HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³

WYPASIONE
NIEMIECKIE BRYKI
Heco CELAN 800
Magnat QUANTUM 709
Trochê g³upio wysz³o...
a mo¿e i dobrze – bo obydwie
kolumny pochodz¹ od tego
samego dystrybutora. Firma
Elco-Exim wyspecjalizowa³a siê
w sprowadzaniu niemieckich
marek g³oœnikowych, ma
w swoim portfelu jeszcze
Elaca, wiêc szczêœcie sprzyja
lepszym – szukaj¹c
niemieckich kolumn do
testu 7000-9000z³, znalaz³em
w³aœnie te dwie, i w³aœnie tam.

T

e¿ nie do koñca przypadkiem
niemieckie kolumny wygl¹daj¹...
trochê inaczej, ni¿ duñskie sprzed
miesi¹ca. Heco i Magnat to firmy, które chc¹
i potrafi¹ za tak¹ cenê zaoferowaæ konstrukcje wiêksze, bardziej wypasione. Takie
dwuipó³dro¿ne kolumny klasy kompakt, jakie
spotkaliœmy miesi¹c temu, Niemcy te¿ maj¹
w swoich katalogach, ale nawet najlepsze
z nich kosztuj¹ mniej, a za ok. 2000 euro po
prostu nie potrafi¹ ju¿ czarowaæ mikroudoskonaleniami, ale wal¹ znacznie wiêkszymi,
trójdro¿nymi kolumnami. To nie wszystkim
bêdzie siê podoba³o, bo nie wszyscy lubi¹
du¿e kolumny, nie wszyscy lubi¹ niemieckie,
a du¿e i niemieckie – tym bardziej, a raczej
tym mniej. St¹d te¿ czujê siê w obowi¹zku
nieustannie podkreœlaæ, ¿e niemieckie zespo³y
g³oœnikowe s¹ znacznie lepsze ni¿ audiofilska
o nich opinia. Niestety, Niemcy nie maj¹
bladego pojêcia o polskich kolumnach, ani
dobrej, ani z³ej o nich opinii, zamawiaj¹ co
najwy¿ej obudowy w polskich stolarniach,
a potem skrzêtnie ten fakt ukrywaj¹. Nie
mamy wiêc powodów do bezinteresownej dla
nich sympatii, jednak chc¹c kupiæ sobie dobre
kolumny, lepiej kierowaæ siê nie sympatiami,
ale uchem. I jak udowodni ten test, wcale nie
bêdê nagina³ faktów do ¿adnej tezy –
wygl¹d wygl¹dem, technika technik¹,
a brzmienie brzmieniem.

26

lipiec
lipiec 2007
2007

Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³ HI-FI

Osobnik Alfa

Heco CELAN 800
Ostatnie dwa lata Heco poœwiêci³o na przeprowadzenie kompletnej wymiany
podstawowej, nisko-œredniobud¿etowej czêœci swojej produkcji – wiêc w zasadzie
ca³ej oferty, bo Heco na hi-endowych salonach raczej nie bywa. Za to si³a, jak¹
emanuj¹ teraz serie Vitas, Metas i Celan , mo¿e byæ dla konkurencji powodem do
powa¿nego zaniepokojenia.

D

ot¹d przetestowaliœmy trzy nowe konstrukcje – dwa Celany (300 i 500) i jednego Metasa (500), i wszystkie okaza³y
siê wystrza³owe. Wrêcz zaskakuj¹co dojrza³e
(jak na swoje ceny, nie wiek), zrównowa¿one,
audiofilskie, mog¹ byæ zlekcewa¿one tylko przez
tych, którzy w konserwatywny, zideologizowany

