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Odtwarzacz: CD Gamut CD 3
Wzmacniacz: McIntosh MA7000
Kable 
sygn/g!oÊnik.: Fadel Aphrodite, Vovox
Kable sieciowe: Fadel Aphrodite, 

Neel N14E Gold
Podstawki: StandArt Model 4
Stoliki: StandArt STO

Wi´kszoÊç Polaków nadal 
wybiera kolumny pod!ogowe. 
CoÊ w tym jest, 
bo oszcz´dzamy na podstawkach, 
a od wi´kszej skrzynki mo˝emy
oczekiwaç pot´˝niejszego basu. 
W pierwszym przypadku 
trudno polemizowaç; 
w drugim bywa ró˝nie 
i nie zawsze du˝y 
mo˝e wi´cej. 
Warto pami´taç, 
˝e w niewielkich pomieszczeniach
monitor daje zwykle szans´ 
na lepszy dêwi´k, co najbardziej 
doceniajà Brytyjczycy. 
Majà wcale nie gorsze 
warunki mieszkaniowe, 
wi´c mo˝e warto zaufaç 
ich doÊwiadczeniu?
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Audiofilskie
miniaturki

System

Audiofilskie
miniaturki

Wi´kszoÊç Polaków nadal 
wybiera kolumny pod!ogowe. 
CoÊ w tym jest, 
bo oszcz´dzamy na podstawkach, 
a od wi´kszej skrzynki mo˝emy
oczekiwaç pot´˝niejszego basu. 
W pierwszym przypadku 
trudno polemizowaç; 
w drugim bywa ró˝nie 
i nie zawsze du˝y 
mo˝e wi´cej. 
Warto pami´taç, 
˝e w niewielkich pomieszczeniach
monitor daje zwykle szans´ 
na lepszy dêwi´k, co najbardziej 
doceniajà Brytyjczycy. 
Majà wcale nie gorsze 
warunki mieszkaniowe, 
wi´c mo˝e warto zaufaç 
ich doÊwiadczeniu?



Z estawienie wydaje si´ ryzykowne,
ale z drugie strony – kolumny 
te s!u˝à w studiach do ods!uchu

nagranego materia!u, gdzie brzmienie
analizuje si´ niekiedy bardziej dro-
biazgowo, ni˝ robià to w domach audio-
file. Od dawna uwa˝am, ˝e powinno 
si´ szukaç punktów wspólnych pomi´-
dzy oboma Êwiatami, bo przecie˝ powin-

ny ˝yç ze sobà w jak najÊciÊlejszej sym-
biozie.

Zacznijmy od ró˝nic. Wyglàd jest 
w studiu nieistotny, wi´c trudno oczeki-
waç eleganckich wykoƒczeƒ. Skrzynie 
pokryto matowym czarnym winylem. Nie
przewidziano maskownic. Za to na fron-
cie mamy wy!àcznik sieciowy (kolumny
pod!àcza si´ do gniazdka) i potencjometr

g!oÊnoÊci. Dzi´ki temu Adamy mo˝na
wpiàç bezpoÊrednio do odtwarzacza CD,
zarówno kablem RCA, jak i XLR. Regula-
cja wzmocnienia b´dzie wówczas k!opo-
tliwa (osobno dla ka˝dego kana!u), ale 
zaopatrujàc si´ w êród!o o regulowanym
napi´ciu mo˝emy korzystaç z pilota. Wte-
dy obs!uga systemu nie b´dzie si´ ró˝niç
od standardowej.

Adamy mo˝na tak˝e wykorzystaç w sys-
temie komputerowym, chocia˝ trudno
sobie wyobraziç, aby ktoÊ w tym celu 
wyda! 3750 z!. W tradycyjnym stereo war-
to wziàç pod uwag´, ˝e nie potrzebujemy
wzmacniacza. Zaoszcz´dzone pieniàdze
mo˝na przeznaczyç na lepszy CD albo 
na sporà kolekcj´ srebrnych krà˝ków.
OczywiÊcie, wzmacniacze w podobnej ce-
nie b´dà bardziej wyrafinowane od za-
montowanych wewnàtrz skrzynek, ale 
z drugiej strony – mo˝emy liczyç na pre-
cyzyjne dopasowanie parametrów. Ka˝dy
g!oÊnik jest zasilany osobno, z koƒcówki 
o mocy 50 W.

A7 to konstrukcja dwudro˝na. Niskie 
i Êrednie tony przetwarza membrana 
z plecionki z w!ókna w´glowego, utwar-
dzona polimerem. G!oÊnik ma pot´˝ny
magnes, ekranowany puszkà. Nap´d mu-
si byç porzàdny, bo wa˝nym parametrem
jest tutaj mo˝liwoÊç wytwarzania wyso-
kich ciÊnieƒ akustycznych, do 115 dB. 

Wysokie tony odtwarza wst´ga ART,
spokrewniona konstrukcyjnie z JET-em
Elaca. Bas-refleks dmucha do przodu. To
nie przypadek, bo w monitorach studyj-
nych istotna jest !atwoÊç ustawienia –
muszà si´ wpasowaç w ka˝dy kàt, a na 
stole z ekranem komputera i mnóstwem
innych zabawek nie ma zbyt wiele miej-
sca. Dlatego Adamy mo˝ecie postawiç 
nawet na pó!ce. Z jednym zastrze˝eniem:
ich charakterystyka jest mocno kierunko-
wa. Warto o tym pami´taç, wyznaczajàc
miejsce ods!uchu i kàt dogi´cia.

Adam Audio 7
WÊród opisywanych monitorów A7 
to produkt wyjàtkowy 
pod ka˝dym wzgl´dem. 
Po pierwsze, jest to konstrukcja 
aktywna. Po drugie, pochodzi 
z profesjonalnego katalogu.
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Za to mo˝emy ich u˝ywaç nawet w po-
mieszczeniach rz´du 10 m2, do tego moc-
no zagraconych i nieustawnych. Dodat-
kowà atrakcjà b´dzie wtedy mo˝liwoÊç
dostrojenia dêwi´ku do akustyki za po-
mocà trzech pokr´te! umieszczonych 
z ty!u. Pozwolà one zapanowaç nad naj-
cz´Êciej spotykanymi rezonansami i cha-
rakterem wysokich tonów, zale˝nym od
stopnia wyt!umienia pokoju.

