
meryka!ska "rma Synergistic 
Research produkuje kable (serie 
Basic, Element, Tesla), akcesoria 

zasilaj#ce Tesla Power, akcesoria do tunin-
gowania systemu (Galileo i Tranqui- 
lity Base) oraz akcesoria do korekcji aku-
styki pomieszczenia (Acoustic ART).  
W katalogu s# jeszcze kable i akcesoria 
do kina domowego oraz akcesoria dodat-
kowe Active Shielding.

Wspomniana seria Tesla, je$li chodzi  
o %#czówki, dzieli si& na Tesl& „zwyk%#” 
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(modele Au-79, Magnetic Tricon) i Tesl& 
LE. Tesl& LE tworz# cztery modele, licz#c 
od do%u: Accelerator („HFiM 9/2011”, 
jeszcze w poprzedniej wersji), Acoustic 
Reference, Precision Reference i Apex. 
Tym razem do redakcji tra"% 'agowiec, 
czyli Tesla LE Apex. Dla porz#dku do-
dajmy, (e kabli g%o$nikowych w serii 
Tesla jest wi&cej ni( interkonektów, 
wi&c niektóre nie maj# swoich sy-
gna%owych odpowiedników. 

Budowa
Technologie stosowane przez 

"rm& ju( by%y na naszych %a-
mach omawiane. Tym razem 
przypomnimy je wi&c w skrócie. 
Szef "rmy, Ted Danney, opraco-
wa% trzy geometrie – Tricon, Vortex  
i Acoustic – które stosuje w postaci 
pojedynczej, podwójnej lub %#czonej. 
Tesl& Apex LE tworzy podwójny Tri-

con i podwójny Acoustic. Tricon dzia-
%a jak co$ rodzaju elektromagnetycznej 
soczewki, która nie dopuszcza do roz-

praszania pola elektromagnetycznego, 
a co za tym idzie – do rozsiewania za-
k%óce!. Tricon to u%o(enie przewodni-
ków w „symetrycznej blisko$ci”. Nie-
stety, szczegó%ów "rma nie prezentuje.  
O geometrii Acoustic dowiemy si& jesz-
cze mniej, poza tym, (e powsta%a w opar-
ciu o starszy "rmowy patent (Absolute 
Reference) i (e „sauté” jest zalecana do 
%#czenia urz#dze! lampowych i hybry-
dowych.

Od 2007 roku wszystkie kable Syner-
gistica s# poddawane elektrowstrz#som  
o sile dwóch milionów woltów. Taki za-
bieg „poprawia struktur& molekularn#” 
nie tylko samych przewodników, ale  
i wtyków oraz wszystkich punktów %#cze! 

i lutów. Technik& nazwano „Quantum 
Tunneling”. Dok%adne parametry elek-
trowstrz#sów stanowi# sekret "rmy. Do$) 
powiedzie), (e Danney wraz z kolegami 
usma(y% gór& kabli, aby metod# prób  
i b%&dów znale*) odpowiedni# formu- 
%&. Niezale(nie od tego procesu, prze-

wody Synergistica i tak wymagaj# 
oko%o 300 godzin wygrzewania  
w systemie.

Kolejn# cech# charakterystyczn#  
wi&kszo$ci Synergisticów jest „ak-

tywne ekranowanie o zerowej pojem-
no$ci”. Ekran kabla jest tu zasilany za 

pomoc# w%#czonego do pr#du zasilacza 
MPC (Mini Power Coupler). Danney 

na pomys% aktywnego ekranowania 
wpad% ju( w roku 1996. Od tam-

tej pory sposób realizacji tej idei 
przechodzi% kilka metamorfoz. 