sposób pojmuj¹ jakoœæ i brzmienie przez pryzmat przede wszystkim kraju pochodzenia, i z za³o¿enia odrzucaj¹ wszystko co niemieckie. Ich
strata. Po tych doœwiadczeniach przysz³a wreszcie pora na osobnika alfa - Celana 800 – a wiêc
najwiêkszego i teoretycznie najlepszego w stadzie Celanów.
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Ile musz¹ kosztowaæ “dobre” kolumny mo¿na siê spieraæ, gdzie siê zaczyna hi-end - te¿ dok³adnie nie wiadomo, pewne jest jednak, ¿e siedem
tysiêcy z³otych to w ¿adnym razie nie “lo³bad¿et”,
nawet w obrêbie zespo³ów g³oœnikowych. Ale to,
co oferuje nam Heco pod postaci¹ Celana 800
w³aœnie za 7000 z³, pod wzglêdem techniki i wykonania, iloœci i jakoœci, jest zupe³nie spektakularne. Z tego punktu widzenia jest wiêc tanioch¹.
Do takich wniosków uprawnia nie jakieœ arbitralne wyobra¿enie, abstrakcyjne nadzieje, oderwane od rzeczywistoœci oczekiwania, jak “powinny” wygl¹daæ kolumny w danym zakresie cenowym, ale porównanie z konkurencj¹ – a to zosta³o wykonane szczególnie starannie, bo przecie¿
ca³y tegoroczny cykl obejmuje dziesiêæ kolumn
pomiêdzy 7000 a 9000 z³. I najtañsze w tym gronie Celany 800 okazuj¹ siê s¹ jednymi z najbardziej imponuj¹cych.
Ktoœ móg³by zarzuciæ, ¿e sugerujê siê wielkoœci¹, iloœci¹, a za jakoœæ poczytujê efekciarstwo – nie da siê przecie¿ nie zauwa¿yæ b³yszcz¹cych pierœcieni na ka¿dym g³oœniku. Owszem,
pod wzglêdem estetycznym wybór projektanta
by³ odwa¿ny, a wybory odwa¿ne zawsze s¹ kontrowersyjne, jednak nie da siê zaprzeczyæ faktom,
¿e owe pierœcienie nie tylko wygl¹daj¹ na aluminiowe, ale s¹ aluminiowe, i co wiêcej, nie s¹ tylko elementami dokrêconymi, maskuj¹cymi mniej
estetyczne kosze g³oœników, lecz s¹ ju¿ zewnêtrznymi czêœciami samych koszy. I to siê liczy - odlewane kosze wszystkich piêciu g³oœników. Co jeszcze widaæ z zewn¹trz? Smuk³a obudowa, o wysokoœci prawie metr dwadzieœcia, nie jest zwyk³ym
prostopad³oœcianem, ale ma “z³amane” boczne
œcianki, co dodaje jej szyku i przysparza korzyœci
akustycznych – ze wzglêdu na osi¹gniêcie wiêkszej sztywnoœci, jak i os³abienie fal stoj¹cych wewn¹trz. Szerokoœæ przedniej œcianki to ok. 20cm,
ale maksymaln¹ szerokoœæ 24cm obudowa osi¹ga
w ok. 1/3 g³êbokoœci od frontu, aby dalej zwê¿aæ
siê – tylna œcianka ma szerokoœæ ok. 16cm, Celany ogl¹dane od ty³u wydaj¹ siê wiêc jeszcze
smuklejsze. I wreszcie, bez czego z pewnoœci¹
nie bi³bym a¿ tak niskich pok³onów Celanowi 800
i w ogóle wszystkim Celanom, obudowy oklejone
s¹ naturalnym fornirem czereœniowym. I znowu
nie chodzi o to, ¿e naturalny fornir jest czymœ
niesamowitym (zw³aszcza czereœniowy...) – mieliœmy go bowiem choæby na wszystkich trzech
duñskich kolumnach (testowanych miesi¹c temu)
– ale o po³¹czenie wszystkiego, co wymieni³em
powy¿ej, w cenie 7000 z³. Tak wiêc duñskie kolumny nie by³y tak du¿e i g³oœnikowo rozbudowane, jak Celan 800, a np. Focal Chorus 836V
(który wyst¹pi za miesi¹c), ma ju¿ tyle g³oœników
co Celan 800, wiêc... oklejony jest winylem.
Dodatkowym elementem g³ównie dekoracyjnym jest trzycentymetrowy cokó³, który polakierowano na ciemnoszary “metalik”, dziêki czemu
wizualnie odcina siê od w³aœciwej obudowy. Mimo jej wysmuk³ej sylwetki, nie zdecydowano siê
jednak na powiêkszenie powierzchni coko³u
w celu uzyskania wiêkszej stabilnoœci.
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Niemiecki byczek jest uk³adem trójdro¿nym
z konfiguracj¹ g³oœników mo¿e nie klasyczn¹, ale
jak najbardziej zrozumia³¹ – zreszt¹ podobn¹, jak
w Magnatach Quantum 709. Od wielu lat, przede
wszystkim dla utrzymania w¹skiej sylwetki kolumny, w kolumnach maj¹cych dysponowaæ najogólniej mówi¹c silnym basem, nie stosuje siê jednego du¿ego przetwornika niskotonowego, ale
dwa lub nawet wiêcej mniejszych. A kiedy na
skutek tego kolumna wyrasta na wysokoœæ ponad
metra, g³oœnik wysokotonowy, dla utrzymania go
na poziomie, na jakim znajduje siê g³owa siedz¹cego s³uchacza, zostaje czêsto przeniesiony pod
g³oœnik œredniotonowy.
G³oœniki niskotonowe i œredniotonowy maj¹
membrany w swojej g³ównej czêœci celulozowe,
co producent mocno podkreœla, przypominaj¹c
najlepsze tradycje celulozy ale i zaznaczaj¹c, ¿e
celuloza celulozie nierówna, i od jej rodzaju i jakoœci w du¿ej mierze zale¿¹ rezultaty brzmieniowe. Heco deklaruje, ¿e siêgn¹³ po najlepsze receptury i najlepszy surowiec – celulozê z sosny kanadyjskiej z domieszk¹ twardych w³ókien drzewnych w membranach niskotonowych i we³ny owczej w membranie œredniotonowej. Ponadto
membrany g³oœników niskotonowych zosta³y wzmocnione bardzo du¿¹ nak³adk¹ z plecionki z w³ókna wêglowego, co zwiêksza
ich sztywnoœæ, a zwiêkszenie masy pozostaje w akceptowalnych granicach, zreszt¹
procentuj¹c ni¿sz¹ czêstotliwoœci¹ rezonansow¹. Membrana œredniotonowego
ma natomiast najmniejsz¹ i najl¿ejsz¹
z mo¿liwych, tekstyln¹ nak³adkê przeciwpy³ow¹, jak równie¿ cewkê drgaj¹c¹ o mniejszej œrednicy – 25mm, przy
32mm w g³oœnikach niskotonowych.
Równie¿ górne zawieszenie jest inne –
mniejsze w œredniotonowym ni¿ w niskotonowych, które s¹ w ten sposób przygotowane do pracy z wiêkszymi amplitudami.
Daleko id¹ca specjalizacja dobrze pokazuje,
¿e sama œrednica g³oœnika tylko czêœciowo
okreœla jego przeznaczenie i mo¿liwoœci.
Ostatecznie taka sama œrednica g³oœników
niskotonowych i œredniotonowego pozwoli³a jednak w ich konstrukcjach zastosowaæ ten sam typ
kosza – jak wspomnia³em, odlewanego z aluminium, ale i nowoczeœnie wyprofilowanego, z bardzo w¹skimi, a¿ oœmioma ¿ebrami, i wentylacj¹
pod dolnym resorem. Uk³ady magnetyczne s¹
zaekranowane, œrednica ekranu 10-cm nie oznacza co prawda, ¿e “napêdy” s¹ bardzo silne, ale
przynajmniej “w normie”. Za to ponadnormatywne i efektywne dla lepszego brzmienia jest wyposa¿enie uk³adów magnetycznych w ukryte wewn¹trz, w obrêbie szczelin magnetycznych, miedziane pierœcienie, redukuj¹ce indukcyjnoœæ cewek drgaj¹cych, poprawiaj¹ce rozk³ad strumienia
i ostatecznie zmniejszaj¹ce zniekszta³cenia.
G³oœnik wysokotonowy ma b³yszcz¹cy aluminiowy front – wydaje siê, ¿e to obowi¹zkowe
nawi¹zanie do pierœcieni pozosta³ych g³oœników,
ale przecie¿ mog³oby zostaæ zrealizowane w sub-
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B³yszcz¹cy styl nie
koñczy siê na
przedniej œciance –
równie¿ tunele basrefleks wykonano
w tak dekoracyjny
sposób. Terminal
przy³¹czeniowy
z³o¿ono z solidnych
zacisków, w jego
obrêbie wprowadzono regulacjê poziomu wysokich
tonów.

Du¿o
i bardzo
dobrze.
Odlewane,
aerodynamiczne kosze
pokryto lakierem
proszkowym,
wszystkie uk³ady
magnetyczne
zaekranowano
telniejszy, i nawet bardziej konsekwentny sposób – diamentowaniem tylko centymetrowej
szerokoœci okrêgu, a nie ca³ej powierzchni. Sama
kopu³ka, zw³aszcza na tym tle, wydaje siê ju¿
zupe³nie niepozorna, ale niesie ze sob¹ nanotechnologiê... czy pojawiaj¹ siê tam mikroroboty? Jeszcze nie, mikrocz¹steczki pokrywaj¹ tekstyln¹ powierzchniê, wype³niaj¹c jej pory, co ma
prowadziæ do rozszerzenia pasma przenoszenia a¿ 50kHz (wed³ug danych producenta), czyli
o ca³¹ oktawê powy¿ej granicy, jak¹ osi¹gaj¹ typowe jednocalowe tekstylne kopu³ki. Ekranowanie g³oœnika wysokotonowego tworzy jednoczeœnie komorê wyt³umiaj¹c¹ ciœnienie od tylnej
strony kopu³ki.
Zwrotnica, zainstalowana na tylnej œciance,
sk³ada siê z filtrów wy¿szych rzêdów, i zawiera,
nie licz¹c rezystorów, 5 cewek (w tym 4 powiet-
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rzne) i 8 kondensatorów (5 polipropylenów) – mimo skomplikowania przewa¿aj¹
wiêc komponenty wysokiej jakoœci.
W obudowie za³o¿ono cztery poziome
wzmocnienia, z których jedno – po³o¿one
najwy¿ej, pod g³oœnikiem œredniotonowym jest przegrod¹ wydzielaj¹c¹ mu w³asn¹, zamkniêt¹ komorê. Trzy kolejne wzmocnienia to “wieñce” pomiêdzy niskotonowymi
(i poni¿ej ostatniego), które pracuj¹ we
wspólnej komorze bas-refleks, wentylowanej do ty³u dwoma tunelami. Ich œrednica
w œwietle nie jest du¿a – 5cm – co oznacza
w sumie umiarkowan¹ zsumowan¹ powierzchniê w stosunku do powierzchni trzech
g³oœników, ale bardzo okaza³e wyprofilowanie przy wylocie bêdzie przeciwdzia³aæ turbulencjom. Sposób wykonania i zamocowania
tuneli nawi¹zuje do elementów przedniej
œcianki – nie s¹ to standardowe, typowe plastikowe rurki, montowane “na wcisk”, ale znowu aluminiowe, przykrêcane pierœcienie, oczywiœcie elegancko zag³êbione w wyfrezowaniach,
tak jak g³oœniki. Nie mniej efektownie prezentuje
siê równie¿ ju¿ znany z innych Celanów, terminal
przy³¹czeniowy, który pe³ni tak¿e funkcjê regulacyjn¹ – dodatnie zaciski dla sekcji wysokotonowej s¹ zdublowane, u¿ycie pierwszego z nich
prowadzi do uzyskania charakterystyki teoretycznie liniowej (pozycjê opisano jako “linear”),
a drugiego do wzmocnienia poziomu wysokich
czêstotliwoœci (“+2dB”). Wszelkie opcje regulacyjne s¹ dla ortodoksyjnych audiofilów raczej
wstrêtne, bo przecie¿ bezkompromisowo d¹¿¹c
do neutralnego, czy jakkolwiek okreœlonego, najdoskonalszego brzmienia, konstruktor urz¹dzenia powinien mieæ przed sob¹ jego jasny obraz,
przedstawiaæ konkretn¹, jednoznaczn¹ propozycjê, a nie siaæ zw¹tpienie i proponowaæ mia³kie
alternatywy... w praktyce jednak konstruktor nie
jest w stanie przewidzieæ nawet obiektywnych
warunków, w jakich bêd¹ pracowa³y kolumny,
w tym przede wszystkim akustyki pomieszczenia
ods³uchowego, nie mówi¹c ju¿ o subiektywnych
upodobaniach klientów. Czemu za pomoc¹ jednej pary kolumn nie otworzyæ drzwi do dwóch
nieco ró¿nych brzmieñ? Z punktu widzenia producenta zwiêksza to szanse na sprzeda¿, a z punktu widzenia klienta pozwala mu... zmieniaæ zdanie podczas ods³uchiwania kolejnych p³yt. St¹d
te¿ pewne mo¿liwoœci regulacji – byle nie nazbyt
rozwiniête, bo prowadz¹ wówczas do dezorientacji i ci¹g³ego zmieniania ustawieñ – s¹ wed³ug
mnie zarówno korzystne, jak i jeszcze poprawne
politycznie. Tego typu mo¿liwoœci otwieraj¹
przed nami g³ównie niektóre firmy niemieckie,
zdecydowana wiêkszoœæ innych proponuje kolumny ostatecznie “zafiksowane”. Z konstrukcyjnego punktu widzenia to ¿aden problem i niemal
¿aden koszt, aby wprowadziæ choæby tak¹ regulacjê, jak w Celanach, s¹dzê wiêc, ¿e inni producenci nie oferuj¹ takich rozwi¹zañ w przekonaniu, i¿ audiofile tego nie lubi¹.