Wra˝enia ods!uchowe
Pierwsza oczywista kwestia to prezenta-

cja przestrzeni. Dêwi´k jest podany do
przodu; wyraênie wysuni´ty przed lini´
g!oÊników. Przypomina to nawet wra˝e-

nia w!aÊciwe s!uchawkom – siedzimy 
w centrum zdarzeƒ, muzyka nas otacza 
i mamy wra˝enie przybli˝enia oraz 
powi´kszenia êróde!. Obraz jest efektow-
ny i zdecydowanie odró˝nia Adamy od
reszty stawki. Przedstawienie dalszych
planów okazuje si´ szczàtkowe. Dlatego
osoby poszukujàce holograficznych prze-
strzeni powiedzà, ˝e dêwi´k A7 jest p!aski
i skoncentrowany na ograniczonym 
obszarze. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e sà to
monitory studyjne i taka jest w!aÊnie ich
natura.

Kolejny aspekt to dynamika. Bardzo 
sugestywna, jak przysta!o na g!oÊnik 
aktywny. Je˝eli macie warunki lokalowe,
które nie pozwalajà Wam wstawiç pod!o-
gówek, a lubicie daç czadu, to trafiliÊcie
pod dobry adres. Co ciekawe, przy po-
ziomach g!oÊnoÊci na granicy bólu dêwi´k
pozostaje czysty i niezniekszta!cony. Pro-
porcje si´ nie zaburzajà. 115 dB jest 
faktem.

Je˝eli chodzi o subtelne kontrasty, to 
na pewno znajdziecie bardziej wyrafino-
wane konstrukcje, choç nie tak wydajne.
Dobre wra˝enie robi tak˝e bas. Bardziej
mocà ni˝ g!´bià, bo poni˝ej pewnego 

pu!apu po prostu si´ koƒczy i nie stara 
si´ tego nadrabiaç ekspozycjami. Jest
szybki, kontrolowany i troch´ twardy.
Idealny dla mi!oÊników precyzji i ostrych
konturów.

W bardziej akustyczno-leniwym ods!u-
chu wokali czy muzyki kameralnej do-
strzegamy wyraênie zarysowany charakter
A7. Grajà przejrzyÊcie, klarownie i ener-
gicznie. PodkreÊlajà wysokie tony. Zdecy-
dowanie i bez owijania w bawe!n´, co jed-
nak nie powinno przeszkadzaç, bo ich
barwa nie daje powodów do narzekaƒ.
Wst´ga wnosi swobod´ i czytelnoÊç, którà
trudno znaleêç w kopu!kach ze Êredniej
pó!ki. Mi!oÊnicy góry powinni byç z tych

zestawów zadowoleni. B´dà mieli za-

równo jakoÊç, jak i iloÊç w dawce zdecy-
dowanie przekraczajàcej Êrednià krajowà. 
W zasadzie mog!aby mi ta szczodroÊç
przeszkadzaç, ale po pierwsze: mo˝na ob-
róciç ga!eczk´ z ty!u o dwie kreski i mamy
to, do czego si´ przyzwyczailiÊmy. Po dru-
gie: lubi´ wszystko s!yszeç, a tutaj uwadze
nie umknie najmniejszy szelest w tle.

MuzykalnoÊç? Raczej zastàpi!bym jà
okreÊleniem „rzetelnoÊç”. Na pewno nie

sà to zestawy, które upi´kszajà nagrania 
i roztaczajà przed nami iluzj´ lepszego
Êwiata. Ich dêwi´k jest obiektywny, suchy
i precyzyjny, nawet kosztem warstwy
emocjonalnej. Dla osób przyzwycza-
jonych do s!odkiej lampowej Êrednicy 
podejÊcie do muzyki na zimno mo˝e byç
szokiem. W dodatku, je˝eli realizacja jest
marna, Adamy zabrzmià fatalnie. JakoÊç
pracy dêwi´kowców rozró˝niajà bez pu-
d!a. W koƒcu do tego s!u˝à!

Konkluzja
Czasem warto poznaç coÊ nowego. Cza-

sem poznanie mo˝e prowadziç do prze-
wrócenia systemu wartoÊci. Ale to ju˝ 
zale˝y od indywidualnych oczekiwaƒ. Po-
s!uchajcie koniecznie.

Test monitory 2000-4000 z!

Wst´ga ART, zbli˝ona
konstrukcyjnie do JET-a E
laca. Puszka ekranujàca 
w nisko-Êredniotonowcu.

Istota kolumny aktywnej,
czyli wzmacniacz wewnàtrz
obudowy.

WejÊcia XLR i RCA oraz
pokr´t!a pozwalajàce
dostroiç charakterystyk´ 
do pokoju lub studia.

Adam Audio A7 
Dystrybucja: Audiotech
Cena: 3750 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2/2
Moc wzmacniaczy:
nisko-Êredniotonowy: 50 W
wysokotonowy: 50 W
Pasmo przenoszenia: 46 Hz – 35 kHz
Zniekszta!cenia: < 1,5 %
Maksymalne ciÊnienie: 115 dB
Wymiary (w/s/g): 33/18,5/28 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!"""
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !""""
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!



N apis „Made in Germany” na ta-
bliczce z podwójnymi gniazda-
mi tylko potwierdza stereotyp

wspania!ej roboty sàsiadów zza Odry. 
Kolumienki sà po prostu pi´kne i nie 
b´d´ zdziwiony, je˝eli ktoÊ zapa!a ˝àdzà
ich posiadania po pierwszym rzucie oka
na zdj´cia. A wypada powiedzieç, ˝e na
˝ywo Elaki wyglàdajà jeszcze efektowniej.
I to we wszystkich rodzajach wykoƒcze-
nia. Oprócz czarnego lakieru fortepiano-

wego mamy do wyboru forniry: wiÊniowy
i w kolorze mokki.

