HI-FI Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³

Paradigm PHANTOM v.3
Kolumna jest s³usznych rozmiarów.
Ponadto Paradigm, buduj¹c obudowy,
ho³duje prostym krawêdziom
i konsekwentnie unika zaokr¹gleñ.

P

hantom v.3 wygl¹da wiêc bardzo tradycyjnie, co nie oznacza, ¿e Ÿle. Okleina jest
sztuczna, a dostêpne kolory nastêpuj¹ce:
drzewo wiœni, drzewo ró¿ane i czarny. Maskownica jest masywna, zrobiono z p³yty mdf wycieniowanej w bezpoœrednim s¹siedztwie przetworników. Ukryta pod maskownic¹ czêœæ przedniego
panelu jest oklejona winylem przypominaj¹cym
techniczny, m³otkowy lakier.
Trzy przetworniki pracuj¹ w 2-dro¿nym uk³adzie.
25 mm kopu³ka wysokotonowa przypomina metalow¹, ale tytanowa jest tylko pow³oka, w³aœciwa
membrana jest ceramiczna. Œrednie i niskie tony
obs³uguj¹ dwa takie same g³oœniki - s¹ to 17-cm
przetworniki z metalizowanymi membranami –
producent nazywa sw¹ technologiê MPC. Kosze
s¹ aluminiowymi odlewami. Za dop³at¹ 150 z³ od
pary oferowane jest ekranowanie magnetyczne
wszystkich przetworników. Bass-reflex znajduje
siê z przodu, we w³asnym “futerale”, skrupulatnie
przykrêcony do obudowy. Obudowa jest zrobiona
z p³yty wiórowej. Wewn¹trz znajduje siê jedno
solidne, pionowe wzmocnienie, imponuj¹ca jest
równie¿ iloœæ upchanej tam we³ny mineralnej uk³ad bass-reflex jest wiêc silnie t³umiony. W podstawie s¹ cztery gwintowane otwory na kolce, zaciski pod³¹czeniowe s¹ pojedyncze.
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hoæ generalnie kolumny Phantom graj¹ dynamicznie, to nie oznacza to, ¿e wszystkie
podzakresy tak siê zachowuj¹. Œrodek jest nieco niepe³ny, mocniejszy w dolnej czêœci, trochê
s³abszy przy zbli¿aniu siê do góry. Czasami ma
siê ochotê prze³kn¹æ œlinê by zlikwidowaæ zatykanie uszu, tak jak przy spadku ciœnienia. Œrednica nie jest wiêc ca³kowicie wype³niona.

Bas jest dobrze zrównowa¿ony
i kontrolowany. DŸwiêki s¹
czytelne, maj¹ zadowalaj¹c¹
analitycznoœæ – dziêki temu
instrumenty s¹ przekazywane
odpowiednio potê¿nie, choæ
równie¿ twardo i ostro.

Doskona³ym przyk³adem jest perkusja, której mocne uderzenia kszta³tuj¹ nie tylko sektor
basowy, ale wdzieraj¹ siê równie¿ na œrednie
czêstotliwoœci z wielk¹ przebojowoœci¹ i dynamizmem. Jednoczeœnie kolumny nie usi³uj¹ udawaæ, ¿e potrafi¹ graæ wszystko – bas przeznaczony dla subwoofera nie jest przez Phantoma v.3
odtwarzany.
W ¿ywio³owym zakresie wysokich tonów odnajdujemy akcenty ostroœci w postaci s³yszalnego
syczenia. W tym stylu zlewaj¹ siê szczegó³y z samego skraju pasma i mo¿e byæ k³opot z ich wyszczególnieniem. Pozosta³a czêœæ góry pasma gra
przejrzyœcie i otwarcie.

Impedancja znamionowa [Ω]
Efektywnoœæ [dB]
Moc znamionowa [W]
Wymiary (W/S/G) [cm]
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

Wykonanie i komponenty
Konsekwentne wzornictwo Paradigma. Dobre przetworniki.
ocena
dobra+
Laboratorium
£atwa, 6-omowa impedancja i dobra efektywnoœæ
88dB. Na charakterystyce wyraŸne wzmocnienie niskich czêstotliwoœci, i nieco l¿ejsze wysokich.
ocena
dobra+
Brzmienie
Zachwiania w zakresie œrednicy, otwartoœæ góry z elementami metalicznoœci, znakomity, dynamiczny bas.
ocena
dobra+
ocena koñcowa

dobra+

maj 2004

6
88
100
94/20/32
2400
POLPAK

Zespo³y g³oœnikowe 2000-2500 z³ HI-FI

L

PARADIGM Phantom v.3
100

A

95

B

Cinienie w dB

90
85

O

80
75

R

70
65

A

60
10

100

1000

10000

Czêstotliwoæ w Hz

T

4,5 –omowe minimum przy 200Hz (rys. 1) pozwala zakwalifikowaæ Phantoma jako konstrukcjê znamionowo 6-omow¹. Efektywnoœæ
88dB to bardzo dobry wynik w tej sytuacji – Phantom jest zarówno
doœæ ³atwym obci¹¿eniem, jak i gotowym zagraæ ca³kiem g³oœno.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) jest typowa dla wiêkszoœci
produktów tej firmy, czy nawet bardziej ogólnie – kolumn kanadyjskich – czyli eksponuje niskie tony. Jednoczeœnie siêgaj¹ one nisko, wiêc
rola basu bêdzie silnie zaznaczona. Na drugim skraju pasma równie¿
widaæ wzmocnienie – ale ju¿ znacznie l¿ejsze - przetwarzania, ostatecznie wiêc kszta³tuje siê charakterystyka “fizjologiczna”.
Ustawienie na osi 30O (rys. 3) obni¿a poziom wysokich tonów, co
lepiej wyrównuje charakterystykê w zakresie œrednio-wysokotonowym.
Maskownica doœæ powa¿nie zaburza przebieg wysokich tonów,
a zw³aszcza na prze³omie œrednich i wysokich (rys. 4).

rys. 2. Charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym.

O
R
I
U

rys. 3. Charakterystyka przetwarzania w zakresie średnio−wysoko−
tonowym na osiach 0O i 30O w płaszczyźnie poziomej.
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rys. 4. Charakterystyka przetwarzania w zakresie średnio−wysoko−
tonowym na osi 0O z maskownicą i bez maskownicy.
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rys. 1. Charakterystyka modułu impedancji.
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