HI-FI Kable g³oœnikowe 20-100 z³/m

AUDIONOVA MOONWALK
Dystrybutor:
Cena [z³] (m) :

mitymi bananami a od strony g³oœników zaopatrzony w solidnie wygl¹daj¹ce wid³y.
Dobre wokale – to pierwsze spostrze¿enie.
Nie dzieje siê to jednak kosztem szczegó³owoœci, jak w Wireworldzie, czy uplastyczniaj¹cym zabiegom, jak w Positive Cable, a raczej przez precyzyjn¹ projekcjê obrazu dŸwiêkowego. Przekaz
jest dŸwiêczny, z mocnym uderzeniem, przez co
przypomina to, co s³ychaæ by³o przy interkonekcie. To nie jest kabel, który coœ uspokoi, niczego
jednak nie rozjaœni. DŸwiêk mo¿e siê wydawaæ
mniej efektowny ni¿ w XLO, Positive Cable,
a nawet w Audioqueœcie, które momentalnie
przykuwaj¹ uwagê. Scena dŸwiêkowa jest nieco
dalej ni¿ w tych ostatnich. Wymieñmy jednak coœ
w torze, a od razu us³yszymy ró¿nicê, która
gdzie indziej jest œladowa. Kabel do zrównowa¿onych systemów, który ma po prostu nie zepsuæ tego, co uzyskaliœmy wczeœniej.

AUDIONOVA

350 (2 x 3 m)
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rzepiêknie wykonany, dopracowany w najdrobniejszych szczegó³ach. Nikt na œwiecie
nie sprzedaje tak wykonanych i zapakowanych
kabli nawet za wielokrotnie wiêksze pieni¹dze.
Ju¿ o tym pisa³em? Rzeczywiœcie, przy opisie interkonektu Phobos MkII. Firmy Audionova oczywiœcie. Kable wykonano z miedzianych linek
(multi-strand) o czystoœci 4N. Du¿¹ wagê przy³o¿ono do mechanicznej stabilnoœci kabla, poniewa¿ oprócz linek przewodz¹cych, wewn¹trz bardzo ³adnego zewnêtrznego p³aszcza biegn¹ tak¿e
linki z odmiany polipropylenu, zaœ przestrzeñ
miêdzy nimi zasypano mieszank¹ talku i magnezu. Daje to doœæ gruby i wygl¹daj¹cy bardzo powa¿nie kabel, zakoñczony z jednej strony znako-

AUDIOQUEST TYPE 8
Dystrybutor:
Cena [z³] (m):

AUDIO KLAN
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zarno-szara polietylenowa plecionka Audioquesta skrywa zaawansowan¹ budowê.
Skonstruowano go w oparciu o firmow¹ koncepcjê “double four star”, gdzie wi¹zki drucików solid-core biegn¹ w oœmiu wi¹zkach (cztery dla ga³êzi dodatniej i cztery dla ujemnej), zwiniêtych
tak, aby pola elektromagnetyczne s¹siednich
wi¹zek siê znosi³y. Dodatkowo obydwie “gwiazdy” zosta³y zwiniête wokó³ siebie. Materia³em
przewodz¹cym jest miedŸ o d³ugich kryszta³ach
(Long-Grain Copper – LGC), poddana nastêpnie
procesowi polerowania (Perfect-Surface Copper
– PSC). Na dielektryk wybrano czêœciowo przewodz¹cy nawêglany polietylen. Ma to zapobiec
przedostawaniu siê zak³óceñ RF z powrotem do
wzmacniacza.

CARDAS AUDIO CROSSLINK 2X
Dystrybutor:
Cena [z³] (1m):

To najdro¿szy kabel tego testu, ale te¿ –
w wielu aspektach – najlepszy. Crosslink 2X gra
wyj¹tkowo dobrze zrównowa¿onym, dok³adnym
dŸwiêkiem. Pokazuje mnóstwo informacji, zarówno o nagraniu jak i o sprzêcie, który ³¹czy. Pomaga w tym lekkie rozœwietlenie wy¿szej œrednicy. Jest ono jednak niewielkie i odbierane jako
¿ywoœæ i œwie¿oœæ. Podobnie jak w XLO, nie ma
mowy o ociepleniu dŸwiêku, o zabiegach uprzyjemniaj¹cych itp. Daje to efekty uboczne w postaci bezwzglêdnego traktowania urz¹dzeñ w systemie – jeœli coœ w nim jest nie tak, zostanie to
obna¿one, a nawet trochê podkreœlone. Oprócz
wspomnianej œrednicy ¿aden z zakresów nie jest
faworyzowany, ani t³umiony, co daje bardzo
p³askie pasmo.

RHYTHMICA
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rosslink 2X amerykañskiego Cardasa jest jedynym kablem tej firmy sprzedawanym ze
szpuli - jego konfekcj¹ zajmuje siê dystrybutor.
Zaaplikowano w nim jednak niemal wszystkie
sztandarowe rozwi¹zania Cardasa. Kabel, który
wystêpuje tak¿e w wersji cztero¿y³owej, ma
konstrukcjê typu Litz, przewodnikiem jest wysokiej czystoœci miedŸ, zaœ dielektrykami bawe³na
i Teflon. Pojedyncze druciki maj¹ ró¿ny przekrój, tak jak w Monsterze, co ma przeciwdzia³aæ
naskórkowoœci i zwiniête s¹ pod odpowiednim
k¹tem, maj¹cym z kolei niwelowaæ oddzia³ywanie le¿¹cych obok siebie przewodników, które,
dodatkowo, zosta³y u³o¿one w taki sposób, ¿e
id¹c od œrodka na zewn¹trz przewodu ich œrednica siê zwiêksza (Constant Q).
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Skomplikowane, jednak nie przes³oni³o to celu dzia³añ – muzyki. Type 8 gra bowiem pe³nym
dŸwiêkiem, w którym zachwyca rozplanowanie
przestrzeni i wgl¹d daleko, daleko w g³¹b sceny.
Osi¹gniêto to wycofuj¹c nieco wy¿sz¹ œrednicê.
Poniewa¿ jednak jej podstawowy zakres jest pe³ny i solidny, s³ychaæ przede wszystkim owe przestrzenie, pog³osy - i niczego w dŸwiêku nie brakuje. Co ciekawe, pomimo znakomitej przestrzeni, góra nie jest szczególnie rozbudowana i nie
ma wybitnej rozdzielczoœci. Jest nieco okr¹g³a
i delikatna, ale ca³kiem dŸwiêczna i na pewno nie
matowa. Jej charakter jest taki sam, jak prezentowanej przestrzeni – powietrze jest nieco mniej
rozœwietlone ni¿ w XLO i ciemniejsze, jednak
w jakiœ sposób wnêtrza, w których dokonano nagrañ, s¹ oddane bardziej naturalnie. Lekko przyciemniony charakter kabla nie zmienia siê nigdy
w papkê, a – podobnie jak przy interkonekcie –
sk³ada siê na szlachetny, pouk³adany dŸwiêk.
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