Zespo³y g³oœnikowe 3000-4000 z³ HI-FI
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Le¿¹ce delikatnie poni¿ej poziomu 4 omów
minimum charakterystyki modu³u impedancji
(rys. 1) okreœla 4-omow¹ impedancjê znamionow¹ Celana 800. Wypada jednak zaznaczyæ, ¿e zarówno to minimum, jak i ca³y kszta³t charakterystyki nie czyni z tej kolumny szczególnie wymagaj¹cego obci¹¿enia dla wzmacniacza; wzi¹wszy pod wagê wysok¹ efektywnoœæ - 90dB - wysokie poziomy ciœnienia uzyskamy nawet przy
kilkunastu watach, ale wysoka moc (ponad 300W)
uzasadnia pod³¹czenie silnej koñcówki, z któr¹
Celany 800 obs³u¿¹ nam ka¿d¹ imprezê.
W odró¿nieniu od testowanych i mierzonych
ju¿ Celanów 300 i 500, charakterystyka najwiêkszej konstrukcji w tej rodzinie nie mo¿e pochwaliæ siê bardzo dobrym zrównowa¿eniem ca³ego

rys. 2. Celan 800, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Celan 800, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3. Celan 800, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 4. Celan 800, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na wysokościach 80 cm,
90 cm i 100 cm.
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pasma, za to bryluje mocno wyeksponowanym
basem - ale nie najni¿szym, lecz w okolicach
100Hz; to nawet nie “œredni”, ale ju¿ “wy¿szy”
bas (rys. 2) - jakie strojenie wywo³a³o taki efekt,
poka¿e ostatni rys. 7.
Zakres œrednio-wysokotonowy jest ju¿ ³adnie
wyrównany, dla celów tego pomiaru regulator poziomu wysokich tonów zosta³ ustawiony w pozycji
“linear”, a oœ g³ówna ustalona na wysokoœci 90cm.
Na tej wysokoœci, pod k¹tem 15O , charakterystyka wci¹¿ biegnie bardzo ³adnie a¿ 20kHz, dopiero pod k¹tem 30O pojawia siê wyraŸny spadek
w zakresie wysokich czêstotliwoœci (rys. 3).
Powrót do ustawienia “na wprost”, ale wraz
ze zmian¹ wysokoœci (80 cm i 100cm na tle standardowych 90 cm) nie wywo³uje du¿ych zmian
na charakterystyce, lekkie os³abienie w zakresie
3-4kHz dotyczy wysokoœci 80 cm (rys. 4).

rys. 6. Celan 800, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 7. Celan 800, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Ró¿nica poziomów miêdzy charakterystykami dla obydwu ustawieñ regulatora poziomu wysokich tonów (rys. 5) wynosi ok. 1,5 dB od 4kHz
wzwy¿, ale i poni¿ej widaæ pewien jego wp³yw,
jakby g³oœnik wysokotonowy zosta³ pod³¹czony
przez ³agodny filtr, choæ uk³ad zwrotnicy wskazuje na co innego. Wracaj¹c wraz z tym obrazem
sytuacji do rys. 3 mo¿na stwierdziæ, ¿e takie
wzmocnienie wysokich czêstotliwoœci mo¿e byæ
korzystne przy ustawieniu kolumn pod k¹tem
15O - 30O.
Wp³yw maskownicy, jak zwykle, jest niekorzystny, powiêksza wczeœniej drobne nierównomiernoœci w zakresie wysokotonowym (rys. 6).
Zapowiadany wczeœniej rys. 7 pokazuje, jakie charakterystyki z³o¿y³y siê na przetwarzanie
niskich czêstotliwoœci. Bas-refleks trzech g³oœników niskotonowych jest dostrojony do 35Hz,

ciœnienie z otworów ma szczyt nieco poni¿ej
30Hz, ale doœæ niski poziom, natomiast w okolicach 100Hz pojawia siê podbicie na charakterystyce g³oœnika œredniotonowego (prawdopodobnie na skutek filtrowania 1. rzêdu bez linearyzacji
jego impedancji). Charakterystyka wypadkowa
jest wiêc taka, jak¹ znamy ju¿ z rys. 2 - wyraŸnie
wzmocnione okolice 100Hz, i “kolano” przy
30Hz, ale le¿¹ce ju¿ 10dB poni¿ej poziomu maksymalnego, choæ tylko 4dB poni¿ej poziomu z zakresu œrednio-wysokotonowego. Basu nie zabraknie.
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rys. 5. Celan 800, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ regulacji głośnika
wysokotonowego.
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Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

