HI-END Interkonekty/kable g³oœnikowe
O przewodach amerykañskiego Wireworlda pisaliœmy kilkakrotnie, wiêc tylko dla
odœwie¿enia pamiêci przypomnijmy, ¿e firma zosta³a za³o¿ona przez Davida Saltza
w roku 1992 i ¿e cz³owiek ten wczeœniej rozwin¹³ i sprzeda³ firmê Ultralink. Za
pieni¹dze (niema³e) uzyskane z tej transakcji zrealizowa³ swoje najdziksze marzenia
(zwi¹zane z kablami, ale pewnie nie tylko…) i osi¹gn¹³ niezale¿noœæ.
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Interkonekt Eclipse 5² nale¿y do serii Reference i jest dodatkowo przedstawicielem poprawionej serii “kwadrat”, która obejmuje czêœæ
oferty. Na kabel sk³adaj¹ siê 162 druciki (budowa
multi solid-core) z miedzi OCC, a wiêc uzyskiwanej w opatentowanym przez profesora Ohno
procesie Ohno Continuous Casting, polegaj¹cym
na podgrzewaniu i sch³adzaniu wyci¹ganego
przewodnika, gwarantuj¹cym uzyskanie bardzo
d³ugich kryszta³ów. Dodatkowo OCC gwarantuje czystoœæ miedzi na poziomie 6N (99,99997
%). Koñcówki Wireworld wykonuje samodzielnie. S¹ to skomplikowane struktury ze srebrzonej miedzi, z elementami sprê¿ystymi, zaciskaj¹cymi p³atki ko³nierza ekranu na gnieŸdzie.
Interkonekt Wireworlda zaskakuje plastyk¹
i pe³ni¹ dŸwiêku. To kompletne przeciwieñstwo
Eagle Cable Condor. Wireworld daje lepsz¹ rozdzielczoœæ i lepsze barwy, ale kosztuje sporo.
Singiel CD Depeche Mode Behind the Wheel

(Mute BONG 15, SP CD), od którego zaczynam
zwykle ods³uchy, zabrzmia³ wiêc w potê¿ny sposób, z gêst¹ œrednic¹ i s³odk¹ gór¹. Nawet dalekie plany by³y du¿e, i chocia¿ nie by³y pokazywane tak dok³adnie jak bliski plan, to zachowywa³y
swoj¹ samodzielnoœæ. Muzyka brzmi w szlachet-

ny, wyrafinowany sposób, chocia¿ ostatecznego
otwarcia na górze, pe³nego oddechu jeszcze nie
dostaniemy. Jest to te¿ sprawka lekkiego uprzywilejowania œrednicy i czêœci basu tworz¹cych
razem gêsty i mocny fundament, faworyzuj¹cy
g³osy ludzkie.

Kabel Wireworlda jest gruby, jednak dziêki
budowie nie jest nazbyt sztywny. Pomimo to ma
doœæ spor¹ masê i trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie pod³¹czaæ go do lekkich urz¹dzeñ, bo je... podniesie.
Po wpiêciu Equinoxa do systemu z Eclipsem pierwszy plan zostaje jeszcze mocniej dope³niony
i wzmocniony. Jednoczeœnie jednak o¿ywieniu
ulega wy¿sza œrednica. Mocny jest tak¿e bas,
chyba jeszcze mocniejszy ni¿ w interkonekcie.
Ju¿ wczeœniej impulsy basu budzi³y g³oœniki do
¿ycia, jednak dopiero teraz nabieraj¹ kolorków
i kiedy w sekwencji otwieraj¹cej utwór Oh, Had
I A Golden Thread z p³yty Songbird Evy Cassidy
(Blix Records, G2-10045, CD) uderza stopa, to
z Wireworldem wali mocno, z werw¹, nie pozostawiaj¹c miejsca na domys³y, o jaki rodzaj muzyki w tym przypadku chodzi. Jednoczeœnie w po-

³¹czeniu z Equinoxem s³ychaæ, ¿e obydwa kabelki maj¹ nie tak dobrze kontrolowanego niskiego
zakresu jak np. kable XLO. Niskie dŸwiêki s¹
mocne i zamaszyste, jednak bez ostatecznej definicji i zwartoœci. G³oœnikówka wnosi sporo ni¿szego do³u, którego przy interkonekcie ciut brakowa³o.
Amerykañski komplet przez ca³y czas przedstawia
jednak niesamowicie plastyczny, namacalny dŸwiêk
z dobr¹ gêstoœci¹ i fluidem miêdzy wykonawcami.
Instrumenty nigdy nie brzmi¹ osobno. Kiedy wiêc
s³uchamy nagrañ ewidentnie zarejestrowanych na
wieloœladzie, gdzie jeszcze oczyszczenie w procesie remasteringu ten element podkreœla, jak przy
The Future Now Petera Hamilla (Virgin/EMI
CASCDR 1137, CCD?), to Wireworld pokazuje ich
lepsz¹ stronê, sugeruje przynajmniej, ¿e muzycy
grali razem, w tym samym czasie.
W.P.
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Modele Equinox 5 nale¿¹ do ni¿szej od Reference serii Premium i s¹ ekonomiczn¹ wersj¹ kabli Eclipse 5. Znajdziemy w nich jednak wszystkie
najwa¿niejsze patenty tej firmy. Najwa¿niejszym
jest uk³ad przewodników typu multi solid-core
symmetricoaxial. Konfiguracja ta polega na u³o¿eniu przewodników obydwu biegów – dodatniego i ujemnego – koncentrycznie: w œrodku
mamy
XLOteflonow¹
ER-5 rurkê, na niej owiniête s¹ pojedyncze druciki OFC o czystoœci 4N, u³o¿one p³asko, a nie zwiniête, nastêpnie warstwa polietylenu i kolejna warstwa u³o¿onych p³asko drucików
OFC 4N. Na zewn¹trz zaœ kolejna warstwa polietylenu. Zakoñczenie to wykonywane samodzielnie, miedziane, srebrzone wid³y.
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