywać elementów brytyjskiego 
dźwięku, ale jako grupa Brytyjczycy nie repre-
zentują żadnej wspólnej „szkoły”, każdy gra 
zupełnie inaczej, a do najnormalniejszych należy 
głośnik... francuski, co jest może największym 

zaskoczeniem. Natomiast fakt, że test 
pięciu zespołów głośnikowych zajął 
w Audio prawie dwadzieścia stron, chyba 
dla nikogo zaskoczeniem już nie jest. 
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684    B&W
Basowe akrobacje z asekuracją zatyczek 

Głoś nik wy so ko to no wy – bez nie spo dzia nek. Alu mi nio-
wa ko puł ka o śred ni cy 25 mm to wśród me ta lo wych 
 twe e te rów stan dard naj po pu lar niej szy, tu taj zmo dy fi ko-

wa ny w ob rę bie tyl nej ko mo ry wytłu mia ją cej. Ma ona wy dłu-
żo ny i zwę ża ją cy się ku za koń cze niu kształt, w pe wien spo sób 
przy po mi na ją cy tub kę, cho ciaż pi sać (a gdzieś tak na pi sa no), że 
głoś nik ten to kon struk cja tu bo wa... to tu bo we nie po ro zu mie-
nie. Dzię ki ma łym wy mia rom neo dy mo we go mag ne su głoś ni ka 
wy so ko to no we go mógł on zo stać umiesz czo ny bli żej głoś ni ka 
nis ko śred nio to no we go, co po pra wia cha rak te rys ty ki kie run ko-
we – a war to o nich pa mię tać, zwłasz cza wte dy, gdy sto su je się 
ła god ne fil t ry. Pa mię tać trze ba też wów czas o wy trzy ma łoś ci 
głoś ni ka wy so ko to no we go. Twe e ter 684 mu si być więc dość 
moc ną sztu ką, je że li moż li we by ło je go bez piecz ne pod łą cze nie 
fil t rem pier w sze go rzę du. Ta kie fil t ro wa nie jest pun k tem wy-
jścia we wszys t kich kon struk cjach se ri i 600 (jak też re fe ren cyj-
nej 800). Ja kie do kład nie fil t ry ob słu gu ją po zo stałe głoś ni ki, te-
go nie uda ło się stwier dzić, bo zwrot ni cę trud no by ło obe jrzeć 
(naj praw do po dob niej umiesz czo no ją z ty łu op ra wy gniaz da 
przy łą cze nio we go, ale pod czas koń co we go mon ta żu kab le tak 
skró co no, że wy ję cie gniaz da na ze wnątrz by ło nie moż li we), 
ale można podejrzewać, że dal sza część ukła du też jest pros ta 
lub bar dzo pros ta. B&W z upły wem cza su prze szło od złożo-
nych zwrot nic do cał kiem nie skom pli ko wa nych – nie po pie ra-
jąc te go jed nak ar gu men ta mi o fa zo wej prze wa dze ukła dów 
pier w sze go rzę du, za to chwa ląc za le ty krót kiej ścież ki syg na łu 
i ma łej licz by ele men tów wpływa ją cych na brzmie nie. 

For ma obu do wy jest bar dzo pros ta i no wo czes na. W po-
rów na niu do po przed niej se ri i 600 S3 mniej jest de ko ra cji, ale 
sko ro część z nich mia ła mieć wów czas rów nież (ko rzys t ne) 
zna cze nie akus tycz ne, to kon sek wen t nie trze ba stwier dzić, 
że te raz do ko na no pew nych uprosz czeń na tym po lu. Front 
nie jest już wy pro fi lo wa ny w po bli żu bocz nych kra wę dzi, lecz 
zu peł nie płas ki. Jest mi ły w do ty ku, po kry ty „gu mo wa tym” 
la kie rem. Ko sze głoś ników nis ko śred nio to no wych zno wu są 
osło nię te czar ny mi pier ś cie nia mi z mięk kie go two rzy wa, co 
by ło cha rak te rys tycz ne dla jesz cze daw niej szych kon struk cji 
B&W niż mo de le z po przed niej se ri i S3. Głoś nik wy so ko to-
no wy, cho ciaż dzię ki ma łe mu mag ne so wi zo stał umiesz czo ny 
blis ko nis ko śred nio to no we go, wy stę pu je na tle du żej po zio mej, 
prze su nię tej w jed ną stro nę alu mi nio wej tab licz ki. To ele ment 
wy łącz nie dla ozdo by, ale nie zwyk le uda ny, w wy raźny i za ra-
zem sub tel ny spo sób sprze ci wia ją cy się osta tecz nej sy met ri i 
przed niej ścian ki i eks po nu ją cy twe e ter, któ ry bez te go do dat-
ku był by zbyt nie po zor ny. To wresz cie dos ko na łe miej s ce na 
po ka za nie całego lo go Bo wers & Wil kins. Pra wie wszę dzie za-
cho wa no peł ną dys cyp li nę – tyl ko li nie pros te i okrę gi (lub  pół-
okrę gi). Osta tecz ny efekt mo że wy da wać się nie co su ro wy na 
tle po przed niej se ri i 600 S3, któ ra by ła za pro jek to wa na „na 
bo ga to”, jed nak to no we „sześć set ki” po ka zu ją więk szy kunszt 
de sig ner s ki. Nie ba ga tel ne zna cze nie mo że mieć też ak tu al nie 
więk szy wy bór wer s ji ko lo rys tycz nych – czte rech. Oklei na 
nie jest co praw da na tu ral na, jed nak po dob nie jak w Fo ca lach 
i KEF–ach przy naj mniej nie któ re wer s je pre zen tu ją się bar dzo 
po wab nie. W przy pad ku B&W ry nko wym hi tem praw do po-
dob nie oka że się imi ta cja wen ge. Ze wzglę du na żół ty ko lor 
Kev la ru, dob rze wy glą da ją też ko lum ny w ca łoś ci czar ne (front 

jest czar ny w każdej wer s ji). Po nad to jas ny dąb i cze reś nia 
– ko lo ry wy raź nie pod ką tem po pu lar nych meb li. Lu dzie mu-
szą so bie do pa so wać wi zu al nie sprzęt do wy stro ju wnęt rza, 

więc cze reś nia za wsze dob rze się sprze da je.

Kev lar i alu mi nium. W kon struk cji 684 pra cu ją mem b ra ny od wie lu lat 
fa wo ry zo wa ne przez B&W. To, co kie dyś by ło tech nicz nie awan gar do we, 

sta ło się kla sy ką. To co jest kla sy ką, nie mu si być prze sta rza łe. 
I wcale nie wszys t kie roz wią za nia za sto so wa ne w 684 są zna ne, 

utrwa lo ne i oczy wis te.
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Od krę ce nie sa mych głoś ni ków po ka zu je aero-
dy na micz ne pro fi le ko szy i du że,  
10-cm śred ni cy ukła dy mag ne tycz ne.

Zdję cie czar nych pier ś cie ni mas ku ją cych 
ob na ża su ro we od le wy alu mi nio wych ko szy, 
so lid nie przy krę co nych w oś miu pun k tach. 

Dzia ła nie ukła dów re zo nan so wych mo że my 
re gu lo wać za po mo cą pier ś cie ni i za ty czek 

z pian ki (na wy po sa że niu). Drob ne wgłę bie-
nia na wy lo cie ot wo ru ułat wia ją prze pływ 

po wiet rza.

Ter mi nal 
przy łą cze nio wy 
wy glą da dob rze i jest 
wy god ny – ani nie trą ci ta nio chą 
ani nie jest prze kom bi no wa ny.

Kev lar to ma te riał, któ ry B&W nie sie na 
swoim sztan da rze i kon sek wen t nie sto su je we 
wszys t kich głoś ni kach śred nio to no wych i nis ko-
śred nio to no wych, ale w przy pad ku głoś ni ków 
nis ko to no wych B&W częs to po ja wia ją się in ne 
ma te ria ły – ce lu lo za, alu mi nium, gru ba pian ka 
ro ha cell. W mo de lu 603 S3, któ ry moż na uwa-
żać za po przed ni ka 684, głoś nik nis ko to no wy 
miał mem b ra nę alu mi nio wą. W 684 oby dwa 
głoś ni ki są dokład nie ta kie sa me. Dzia ła ją jed-
nak w róż ny spo sób, nie tyl ko ze wzglę du na 
od mien ne fil t ro wa nie. Wcześ niej sze tłu mie-
nie jed ne go z nich – dol ne go – jest za sad ni czą 
spra wą dla każ de go ukła du dwu ipół d rożne go. 
Nie spo dzian ka po ja wia się w ob rę bie współ pra-
cy głoś ni ków z obu do wą. Naj pros t szym roz wią-
za niem jest za sto so wa nie w obu do wie jed nej, 
wspól nej dla oby dwu głoś ni ków ko mo ry. Je den 
układ re zo nan so wy obu do wy gwa ran tu je naj lep-
szą cha rak te rys ty kę fa zo wą ca łe go sys te mu, na-
wet w sy tu a cji, gdy głoś ni ki nie co się róż nią (jak 
np. w Cho ru sach 716V). Jed nak po dział obu do wy 
na dwie ko mo ry też ma swo je za le ty: osią ga jąc 
zbież ność ich stro je nia w gra ni cach nie uchwyt-
ne go dla ucha błę du, pod sta wo we pa ra met ry 
ukła du bę dą przed sta wia ły się tak samo, jak dla 
jed nej wspól nej ko mo ry (stro jo nej do tej sa mej 
częstot li woś ci re zo nan so wej, co dwie mniej sze 
od dziel nie), a ko rzyś cią bę dzie ob ni że nie po zio-
mu pa so żyt ni czych fal sto ją cych, któ re znacz nie 
chęt niej po wsta ją w ko mo rach wy so kich, niż 
dwa ra zy niż szych (nie uwzględ niając na wet 
efek tu dal szej ich re duk cji dzię ki moż li we mu 
ukoś ne mu usta wie niu prze grody). 

Nie któ rzy kon struk to rzy wi dzą jed nak 
w dwóch głoś ni kach, na wet iden tycz nych, 
okaz ję do stwo rze nia z pre me dy ta cją od mien-
nie do stro jo nych ukła dów re zo nan so wych, 
aby uzys kać bar dziej zróżni co wa ne brzmie nie 
ba su. Ta kie za mia ry, opar te częs to na nie peł nej 
wie dzy o za leż noś ciach am p li tu do wo –fa zo wych, 
pro wa dzą częs to do po waż nych nie rów no mier-
noś ci cha rak te rys ty ki w za kre sie nis kich to nów. 
Za mia ry ta kie by ły więc daw niej zu peł nie ob ce 
kon struk to rom B&W, któ rym trud no od mó wić 
wie dzy i do świad cze nia. Tym cza sem kon struk cja 
684 jest re ali za cją ta kiej właś nie kon cep cji, i to 
w naj bar dziej ry zy kow nym wy da niu. 

Po zio ma prze gro da, zna jdu ją ca się po mię dzy 
sie dem na sto cen ty met ro wy mi głoś ni ka mi, jak 
zresz tą wi dać to już z ze wnątrz, dzie li obu do wę 
na dwie ko mo ry o bar dzo róż nią cych się obję-
toś ciach – dol na jest ok. dwu krot nie więk sza 
od gór nej. Po nie waż w oby dwu za ło żo no 
ta kie sa me tu ne le bas –re fleks (śred ni ca 5 cm, 
dłu gość 15 cm), więc oby dwie ko mo ry zo sta ły 
do stro jo ne do zu peł nie róż nych częs tot li wości 
re zo nan so wych (w re la cji ok. 1 do 1,4). W ślad 
za tak prze su nię ty mi re zo nan sa mi po dą ża ją 
moc no prze su nię te wzglę dem sie bie fa zy. Na 
wy po sa że niu zna jdu ją się za tycz ki z twar dej 
gąb ki – zna my je już z tes to wa nych 685. Ot wór 
mo że my po zo sta wić bez za tycz ki, wte dy układ 
re zo nan so wy bę dzie pro mie nio wał z naj więk-
szą efek tyw noś cią, mo że my wło żyć pier ś cień 
– wów czas zo sta nie stłumio ny, ale jed no cześ nie 
prze stro jo ny ni żej, wresz cie mo że my do ło żyć 
ma ły ko rek i w ten spo sób ot wór cał ko wi cie za-
mknąć. Każ dy z ot wo rów mo że my po trak to wać 

w opi sa ny spo sób nie za leżnie od dru gie go. A te-
raz py ta nie: w któ rych z dzie wię ciu moż li wych 
kom bi na cji po ja wia dob ra ko or dy na cja fa zo wa 
mię dzy pod sys te ma mi? 

Prze ba da liś my ten prob lem grun tow nie 
w na szym la bo ra to rium. Pro du cent nie po da je 
żad nych wska zó wek, trak tu jąc owe za tyczki 
ja ko od da ny do rąk użyt kow ni ka spo sób na 
„re gu lo wa nie” po zio mu i cha rak te ru ba su we dle 
su biek tyw nych wra żeń. Ana lo gicz nie, pro du cent 
mógł by po zo sta wić użyt kow ni ko wi na wierz-
chu zwrot ni cę i po zwo lić wpi nać róż ne cew ki 
i kon den sa to ry do star czo ne w kom ple cie, nie 
po ka zu jąc na wet na wy kre sie, cze go moż na się 
spo dzie wać... Spo dzie wam się więc, że więk-
szość użyt kow ni ków, na wet po za poz na niu się 
z na szy mi po mia ra mi, za miast usiąść i spo koj nie 
słu chać, bę dą nie ustan nie kur so wać w trój ką cie: 
miej s ce od słu cho we – le wa ko lum na – pra wa 
ko lum na, bę dą wkła dać za tycz ki tu, wy jmo wać 
tam, słu chać i zno wu ba wić się od no wa... Nie 
mam nic prze ciw ko pew nym pros tym i od dzia-
ły wu ją cym w ogra ni czo nym za kre sie re gu la cjom, 
któ rych dzia ła nie pro wa dzi do ocze ki wa nych 
przez użyt kow ni ka skut ków i nie wy trą ca dzia ła nia 
ko lum ny z za sad ni czej równo wa gi. Tu taj żad na 
kom bi na cja za ty czek nie do pro wa dzi do sy tu a cji 
teo re tycz nie pod sta wo wej, nie upo dab nia do sie bie 
cha rak te rys tyk oby dwu pod sys te mów. Co prze cież 
do dat ko wo in try gu ją ce, roz wią za nie to nie by ło po-
dyk to wa ne różny mi ty pa mi głoś ni ków nis ko to no-
wych i nis ko śred nio to no wych. Nie od rzeczy jest 
w tej sy tu a cji po de jrze nie, że pier wot nie pro jekt 
684 za kła dał za sto so wa nie in ne go ty pu głoś ni ka 
nis ko to no we go niż nis ko śred nio to no we go – tak jak 
w 603 S3 (a mi mo to właś nie tam, cho ciaż ob ję toś-
ci ko mór by ły zróż ni co wa ne po dob nie jak w 684, 
to wy mia ry tu ne li zo sta ły dob ra ne w ta ki spo sób, 
aby do stroić oby dwie ko mo ry do po dob nych częs-
tot li wości re zo nan so wych – Au dio 12/2001).
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LABORATORIUM B&W 684

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 85
Rek. moc wzmacniacza [W]** 25-150
Wymiary (WxSxG) [cm] 91 x 20 x 30
Masa [kg] 18

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

rys. 2. cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.

Cha rak te rys ty ka prze twa rza nia po ka za na 
obok zo sta ła wy zna czo na w ukła dzie z otwar ty-
mi tu ne la mi oby dwu ko mór. Za kres nis ko to-
no wy jest uwy puk lo ny wo kół 100 Hz, po ni żej 
tej częs tot li woś ci za czy na już opa dać, ale 
po nie waż aż do 30 Hz spa dek jest dość ła god-
ny, stąd też w prak ty ce rów nież prze twa rza ne 
naj niż szych częs tot li woś ci jest cał kiem spraw ne, 
–6 dB wzglę dem śred nie go po zio mu z ca łe go 
pas ma po ja wia się na wet po ni żej 30 Hz. Za kres 
śred nio wy so ko to no wy jest moc no po fa lo wa ny, 
naj waż niej sze za pad łoś ci wi dać przy 2,5 kHz 
i 6 kHz. Ta dru ga zmie nia swój kształt i głę bo-
kość w za leż noś ci od osi po mia ru, co wska zu je, 

że w za kre sie tym współ pra cu ją (nie na każ dej 
osi w zgod nych fa zach) głoś nik nis ko -śred nio to-
no wy i wy so ko to no wy. Częs tot li wość po dzia łu 
jest więc wy so ka (pro du cent po da je 4 kHz, 
ale w na szych po mia rach „wy cho dzi” jesz cze 
wy żej), co ra czej nie słu ży dob rym cha rak te rys-
ty kom w płasz czyź nie pio no wej, te są jed nak 
i tak nie naj gor sze dzię ki usta wie niu twe e te ra 
blis ko głoś ni ka nis ko śred nio to no we go. Osła bie-
nie jest naj większe na osi skie ro wa nej 7O w gó rę 
a naj mniej sze 7O w dół, naj le piej więc usiąść 
w głę bo kim fo te lu.

