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Hi-end NROXPQ\

P
rzez sze!" dekad dzia#alno!ci 
katalog Cabasse’a rozrós# si$ do 
kilkunastu serii, a ca#y schemat 

przypomina drzewo genealogiczne któ-
rego! z ksi%&$cych rodów Europy. Testo-
wane dzi! pod#ogowe Iroise 3 nale&% do 
serii Altura MC z linii Idea.

Charakterystyczn% cech% zestawów 
Cabasse s% nazwy modeli, nawi%zuj%ce 
do dalekich podró&y i egzotycznych kra-
in. Nie inaczej jest w przypadku testowa-
nych pod#ogówek, nazwanych od Morza 
Iroise na wschodnim Atlantyku. Tak si$ 
sk#ada, &e w jego pobli&u znajduje si$ 
portowe miasto Brest, w którym mie!ci 
si$ siedziba 'rmy.

Budowa 

Kilka razy mia#em ju& do czynienia  
z kolumnami Cabasse i nie zawsze ich 
uroda sz#a w parze z walorami brzmie-
niowymi. Na szcz$!cie Iroise 3 mog% si$ 
spodoba" nawet wybrednym estetom.

Na pierwszy rzut oka wida", &e fran-
cuskie pod#ogówki nie nale&% do anorek-
tycznych s#upków z w%skimi frontami. 
116 cm wzrostu i ponad 30 cm szero-
ko!ci czyni z nich jedne z okazalszych 
konstrukcji w tym segmencie cenowym. 
Wra&enie lekko!ci uzyskano, unosz%c 
skrzynki nad pod#o&e. Boczne !cianki 
zosta#y nieco wygi$te do ty#u, co powin-
no redukowa" fale stoj%ce we wn$trzu 
obudowy.

Skrzynie wykonano z 2-cm p#yt MDF. 
Nie jest to rekord !wiata, ale dzi$ki licz-
nym wzmocnieniom pud#a s% bardzo 
sztywne. Wn$trza ob'cie wyt#umiono 
p#atami sztucznej we#ny. Do wyko(cze-
nia u&yto naturalnego forniru z drewna 
egzotycznego, a do wyboru jest jeszcze 
wi!nia i czarny lakier fortepianowy.

Iroise 3 s% wentylowanymi trójdro&-
nymi zestawami z otworami bas-re)eksu 
umieszczonymi w dnie. Dzi$ki 3,5-cm 
szczelinie pomi$dzy obudow% a coko#em 
niskie tony równomiernie rozchodz% si$ 
po najbli&szej okolicy.

Wi$ksz% cze!" pracowitego &ycia Ge- 
orges Cabasse sp$dzi# na konstruowaniu 
g#o!ników. Niemal od pocz%tku dzia-
#alno!ci by# ogarni$ty swoist% obsesj% 
punktowego *ród#a d*wi$ku i ide$ t$ 
realizowa# w licznych przetwornikach 
wspó#osiowych. W Iroise 3 zastosowano 
wysoko-!redniotonowy modu# o symbo-
lu BC13. Gór$ pasma reprodukuje w nim 
27-mm kopu#ka z cieniutkiego i niezwy-
kle wytrzyma#ego tworzywa o nazwie 
Kaladex, umieszczona wewn%trz krótkiej 
tubki. T$ otacza szeroki bia#y pier!cie(, 

który w istocie jest membran% !rednio-
tonow%. Nadano jej kszta#t przeci$tego 
torusa o !rednicy 12 cm, a wykonano  
z innego egzotycznego materia#u – Ro-
hacellu. Stosuje si$ go m.in. w lotnictwie 
i astronautyce. Charakterystyczn% cech% 
rohacellowych membran jest du&a od-
porno!" na odkszta#cenia przy zachowa-
niu znikomej masy, co skutkuje bardzo 
szybk% odpowiedzi% na impuls oraz bra-

kiem podbarwie(. Uk#ady magnetyczne 
obu driverów zamkni$to w niewielkiej 
puszce ekranuj%cej, a nadmiar ciep#a 
usuwa kolisty radiator.

