
wolennicy pierwszej opcji zapew-
ne widzieli produkty Purista, ale nie 

przeczytali ze zrozumieniem cen-
nika. Musaeus jest drugim modelem od 
do!u, a poni"ej znajduje si# jeszcze Vesta 
(!$czówka – 650 z!, g!o%nikowe 2 m – 1250 
z!). Nawet te najta&sze s$ grube jak w#"e 
ogrodowe i zapakowane w p!ócienne torby. 
Zapewne dlatego wygl$daj$ na wielokrot-
nie dro"sze.

Z punktu widzenia klienta, to czysty 
zysk, a skojarzenia z high-endem mog$ tyl-
ko poprawi' humor. Sam zreszt$ wpad!em 
w pu!apk# stereotypu. Kiedy dotar!y do 
mnie Musaeusy, spokojnie pod!$czy!em je 
do systemu, pos!ucha!em i wyceni!em na… 
8000 z! za komplet. Oczywi%cie, wra"enia 
wizualne zrobi!y swoje, ale te „nauszne” 
równie" prowadzi!y do wniosku, "e mam 
do czynienia z ciekawym spojrzeniem na 
d(wi#k. Puristów nie da si# bowiem pomy-
li' z innymi przewodami. Ale o tym dalej.

Zaskoczenie czeka!o mnie, kiedy si#gn$-
!em do cennika – 1360 z! za sygna!ówk#  
i 1998 z! za g!o%nikowy w takim wydaniu? 
To chyba pomy!ka. Zadzwoni!em do dys-
trybutora i sprawdzi!em dane. W odpowie-
dzi us!ysza!em, "e to typowe rozterki. Pu-
rist równie" za granic$ uchodzi za mark# 
drog$ i zapewne ze strachu (no, nazwijmy 
to respektem) klienci jakby nie zauwa"ali 
ta&szej oferty. Doskonale to rozumiem, bo 
gdybym zobaczy! w sklepie na "ywo Mu-
saeusa, nie pomy%la!bym, "e to propozycja 
dla osoby z dochodami niewiele powy"ej 
%redniej krajowej.

Pó(niej cennik coraz ostrzej selekcjonuje 
klientów. Kolejna linia, Elementa Advance, 
to ceny oko!o 3000 i 3800 z!. Ka"dy krok 
w gór# oznacza, "e wydatki rosn$ o po!ow# 
i ani si# obejrzymy, jak dojdziemy do )a-
gowych modeli opracowanych na 25-lecie 
dzia!alno%ci *rmy. Tu ju" trzeba wy!o"y' 
60 i 90 tysi#cy z!otych.
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Budowa
Wszystkie modele PAD-a wygl$daj$ 

podobnie i s$ dzie'mi takiej samej tech-
nologii. Przewodniki to czy%ciutka mied( 
d!ugokrystaliczna (s$ te" stopy innych 
metali), ale tajemnica tkwi w ekranowa-
niu. Purist stosuje tutaj m.in. "el, którego 
dok!adny sk!ad jest tajemnic$ *rmy, ale 
podstaw# stanowi$ dwa materia!y: Ferox 
i Fluid. Trzeci – Contego – powstaje na 
bazie obu poprzednich. Wiadomo, "e ga-
laretki bazuj$ na silikonie, w którym roz-
cie&czono granulat o w!a%ciwo%ciach ma-
gnetycznych. Co ciekawe, producent nie 
dzieli materia!ów na lepsze i gorsze, za to 

do%' precyzyjnie okre%la ich w!a%ciwo%ci. 
Maj$ najwi#kszy wp!yw na postrzeganie 
przestrzeni. W wypadku Feroksu mamy si# 
czu' jak na sali koncertowej, ale daleko od 
sceny. Fluid nas do niej przybli"a. To dosy' 
osobliwe, bo tym samym *rma przyznaje 
si# do „robienia d(wi#ku”, zamiast zwycza-
jowo zapewnia' o idealnej transparentno-
%ci. Ale, jak wiadomo, liczy si# efekt. A ten 
ma wspomaga' odporno%' na zak!ócenia 
magnetyczne i radiowe.