Mi ni mum im pe dan cji przy 160 Hz ma war-
tość ok. 5 omów. Co praw da mi ni ma na sa mych 

skra jach mie rzo ne go pas ma (10 Hz i 20 kHz) 
le żą ni żej, na po zio mie ok. 4 omów, ale tam ulo-
ko wa ne nie ma ją wiel kie go zna cze nia. Sy tu a cja 
jest zu peł nie nie ty po wa w kon fron ta cji z da ny mi 
pro du cen ta. Oto my, na pod sta wie wspo mnia-
ne go 5-omo we go mi ni mum, mo że my uznać 
6-omo wą im pe dan cję zna mio no wą, pod czas gdy 
B&W de kla ru je 8 omo wą im pe dancję zna mio-
no wą, jed no cześ nie za zna cza jąc, że mi ni mal na 
war tość to 3 omy. Z ta kim mi ni mum mu sie li byś-
my jed nak uznać 4-omo wą im pe dan cję zna mio-
no wą. Nie mu si my, bo ni gdzie nie wi dzi my tych 
3 omów...

ODSŁUCH
Zmia na fir mo we go brzmie nia, ob ser wo-

wa na w pro duk tach ostat niej ge ne ra cji B&W, 
od zna cza się rów nież w 684, jed nak nie by ły by 
one dob rym przy kła dem na to, jak do kład nie 
dzia ła ją wszys t kie ak tu al ne ko lum ny B&W. Nie 
są one re pre zen ta tyw ne dla po przed nie go sty lu, 
a świa dec t wem no we go są tyl ko w za kre sie 
ogól nie po ję te go od stą pie nia od neu tral noś ci, 
ty po wej dla daw nych B&W. Trze ba wy jaś nić, że 
w ra mach ta kich po rów nań ni gdy nie po ru sza my 
się w ukła dzie ze ro je dyn ko wym, do słow nie nie 
moż na sta wiać spra wy tak, że jest neu tral ność 
lub jej nie ma. Naj bar dziej neu tral ny ze spół 
głoś ni ko wy ni gdy nie jest neu tral ny dos ko na le, 

a ten który przed sta wia my ja ko mało neu tral ny, 
za wsze mo że zna leźć się w ukła dzie od nie sie nia 
– obok in ne go głoś ni ka – na tle któ re go bę dzie 
wy da wał się bar dziej neu tral ny. Zresz tą, pod-
cho dząc do spra wy bar dzo po waż nie, stop nia 
osiąg nię tej neu tral noś ci też nie da się pre cy zyj nie 
okreś lać, bo jej zmniej sza nie nie na stę pu je na 
jed nej osi, ale w wie lo wy mia ro wej prze strze-
ni róż nych pa ra met rów brzmie nia. Można 
jed nak za uwa żyć i opi sać róż ni ce, na wet gdy 
nie są ol b rzy mie. Więk sza jest tu ro la opi su, niż 
ja kie go kol wiek pun k to wa nia; wresz cie moż na 
uży wać pros tych wnios ków na ba zie po rów na-
nia „mniej –bar dziej”, o ile róż ni ca na ta kiej ska li 
za zna cza się do sta tecz nie wy raź nie. No tak, 
o czym to ja mia łem...?

Naj pierw ata ku je nie zi den ty fi ko wa ny do-
kład nie pod za kres śred nich to nów. W za kre sie 
„gór ne go środ ka” nasz słuch ma naj więk szą 
wraż li wość i na tych miast od czu wa wszel ki 
nad miar, na wet li nio wo pro wa dzo ne cha rak te-
rys ty ki, je że li tu taj le kko się nie wy co fa ją, mo gą 
po wo do wać efekt na tar czy woś ci; tak właś-
nie by wa ło przy daw nych B&W, te raz jed nak 
cho dzi naj wy raźniej o coś in ne go: 684 nie gra ją 
bez względ nie, su cho i me cha nicz nie, ale ży wio-
ło wo, awan tur ni czo, burz li wie! Nad po bud li we 
wo ka le są uak tyw nio ne w gór nym pod za kre sie 
swo je go spek t rum, jak by wy ko naw com sko czy ła 

Ko puł ka wy so ko to no wa mog ła zna leźć się 
blis ko głoś ni ka nis ko śred nio to no we go dzię ki 

za sto so wa niu w jej na pę-
dzie ma łe go mag-
ne su neo dy mo we go. 
Tab licz ka z lo go 
fir my to już ele ment 
czy sto de ko ra cyj ny, 
za którym nie kry je 
się żad na część 
właś ci we go prze-
twor ni ka. 

sierpień 2008

Oby dwa głoś ni ki nis ko śred nio to no we ma ją 
iden tycz ne kon struk cje. „Praw dzi we” ko rek-

to ry fa zy nie są po łą czo ne z mem b ra na mi 
– są przy mo co wa ne w środ ku ukła du mag-
ne tycz ne go i po zo sta ją nie ru cho me. Przez 

wąs ką szcze li nę moż li we jest wen ty lo wa nie 
i chło dze nie cew ki.
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ad re na li na. Już w tym miej s cu moż na 
stwier dzić, że 684 na le żą do tej ka te go ri i 

ko lumn, któ re zde cy do wa nie re ko men du-
ję do sa mo dziel ne go od słu chu nie tyl ko przez 
wzgląd na au dio fil s ką po li tycz ną po pra wność. 
Spo strze że nie, że 684 do prze pi sów neu tral noś-
ci pod cho dzą na lu zie, po ja wia się w pier w szym 
wra że niu, a po dłuż szym od słu chu wca le nie tra-
ci na ak tu al noś ci. Tym ra zem ako mo da cja słu chu 
nie za ma zu je tak szy bko praw dzi we go cha rak te-
ru. Zwy kle przy dłuż szym od słu chu od kry wa my 
nie ty le co raz do kład niej szy ob raz sy tu a cji, ile to, 
ja kie wra że nie głoś nik lub in ne urzą dze nie bę dzie 
na nas ro bić właś nie po na szym przy zwy cza je niu 
się do je go brzmie nia. Ko lej ne pły ty po zwa la ją 
oczy wiś cie na poz na nie pew nych wąt ków, ale 
wraz z upły wa ją cym cza sem nasz słuch jest co-
raz bar dziej skłon ny ak cep to wać smacz ki, któ re 
na po cząt ku wy da wa ły się ewi den t ny mi ano ma-
lia mi. Ma to też co nie co wspól ne go z fe ty szy-

zo wa nym zja wis kiem „wy grze wa nia” sprzę tu. 
O czym to ja mia łem...? 

Wraz z ko lej ny mi na gra nia mi trud no mi by ło 
jed nak zmie nić zda nie na te mat cha rak te ru 684. 
Nie ustęp li wa, pier w szo pla no wa, a za ra zem 
od gry wa na w nie co dzien ny spo sób ro la śred nich 
to nów, pe łen ta jem nic bas... Że by do strzec 
i do ce nić za le ty 684, trze ba przy nich po sta wić 
i pod łą czyć na chwi lę in ne ko lum ny – pro-
szę bar dzo, jak naj bar dziej li nio we, neu tral ne, 
pra wid ło we. Wte dy sły szy my, co osiąg nię to 
w 684. Wraz z B&W ma my pier w szy plan, jak 
też głę bię, plas tycz ność i dźwięcz ność, de ta licz-
ność i mu zycz ną spois tość. Nie prze szka dza ją jej 
pod bar wie nia, wy os t rze nia tu, a osła bie nia tam. 
Prze szka dza ją w wier nym od two rze niu „praw-
dzi we go” brzmie nia in stru men tów akus tycz-
nych, jed nak nie prze szka dza ją ca łej mu zy ce po-
ja wić się z ta kim za an ga żo wa niem i wi tal noś cią, 
jak by to właś nie tak wszys t ko mia ło wy glą dać.

Ich brzmie nie jest na sy co ne, cho ciaż nie 
ozna cza to tym ra zem wy so kie go po zio mu 
nis kich re jes t rów; rzecz w tkan ce, ja ka two rzy 
dźwię ki. Po zor ne źród ła po ja wia ją się w miej-
s cach i kształ tach częs to nie ocze kiwa nych, 
a prze cież ma ją na ma cal ność, coś, co mo że 
da wać na wet wię cej pros tej przy jem noś ci ze 
słu cha nia, niż pre cy zyj na lo ka li za cja wy su szo nych 
i płas kich ob raz ków. 

Gó ra pas ma jest od twa rza na naj po praw niej 
ze wszys t kich za kre sów – aku rat tu taj nie od czu-

684
Cena (para)[zł] 4000
Dystrybutor AUDIO KLAN
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Wykonanie
W es te ty ce pros te i no wo czes ne. Dob re prze twor ni ki i ele-
men ty zwrot ni cy (nie skom pli ko wa nej). 
Pomiary
Cha rak te rys ty ka moc no po fa lo wa na, ale utrzy mu ją ca ogól ne 
zrów no wa że nie. Efek tyw ność umiar ko wa na – 85 dB, łat wa, 
6–omo wa im pe dan cja. 
Brzmienie
Bar dzo kre a tyw ne, two rzą ce głę bo ką sce nę i włas ne kli ma ty. 
Na wet po za ry go ra mi neu tral noś ci bro nią się mu zycz nym 
za an ga żo wa niem. Spo sób prze twa rza nia nis kich częs tot li-
woś ci za leży od wy bra nej kom bi na cji za ty czek, tro chę z tym 
za ba wy, a tro chę kło po tu. 

wa się więk szych nie po ko jów; bar wę ma dość 
jed no rod ną, trud no za prze czyć, że pod me ta li zo-
wa ną, ale w spo sób su chy, nie a gre syw ny. 

Do peł ni szczęś cia w ra mach ży we go, nie-
skru pu lat ne go brzmie nia, ja kim ema nu ją 684, 
bra ku je tyl ko od po wied nio dy na micz ne go ba su. 
Ko lum ny usta wio ne by ły co praw da dal eko 
od ścian, ale przy żad nej kom bi na cji za ty czek 
nie uda ło się uzys kać ta kie go ba su jak z Cho ru sa 
716V czy Mo ni tor Au dio RS6. Naj lep sze brzmie nie 
da ją ce spój ność i pew ne uspo ko je nie w za kre sie 
śred nich to nów, lep szą czy tel ność i po rzą dek, da ło 
za mknię cie górne go (tyl ne go) ot wo ru. 

Rów nież fun k cjo nal ny 
co kół wpi su je się w pros tą 

for mę 684. Bez ce re mo nial-
nie wy sta je po za ob rys 

obu do wy, da jąc 
tym sa mym lep sze 
i bar dziej sta bil ne 

pod par cie. Są w nim 
ob sa dy na kol ce, które 

zna jdzie my w kom ple cie.
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CHORUS 716VFocal
Bez koloru do wyboru 

T ym bar dziej, że fir ma spo ro za in wes to wa ła – se ria 
 Cho rus V, skła da ją ca się z dwóch ro dzin 800 i 700, li czy 
 so bie w su mie aż dzie sięć mo de li „głów nych” (po pięć 

w każ dej ro dzi nie) a do te go cen t ral ne, efek to we i sub wo o fe ry 
(po jed nym mo de lu każ de go ro dza ju dla 700 i 800). Mie liś my 
już swój udział w pre zen to wa niu ko lumn tej se ri i – tes to wa liś-
my naj więk szą z ro dzi ny 800, czy li Cho ru sa 836V oraz naj mniej-
szą z ro dzi ny 700 – Cho ru sa 714V. Po nie waż uni kam na zy wa nia 
„ko lum ną” pod staw ko wych ze spo łów głoś ni ko wych, stąd też 
nie ozna cza to, że Cho rus 714V jest w ogó le naj mniej szą kon-
struk cją w tym gro nie – są jesz cze właś nie pod staw ko we 705V 
i 706V. Naj więk szą są tu na to miast 726V, a ob ra bia ne 716V 
pla su ją się po mię dzy 714V a 726V. Pod su mo wu jąc, ma my dwa 
mo ni tor ki i trzy pod ło gów ki (po dob nie w ro dzi nie 800V) – to  
dob re pro por cje z pun k tu wi dze nia za in te re so wa nia ryn ku. 
Zróż ni co wa nie mię dzy sa my mi ko lum na mi wol no sto ją cy mi też 
jest sen sow ne i re ali zu je cie szą ce się naj więk szym wzię ciem 
wśród klien tów ukła dy głoś ni ko we, ściś le zwią za ne z wiel-
koś cią kon struk cji. Po pu lar ność ukła dów dwu ipół d roż nych 
skło ni ła pro jek tan tów Fo ca la do op ra co wa nia dwóch te go ty pu 
kon struk cji – 714V i 716V. Róż nią się one prze de wszys t kim 
wiel koś cią głoś ni ków, a w ślad za tym obu dów. Na to miast 
726V jest już ukła dem trój drożnym, co jed nak nie czy ni z nie-
go ko lum ny ol b rzy miej, ja ko że za sto so wa no w nim głoś ni ki 
o ta kiej sa mej śred ni cy, jak w 716V, dzię ki cze mu „ura to wa-
no” umiar ko wa ną sze ro kość obu do wy, tak waż ną dla wielu 
klien tów. Ci, dla któ rych jest to pa ra metr klu czo wy, być mo że 
wy bie ra ją naj węż sze 714V, jed nak jak do no szą sprze daw cy, 
więk szość de cy du je się właś nie na 716V, ja ko że wraz z tyl ko 
tro chę więk szą śred ni cą głoś ni ków idzie w pa rze znacz nie 
więk sza po wierz ch nia ich mem b ran, a to wraz z pro por cjo nal-
ne więk szą ob ję toś cią obu dów ozna cza (naj częś ciej) po pros tu 
lep szy bas, a tak że wy ższą moc i efek tyw ność. Rów nież wy ższą 
ce nę, w tym przy pad ku o rów ne 1 000 zł (pa ra 714V vs pa ra 
716V), co jed nak oka zu je się nie mieć ha mu ją ce go wpły wu na 
suk ces 716V. Ale już droż sze o ko lej ne 1 000 zł 726V też po zo-
stają w cie niu na sze go fa wo ry ta. Naj wy raź niej ce na, wiel kość 
i typ kon struk cji 716V two rzą kom bi na cję naj le piej tra fia ją cą 
w upo do ba nia klien tów. 

Wzor nic t wo Cho ru sów V ma bar dziej wy ra zis te ry sy niż 
w se ri i 600 B&W, ge ne ral nie jest to ta sa ma ge ne ra cja i es te-
ty ka uni ka ją ca za okrąg leń, a nie bo ją ca się os t rych kra wędzi. 
W B&W wi dzi my pros ty fun k cjo na lizm z ab so lut nie mi ni mal-
ną daw ką de ko ra cji (płyt ka wy so ko to no we go – to wszys t-
ko), w Fo ca lu jest te go tro chę wię cej. Cha rak te rys tycz ne są 
zwłasz cza dwie ce chy – lek kie zwężenie obu do wy ku ty ło wi, 
uzys ka ne sfre zo wa niem sa mych bocz nych ścia nek, a prze-
de wszys t kim ory gi nal ny kształt mas kow ni cy – od sła nia ją cej 
głoś nik wy so ko to no wy po wy żej wy cię cia w kształ cie li te ry 
V. Rów nież po przecz ny prze krój mas kow ni cy na wią zu je do 
te go „has ła prze wod nie go” pro jek tu no wych Cho ru sów. Z ta ką 
for mą mas kow ni cy wią żą się jed nak pew ne wąt p li woś ci – os t re 
wy sta ją ce kra wędzie nie d al eko głoś ni ka wy so ko to no we go wy-
glą da ją mo że i cie ka wie, ale mo gą być nie ko rzys t ne akus tycz-
nie, wpro wa dza jąc do dat ko we od bi cia fal. Zwra ca liś my na to 
uwa gę przy wcześ niej szych tes tach in nych Cho ru sów V, jed nak 
po mia ry w na szym la bo ra to rium uspo ka ja ły – wpływ ta kich 
mas kow nic oka zy wał się wca le nie po waż niej szy niż w ty po-
wych kon struk cjach.

Se ria Cho rus jest o rok star sza od se ri i 600 B&W – oczy wiś cie, gdy 
mó wi my o ich naj now szych ge ne ra cjach. Mi mo to dwu let ni staż 

Cho ru sów V nie jest imponujący w głośni ko wym świe cie, ma my do 
czy nie nia z ko lum na mi „w kwie cie wie ku”, któ re jesz cze dł ugo bę dą 

w sprze da ży.
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Gniaz do przy łą cze nio we Cho ru sa jest pro-
zaicz ne – jed na pa ra za cis ków z plas ti ko wy mi 

na kręt ka mi w ta kiej też op raw ce. 

Podob nie jak w B&W 684, 
głoś ni ki nis ko śred nio to no we 

ma ją no wo cześ nie wy pro-
fi lo wa ne ko sze, ukła dy 

mag ne tycz ne 
są już nie co 

skrom niej sze.

Ra dy kal nie ina czej niż w se ri i 600 B&W 
roz wią za no kwes tię wy bo ru wer s ji ko lo rys-
tycz nych – wy bo ru nie ma my żad ne go. To kon-
cep cja bar dzo ry zy kow na, choć pew nie moc no 
umo co wa na w kal ku la cji kosz tów, po dob nie jak 
za sto so wa nie fo li i wi ny lo wej, a nie na tu ral ne go 
for ni ru. Wszys t ko się jed nak w mia rę dob rze 
skoń czy ło – wy bra no bar dzo ele gan c ki i mod ny 
ko lor, na zwa ny Ama ti, przy po mi na ją cy orzech, 
a ja kość sztucz nej oklei ny jest bar dzo wy so-
ka – dla wie lu bę dzie ona trud na do od róż nie nia 
od na tu ral nej. Zwra ca uwa gę nie kon wen cjo-
nal ny kie ru nek „sło jów” na bocz nych ścian kach 
– nie w pio nie, ale w po zio mie. W przy pad ku 
na tu ral ne go for ni ru wy ma ga ło by to po ło że nia 
i do pa so wa nia wie lu „liś ci”, w przy pad ku fo li i to 
ża den prob lem, a efekt jest cie ka wy – tak jak ca-
łe ko lum ny. Mi łe wraże nie spra wia ujed no li ce nie 
wy koń cze nia ko szy głoś ni ków i tu ne lu bas –re-
fleks – po kry tych sreb rzys to sza rym, ziar nis tym 
la kie rem. Ma ły nie do syt po zo sta wić mo że tyl ko 
bar dzo skrom ne gniaz do przy łącze nio we. Sko ro 
za sto so wa no tyl ko jed ną pa rę za cis ków, co 
moż na usza no wać, ro zu mie jąc ja ko brak zgo dy 
na uczes t nic t wo w bi –wi rin go wym cyr ku, to aby 
od su nąć po de jrze nia o skąp s two, wy pa da ło po-
chwa lić się bar dziej ele gan c ki mi ele men ta mi. Ale 
wiel kie zło co ne za cis ki to też cyrk. Nie ma też 
co ko łu z praw dzi we go zda rze nia, a tyl ko cien ka 
„pod kład ka” o po wierz ch ni nie co mniej szej niż 
po przecz ny prze krój ko lum ny, możemy w nią 
jed nak wkrę cić kol ce. 