Budowa
Skrzynki wykonano z precyzjà, którà

trudno b´dzie znaleêç u konkurencji. Wy-
daje si´, ˝e powsta!y z jednego kawa!ka
drewna (w istocie sà to grube p!yty MDF),
a takiego lakieru nie powstydzi!by si´ na-
wet koncertowy steinway. Najwa˝niejsze
sà jednak g!oÊniki. Wysokotonowy to do-

skonale znany JET, montowany tak˝e 
w znacznie dro˝szych zestawach. Jest to
jedna z najlepszych wst´g, z jakimi mia-
!em do czynienia. U Elaca jest pofa!dowa-
na i przypomina harmonijk´. W odró˝-
nieniu od podobnych konstrukcji dêwi´k
nie jest promieniowany bezpoÊrednio, ale
przez pi´ç precyzyjnie wyci´tych otwo-
rów. JET-a nap´dza neodymowy magnes,
który móg!by z powodzeniem wylàdowaç
w Êredniotonowcu.

Bas i centrum pasma reprodukuje naj-
nowszy przetwornik z 11,5-cm membra-
nà metalowà. W poprzednich seriach
mia!a ona jednolity kszta!t wycinka sfery,
obecnie pojawi!y si´ za!amania, dzielàce
jà na ma!e trójkàty. Dzi´ki temu popra-
wiono sztywnoÊç zachowujàc niewielkà
mas´. Kosz to blaszana wyt!oczka po!à-
czona z zewn´trznym pierÊcieniem z two-
rzywa sztucznego. Zwrotnica jest roz-
budowana i sk!ada si´ z kilkunastu 
elementów. Podzia! dokonuje si´ stosun-
kowo nisko jak na wst´g´ – przy 2,7 kHz.

Tunel bas-refleksu wyprowadzono do
ty!u. W komplecie z g!oÊnikami znalaz!y
si´ piankowe zatyczki, którymi mo˝emy
regulowaç charakter basu. Podobnie mo-
˝emy ingerowaç w nat´˝enie wysokich to-
nów – tym razem do dyspozycji mamy

dwa p!askie pierÊcienie z pianki, zak!ada-
ne na tweeter. Ale to nie koniec prezen-
tów. W pude!ku znajdziemy te˝ bia!e 
bawe!niane r´kawiczki, dzi´ki którym nie
pozostawimy na b!yszczàcych powierzch-
niach t!ustych Êladów po palcach.

Elac dba o szczegó!y. Zamiast tanich
chiƒskich gniazd we wn´ce z ty!u zamon-
towano prawdziwe WBT. Przyglàdajàc 
si´ tym monitorkom, mo˝na uwierzyç 
w has!o reklamowe firmy z Kilonii – „naj-
wa˝niejsza jest satysfakcja klienta”. A ˝e
Elaki nie nale˝à do tanich, wcale mnie 
nie dziwi. Dobre rzeczy zawsze musia!y
kosztowaç.

Elac BS 243
W dzisiejszych czasach nawet 
high-endowe firmy przenoszà 
produkcj´ do Chin. Europejska 
si!a robocza nale˝y do najdro˝szych, ale patrzàc 
na ten monitor, warto doceniç jej jakoÊç.
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Przy dobieraniu elektroniki nale˝y pa-
mi´taç o jednym: monitory lubià mocne 
i wydajne wzmacniacze. Wskazujà na to
choçby parametry – impedancja 4 omy 
i Êrednia skutecznoÊç 87 dB. Pod!àczenie
do nich urzàdzeƒ ze zdecydowanie wy˝-
szej pó!ki te˝ nie b´dzie mezaliansem, bo
zestawy majà du˝y potencja!.

Wra˝enia ods!uchowe
Elac jest g!oÊnikiem sporo mniejszym

od Monitor Audio czy Focala. Dlatego nie
mo˝emy si´ po nim spodziewaç równie
mocnego basu czy subiektywnie postrze-
ganej dynamiki. Nie osiàgnie te˝ takich
nat´˝eƒ dêwi´ku, jak studyjne Adamy.
Nie powinno si´ go równie˝ u˝ywaç w du-
˝ych pokojach, je˝eli myÊlimy o s!uchaniu
rozbudowanych sk!adów instrumental-
nych z wysokimi poziomami g!oÊnoÊci.
Monitorki stworzono z myÊlà o niewiel-
kich pomieszczeniach, co nie znaczy, ˝e
s!abych wzmacniaczach. Potrzebujà sto-
sunkowo du˝o watów, aby pokazaç pe!ny

potencja!, ga!ka tak˝e
zwykle wymaga przekr´-
cenia mocniej w prawo.

Pami´tajàc o tym,
mo˝emy si´ spodziewaç
brzmienia zupe!nie in-
nego, ni˝ w przypadku
wszystkich testowanych
tutaj monitorów. Ci´˝ar
prezentacji przesuwa si´
w stron´ wysokich to-
nów. Bas jest raczej 
lekki, ale precyzyjny 
i szybki (nietrudno za-
panowaç nad niedu˝à, 
a do tego sztywnà i lekkà
membranà). Przez to
piosenki z albumu Chri-

sa Jonesa majà jaÊniejszy kolor i bardziej
s!oneczny odcieƒ. Natychmiast zwraca
uwag´ jakoÊç wysokich tonów. Nie od
dzisiaj chwalimy JET-a za czystoÊç,
dêwi´cznoÊç i brak wyostrzeƒ. Wypada
si´ tylko cieszyç, ˝e zamontowano tak do-
bry przetwornik we w sumie niedrogim
modelu. Stalowe struny gitar brzmià na
BS 243 jak srebrne dzwoneczki. Gdybym
mia! porównywaç JET-a z ART-em, to
chyba nie mia!bym wàtpliwoÊci, gdzie
skierowaç swojà sympati´. Niewykluczo-
ne jednak, ˝e w wi´kszym stopniu zale˝y
to od samej aplikacji. W ka˝dym razie gó-
r´ Elaca mo˝na spokojnie uznaç za jeden
z wzorców w tej cenie i tym samym
przejÊç do dalszych atrakcji.

