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a!o"ona w 1983 roku w s!onecznej 
Kalifornii przez Davida Halla, od 

pocz#tku nastawi!a si$ na pro-
dukcj$ subwooferów. Ma!o zorientowa-
nym czytelnikom podpowiem, "e dzia!o 
si$ to w czasach, kiedy szczytem techniki 
by! magnetowid VHS, a o kinie domowym 
nikomu si$ nie %ni!o. Tylko dzi$ki uporo-
wi i determinacji za!o"yciela Velodyne 
przetrwa!a chude lata, a gdy p!yta DVD 
ruszy!a na podbój %wiata, &rma zyska!a 
opini$ eksperta. I tak zosta!o do dzi%.

Obecnie w katalogu wyst$puje kil-
kana%cie basowych dopalaczy. Ich zna-
kiem szczególnym s# rzadko spotykane 
rozwi#zania techniczne i niekoniecznie  
wygórowane ceny. Po fenomenalnym 
CHT-10Q („HFiM 1/11”) do mej sali tor-
tur tra&! najta'szy Impact 10.

Budowa 
Patrz#c na tego, excuse-moi, kurdu-

pla, nie dawa!em wiary zapewnieniom 
na temat jego niezwyk!ych mo"liwo%ci 
brzmieniowych. W dodatku ameryka'-

ski superniskotonowiec jest zaskakuj#co 
lekki, co te" dobrze nie wró"y.

Obudow$ sklejono z 13-mm p!yt MDF. 
Pewnie na cie'sze nie zgodzi! si$ cz!owiek 
odpowiedzialny za mocowanie woofera. 
Do wyko'czenia u"yto czarnej okle-
iny drewnopodobnej, a jedynym prze- 
b!yskiem luksusu s# ozdobne panele  
poci#gni$te warstw# b!yszcz#cego lakie-
ru. 10-calowy g!o%nik z powlekanej ce-
lulozy przykrywa maskownica idealnie 
zlicowana z ozdobnymi boczkami.

Rzut oka na tyln# %ciank$ zdradza dal-
sze oszcz$dno%ci: zamiast normalnych 
zacisków g!o%nikowych ukazuj# si$ daw-
no ju" nie widziane haniebne sprz$"yn-
ki. W ich towarzystwie niecodziennie 
wygl#da solidna sieciówka IEC. Na po-
chwa!$ zas!uguj# te" czytelne oznakowa-
nia z!#cz i pokr$te!.

Po odkr$ceniu tablicy rozdzielczej 
ujrza!em niezbyt poka(ny zasilacz oraz 
wzmacniacz pracuj#cy w klasie AB. Do 
odlewanego radiatora przymocowano 
cztery tranzystory Sankena.

Wn$trze skrzyni ob&cie wyt!umiono 
p!atami g#bki. D!ugi tunel bas-re)eksu 
dmucha w dó!, a swobodne rozchodze-
nie si$ fal d(wi$kowych zapewniaj# wy-
sokie gumowe nó"ki.

Podsumowuj#c warto%* materia!ow# 
Impacta 10, doszed!em do wniosku, 
"e kto% chce mnie or"n#* na kas$. Co 
prawda do kosztów wytworzenia nale"y 
doliczy* transport, c!a, mar"e i podatki, 
skutecznie winduj#ce cen$ detaliczn#, 
ale np. najta'szy wzmacniacz NAD-a 
– C316 BEE – kosztuje o 220 z! mniej,  
a te" przyp!yn#! z Chin. W dodatku ma 
nieporównanie bardziej z!o"on# budow$ 
ni" subwoofer Velodyne. Dlatego – ma-
j#c w pami$ci cho*by cen$ komputera, 
na którym pisz$ niniejszy tekst – do cz$-
%ci ods!uchowej przyst#pi!em z wyj#tko-
wo krytycznym nastawieniem.

.RQğJXUDFMD
Impact 10 pracowa! z dwoma amplitu-

nerami %redniej klasy, Yamah# RX-A1010 
oraz Harmanem/Kardonem AVR 365. 
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Oba prezentuj# na tyle wysoki poziom, 
"e powinny ukaza* jego wszystkie wady 
i zalety. Zw!aszcza te pierwsze. System 
stan#! w pokoju o powierzchni 20 m+,  
w którym, dzi$ki niewielkim gabarytom, 
subwoofer Velodyne od razu sta! si$ nie-
mal niewidoczny.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Od pocz#tku skupi!em si$ na szukaniu 

wad, ale szybko doszed!em do wniosku, 
"e jest to czynno%* bezcelowa. Nie do%*, 
"e Impact 10 jest pozbawiony s!abych 
punktów, to zalety kaza!y mi zrewido-
wa* dotychczasow# opini$ na temat jego 
wygórowanej ceny.