Obecna jest prawdopodob-
nie czwarta. „Prawdopo-

dobnie”, bo o wersji czwartej pisa%em ju( 
trzy lata temu. Obecna natomiast ró(ni 
si& od niej zasadniczo – zastosowaniem 
wspomnianych we wst&pie „Enigma Bul-
lets”. Spod ko%nierza kabla wystaj# teraz 
dwa gniazdka. Jedno pod%#czamy do za-
silacza MPC. W drugie wk%adamy tulejk& 
Enigma. Do wyboru mamy trzy tulejki: 
srebrn#, szar# i czarn#. To wszystko doty-
czy jednego kana%u. Zatem na ca%y inter-
konekt przypada 6 tulejek. S%u(# one do… 
tuningowania brzmienia. Srebrne tulejki 
wed%ug deklaracji producenta maj# da-
wa) d*wi&k otwarty, czarne – ocieplony, 
a szare – z%oty $rodek. Czym si& ró(ni 
ich budowa – nie wiadomo. Wyposa(one  
w niebieskie diody tulejki do$) mocno 
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si& nagrzewaj#. Pe%na nazwa tego rozwi#-
zania brzmi „Uk%ad tuningu aktywnego 
ekranowania Enigma” (Enigma Active 
Shielding Tuning Circuits). Rozwi#zanie 
to spotykamy w kablach Synergistica do-
piero od roku 2011.

W Tesli Apex LE znajduje si& 6 prze-
wodników ze srebra monokrystalicznego 
oraz 4 z tzw. „Silver Matrix”, co, jak si& 
mo(na domy$la), równie( oznacza prze-
wodniki srebrne. Kabel jest do$) sztyw-
ny i ma czarny oplot. Ma te( zaznaczon# 
strza%k& kierunkow#, co w przypadku 
%#czówki zbalansowanej jest zupe%nie 
zb&dne. XLR-ów odwrotnie pod%#czy) 
si& przecie( nie da.

Dla posiadaczy kabli z aktywnym ekra-
nowaniem "rma przygotowa%a jeszcze 
jedn# atrakcj&. Zamiast zwyk%ego zasi-
lacza MPC, dostarczanego z kablem, ist-
nieje mo(liwo$) zastosowania zasilacza 

Galileo MPC. W tym bardziej wypasio-
nym modelu uzwojenie pierwotne i wtór-
ne transformatora poddano procesowi  
Quantum Tunneling. Zwyk%y konden-
sator zosta% zast#piony kondensatorem  
ZapCap. Ten kondensator oraz cztery 
nowe bardzo szybkie diody równie( pod-
dano procesowi Quantum Tunneling. 
Wyeliminowano p%ytk& drukowan# i wy-
korzystano monta( przestrzenny. Goto-
wy produkt wyceniono na 2700 z%.

Równolegle z %#czówk# Synergistica 
mia%em w ods%uchach komplet okablo-
wania ZenSati. Trudno o wi&ksz# prze-
pa$) pomi&dzy za%o(eniami i ideologi# 
szefów obu "rm. Za%o(yciel Zen Sati, 
Mark Johansen, deklaruje (e jego celem 
jest przekazanie sygna%u mo(liwie bez 

ingerencji. Kabel ma nie wp%ywa) na nic, 
ma by) maksymalnie przejrzysty. Nato-
miast Ted Danney, stosuj#c ró(ne kom-
binacje geometrii, zaleca niektóre swoje 
kable do urz#dze! lampowych, inne do 
tranzystorowych. Jedne kable maj# ocie-
pla) brzmienie, inne je przyspiesza). 
Jedne lepiej si& sprawdz# pomi&dzy pre-
ampem i ko!cówk#, inne – pomi&dzy 
*ród%em i wzmacniaczem. Wszystko jest 
tu bardziej wzgl&dne i zagadkowe. Na-
rzeka%em zreszt# kiedy$, (e "rma stosuje 
wiele ciekawych rozwi#za!, które oma-
wia w sposób ma%o konkretny, a tech-
nik& spowija aur# tajemniczo$ci. Nowe 
rozwi#zanie sam# nazw# „Enigma” do-
pe%nia dzie%a.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Niezale(nie od tego, co mówi produ-
cent, s%uchacza interesuje jako$) pro-