Za bas odpowiada para 21-cm g#o!-
ników wykonanych z nast$pnego „kos-
micznego” materia#u o nazwie Duocell. 
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Woofery zaopatrzono w masywne odle-
wane kosze oraz pier!cienie ferrytowe, 
redukuj%ce rozpraszanie pola magne-
tycznego.

Do budowy zwrotnic wykorzystano 
kondensatory, oporniki oraz cewki rdze-
niowe, które Cabasse darzy szczegól-
n% sympati%. Pasmo jest dzielone przy 
800 Hz i 3,6 kHz. Pojedyncze gniazda, 
umieszczone na du&ej metalowej p#yt-
ce, akceptuj% dowolny rodzaj ko(cówek 
kabli.

.RQğJXUDFMD�

Jako &e Iroise 3 dysponuj% skuteczno-
!ci% na poziomie 92 dB, a& si$ prosi#y  
o wzmacniacz lampowy. Mia#em akurat 
„na stanie” zestaw Prima Luny – piecyk 
ProLogue Eight i odtwarzacz CD Pro-
Logue Premium. Na podstawie wcze-
!niejszych do!wiadcze( mog$ jednak 
zagwarantowa", &e kolumny graj% tak&e 
z uk#adami tranzystorowymi. Wed#ug 
producenta Iroise 3 wytrzymaj% w im-
pulsie nawet 1000 W, wi$c nie ma &ad-

nych ogranicze( dotycz%cych sprz$tu 
towarzysz%cego.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

S#uchaj%c p#yt z muzyk% powa&n%, 
cz$sto dochodz$ do wniosku, &e w cza-
sie procesu nagrywania nacisk po#o&ono 
na to, by operator b$bna wielkiego wy-
rabia# si$ na zakr$tach. W obliczu wie-
kopomnych dzie# wykonywanych przez 
najlepszych muzyków jako!" brzmienia 
najcz$!ciej traktowano jako fanaberi$, 
która nie zas#uguje na wi$ksz% uwag$.  
W rezultacie p#ytoteka ka&dego mi#o!ni-
ka klasyki roi si$ od wybitnych interpre-
tacji, których realizacja pozostawia wiele 
do &yczenia. 

Bardzo lubi$ „Mesjasza” Handla w wy- 
konaniu Gabrieli Consort & Players  
i mog$ go s#ucha" na okr%g#o, ale zdaj$ 
sobie spraw$, &e daleko mu do poziomu 
wydawnictw XRCD. Mimo przeci$tnej re-
alizacji niemal ka&dy test zaczynam w#a-
!nie od tego albumu, maj%c w g#$bi duszy 
nadziej$, &e sprz$t wykrzesze spomi$dzy 
bitów dodatkowe informacje. Raz si$ to 
udaje, innym razem konieczna jest lupa, 
ale dog#$bna znajomo!" nagrania daje jako 
takie poj$cie o przejrzysto!ci sprz$tu.

W przypadku Cabasse’ów pierwszym, 
co rzuci#o mi si$ w uszy, by#a w#a!nie 
ponadprzeci$tna przejrzysto!" oraz de-

taliczno!" wysokich tonów. Mo&na by 
nawet podejrzewa" francuskie kolumny 
o uprzywilejowanie tego zakresu, ale to 
nie to. Iroise 3 ods#ania#y wi$cej dro- 
biazgów, które zazwyczaj pa#$taj% si$ 
gdzie! w dalekim tle.

+rednica emanowa#a elektryzuj%c% 
energi% i cho" wspomniane oratorium 
znam ju& niemal na pami$", w napi$ciu 
czeka#em na dalszy ci%g.

Wprawdzie „Mesjasza” nagrano tech-
nik% dalekiego pola w du&ym ko!ciele, 

ale to, co us#ysza#em, da#o przedsmak 
efektów stereofonicznych, czekaj%cych 
na mnie na lepiej zrealizowanych p#y-
tach. Scena przybra#a kszta#t elipsy i ulo-
kowa#a si$ za baz%. Cho" w przypadku 
tej realizacji mo&na mówi" o grupach 
instrumentów, a nie poszczególnych wy- 
konawcach, to separacja pomi$dzy nimi 
by#a niemal wzorowa. Przechodz%c do 
bardziej dopracowanych nagra(, za-
uwa&y#em skokow% popraw$ w budowie 
sceny, która faktycznie zawiera#a w sobie 
cz%stk$ wyst$pu na &ywo. Idea punk-
towego *ród#a d*wi$ku sprawdzi#a si$  
w praktyce.

