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becnie w katalogu Ushera mo!-
na znale"# kilkana$cie modeli 
kolumn reprezentuj%cych sze-

rokie spektrum cenowe. Na dole cennika 
znajdziemy klasyczne w budowie serie S 
oraz V, wy!ej natomiast pyszni% si& wy-
smakowane wzorniczo modele nawi%-
zuj%ce do w'oskich mistrzów hi-endu,  
z cenami burz%cymi mit o dalekowschod-
niej taniosze.

W sk'ad recenzowanej dzi$ serii V 
wchodz% dwie kolumny pod'ogowe, g'o$- 
nik centralny i monitor wraz z dedyko-

wanym standem. W ofercie 
tajwa(skiej )rmy znajduje 
si& tylko jeden subwoo- 
fer, w dodatku w najta(szej 
serii S, co chyba dobitnie 
$wiadczy o stosunku dyrek-
cji Ushera do kina domo-
wego. Dlatego na potrzeby 
dzisiejszego testu musia'em 
skorzysta# z us'ug zamor-
skiego najemnika.

Budowa 
Gdyby dystrybutor Ushe-

rów zdecydowa' si& sprze-
dawa# kolumny na wag&, 
by'yby najprawdopodobniej 
najta(szymi produktami na 
rynku hi-). Jeden kilogram 
g'o$ników z serii V kosztuje 
113 z', co w tej kategorii sta-
nowi ewenement. Natomiast 
klasa wykonania sprawi'a, 
!e zacz%'em si& zastanawia#, 
czy pan Lien-Shui Tsai nie 
sprzedaje przypadkiem swo-
ich kolumn poni!ej kosztów 
produkcji. Filantrop czy co? 

Wszystkie modele w serii V  
wykonano z calowych p'yt 
MDF. W przypadku pod'o- 

gowych V-602 to !adne mecyje, ale 
podstawkowe V-601 to w swoim prze-
dziale cenowym prawdziwe zjawisko. 
Co wi&cej, wszystkie kolumny w serii V  
wyko(czono naturalnymi fornirami 
dopasowanymi pod wzgl&dem uk'adu 
s'ojów. Brzozowe okleiny zabarwiono 
na z'oto oraz mahoniowo i w celach po- 
gl%dowych obie wersje kolorystyczne  
trafi'y do testów. Kolumny pokryto 
siedmioma warstwami lakieru, ale na-
wet gdyby by'o ich tylko pi&#, efekt by'-
by wy$mienity. 

Cho# monitory V-601 sprawiaj% wra-
!enie niezwykle solidnych, najatrakcyj-
niejsze pod wzgl&dem relacji jako$ci do  
ceny wydaj% si& pod'ogowe V-602. Kwe- 

stie wizualne – bez za-
rzutu. Stolark& wy-
konano perfekcyjnie 
i nawet wyj%tkowo 
skrupulatny tropiciel 
niedoci%gni&# nie b&-
dzie mia' si& do czego 
przyczepi#. Wprawdzie  
wylot tunelu basowe-
go w kszta'cie w%skiej 

szczeliny wygl%da nie-
codziennie, ale nie wprowadza 

dysonansu na froncie. 
Sklejon% z grubych dech 

skrzyni& umieszczono na co- 

kole odizolowanym od niej p'atem gumy 
o grubo$ci 3 mm. W spód coko'ów mo!-
na wkr&ci# masywne z'ocone sto!ki,  
a producent nie zapomnia' do'o!y# do 
nich talerzyków chroni%cych parkiety. 
Podwójne z'ocone gniazda ulokowano 
tu! nad pod'og%, co u'atwi instalacj& 
ci&!kich kabli.

Zwrotnic& 3. rz&du zmontowano na 
dwóch p'ytkach drukowanych. Cz&$# )l-
truj%ca g'o$nik niskotonowy sk'ada si& 
z dwóch cewek powietrznych, konden-
satora polipropylenowego oraz pary ce-
ramicznych oporników. Z kolei w )ltrze 
górnoprzepustowym zastosowano cewk& 
powietrzn%, dwa kondensatory polipro-
pylenowe oraz dwie pary ceramicznych 
rezystorów. Podobne zwrotnice monto-
wane s% we wszystkich modelach serii V,  
a ró!ni% si& tylko ilo$ci% oporników  
w cz&$ci )ltruj%cej tweeter. W przypadku 
kolumn pod'ogowych i monitorów cz&-
stotliwo$# podzia'u zwrotnicy ustalono 
na 2,22 kHz, natomiast w g'o$niku cen-
tralnym na 2,32 kHz. Okablowanie we-
wn&trzne poprowadzono grubymi prze-
wodami z miedzi beztlenowej, a skrzynie 
ob)cie wyt'umiono p'atami sztucz-
nej we'ny.
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Jako !e mamy do czynienia z kolum-
nami jednej serii, w prawie wszystkich 
zastosowano te same przetworniki. Wy- 
sokie tony przetwarza jedwabna ko-
pu'ka o $rednicy 25 mm (w g'o$niku 
centralnym ma 31 mm). Z kolei mem-
brany 18-cm g'o$ników nisko-$rednio-

