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W
iod!o mu si" nie#le, ale ma-
rzy! o przeprowadzce do 
s!onecznej Kalifornii. Jego 

sklep po roku dzia!alno$ci zd%&y! zdo-
by' pozycj" najlepszego dealera Linna, 
ale mimo to przekaza! biznes swojemu 
przyjacielowi i rozpocz%! dzia!alno$'  
w najbardziej konserwatywnej, pó!noc-
nej cz"$ci stanu. Wkrótce pod%&y! jednak 
za s!o(cem i przeniós! si" na po!udnie. 
W tym czasie by! ju& dystrybutorem kil-
ku szanowanych marek.

Po sze$ciu latach w &yciu Billa zasz!y 
kolejne zmiany. Za!o&y! sklep w Santa 
Monica i postanowi! sam zaj%' si" pro-
dukcj% kabli do sprz"tu hi-). Pod koniec 
lat 70. by! to pomys! odwa&ny, bo dopie-
ro zacz"to zauwa&a' wp!yw przewodów 
na d#wi"k. Pionierem w tej dziedzinie 
by!a )rma Polk Audio. Jako pierwsza 
zaprojektowa!a kabel do swoich kolumn  
i na licznych prezentacjach wykazywa!a 
jego wy&szo$' nad zwyk!ym drutem.

Przemys! kablarski narodzi! si", mo&-
na powiedzie', znienacka. Producenci, 
którzy za!apali si" na pierwsze etapy 
jego ekspansji, prze&ywali burzliwy roz-
wój. Tak te& by!o z za!o&onym przez Bil-
la w 1980 Audioquestem. Po roku jego 
produkty by!y sprzedawane w kilkudzie-
si"ciu sklepach na terenie Kalifornii.  
A dzisiaj? Trudno znale#' cywilizowany 
kraj, w którym )rma nie mia!aby swoje-
go przedstawiciela. Obecnie Audioquest 
nale&y do grona najwi"kszych graczy na 
rynku high-endowego okablowania.

Oferta sieciówek jest skromna, je&eli 
porównamy j% z reszt% katalogu. Amery-
kanie chwal% si" oczywi$cie kosmiczny-
mi technologiami i niebotyczn% jako$ci% 
produktów, ale w wycenach s% zaskaku-
j%co ostro&ni. Linia obejmuje tylko czte-
ry modele: NRG-1, NRG-2, NRG-2,5  
i NRG-3, które wyst"puj% w kilku d!u-
go$ciach: 0,9; 1,8; 4,6 i 6,1 m. Ró&nice  
w cenach pomi"dzy poszczególnymi 
modelami s% niewielkie. 

NRG-2 jest okre$lany jako uniwersal-
ny, czyli pasuj%cy do systemów z ró&nych 
pó!ek. Podobno nawet do tych z samego 
szczytu. To obiecuj%ce, bo wygl%da!oby 
na to, &e przynajmniej na jednym ele-
mencie b"dzie mo&na oszcz"dzi'.

Kabel jest zbudowany z trzech &y! 
miedzi d!ugokrystalicznej (LGC) o prze-
kroju 19 AWG (skr"tka uziemiaj%ca), 
otoczonej dziesi"cioma &y!ami 21 AWG. 
Uk!ad jest okre$lany jako „samoekranu-
j%ce si" spirale przeciwstawne” (Counter 
Spiral Hyperlitz). Nie s% to typowe ple-
cionki, ale lite przewodniki. Audioquest 

uwa&a, &e w ten sposób mo&na unikn%' 
wi"kszo$ci zniekszta!ce(. Znaczenie ma 
tak&e mniej skomplikowana struktura 
miedzi LGC.

Geometria kabla zmniejsza wzajemne 
oddzia!ywanie &y! przewodz%cych.

Niedaleko gniazda, które wpinamy  
w urz%dzenie, znalaz!a si" tajemnicza, 
plastikowa puszeczka, opisana jako No-

sie Stopper. Jest to )ltr cz"stotliwo$ci ra-
diowych, generowanych przez sam sprz"t 
graj%cy, jak i inne urz%dzenia znajduj%ce 
si" w pobli&u.

Wtyki nie budz% specjalnego entuzja-
zmu. S% to tanie plastikowe zgrzewki 
produkcji Audioquesta. Za to zewn"trz-
ny oplot wygl%da porz%dnie.
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Je&eli kto$ szuka w kablu sieciowym 

ró&nic, które wynios% system na high-
endowy Olimp i odmieni% brzmienie nie 
do poznania, to radz" zachowa' troch" 
rozs%dku. Wiele osób twierdzi nawet,  
&e przewody zasilaj%ce nie s% w stanie  
niczego zmieni', bo to zaprzecza pra-
wom )zyki. By' mo&e, cho' wypada!oby 
zapyta', czy )zyka ju& osi%gn"!a szczyt 
rozwoju i czy znamy wszystkie para- 
metry. Wielokrotnie s!ysza!em, &e jest  
lepiej, gorzej albo po prostu inaczej. 
Zmiany s% zazwyczaj subtelne. Mo&na 
powiedzie', &e nadaj% brzmieniu osta-
teczny szlif. Dlatego testowanie sie-
ciówek jest niewdzi"cznym zaj"ciem, 
wymagaj%cym skupienia i powtarzania 
ods!uchów.

Audioquest w porównaniu do zwyk!e-
go komputerowego kabla wnosi zauwa-

&alne zmiany. D#wi"k staje si" czystszy  
i wyra#niejszy, a jednocze$nie plastyczny. 
By' mo&e to wynik redukcji zniekszta!-
ce(. Je&eli tak, to nie s% one bezpo$red-
nio s!yszalne, tylko dodaj% do brzmie-
nia co$ w rodzaju piasku czy osuszenia.  
W porównaniu do Neela N14E Gold 
uzyskujemy podobn% jako$'. NRG jest 
odrobin" cieplejszy, Neel bardziej ener-

giczny. Jak wspomnia!em, s% to niuanse 
i o wyborze zadecyduj% indywidualne 
preferencje.

Najbardziej denerwuje mnie, &e )rmy 
kablarskie winszuj% sobie za sieciówki 
sumy, za które cz"sto mo&na kupi' przy-
zwoity wzmacniacz zintegrowany. Ale  
z drugiej strony, je&eli kto$ chce p!aci' za 
przys!owiow% kropk" nad „i” jak za ca!% 
ksi%&k", to jego sprawa.

Cena Audioquesta jest uczciwa. Firma 
ma wystarczaj%c% renom", aby zawo!a' 
za dwa metry drutu dziesi"' razy wi"-
cej, a i tak nikt by si" nawet nie zaj%kn%!. 
Tymczasem przy wydatkach na system 
rz"du kilkunastu tysi"cy z!otych dorzu-
cenie dwóch NRG-2 staje si" rozs%dne.
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Nawet je&eli b"dziecie uwa&ali, &e p!a-

cicie za „$wi"ty spokój”.
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