4
90
260
118x24x36,5
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go, ze zdecydowanie wzmocnionym basem. Jak
to siê sta³o? OdpowiedŸ pad³a na pocz¹tku - trzy
niskotonowe otwieraj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, choæ nie
koniecznoœæ. Po co? Odpowiedzi mog¹ byæ dwie:
Celany 800 zaprojektowano dla klientów, którzy
po prostu lubi¹ dostaæ basem w brzuch i po g³owie, albo do bardzo du¿ych pomieszczeñ, w których, w przypadku odsuniêcia kolumn od œcian,
rzeczywiœcie przydaje siê pewna nadwy¿ka basu
nad reszt¹ pasma. Sk¹din¹d ja te¿ testowa³em
Celany 800 w du¿ym pokoju, z daleka od œcian,
ale a¿ tyle basu nie by³o mi do szczêœcia potrzebne. Mimo to, bez ¿adnego naci¹gania, zanotowa³em same ciep³e s³owa pod adresem œrednich tonów – ¿e s¹ plastyczne, elastyczne, œpiewne, tyle
¿e pozostaj¹ w cieniu basu. Œrednica naprawdê
musi byæ w doskona³ej formie, jeœli mimo takiego
dominuj¹cego s¹siedztwa, wci¹¿ mo¿na wyraŸnie
dostrzec jej zalety, wrêcz wyrafinowanie.
Wspó³praca œrednich i wysokich tonów jest modelowa – z naturaln¹ spójnoœci¹, ale i rozdzielczoœci¹, pozwalaj¹c¹ dostrzegaæ zarówno podstawowe dŸwiêki, jak i alikwoty, bez ich przesadnego stapiania. W tym celu wypada jednak
ustawiæ regulator poziomu wysokich tonów w
pozycji “plus”, bo w pozycji wyjœciowej, teoretycznie neutralnej, wysokie tony s¹ po prostu
trochê za s³abe – podobny komentarz napisa³em
te¿ w przypadku Celana 300 i Celana 500, a tutaj
znacznie mocniejszy bas tym bardziej wymaga
choæby czêœciowej korekty z drugiego strony

D

Tekstylna kopu³ka pokryta nanocz¹steczkami przetwarza podobno a¿ do 50kHz.
B³yszcz¹ce aluminiowe pierœcienie to nie
dokrêcone dekoracje, ale integralne
elementy samych g³oœników.

pasma. Zreszt¹ jak pokazuj¹ pomiary, owo wyeksponowanie jest bardzo delikatne, i charakterystyka wcale nie wzmacnia wysokich tonów
bardziej, ni¿ robi to wiêkszoœæ kolumn “bez
uprzedzenia” – dos³ownie pierwszy przyk³ad
z brzegu to Magnat Quantum 709. I mocny dowód na wysok¹ jakoœæ równie¿ wysokich tonów
Celana 800 pochodzi w³aœnie st¹d, ¿e tak minimalne podniesienie tego zakresu ponad poziom
œrednicy, a przy hegemonii basu, pozwala us³yszeæ i blask, i detalicznoœæ, i “powietrze”. To, co
pozostaje po umownym odfiltrowaniu basu, jest
dla mnie wyborne – ale w rzeczywistoœci musimy
przyj¹æ brzmienie w ca³oœci. ¯e basu jest du¿o –
to bezdyskusyjne. Czy du¿o znaczy za du¿o – to
zale¿y od upodobañ i warunków akustycznych.
Wydaje siê jednak, ¿e konstruktor Celanów 800
stara³ siê o to, aby absolutnie nikt nie poskar¿y³
siê, ¿e basu jest ma³o, nie bacz¹c na du¿¹ liczbê
tych, dla których basu bêdzie za du¿o. I to ma
sens, bo mniej basu maj¹ po prostu mniejsze Celany, wiêc ca³a ich seria daje kompletny wybór.
Moja osobista wielka sympatia i rekomendacja pozostaje przy mniejszym, zrównowa¿onym, “normalniejszym” Celanie 500, st¹d kontrowersyjnoœæ Celana 800 oczywiœcie oznacza dla mnie
pewne rozczarowanie – nie jest to prosty, liniowy postêp wzglêdem tañszego modelu, ale ewolucja charakteru brzmienia w jednym, wybranym
kierunku – zdecydowanego wzmocnienia basu.
Ciekaw jeszcze tylko jestem, jak¹ pozycjê na tej
brzmieniowej skali zajmuje Celan 700, konstrukcyjnie poœredni pomiêdzy “piêæsetk¹” a “osiemsetk¹”. Wcale bowiem nie jest przes¹dzone, ¿e
znajduje siê dok³adnie pomiêdzy – w zale¿noœci od zamiarów konstruktora, mo¿e byæ znacznie bli¿szy Celanowi 500 lub Celanowi 800. Jak
widaæ na znanych ju¿ przyk³adach, wszystko jest
mo¿liwe.

O

u¿ z opisu konstrukcji wynika, ¿e kto szuka
kolumn o najwy¿szej “jakoœci postrzeganej”
(w tym zakresie ceny) i myœli, ¿e ze s³yszeniem ró¿nic nie jest u niego najlepiej, wiêc tym
sobie g³owy nie chce zaprz¹taæ – w zasadzie ju¿
znalaz³...
Z trzema 18-cm g³oœnikami w szczególnoœci,
a z du¿ym potencja³em sekcji niskotonowej w
ogólnoœci, mo¿na zrobiæ wszystko – wykorzystaæ
dla rozszerzenia pasma przenoszenia, albo dla
podniesienia efektywnoœci ca³ego zespo³u, albo
dla wyeksponowania tylko zakresu niskich tonów. W praktyce dysponuje siê tym potencja³em
w taki sposób, ¿e czêœciami deleguje do wykonania, przynajmniej w pewnym stopniu, ka¿dego
z tych zadañ, dziêki czemu du¿e kolumny chwal¹
siê najczêœciej, w porównaniu do mniejszych braci, wszystkimi powy¿szymi zaletami. Ostateczny
rezultat zale¿y od wielkoœci obudowy, sposobu
jej strojenia, filtrowania i t³umienia wszystkich
g³oœników przez zwrotnicê. Ju¿ po ods³uchach
i naszych pomiarach zajrza³em do katalogu Heco,
co te¿ wed³ug firmowych “papierów” Celan 800
ma potrafiæ wiêcej ni¿ mniejsze Celany – i poza
oczywiœcie wy¿sz¹ moc¹, której powy¿ej nie wymieni³em, jego dolna granica przenoszenia ma
byæ ni¿sza o 2Hz (20Hz) ni¿ w Celanie 700 (22Hz)
i o 4Hz ni¿sza ni¿ w Celanie 500 (24Hz). Poniewa¿ decybelowe spadki nie s¹ zadeklarowane,
wiêc nie nale¿y zbytnio sugerowaæ siê samymi,
jak¿e obiecuj¹cymi, wartoœciami bezwzglêdnymi.
Co ciekawe, i zupe³nie nowatorskie, producent
w ogóle nie podaje efektywnoœci. Wed³ug naszych pomiarów, poziom w zakresie powy¿ej
200Hz dla Celana 800 wynosi 89dB, podczas gdy
dla testowanego rok temu Celana 500 – 88dB,
a dla te¿ przez nas badanego Celana 500 – 87dB.
Ale co to u licha jest, ods³uch czy laboratorium?
A gdzie mam pisaæ o zwi¹zkach miêdzy konstrukcj¹, wra¿eniami ods³uchowymi a wynikami
pomiarów? W przypadku Celana 800, maj¹c na
koncie testy innych konstrukcji tej serii, trudno
powstrzymaæ siê przed tymi rozwa¿aniami. Bowiem Celan 800 brzmi w du¿ym, zbyt du¿ym
stopniu inaczej... Wyk³adam karty brzmienia na
stó³ – i nie s¹ to karty znaczone poznaniem wyników pomiarów. Celany 800 graj¹ basem - bardzo
mocnym, ciê¿kim, poprzez pod³adowanie w wy¿szym podzakresie, a nie wype³nienie najni¿szymi rejestrami. Ju¿ sam charakter niskich tonów
jest inny ni¿ choæby w Celanach 500, a tym bardziej inny jest ca³oœciowy obraz, równowaga tonalna – która ju¿ w mniejszych Celanach wcale
nie faworyzowa³a wy¿szego zakresu, kreowa³a
brzmienie raczej skupione, nasycone, ale te¿
konturowe, przejrzyste, i ostatecznie bardzo
dobrze zrównowa¿one – bez umizgiwania siê
wyeksponowaniem czy to obydwu, czy jednego
wybranego skraju pasma. Celany 800 to jakby po³¹czenie znanego ju¿, doskonale zintegrowanego
i wyrównanego zakresu œrednio-wysokotonowe-