W ogól nym za ry sie po dob ny do za sto so wa-
ne go w B&W 684, układ głoś ni ków w Cho ru sie 
716V jest jed nak w kil ku waż nych szcze gó łach 
od mien ny. To ra czej fran cus ka kon struk cja 

mog ła by słu żyć ja ko „mo de lo wa” dla pre zen ta cji 
kon fi gu ra cji dwu ipół d roż nej. Głoś ni ki nis ko-
śred nio to no wy i nis ko to no wy ma ją ta ką sa mą 
śred ni cę i bar dzo po dob ną, jed nak nie do kład nie 
ta ką sa mą kon struk cję – pew ne róż ni ce wią żą 
się więc z ich spe cja li za cją.

Głoś nik za an ga żo wa ny w ro li nis ko śred nio-
to no we go ma mniej szą i lżej szą cen t ral ną część 
mem b ra ny, wy pro fi lo wa ną w spo sób da ją cy 
naj lep szy prze bieg cha rak te rys ty ki w za kre sie 
śred nich to nów, głośnik nis ko to no wy ma du żą, 
wklęs łą na kład kę, le piej usztyw nia ją cą mem b-
ra nę. Nie moż na w tych róż ni cach po su nąć się 
za dal eko, bo to jed nak nie układ trój droż ny, 
oby dwa mu szą mieć zdol ność prze twa rza nia 
ba su. I właś nie dla te go, aby w tym za kre sie nie 
za kłó cić ich współ pra cy do dat ko wy mi prze su-
nię cia mi fa zo wy mi, oby dwa głoś ni ki „na pę dza ją” 
wspól ny układ re zo nan so wy bas –re fleks, z jed-
nym du żym i ład nie wy pro fi lo wa nym ot wo rem 
wi docz nym na fron cie obu do wy. Ta ka je go 
po zy cja, w prze ko na niu wie lu użyt kow ni ków, 
po zwa la usta wiać ko lum ny bli żej ścian po miesz-
cze nia, niż gdy ot wo ry zna jdu ją się z ty łu. Jed nak 
jesz cze więk szy wpływ na osta tecz ny efekt 
bę dzie mia ła sa ma „wy jścio wa” cha rak te rys ty ka 
ko lum ny w za kre sie nis kich częs tot li woś ci – przy 
„pod bi tym” ba sie na wet ko lum na z ot wo rem 
z przo du po win na stać dal eko od ścian, a przy 
ba sie sła bym i ot wo rach z ty łu blis kość ścia ny 
mo że na wet po móc. Wy ro ki w tej spra wie 
mo gą za pa dać do pie ro po roz pat rze niu każde go 
przy pad ku in dy wi du al nie. W przy pad ku Cho ru sa 
716V brzmi on na stę pu ją co – trzy mać ra czej 
dal eko od ścia ny. 

Mem b ra ny głoś ni ków nis ko to no we go i nis-
ko śred nio to no we go wy ko na ne są z Po lyg las su 
– ma te ria łu na ba zie ce lu lo zy. To fir mo we op ra-

co wa nie Fo ca la sprzed wie lu lat, któ re wy gra ło 
we wnęt r zną kon ku ren cję z Po ly kev la rem 

i cho ciaż ustę pu je naj lep szej tech no lo gi i 
Fo ca la – kom po zy to wi „W”, któ ry sto-

so wa ny jest w droż szych se riach, to 
wciąż moc no się trzy ma – na le ży do 

nie go ca ła se ria Cho rus V, zarów no w częś ci 700, 
jak i 800. Jest więc ina czej niż w B&W, gdzie 
Kev lar od daw na sto so wa ny jest w ca łej ofer cie, 
od naj tań szych do na jdroż szych ko lumn, na to-
miast u Fo ca la utrzy mu je się hie rar chicz ność. Ale 
pod czas gdy w trój d roż nych ko lum nach B&W 
do prze twa rza nia nis kich to nów prze zna cza się 
in ne niż Kev lar ma te ria ły, to kon struk cje Fo ca la 
są na tej płasz czyź nie bar dziej spój ne – Po lyg lass 
lub San d wich W opa no wu ją „na wyłącz ność” 
ca łe ze spo ły głoś ni ko we, za wy jąt kiem głoś ni ka 
wy so ko to no we go.

Twe e ter prze cho dzi w Fo ca lu po waż ne 
prze ob ra że nia, cho ciaż je go mem b ra na za cho-
wu je swój nie ty po wy kształt, sta no wią cy je dno 
z naj waż niej szych i naj le piej roz poz na wal nych 
zna mion ory gi nal nej tech ni ki Fo ca la. Fo cal przy-
łą czył się do frak cji ko pu łek me ta lo wych, ale od-
rzu cił ka non ko pu łek wy puk łych. Fo cal po ka zał, 
że ko puł ka mo że być... wklęs ła. Czyż nie jest to 
oczy wis ty prze jaw fran cus kiej prze ko ry, że by 
zro bić coś dokład nie od wrot nie niż wszys cy in ni? 
Wklęs ła ko puł ka ma swo je plu sy i mi nu sy, war to 
zwró cić uwa gę, że wbrew te mu, co mo że pod-
po wia dać in tui cja, roz pra sza wca le nie go rzej niż 
po zor nie dos ko na ły pod tym wzglę dem kształt 
ko puł ki wy puk łej; w przy pad ku ko puł ki wy puk łej 
źród łem pro mie nio wa nia naj wy ższych częs tot-
li woś ci nie jest ani ca ła mem b ra na, ani sam jej 
wierz cho łek – ale część naj bliższa cew ce, czy li 
pod sta wa ko puł ki; ob ser wo wa na pod więk szy-
mi ką ta mi, część ta nie jest wi docz na w ca łoś ci, 
więc rów nież pro mie nio wa nie fal z nie wi docz-
nych częś ci nie do cie ra do ob ser wa to ra. Po-
wierz ch nia wklęsłej ko puł ki Fo ca la jest na to miast 
wi docz na w ca łoś ci rów nież pod du ży mi ką ta mi. 
W swo jej me cha ni ce dzia ła nia jest bar dziej 
po dob na do głoś ni ków z ty po wą mem b ra ną 
stoż ko wą; cew ka nie jest przy mo co wa na do ob-
wo du ko puł ki, ale ma nie co mniej szą śred ni cę, 
pod pie ra mem b ra nę bli żej jej cen t rum. Po dłu-
gim pa no wa niu „czys tych” ko pułek ty ta no wych 
i po wle ka nych tlen kiem ty ta nu, Fo cal wpro wa-
dził na je go miej s ce in ne me ta le – w naj lep szych 
ko lum nach be ryl, w po zo sta łych stop alu mi nio-
wo –mag ne zo wy, któ re go właś ci woś ci akus tycz-
ne ma ją być bar dzo zbliżone do re fe ren cyj ne go 
be ry lu. Ko puł ka jest osło nię ta me ta lo wą sia tecz-
ką, któ rą trzy ma si ła mag ne su sa me go głoś ni ka, 
moż na ją więc zdjąć, aby uzys kać teo re tycz nie 
naj lep sze cha rak te rys ty ki, cho ciaż nie na le ży 
ocze ki wać „róż ni cy klas”. Sia tecz ka jest nie od 
pa ra dy, ale uszko dze nie de li kat nej me ta lo wej 
naj częś ciej zda rza się w skle pach i na au dio-
szo łach. Tam naj chęt niej spraw dza my pal ca mi, 
częs to za kończo ny mi dłu gi mi paz nok cia mi, ja kie 
są róż ni ce w do ty ku mię dzy róż ny mi od mia na mi 
ko pu łek. To prze cież mo że nam wie le po wie-
dzieć o ich brzmie niu. Na włas nych głoś ni kach 
ba dań ta kich już nie pro wa dzi my – ich brzmie nie 
zna my prze cież dos ko na le.
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LABORATORIUM Focal CHORUS 716V

rys. 2. cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.

Cho rus 716V wy ka zał się naj wy ższą efek-
tyw noś cią w tes to wa nej gru pie głoś ni ków. 
Wy nik 87 dB nie jest aż im po nu ją cy, a bę dzie się 
wy da wał na wet roz cza ro wu ją cy – ale tyl ko tym, 
któ rzy „wy cho wa li” się na ka ta lo gach, w któ rych 
pa ra metr ten jest no to rycz nie za wy ża ny. Nie 
trze ba dal eko szu kać – Cho rus 716V teo re tycz nie 
ma 91,5 dB. 87 dB to na praw dę dob ry wy nik, 
zwłasz cza bio rąc pod uwa gę wca le nie nis ką 
im pe dan cję zna mio no wą – le kko na cią ga jąc, mo-
że my uznać Cho ru so wi 6–omo wą, bo mi ni mum 
cha rak te rys ty ki im pe dan cji w oko li cach 150 –200 
Hz os cy lu je na po zio mie 4,5 oma. Pro du cent 
ży czyłby so bie im pe dan cji zna mio no wej 8 omów 

(ty le wid nie je w ka ta lo gu), po da jąc jed no cześ nie, 
i to bar dzo pre cy zyj nie, war tość w mi ni mum 
przy 40 Hz ja ko 4,2 oma. 

Cha rak te rys ty ka prze twa rza nia ma wy raź nie 
wy eks po no wa ne za kre sy nis kich i wy so kich 
częs tot li woś ci. Wzmoc nie nie ba su po wo du je, że 
wy zna cza jąc spa dek –6dB wzglę dem śred nie go 
po zio mu cha rak te rys ty ki, no tu je my nis kie 32 Hz 
– tu taj de kla ra cje pro du cen ta oka za ły się z ko lei 
zbyt os t roż ne, po da je on –6dB przy 41 Hz, pew-
nie „od li cza jąc” od szczy tu przy 80 Hz. 

Śro dek pas ma – za kres 400 Hz – 2,5 kHz  
– prze twa rza ny jest bar dzo li nio wo, po wy żej 
cha rak te rys ty ka pod no si się i ule ga za fa lo wa niom 

o róż nym prze bie gu na róż nych osiach. Pod ką-
tem –7O wzglę dem osi głów nej (a więc sie dząc 
nis ko) od czu je my nad miar ener gi i w za kre sie  
5–6 kHz, przy jed no czes nym osła bie niu 3 kHz; 
sie dząc wy żej bę dzie my od bie rać cha rak te-
rys ty kę le kko wy co fa ną w oko li cach 4 kHz. 
Mas kow ni ca in ge ru je na wet ko rzys t nie – osła bia 
wcześ niej wy eks po no wa ne oko li ce 6 kHz. Pod 
du ży ką tem 30O (w płasz czyź nie po zio mej) cha-
rak te rys ty ka wy glą da cał kiem ład nie – usta wie nie 
osia mi głów ny mi bieg ną cy mi po bo kach miej s ca 
od słu cho we go jest w tym przy pad ku szcze gól nie 
god ne spraw dze nia.

ODSŁUCH
Pier w sze spo tka nie z Cho ru sa mi 716V by ło 

dość przy pad ko we, ale bar dzo obie cu ją ce. 
Pod czas ostat nie go Au dio S how pro wa dzi łem 
pre zen ta cję tech ni ki po mia ro wej, któ rą sto-
su je my przy tes to wa niu ko lumn i po pro si łem 
właśnie dys try bu to ra Fo ca la o wy po ży cze nie 
pa ry ko lumn, któ re mog ły by zo stać uży te w tym 
zboż nym edu ka cyj nym ce lu. Spo dzie wa łem się, 
że 716V nie bę dą da le ce in ne od zna nych mi już, 
tes to wa nych 714V, któ re brzmiały, po wiedz my 
ogól nie, bar dzo cie ka wie, co na pew no by ło 
po chod ną ich nie ko niecz nie wy rów na nej cha-
rak te rys ty ki prze twa rza nia. Tym cza sem pod czas 

po ka zów sam po raz pier w szy zo ba czy łem dość 
za ska ku ją cy ob raz sy tu a cji – 716V mog ły słu żyć 
ja ko przy kład ze spo łu głoś ni ko we go o dob rze 
prowadzonej cha rak te rys ty ce prze twa rza nia w 
głównej części pasma. By ło to nie spo dzian ką 
po dwój ną – po pier w sze wo bec od mien noś ci 
w sto sun ku do 714V; po dru gie w kon tekście za-
po wie dzi pro du cen ta, co praw da nie ofi cjal nych 
i zna nych mi z re la cji dys try bu to ra: Fo cal ma już 
dość pro jek to wania głoś ni ków neu tral nych, bo 
mało kto je ce ni. Os t ra kon ku ren cja wy mu sza, 
aby pro dukt ro bił na tych mias to we i sil ne wra że-
nie, aby się wy róż niał. Klien ci na szer szym ryn ku 
i tak ma ją ma łe po ję cie o pew nych wzor cach. 
Ku pią to, co im się spo do ba, ale co naj pierw 
mu si zwró cić na sie bie uwa gę. Za równo pod 
wzglę dem wy glą du, jak i brzmie nia Cho rus 716V 
i B&W 684 po ka zu ją jed nak, że ta no wo czes-
na re cep ta na suk ces mo że mieć bar dzo róż ne 
wa rian ty. Po de jrze wam na wet, że re cep ta ta nie 
jest w przy pad ku pro duk tów Fo ca la wdraża na 
pod ścis łym nad zo rem jej au to rów. Dzię ki te mu 
ci, któ rzy jed nak ja kieś wzor ce ma ją zin ter na li-
zo wa ne, mo gą zna leźć coś dla sie bie w ofer cie 
fran cus kiej fir my. 

To nie kon wen cjo nal ny dźwięk z 684 bar dziej 
ko ja rzy mi się z awan tur ni czy mi za po wie dzia mi 
Fo ca la, a dźwięk Cho ru sa 716 ze stu dyj ny mi re fe-

Wklęs ła ko puł ka 
wy so ko to no wa 

– znak roz poznaw-
czy Fo ca la, bo 

prak tycz nie nie 
ma na ryn ku po pu-

lar nych ze spo łów 
głoś ni ko wych in-

ne go pro du cen ta, 
któ ry sto so wał by 
po dob ne roz wią-

za nie. 

Głoś ni ki nis ko to no wy i nis ko śred nio to no wy róż nią 
się w środ ko wej częś ci mem b ra ny – pier w szy 

ma usztyw nie nie o du żej śred ni cy, dru gi lżej szą, 
mięk ką na kład kę prze ciw py ło wą. 
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Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 87
Rek. moc wzmacniacza [W]** 40-200
Wymiary (WxSxG) [cm] 95 x 22 x 34
Masa [kg] 20,5

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta
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ren cja mi B&W. Cho rus 
716V też nie jest peł ną 

gę bą au dio fil s ki czy bar-
dzo blis ki neu tral ności 
– ma bo wiem w swoim 
brzmie niu dość oczy wis-
te ele men ty ko mer cyj ne. 

Jed nak są one właś nie tak oczy wis te, tak częs to 
spo ty ka ne, że o czymś za ska ku ją cym, tak jak 
w przy pad ku 684, nie mo że być mo wy. Cho rus 
716V jest dob rym, i od daw na w ta kim kształ cie 
zna nym, kom pro mi sem po mię dzy wier noś cią 
prze twa rza nia a brzmie niem efek tow nym na 
spo sób ocze ki wa nym przez du żą część klien-
tów. Te „ele men ty” to oczy wiś cie wzmoc nio ny 
bas i wy so kie to ny – te ostat nie pod kreś lo ne 
de li kat nie, zresz tą bas też nie sza le je tak, aby 
ko go kol wiek de fi ni tyw nie wy stra szyć. Na pew-
no jest go wię cej niż w B&W 684, co tyl ko mu 
się chwa li – o ile ko lum ny sto ją dal eko od ścian, 
Fo cal pre zen tu je nie tyl ko lep szą li nio wość, ale 
i lep szą ogól ną rów no wa gę, na wet wziąw-
szy pod uwa gę le kko wy eks po no wa ne skra je 

pas ma. Moż na po de jrze wać, w ja ką stro nę 
po pro wa dzi brzmie nie usta wie nie bli żej ścian, 
jed nak wciąż mo je oba wy nie by ły by nad mier-
ne. Tu i te raz (a ra czej tam i wte dy) bas z 716V 
był so czys ty, nis ko roz ciąg nię ty, szedł w dob rym 
tem pie. Ład nie po łą czył się ze środ kiem pas ma, 
nie przy tła cza jąc wy ższych re jes t rów. W su mie 
sil ny bas i błysz czą ca gó ra le kko od su wa ją śro-
dek pas ma na dru gi plan, moc ne in stru men ty 
mo gą wy da wać się tro chę od sączo ne, ale ma my 
co naj mniej we wnęt r zną neu tral ność, czys tość 
i spo kój, pły ną ce za ró wno z de li kat ne go wy co-
fa nia, jak też wy rów na nia. Wy so kie to ny wpły-
wa ją na śred ni cę tro chę roz jaś nia jąco, jed nak 
brzmie nie in stru men tów akus tycz nych po zo sta-
je blis kie te mu, cze go się po nich spo dzie wa my; 
trąb ki nie po my li my z sak so fo nem, nie tra ci my 
tak że kon tak tu z róż ni ca mi na bar dziej sub tel-
nym po zio mie, cho ciaż nie wszys t kie niu an se, 
za ró wno pły ną ce z cha rak te ru in stru men tów, 
jak i tech nik na gra nio wych, bę dą po da ne w ca łej 
ich róż no rod noś ci. Wy so kie to ny są świe że, 
ot war te, bar dzo przy jem ne – o ile od po czątku 
za ak cep tu je my ich lek kie wy eks po no wa nie. Nie 
wy pa da mó wić o wy ra fi no wa niu, jed nak po ka-
zu ją dob rą ja kość sa me go twe e te ra. 

