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PrzewodyPrzewodyPrzewodyPrzewodyPrzewody

Kompletuj¹c system
po³¹czeñ, czêsto
wybieramy wœród
przewodów tej samej marki.
Ma to sens, poniewa¿ dopiero ci¹g³oœæ charakteru,
wynikaj¹ca z podobnej technologii gwarantuje, ¿e zalety
danego okablowania zostan¹ w pe³ni wykorzystane. W ramach
danej firmy mo¿na jednak pozwoliæ sobie na pewn¹ dowolnoœæ.
Typowy podzia³ kosztów miêdzy interkonekt i kabel g³oœnikowy
to jak 1:2. To jednak tylko przy-zwyczajenie. Do testu wybra-
liœmy trzy zestawy, ka¿dy, w ramach danej kwoty, dobrany
inaczej: Van den Hul jak 1:4, Velum w “klasycznej”
konfiguracji 1:2 oraz Audioquest - niemal 1:1

Synergia systemu by³a fantastyczna, zaœ wy-
próbowany przez chwilê inny zestaw AQ

w tej samej cenie zabrzmia³ gorzej. Ca³oœæ brzmi
koherentnie, w pe³ny, piêkny sposób. Bardzo
dobrze budowane jest t³o wydarzeñ: jedwabiœcie
czarne, g³êbokie – naprawdê wielka rzecz. Dziê-
ki temu cisza w du¿ej sali, np. z nagrania Symfo-
nii nr 5 Mahlera (Pentatone classic 5186 004,
SACD) by³a namacalna przez swoist¹ obecnoœæ
czegoœ nieuchwytnego, a zarazem oczywistego.
G³osy s¹ przez AQ podawane w pe³ny, ciep³y
sposób – g³os Marii Peszek z jej debiutanckiej
(znakomitej) p³yty Miasto mania (Kayax Produc-
tion, 44678 2, CD) by³ wiêc intymny, ciep³y
i bliski – rzecz spowodowana czêœciowo przez
bliskie umieszczenie mikrofonu, jednak w ¿aden
sposób nie uwypuklona przez kable, a raczej za-
mieniona w zaletê. System AQ jest bardzo wra¿-
liwy na wszelkie zmiany dynamiki nagrania, po-
niewa¿ jest bardziej neutralny ni¿ np. VDH, któ-
ry w swoim – szalenie przyjemnym – entuzjaz-
mie nieco podkreœla³ kontrasty dynamiczne. Ale
i w AQ najwy¿sza góra jest nieco zaokr¹glona.
Jest wiêc delikatna, ale mamy dziêki niej fantas-
tyczn¹ plastykê brzmienia i brak agresji. Nie cho-
dzi przy tym o przyciemnienie czy brak szczegó-
³ów, nie o balans tonalny – wszystko jest na
swoim miejscu, a rzecz idzie a o szybkoœæ naras-
tania sygna³u. Atak instrumentów jest minimalnie
z³agodzony i przypomina to, co oferuj¹ urz¹dze-
nia lampowe. Okazuje siê, ¿e za taki charakter
odpowiedzialny jest przede wszystkim kabel
g³oœnikowy. Je¿eli chcemy siê tego pozbyæ, bê-
dziemy musieli jednak zap³aciæ znacznie wiêcej –
 w tej formie w jakiej jest, z interkonektem Sky,
tworzy wyj¹tkowo dobre  zestawienie.

I co? I okazuje siê, ¿e czasem warto zmieniæ
schemat dzia³ania, bo system Audioquesta, jako
system w³aœnie, jest znakomity.
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Dystrybutor,  poproszony  o  przys³anie
kompletu za ok. 12 000 z³, wybra³ drugi
od do³u w referencyjnej serii AQ prze-

wód Mont Blanc oraz najdro¿szy interkonekt –
Sky. Takie nieszablonowe podejœcie mo¿e mieæ
jednak sens, poniewa¿ to w³aœnie przez interko-
nekty p³yn¹ najmniejsze pr¹dy i wystêpuj¹ naj-
mniejsze napiêcia, wiêc i tutaj mo¿e dochodziæ
do najwiêkszych strat i zak³óceñ sygna³u. Ale –
zobaczymy.

Obydwa przewody ³¹czy taki sam odcieñ ze-
wnêtrznego wykoñczenia, niebieski z czarnym
przeplotem, wykonanego w formie plecionki. W
obydwu znajdziemy równie¿ system DBS (Die-
lectric Bias System), maj¹cy za zadanie w aktyw-
ny sposób spolaryzowaæ dielektryk, a tym sa-
mym zast¹piæ tradycyjne wygrzewanie przewo-
du. Interkonekt wykonany zosta³ ze srebrnych
przewodników typu solid-state o specjalnie po-
lerowanej powierzchni (PSS – Perfect-Surface
Silver), zaœ przewód g³oœnikowy z miedzi o wy-
sokiej czystoœci i równie¿ polerowanych prze-
wodnikach (PSC+ – Perfect-Surface Copper+).
W interkonekcie materia³em izolacyjnym jest
Teflon w formie rurek, dziêki czemu, podobnie

jak w przewodach Tara Labs, przewod-
niki otoczone s¹ g³ównie powietrzem –
 najlepszym dielektrykiem. G³oœnikowy,
jako ¿e pochodzi z ni¿szego przedzia³u cenowe-
go, otrzyma³ dielektryk z karbonowanego polie-
tylenu. Przewodniki typu solid-state zosta³y w
nim tak u³o¿one, ¿e wewn¹trz znajdziemy piêæ
drucików skrêconych w jedn¹ stronê, a na ze-
wn¹trz równie¿ piêæ przewodników z wype³nia-
j¹cymi pozosta³¹ przestrzeñ rurkami dielektryka,
owiniêtych wokó³ wewnêtrznej wi¹zki, tyle ¿e
skrêconych w drug¹ stronê. Oprócz tego roz-
wi¹zania, nazwanego Earth Feature, jest jeszcze
jedno – SST (Spread Spectrum Technology), po-
legaj¹ce na tym, ¿e ka¿dy przewodnik ma inny
przekrój i inny kszta³t, a wiêc inaczej transmituje
sygna³ i ma inny rozk³ad drgañ w³asnych. Koñ-
cówki to wyrób w³asny AQ – w interkonekcie s¹
to znakomite i piêknie wygl¹daj¹ce srebrzone
wtyki RCA, zaœ w przewodzie g³oœnikowym,
równie¿ srebrzone, wide³ki. Maj¹ one nieco ma³y
rozmiar, dlatego nie wejd¹ na wiêksze trzpienie.
Przys³any kabel mia³ budowê bi-wiring, z oddzie-
lonymi przewodami (dwoma) dla sekcji wysoko-
tonowej i trzema przewodnikami dla basu.

Trzy kable
WOJCIECH PACU£A

TRZY KONCEPCJE

Cena: Sky – 4999 z³/0,5 m; Mont Blanc – 6499 z³/2x3 m
Dystrybutor: AUDIOKLAN

AUDIOQUEST  SKY (interkonekt) MONT-BLANC (przewód g³oœnikowy)

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=32
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
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