Je˝eli chodzi o rozmiary sceny, Elaki
klasyfikujà si´ w górnej cz´Êci stawki. Nie
roztaczajà przed nami mongolskich ste-
pów ani nie stwarzajà zagro˝enia klau-
strofobià. To przyzwoity poziom, podob-
nie jak w przypadku precyzji lokalizacji.
Jednak warto wspomnieç o zjawisku, 
które zaobserwowa!em tylko w tych mo-
nitorach. Chodzi o prezentacj´ pierwsze-
go planu. Jest w niej jakaÊ trudna do okre-

Êlenia bezpoÊrednioÊç,
która powoduje, ˝e in-
strumenty i g!osy làdujà
niemal w naszych uszach,
a nie mamy tak dosadne-
go wra˝enia bliskoÊci, jak
z Adamów. Przypomina
to troch´ starà brytyjskà
szko!´, chocia˝ w sensie
barwy i wypchni´cia êró-
de! przed lini´ g!oÊników
nie ma wiele wspólnego 
z pierwszymi skojarze-
niami. Niewykluczone,
˝e ma to zwiàzek z cha-
rakterem prze!omu Êred-
nicy i wysokich tonów,
na który nasze uszy sà

najbardziej czu!e. Ten zakres BS-y traktujà 
z najwi´kszà uwagà, oferujàc jakoÊç trudnà
do powtórzenia. OczywiÊcie wiem, ˝e anali-
za wycinków pasma nie mówi zbyt wiele 
o brzmieniu w ca!oÊci, ale po raz kolejny 
jestem pod wra˝eniem JET-a i ˝a!uj´, ˝e nie
ma on przeciwwagi w postaci wi´kszej
membrany na dole.

Je˝eli chodzi o dynamik´, nie nale˝y
oczekiwaç fajerwerków. Kolumienki dziel-
nie sobie radzà z wysokimi poziomami
g!oÊnoÊci. Starajà si´ realistycznie oddaç
kontrasty, ale nie przeskoczà praw fizyki.

Konkluzja
W ma!ym pokoju i ze wzmacniaczem o

ciep!ym brzmieniu BS 243 mogà zagraç
znacznie lepiej, ni˝ byÊmy si´ spodziewali,
sàdzàc na podstawie rozmiarów. JakoÊç
wykonania – godna podziwu.

Test monitory 2000-4000 z!

JET i metalowy nisko-Êredniotonowiec
z pot´˝nym magnesem. Wysokiej
jakoÊci okablowanie wewn´trzne.

Zwrotnica 
na dwóch p!ytkach

Prawdziwe WBT

Elac BS 243
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 3898 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2/2
SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 41 Hz – 50 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30-150 W
Wymiary (w/s/g): 28,5/17/22 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!""
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!""
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!



P ami´tam czasy, kiedy francuski
producent sprzedawa! majsterko-
wiczom zestawy do samodzielne-

go monta˝u. Stosunkowo niewielkim
kosztem mo˝na by!o skleciç ca!kiem uda-
ne kolumny. Zaprzestano jednak tej prak-
tyki, podobnie jak sprzeda˝y przetworni-
ków innym wytwórcom. Wcale mnie 
to nie dziwi, bo najtrudniej zrobiç w!aÊnie
membran´, kosz i magnes, a potem to

wszystko z!o˝yç w sensownà ca!oÊç. 
W dzisiejszych czasach niemal ka˝dy 
chce korzystaç z gotowych podzespo!ów 
i potem tworzyç produkty „w!asnej 
firmy”, najlepiej powierzajàc monta˝
Chiƒczykom.

Focal nie tylko postanowi! zachowaç
wysokà technologi´ dla siebie, ale te˝
skoncentrowa! si´ na budowaniu marki.
Zrobi! to w sposób raczej rzadki: stawiajàc

na jakoÊç. Metoda okaza!a si´ skuteczna,
bo odkàd w moje r´ce trafi!y kolumny 
z nowych serii, marka zyska!a w moich
oczach wi´cej ni˝ po kilku spektakular-
nych konstrukcjach z serii Utopia.

Budowa
SpecjalnoÊcià kuchni Saint-Etienne jest

odwrócona kopu!ka aluminiowo-mag-
nezowa TNC. Jej ko!nierz ma specyficzny
profil w kszta!cie litery „l”. Poni˝ej znaj-
duje si´ równie ciekawy przetwornik 
z polyglassowà membranà i nieruchomà
nak!adkà przeciwpy!owà w centrum. 
Resor jest mi´kki i !àczy sto˝ek z metalo-
wym koszem, uzbrojonym w solidny 
magnes. 

Zwrotnic´ zbudowano z elementów
standardowej jakoÊci. Cewki nawini´to
drutem z miedzi beztlenowej. Bas-refleks
dmucha do przodu, co u!atwia ustawienie
monitorów. Najlepsze miejsce dla nich 
to oczywiÊcie podstawki, ale na pó!ce 
z ksià˝kami te˝ powinny zagraç, jak 
nale˝y.

Na uznanie zas!uguje obudowa. W!aÊ-
nie ona uzasadnia wzrost ceny w porów-
naniu z taƒszà serià 700. Skrzynki wyko-

nano z MDF-u o gruboÊci 20-25 mm.
Przy tych rozmiarach wystarczy!oby to 
do zachowania sztywnoÊci. Francuzi za-
stosowali jednak dodatkowe wzmocnie-
nia, przy okazji szczelnie wype!niajàc
wn´trze sztucznà we!nà.