Mniej sze 714V mia ły bas cał kiem cał kiem, 
716 ma ją bas jesz cze lep szy, a resz tę pas-
ma bliż szą, po wiedz my to tak: roz wią za niom 
stan dar do wym. Nie ma tu błys ku ge niu szu, jest 
jed nak uni wer sal ność i rze tel ność. Cho ru sy 716V 
nie kom bi nu ją ze sce ną, któ ra jest ra czej płyt ka, 
osią ga ją za to wy so ką dy na mi kę. Po ten cjał dy na-
mi ki Fo ca la ujaw nia się pro por cjo nal nie do wy-

ma gań mu zy ki, a na wy so kie po zio my głoś ności 
wcho dzi my przy tyl ko umiar ko wa nej kom pres ji, 
bez ob ja wów ner wo woś ci. Pod tym wzglę dem 
trud no o lep szą po la ry za cję cha rak te rów – 684 
gra ją jak by by ły na ha ju, a 716V ma ją wszys t ko 
pod kon t ro lą. I jed nym i dru gim tro chę bra ku je 
zdol noś ci do au ten tycz ne go, na tu ral ne go, po-
głę bio ne go i od po wie dzial ne go róż ni co wa nia 
na grań, co nie jest jed nak ce chą spo ty ka ną na 
tym pu ła pie ce no wym. Na tym pu ła pie wy pa da 
do ce nić w przy pad ku B&W wy ra zis ty włas ny 
styl, w któ rym naj waż niej sza jest nie ucze sa na 
wi tal ność i plas tycz ność śred ni cy, na to miast 
w przy pad ku Fo ca la ma my dy na mi kę, sprę żys ty 
bas, świe żą gó rę pas ma, chłodną śred ni cę. 

CHORUS 716V
Cena (para)[zł] 4000
Dystrybutor TRIMEX

www.trimex.pl

Wykonanie
Ory gi nal ne wzor nic t wo, tyl ko jed na, ale bar dzo ład na wer s ja 
ko lo rys tycz na. Prze twor ni ki opar te na fir mo wych tech no lo-
giach. Po za tym rze tel nie i stan dar do wo.
Pomiary
Wy so ka efek tyw ność 87 dB i 6 omo wa im pe dan cja – wy-
god ne i wy daj ne. Wzmoc nio ne nis kie i wy so kie częs tot li-
woś ci, –6 dB nie d al eko 30 Hz
Brzmienie
Moc ny, ryt micz ny bas, chłod na, neu tral na śred ni ca, wy ra-
zis ta, ot war ta gó ra pas ma. Dy na micz ne, bez po śred nie, bez 
żad nych cza rów.

Od waż ne po su -
nię cie na po lu wzor-

nic t wa nie zo sta ło 
oku pio ne utra tą 

wa lo rów akus tycz nych 
– wy sta ją ce kra wę dzie 

mas kow ni cy nie za-
kłó ca ją pra cy głoś ni ka 

wy so ko to no we go.

R   E   K   L   A   M   A  



iQ7SEKEF
Edycja bardzo specjalna 

Do ty czy to zwłasz cza urzą dzeń ste reo fo nicz nych, w tym 
 ze spo łów głoś ni ko wych, któ re są w ofer tach zmie nia ne 
 znacz nie rza dziej niż pro duk ty ki na do mo we go. Kie dy 

więc po ja wi ła się pro po zy cja prze tes to wa nia iQ7 w no wej wer-
s ji SE, mog ło po ja wić się po de jrze nie o po dob ną ma ni pu la cję, 
zwłasz cza że se ria iQ li czy so bie już dwa la ta i z eta pu zdo by-
wa nia ryn ku prze cho dzi na etap obro ny za ję tych po zy cji przed 
świe ży mi si ła mi kon ku ren cji. KEF jed nak ni gdy nie sto so wał 
po dob nych chwy tów, coś chy ba mu sia ło się stać na praw dę... 

Skrót SE ma w świe cie au dio dwa pod sta wo we zna cze-
nia. W przy pad ku ze spo łów głoś ni ko wych nie wcho dzi w grę 
wer s ja Sin g le En ded, cho ciaż kto wie... cze go to kon struk to-
rzy – we spół z ludź mi od mar ke tin gu – nie wy myś lą. Ostat nio 
w ma te ria łach pra so wych po świę co nych ko lum nom pew nej 
fir my prze czy ta łem o mag ne sach w kla sie A... KEF nie jest 
jesz cze aż tak in no wa cyj ny, SE w sym bo lu tes to wa nych ko lumn 
ma my tłu ma czyć tak jak zwyk le – ja ko Spe cial Edi tion. Jed nak 
i to has ło nie do koń ca pa su je do za sta nej sy tu a cji. Spe cjal na 
edy cja ozna cza zwyk le uży cie wy ższej ja koś ci kom po nen tów, 
ale w ra mach okreś lo ne go za sad ni cze go pro jek tu, wdrożone-
go pier wot nie w wer s ji stan dar do wej. iQ7SE róż ni się od 
swo je go po przed ni ka wca le nie lep szy mi częś cia mi. Właś nie, 
po przed ni ka, co też rzu ca świa tło na rzeczy wis tą ro lę iQ7SE. 
Nie jest to wca le wer s ja spe cjal na, eks klu zyw na, lecz po pros tu 
na stęp ca iQ7. Z ze wnątrz nie wi dać żad nej róż ni cy wzglę dem 
pro to plas ty, iQ7SE za cho wu je dys cyp li nę es te tycz ną całej se ri i 
iQ, po dob nie jak dru gi mo del pod da ny mo dy fi ka cjom – iQ5, 
te raz iQ5SE. Za sto so wa ne w nich głoś ni ki wy glą da ją na ta kie 
sa me jak w star szych wer s jach i być mo że są to do kład nie te 
sa me ty py, obu do wy z ze wnątrz również nie ujaw nia ją zmian, 
jed nak we wnęt r zna kon struk cja zo sta ła grun tow nie prze or-
ga ni zo wa na, w ślad za za sad ni czą zmia ną spo so bu współ pra cy 
głoś ni ków. Oto naj waż niej sze zda nie w tej kwes ti i: wer s je SE 
są układa mi dwu ipół d roż ny mi, pod czas gdy wer s je „stan-
dar do we” by ły ukła da mi trój droż ny mi. Po zor nie wy da je się 
to uwstecz nie niem roz wo ju, jest bez wąt pie nia pew nym 
uprosz cze niem ukła du. W ja ki spo sób ta ką zmia nę wy tłu ma-
czyć, a tym bar dziej jak sprze dać ją pod has łem „Spe cjal nej 
Edy cji”? Nie po raz pier w szy mo że się oka zać, że roz wią za nia 
pros t sze są sku tecz niej sze, cho ciaż do da tek SE to rzeczy wiście 
pe wien mar ke tin go wy wy bieg, naj rze tel niej by ło by no wą wer-
s ję na zwać np. mkI I. Pro du cent uznał za ko niecz ne do ko na nie 
bar dzo po waż nych „prze róbek” w ory gi nal nym pro jek cie 
mo de li iQ5 i iQ7, i to w środ ku ży cia ca łej se ri i. Co go do te go 
skło ni ło? Co kol wiek to by ło, dla pres ti żu jest le piej, gdy no we 
wer s je są „spe cjal ne”, a nie po pros tu zmo dy fi ko wa ne. Moż na 
unik nąć wra że nia, że wer s je „stan dar do we”, fak tycz nie wer s je 
wy co fa ne z pro duk cji, mia ły ja kiś prob lem...

W ten spo sób w pod sta wo wej, nis ko śred nio bu dże to wej 
se ri i KEF –a li czą cej aż pięć za sad ni czych mo de li (dwa pod staw-
ko we i trzy wol no sto ją ce), wresz cie po ja wi ły się tak po pu lar ne 
dzi siaj ukła dy dwu ipół d roż ne! To, że w ogó le ich wcześ niej nie 
by ło, wy da je się dziw ne nie za leż nie od te go, czy pier w sze wer-
s je iQ5 i iQ7 by ły kon struk cja mi sa my mi w so bie uda ny mi mniej 
lub bar dziej.  

Nie ma my w zwy cza ju dwa ra zy tes to wać tych sa mych urzą dzeń. Nie 
ro bi my żad nych wy jąt ków od tej re gu ły, pat rzy my po de jrzli wie na wet 
na wer s je ja ko by „zmo der ni zo wa ne”, czy przy pad kiem róż ni ce nie są 

zu peł nie kos me tycz ne i dyk to wa ne wy łącz nie za mia rem „od mło dze nia” 
pro duk tu w od bio rze klien tów i przy po mnie nia o nim właś nie za po mo cą 

no ta tek pra so wych, a na wet re cen z ji...
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Je że li da ny ze staw prze twor ni ków te raz 
spraw dza się w ukła dzie dwu ipół d roż nym, to 
jak mógł spraw dzać się w ukła dzie trój droż-
nym? Jak wi dać na przy kła dzie ewo lu cji iQ5 i iQ7 
jest to możli we, ale ich ze sta wy prze twor ni-
ków ma ją ra czej na tu ral ną skłon ność do pra cy 
w ukła dzie dwu ipół d roż nym, a nie trój droż nym. 
W ukła dach trój droż nych wi dać zwyk le róż ni cę 
wiel koś ci mię dzy głośni kiem nis ko to no wym 
a śred nio to no wym, lub przy jed na ko wych ich 
śred ni cach, co też się zda rza, więk szą licz bę 
jed nos tek nis ko to no wych. Prze twa rza nie nis kich 
częs tot li woś ci wy ma ga po pros tu uru cho mie nia 
więk sze go po ten cjału, niż prze twa rza nie śred-
nich częs tot li woś ci w ra mach ze spo łu głoś ni-
ko we go o za da nych pa ra met rach do ce lo wych. 
Ze spół głoś ni ko wy, w któ rym je den sie dem na-
sto cen ty met ro wy głoś nik nis kośred nio to no wy 
prze twa rza nis kie częs tot li woś ci, a dru gi o ta kiej 
sa mej wiel koś ci tyl ko częs tot li woś ci śred nie 
(tak w skró cie wy glą da ły iQ7) wciąż ma pew ne 
za le ty właś ci we każ de mu ukła do wi trój droż ne-
mu (głoś nik śred nio to no wy, nie ob cią żo ny nis ki mi 
częs tot li woś cia mi, mo że prze twa rzać śred ni cę 
z niż szy mi znie kształ ce nia mi), ale przy ta kim 
do bo rze jest op cją ra czej nie eko no micz ną, mniej 
op ty mal ną niż układ dwu ipół d roż ny. Ten z ko lei 
po zwa la zna czą co zwięk szyć efek tyw ność w za-
kre sie nis kich to nów – po nie waż pra cu ją tu już 
dwa, a nie je den głoś nik. 

Mi mo to wszystkie kon struk cje KEF –a 
po zo sta ją wy jąt ko we – właś nie na sku tek sto-
so wa nia ukła du Uni–Q, in teg ru ją ce go nie za-
leż ne (od ręb ne ukła dy mag ne tycz ne i ukła dy 
drga ją ce) prze twor ni ki: nis kośred nio to no wy 
(lub śred nio to no wy) i wy so ko to no wy w ta ki 
spo sób, aby sy mu lo wać dzia ła nie pun k to we go 
źród ła dźwię ku – ma ła ko puł ka wy so ko to no wa 
i jej rów nie ma ły, ale sil ny mag nes neo dy mo wy, 
zna lazła so bie miej s ce w środ ku prze twor ni ka 
śred nio to no we go. Do kład niej bu do wę i za sa dę 
dzia ła nia kon cen t rycz ne go ukła du Uni –Q opi sy-
wa liśmy wie lo krot nie, a ostat ni raz bar dzo nie-
daw no w ra mach tes tu Re fe ren ce 203/2. Do pie ro 
w se ri i Re fe ren ce wy stę pu je typ Uni–Q, któ re go 
sek cja śred nio to no wa jest tak da le ce wys pe cja li-
zo wa na w prze twa rza niu śred nich to nów, że nie 
można jej użyć do prze twa rza nia ba su. Dla te go 
w se ri i Re fe ren ce nie ma ukła dów dwu ipół d roż-
nych i mo że właś nie stąd po cho dzi ła in spi ra cja 
dla pier w szej od sło ny se ri i iQ – pro du cen ci 
chęt nie upo dab nia ją kon struk cje se ri i tań szych 
do re fe ren cyj nych, aby za su ge ro wać klien tom 
blis kość wzor ca. 

Uni –Q ma wie le wer s ji, róż nią cych się 
wiel koś cią i dru go rzęd ny mi (w sto sun ku do 
ogól nej kon cep cji ukła du) szcze gó ła mi, in ny typ 
mon to wa ny jest w se ri i iQ, in ny w XQ, a jesz cze 
in ny w se ri i Re fe ren ce. Uni –Q jest też pod da-
wa ny nie ustan nym mo dy fi ka cjom w ko lej nych 
od sło nach po szcze gól nych se ri i, ale w wy da niach 
SE wy glą da do kład nie tak jak wcześ niej.

Roz dzia łem prze fil t ro wa nych syg na łów mię-
dzy po szcze gól ne głoś ni ki za jmu je się zwrot ni ca 
elek t rycz na, ale zmia na sta tu su głoś ni ka śred-
nio to no we go na nis ko śred nio to no wy skło ni ła 
do prze kon stru o wa nia wnętrza obu do wy. 
Wcześ niej Uni –Q był izo lo wa ny ma łą ko mo rą 
za mknię tą, a nis ko to no wy pra co wał w znacz nie 
więk szej ob ję toś ci ukła du bas –re fleks. Spo ty ka 
się kon struk cje dwu ipół d roż ne, w któ rych je den 
głośnik pra cu je w ko mo rze za mknię tej, a dru gi 
w ko mo rze z ot wo rem, i ko mo ry te róż nią się 
ob ję toś cia mi (przy kła dy obok – B&W 684, Qu ad 
22L), ale tu taj dys pro por cja ob ję toś ci by ła zbyt 
du ża, a po nad to nie każdy kon struk tor lu bi ta kie 
kom bi na cje. KEF i tak wy brnął z te go bez bo-
leś nie, w ogó le nie zmie nia jąc ze wnęt r znych 
wy mia rów obu do wy, ani na wet nie wy ko nu jąc 
do dat ko wych ot wo rów. Po pros tu usu nął prze-
gro dę wcześniej od dzie la ją cą Uni–Q, two rząc 
w ten spo sób wspól ną ko mo rę dla głoś ni ka 
nis ko to no we go i nis ko śred nio to no we go, wen ty-
lo wa ną już wcześ niej fun k cjo nu ją cym ot wo rem 
na przed niej ścian ce. Po nie waż ko mo ra ta obsłu-
gu je te raz dwa głoś ni ki, po win na być znacz nie 
więk sza – zys ka ła więc na ob ję toś ci nie tyl ko po-
przez przy łą cze nie częś ci i wcześ niej za jmo wa-
nej wy łącz nie przez Uni–Q, ale też prze strze ni 
na sa mym do le obu do wy, w po przed niej wer s ji 
od dzie lo nej i akus tycz nie nie wy ko rzys ty wa nej. 
Te raz po zo sta je tyl ko do sko men to wa nia fakt, że 
przy znacz nie więk szej ob ję toś ci, ta ki sam tu nel 
bas –re fleks do stroi układ re zo nan so wy obu-
do wy do niż szej częs tot li woś ci re zo nan so wej 
– ale mo że to i dob rze? Tro chę de fi cy to wa sta je 
się po wierz ch nia ot wo ru, któ ry przy śred ni cy 
w świet le 5 cm mu si te raz prze nieść po wiet rze 
pom po wa ne przez dwa, a nie je den głoś nik, ale 
spo re wy pro fi lo wa nia tu ne lu – na oby dwu je go 
koń cach, a nie tyl ko wi docz ne na ze wnątrz – 
przy naj mniej prze su nie gra ni cę, po wy żej któ rej 
zacz ną na ras tać tur bu len cje. 

Po zo sta łe ele men ty kon struk cji wy glą da ją na 
ta kie sa me jak w iQ7 i zo sta ły do kład nie przed-
sta wio ne w teś cie tych że, w nu me rze  
5/2007. Ja ko skró to we przy po mnie nie niech 
wy star czą pod pi sy pod zdję cia mi – zro bio ny mi 
no wym iQ7SE, cho ciaż praw dę mó wiąc, moż na 
by ło wy ko rzys tać ca łą ich ko lek cję z tes tu iQ7. 
Po mia ry la bo ra to ryj ne i re la cja z od słu chu to 
oczy wiś cie zu peł nie in ne spra wy, za łat wio ne 
całko wi cie od no wa. Po wtó rzę jed nak sło wa po-
chwa ły pod ad re sem wy ko na nia obu do wy – jej 
opły wo wy kształt każ dy zo ba czy na zdję ciach, 
a oklei na, cho ciaż sztucz na, w wy da niu orze-
cho wym jest wy jąt ko wo ład na, świet nie imi tu je 
na tu ral ny for nir (po dob nie jak w przy pad ku 
Fo ca la).

