Interkonekty/kable g³oœnikowe HI-END

Historia firmy InAkustik rozpoczê³a siê w roku 1977 w Pfaffenweiler
am Batzenberg. “Ojcami-za³o¿ycielami” byli Günther Sumser i jego ¿ona
Ilse Sumser. Testowane kable nale¿¹ do najwy¿szej serii Black&White
Reference , teraz generacji 02, w której znajdziemy wszystkie najwa¿niejsze
rozwi¹zania InAkustik.

INAKUSTIK MONITOR BLACK&WHITE REFERENCE NF 202
Dystrybutor:
Cena [z³] (0,6m):
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Przewodniki w NF 202 wykonano w postaci
pojedynczych drucików solid-core, ze specjalnie
polerowan¹ powierzchni¹. Ta ostatnia technologia zosta³a nazwana DSS – Direct Signal Surface.
Przewodniki to miedŸ OFC. W NF 202 znajdziemy izolacjê DUO-PE II, gdzie zewnêtrzna pow³oka wykonana jest z litego polietylenu, zaœ wewnêtrzna czêœæ, która bezpoœrednio styka siê
z drucikami, ze spienionego polietylenu zapewniaj¹cego mniejsz¹ sta³¹ dielektryczn¹. Ma on
tak¿e na celu t³umienie wibracji. W celu zmniejszeniu oddzia³ywania pola elektromagnetycznego
na s¹siednie przewodniki odsuniêto je do siebie,
wype³niaj¹c przestrzeñ miêdzy nimi rurkami
z powietrzem. Kabel ma budowê pseudo-zbalansowan¹, z identycznymi przewodnikami dla plusa
i minusa i dodatkowym, przylutowanym z jednej

strony ekranem – tutaj jest to folia aluminiowa
i na to na³o¿ona miedziana plecionka. Koñcówki
RCA s¹ masywne i z³ocone, z charakterystycznym kszta³tem naciêæ w ko³nierzu masy, przywo³uj¹cym na myœl wtyki Monster Cable “Turbine”.

DŸwiêk Reference NF202 ma zdecydowane
oblicze. Mamy barwê, wewnêtrzn¹ strukturê,
nieco ciep³a, zaakcentowan¹ œrednicê. Wokale s¹
wiêc du¿e i z przodu, co daje dŸwiêk skupiony,
intymny, z nieco s³abszym górnym zakresem.
Kiedy jednak perkusista budzi siê z letargu
i wkracza do akcji, wówczas blachy odzywaj¹ siê
perliœcie. Nie zmienia to wszak¿e opinii o “analogowoœci” kabla. Bas, podobnie jak w kablu
g³oœnikowym, jest pe³ny i mocny, podawany ze
swego rodzaju swad¹, pog³osem. Kabel nie zawsze ró¿nicuje ten zakres tak, aby pokazaæ temperaturê poszczególnych utworów, bo zawsze
stara siê graæ energetycznie i mocno, ale w wielu
systemach bêdzie to d³ugo wyczekiwane dope³nienie brzmienia.

INAKUSTIK MONITOR BLACK&WHITE REFERENCE LS 1302
Dystrybutor:
REAL CABLE
Cena [z³] (2x 3m):

ECA/OM50

LS 1302 to trzeci od góry kabel g³oœnikowy
w hierarchii InAkustik. Zbudowany jest z 24
przewodników DSS solid-core OFC, odizolowanych od siebie i owiniêtych koncentrycznie wokó³ wewnêtrznej, doœæ grubej rurki z polietylenu. Ka¿dy drucik posiada izolacjê DUO-PE II.
Przewodniki biegu dodatniego i ujemnego s¹ u³o¿one naprzemiennie, po trzy, co ma neutralizowaæ pole magnetyczne. Na zewn¹trz znajdziemy
zaœ PE Network Jacket, siateczkê z polietylenu,
która ma pomagaæ w t³umieniu wibracji i zmniejszaæ pojemnoœæ kabla. Ciekawie wygl¹daj¹ zakoñczenia – s¹ to te same, co w testowanych
niegdyœ kablach van den Hula, wkrêcane koñ-
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cówki. W komplecie otrzymujemy zarówno znakomite banany BFA, jak i wide³ki, a nawet specjalnie przygotowane “go³e” kable. Przewody LS
1302 przychodz¹ w gustownej, czarno-bia³ej,
plastikowej walizeczce.
Kabel g³oœnikowy ma g³adki, ale i dŸwiêczny
charakter. Nie oznacza to jednak ospa³oœci,
a wrêcz przeciwnie: po przejœciu z precyzyjnego
Veluma przez chwilê wydaje siê, ¿e dŸwiêk jeszcze przyspiesza i ¿e wszystko dostaje kopa. Po
chwili, po przyzwyczajeniu siê do takiej prezentacji, wszystko wraca do normy, jednak dŸwiêk
pozostaje zwinny i zrywny. Bas podawany jest
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w g³êboki, doœæ miêsisty i pe³ny sposób, pokazuj¹c zarówno masê, jak i specyficzn¹ gêstoœæ
brzmienia kontrabasu. Zakres ten nie jest bardzo
dok³adnie ró¿nicowany, raczej gra wiêkszymi
planami, a krawêdzie s¹ lekko wyg³adzane, przechodz¹c od razu w podtrzymanie, które z kolei
jest pokazane bardzo ³adnie. Szczególn¹ w³aœciwoœci¹ kabla jest odtwarzanie d³ugich pog³osów,
g³ównie na œrednicy. Wszystko dziêki temu nabiera powietrza i plastyki. Rezolucja kabla jest
dobra, szczególnie w wy¿szej œrednicy, gdzie
“widaæ” sporo detali i szczegó³ów. Podsumowuj¹c, powiedzia³bym, ¿e Monitory graj¹ p³ynnym,
nieco homogenicznym dŸwiêkiem, który nie
olœni nas mnóstwem szczegó³ów, a raczej pozwoli skupiæ siê na emocjonalnej stronie muzyki.
Plastyka, p³ynnoœæ i pe³ny bas tworz¹ ca³oœæ, na
której mo¿na zbudowaæ bardzo przyjemnie
brzmi¹cy system. Wy¿sza œrednica jest doœæ aktywna, co pozwala na dobre planowanie przestrzeni i nie dopuszcza do spowolnienia dŸwiêku.
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