Okleiny sà naturalne i wyst´pujà w kil-
ku wariantach. Niezmienne pozostaje
akrylowe wykoƒczenie Êcianek: fronto-
wej, górnej i tylnej. Nadaje to kolumnom
elegancj´, ale te˝ wymaga dba!oÊci. Byle
czym po!yskujàcych powierzchni czyÊciç
si´ nie da, bo pojawià si´ na nich rysy. 
Polecam irch´ lub szmatki z mikrofazy,
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Focal Focal 
Chorus 806 V
Focal to jedna z najwi´kszych 
firm g!oÊnikowych. Wykonuje 
wszystko pod jednym dachem: 
projekty, przetworniki i obudowy, 
na ka˝dym etapie kontrolujàc jakoÊç.
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takie jak do okularów z plastikowymi 
soczewkami. W podstaw´ mo˝na wkr´ciç
kolce, chocia˝ lepiej sprawdzi si´ blu-tack,
którym monitory powinno si´ przyklejaç
do stendów. Ma lepsze w!aÊciwoÊci t!u-
miàce i zabezpiecza przed przesuwaniem
si´ po Êliskich powierzchniach. Nie podo-
bajà mi si´ maskownice. Na szcz´Êcie
mo˝na je zdjàç.

Wra˝enia ods!uchowe
Dzi´ki seriom takim jak Chorus Focala

zaczynam odzyskiwaç wiar´ w najwi´ksze
firmy produkujàce kolumny. Poprzednio
testowane modele (np. 807 V) zyskiwa!y
wysokie noty i cz´sto podkreÊlaliÊmy ich
kultur´ i przestrzennoÊç. Podobnie dzieje
si´ i tym razem. Stereofonia jest jednà 
z najwi´kszych zalet francuskich monito-
rów i jednoczeÊnie tym, co od razu przy-
ciàga uwag´. W realizacjach Stockfischa,
ECM-u, a tak˝e swoich w!asnych produk-
cjach („Sin”, „Grand Piano”) koncentro-

wa!em si´ w!aÊnie na rozmiarach sceny 
i lokalizacji instrumentów. Focale wype!-
nia!y pokój pog!osem od Êciany do Êciany.
Mo˝e jeszcze nie mo˝na mówiç o zni-
kaniu skrzynek z oczu, ale trudno nie po-
witaç tak sugestywnego obrazu uÊmie-
chem. Od razu nasuwa si´ porównanie 
z Monitor Audio. Scena tamtych mia!a
mo˝e odrobin´ mniejsze gabaryty, ale za
to êród!a zosta!y dok!adniej rozstawione.
S!owem: remis, a ka˝dy wybierze to, co
mu bardziej odpowiada.

Podobny jest te˝ charakter brzmienia.
Chorusy stawiajà przede wszystkim na
szczegó!owoÊç i przejrzystoÊç. Pomaga 
w tym lekka ekspozycja wysokich tonów,
która pewnie jest odst´pstwem od neu-
tralnoÊci, ale wiele osób przywita jà z sa-
tysfakcjà. Wystarczy pos!uchaç instru-
mentów perkusyjnych, aby zrozumieç,

dlaczego Francuzi nie chcà sprzedawaç
odwróconych kopu!ek konkurencji.
Dêwi´cznoÊç i noÊnoÊç to zalety, które
chyba ka˝demu przypadnà do gustu.
Mnie zdecydowanie umila!y s!uchanie
akustycznego jazzu i symfoniki.

Ârednica w wy˝szym zakresie pozostaje
krystalicznie czysta; dopiero na prze!omie
z basem dêwi´k ulega lekkiemu zaciem-
nieniu, co mo˝na zaobserwowaç, s!ucha-
jàc fortepianu solo. Z jednej strony po-
woduje to lekki dyskomfort; z drugiej 
– dodaje ciep!a wokalom, osadzajàc je 
w dolnych sk!adowych. Doskonale to s!y-
chaç na krà˝ku Chrisa Jonesa (zw!aszcza
w piàtym utworze, ch´tnie wykorzysty-
wanym na pokazach i ods!uchach). Wo-
kalista Êpiewa z mikrofonem przy ustach,
przez co jego g!os wydaje si´ jeszcze cie-
plejszy i g!´bszy. Focale podkreÊlajà ten
zabieg sprawiajàc, ˝e muzyka brzmi mi´k-
ko i przyjaênie. Je˝eli b´dziecie mieli 
okazj´ pos!uchaç wspomnianego albumu

na Chorusach 806 V, zwróçcie uwag´ na
brzmienie gitary ze stalowymi strunami.
Ka˝dy dêwi´k s!ychaç osobno, podobnie
jak dzwoneczki w tle, a jednak g!os nie
traci pierwszoplanowej pozycji.

Bas mo˝na okreÊliç jako ciep!y i pulsu-
jàcy. Nie jest wprawdzie zabójczo precy-

zyjny i punktowy, ale doskonale pasuje 
do ogólnego charakteru brzmienia. Po-
dobnie z jego mocà. Nie wyobra˝am 
sobie, ˝eby komuÊ brakowa!o do!u, szcze-
gólnie w ma!ych pokojach, mimo ˝e spek-
takularnych efektów w tym zakresie raczej
nie nale˝y oczekiwaç. I chyba dobrze, bo
dêwi´k pozostaje muzykalny, kulturalny 
i wywa˝ony.

Konkluzja
Kolejny Chorus, którego z czystym su-

mieniem mog´ poleciç.
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Odwrócona kopu!ka
stanowi ca!oÊç 
z ko!nierzem 
w kszta!cie litery L.

Cewki nawini´te 
drutem z OFC.

Wygodne zaciski 
pokryte gumà.

Focal Chorus 806 V
Dystrybucja: Trimex
Cena: 3320 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2/2
SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 28 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 40-150 W
Wymiary (w/s/g): 39/22/29 cm cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!"



P odobnie jak u innych znanych
producentów, do serii trafi!y roz-
wiàzania z wy˝szych linii: Plati-

num i Gold. Identycznà migracj´ uprawia
np. B&W i jest to, jak wskazuje praktyka,
dobre posuni´cie marketingowe. Najbar-
dziej efektowne opracowania techniczne

làdujà najpierw w najdro˝szych mode-
lach. Czytamy o nich z wypiekami na twa-
rzy, ale niebotyczne ceny skutecznie stu-
dzà entuzjazm. Podziw jednak pozostaje,
a doÊwiadczenie uczy, ˝e za jakiÊ czas za-
awansowane rozwiàzania odnajdziemy 
w okolicach bardziej przyjaznych dla kie-

szeni. W ten sposób diamentowe i berylo-
we kopu!ki powoli znajdujà drog´ pod
strzechy i wszyscy mo˝emy si´ cieszyç
owocami post´pu.