CELAN 800
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

7000
ELCO-EXIM
www.elcoexim.com

Wykonanie i komponenty
Arsena³ bardzo dobrych przetworników opartych
na tradycji celulozowo-tekstylnej, obudowa
mocna, elegancko wykoñczona, ekskluzywne dodatki
– w tej cenie niezwyk³e bogactwo technicznomateria³owe.
Laboratorium
Wzmocnione okolice 100Hz, wyrównany zakres
œrednio-wysokotonowy. Bezpieczna 4-omowa impedancja, wysoka efektywnoœæ.
Brzmienie
Naturalny, spójny i precyzyjny zakres œrednio-wysokotonowy; dominuj¹ce twarde niskie. Kolumny najwyraŸniej do du¿ych pomieszczeñ i/lub dla g³odnych basowego uderzenia.
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Klasycznie ciê¿kie œrodki

Magnat QUANTUM 709
Quantum 709 to przyk³ad konstrukcji opartej na sprawdzonych zasadach, zgodnych
z prawami akustyki. Bez chimer, bez przesady. To zdroworozs¹dkowy wybór dwóch
œredniej wielkoœci g³oœników niskotonowych, mocnego œredniotonowego
i standardowej kopu³ki wysokotonowej, w du¿ej obudowie nie poddaj¹cej siê nazbyt
awangardowym wzorniczym trendom.

T

ylko ¿e taka kolumna nie zdobêdzie serc
p³ci piêknej, a poniewa¿ jest niemiecka,
nie od razu zdobêdzie zaufanie audiofilów.
Ciê¿ki jest ¿ywot ciê¿kich, dobrych kolumn. Konstruktor uk³adu trójdro¿nego, zw³aszcza dysponuj¹c sporym bud¿etem, mo¿e zrealizowaæ bardzo ró¿ne konfiguracje g³oœnikowe, ale wybór
jakiejkolwiek opcji zawsze jednych klientów zadowoli, a innych nie. Projektant musi wiêc zasta-

nawiaæ siê nie tylko nad tym, jakimi œrodkami
najpewniej uzyska zamierzone rezultaty brzmieniowe, ale i jakie œrodki, nawet niezale¿nie od
tych rezultatów, spotkaj¹ siê z sympati¹ wiêkszej
czêœci klientów – czy to ze wzglêdu na kredyt
zaufania, jakim bêd¹ oni darzyæ okreœlone rozwi¹zania, czy te¿ z powodów estetycznych - zastosowanie okreœlonych œrodków w du¿ym stopniu zdeterminuje wygl¹d kolumny. Owe eufemis-
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tycznie okreœlane “œrodki” to oczywiœcie przede
wszystkim g³oœniki niskotonowe – ich wielkoœæ,
liczba i po³o¿enie. Inaczej w przypadku uk³adów
dwuipó³dro¿nych – s¹ one do siebie w ogólnym
zarysie bardzo podobne, mo¿na powiedzieæ, ¿e
istnieje kanon, od którego s¹ wyj¹tki, ale wystêpuj¹ one tylko w skali potwierdzaj¹cej regu³ê.
Daleko posuniêta unifikacja uk³adów dwuipó³dro¿nych wynika z oczywistych przes³anek technicznych – œrednica 18-cm jest najlepszym kompromisem w przypadku g³oœników nisko-œredniotonowych, bo pozwala “jeszcze” dobrze przetwarzaæ œrednie tony, a zarazem “ju¿” potrafi graæ
basem; drugi taki g³oœnik wspomaga przetwarzanie niskich czêstotliwoœci, i sprawa za³atwiona.
W uk³adzie trójdro¿nym nie jest ani oczywista
wielkoœæ g³oœnika œredniotonowego, ani tym bardziej niskotonowego. Generalnie rzecz ujmuj¹c,
dla efektywnego przetwarzania jak najni¿szego
basu, im g³oœnik wiêkszy – tym lepszy. Ale pod
warunkiem ¿e... bêdzie mia³ proporcjonalnie
du¿y, silny uk³ad magnetyczny i odpowiedni¹ objêtoœæ obudowy, która jednak w przypadku stosowania w³aœnie silnych magnesów, mo¿e byæ nawet zmniejszona bez pogorszenia parametrów –
w szczegó³y nie bêdziemy wchodziæ. Powy¿sze
w dobrych konstrukcjach mo¿na zapewniæ, ale
jednego siê nie przeskoczy – g³oœnik o du¿ej
œrednicy wymusi albo du¿¹ szerokoœæ obudowy,
albo jego umieszczenie na bocznej œciance.
A dzisiaj wiêkszoœæ klientów pierwszego nie lubi,
a drugiego siê boi. Najpopularniejszym rozwi¹zaniem tego problemu jest zamiana jednego du¿ego g³oœnika niskotonowego na kilka mniejszych.
Tak sprawê upraszczaj¹c, wydaje siê ¿e mo¿na
zastosowaæ bardzo wiele ma³ych g³oœników, ale
poniewa¿ liczy siê nie tylko ca³kowita powierzchnia, ale i amplituda, z jak¹ membrana mo¿e siê
poruszaæ, a i ta w przypadku ma³ych g³oœników
jest zwykle mniejsza ni¿ w wiêkszych, st¹d tutaj
równie¿ zdroworozs¹dkow¹ granic¹ takiej “rozmiany na drobne” jest œrednica 18-cm. Tym tropem idzie Heco Celan 800 z trzema 18-cm
g³oœnikami niskotonowymi, jak równie¿ flagowe
Magnaty - Quantum 908, z a¿ czterema 18-tkami.
Co wiêcej, prawie wszystkie kolumny Heco
i Magnata opieraj¹ siê na g³oœnikach 18-cm – zarówno w roli œredniotonowych, nisko-œredniotonowych, jak i niskotonowych. A wyj¹tkiem jest
w³aœnie Quantum 709, z najnowszej serii Quantum 700. S¹ wiêc ju¿ trzy serie Quantum – historycznie pierwsza i najtañsza (chocia¿ wcale nie
niskobud¿etowa) Quantum 500, referencyjna
Quantum 900, i ulokowana pomiêdzy nimi seria
Quantum 700, i tylko w niej znajdziemy kolumnê
tak klasycznie potê¿n¹, jak Quantum 709.
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Dwa 22-cm g³oœniki niskotonowe maj¹ tak¹
sam¹ powierzchniê membran, jak trzy 18-cm
(czyli tak¹, jak jeden 30-cm), wiêc s¹ to, pod tym
wzglêdem, rozwi¹zania z grubsza bior¹c alternatywne. Jednak, chocia¿ wiêkszoœæ klientów woli
dzisiaj kolumny smuk³e, to przygotowany dla nich
wybór jest ju¿ ogromny, natomiast wci¹¿ i chyba
zawsze bêdzie grono w¹tpi¹cych w mo¿liwoœci
ma³ych g³oœników niskotonowych, choæby nie
wiadomo ilu...
G³oœniki niskotonowe prezentuj¹ siê solidnie
i atrakcyjnie, zarówno z przodu, jak i z ty³u. Matowy, bia³y kolor membran nie jest ¿adn¹ sztuczk¹, pochodzi od naturalnej barwy aluminium pokrytego warstw¹ ceramiczn¹. Kosz jest oczywiœcie odlewany z metali lekkich, i chocia¿ jego zewnêtrzny pierœcieñ nie b³yszczy siê tak efektownie jak w Celanach, to z bliska wygl¹da jeszcze
bardzie elegancko. Kosz jest bardzo “przewiewny”, jego ¿ebra filigranowo w¹skie, przeœwit pod
dolnym zawieszeniem wyj¹tkowo du¿y. Uk³ad
magnetyczny (razem z ekranem) ma powa¿n¹
œrednicê 13-cm. Nieco mniejszy, 18-cm g³oœnik
œredniotonowy ma analogiczn¹ konstrukcjê, z proporcjonalnym, równie¿ ekranowanym 10-cm uk³adem magnetycznym.
Konsekwentnie, równie¿ g³oœnik wysokotonowy jest ekranowany, chocia¿ po¿ytki z tej
konsekwencji, czy w ogóle z ekranowania, dotycz¹ coraz mniejszej czêœci klientów – telewizory
LCD i PDP nie wymagaj¹ takiej ochrony. Mimo
to wielu producentów rozpêdzi³o siê w ekranowaniu, bazuj¹c na sytuacji sprzed kilku lat, kiedy
kino domowe by³o w fazie najintensywniejszego
rozwoju, ale jeszcze w du¿ej mierze w oparciu
o telewizory kineskopowe. Samo ekranowanie
niczemu nie szkodzi, ale jednak trochê kosztuje.
Byæ mo¿e klienci nie s¹ dobrze zorientowani
w tych zmianach uwarunkowañ, ale te¿ nie s¹dzê, aby domagali siê ekranowania kolumn g³ównych – poprzestaj¹ raczej na centralnych, najczêœciej ustawianych blisko telewizora.
Kopu³ka wydaje siê tekstylna, producent
przedstawia j¹ jako Polyester Epoxy Compound
i deklaruje, ¿e swoim pasmem przenoszenia siêga a¿ 55kHz, chocia¿ ostro¿nie nie podaje decybelowego spadku przy tej ultrasonicznej czêstotliwoœci. Na froncie g³oœnika naklejono “gwiazdê”
z materia³u przypominaj¹cego aksamit, dla zredukowania powstaj¹cych tutaj odbiæ. Kiedyœ rozwi¹zanie to stosowano czêœciej ni¿ obecnie, za