tonowych wykonano z papierowej pulpy 
wzmocnionej w'óknem w&glwym. Cha-
rakterystyczne „blizny” na powierzchni 
membran przypominaj% g'o$niki Scan 
Speaka i maj% redukowa# fale stoj%ce. 
Kosze odlano z metali lekkich. Cho#  
w zestawie kina domowego mo!e to 
dziwi#, magnesy zaekranowano jedynie  
w g'o$niku centralnym. 

.RQğJXUDFMD
Zestaw Ushera pracowa' w pokoju 

o powierzchni 20 m*. W roli sprz&tu 
towarzysz%cego wyst%pi'y dwa ampli-
tunery, Harman/Kardon AVR365 i Ya- 
maha RX-A1010, oraz odtwarzacz Blu- 
-ray Philips BDP7300. Z powodu braku  
firmowego subwoofera niskiemi tona-
mi zaj%' si& Velodyne Impact 10. +eby  
pozna# mo!liwo$ci Usherów w dole 
pasma, niektórych fragmenty filmów  
porównawczo s'ucha'em w konfigura-
cji 5.0.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Po tak ci&!kich i solidnych kolumnach 

mo!na si& spodziewa# ponadprzeci&tnej 
dynamiki. Pod tym wzgl&dem Ushery 
nie sprawiaj% zawodu. Wprawdzie re-
prezentuj% $redni poziom cenowy, jed-
nak spokojnie mo!na je pod'%czy# do 
systemów dzielonych sk'adaj%cych si& 
z procesora AV i wielokana'owej ko(-
cówki mocy. Nie chodzi tylko o zwyk'e 
robienie ha'asu, ale tak!e o mikrody-

namik& sprawiaj%c%, !e kolumny te su-
biektywnie odbiera'em jako wyj%tkowo 
szybkie.

Drug% uderzaj%c% cech% tajwa(skie-
go zestawu jest neutralno$#. W zakre-
sie $rednich i wysokich tonów kolumny 
zdawa'y si& pozbawione w'asnego cha-
rakteru, co by'o wyra"nie zauwa!alne 
przy zmianie amplitunerów. Yamaha  
i Harman/Kardon reprezentuj% ca'kowi-
cie odmienne szko'y brzmienia i Ushe-

ry wyra"nie to pokaza'y. 
To wielka sztuka, je$li si& 

we"mie pod uwag& cen& systemu. Ideal-
ne sklejenie $rednicy z niskimi tonami 
prze'o!y'o si& na wyj%tkowo naturalne 
brzmienie g'osów aktorów. Tajwa(ski 
zestaw nie ogranicza' te! potencja'u 
amplitunerów w zakresie detaliczno$ci 
ani kreowania panoramy d"wi&kowej, 
a trzeba zaznaczy#, !e oba urz%dzenia 
maj% w tych dziedzinach wiele do zaofe-
rowania.

Ciekawi zapewne jeste$cie, jak wy-
pad'y niskie tony w konfiguracji 5.0. 
Otó!, cho# pod'ogowe V-602 $wietnie 
si& sprawdz% w klasycznych systemach 
stereo, ich bas dobrze odnalaz' si& te! 
w kinie domowym. Dynamiczny, deli-
katnie zaokr%glony, doskonale podkre-
$la' ekspresyjne fragmenty filmów, nie 
roz'a!%c si& przy tym na boki. Wpi&cie 
w system subwoofera Velodyne uzupe'-
ni'o tylko dó' pasma o najni!sze cz&sto-
tliwo$ci, a zmiana ustawienia punktu 
odci&cia basu w menu ampitunerów po-

zwoli'a bardziej zdyscyplinowa# niskie 
tony pod'ogówek. W ka!dym razie, je$li 
chce si& roz'o!y# koszty zakupu systemu 
w czasie, bez wi&kszego dyskomfortu da 
si& s'ucha# kina tylko z u!yciem pod'o-
gówek.

.RQNOX]MD 

I kto by si& spodziewa' takiej jako-
$ci wykonania i równie wysokiej klasy 
brzmienia po tajwa(skich kolumnach? 
A ich ceny nie mog& nazwa# inaczej, jak 
okazyjn%.
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