Budowa
Jednym z takich patentów w Monitor

Audio jest membrana g!oÊnika nisko-
-Êredniotonowego. Zaczerpni´ta z linii
Gold Signature Rigid Surface Technology
polega na specyficznym ukszta!towaniu
powierzchni. Zdobià jà sferyczne do!ki,
przypominajàce Êlady po uderzeniach
twardych pi!eczek. Zwi´ksza to sztywnoÊç
sto˝ka, dzi´ki czemu mo˝e on byç cieƒszy
i l˝ejszy, bez obawy o za!amania i fa!do-
wanie w czasie wyt´˝onej pracy. Podobno
taka budowa redukuje te˝ fale stojàce 
i zniekszta!cenia przy wysokich pozio-
mach g!oÊnoÊci. Zmiany zasz!y tak˝e 
w konstrukcji koszy – zapewniajà teraz
swobodniejszy przep!yw powietrza. Po-
szerzono zakres pracy g!oÊnika wysokoto-
nowego. Teraz przenosi on pasmo do 
35 kHz, a wi´c jest w stanie pokazaç pe!ne
mo˝liwoÊci (tak mówià materia!y infor-
macyjne) standardów Blu-ray, SACD i…
LP. Magnes znajduje si´ w du˝ej puszce
wyt!umiajàcej, obni˝ajàcej cz´stotliwoÊç

rezonansowà metalowej kopu!ki pokrytej
warstwà z!ota.

Przetworników nie przykr´cono do
frontu, tylko do tylnej Êciany kolumny, 
za pomocà d!ugiego gwintowanego pr´ta,
mocowanego do magnesu. Daje to nie 
tylko efekt estetyczny (brak Êrub), ale po-
prawia sztywnoÊç obudowy.

T´ sklejono z MDF-u o gruboÊci 19 mm
i dodatkowo wzmocniono wewn´trznymi
przegrodami. Maskownic´ przytrzy-
mujà magnesy. Monitor Audio chwali si´ 
jakoÊcià komponentów w zwrotnicy,
m.in. kondensatorami polipropylenowy-
mi. NowoÊcià jest te˝ wylot bas-refleksu,
pokryty równoleg!ymi wy˝!obieniami. 

Monitor Audio
Silver Rx2
Seria Silver Rx zadebiutowa!a 
we wrzeÊniu 2009. W jej sk!ad 
wchodzà dwa monitory Rx 1 i 2 
oraz dwie kolumny pod!ogowe: 
Rx 6 i 8. Mi!oÊnicy domowych projekcji 5.1
mogà dokupiç do systemu g!oÊnik dialogowy Rx
Center, efektowe – wieszane na Êcianie 
Rx-Fx – i pot´˝ny subwoofer aktywny RxW-12.
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To kolejne rozwiàzanie zaczerpni´te 
z drogich Gold Signature, zmniejszajàce
turbulencje powietrza, których i tak chyba
nikt wczeÊniej nie s!ysza!.

Na pochwa!´ zas!uguje doskona!a ja-
koÊç wykonania skrzynek. Do wyboru
mamy cztery forniry: czarny i naturalny
dàb, orzech, drewno ró˝ane, a tak˝e dwie
wersje na wysoki po!ysk: czarnà i bia!à.
Zapewne nie uwierzycie, ale bia!y lakier
fortepianowy jest obecnie jednym z naj-
modniejszych wykoƒczeƒ w Zachodniej
Europie. OsobiÊcie wol´ naturalny wzór
s!ojów, ale jestem tradycjonalistà i ju˝ nie
zawsze wiem, o czym m!odzie˝ „do mnie
rozmawia”.

Wra˝enia ods!uchowe
Na pierwszy ogieƒ poszed! Prince

„3121”. Monitor Audio od razu zaskarbi!y
sobie mojà sympati´, poniewa˝ z g!oÊników
pop!ynà! du˝y, efektowny dêwi´k z zaska-
kujàco pot´˝nym basem. Wiem, ˝e nisko-

-Êredniotonowce Rx2 wyglàdajà przy kon-
kurencji z tego testu jak m!yƒskie kamienie,
ale nawet mimo to nie spodziewa!em si´ 
takiej szczodroÊci. W „Love” powietrze za-
cz´!o si´ poruszaç tak, jakby w pokoju sta-
n´!y spore pod!ogówki. Metalowe mem-
brany schodzi!y nisko, zachowujàc tempo 
i energi´. Dalsze utwory z p!yty tylko po-
twierdzi!y pierwsze obserwacje. Dlatego ta-
kich przebojów, jak „Fury” mo˝na by!o
s!uchaç z wypiekami na twarzy. Tam, gdzie
najwa˝niejszy by! groove, muzyka nabiera-
!a energii przypominajàcej koncert. Gdyby
nie „presti˝” zdobiàcy mnie nad paskiem,
to kto wie: mo˝e bym ruszy! w tany, jak za
czasów liceum. 

Dynamika i energia impulsów dosko-
nale podkreÊla!y ˝ywio!owoÊç produkcji.
Dêwi´k pozostawa! wyraêny, ale z odrobi-

nà lekkoÊci, mi´kkoÊci i finezji, charakte-
rystycznych dla prawdziwie audiofilskich
monitorów. Z!ote kopu!ki tak˝e Êwiet-
nie sobie radzi!y. W ECM-owskich reali-
zacjach szczegó!owoÊç i przejrzystoÊç ani
troch´ nie ust´powa!y studyjnym Ada-
mom. Mo˝na si´ by!o skoncentrowaç na
pozornie nieistotnych wydarzeniach 
w tle, a uderzenia pa!eczek w talerze ce-
chowa!y krystaliczna czystoÊç i noÊnoÊç. 

