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imo !e ka!dy przekonuje nas do 
swoich racji, istniej" rozwi"zania,  
z których korzysta wielu producen-

tów; mied# d$ugokrystaliczna lub powietrze 
w roli izolatora przyj%$y si% szybko. Jedn"  
z &rm, które nie zajmuj" si% kopiowaniem in-
nych, ale te! nie s" kopiowane, jest Van den 
Hul. We wczesnych latach 80. zaproponowa$ 
przewody wykonane z w%gla LSC (Linear 
Structured Carbon). Pó#niej chcia$ stwo-
rzy' mieszank% kilku metali i tak narodzi$a 
si% technologia Fusion – amor&czny stop 
miedzi, cynku i srebra. W wielu modelach 
wykonane z niego przewodniki s" otoczone 
otulin" z w%gla LSC.

W 2010 roku (wiat$o dzienne ujrza$y kable 
w technologii 3T (True Transmission Techno-
logy). Holendrzy nie ujawniaj" dok$adnego 
sk$adu 3T. Udost%pniaj" jedynie list% dwu-
dziestu parametrów, którymi kierowano si%  
w czasie jego opracowania. Wynika z niej, !e 
nie znajdziemy tu z$ota, srebra czy miedzi. 
Kable 3T maj" by' odporne na napr%!enia, 
zginanie, utlenianie, starzenie i wysokie tem-

peratury. Brzmi to, jakby powsta$y do pracy  
w trudnych warunkach. Ponadto wszystkie 
modele z serii 3T maj" by' niewra!liwe na 
proces wygrzewania, a charakter ich brzmie-
nia – niezale!ny od wykorzystanego do ods$u- 
chu sprz%tu. Producent informuje, !e w mo-
dele 3T zosta$y ju! wyposa!one dwa studia 
nagraniowe. S" te! wykorzystywane w ramio-
nach gramofonowych oraz jako wewn%trzne 
okablowanie kolumn. Van den Hul nie podaje 
konkretów, ale patrz"c na cennik, mo!na si% 
domy(la', !e chodzi o sprz%t high-endowy.

Ceny $"czówek rozci"gaj" si% od 940 do 
4500 z$ za metr. Z kabli g$o(nikowych do 
wyboru s" na razie )e Cloud (1170 z$/m)  
i )e Cumulus (1750 z$/m).

Budowa

The Valley 3T

*"czówk% The Valley 3T zbudowano  
z dwóch wi"zek, z których ka!da sk$ada si% 
z 21 skr%conych ze sob" drucików. Rdze+ ze 
stopu 3T oplata warstwa przewodników ze 
srebrzonej miedzi. Przed zak$óceniami chro-
ni je podwójny ekran. Ca$o(' pokrywa !ó$ta 
koszulka wykonana z Hulli,eksu. To materia$ 

opatentowany przez VdH. Dzi%ki niemu kable 
maj" by' odporne na utlenianie, uszkodzenia 
i up$yw czasu. Jest te! na tyle elastyczny, !e na-
wet po wielu latach nie powinien p%ka'.

)e Valleya 3T przyjemnie si% u!ywa. Nie 
trzeba uwa!a' na oplot ani specjalnie od-
suwa' sprz%tu od (ciany, !eby zainstalowa' 
przewody. Wersja RCA jest konfekcjonowa-
na rodowanymi wtykami VdH. W XLR-ach  
zobaczymy zako+czenia Neutrika.

The Cloud 3T

W odró!nieniu od $"czówki, pakowanej 
w plastikowe pude$ko, g$o(nikowy Cloud 
dociera do nas w sporej metalowej walizce, 
zamykanej na kluczyk. Szpan nieziemski. 
Opakowane w niebieski Hulli,ex w%!e s" 
dosy' elastyczne, jednak z racji sporej (red-
nicy (ponad 1,5 cm) i sposobu konfekcjono-
wania nale!y zachowa' ostro!no(' w trakcie 
instalacji.