Alu mi nio wa „czap ka” na obu do wie peł ni 
waż ną ro lę – utrud nia po sta wie nie na ko lum-

nie kwiat ka. Akus tycz ne go zna cze nia te go 
frag men tu kon struk cji nie stwier dzo no. 

Mo duł Uni –Q i głoś nik nis ko to-
no wy ba zu ją na ta kich sa mych 

ko szach, ma ją też po dob nej 
wiel koś ci ek ra no wa ne ukła dy 

mag ne tycz ne. We wnątrz pier w-
sze go z ich ukry wa się do dat-

ko wo mały neo dy mo wy mag nes 
prze twor ni ka wy so ko to no we go. 

Uni –Q to nie głoś nik sze ro ko-
pas mo wy, ale kom plet ny układ 

dwu droż ny, z elek t rycz nie 
nie za leż ny mi prze twor ni ka mi.

Za cis ki przy łą-
cze nio we wy glą-
da ją wy jąt ko wo 

nob li wie – jak 
za wsze, kie dy 

nie są scho wa ne 
w stan dar do wej 
plas ti ko wej op-

raw ce, ale wy sta ją 
z bry ły obu do wy. 
Od cin ki sreb rzo-
nych prze wo dów 
za miast za cis ków 

spo do ba ją się pu rys-
tom, szu ka ją cym w ja-

koś ci ta kich ele men tów 
źród ła złe go i dob re go.
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To, że mo duł Uni –Q de li kat nie wy sta je po za 
ob rys głów nej bry ły, nie ma spe cjal ne go zna -
cze nia akus tycz ne go – na szczęś cie rów nież 

nie ko rzys t ne go, bo po mysł 
wzor ni czy jest 

wy jąt ko wo 
smacz ny. Mo duł 
Uni –Q w iQ7SE 
pra cu je już nie 

tyl ko w za kre sie 
śred nio wy so-
ko to no wym, 

jak w Uni–Q, 
ale w ca łym 

prze twa rza nym 
pas mie.

LABORATORIUM KEF iQ7SE

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 86
Rek. moc wzmacniacza [W]** 15-150
Wymiary (WxSxG) [cm] 86,5 x 22 x 33
Masa [kg] 14,5

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

rys. 2. cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.

Oto ko lej na ko lum na, któ ra od stro ny im-
pe dan cji oka zu je się ob cią że niem łat wiej szym 
niż de mo ni zo wa ne 4 omy. Po now nie mo że my 
zgo dzić się na 6 omów, bo mi ni ma cha rak te-
rys ty ki im pe dan cji lą du ją na po zio mie 4,5 oma 
(przy 120 Hz i 350 Hz), cho ciaż nie mo że my 
już zgo dzić się na war tość 8 omów, do któ rej 
aspi ru je w swoim ka ta lo gu rów nież KEF. Cho ciaż 
w no wej wer s ji SE dzia ła układ dwu ipół d rożny, 
w któ rym zre zyg no wa no z wcześ niej sze go 
fil t ro wa nia gór no prze pus to we go dla głoś ni ka 
śred nio to no we go (te raz nis ko śred nio to no we-
go), to i tak oby dwa głoś ni ki – nis ko to no wy 
i nis ko śred nio to no wy – jed nak przez ta ki filtr 

są pod łą czo ne, ty le że dzia ła ją cy bar dzo nis ko, 
ja ko filtr sub so nicz ny, co moż na roz poz nać na 
cha rak te rys ty ce im pe dan cji – wi dać jej wzrost 
przy 10 Hz. Cha rak te rys ty ka prze twa rza nia 
ma cie ka wy prze bieg – po cząw szy od 150 Hz 
po wo li, ale sys te ma tycz nie (nie li cząc lo kal nych 
nie rów no mier noś ci) pod no si się ku wy ższym 
częs tot li woś ciom, jed nak i sam bas też zo stał 
wy eks po no wa ny do po zio mu z gór ne go skra ju 
pas ma. Spa dek –6 dB wzglę dem po zio mu śred-
nie go po ja wia się przy 38 Hz, ale już od  
50 Hz wzwyż bas prze twa rza ny jest bar dzo 
efek tyw nie. 

W za kre sie wy so ko to no wym cha rak te rys ty ki 
mie rzo ne pod róż ny mi ką ta mi są tro chę po szar-
pa ne i zwy cza jo wo roz jeż dża ją się, ale co po zy-
tyw nie zna mien ne dla kon cen t rycz ne go ukła du 
Uni–Q, na żad nym z nich nie wi dać wy raźne go 
osła bie nia w oko li cach częs tot li woś ci po dzia łu, 
syg na li zu ją ce go za chwia nie ko re la cji fa zo wej lub 
zmia nę spo so bu roz pra sza nia mię dzy głoś ni-
kiem nis ko śred nio to no wym a wy so ko to no wym 
(we dług ka ta lo gu jest to 2,8 kHz – i nic się tu 
spe cjal ne go nie wy da rzy ło). Trochę „mie sza” 
mas kow ni ca, wpro wa dza jąc sze reg drob nych 
uchy bień.

ODSŁUCH
iQ7SE brzmią w spo sób „znor ma li zo wa ny”, 

zrów no wa żo ny, kul tu ral ny, za ra zem wca le nie 
smęt ny i po zba wio ny wi tal noś ci. Łą czą wie le 
za let kon ku ren tów (w tym teś cie), a uni ka ją ich 
naj większych wpa dek. iQ7SE ma ją bez po śred nią 
śred ni cę, płyn nie po łą czo ną z za kre sem wy so-
kich to nów, co skut ku je wy jściem pier w sze go 
pla nu w kie run ku słu cha cza i pod kreś le niem 
wo ka li, zwłasz cza żeń s kich, pod czas gdy gło sy 
męs kie sta ją się tro chę młod sze, lżej sze, cho ciaż 
nie tra cą właś ci wej pod sta wy. Cha rak te rys ty ka 

nie zo sta ła w ob sza rze gór ne go środ ka pod bi ta, 
ale nie zo sta ła też, jak ma to miej s ce w wie lu 
kon struk cjach, osła bio na – i to wy star czy, aby 
osiąg nąć ta ki właś nie re zul tat. Bez kom pro mi-
so we, na wet li nio we prze jście przez ten za kres 
po wo du je częs to po ja wie nie się pier wias t ka 
agre syw ności, jeś li jest on za ko do wa ny w głę biej 
ukry tym, niż po ka zu je to sa ma cha rak te rys ty ka 
prze twa rza nia, sty lu brzmie nia. W przy pad ku 
iQ7SE nic po dob ne go nie wy cho dzi na wierzch, 
osią ga na jest dob ra czy tel ność, ar ty ku la cja, lo-
ka li za cja źró deł na sce nie (dos ko na ła) i wszys-
t ko to ob ja wia się bez nad mia ru, bez em fa zy, 
bez ner wo woś ci. A jed nak... W po rów na niu 
do po zo sta łych głoś ni ków, iQ7SE wy raź niej, 
w spo sób bar dziej kon sek wen t ny i re gu lar ny 
różni cu ją tech ni kę na gra nia, ich ja kość i bar wę. 
W ra mach te go tes tu moż na to sfor mu ło wać 
bar dziej ka te go rycz nie – są mniej łas ka we dla 
sła bych re ali za cji, zwłasz cza ta kich, któ re nie 
nio są w so bie dob rej roz dziel czoś ci i struk tu ry 
prze strzen nej. Wów czas iQ7SE sa me z sie bie 
nie wy kreu ją pla nów i ob szer nej sce ny, za gra ją 
po pra wnie, ale bez po lo tu i kla sy, któ rą ofe ru ją 
dob rym na gra niom. Nie sta ją się przez to trud ne 
i uciąż li we w od bio rze, bo w ich za cho wa niu 
nie ma ten den cji do do słow ne go wy os t rza nia 
nie do sko na łoś ci, ale do przy ga sze nia pro por cjo-
nal ne go do ory gi na łu. Np. Cho rus 716V ma pod-

Głoś nik nis ko to no wy od fron tu wy glą da zu peł-
nie ina czej niż śred nio to no wy, cho ciaż oby dwa 

współ pra cu ją w ukła dzie dwu ipół d roż nym. 
Śred nio to no wy ma mem b ra nę po li pro py le no-
wą, nis ko to no wy ce lu lo zo wą. Mi mo to Uni –Q 

do kła da mniej wię cej dru gie ty le ba su, ile 
pro du ku je sam  wo o fer.
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kreś lo ne wy so kie to ny, 
co po zwa la doświet lić 
ciem niej sze na gra nia, 

ale tro chę prze ry so wu-
je mu zy kę zre ali zo wa ną 

bez błęd nie. RS6 z ko lei 
na wet oszczęd ny, su chy 

bas wy peł ni i zmięk czy, więc... i tak da lej. Je że li 
oce niać iQ7SE na ba zie bar dzo dob rych na grań, 
ofe ru ją cych zwłasz cza na tu ral ną i za ra zem do sta-
tecz nie pre cy zyj nie roz pla no wa ną per spek ty wę 
ste reo fo nicz ną, to sły szy my ko lum ny o kla sę lep-
sze od kon ku ren cji w ta kich właś nie dzie dzi nach 
jak od wzo ro wa nie prze strze ni i rów no wa ga 
to nal na. Pod wzglę dem roz dziel czoś ci i dy na mi ki 
też jest co naj mniej dob rze. Prze cięt ne pły ty 
od bie ra ją KEF –owi pry mat, ale nie spy cha ją ich 
na po zy cję out si de ra – dob rze uło żo na cha rak te-
rys ty ka, choć nie za wsze owo cu je efek tow nym 
brzmie niem, to za wsze spo do ba się słu cha czom 
ma ją cym po pros tu wy ro bio ny gust. Co do ana li-
tycz noś ci, to i tak ża den z głoś ni ków tes to wa nej 
gru py nie wspi na się na szczy ty. Jeżeli cho dzi 
o dy na mi kę, to li de rem jest Fo cal, ale KEF też 
nie źle so bie ra dzi i tu taj po de jmę jed nak pró bę 

wspo mnie nia po przed niej wer s ji, któ ra brzmia ła 
chy ba de li kat niej, z mniej szym roz ma chem. 
Łat wo po wie dzieć, wie dząc, ja kie zmia ny po-
czy nio no w kon struk cji – ale samo po rów na nie 
z 716V i  RS6, ko lum na mi któ re gra ją wy jąt ko wo 
moc nym ba sem, po ka za ło że KEF nie zo sta je 
dal eko w ty le, dos ko na le kon t ro lu je sy tu a cję – 
jak kie row ca za ple ca mi pro wa dzą ce go. Tu taj 
jed nak nie wy gry wa ten, kto przy je dzie na me tę 
pier w szy, czy li z naj więk szym ła dun kiem nis kich 
to nów. iQ7SE ma więc ła du nek tro chę mniej szy, 
za to dob rze po ukła da ny. Idzie z tym w pa-
rze właś nie dy na mi ka – za ró wno od po wied nia 
si ła, jak też szyb kość. Ko lum ny KEF –a są zna ne 
z ra czej oszczęd ne go, kró tko trzy ma ne go ba su 
– ta ki też mo że się po do bać, po zwa la  wy różnić 
za le ty śred ni cy, któ rej nie za ciem nia i nie ob-
cią ża. iQ7SE nie są kom plet nym za prze cze niem 
ta kiej kon cep cji, jed nak są jej po waż ną mo dy fi ka-
cją w kie run ku brzmie nia, któ re jest mo że ciut 
mniej wy ra fi no wa ne, ale wciąż bar dzo schlud ne, 
do kład ne, kul tu ral ne, a przy tym swo bod niej-
sze i w koń cu bar dziej uni wer sal ne. O sa mym 
środ ku pas ma na pi sa łem nie wie le, pew nie mniej 
niż zwyk le w tes tach KEF –ów, któ re za ten za-
kres są zgod nie chwa lo ne; tym ra zem śred ni ca 
też za słu gu je na dob re no ty, cho ciaż pły nące 
już z bar dziej wy wa żo nej, spo koj nej ob ser wa cji 
i kal ku la cji, a nie z emo cji. Śred nie to ny KEF –a 
po tra fi ły być wy ra zis te i jed no cześ nie plas tycz ne, 
okreś la jąc w du żym stop niu styl ca łoś ci. W iQ7SE 
wy so kie to ny gra ją jed nak też dość od waż nie, 
po dob nie jak bas, aby nie po zwo lić śred ni cy na 
dyk to wa nie wa run ków. Gó ra pas ma wy cho dzi 

płyn nie, bez za krę tów, wy sko ków i za wa hań, 
do peł nia śred ni cę kom pe ten t nie i efek tyw nie, 
nie cho wa się za nią, chociaż spe cjal nie nie błysz-
czy i nie strze la  fajerwerkami detali. 

W ten spo sób ża den pod za kres nie jest 
uprzy wi le jo wa ny ani po zio mem, ani ja koś cią. 
Tak wy ra ża się zrów no wa że nie iQ7SE, co war to 
na ko niec pod kreś lić ra zem z po nad prze cięt ną 
sta ran noś cią od two rze nia sce ny. To z pew noś-
cią bar dzo au dio fil s kie przy mio ty, któ rym tym 
ra zem nie za brak ło też to wa rzys t wa dob rze 
roz wi nię te go ba su. 

R   E   K   L   A   M   A  

iQ7SE
Cena (para)[zł] 3900
Dystrybutor GP ACOUSTICS

www.kef.com

Wykonanie
Zgrab na, opły wo wa obu do wa, wśród do stęp nych wer-
s ji wy koń cze nio wych wy róż nia się orze cho wa – fo lia jest 
sztucz na, ale wy glą da wy śmie ni cie. So lid ne i wy ra fi no wa ne 
prze twor ni ki z Uni –Q na cze le. „SE” nie ozna cza uży cia spe-
cjal nych częś ci i ga dże tów, ale za sad ni czą zmia nę ukła do wą. 
Pomiary
Cha rak te rys ty ka le kko po fa lo wa na i le kko wzno szą ca się ku 
wy so kim częs tot li woś ciom, sam bas rów nież wy eks po no-
wa ny. Bar dzo dob ra zbież ność cha rak te rys tyk z róż nych osi 
po mia rów – to zasługa prze de wszys t kim Uni–Q. Efek tyw-
ność 86 dB, im pe dan cja 6 omów – bez prob le mów. 
Brzmienie
Moc ny pier w szy plan i do kład ne lo ka li za cje w głę bi sce ny. 
Spój ne, zrów no wa żo ne, z dob rym tem pem. Ża den pod za-
kres nie wy cho dzi przed sze reg.

W dol ną ścian kę wkrę ci-
my kol ce, cho ciaż smuk ła 

syl wet ka iQ7SE czu ła by 
się pew niej, gdy by sta ła 
na nie co więk szym co-

ko le. Do da nie co ko łu to 
po mysł na wer s ję CE 

(Co kół Edi tion) 
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RS6Monitor Audio
Silver znaczy video 

Pod czas za ma wia nia ko lumn do tes tu dys try bu to rzy 
 cza sa mi py ta ją, w ja kiej wer s ji ko lo rys tycz nej byś my 
 so bie ich ży czy li. Do nie daw na by ło mi wszys t ko je dno – 

niech dys try bu tor po ka zu je to, co sam uwa ża za naj ład niej sze. 
Ostat nio za czą łem jed nak ro bić je dno za strze że nie – by le nie 
w la kie rze for te pia no wym; nie cho dzi tu na wet o mo ją awer s ję 
do ta kie go wy ko na nia, ile o względy prak tycz ne – ro bie nie 
zdjęć ta kim ko lum nom to udrę ka, wszys t ko się w nich od bi ja. 
RS6 nie wy stę pu ją w la kie rze for te pia no wym, cze go wca le nie 
mam pro du cen to wi za złe, jed nak wer s ja do star czo na do tes tu 
ma z tym coś wspól ne go. Po pier w sze na zy wa się Vi deo Sil ver, 
co wska zu je na in spi ra cję pły ną cą z bran ży te le wi zo ro wej. 
Prze cież jesz cze dwa se zo ny te mu do mi no wa ły w niej ko lo ry 
sreb rno sza re, a nie czar ny na wy so ki po łysk, i pew nie wówczas 
przy go to wa no wy bór wa rian tów ko lo rys tycz nych dla se ri i RS. 
Tym cza sem mo da się zmie ni ła i Vi deo Sil ver, choć sam w so bie 
nie ta ki brzyd ki, jest już pas se, co praw da pa su je do kil ku let nich 
te le wi zo rów, ale te w dzi siej szych cza sach to sta re grzmo ty 
(na pew no nie full HD, ha ha...). Wa riant sreb r ny był by osta-
tecz nie na dal war toś cio wą op cją na tle obu dów okle jo nych 
drew no po dob nym wi ny lem, zwłasz cza gdy by ten ostat ni miał 
być pas kud ny, jed nak rzeczy wis tość przed sta wia się zu peł-
nie ina czej: po zo sta łe wer s je ko lo rys tycz ne ko lumn se ri i RS, 
a jest tych wer s ji jesz cze aż pięć, wy ko rzys tu ją na tu ral ny for nir 
w na stę pu ją cym wy bo rze: cze reś nia, pa li san der, orzech, dąb 
i dąb bar wio ny na cza rno. Tes to wa łem już RS1, kon struk cję 
pod staw ko wą z tej se ri i i na włas ne oczy wi działem, że Mo ni-
tor Au dio po pros tu de kla su je kon ku ren cję tak wy ko na ny mi 
– czy li okle jo ny mi na tu ral nym for ni rem – obu do wa mi. Sam fakt 
sto so wa nia for ni rów w tym za kre sie ce no wym już za słu gu je na 
wy róż nie nie, a na tym at rak cje się nie koń czą – przed sta wio ny 
sze ro ki ich wy bór, ja kość la kie ro wa nia, a na do da tek de li kat-
ne za okrąg le nie wszys t kich kra wę dzi, czy ni ko lum ny se ri i RS 
na praw dę eks klu zyw ny mi. I dla te go tro chę ża łu ję, że do tes tu 
tra fi ła wer s ja sreb r na, któ ra nie po zwo li po ka zać czy tel ni kom, 
w ja kich wy koń cze niach Mo ni tor Au dio jest naj wy bit niej szym 
spe cja lis tą. Ale kto z ja kich kol wiek po wo dów szu ka właśnie 
ko lumn sreb rno sza rych, w tym za kre sie ce ny bar dziej ele gan c-
kich nie zna jdzie. 

