HI-END Kable g³oœnikowe

Van Den Hul REVELATION
Van Den Hul to firma w Polsce doskonale znana, jedna z pierwszych
w bran¿y kabli, która pojawi³a siê na naszym rynku na pocz¹tku lat 90.
Wszyscy wiemy, a nawet nie wiedz¹c, domyœlilibyœmy siê, ¿e ma swoje
korzenie w Holandii. Za³o¿ycielem i najwa¿niejsz¹ osob¹ by³ i jest A.J.
Van Den Hul. Pocz¹tek dzia³alnoœci datuje siê na rok 1980, a pierwszym
ambitnym celem by³y nie same kable, ale przetwarzanie dŸwiêku
zapisanego na p³ycie gramofonowej.
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tarsi audiofile do dziœ kojarz¹ VDH z doskona³ymi wk³adkami MC. Dzisiaj g³ównym zajêciem holenderskiej firmy s¹ jednak przewody. W Polsce VDH dostêpny jest od wielu lat,
tyle, ¿e dawniej holenderskie przewody wydawa³y
siê piekielnie drogie, a dziœ, na tle konkurencji,
mo¿na uznaæ, ¿e plasuj¹ siê œredniej pó³ce. W niczym nie ujmuje to ogromnemu presti¿owi, jakim
cieszy siê VDH.
Nies³usznie uwa¿a siê jednak, ¿e Van Den Hul
ma ograniczon¹ ofertê produktów - obecna propozycja jest doœæ szeroka i obejmuje zarówno przewody do stereofonicznych systemów, jak i szeroko
rozumiane kable kinowe.

M¹dre rz¹dy œrednicy –
– bez marginalizowania dobrze
wywa¿onego basu i dok³adnej
góry. Pe³ne wejrzenie w strukturê nagrañ, ale pozbawione
najmniejszego wyostrzenia.
Doskona³a harmonia wszystkich elementów.

Dystrybutor: HI-FI Sound Studio Cena: 4200 z³/ 2,5 m
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udowe wyobra¿enie o kablach Van Den Hul
mówi (a w ka¿dym razie mówi³o, gdy interesowa³em siê tym tematem poprzednio, czyli dziesiêæ lat temu), ¿e brzmi¹ ciep³o, miêkko, plastycznie, “analogowo”. Revelation idealnie do tego
schematu nie pasuje, ale to nawet dobrze, bo nie
ma w tym opisie cech, którymi kabel ten
równie¿ mo¿e siê pochwaliæ. Nadzwyczajna jest
przestrzeñ. Scena ma odpowiedni¹ (wcale nie
przesadn¹) szerokoœæ, a plany rozrysowane s¹
jednoznacznie i bardzo wiernie. Solista jest zawsze pierwszy i najwa¿niejszy, za nim ustawieni
s¹ akompaniatorzy, a jeszcze g³êbiej ca³e t³o. Revelation jest tak wierny, ¿e dos³ownie bezlitosny
dla b³êdów realizacji. Jest te¿ bowiem analityczny – s³ychaæ skrzypienie krzese³, smarkanie s³uchaczy, a tak¿e przeje¿d¿aj¹cy tramwaj (chocia¿

ten tramwaj... mo¿e rzeczywiœcie przeje¿d¿a³ za
moim oknem). Kabel wspomniane dŸwiêki traktuje jak czêœæ muzycznego t³a, i czyni to zarazem
tak naturalnie, ¿e efekty nie dra¿ni¹ sztucznoœci¹.
Œrednica i góra to zgrany tandem serwuj¹cy kapitaln¹ czytelnoœæ szczegó³ów, doskona³e
zrównowa¿enie oraz w³aœciw¹ ich szybkoœæ. Œrodek i góra s¹ znakomicie skoordynowane, przenikaj¹ siê w sposób wdziêczny, nies³yszalny a jednoczeœnie na tyle ostro¿ny, ¿e zachowana jest
zdolnoœæ wysokich tonów do swobodnego pokazania szczegó³ów.
Bas jest wywa¿ony, ani za d³ugi, ale te¿ nie
nazbyt krótki. Operuje mocnymi, dostatecznie
szybkimi dŸwiêkami, równie¿ dobrze zsynchronizowanych ze œrednic¹.

paŸdziernik 2004

Produktem – symbolem Holendrów jest interkonekt The First, który wystêpuje obecnie w wersjach zwyczajnej i referencyjnej. Tañszy, The Second,
nie zdoby³ ju¿ tak wielkiej popularnoœci. Rolê produktu flagowego odgrywa MC Silver Coaxial, którego cena jest ju¿ ca³kiem powa¿na – 7500 z³ za jednometrowy odcinek z koñcówkami RCA. W tym miejscu konieczne jest wyjaœnienie, ¿e najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ budowy kabli VDH jest stosowanie wêgla jako przewodnika. W oparciu o ten
materia³ zbudowane s¹ nie tylko interkonekty, ale
równie¿ niektóre przewody g³oœnikowe. Jest to
jednak technologia kosztowna (g³ównie w obróbce), producent u¿ywa wiêc tak¿e metali.
Konfiguracja oferty przewodów g³oœnikowych
jest nader interesuj¹ca. Wiêkszoœæ modeli sprzedawanych jest w dowolnej d³ugoœci, ale wcale nie z
“metra”. Otó¿ wymagane odcinki przewodów konfekcjonowane s¹ przez producenta lub przez fachowca namaszczonego przez dystrybutora w danym kraju. Polski lutowniczy, zdaniem dystrybutora,
wykonuje sw¹ pracê nawet lepiej ni¿ fachowcy z Van
Den Hula. Najtañsze przewody VDH nie s¹ obligatoryjnie konfekcjonowane. Flagowym modelem g³oœnikowca jest The Third, który sprowadzany jest z
Holandii wy³¹cznie w gotowych odcinkach (1-2,5m).
Przewody wizyjne pokrywaj¹ zapotrzebowanie
na najpopularniejsze standardy. VDH oferuje wiêc
kable S-Video, kompozyt i RGB sprzedawane g³ównie ze szpuli. Ich koniecznym uzupe³nieniem s¹
wiêc wtyczki S-Video, SCART, RCA i BNC. Tym,
którzy myœl¹, ¿e znaj¹ firmê VDH dedykujê informacjê, ¿e Holendrzy proponuj¹ równie¿ przedwzmacniacz i koñcówkê mocy.