W (rodku kryj" si% cztery wi"zki przewod-
ników, dzi%ki czemu kabel mo!na zamawia' 
w wersji pojedynczej albo do bi-wiringu. Do 

testu dotar$a para z pojedynczymi wtycz-
kami po stronie wzmacniacza i podwójny-
mi od strony kolumn. Cho' producent nie 
wspomina, aby modele te by$y kierunkowe, 
polski dystrybutor zaznaczy$, !e kable Van 
den Hula powinno si% pod$"cza' zgodnie  
z kierunkiem napisów na koszulkach.

Miejsca rozdzielenia !y$ zamkni%to w z$o- 
conych metalowych tulejach. Firmowe wty-
ki Berri Bus równie! nie nale!" do lekkich. 
Czerwone i granatowe tuleje stanowi" baz% 
do monta!u ko+cówek. Mo!na w nie wkr%-
ci' banany lub wide$ki, przy czym te drugie 
wygl"daj" solidniej.

Jest jeszcze co( – cienkie, zielone druciki 
s$u!"ce do po$"czenia kolumn z zaciska-
mi uziemiaj"cymi wzmacniacza. Podobno 
niektórzy producenci elektroniki i kolumn 
zacz%li montowa' w nich takie zaciski i Van 
den Hul dostosowa$ si% do tego trendu.

Je(li chodzi o budow% wewn%trzn", do-
wiemy si% jedynie, !e przekrój !y$ przewo-

dz"cych to 3,26 mm2, a ka!d" wi"zk% otacza 
warstwa w%gla LSC.

Brzmienie

Czytaj"c o tych wszystkich wspania$o(ciach 
spodziewamy si%, !e po pod$"czeniu kabli  
z nowego materia$u, nasz system dostanie 
kopa, a brzmienie wzbogaci si% o elementy, 
których wcze(niej nie s$yszeli(my. Nic podob-
nego si% nie dzieje. Muzyka p$ynie spokoj-
nym, zwartym nurtem. Równowaga tonalna 
nie zostaje zachwiana. Nastawieni na urucho-
mienie wszystkich narz%dzi analizy, po kilku 
minutach przestajemy rozk$ada' d#wi%k na 
czynniki pierwsze. Holenderskie przewody, 
zamiast dzieli' w$os na czworo, wol" $"czy'. 
Ich d#wi%k jest spójny, g$adki i jednorodny. 
Jego charakter pozostaje taki sam w ca$ym 
pa(mie. Jest zrównowa!ony, elegancki i lekko 
ocieplony. Bas – g$%boki i mi%sisty. -rednica – 
g%sta i barwna. Wysokie tony stanowi" dope$-
nienie; nie wybijaj" si% na pierwszy plan. 

Powy!sze obserwacje dotycz" zarówno 
$"czówki, jak i przewodów g$o(nikowych. 

)e Valley jest bardziej neutralny i tylko 
nieznacznie ocieplony, natomiast )e Cloud 
wnosi wi%cej przyjemnego charakteru.

W komplecie holenderskie kable dzia$a-
j" jak lekarstwo na s$ab" muzykalno('. Nie 
oznacza to, !e brak im dynamiki czy przej-
rzysto(ci. Wszystko jest na swoim miejscu, 
ale najwa!niejszym punktem programu jest 
organiczny wype$niacz, $"cz"cy wszystko  
w harmonijn" ca$o('. Zanim zaczniecie szu-
ka' okablowania, które o kolejne pó$ stopnia 
poprawi szybko(', przejrzysto(' i kontrol% 
basu, dajcie szans% tym.

Konkluzja

Holenderski komplet to propozycja dla 
do(wiadczonych s$uchaczy, którym nie za-
le!y, aby brzmienie ich systemu robi$o pio-
runuj"ce wra!enie na znajomych. Van den 
Hule ponad wszystko stawiaj" przyjemno(' 
p$yn"c" z kontaktu z muzyk". Sprawdzaj" si% 
w d$ugich, wieczornych ods$uchach. Muzy-
kalno(' na metry.
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