to teraz, w wydaniu Magnata, nosi miano “technologii E.R.A.” (Early Reflection Absorption) –
wystarczy kawa³ek szmatki wyciêtej w ³owicki
wzorek, i jest technologia...
G³oœnik wysokotonowy znajduje siê w ma³ej,
wydzielonej komorze – to siê zdarza, gdy konstruktor nie chce t³umiæ ciœnienia od tylnej strony
kopu³ki w standardowej, ma³ej puszce, a przygotowuje bardziej komfortowe (jakoby) warunki
(odradzam jednak amatorskie usuwanie puszek,
bo zmienia to parametry i charakterystykê g³oœnika). Ale przecie¿ tutaj g³oœnik wysokotonowy
ju¿ ma swoj¹ puszkê (ekran), wiêc.. to siê te¿
czasami spotyka – dodatkowe zabezpieczenie
przed ciœnieniem od g³oœników niskotonowych,
które mog³oby przedostaæ siê do uk³adu drgaj¹cego g³oœnika wysokotonowego drobnymi nieszczelnoœciami jego konstrukcji. Ale zaskoczenie
jest pe³ne gdy stwierdzamy, ¿e ta ma³a komora
jest regularnie wyt³umiona – czyli jednak tak, jak
w przypadku, gdy g³oœnik wysokotonowy nie ma
puszki i jest z ty³u otwarty. Mo¿e coœ przeoczy³em? Komora dla wysokotonowego zosta³a “wykrojona” poziom¹ pó³k¹ z komory œredniotonowego, która z kolei jest utworzona przez przegrodê biegn¹c¹ pod k¹tem 45O. To pomo¿e zredukowaæ fale stoj¹ce – równie¿ w komorze g³oœników niskotonowych. Tam znajdujemy szereg
wzmocnieñ, równie¿ w postaci wi¹zañ miêdzy
bocznymi œciankami, ulokowanych m.in. za g³oœnikami niskotonowymi, tak ¿e ich uk³ady magnetyczne znajduj¹ tam oparcie. Front obudowy ma
godn¹ tak potê¿nej konstrukcji gruboœæ 3-cm.
Boczne œcianki lekko rozszerzaj¹ obudowê ku ty³owi, tak ¿e jest ona tam jeszcze szersza (26cm)
ni¿ przodu (22cm) – znowu mo¿na do tego dorabiaæ teoriê o redukcji fal stoj¹cych, ale nie mniej
istotne jest, ¿e dziêki temu obudowa osi¹gnê³a
optymaln¹ objêtoœæ. I jest to objêtoœæ niebagatelna – ok. 70 litrów, w tym ok. 10 litrów dla œredniotonowego. Konstruktor Quantumów 709 nie
szczypa³ siê, nie przejmowa³ zaleceniami estetycznie zorientowanych marketingowców, ale
wywali³ tak¹ kolumnê, jaka by³a mu potrzebna
dla ustalenia najlepszych warunków pracy wszystkich g³oœników. W ten sam sposób post¹pi³ dobieraj¹c parametry bas-refleksowego tunelu –
otwór na tylnej œciance mo¿e przestraszyæ, nale¿y te¿ uwa¿aæ, aby nie zaklinowa³o siê tam jakieœ
domowe zwierzê. Otwór ma w œwietle œrednicê
9-cm, i ³agodnym wyprofilowaniem rozszerza siê
Uk³ady magnetyczne s¹ du¿e, a kosze
bardzo “przewiewne” – g³oœniki Quantuma
709 udowadniaj¹, ¿e nie tylko wielkoœæ
i iloœæ, ale tak¿e jakoœæ tej konstrukcji jest
na bardzo wysokim poziomie.
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Mocna bryka musi
mieæ dobry wydech – rura Quantuma 709
ma na koñcu wyprofilowania œrednicê
18-cm!
ku wylotowi do œrednicy 18-cm! W takiej sytuacji
o ¿adnych k³opotach ze zbyt du¿¹ prêdkoœci¹
powietrza nie mo¿e byæ mowy, uk³ad przygotowano do swobodnej pracy przy bardzo wysokich
poziomach wysterowania, a taki tunel oczywiœcie
solidnie przykrêcono.
Obudowa dostarczonej do testu pary by³a
oklejona naturalnym fornirem czereœniowym,
jest te¿ dostêpna wersja czarna i srebrna. Myœlê,
¿e wraz z powrotem mody na kolor czarny, Quantumy 709 bêd¹ w takim wykonaniu wygl¹daæ
zawodowo, bo w czereœni s¹ trochê opas³e. Polakierowany na czarno cokó³ lekkim ³ukiem wychodzi przed p³aszczyznê frontu, maskownica
jest doœæ cienka i w dodatku od wewn¹trz wyprofilowana, aby w mo¿liwie najmniejszym stopniu zak³óca³a promieniowanie.
Uk³ad elektryczny podzielono miêdzy dwie
p³ytki – p³ytka z filtrem sekcji niskotonowej znajduje siê w dolnej czêœci obudowy, filtry g³oœników œredniotonowego i wysokotonowego wy¿ej.
Zwrotnica jest rozbudowana, co zreszt¹ potwierdza producent podaj¹c nachylenie filtrów
24dB/okt., polipropyleny i elektrolity, tak jak
cewki powietrzne i rdzeniowe, maj¹ mniej-wiêcej podobne udzia³y.
Zaciski podwójnego gniazda przy³¹czeniowego s¹ zwarte nie blaszkami, ale odcinkami przewodów, zakoñczonych z jednej strony banankami, a z drugiej ma³ymi wid³ami.
Tak jak Celan 800 jest chyba wszystkim, a nawet czymœ wiêcej, czego dot¹d mo¿na by³o
oczekiwaæ – pod wzglêdem konstrukcyjnym –
w zakresie 7000 z³, tak Quantum 709 dostarcza
jeszcze wiêcej techniki za... jeszcze wy¿sz¹
cenê, ale i tak poni¿ej 10 000 z³ nie spodziewam siê szybko spotkaæ czegoœ równie imponuj¹cego.
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maj 2007