CoÊ jednak sprawia!o, ˝e Silverów s!u-
cha!o si´ lepiej. Mo˝na by!o z nimi pozo-
staç na kilka godzin i nie odczuç zm´cze-
nia. Za najwa˝niejszà uzna!bym chyba
doskona!à równowag´ pomi´dzy rejestra-
mi, bez faworyzowania ˝adnego z instru-
mentów. Tràbka, fortepian, kontrabas 
– wszystkie mia!y w!aÊciwe rozmiary, 
a czytelnoÊç Rx2 pomaga!a Êledziç ich
partie. Muzyka nios!a ze sobà emocje
ukryte nie tylko w barwie, ale te˝ w mi-
krodynamice. W akustycznym jazzie sta!o
si´ jasne, ˝e Rx2 to g!oÊnik szybki, do-

k!adny, ale te˝ niepozbawiony odrobiny
ciep!a. Starania muzyków, aby stworzyç
klimat skupienia i migracji pomi´dzy sta-
rannie budowanymi nastrojami, mog!y
si´ tutaj nareszcie zakoƒczyç sukcesem. 
A im d!u˝ej s!ucha!em, tym bardziej
utwierdza!em si´ w przekonaniu, ˝e mam
do czynienia z wyrównanym, wysokim
poziomem w ka˝dym aspekcie.

Nie mam si´ do czego przyczepiç,
zw!aszcza je˝eli wezm´ pod uwag´ cen´ –
najni˝szà w tej stawce.

Na koniec zostawi!em przestrzeƒ. Sze-
rokie skrzynki nie zapowiada!y rewelacji
w tym wzgl´dzie. Tym milej by!em zasko-
czony, obserwujàc obszernà scen´, wype!-
nionà pog!osem i uporzàdkowanà tak, jak
w znacznie dro˝szych konstrukcjach. 
Zamykajàc oczy, mog!em nawet przez
chwil´ daç si´ nabraç, ˝e stojà przede mnà
Audio Physiki Tempo VI. Dopiero naj-
lepsze realizacje by!y w stanie pokazaç
przewag´ tych drugich.

Konkluzja
S!abych punktów nie znalaz!em. Reko-

mendacja.
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Z!ocona kopu!ka, 
dotàd spotykana 

w dro˝szych 
seriach.

Zwrotnica ograniczona 
do minimum.

Zworki jednak by si´
przyda!y. W razie czego
mo˝na zastosowaç
miedziane druciki.

Monitor Audio 
Silver Rx2
Dystrybucja: Audio Center
Cena: 2790 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2/2
SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 35 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 40-150 W
Wymiary (w/s/g): 37,5/23/30 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!



W cale mnie to nie dziwi. Od
prawie 20 lat obserwuj´ to, 
co si´ pojawia na pó!kach.

Importerzy obecnie walczà o to, co ju˝
funkcjonuje, podbierajàc sobie kolejne
marki. Debiut firmy, o której s!ysza!em
kilkanaÊcie lat temu, to w pewnym sensie
spore wydarzenie. Brytyjski Neat zawsze
by! zaliczany do grona marek specyficz-
nych, z wyraênie zaznaczonym w!asnym
charakterem. Tajemnica le˝y tym razem

w tabeli danych technicznych. Skutecz-
noÊç 85 dB to wartoÊç, która z jednej stro-
ny rodzi oczekiwania naturalnego dêwi´-
ku, ale z drugiej sprawia, ˝e monitorki sà
wymagajàce; tak wobec elektroniki, jak 
i u˝ytkownika. Wprawdzie producent
utrzymuje, ˝e do ich wysterowania wy-
starczy wzmacniacz o mocy 25 W, ale 
nale˝y to traktowaç jako pobo˝ne ˝ycze-
nie. Motivy potrzebujà wydajnego pieca,
przewa˝nie ze zdecydowanie wy˝szego

segmentu cenowego. Chocia˝ same nie
kosztujà zbyt wiele, nale˝y od razu wybiç
sobie z g!owy zestawianie ich z bud˝etowà
elektronikà.

Lini´ tworzà dwa modele pod!ogowe:
Motive 1 (5900 z!) i Motive 2 (4400 z!),
g!oÊnik centralny Motive C (2200 z!) 
i opisywany malutki monitor za 3300 z!.
Ca!a produkcja odbywa si´ w Wielkiej
Brytanii. Firma jest niewielka i ma grono
wiernych klientów, którzy niech´tnie 
widzieliby napis: „Made in China”.

Budowa
Najwi´kszà wag´ Neat przywiàzuje 

do g!oÊników. Zdaniem konstruktorów 
to one w!aÊnie sà powodem nagród, przy-
znawanych przez czasopisma i stowarzy-
szenia. Przetworników nie wykonuje si´
na miejscu, bo to wymaga zaplecza, któ-
rym dysponujà tylko najwi´ksi gracze.
Powstajà jednak na podstawie opracowa-
nych przez lata specyfikacji. Firma za-
pewnia, ˝e takich reproduktorów nie
znajdziecie nigdzie indziej.

NMT do z!udzenia przypomina tweete-
ry Focala. Ma odwróconà, tytanowà ko-
pu!k´ o Êrednicy 25 mm, otoczonà z przo-
du piankowym pierÊcieniem. Magnes
schowano w metalowej puszce. Ârednio-
-niskotonowy (o ile w ogóle mo˝na mó-
wiç o niskich cz´stotliwoÊciach) bazuje na

duƒskiej platformie SDS. Ma polimerowà
membran´ (11,5 cm z resorem), metalo-
wy kosz i pokaêny, jak na swoje rozmiary,
magnes.

Wewn´trzne okablowanie jest bardzo
przyzwoite, a zwrotnica – minimalis-
tyczna. Nieliczne elementy przyklejono
do du˝ej p!ytki, zawierajàcej oddalone od
siebie dwa komplety z!oconych gniazd.
A˝ si´ prosi o zdj´cie pot´˝nych zwór 
i zastosowanie dwóch wzmacniaczy. 