Po zmianie repertuaru na jazzowy, 
gdy p#yty nagrywane by#y w warun-
kach studyjnych, separacja i lokalizacja 
instrumentów uleg#y dalszej poprawie. 
Oczywi!cie francuskie zestawy nie s% 
ostatnim s#owem w tej dziedzinie, ale 
konia z rz$dem temu, kto za podobn% 
kwot$ zapewni wi$ksz% precyzj$. Scena 
zachowa#a dotychczasow% g#$boko!", 
jednak przednie plany zdecydowanie 
wysun$#y si$ przed lini$ g#o!ników. Je-
!li chcecie si$ dowiedzie", jak wygl%da 
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prawdziwie trójwymiarowa scena, wpro-
!cie si$ na prezentacj$ Iroise 3 i we*cie 
ze sob% „Travelling Miles” Cassandry 
Wilson. Je!li natomiast zale&y Wam na 
czym! naprawd$ spektakularnym, to 
„Amused to Death” Watersa i „Mondo 

Head” japo(skich b$bniarzy Kodo po-
winny za#atwi" spraw$. To, &e poszcze-
gólne instrumenty ulokowano na ró&nej 
wysoko!ci, to jeszcze ma#e piwo, ale fakt, 
&e niektóre odg#osy dochodzi#y zza ple-
ców i wyra*nie przelatywa#y nade mn%, 
dobitnie za!wiadczy# o klasie francu-
skich kolumn.

Na koniec kilka s#ów na temat basu 
i dynamiki, bo w przypadku Iroise 3 te 
dwa aspekty wi%&% si$ z sob% nierozer- 
walnie. Producent zapowiada obecno!" 
niskich tonów dopiero od 50 Hz, s% to 
jednak ostro&ne deklaracje. Subiektyw-
nie odbierany bas !mia#o móg#by rywali-
zowa" z którym! z subwooferów do kina 
domowego. I nie chodzi tylko o rozci%-
gni$cie, ale te& o pot$g$ brzmienia. Co tu 
du&o gada", Cabasse kopa# jak w!ciek#y 
mu#. Natomiast pod wzgl$dem dynamiki 
kolumny s% &yw% ilustracj% powiedzenia 
„niepozorny, ale byk”. Chwilami mia#em 
powa&ne w%tpliwo!ci, czy wisz%cy na 
drugim ko(cu przewodów g#o!nikowych 
lampowy piecyk faktycznie dysponuje 
moc% 35 W. To, &e Prima Luna ma krze-
p$ godn% wiejskiego kowala, wiedzia#em 
nie od dzi!, ale gdyby wraz z Iroise 3  

wpad#a w r$ce niejakiego Jozuego, nie 
trzeba by by#o u&ywa" tr%b do zburzenia 
murów Jerycha.

.RQNOX]MD

Iroise 3 w wielu aspektach nie ust$pu-
j% najlepszym konstrukcjom w zbli&onej 
cenie. Je!li dobierzecie do nich elektro-
nik$, która nie b$dzie ogranicza" ich po-
tencja#u, to przez najbli&szych kilka lat 
nie za!wita Wam nawet my!l o wymianie 
sprz$tu.

Cabasse Iroise 3 
'\VWU\EXFMD��� The Hi-End Studio 
&HQD��� ������]ï�

Dane techniczne:
6NXWHF]QRĂÊ��� 93 dB 
,PSHGDQFMD��� 8 omów 
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 50 Hz – 24 kHz 
5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 150 W 
:\PLDU\��Z�V�J���� 116/32/42 cm
0DVD��� 35 kg

Ocena:
2FHQD�EU]PLHQLD��� hi-end 
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