35

Ten temat uprzejmie przemilcza³em w komentarzu do laboratorium Heco, ale dotyczy on
w takim samym stopniu Celana 800, jak i Quantuma 709. Obydwaj producenci, na niemieck¹ mod³ê, w rubryce “impedancja” podaj¹: “4-8 Ohm”.
Sto razy ju¿ wyjaœnialiœmy, ale mamy okazjê na
raz sto pierwszy, ¿e to tylko mydlenie oczu w sytuacji, gdy zespó³ g³oœnikowy ma impedancjê
znamionow¹ 4 omy, a producent nie chce tego
przyznaæ, aby nie zra¿aæ klientów bior¹cych sobie do serca zalecenia wielu producentów amplitunerów, aby pod³¹czaæ tylko kolumny 8-omowe. Ale jak siê maj¹ kolumny za prawie 10 000 z³
do amplitunerów? Te ostatnie kojarz¹ nam siê
g³ównie z urz¹dzeniami coraz tañszymi, ale przecie¿ s¹ i wielokana³owe “flagowce” w cenach po-

rys. 2. Quantum 709, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Quantum 709, charakterystyka modułu impedancji.

dobnych jak nasze kolumny, które doœæ ³atwo
wyobraziæ sobie w ich towarzystwie, i one tak¿e
czêsto opatrzone s¹ zastrze¿eniem co do impedancji kolumn. Kiedy jednak pod³¹czymy do nich,
œwiadomie lub nie, kolumny 4-omowe, w dziewiêædziesiêciu procentach przypadków nic z³ego
siê nie dzieje.
Charakterystyka impedancji Quantuma 709
(rys. 1) ma minimum na poziomie bliskim
3 omów, i to w najbardziej eksploatowanym zakresie wokó³ 100Hz, wiêc trudno przes¹dzaæ, ¿e
ka¿dy amplituner da sobie z tym radê; to obci¹¿enie, które nie jest jeszcze bardzo trudne, ale
³atwe te¿ dawno ju¿ nie jest. Efektywnoœæ napiêciowa 89dB to w tej sytuacji dobry, choæ nie nadzwyczajny wynik. Podsumowuj¹c ten rozdzia³,
Quantum 709 jest przeznaczony do wspó³pracy
z normalnymi, niekoniecznie mocarnymi, zarazem i nie nazbyt skrajnymi w swojej lampowej
s³aboœci wzmacniaczami.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) nie
odpowiada bezwzglêdnemu przepisowi na liniowoœæ, ale ma kszta³t doœæ czêsto spotykany, bo
“fizjologiczny” – wzmocnione zosta³y niskie i wysokie czêstotliwoœci, ale nieprzesadnie, w miarê
symetrycznie i z ³adnym rozci¹gniêciem w stronê samych skrajów pasma.
Wystarczy jednak przesun¹æ siê nieco w bok,
czyli zejœæ z osi g³ównej (która ustalona zosta³a
na wysokoœci 90 cm), aby wysokie tony szybko
“topnia³y” – pod k¹tem 15O mamy ju¿ tylko minimalne wyeksponowanie, a pod k¹tem 30 O ju¿
zbyt du¿¹ stratê w najwy¿szej oktawie (rys. 3).

rys. 3. Quantum 709, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.
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rys. 4. Quantum 709, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na wysokościach 80 cm,
90 cm i 100 cm.

rys. 5. Quantum 709, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 6. Quantum 709, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

Bardzo stabilne s¹ natomiast charakterystyki
wraz ze zmian¹ wysokoœci osi pomiaru (rys. 4) –
przy 100 cm przebieg le¿y bardzo blisko “regulaminowych” 90 cm, na wysokoœci 80 cm poziom
w zakresie 2-5kHz obni¿a siê o pó³tora decybela, na skutek nieco s³abszej zbie¿noœci fazowej
miêdzy g³oœnikiem œredniotonowym a wysokotonowym, ale i tak skala tego zjawiska jest niewielka. Mo¿na wiêc w praktyce siedzieæ nieco ni¿ej
lub wy¿ej, a brzmienie bêdzie wci¹¿ bardzo podobne – i zgodne z intencjami konstruktora.
Dwa “zêby” przy 3 i 4kHz wprowadza za³o¿enie maskownicy (rys. 5) – doœæ typowy jej
wp³yw prawie nigdy nie jest dla charakterystyki
korzystny.
Rys. 6 opowiada nam historiê przetwarzania
niskich czêstotliwoœci – charakterystyka z do³kiem przy ok. 35Hz obrazuje ciœnienie z pary niskotonowych, górka ze szczytem przy tej czêstot-

liwoœci to ciœnienie z otworu obudowy. Pe³na
zbie¿noœæ tych dwóch “momentów” i symetryczny kszta³t charakterystyki otworu wskazuje na
klasyczne strojenie bas-refleksu, optymalne dobranie parametrów obudowy do parametrów
g³oœników. Na przetwarzanie tego zakresu ma
te¿ jednak wp³yw i g³oœnik nominalnie œredniotonowy – st¹d i jego charakterystyka na tym rysunku, choæ przecina siê ona z charakterystykê niskotonowych przy 350Hz, to poni¿ej opada bardzo ³agodnie. Charakterystyka wypadkowa prezentuje siê bardzo ³adnie, co mogliœmy doceniæ
ju¿ na rys. 2.
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znacza siê obecnoœæ najni¿szych pomruków, a nie
przede wszystkim twardych uderzeñ wy¿szego
podzakresu. Bas z Quantumów 709 jest piêknie
rozwiniêty, g³êboki, lekko zmiêkczony, ale swobodny i dok³adny. Jest go du¿o, ale procent ludnoœci, która stwierdzi, ¿e jest go za du¿o, bêdzie
z pewnoœci¹ znacznie mniejszy, ni¿ w przypadku
Celana 800. Wysokie tony pe³ni¹ rolê “rozjaœniaj¹c¹”, a jednoczeœnie s¹ na tyle ³adne, ¿e ich
przewaga nad œrednic¹ nie razi, nie mêczy, nie
nudzi – góra pasma jest mi³a i elegancka poprzez
swoj¹ rozdzielczoœæ, umiejêtnoœæ ró¿nicowania
subtelnoœci. I wrêcz pomaga œrednicy, bo p³ynnie, bez wywo³ywania wra¿enia natarczywoœci,
otwiera j¹, dodaje przejrzystoœci.
Dla recenzenta jest czytelne, ¿e œrednie tony
zosta³y trochê cofniête, i nie s¹ one tak muzykalne i charyzmatyczne jak w Celanie 800, ale celnie
utrafiona harmonia ca³ego brzmienia pozwala na
ten szczegó³ nie zwracaæ uwagi; nikt nieprzygotowany do recenzenckiej analizy nie odczuje ¿adnego dyskomfortu czy nienaturalnoœci. W przypadku profili brzmieniowych nie opartych na bezwzglêdnej liniowoœci, a dopuszczaj¹cych pewne
“manipulacje”, najczêœciej polegaj¹ce w³aœnie na
wzmocnieniu niskich i wysokich tonów, co ma na
celu “uatrakcyjnienie” dŸwiêku pewnym kosztem
neutralnoœci, wypada doceniæ uchwycenie tego
punktu równowagi, w którym brzmienie jest ju¿
lekko podkrêcone, podrasowane, ale jeszcze
nieprzewalone na basie, nieprzerysowane na gó-