Malutki subwooferek Velodyne ma 
mnóstwo zalet, ale najwa"niejsza do-
tyczy neutralno%ci. Zamiast pr$"#cego 
mi$%nie karze!ka mia!em przed sob# 
dojrza!e, audio&lskie urz#dzenie.

Impact 10 nie stara! si$ uzasadnia* 
swojej obecno%ci w systemie, lecz skupia! 
si$ na odtwarzaniu niskich tonów tak, 
jak zosta!y nagrane na p!ytach. Opar! si$ 
przy tym pokusie upi$kszania %wiata, co 
w hermetycznym %rodowisku basowych 
dopalaczy jest cech# rzadk#.

W &lmach akcji i batalistycznych wy-
strza!y z broni ma!okalibrowej brzmia-
!y soczy%cie, cho* nie zrywa!y tapet ze 
%ciany, natomiast ci$"kie bomby lotnicze 
wbija!y si$ g!$boko w pod!og$, wywo-
!uj#c wyczuwalne dr"enie pod stopami. 
Subwoofer Velodyne potra&! doceni* 
dobrze zrealizowane %cie"ki d(wi$kowe, 
co by!o s!yszalne zw!aszcza w nagraniach 
koncertowych. Ogl#daj#c „Groving Up” 
Petera Gabriela, odnios!em wra"enie ob-
cowania z porz#dnymi pod!ogówkami  

z wy"szego przedzia!u 
cenowego. Szybki i zró"nico-
wany bas bez problemów radzi! 
sobie z dzikimi harcami To- 
ny’ego Levina, za% prawdziwym 
popisem mo"liwo%ci Impacta 
okaza! si$ koncert Marcusa 
Millera „Tutu Revisited”. S!u-
chaj#c utworu „Jean-Pierre”, 

przypomina!em sobie o wiele dro"-
sze zestawy, których mo"liwo%ci w za-
kresie barwy, szybko%ci i rozci#gni$cia 
niskich tonów nawet nie umywa!y si$ do 
ameryka'skiego malucha. Pi#ty utwór 
na p!ycie jest 13-minutowym popisem 
wirtuozerskich mo"liwo%ci lidera i po-
trzeba naprawd$ porz#dnego systemu, 
by móc si$ w pe!ni delektowa* wszystki-
mi barwami instrumentu. Impact 10 nie 
pozostawi! niedosytu.

Zupe!nym przeciwie'stwem okaza! si$ 
natomiast paryski koncert Diany Krall  
z 2002 roku. W tym przypadku kontra-
bas Johna Claytona przybra! rozmiary 
katedry Notre Dame, a struny – s!u- 
pów telegra&cznych. Wzorcowy przyk!ad 
skopania materia!u przez realizatora, co 

Impact 10 wydoby! na %wiat!o dzienne  
i napi$tnowa!.

Ku memu zaskoczeniu, pomimo kom-
paktowych rozmiarów, subwoofer Velo- 

dyne dysponowa! bardzo 
dobr# dynamik#. Ryzykuj#c 
zerwanie kruchego zawie-
szenia broni z s#siadami, 
w dobrze zrealizowanych 
%cie"kach d(wi$kowych nie 
wywo!a!em cho*by %ladu 

dudnienia, a mocno pracuj#ca 
membrana nie sprawia!a wra"enia, jakby 
mia!a za chwil$ wystrzeli* w przeciwle-
g!# %cian$. ,aden inny tani subwoofer nie 
oferuje podobnego brzmienia. Najwyra(-
niej David Hall zaprzeda! dusz$ diab!u. 
Innego wyt!umaczenia nie widz$.
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W tym segmencie cenowym nie do-

strzegam konkurenta dla Impacta 10. 
Najbli"szy znany mi kosztuje 2640 z!. To 
Velodyne CHT-Q10.
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Velodyne Impact 10  
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Dane techniczne:
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