Transparent Audio THE LLINK

konstrukcji droższe kable firmy.
The Link kreuje dużą przestrzeń i skalę. Instrumenty są
duże, pokazują swój potencjał
i energię. Jest dobra namacalność,
a także szczegółowość przekazu; góra pasma nie jest przy tym
wyostrzona, lecz słodka i delikatna.
Wokal brzmi naturalnie i rześko,
jest pełen życia, potrafi trzymać
w napięciu i wywołać emocje. Dół
pasma to dokładne prowadzenie
rytmu i niezła swoboda.
Cena: (1 m)
Dystrybutor:

350 zł
Hi-Fi Club
www.hificlub.pl

Ultralink DISC

W katalogu Ultralinka znajdziemy przede wszystkim produkty
przystępne cenowo. Testowany Disc
to już środek oferty. Przewodnikiem
jest miedź beztlenowa OFHC o czystości 6N, a izolację dielektryczną
wykonano z LDPE, ekranowanie
jest podwójne. Wtyczki pokryto
24-karatowym złotem.
Disc brzmi poprawnie, choć tonalnie nie idealnie. Przejście między
środkiem a górą jest lekko wycofane,
co samych wysokich tonów nie
pozbawia dokładności i detaliczności,
choć ogranicza nieco emocjonalność
przekazu, wpływa tonizująco zarówno na agresywnie nagraną muzykę,
jak i podobnie zachowującą się

R E K L A M A

Transparent Audio to amerykański producent wysokiej
klasy okablowania. Model The Link
jest najtańszą propozycją firmy
w zakresie interkonektów. Każdy
z produktów jest zaopatrzony
w certyfikat, podkreślający ekskluzywność i dbałość o detale.
Wewnątrz przewodu znajduje
się miedź o czystości 5 N. The Link
zakończony jest złotymi końcówkami, na których łatwo odnajdziemy
oznaczenie kanałów. Tradycyjnie,
jak przystało na wyroby Transparenta, każdy z przewodów ma dużą
puszkę, solidnie przytwierdzoną
do izolacji. Podstawowy model
przypomina więc pod względem

elektronikę. Wokal jest co prawda
czytelny i ma naturalną barwę, lecz
nie wychodzi spontanicznie i woli
trzymać dystans. Mimo to Disc brzmi
dość dynamicznie, nawet szybko.
Bas jest dobrze kontrolowany,
nieograniczony w rozciągnięciu, ale
nie eksponuje substancji z samego
dołu pasma. Przestrzeń trzyma się
między głośnikami, nie wychodzi na
zewnątrz, w zamian mamy porządek
i wyjątkowo ładny wgląd w dalsze
plany.
Cena: (1 m)
250 zł
Dystrybutor:
Polpak Poland
www.polpak.com.pl
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