D

Licytacji ci¹g dalszy - Skoro Heco zadeklarowa³o 50kHz, to Magnat proponuje 55Hz.
Tak wysoko ma przetwarzaæ ta skromna
tekstylna kopu³ka, i chyba niewiele jej
w tym pomo¿e wyciêty w gwiazdê materia³
wyt³umiaj¹cy.

rze. To oczywiœcie kwestia subiektywna, gdzie
le¿y ten punkt, wiêc mogê tylko w swoim imieniu stwierdziæ, ¿e Quantumy 709, a przes³ucha³em na nich kilkanaœcie p³yt, ani przez chwilê nie
wpad³y w pu³apkê agresji w ¿adnym podzakresie.
A przecie¿ z eksperckiego nawyku jestem bardziej ukierunkowany na chwalenie charakterystyk bli¿szych, ni¿ dalszych liniowoœci. Dlatego,
choæ mam wielkie uznanie dla bardziej wyrównanych, neutralnych, precyzyjnych, flagowych Quantumów 908 (test w Audio 3/06), to mogê sobie
wyobraziæ, ¿e w “œlepym teœcie” wielu klientów
wskaza³oby na znacznie tañsze 709 jako na swojego faworyta, graj¹cego ciekawiej, z wiêkszym
rozmachem. Mo¿na by wiêc kombinowaæ, ¿e
konstruktor tych kolumn z wyczuciem zastosowa³ pewne elementy “niemieckiego brzmienia”,
tak aby utrafiæ w gusta jak najszerszej grupy
klientów, a jednoczeœnie nie naraziæ siê na krytykê œrodowisk opiniotwórczych, które s¹ w stanie
zniechêciæ nawet tych, którym kolumny te po
prostu bardzo by siê spodoba³y... ale po co tak
kombinowaæ? Quantumy 709 to po prostu bardzo
dobre kolumny, i bez owijania w bawe³nê powiem, ¿e lepsze ni¿ Celany 800. Jak Heco
by³o lepsze od konkurencji, te¿ pisa³em. Heco
wci¹¿ ma rewelacyjne w relacji jakoœci do ceny,
tañsze modele z serii Celan, natomiast w tym zakresie ceny, to Quantum 709 mo¿e z du¿ymi szansami na sukces powalczyæ z takimi ulubieñcami
publicznoœci, jak Dynaudio Focus 220 czy Focal
Chorus 836V, o którym ju¿ nied³ugo... I jeszcze
jedno, czego mo¿na siê domyœlaæ, ale wypada
postawiæ “kropkê nad i” – Quantumy potrafi¹ zagraæ bardzo g³oœno i wci¹¿ czysto, z czego mo¿e
na co dzieñ nie bêdziemy korzystaæ, ale jak przyjdzie co do czego... pod tym wzglêdem ca³¹ konkurencjê zostawiaj¹ w tyle.
Andrzej Kisiel

O

rzy opisie Celana 800 powstrzyma³em siê od
przypominania groŸnego has³a “niemieckiego
brzmienia” i groŸnych treœci, jakie ono ze sob¹
niesie – by³y do dyspozycji i rozwiniêcia inne
w¹tki, konstrukcyjno-pomiarowo-ods³uchowoporównawcze. Ale tutaj nie mam nowego pomys³u, a pozostawienie od³ogiem tematu niemieckiego brzmienia by³oby czystym marnotrawstwem.
Pewne skrêpowanie ponownym jego omawianiem przezwyciê¿am nastêpuj¹cymi okolicznoœciami – testujemy dwie niemieckie, i tylko niemieckie kolumny, mamy przekonanie, a nawet
wiedzê o tym, ¿e Audio zdobywa nowych Czytelników, jeszcze nieœwiadomych tych arcywa¿nych spraw i pogl¹dów, wreszcie “niemieckie
brzmienie” wci¹¿ jest dobrym kluczem, uk³adem
odniesienia przy opisie kolejnych kolumn, oczywiœcie g³ównie niemieckich. W ramach kilku poprzednich testów, porusza³em tê kwestiê i u¿ywa³em tej miary z okreœlon¹ intencj¹, dla zaprzeczenia, ¿e niemieckie zespo³y g³oœnikowe wci¹¿
podpadaj¹ pod ten czy jakikolwiek inny schemat.
Przypomnê, ¿e “niemieckie brzmienie” historycznie oznacza przede wszystkim wyeksponowany bas i wysokie tony, czyli dŸwiêk tzw. “wykonturowany” (ale nie od wyraŸnie rysowanych
konturów poszczególnych dŸwiêków, ale od nazwy staromodnego filtru “kontur”, kszta³tuj¹cego w ten sposób charakterystykê przetwarzania
w dawnych wzmacniaczach). Stwierdza³em jednak na kolejnych przyk³adach, równie¿ porównuj¹c kolumny z ró¿nych krajów, ¿e wspó³czesne
niemieckie zespo³y g³oœnikowe wcale nie s¹ bli¿sze takiemu profilowi, ni¿ inne – a je¿eli uparcie
szukaæ narodowych konotacji, to najczêœciej tak
rozumiane “niemieckie brzmienie” maj¹ kolumny... francuskie, podczas gdy Niemcy coraz czêœciej przygotowuj¹ charakterystyki bardzo bliskie
liniowoœci... No có¿, w takim razie znów mo¿na
im coœ zarzuciæ – “niemiecki porz¹dek”, brak polotu, zbyt “mechanistyczne” podejœcie do rozwi¹zywania problemu naturalnego brzmienia, które
nie musi byæ w stu procentach to¿same z liniowoœci¹ charakterystyki. Jak siê chce psa uderzyæ
(zw³aszcza niemieckiego), kij siê zawsze znajdzie. Ale Heco Celan 800 i Magnat Quantum 709
nie s¹ kolejnymi niemieckimi kolumnami, które
ani trochê nie chc¹ graæ po niemiecku – chocia¿
ka¿da z nich gra inaczej. Celan 800 gra po niemiecku tylko lew¹ rêk¹, ale jak! Wali basem z ca³ej si³y, natomiast wysokie tony dawkuje ju¿ z audiofilskim umiarem. Quantum 709 inaczej – pokazuje bardziej symetryczne spektrum, z wyeksponowaniem zarówno niskich, jak i wysokich tonów, co jednak, w³aœnie na skutek takiego wzajemnego zrównowa¿enia skrajów pasma, zapobiega wyraŸnej dominacji któregokolwiek z nich,
wiêc ogólna równowaga jest zachowana – zreszt¹, tutaj bezwzglêdne wzmocnienie niskich tonów nie wydaje siê a¿ tak silne jak w Celanach
800, a jednoczeœnie wyraŸniej i milej dla ucha za-
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Dystrybutor
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Wykonanie i komponenty
Potê¿na bryka, efektownie i solidnie wykonana z elementami wysokiej klasy. Obudowa z grubym frontem,
nowoczesne g³oœniki niskotonowe/œredniotonowe
z membranami ceramiczno-aluminiowymi.
Laboratorium
Lekko wyeksponowane niskie i wysokie czêstotliwoœci
wraz z szerokim pasmem przenoszenia. Minimum impedancji trochê ni¿ej ni¿ w Celanie 800, ale wci¹¿ bez
problemów dla normalnych wzmacniaczy.
Brzmienie
Swobodne, dŸwiêczne, harmonijne, atrakcyjne, choæ
nie dla purystów stuprocentowej neutralnoœci. Mocny,
sprê¿ysty bas, szczegó³owa góra pasma, œrodek lekko
cofniêty, ale przejrzysty i dobrze wkomponowany.
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