Neat 
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Neat Motive 3
Premiery firm znanych i uznanych 
w naszym piÊmie pojawiajà si´ 
coraz rzadziej. Rynek jest ju˝ 
wype!niony i nowym dystrybutorom 
coraz trudniej zbudowaç ofert´.
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Bi-wiring to przerost formy nad treÊcià,
ale bi-amping to zupe!nie co innego.

Tunel bas-refleksu skierowano do ty!u.
Znalaz! si´ przy samej podstawie, co ma
ograniczaç szum ze szczeliny (tak napisa-
no w materia!ach informacyjnych).

Obudowy wykonano z 15-mm p!yt
MDF. Sà wewn´trznie wzmocnione 
i zmontowane z bitumicznymi podk!ad-
kami t!umiàcymi. Innych materia!ów, 
w rodzaju pianki czy waty, tu nie znaj-
dziemy.

Kolumny wyglàdajà tak, jak przed 20
laty. Nie zastosowano ˝adnych akcentów
wzorniczych ani upi´kszeƒ. Mo˝emy na-
tomiast wybieraç z czterech eleganckich
fornirów (klon, dàb, wiÊnia i drewno 
ró˝ane). 

Wra˝enia ods!uchowe
Kiedy s!uchamy muzyki akustycznej, 

w zasadzie od pierwszych sekund staje si´
jasne, ˝e mamy do czynienia z g!oÊnikiem
bardzo oryginalnym. Najnowsza p!yta
Tomasza Staƒki to obowiàzkowa pozycja
w zbiorach audiofila. Nie doÊç, ˝e od stro-

ny muzycznej na „swoim” poziomie
(choç, moim zdaniem, troch´ nierówna),
to jeszcze nagranie typowo ECM-owskie,
czyli przestrzenne, szczegó!owe i z wyraê-
nym pog!osem. Neaty czujà si´ w takiej
estetyce jak ryba w wodzie. Doceniamy
ich ponadprzeci´tnà szczegó!owoÊç z za-
akcentowaniem góry (taki dêwi´k trzeba
lubiç) i sugestywnie zarysowanà prze-
strzeƒ. Wiem, ˝e to specyfika monitorów,
ale nie wszystkie potrafià równie swobod-
nie przekazaç informacje o scenie. 

Ta jest obszerna, oderwana od kopu!ek.
Zdecydowanie przekracza oczekiwania, 
a nawet mo˝e powi´kszyç pokój. Trudno
nie ulec tej magii, tym bardziej, ˝e dêwi´k
jest muzykalny i spójny. Instrumenty
brzmià wciàgajàco i chocia˝ trudno nie
dostrzec rozjaÊnienia, ich brzmienie po-
zostaje w pewnym sensie aksamitne,
mi´kkie i nasycone. 

O dziwo, w muzyce fortepianowej 
mo˝na nawet mówiç o ciekawym basie.
Jest lekki, ale stanowi ca!oÊç ze Êrednicà
pasma. Wysokie tony sà jasne, dêwi´czne
i szybkie, pod warunkiem, ˝e nie mamy
do czynienia z du˝ymi sk!adami wyko-
nawczymi. 

W Neatach urzek!a mnie tak˝e atmos-
fera: zwiewnoÊci, delikatnoÊci, ale te˝, 
kiedy trzeba, ciep!a i oparcia w mi´kkiej
podstawie harmonicznej. Je˝eli dodamy
do tego czystoÊç i wr´cz mistyczny spokój,
to oka˝e si´, ˝e faktycznie mamy do czy-
nienia z czymÊ wi´cej ni˝ przeci´tne 
audio.

Naprawd´, b´dziecie zdziwieni… do-
póki nie zmienicie muzycznych zain-
teresowaƒ. Je˝eli zechcecie pos!uchaç 
dynamicznego rocka albo produkcji naje-
˝onych elektronikà, sytuacja diametralnie
si´ zmieni. W g´stych aran˝acjach, gdzie
jednym z priorytetów staje si´ dynamika,
kolumny po prostu przestajà si´ wyrabiaç.
O ile bas stara si´ jeszcze towarzyszyç 
ca!oÊci, tu i ówdzie nawet zaskakujàc g!´-
bià (bioràc pod uwag´ rozmiary skrzynek,

a nie w kategoriach obiektywnych), to 
pojawia si´ problem z oddaniem kontra-
stów. Motivy tracà szlachetnoÊç i swo-
bod´, a w przekaz wkrada si´ chaos. O dy-
namice nie ma ju˝ mowy, bo gwa!towne
skoki sà uÊredniane i wysokie tony stajà
si´ dokuczliwe. Przestrzeƒ znika, a przy
wysokich poziomach g!oÊnoÊci pojawia
si´ kompresja.

Konkluzja
Neaty to wymarzone monitory do 

malutkich pomieszczeƒ i do nagraƒ 
akustycznych, najlepiej w niewielkich
sk!adach. W zale˝noÊci od repertuaru 
zagrajà przepi´knie albo po prostu s!abo.
Dlatego nie sà to zestawy dla osób 
oglàdajàcych kó!eczka w tabelce, tylko
dla audiofilów z doÊwiadczeniem, którzy 
doskonale wiedzà, czego chcà. Je˝eli
mia!bym sobie skompletowaç drugi 
system, do gabinetu, Motive 3 znalaz!yby
si´ na górze mojej listy ˝yczeƒ do z!otej
rybki.

Test monitory 2000-4000 z!

Uk!ad najprostszy 
z mo˝liwych.

Neat Motive 3
Dystrybucja: Sound Club
Cena: 3300 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2/2
SkutecznoÊç: 85 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 50 – 200W
Wymiary (w/s/g): 32,5/16/20 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!""
Dynamika: !""""
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!"""
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!""

Szeroko rozstawione
gniazda sugerujà 
bi-amping lub bi-wiring.

Kopu!ka podobna 
do tej z Focala i malutki
Êredniotonowiec.