W se ri i RS, nie li cząc spe cjal nych głoś ni ków do ki na do-
mo we go, ulo ko wa no czte ry mo de le – pod staw ko we RS1 
i wol no sto ją ce RS5, RS6 i RS8. Wię cej niż je den mo del pod-
staw ko wy zna jdu je my zwyk le w se riach, których kon struk cje 
ba zu ją na głoś ni kach nis ko śred nio to no wych o zróż ni co wa nych 
śred ni cach – tak jest w przy pad ku se ri i 600 B&W, Cho rus Fo-
ca la, iQ KEF–a, a na wet L Qu a da. Gdy pro du cent ogra ni cza się 
do sto so wa nia jed ne go ty pu głoś ni ka nis ko śred nio to no we go, 
w prak ty ce okreś la to jed no znacz nie wiel kość mo ni to ra, ja ki 
mo że za pro po no wać, ale nie za my ka dro gi do ge ne ro wa nia 
róż nych ukła dów w ko lum nach wol no sto ją cych, któ re nie 
mu szą już ogra ni czać się do ukła du dwu droż ne go. Naj mniej sze 
pod ło gów ki RS5 to jesz cze po wie le nie kon fi gu ra cji z RS1, RS6 
to już układ dwu ipół d roż ny, a jesz cze więk sze RS8 – trój droż-
ny. Jed nak wszędzie po ja wia ją się prze twor ni ki osiem na sto cen-
ty met ro we. Ozna cza to, że żad na z ko lumn se ri i RS – jak też 
po zo sta łych se ri i Mo ni tor Au dio, gdzie sy tu a cja jest po dob na – 
nie bę dzie wąs kim słup kiem (który bar dzo pa so wał by do Vi deo 
Sil ver...). Mi mo to „ścię cie” ko szy głoś ni ków po zwo li ło zmi ni-
ma li zo wać sze ro kość obu dów do 18,5 cm, więc osta tecz nie 

RS6 są bar dziej smuk łe niż kon ku ren ci – po za po dob nym 
Qu a dem 22L. 

RS6 po cho dzą ze sreb r nej se ri i Mo ni tor Au dio, do nie daw na za jmu ją cej 
środ ko wą po zy cję, po mię dzy se ria mi brą zo wą a zło tą. Po ja wie nie się 

se ri i pla ty no wej (to nie żar ty) trochę zmie ni ło układ sił, se rię sreb r ną 
wy pa da te raz za li czać do tań szej po ło wy ofer ty, ale prze cież nie wpły nę ło 

to na ja kość sa mych pro duk tów spod zna ku RS. 

Zespoły głośnikowe 4000 zł HI-FI 
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RS6 to ze spół dwu ipół d roż ny, w za sad ni czym 
sche ma cie po dob ny do ukła dów Fo ca la i KEF–a: 
głoś ni ki nis ko to no wy i nis ko śred nio to no wy 
ma ją ta ką sa mą śred ni cę, ale nie co róż nią ce 
się układy drga ją ce, „pod spe cja li zo wa ne” pod 
ką tem prze zna czo nych im za kre sów. W KEF–ie 
spe cja li za cja ta idzie da lej, mem b ra ny oby dwu 
głoś ni ków są zu peł nie róż ne, na to miast w MA 
i w Fo ca lu (a także w Qu a dach) za sad ni cza część 
mem b ra ny jest ta ka sa ma (cho ciaż w każ dej fir-
mie przy go to wa na z zu peł nie in ne go ma te ria łu) 
a wy mia nie pod le ga jej część cen t ral na – wklęs ła, 
o więk szej śred ni cy, usztyw nia jąca mem b ra nę 
w głoś ni ku nis ko to no wym i wy puk ła, na kształt 
„ko rek to ra fa zy” w głoś ni ku śred nio wy so ko to-
no wym. W RS6, po dob nie jak w Cho ru sie 716V 
i iQ7SE, oby dwa głoś ni ki ma ją wspól ną ko mo rę, 
za jmu ją cą ca łą obu do wę. Wresz cie po ja wia się 
jed nak pew na róż ni ca „sys te mo wa”, bo z ko mo-
ry wy pro wa dzo no dwa ot wo ry – je den zno wu 
tam, gdzie zna jdu je się rów nież w Fo ca lu i KEF–
ie, a więc na przed niej ścian ce bez po śred nio pod 
głoś ni kiem nis ko to no wym, za to dru gi, tro chę 
nie spo dzie wa nie, na tyl nej ścian ce. Nie spo dzie-
wa nie, bo ta ki układ dwóch ot wo rów spo ty ka ny 
jest zwyk le wte dy, gdy obu do wa jest jed nak 
wew nątrz po dzie lo na na dwie ko mo ry, co w za-
sa dzie wy mu sza ulo ko wa nie ot wo ru z ko mo ry 
głoś ni ka nis ko śred nio to no we go na tyl nej ścian ce 
– do kład nie ta ki przy pa dek ma my w B&W 684. 

I też tak jak tam, ot wór ten przy su nię to bar dzo 
blisko gór nej kra wę dzi obu do wy, aby fa la mog ła 
szy bko opły nąć obu do wę, cho dzi oczy wiś cie 
o to, aby unik nąć nad mier ne go wzmac nia nia nis-
kich częs tot li woś ci, gdy ko lum na zo sta je przy su-
nię ta blis ko tyl nej ścia ny. Mi mo to, jak wska za ły 
tes ty od słu cho we, nie po win niś my na rze kać na 
brak ba su na wet wte dy, gdy RS6 bę dą usta wio ne 
dal eko od ścia ny. 

Z ze wnątrz nie wy glą da na to, że głoś nik 
wy so ko to no wy ma mag nes neo dy mo wy – sa ma 
ko puł ka ma do oko ła dość du żą op ra wę i jest od-
su nię ta od głoś ni ka nis ko śred nio to no we go tak, 
jak w sy tu a cjach, gdy zna jdu je się za nią stan-
dar do wy mag nes fer ry to wy o śred ni cy sied miu 
cen ty met rów. Szko da, bo mag nes neo dy mo wy 
stwa rza okaz ję do ko rzys t ne go przy su nię cia 
cen t rów akus tycz nych głoś ni ka wy so ko to no we-
go i śred nio wy so ko to no we go, co wy ko rzys ta ła 
(tak że mar ke tin go wo, pi sząc o tym w swoim ka-
ta lo gu) fir ma B&W w no wej se ri i 600. Na to miast 
Mo ni tor Au dio, a tak że Qu ad, rów nież dys po-
nu jąc twe e te ra mi neo dy mo wi, po trak to wa li 
je tak, jak by się ba li, że ma ła ich fa cja ta bę dzie 
się klien tom wy da wa ła nie po waż na. Cza sa mi 
jed nak ma łe jest nie ty ko pięk ne, ale i dob re 
akus tycz nie. Po dob nie jak w iQ7SE, głoś ni ki 

nis ko śred nio to no wy i wy so ko to no wy 
ma ją ek ra no wa ne ukła dy mag-

ne tycz ne, co wraz z neo dy mo wym mag ne sem 
wy so ko to no we go za pew nia, że ko lum ny te „nie 
sie ją”. Co nie ma już zna cze nia przy usta wie niu 
blis ko plazm i el ce de ków. 

Tak się pięk nie zło ży ło, że pięć ko lumn te go 
tes tu re pre zen tu je wszys t kie naj po pu lar niej sze 
ma te ria ły mem b ran. W ob rę bie ko pu łek wy so-
ko to no wych wy bór na jo gól niej spro wa dza się 
do ko pu łek metalo wych i tek s tyl nych, jed nak 
na po lu głoś ni ków nis ko śred nio to no wych zróż-
ni co wa nie jest znacz nie więk sze. B&W i Qu ad 
po ka za li mem b ra ny z syn te tycz nych ple cio nek 
(B&W z Kev la ru, Qu ad chy ba z włókna szkla-
ne go), Fo cal mem b ra ny w za sa dzie ce lu lo zo we, 
cho ciaż fir mo wo zmo dy fi ko wa ne do dat ka mi 
(Po lyg lass), KEF ce lu lo zę w głoś ni ku nis ko to-
no wym i po li pro py len (wzbo ga co ny ty ta nem) 
w śred nio to no wym i wresz cie Mo ni tor Au dio 
– mem b ra ny me ta lo we. Ktoś spy ta o mem b ra ny 
ce ra micz ne, jed nak to już nie ta ka po pu lar ność 
i nie ten za kres ce no wy... a zresz tą, pro szę 
bar dzo – me ta lo we mem b ra ny Mo ni tor Au dio 
są po wle ka ne war s twą ce ra micz ną. Fir ma na-
zy wa tę tech no lo gię C–CAM (Ce ra mic Coa ted 
Alu mi nium Mag ne sium), co ujaw nia rów nież, 
że za sad ni cza struk tu ra mem b ra ny to stop alu-
mi nio wo –mag ne zo wy. W po dob ny spo sób wy-
ko na no dwu dzies to pię cio mi li met ro wą ko puł kę 
wy so ko to no wą, któ rą do dat ko wo po zło co no, 
co w su mie mia ło za pew nić pas mo prze twa-
rza nia się ga ją ce do 30 kHz. Jak jed nak wska zu ją 
po mia ry (tu na tes ty od słu cho we nie bę dę się 
po wo ły wał...), cha rak te rys tycz ny dla sztyw nych, 
me ta lo wych ko pu łek bre ak–up po ja wia się przy 
20kHz. Na szczęś cie mało kto bę dzie to sły szał 
(przy naj mniej w ta ki spo sób, w ja ki wi dać to na 
po mia rach), ale sko ro tak, to tym bar dziej za po-
mnij my o 30kHz... 

Dro go cen na ko puł ka strze żo na jest przez 
me ta lo wy „grill”; sto so wa nia ta kie go ele men tu 
na wet przed de li kat ną me ta lo wą ko puł ką więk-
szość pro du cen tów dzi siaj uni ka (patrz B&W, 
Fo cal i KEF), ja ko że po wo du je on po wsta wa nie 
pa so żyt ni czych zja wisk re zo nan so wych – ale nie 
na le ży ich de mo ni zo wać, sta ran nie do stro jo ny 
układ mo że dzia łać bez więk szych prob le mów. 

Jak Sil ver, to sil ver. 
Za cis ki jed nak po zło co no. 

Wi docz ny z przo du 
ot wór o śred ni cy tyl ko pię ciu 

cen ty met rów był by tro chę 
za ma ły dla spraw ne go 

ob słu że nia dwóch osiem na-
sto cen ty met ro wych głoś-

ni ków; dru gi o po dob nych 
wy mia rach zna jdu je się 
na tyl nej ścian ce. Ta kie 

roz pla no wa nie ot wo-
rów wią że się zwyk le 

z po dzia łem obu do wy 
na dwie ko mo ry, jed nak 

w RS6 oby dwa głoś ni ki 
pra cu ją we wspól nej.

Zno wu ek ra-
no wa nie – RS6 
w wer s ji Sil ver 

Vi deo bę dzie 
dob rym to wa-

rzy szem sta rych 
te le wi zo rów.

We wszys t kich ko lum nach te go 
tes tu głoś ni ki wy so ko to no-
we ma ją neo dy-

mo we mag ne sy. 
Kie dyś ra ry tas, 
dzi siaj co dzien-

ność, w ta kiej 
mi nia tu ro wej 
po sta ci chy ba 
na wet tań sza 

od tra dy cyj nych 
mag ne sów fer ry-

to wych.
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LABORATORIUM Monitor Audio RS6

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm] 85 x 18,5 x 25
Masa [kg] 18

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

rys. 2. cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.

W tym przy pad ku pro du cent dość rze tel nie 
in for mu je o im pe dan cji, po da jąc 6 omów ja ko 
im pe dan cję zna mio no wą, co mog li byś my uznać 
na pod sta wie 4,5 omo we go mi ni mum przy  
50 –200 Hz. Słów ko „dość” wy ni ka jed nak 
z te go, że przy 45 kHz, w mi ni mum zwią za nym 
z częs tot li woś cią re zo nan so wą obu do wy, ma my 
nie co po ni żej 4 omów, a przy 5 kHz do kład nie 
3 omy. W tej sy tu a cji, nie ste ty, ofi cjal nie za kwa li-
fi ku je my RS6 ja ko ze spół zna mio no wo 4-omo wy, 
choć z łas ka wym ko men ta rzem, że na praw dę 
nie ma się cze go bać. W cha rak te rys ty ce im-
pe dan cji zwra ca uwa gę fakt ma ją cy nie wiel kie 
znacz nie prak tycz ne, ale z kon struk tor s kie go 

pun k tu wi dze nia in try gu ją cy – szyb ki wzrost im-
pe dan cji po wy żej owe go mi ni mum przy 5 kHz, 
tak jak by głoś nik wy so ko to no wy był pod łą czo ny 
przez filtr dol no prze pus to wy.

Cha rak te rys ty ka prze twa rza nia na szczęś cie 
nie ujaw nia dzia ła nia ta kie go fil t ro wa nia, wręcz 
prze ciw nie, sam gór ny skraj pas ma jest wy-
eks po no wa ny na sku tek re zo nan su me ta lo wej 
ko puł ki, przy pa da ją ce go dokład nie przy 20 kHz. 
B&W i Fo ca lo wi uda ło się re zo nans ten stłu mić 
lub prze su nąć po wy żej 20 kHz, Mo ni tor Au dio 
„wy sy pał się” z tą nie do sko na łoś cią jesz cze 
w pas mie teo re tycz nie akus tycz nym – teo re -
tycz nie, bo prak tycz nie mało kto sły szy 20 kHz 

w po sta ci czys tej (np. syg na łu si nu soi dal ne go). 
Ale jesz cze moc niej niż wy so kie to ny, oka zu ją się 
wzmoc nio ne nis kie, prze twa rza ne z po dob nie 
wy so ką spraw noś cią, jak w na je fek tyw niej szym 
Cho ru sie 716V. Za kres śred nio to no wy i dol ny 
pod za kres wy so ko to no we go pre zen tu je dob rze, 
choć nie ide al nie wy rów na ny prze bieg, w któ-
rym nie zo sta je wy raź nie wy róż nio na żad na oś 
po za osią 30O, co ozna cza sta bil ność brzmie nia 
nie za leż nie od te go, czy sie dzi my nis ko czy wys-
oko. Mas kow ni ca od zna cza się dwo ma za pad łoś-
ciami – przy 6,5 kHz i 15 kHz.

ODSŁUCH
Ko lum ny Mo ni tor Au dio po raz ko lej ny nie 

za wiod ły – i nie jest to tyl ko kur tu a zyj ne zdan ko. 
Po cząt ko wo chcia łem na wet na pi sać, że po raz 
ko lej ny mi za im po no wa ły, ale mo że by ła by to już 
prze sa da... Są w brzmie niu RS6 ce chy kon t ro-
wer syj ne, do ide a łu dal eko – tak jak wszys t kim 
ko lum nom te go tes tu. Jed nak ogól ne wra że nie 
by ło dob re lub bar dzo dob re od pier w sze go do 
ostat nie go mo men tu od słu chu. Nie wszys t kie 
prób ki mu zycz ne oka zały się dla RS6 cias t kiem 
z kre mem, a mi mo to prak tycz nie za wsze RS6 
na swój spo sób da wał so bie ra dę, wpi su jąc 
swo je prob le my w kon tekst za wsze har mo nij-
ne go, spój ne go, pięk ne go brzmie nia. Czy pięk ne 

Ko puł ka wy so ko-
to no wa to obok 
za cis ków przy łą-
cze nio wych dru gi 
ele ment, w któ-
rym po zło ce nie 
zwy cię ży ło nad 

wszech obec nym 
po sreb rze niem. 