Przewodniki to lite druty (solid core), 
a wtyki s$ fabrycznie konfekcjonowane. 
Oznacza to, "e kable mo"na kupi' tylko  
w gotowych odcinkach. Mamy jednak spory 
wybór i zasad$ jest, "e zawsze dostajemy ka-
ble troch# d!u"sze, ni" to okre%la katalog.

Gruba%ne w#"e s$ mi#kkie i elastyczne. 
Nie ma problemu z ich u!o"eniem. Trzeba 
jednak wspomnie' o tym, "e Puristy mu-
sz$ si# ule"e'. Po pod!$czeniu najlepiej ich 
nie dotyka' i poczeka', a" "el i przewodni-
ki u!o"$ si# wygodnie. Ma to zaowocowa' 
zdecydowanie lepszym brzmieniem. Test 
trwa! chyba zbyt krótko, bym tego do-
%wiadczy!. Wprawdzie odczu!em niewielk$ 

ró"nic#, ale by!a ona na tyle kosmetyczna, 
"e wra"enie mog# przypisa' sugestii.

.RQğJXUDFMD
Do recenzji tra*! komplet Musaeusów: 

dwie !$czówki – RCA i XLR, kabel g!o%- 
nikowy o d!ugo%ci 2 m oraz zasilaj$cy. 
Pod!$czy!em je do dwóch systemów. Dro"-
szy sk!ada! si# ze wzmacniacza McIntosh 
MA7000, odtwarzacza Gamut CD 3 i ko-
lumn Audio Physic Tempo VI. W ta&szym 
pracowa!y te same kolumny, ale elektronika 
Exposure – odtwarzacz i wzmacniacz z se-
rii 1010 – by!a warta mniej ni" 10 procent 
tej z pierwszego systemu.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Wpi#cie któregokolwiek kabla PAD po-

wodowa!o zauwa"alne zmiany. W przy-
padku !$czówki by!y tak czytelne, "e us!y-
sza!by je nawet zakatarzony sceptyk. Kabel 
g!o%nikowy wprowadza umowne 50-60 %  
tych mody*kacji, daj$c efekt „oszlifowania” 
ca!o%ci. Dzia!anie sieciówki tak"e s!ycha', 
ale tutaj bym obstawia! jakie% 5 %, wi#c 
nie zawsze i nie w ka"dej sytuacji b#dzie 
zauwa"alne. Efekt jest o wiele wyra(niej-
szy, kiedy reszta okablowania pochodzi od 
PAD-a.

Druga, tym razem zaskakuj$ca obser-
wacja jest taka, "e ró"nice s!ycha' by!o 
wyra(niej w… ta&szym systemie! Dziwne. 
Przecie" teoretycznie wi#ksza przejrzysto%' 
systemu powinna lepiej uwypukla' zmia-
ny. Tymczasem w przypadku Esposure’a 
s!ycha' by!o, "e jako%' d(wi#ku si# popra-
wia, a kable ewidentnie dodaj$ mu klasy.  
W dro"szym zestawieniu by!o to równie" 
s!yszalne, ale bardziej skupia!em si# na de-
*niowaniu cech brzmienia, a mniej mia-
!em ochot# warto%ciowa'. Czy by!o lepiej? 

Luxury blend 
Design  

�ÈF]öZND�;/5

�ÈF]öZND�5&$



Test kable

56 +Lľ)L�L�0X]\ND������

Nie wiem; na pewno inaczej. Ale zaraz, za-
raz – przecie" moje okablowanie kosztuje 
kilka razy wi#cej od Musaeusa i mo"e tutaj 
jest pies pogrzebany?

Ta&sze kable s$ do ta&szego sprz#tu, 
dro"sze do dro"szego. Ameryki tym twier-
dzeniem nie odkry!em, pozostaje wi#c za-
planowa' test wy"szej pozycji z cennika,  
a Musaeusa pos!ucha' z Exposure’em, skoro 
tak !adnie si# w jego towarzystwie pokaza!.

