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Supra gra bardzo przejrzyœcie. System wspo-
magany tym przewodem potrafi bardzo su-

gestywnie oddawaæ wielkoœci dŸwiêków, roz-
piêtoœæ pomiêdzy harmonijk¹ ustn¹ a perkusj¹
daje wielkie pole do popisu. Œrednica na pocz¹t-
ku wydaje siê nieœmia³a i zbyt spokojna, nie bra-
kuje jej jednak ¿adnych podstawowych walorów,
ani neutralnoœci, ani analitycznoœci, o przestrzen-
noœci i dynamice nie wspominaj¹c. Góra mo¿e
uchodziæ za zadziorn¹, gra œmia³o, otwarcie
i g³oœno. Zdarza siê nawet, ¿e dŸwiêki œrednicy
s¹ nieco zdominowane przez najwy¿sze czêstot-
liwoœci – s¹ to jednak incydenty dodaj¹ce brzmie-
niu pikanterii i generalnie uprzyjemniaj¹ce s³u-
chanie muzyki. Sword dobrze integruje œrodek

i górê, tylko najwy¿sze szczegó³y wymykaj¹ siê
spod kontroli.

Bas jest równie zdyscyplinowany i precyzyj-
ny. DŸwiêki, które przenosi, s¹ szybkie, dyna-
miczne, ale nie nadmiernie twarde. To ciekawe,
jak przy tak skromnym bud¿ecie uda³o siê uzys-
kaæ w pe³ni neutralny i g³êboki bas. W dodatku
po³¹czenie niskich tonów ze œrodkiem jest refe-
rencyjne (zdaje siê, ¿e jest to jedna z obowi¹zko-
wych cech dobrych przewodów g³oœnikowych).
Bas potrafi dodaæ rozmachu dobrym kolumnom
za pomoc¹ efektów œciel¹cych siê na samym dole
pasma, oczywiœcie o ile kolumny zdolne s¹ te
czêstotliwoœci przetworzyæ.

Supra SWORD
Firma Supra pochodzi ze Szwecji. Producent chwali siê posiadaniem

w³asnej fabryki a tak¿e posuniêciem, które zrewolucjonizowa³o
podejœcie do przewodów audio. Otó¿ informacje firmy Supra podaj¹, ¿e

do 1976 roku nie stosowano innych przewodów g³oœnikowych poza
standardowymi 2x0,5mm2, ewentualnie 2x0,75mm2. Ponoæ dopiero

Szwedzi zdecydowali siê na kabel o gruboœci 2x2,5mm2, co okaza³o siê
posuniêciem prze³omowym. Gruboœci kabla nie da siê jednak opatento-

waæ, st¹d o zas³ugach firmy Supra nie wszyscy dziœ pamiêtaj¹.

Ideê sprzedawania przewodów z rolki widaæ
znakomicie równie¿ w grupie kabli sygna³owych.
Mamy ich wielki wybór, oprócz klasycznych prze-
wodów analogowych i cyfrowych, audio i wizyj-
nych, dostêpne s¹ tak¿e wielo¿y³owe kable AV.
Za ich pomoc¹ mo¿na wygodnie zorganizowaæ
po³¹czenia w kinie domowym na dowolne odleg-
³oœci. Oczywiœcie konfekcjonowanych kabli ró¿-
nej maœci zabrakn¹æ nie mog³o. Do najciekaw-
szych (i potrzebnych) nale¿¹ przewody subwoo-
ferowe – s¹ to kable w dobrej izolacji, bardzo
odporne na wp³yw czynników zewnêtrznych i po-
trafi¹ce rozga³êziæ sygna³ (jedno wyjœcie z ampli-
tunera, stereofoniczne wejœcie w subwooferze).
Analogowe interkonekty dostêpne s¹ w wersjach
RCA i XLR, a elektryczne kable cyfrowe wystê-
puj¹ z koñcówkami BNC. Najdro¿sza cyfrówka
(Trico-I BNC, 1m) kosztuje 250 z³, a topowy in-
terkonekt (EFF-ISL) nieca³e 450 z³. Supra nie boi
siê tak¿e d³ugich kabli optycznych (wiele firm
twierdzi, ¿e t¹ metod¹ nie da siê przes³aæ sygna-
³u na odleg³oœci wiêksze ni¿ 5m) i ma w ofercie
nawet 15 metrowe przewody œwiat³owodowe.

Kable ze szpuli marki Supra dobrze jest uzu-
pe³niæ zakoñczeniami tej samej firmy: bananami,
wide³kami, koñcówkami XLR, RCA, BNC i S-Vi-
deo.

Ciekaw¹ kategoriê stanowi¹ kable zasilaj¹ce
LoRad. W ofertach wielu producentów spotyka-
my takie przewody, ale ich ceny s¹ z regu³y bar-
dzo wysokie. Tymczasem Supra proponuje sie-
ciówki znacznie dro¿sze od zwyk³ych przewo-
dów, ale równie¿ o niebo tañsze od produktów
konkurencji. Metr sieciowego przewodu LoRad
kosztuje 80 z³, a kompletny kabel o d³ugoœci 2m
tylko 215 z³.

Dystrybutor: Best Audio      Cena: 2830 z³/ 2,5m

O ferta Supra powinna bardzo zaintereso-
waæ polskich audiofilów, zawiera bo-
wiem przewody œredniej klasy, i to

w ka¿dej wa¿nej kategorii produktów. Bardzo
wiele przewodów g³oœnikowych oferowanych
jest ze szpuli, mamy do wyboru cztery interesu-
j¹ce serie: niskobud¿etowe Classic i SkyII (najtañ-
szy przewód 4,90 z³/mb), a póŸniej dro¿sze Ply
i Rondo. Ta ostatnia linia obejmuje równie¿ prze-
wody 4-¿y³owe, zarówno o przekroju 2,5mm2

jak i 4mm2. Niezale¿n¹ kategori¹ s¹ grube kable
instalacyjne, w których sygna³ chroniony jest so-
lidnym ekranem. Taka konstrukcja mo¿e okazaæ
siê nieoceniona, gdy kabel musi zostaæ po³o¿ony
np. w okolicach du¿ej iloœci przewodów elekt-
rycznych. Najwy¿szy i najdro¿szy model g³oœni-
kowca nazywa siê w³aœnie Sword i jest dostêpny
w trzech standardowych d³ugoœciach: 2, 2,5 i 3m.

Œwietny i tani przewód.
Œrednica neutralna, góra
zadziorna, a bas znakomicie
kontrolowany i nisko siêgaj¹cy,
w sumie brzmienie bardzo
przejrzyste.