Śpie wa ją cy tre le 
pta szek jest 

w klat ce, ale już 
nie zło tej.
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brzmie nie mo że mieć prob le my? Oczy wiś cie 
– nie mó wię o pięk no ści ide al nej, ale o umie jęt-
noś ci po łą cze nia róż nych cech w prze kaz ma ją cy 
dar prze ko ny wa nia, an ga żo wa nia, przy trzy ma nia 
słu cha cza przed głośni ka mi. Jest wie le ko lumn, 
do któ rych trud no się spe cjal nie przy cze pić, na 
zim no ana li zu jąc ich ce chy, za ra zem ich brzmie-
nie nie chce się przy cze pić do na szych uszu... 
się ga my po ko lej ne pły ty, zno wu jest OK, ale 
nic wię cej – po pros tu nie chce się te go słu chać 
i co gor sza, nie wia do mo dla cze go... Z RS6 jest 
do kład nie od wrot nie. Dość łat wo stwier dzić, 
co w ich brzmie niu jest tak po cią ga ją ce go – 
jest ono bar dzo so czys te, gęste, naj dal sze od 
su choś ci i „szkie le to wa toś ci”, kie dy dos ko na le 
sły chać kon tu ry, a brak wy peł nia ją cej je sub-
stan cji. Wy jąt ko wo ape tycz ne jest tu po łą cze nie 
mięk koś ci, ciepła, na sy ce nia nis kich re jes t rów 
z ży woś cią i co naj mniej dob rą de ta licz noś cią. 
Skąd się ona bie rze? Wca le nie z pod kreś le nia 
za kre su wy so kich to nów, a przy naj mniej nie na 
sku tek pod nie sie nia ich po zio mu. Na przykład 
iQ7SE gra ją jaś niej, gó ra pas ma jest w KEF–ach 
po pros tu głoś niej sza, a mi mo to szcze gó ły 
bar dziej błysz czą w wy da niu Mo ni tor Au dio; to 
przy jem ne, bo zu peł nie nie fa ty gu jące i za ra zem 
efek tow ne w bar dzo kul tu ral nym sty lu. Osta-
tecz nie ta ka me to da nie jest naj lep sza w każ dej 
sy tu a cji, bo kie dy przy cho dzi do na tu ra lis tycz ne-

Mem b ra ny głoś ni ków nis ko to no we go i nis ko-
śred nio to no we go wy ko na no ze sto pu alu mi-
nio wo –mag ne zo we go, po kry te go ce ra mi ką. 

Me ta lo we mem b ra ny prze wi ja ją się przez 
pra wie ca łą ofer tę Mo ni tor Au dio. 



go od two rze nia per ku syj nych blach, to moż na 
od czuć „brak mo cy”, ata ku i de ter mi na cji, jak 
też ten den cję do prze su wa nia wy brzmień w gó-
rę, na sku tek wy cie nio wa nia dol ne go pod za kre-
su wy so kich to nów. Na liś cie prio ry te tów RS6 
po ja wił się pew nie za miar unik nię cia wy os t rze nia 
w każdej sy tu a cji, na każ dej pły cie. Jest tu pew na 
ma nie ra, z pew noś cią bę dą ca świa do mym wy bo-
rem kon struk to ra, ale pod kreś la nie te go ogra ni-
cze nia by ło by jed nak nie uczci we, bo naj częś ciej 
gó ra pas ma w wy da niu RS6 ja wi się ja ko wy bit nie 
kla row na, roz dziel cza i peł na smacz ków, co na 
tym pu ła pie ce no wym jest bar dzo at rak cyj ną 
op cją. Fo cal pro po nu je wy raź ne wzmoc nie nie 
wy so kich to nów, któ re ma ją jed nak nie co jed no-
staj ne wy brzmie nie, KEF w dużym uprosz cze niu 
jest w tym za kre sie czymś po mię dzy Fo ca lem 
a Mo ni to rem, B&W i Qu ad też nie po zo sta wia-
ją w pa mię ci ja kichś spe cjal nych osiąg nięć w tej 
dzie dzi nie. Umie jęt ne, bo nie po głębio ne, ale 
de li kat nie za zna czo ne wy co fa nie – po wiedz my 

o pół kro ku – prze jścia mię dzy śred ni mi a wyso-
ki mi to na mi nie po wo du je jesz cze wy rwa nia 
tych dru gich z kon tek s tu, za to ułatwia im 
eks po no wanie naj sub tel niej szych in for ma cji ze 
skra ju pas ma, jak też po zwa la śred ni cy grać po 
ciep lej szej i plas tycz niej szej stro nie neu tral noś ci. 
Z RS6 prze siad łem się bez po śred nio na iQ7SE 
i ta róż ni ca by ła łat wo uchwyt na, cho ciaż nie 
de ter mi no wa ła po zy cji na ska li lep szy – gor szy: 
iQ7SE by ły bar dziej bez po śred nie, po ich stro nie 
by ła lep sza czy tel ność i lo ka li za cja źró deł w pla-
nie. W RS6 jest ład niej wy peł nio ny niż szy śro dek, 
całe brzmie nie ma ten den cję do ociep le nia, 
przez któ re bez prob le mu prze bi ja się sub tel na 
de ta licz ność czer pią ca z za so bów zróż ni co wa-
nych, roz dziel czych, ale nie prze jas k ra wio nych 
wy so kich to nów.

Jed nak klucz do de cyz ji wie lu klien tów o za-
ku pie sprzę tu bę dzie le żał w za kre sie nis ko to no-
wym. RS6, po dob nie jak Cho rus 716V, ge ne ru je 
bar dzo moc ny bas. Nie ma co owi jać w ba weł nę 
– w oby dwu ko lum nach bas zo stał pod bi ty, cho-
ciaż w róż ny spo sób. Bas z Fo ca li jest twar d szy, 
z le kko dud nią cym na lo tem, bas Mo ni to rów 
głę bo ki i sprę żys ty, bar dzo efek tow ny już przy 
usta wie niu ko lumn dość dal eko od ścia ny za ni mi 
(p onad 1 metr). Przy su nię cie bli żej po wo du je nie 
tyl ko je go na si le nie, lecz tak że dal sze zmięk cze-
nie, a więc osła bie nie kon t ro li. W koń cu moż na 
uzys kać wy jąt ko wo ob szer ny, ma syw ny, sub stan-
cyj ny ba sior, który też zna jdzie ama to rów,  jed-
nak obiek tyw nie naj lep sze re zul ta ty wy ma ga ją 
pew nej prze strze ni wo kół RS6. Wte dy nie ma 

też prob le mów z utrzy ma niem tem pa, któ re jest 
częś cią chwa lo nej już wi tal ności. Mo ni tor Au dio 
nie za wiod ły... rów nież dla te go, że są kon sek-
wen t ne – ko lej ny tes to wa ny mo del z ak tu al nej 
ofer ty przed sta wia po dob ny, prze wi dy wal ny 
cha rak ter brzmie nia, cho ciaż za każ dym ra zem 
re ali zo wa ny na różnym po zio mie ja koś cio wym. 
RS6 w sto sun ku do pod staw ko wych RS1 to 
więk szy po ten cjał dy na mi ki i ba su (dla któ re-
go trze ba zna leźć i wię cej pie nię dzy, i wię cej 
miej s ca...), a w po rów na niu do pod ło go wych 
BR6 z niższej se ri i Bron ze lep sza kla row ność 
i kon t ro la ba su.

R   E   K   L   A   M   A  

RS6
Cena (para)[zł] 3500
Dystrybutor AUDIO CENTER POLAND
 www.audiocenter.com.pl

Wykonanie
Do stęp ne w pięk nych na tu ral nych for ni rach, na ich tle 
tes to wa na wer s ja sreb r na wy da je się mniej ele gan c ka, ale 
sta ran noś ci wy ko na nia nic nie moż na za rzu cić. Kla sycz ny 
układ dwu ipół d roż ny. 
Pomiary
Wy eks pono wa ne nis kie częs tot li woś ci, za kres śred nio wy-
so ko to no wy le kko po fa lo wa ny, jed nak trzy ma się kur su na 
dob re zrów no wa że nie. Im pe dan cja zna mio no wa 4 omy (w 
prak ty ce nie kło pot li we), efek tyw ność 86 dB. 
Brzmienie
So czys te, sprę żys te, plas tycz ne, ciep łe, a przy tym z dob-
rą roz dziel czoś cią. Bas na gra ni cy prze sy tu, gó ra sub tel na 
i de ta licz na.

Ład ny i bar dzo prak tycz ny co kół 
– nie jest bar dzo du ży, ale roz sta wia sz er oko 
pun k ty pod par cia, a mo gą ni mi być al bo kol-

ce, al bo gu mo we nóż ki.
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22L2Quad
Sława na doczepkę 

Ni stąd ni zo wąd... czy wy pa da lek ce wa żyć mar kę  
Qu ad, jed ną z naj bar dziej za słu żo nych dla Im pe rium 
 Bry tyj s kie go? W tym gro nie na pew no naj star szą, 

a gro no jest prze cież do bo ro we. Nie wy pa da, więc nie lek-
ce wa żę, ty le że Qu ad do ko op to wał do tej gru py na koń cu 
i tro chę nie spo dzie wa nie. Sła wa Qu a da kon cen t ru je się wo kół 
głoś ni ków elek tro sta tycz nych, które bry tyj s ka fir ma do star cza-
ła na ry nek ja ko jed na z pier w szych – czy wręcz pier w sza – już 
pół wie ku te mu. I do star cza do dzi siaj, w ko lej nych wer s jach. 
Po tem po ja wi ły się wzmac nia cze lam po we, a z upły wem cza su 
również tran zys to ro we, wresz cie i od twa rza cze CD, czy li 
jed nym sło wem „elek t ro ni ka”, na wskroś ory gi nal na i war-
toś cio wa, któ ra też zdo by ła so bie uzna nie, cho ciaż chy ba na 
za wsze ska za na jest na ro lę dru go pla nową wzglę dem elek-
tro sta tycz nych sław Qu a da. W tym roz da niu kon wen cjo nal ne 
ze spo ły głoś ni ko we peł nią już ro lę trze cio rzęd ną, są naj rza dziej 
spo ty ka ne w tes tach i w skle pach. Nie dla te go, że są sła be, 
w każdym ra zie wca le nie fun k cjo nu je o nich zła opi nia – opi ni i 
jest nie wie le, bo mało kto je zna. To wca le nie lek ce wa że nie 
Qu a da, ale właś nie sła wa in nych je go pro duk tów wy wo łu je 
wra że nie, że 22L jest tu taj tro chę na do czep kę... 

Nie cho dzi tyl ko o sa mą sła wę elek tro sta tów Qu a da. 
Nie moż na zjeść cias t ka i go da lej mieć – to chy ba bry tyj s kie 
po wie dze nie. Sam Qu ad, prze ko nu jąc o prze wa gach swoich 
elek tro sta tów, wy ty ka prob le my prze twor ni ków dy na micz-
nych, z któ rych zbu do wa ne są „nor mal ne” ze spo ły głoś ni ko-
we – ta kie jak 22L. Więk szość firm głoś ni ko wych sta ra się, 
aby splen dor naj lep szych, fla go wych kon struk cji słu żył też 
tań szym mo de lom, nie tak za awan so wa nym czy roz bu do wa-
nym, ale ma ją cym ce chy wspól ne z fir mo wy mi re fe ren cja mi. 
Stąd prze cież has ła Nau ti lus i Kev lar prze wi ja ją się przez ca łą 
ofer tę B&W, tak jak Uni –Q u KEF –a czy wklęsła ko puł ka u Fo-
ca la. Świat głoś ni ków Qu a da jest os t ro po dzie lo ny, są w nim te 
droż sze, lep sze – elek tro sta tycz na arys tok ra cja i te tań sze, we-
dle fi lo zo fi i fir my za sad ni czo gor sze – dynamiczne po spól s two. 
Jed nak właśnie to po spól s two ma par t ne ro wać elek t ro ni ce Qu-
a da, któ rej więk szość wca le nie jest bar dzo dro ga. Od twa rzacz 
za kil ka ty się cy, wzmac niacz za kil ka ty się cy, więc ko lum ny – no 
prze cież nie za kil ka dzie siąt. Nie ste ty, nie moż na na po waż nie 
zro bić elek tro sta tu za kilka tysięcy. Moż na ode słać klien tów do 
in nych firm głoś ni ko wych, ale cze mu nie spró bo wać sa me mu? 
W se ri i L są dwa mo ni to ry, dwie ko lum ny wol no sto jące, je den 
cen t ral ny i je den sub wo o fer. 22L to ten więk szy pod ło go wiec, 
mniej szy 21L nie jest do słow nie mniej szy, ale ma tyl ko je den 
głoś nik nis ko śred nio to no wy – jest ukła dem dwu droż nym. 22L 
kosz tu ją czte ry ty siące, a naj tań sze elek tro sta ty gr ubo ponad 
dzie sięć, więc wciąż jest po waż na lu ka w ofer cie, lep sze urzą-
dze nia z se ri i 99 wciąż cze ka ją na moc niej sze ko lum ny, choć 
nie ko niecz nie od ra zu elek tro sta ty. Qu ad pod cho dzi więc do 
te go seg men tu pro duk tów tro chę bo jaź li wie, coś ofe ru jąc, 
ale bez wiel kiej wia ry, że sze ro ka ga ma kon wen cjo nal nych 

głoś ni ków, adek wat na do wy bo ru elek t ro ni ki, spo tka ła by się 
z po dob nie przy chyl nym – jak elek t ro ni ka – przy ję ciem. Jak 
się ktoś up rze, że by ku pić „zwyk łe” ko lum ny Qu a da, pew-
nie mo ty wo wa ny chę cią po sia da nia fir mo we go kom ple tu, 
to osta tecz nie coś mu się do bie rze... 

I był by Mo ni tor Au dio RS6 bez ape la cyj nym zwy cięz cą kon kur su pięk no-
ści, gdy by... po pier w sze po ka zał swo je ko lum ny w jed nej z wie lu na tu-

ral nych oklein, w ja kich jest do stępny, a po dru gie, gdy by nie po ja wił się 
w tym teś cie, ni stąd ni zo wąd, Qu ad 22L.
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W po rów na niu do kon ku ren cji na tym pu ła-
pie ce no wym, 22L wca le nie są z gó ry ska za ne 
na po raż kę. Jed na rzecz wy róż nia je na tych miast 
i po zy tyw nie. W kształ tach skrzy necz ka jest 
naj pros t sza ja ka tyl ko mo że być, ale przy ta kiej 
ja koś ci wy ko na nia to na wet atut – nie wy mu szo-
na ele gan cja aż bi je w oczy... Na tu ral ny for nir, 
ce cha bez ape la cyj nie po zy tyw na, zo stał po la kie-
ro wa ny na wy so ki po łysk. Z pew noś cią jesz cze 
do da je to ko lum nom blich t ru i zde cy do wa nie 
wy róż nia je wśród kon ku ren cji, za łat wia ją cej tę 
spra wę mniej czy bar dziej es te tycz ną sztucz ną 
oklei ną – za wy jąt kiem Mo ni tor Au dio, któ re 
też za in wes to wało w for nir (al bo la kie ro wa nie 
na sreb rno). To cie ka we, że sto so wa nie bar dziej 
war toś cio wych na tu ral nych oklein idzie do dat-
ko wo w pa rze z więk szym ich wy bo rem, pod-
czas gdy ko lum ny fo lio wa ne są i mniej ele gan c kie 
i zwyk le ofe ro wa ne w mniejszej licz bie wer s ji 
ko lo rys tycz nych. Cie ka we, ale chy ba wy tłu ma-
czal ne: for ni ro wa nie to ro bo ta i tak w du żej 
mie rze pro wa dzo na ręcz nie, więc elas tycz ność 
pro duk cji mo że być więk sza. Ko lu mien ki Qu a da 
za pa ko wa ne są w pod wójne pud ła, owi nię-
te w ba weł nia ne wo recz ki, a w kom ple cie są 
rę ka wicz ki. Pra wie wszys t kie de ta le wy ko na nia 

i opa ko wa nia sto ją na po zio mie god nym pro-
duk tów hi –en do wych. Sło wo „pra wie” wy jaś nię 
da lej. 

Układ dwu ipół d roż ny, ja kim jest 22L, z jed nej 
stro ny moż na uznać za dość kon wen cjo nal ny, 
z dru giej stro ny pre zen tu je ko lej ną od mia nę 
te go ty pu kon struk cji. W B&W 684 mie liś my 
iden tycz ne głoś ni ki (nis ko to no wy i nis kośred nio-
to no wy), ale pra cu ją ce w od ręb nych i do te go 
znacz nie róż nią cych się ob ję toś cią ko mo rach; 
w Fo ca lu i Mo ni tor Au dio głoś ni ki się róż ni ły, za 
to in sta lo wa no je tam we wspól nych ko mo rach. 
22L2 za równo róż ni cu je głoś ni ki, jak i wy dzie la 
im włas ne ko mo ry. Ma ją one nie tyl ko róż ną ob-
ję t ość, ale two rzą też od mien ne go ty pu ukła dy 
re zo nan so we – gór na jest za mknię ta, dol na 
to bas –re fleks, z otwo rem na tyl nej ścian ce. 
Tu ma łe za strze że nia: po pier w sze ot wór ma 
nie wy pro fi lo wa ne kra wę dzie wy lo tu, po dru gie 
w prze gro dzie dzie lą cej obu do wę są nie szczel-
noś ci, któ re ujaw nił po miar po ka zu ją cy od cią-
że nie górne go głoś ni ka, efekt cha rak te rys tycz ny 
dla dzia ła nia głoś ni ka w ukła dzie re zo nan so wym 
z ot wo rem, a nie w ko mo rze (szczel nie) za-
mknię tej. Zja wis ko to nie mu si być szkod li we, 
cho ciaż nie po de jrze wam, aby zo stało w kon-
struk cji 22L za pla no wa ne – wów czas fir ma 
chwa li ła by się „za awan so wa nym” sys te mem 
obu do wy, pod czas gdy z ma te ria łów fir mo wych 
do wia du je my się po p ros tu o bas –re flek sie dla 
nis ko to no we go i ko mo rze za mkniętej dla nis ko-
śred nio to no we go. Prze gro da ta usta wio na jest 
ukoś nie, co do dat ko wo re du ku je fa le sto ją ce, 
ko lej ne wzmoc nie nia obu do wy to pio no wy 
wie niec w ko mo rze gór nej i po zio my w ko mo-
rze dol nej. Cał kiem nie źle, jak na tak zwar tą 
ko lu mien kę. 