duktu. Niebotyczna cena kabla przed 
ods%uchem nastawi%a mnie do niego 
sceptycznie. Efekt brzmieniowy okaza% 
si& jednak wyborny. Apexa s%ucha%em 
wpi&tego w dwa high-endowe systemy. 
Pierwszy tworzy%y: preamp ARC Ref 5 SE  
oraz monobloki Ayre MX-R, drugi – 
combo MBL Corona: C51 i C31. Wyko-
rzystane kolumny to Dynaudio Contour 
1.3 mkII.

Najmocniejszym argumentem Apexa 
jest bas. Gdy po raz pierwszy w%#czy%em 
go do systemu, oniemia%em. Wiedzia-
%em, (e kabel mo(e by) basowym w#-
skim gard%em, ale nie podejrzewa%em, 
(e a( tyle mo(e poprawi). Brzmienie 
systemu nabra%o masy, która pozwala%a 
wczu) si& w maestri& niskich tonów na-

wet przy $rednich poziomach g%o$no$ci. 
By%y g%&bokie i dobitne, ale nie odbiera%y 
brzmieniu nawet u%amka szybko$ci.

Cho) bas mnie zaskoczy%, to pozosta%e 
elementy by%y mniej wi&cej takie, jakich 
si& spodziewa%em. Czyli neutralno$), 
przejrzysto$) i szczegó%owo$) najwy(szej 
próby. Apex z upodobaniem ods%ania% 
wszystkie szmery, pog%os sali i detale. 
Je$li kto$ wychwyci cho)by najmniejsze 
uchybienie w sopranach, to przyczyn na-
le(y szuka) gdzie indziej.

Warto podkre$li), (e pomimo per-
fekcyjnej rozdzielczo$ci i przejrzysto$ci 
Apex nie ruguje z nagra! pierwiastka 
emocjonalnego. Potra" zachowa) "zjolo-
giczn# p%ynno$) muzyki. Zdecydowanie 
polecam ten d*wi&k osobom poszukuj#-
cym d*wi&ku analogowego. Apex oddaje 
$rednic& w sposób naturalny, z pe%n# pa-
let# barw.

Oczywi$cie pobawi%em si& te( tulejka-
mi. Przy pierwszym ods%uchu na szyb-
ko ró(nicy nie wykry%em. To ju( zapo-
wiada%o bardzo subtelny zakres zmian. 
Bardziej wnikliwy ods%uch pokaza%, (e 
tulejkami mo(na minimalnie wp%ywa) 
na brzmienie. Deklaracje producenta, (e 
srebrna tulejka otwiera d*wi&k, a czarna 
go ociepla, wydaj# si& przesadzone. Te 
zmiany rzeczywi$cie id# w sugerowanych 
kierunkach, ale nie czarujmy si& – d*wi&k 
lampowy daj# lampy, a nie sposób ekra-
nowania %#czówki. Zabawa tulejkami ma 
szans& spodoba) si& posiadaczom dopra-
cowanych systemów. Wtedy taka drobna 
ingerencja mo(e doprawi) brzmienie,  
a dzi&ki temu znane danie zacznie sma-
kowa) inaczej. A jak ju( si& przyzwycza-
imy do tego nowego smaku, to znowu 
b&dzie mo(na zmieni) tulejk&. 

.RQNOX]MD

Prawie 18 tys. z% za %#czówk&? Za tyle 
mo(na kupi) porz#dny wzmacniacz.  
W poszukiwaniu kablowego Graala 
niektórzy wydadz# jednak i tak# sum&. 
Gdybym Apexa LE nie s%ucha%, pewnie 
popuka%bym si& w czo%o. Ale jako (e  
s%ucha%em, przyznaj&, (e Synergistic wy-
ceni% produkt adekwatnie do jego jako-
$ci. Lepszego kabla jeszcze u siebie nie 
mia%em. 
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