HI-FI Kable g³oœnikowe 20-100 z³/m

SUPRA PLY 3.4/S
Dystrybutor:
Cena [z³] (m):

DŸwiêk szwedzkiego kabla, podobnie jak interkonektu tej firmy, idzie w kierunku analogowoœci, dŸwiêku fizjologicznego – pe³nego, nieco
g³adkiego, z prominentn¹ œrednic¹ i perlistymi,
z³otymi blachami. W tego typu sposobie prezentacji nie chodzi nawet o ocieplenie, którego, tak
czy siak, pewnie trochê by siê znalaz³o, ale
o pewn¹ intymnoœæ, aksamitnoœæ przekazu, nie
o zaokr¹glenie, a o jedwabiste wybrzmienia. Sekunduje temu ponadprzeciêtna stereofonia, najlepsza w tym teœcie. Nawet w trudnych akustycznie warunkach mo¿na by³o wiêc uzyskaæ coœ
na kszta³t sceny. Nie by³o to jednak chaotyczne
bajerowanie, a raczej dok³adne oddanie tego, co
jest na p³ycie, a co najczêœciej ginie w akcji. Plastyka, budowana jak w Audioqueœcie, by³a bardzo
dobra, chocia¿ wycofanie czêœci œrednicy nieco
zmatowi³o wokale.

BEST AUDIO
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odel Ply to jeden z modeli d³u¿ej produkowanych przez Suprê. Od jakiegoœ czasu
mamy jednak jego unowoczeœnion¹ wersjê ‘S”.
Zosta³ zbudowany ze 192 drucików i podobnie
jak w interkonekcie, jest to cynowana miedŸ ma pomóc zwalczyæ efekt naskórkowy. Materia³y
firmowe mówi¹, ¿e cynowanie jest lepsze ni¿
srebrzenie, poniewa¿ cyna ³¹czy siê z miedzi¹
nieporównywalnie lepiej ni¿ srebro i na ich styku
nie powstaje bariera diodowa. Dodatkowo, cyna
zapobiega utlenianiu miedzi. Obydwa biegi zosta³y wykonane w postaci grubych taœm o prostok¹tnym przekroju. Na ca³oœæ na³o¿ono ekran
z tego samego materia³u, którego koniec wyprowadzono od strony wzmacniacza.

WIREWORLD LUNA 5
Dystrybutor:
Cena [z³] (m):

AUDIO CENTER
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szystkie kable Wireworlda (oprócz najnowszego dodatku, p³askich taœm InstaWire, s³u¿¹cych do instalacji) maj¹ opatentowan¹
budowê symmetricoax. W przypadku nale¿¹cego
do podstawowej serii “upgrade” kabla g³oœnikowego Luna 5, jest podobnie. Wspó³osiowe biegi
zbudowano w formie multi-Litz z 48 drucików
OFC zapakowanych w polietylenowy dielektryk.
Kabelek wygl¹da skromnie, poniewa¿ jego bia³a
pow³oka przypomina kable telefoniczne. To jednak pozory. Skomplikowan¹ budowê komplementuj¹ bardzo dobre, choæ na pierwszy rzut
oka równie¿ nieefektowne, wtyki bananowe
o nazwie Power Spring, gwarantuj¹ce silny docisk do œcianek gniazda g³oœnikowego. Kabel
sprzedawany jest na metry, jednak, podobnie jak
przy XLO, wtyki instaluje dystrybutor.

Krawêdzie ataku s¹ nieco zaokr¹glone. Nie
od razu to s³ychaæ, poniewa¿ jego charakter sugeruje coœ przeciwnego – du¿¹ iloœæ informacji
o górze i œrednicy. W porównaniu z referencj¹
s³ychaæ, ¿e przekaz w skali mikro jest homogenizowany, jednak jego entuzjazm w skali makro
skutecznie tuszuje tê sprawê. Przy wiêkszych
planach, jak instrumenty, g³os itp. w ogóle tego
nie s³ychaæ i wydaje siê, ¿e to faktury s¹ uœredniane, a nie obrys dŸwiêku. S³uchaj¹c go wiêc po
raz pierwszy, nie nale¿y siê sugerowaæ mas¹ informacji, jak¹ dostaniemy. Przy szczegó³ach s³ychaæ, ile kabel kosztuje i ¿e nie jest to ostatnie
s³owo w dziedzinie mikroinformacji. Ale trochê
siê czepiam i wywlekam rzeczy, które gdzie indziej maj¹ jeszcze wiêksz¹ skalê.

XLO ER-11
Dystrybutor:
Cena [z³] (m):

AUDIO CENTER
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abli XLO nie da siê pomyliæ z ¿adnymi inny
mi – ich kszta³t, specyficzna budowa i kolory s¹ jedyne w swoim rodzaju. Model ER-11 wykonano z plecionki multi-Litz, z miedzi OFHC.
Dielektryki to odmiana polietylenu i Surlynu –
jednego z nowszych opracowañ DuPont. Jak we
wszystkich najlepszych firmach, tak i w XLO nie
zmienia siê tego co dobre, dlatego ER-11 ma ju¿
niemal dziesiêæ lat. Kabel sprzedawany jest z roli,
jednak jego zakañczaniem zajmuje siê dystrybutor. Wyposa¿a go w znakomite, najlepsze w teœcie, wid³y z bezpoœrednio z³oconej miedzi –
w³asnej produkcji.
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Luna 5 ma g³adki i przyjemny charakter,
z nieco odchudzonym ni¿szym basem. Nacisk
po³o¿ony jest tu bowiem na œrednicê. G³osy prezentowane s¹ w pe³ny, naturalny i przyjemny
sposób, splataj¹c siê z naszymi oczekiwaniami co
do ich barwy. Nie jest to jednak taki kozak w zakresie rezolucji jak XLO czy Audionova, instrumenty nie s¹ wiêc wyraŸnie wyodrêbniane z t³a,
ani te¿ nie maj¹ tak wyraŸnych krawêdzi. Atak
instrumentów mia³ trochê zaokr¹glony, ³agodniejszy charakter, ka¿¹c tr¹bkom graæ z niewielkim t³umikiem, a saksofoniœcie œcieliæ dŸwiêk jak
w ³ó¿kowej balladzie. Dzielnie spisywa³ siê natomiast bas – pe³ny, mocny, treœciwy. Puls by³ nieco wolniejszy ni¿ w szybszych kablach testu
i wyraŸnie s³ychaæ, ¿e postawiono tutaj na barwy
i wspó³brzmienie. Jazz, kameralistyka – p³yty tego rodzaju zabrzmia³y wyj¹tkowo przyjemnie
i relaksuj¹co. Wisienk¹ na ciastku by³a zaœ góra,
³adna, bez cienia agresji i k¹saj¹cych uderzeñ.
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