Głoś ni ki też wy glą da ją przy zwoi cie. Wy so-
ko to no wy, jak wszys t kie twe e te ry w tym teś cie, 
ma mag nes neo dy mo wy, jed nak po dob nie jak 
Mo ni tor Au dio w RS6, nie wy ko rzys tu je te go 
do zbli że nia ko puł ki do głoś ni ka nis kośred-
nio to no we go. Za to ja ko je dy na w tym teś cie, 
ko puł ka wy so ko to no wa 22L jest tek s tyl na – stoi 
na prze ciw zgod nej koa li cji ko pu łek me ta lo wych 
B&W, Fo ca la, KEF –a i MA. Nie jest to jed nak 
od zwier cied le nie pro por cji pa nu ją cych w ca łym 
głoś ni ko wym świe cie, gdzie si ły oby dwu frak cji 
są mniej wię cej wy rów na ne. 

W opi sie B&W po nie cha łem przed sta wia nia 
za let Kev la ru – co kie dyś by ło obo wiąz ko wym 
pun k tem pro gra mu w każ dym teś cie ko lumn tej 

fir my. Po nie waż Kev lar jest przez B&W sto-
so wa ny nie ustan nie, a we właś ci wościach 
te go ma te ria łu nic się nie zmie nia, więc 
w pew nym mo men cie od puś ci łem so bie 
i czy tel ni kom. Kev lar się nie zmie nia, ale 

Głoś ni ki ma ją od le wa ne aero dy na micz ne 
ko sze, ukła dy mag ne tycz ne są umiar ko-

wa nej śred ni cy. Głoś nik wy so ko to no wy 
wy po sa żo no w ra dia tor – to dob re 

roz wią za nie dla mag ne su neo-
dy mo we go, któ ry nie lu bi się 

grzać.

W ca łej 
kon struk cji jest 

je den nie po zor ny 
ot wór bas –re fleks, 

ale współ pra cu je 
on tyl ko z dol nym 
głoś ni kiem, nis ko-
to no wym. Za cis ki 

głoś ni ko we są pier-
w szo rzęd ne, zresz tą 
z ze wnątrz ca łe 22L 

ro bią wrażenie znacz-
nie bar dziej luk su so-
wych, niż więk szość 

ko lumn w tym za kre sie 
ce ny.

Zwrot ni cę po dzie lo no mię dzy dwie płyt ki. 
Jej ele men ty są bez wy jąt ku wy so kiej kla sy – 
na wet cew ka fil t ra głoś ni ka nis ko to no we go 

o du żej in duk cyj noś ci jest po wiet r zna, co dla 
za cho wa nia jej nis kiej re zys tan cji wy ma-

gało uży cia gru be go drutu.

Sek cja śred nio wy so ko to no wa skła da się z ele-
men tów o mniej szej in duk cyj noś ci i po jem noś-

ci i stąd mniej szych wy mia rach fi zycz nych. 
Tu jesz cze łat wiej do cho wać wier noś ci cew-

kom po wiet r znym i kon den sa to rom 
po li pro py le no wym.

mo że zmie nia ją się czy tel ni cy i chcie li by wie-
dzieć, co w nim ta kie go nad zwy czaj ne go. Można 
jed nak o tym na pi sać wca le nie przy okaz ji B&W, 
a na wet nie pi sząc o Kev la rze... 

Z pun k tu wi dze nia właś ci woś ci akus tycz nych 
cho dzi bo wiem prze de wszys t kim o wspól ną dla 
wszys t kich te go ty pu mem b ran – z włók na Kev-
la ro we go, szkla ne go czy węg lo we go – struk tu rę 
ple cion ki, któ ra pro wa dzi fa lę nie pro mie niś cie 
od cew ki do kra wę dzi mem b ra ny, ale wzdłuż 
włó kien, a prze bieg włó kien w każ dą stro nę jest 
nie co in ny, co roz pra sza fa le sto ją ce. 

22L2 są ślicz ne, jed nak pe wien uszczer bek 
na uro dzie mo że po wstać, gdy bez od po wied-
niej czu łoś ci bę dzie my zde jmo wać mas kow ni cę 
– ko łecz ki ją trzy ma ją ce są cie niut kie i kru-
che jak za pał ki – pierwszą ko lum nę wy ją łem 
z opa ko wa nia z już urwa ny mi trze ma (spo śród 
czte rech), przy dru giej już bar dzo uwa ża łem, ale 
i tak je den urwa łem... Przy zna ję się bez bi cia, 
ale coś jest z tym nie tak. Bo chy ba nikt nie zde-
jmo wał wię cej (róż nych) mas kow nic ode mnie, 
a tym ra zem „za li czy łem” więk szość kołeczków 
spo śród wszys t kich, ja kie urwa łem w ca łej swo jej 
ka rie rze.
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LABORATORIUM Quad 22L2

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 84
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm] 85 x 20,5 x 28
Masa [kg] b.d.

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

rys. 2. cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.

22L to po now nie zna mio no wo 6-omo wy ze-
spół głoś ni ko wy – naj wy raź niej pro du cen ci co raz 
częś ciej idą w tej spra wie na roz sąd ny kom pro-
mis ani nie sto su jąc bar dzo nis kich im pe dan cji dla 
osiąg nię cia jak naj wyższej efek tyw noś ci ani nie 
ustę pu jąc przed nad mier ny mi oba wa mi klien-
tów pe fe ru ją cych im pe dan cję 8-omo wą, któ ra 
nie za pew ni wy ko rzys ta nia peł ne go po ten cja łu 
więk szoś ci wzmac nia czy. 

W za kre sie nis ko to no wym wi dać je dno wy-
raź ne, cho ciaż też nie wy so kie mak si mum przy 
75 Hz, mi mo że ma my do czy nie nia z obu do wą 
przy naj mniej w częś ci ty pu bas –re fleks, któ ry 

ge ne ru je dwa wierz choł ki. Uśred nia ją cy wpływ 
sek cji głoś ni ka nis ko śred nio to no we go pra cu ją-
ce go w ko mo rze za mknię tej spo wo do wał wy tłu-
mie nie dol ne go mak si mum, któ re go ślad wi dać 
przy 20 Hz. 

Efek tywność jest dość nis ka – 84 dB –  
ale sam bas spra wu je się le piej, w za kre sie  
60 –180 Hz prze kra cza jąc pu łap 85 dB. Rów nież 
naj wy ższe to ny są le kko pod nie sio ne, na to miast 
naj więk szą sła bość 22L od czu wa przy 500 Hz. 
Je że li usią dzie my dość wys oko, cha rak te rys ty ka 
wzmoc ni się przy ok. 4,5 kHz, co jed nak, przy 
sła boś ci „niż sze go środ ka”, wca le nie mu si być 

naj ko rzys t niej sze dla wra że nia ogól ne go zrów-
no wa że nia. Chy ba le piej sie dzieć nis ko  
(i ci cho), wów czas za kres kil ku kHz jest de li kat-
nie wy co fa ny, le piej kom po nu jąc się z za kre sem 
śred nich częs tot li woś ci. Po zo sta jące de li kat ne 
wy eks po no wa nie naj wy ższej ok ta wy z pew-
noś cią nie za szko dzi su biek tyw nym wra że niom, 
ale dą żąc do mak sy mal nej neu tral noś ci moż na 
usta wić 22L tak, aby ich osie bocz ne bieg ły po 
bo kach miej s ca od słu cho we go. 

Mas kow ni ca ma sła be ko łecz ki, ale akus-
tycz nie jest bar dzo grzecz na – nie wpro wa dza 
żad nych is tot nych zmian na cha rak te rys ty ce. 

22L ja ko je dy na kon struk cja tym teś cie wy-
ko rzys tu je tek s tyl ną ko puł kę wy so ko to no wą 

– resz ta to wa rzys t wa 
gło so wa ła za ko puł ka mi 
me ta lo wy mi, ale w każ-
dym przy pad ku in ny mi. 

Skut ki tych wy bo rów 
też by ły różne i nie 

upra wnia ją do wy cią ga-
nia ogól nych wnios ków 

o prze wa dze jed nej 
„szko ły” nad dru gą.
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ODSŁUCH
Brzmie nie Qu a dów 22L by ło spra wą zu peł-

nie ot war tą, nie obar czo ną spe cjal ny mi ocze ki-
wa nia mi zwią za ny mi z wcześ niej tes to wa ny mi 
ko lum na mi te go sa me go pro du cen ta. Czy 
moż na się spo dzie wać, że działanie kon wen cjo-
nal ne go ukła du dwu ipół d roż ne go bę dzie mia ło 
du żo wspól ne go z brzmie niem pa ne li elek tro-
sta tycz nych? Tak od mien ne ro dza je prze twor-
ni ków, dzia ła ją ce na zu peł nie in nych za sa dach, 
de ter mi nu ją wie le cech akus tycz nych właś ci-
wych dla jed nej, a nie osią gal nych dla dru giej 
op cji; cech al bo ko rzys t nych al bo two rzą cych 
ba rie rę dla pew nych wy mia rów ja koś ci brzmie-

nia. Elek tro stat ge ne ru je spe cy ficz ną, di po-
lo wą cha rak te rys tykę kie run ko wą, któ rej nie 
bę dzie my tu wy jaś niać, bo osta tecz nie nie jest 
to test di po li, ale skut ki te go są da le ko sięż ne, 
zwłasz cza dla spo so bu kreo wa nia prze strze ni. 
Osta tecz nie w rę ku kon struk to ra za wsze po zo-
sta je możli wość ko ry go wa nia kształ tu cha rak te-
rys ty ki prze twa rza nia, ale nie jest to na rzę dzie, 
któ re uczy ni z di po la „nor mal ną” ko lum nę lub 
na od wrót. A mi mo to w brzmie niu 22L moż na 
usły szeć pew ne po wi no wac t wo z du ży mi pa ne-
la mi Qu a da. Nie ozna cza to po do bień s twa, ja kie 
moż na osiąg nąć w ra mach tej sa mej tech ni ki, 
ja kie spo ty ka się wśród ko lumn tej sa mej se ri i 
i tej sa mej fir my, ale ozna cza tyl ko ty le – i aż ty le 
– że brzmie nie 22L ma tro chę wię cej wspól ne-
go z elek tro sta ta mi ESL, niż po zo sta łe ko lum ny 
te go tes tu. Dla wie lu użyt kow ni ków uzna ją cych 
ESL –e za wzo rzec już to wy star czy za moc ną 
re ko men da cję. Ja ki kol wiek wspól ny mia now-
nik z naj bar dziej kul to wy mi, ale kło pot li wy mi 
w usta wia niu i kosz tow ny mi elek tro sta ta mi, 
w zgrab nych ko lu mien kach za 4 000 zł, to mo że 
być to. Wy pa da jesz cze tyl ko uwia ry god nić tę 
re ko men da cję ja ki miś kon kre ta mi. Brzmie nie 
22L jest moc no osa dzo ne w za kre sie śred nich 
to nów, do któ rych na trwa łe przy kle jo no gó rę 
pas ma, two rząc bar dzo spój ny, jed no rod ny 
kon glo me rat – za sad ni czo dość po dob ny do 

Wi dok częs to spo ty ka ny w ukła dach 
dwu ipół d roż nych, w tym teś cie w kon struk-

cjach Fo ca la, Mo ni tor Au dio i Qu a da 
– głoś nik nis ko to no wy i nis ko śred nio to no wy 
róż nią się cen t ral ny mi częś cia mi mem b ran 

– pier w szy ma du żą, wklęs łą na kład kę usztyw-
nia ją cą, dru gi lżej szy „ko rek tor fa zy”.



pre zen ta cji iQ7SE, z rów nym, nie wy co fa nym 
prze jściem w ob rę bie „wy ższe go środ ka”. Sa me 
wy so kie to ny też nie są tłu mio ne, jed nak bar wę 
ma ją bar dzo pas te lo wą, mo że na wet tro chę 
przy sza rza łą... in for ma cji z te go za kre su bieg nie 
dość du żo, jed nak są one po da wa ne bez błysku 
tym bar dziej nie spo ty ka my na wet śla dów me-
ta licz noś ci. Czy ta kie li mi ty ma ją ścis ły zwią zek 
z brzmie niem elek tro sta tów, chwa lo nych prze-
cież za szyb kość i trans pa ren t ność? Słu cha łem 
oby dwu naj now szych ESL –i i przy wszys t kich 
ich atu tach, ro la skra jów pas ma, za ró wno ba su, 
jak i wy so kich to nów, nie jest w nich pier w szo-
pla no wa. Ana li tycz ność jest dob ra, jed nak bez 
we wnęt r zne go na pię cia, bez dra ma ty zo wa nia, 
bez for so wa nia de ta li na pier w szy plan. Właś nie 
dzię ki te mu, że dal eko jest do efek ciar s twa 
po le ga ją ce go na eks po no wa niu szcze gó ło woś-
ci, po ja wia się wra że nie do mi na cji dźwię ków 
pod sta wo wych, ze środ ka pas ma. Rów no cześ-

nie brzmie nie nie jest przy ciem nio ne, śro dek 
cięż koś ci cha rak te rys ty ki jest dob rze wy wa żo ny. 
W pier w szym wra że niu śred nie to ny też nie 
są szcze gól nie plas tycz ne czy prze jrzys te, są 
po pros tu moc ne i wy ra zis te. Z cza sem oka zu je 
się jed nak, że 22L po tra fi uka zać dźwię ki, któ re 
in nym ko lum nom umy ka ją. Nie cho dzi o szcze-
gó ły i kon tu ry, ale o bar wy. Nie po ja wią się one 
w peł nej kra sie na pier w szej lep szej pły cie, jed nak 
kie dy efekt ten już uchwy ci my, to z pew noś cią 
do ce ni my i bę dzie my łat wiej do strze gać je go 
prze ja wy na na stęp nych na gra niach. Małe cza-
ro wa nie uroz mai ca brzmie nie, któ re bez te go 
mog ło by wy da wać się tro chę zbyt jed no rod ne. 
Bas z pew noś cią nie jest w ga tun ku poz na nym 
w Cho ru sie 716V ani w RS6. Nie idzie jak bu rza, 
jest de li kat niej szy, po tra fi za zna czyć nis kie skła-
do we, z utrzy ma niem ryt mu nie ma wiel kie go 
prob le mu, ale to bas bę dzie w mia rę spraw nie 
po dą żał za mu zy ką, a nie sam ją pro wa dził. Dy-
na mi ka stąd się wy wo dzą ca jest umiar ko wa na, 
jed nak nie moż na stwier dzić, że bas jest ubo gi – 
wręcz prze ciw nie, po tra fi wy brzmie wać bar dzo 
róż nie. Ma jąc gdzieś pew ne sła boś ci, nie pod bi ja 
żad ne go wąs kie go pod za kre su, nie tłu cze dość 
jed no staj nie, nie pul su je wciąż tą sa mą nu tą. To 
praw da, nie ma „wy ko pu”, ja ki sły chać z Fo ca la, 
ale i tak ma my dob re wy peł nie nie, bas ni gdy nie 
ucie ka i dob rze wią że się ze śred ni cą. 

Sły szal nie nis ka jest efek tyw ność 22L, prze-
łą czo ne bez po śred nio z Cho ru sów 716V wy da ją 
się grać dźwię kiem o mniej szej ska li, ale to też 
kwes tia pod bi cia skra jów pas ma w ko lum nie 

fran cus kiej. Przy zna ję, to brzmie nie jest mało 
ko mer cyj ne, do strze że nie je go atu tów nie jest 
łat we, nie są to ko lum ny w peł ni uni wer sal ne, 
któ re za gra ją wszys t ko i ze wszys t kim – do bór 
sprzę tu bę dzie klu czo wy, wy pa da oży wić wy so-
kie to ny, do peł nić śred ni bas. Po trzeb ny wzmac-
niacz dy na micz ny, z wi go rem, z po lo tem, na wet 
le kko wy os t rzo ny, ża den su cho lec. Brzmie nie 
22L, śla dem pew nych cech kon struk cyj nych, 
przy po mi na bar dziej zna ne ko lum ny Whar fe da le. 
I jed ne, i dru gie, cho ciaż pro du ko wa ne dal eko od 
ma cie rzys tych Wysp Bry tyj s kich, ma ją na praw dę 
bar dzo bry tyj s ki pro fil.

R   E   K   L   A   M   A  

22L2
Cena (para)[zł] 4000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.horn.pl

Wykonanie
Eks klu zyw nie wy ko na na obu do wa – na tu ral ny for nir (do 
wy bo ru kil ka wer s ji) i na wy so ki po łysk. So lid ne prze twor ni ki 
i wy so kiej ja koś ci kom po nen ty zwrot ni cy.
Pomiary
Wzmoc nio ne nis kie częs tot li woś ci, le kko osła bio ne oko li ce 
500 Hz, wy so ki po ziom na prze jściu śred nich i wy so kich. 
Efek tyw ność tyl ko 84 dB, bez prob le mo wa 6 omo wa im-
pe dan cja. 
Brzmienie
Ho mo ge nicz ne, na po wierz ch ni le kko przy ma to wio ne, 
w głęb szych war s twach bo ga te w bar wy. Zróż ni co wa ny, 
ciep ły bas. 

Naj bar dziej efek tow ne 
kol ce w tym teś cie są udzia łem 22L. 

To nie tyl ko kol ce, ale i na kręt ki wi docz ne 
od gó ry, a tak że ta le rzy ki chro nią ce par kiet. 

Po dob nie jak w RS6, co kół roz sze rza się 
w miej s cach pod par cia, co za pew nia bar dzo 

dob rą sta bil ność.
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