PAD od pierwszej chwili wprowadza spo-
kój. D(wi#k si# wyg!adza; staje si# bardziej 
stonowany, a ostre cykanie góry i dudnie-
nie basu odchodz$ w sin$ dal. Przez chwi-
l# mo"na uwierzy', "e dynamika hamuje 
i wszystko staje si# grzeczniejsze, bardziej 
u!o"one. Po kilku minutach zaczynamy si# 
jednak ws!uchiwa' w to, co muzycy robi$ 
na scenie. Od razu powiem, "e im ich wi#-
cej, a faktura g#stsza, tym nasza sympatia 
do ameryka&skich kabli wzrasta. Je"eli to 
granie tra* w Wasz gust, to ju" po dwóch, 
trzech dniach powrót do konwencjonal-
nych przewodów staje si# trudniejszy.

Przestrze& jest nies!ychanie obszerna. 
Pono' to ona stanowi!a priorytet przy pro-
jektowaniu oryginalnych izolacji, ale je"eli 
nawet wysz!a przypadkiem, to i tak zawsze 
mi!o%nicy Purista b#d$ j$ traktowa' jako 
specjalno%' szefa kuchni. Zastanawia!em 
si#, jak to si# dzieje. Czy gdzie% nie ukryto 
urz$dzenia pog!osowego? Nie wiem, gdzie 
by si# zmie%ci!o, ale to i tak wykluczone, bo 
obszerno%' sceny nie idzie w parze z roz-
ci$ganiem wybrzmie&. Tymi kablami po-
mo"ecie kolumnom znikn$'. Je"eli chcecie 
uzyska' lepsz$ g!#bi# i gradacj# planów 
– PAD-y wydaj$ si# panaceum na niedo-
ci$gni#cia elektroniki. Oczywi%cie nie po-
winny nic dodawa' od siebie, ale wierz#, 
"e jako jedne z nielicznych nie ograniczaj$ 
zbytnio potencja!u systemu.

Pomimo z!agodzenia góry (a mo"e 
oczyszczenia?) d(wi#k jest przejrzysty. Do 
tego stopnia, "e odkrywa si# w nim nowe 
szczegó!y. Mo"na to okre%li' mianem 
„mi#kkiej przejrzysto%ci”. Nie wysilonej, 
lecz podanej od niechcenia, ale tym bar-
dziej dobitnej, im lepsze nagranie. Brak 
wyostrze& nie przeszkadza pokaza' alikwo-
tów. Wysokie tony szybuj$ naprawd# wyso-
ko; nie koncentruj$ si# na swoim ni"szym, 
jednostajnie cykaj$cym zakresie. Daje to 
wra"enie przymierza otwarto%ci z jedwa-
bist$ g!adko%ci$. Producent utrzymuje, "e 
to wynik braku zniekszta!ce&, tworz$cych 
zwykle uporczywe t!o dla d(wi#ków. Trud-
no mi powiedzie', czy tak jest rzeczywi%cie, 

ale faktycznie, w tle zwykle panowa!a cisza. 
Brak ha!asu i naturalna barwa, czytelno%' 
oraz przestrze& – wszystko to sk!ada!o si# 
na kultur# brzmienia. I, co tu du"o mówi': 
komfort. Bo ameryka&skie kable z d(wi#-
kiem (i s!uchaczem) robi$ ró"ne rzeczy, 
ale jednej na pewno unikaj$ – zm#czenia. 
Niewykluczone, "e je"eli my%licie o w!asnej 
wygodzie, to zakup Musaeusów mo"e si# 
okaza' trafniejszy od inwestycji w wygod-
ny fotel.

Bas, dynamika, energia? S$, jakie s$. 
Ci#"ko tu co% doda', chyba, "e po drodze 
zamontuje si# „bateryjki”, jak w Audio- 
questach. PAD ich nie ma.

Zrozumiem, je"eli kto% woli ostrzejsze 
granie. Bardziej spr#"yste i dziarskie. Wy-
pada jednak wówczas sprawdzi', czy te 
efekty nie s$ dodatkiem do muzyki.

.RQNOX]MD
Granica hi-endu jest umowna. Dla 

przyzwoito%ci powiem, "e Musaeus jej nie 
przekracza. Ale o subiektywnych ocenach 
decyduje czasem niuans lub ledwie wy-
czuwalny smak. Co% jak zapach w#dzon-
ki w dobrej whisky i nutka egzotycznego 
aromatu w tytoniu. Wszystko podane  
z przesad$ tr$ci chemiczn$ „autostrad$”. 
Klasa le"y w proporcjach, a w tych PAD 
jest mistrzem.
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