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Elektryczne  
marzenia vol. 2

Focal Electra 1028 Be
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Poprzedni model,  
a w zasadzie  
VWDUV]HJR�EOLěQLDND� 
Electry 1028 Be,  
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zadko si! zdarza sprz!t na tyle 
dobry, aby mie" o nim jedno-
znacznie dobre zdanie. Nie to 

jest jednak najistotniejsze. Bardziej po-
wszechna od wad jest nijako#". To ona 
powoduje, $e niby wszystko jest OK, ale 
nie mo$emy si! do ko%ca przekona", $e 
dane kolumny mo$na z czystym sumie-
niem poleci" ka$demu. Tymczasem 
Electry 1027 nie pozostawi&y niedosytu  
i gdybym mia& na nich gra" na co dzie%, 
czu&bym si! komfortowo.

Propozycj! opisania modelu 1028 Be 
przyj'&em z ciekawo#ci', bo – jak poka-
zuje praktyka – nowe serie niekoniecz-
nie dorównuj' starszym. Zdarza si!, $e 
„innowacyjne” rozwi'zania psuj' spraw-
dzon' konstrukcj!. Dlatego kiedy rozpa-
kowa&em pude&ka, autentycznie si! ucie-
szy&em, bo…

Konstrukcja
… nowe kolumny prawie si! nie ró$-

ni' od Electry 1027. Nawet producent 
jest wyj'tkowo oszcz!dny w opisach 
mody(kacji, a przecie$ nie nale$y do 

(rm, które swoje rozwi'zania trzymaj' 
w tajemnicy. Kiedy Focal opracuje nowy 
przetwornik albo cho"by wstawi belecz-
k! usztywniaj'c' skrzyni!, tr'bi o tym 
jak o l'dowaniu na Ksi!$ycu. Z kszta&tu 
rury bas-re)eksu czy fa&dki na membra-
nie kocha zrobi" Nowy Genialny System 
Poprawy D*wi!ku (w skrócie NGSPD). 
A tu prosz! – nowa Electra pojawia si! 
cichutko i skromnie, jak na dam! z wy$-
szych sfer przysta&o.

Przed ogl!dzinami 1028 Be uwa$nie 
obejrza&em zdj!cia 1027. Potem d&ugo 
szuka&em szczegó&ów ró$ni'cych oba 
modele i znalaz&em tylko szeroki port 
bas-re)eksu wyprowadzony z ty&u. By-
&aby to du$a zmiana, gdyby poprzednika 
zaprojektowano jako konstrukcj! zam- 

kni!t', ale tam g&o#nik dmucha& przez 
otwór w pod&og!. W 1028 Be jest tak 
samo, a dodatkowy tunel ma charakter 
dopalacza, który poszerza pasmo prze-
noszenia z 30 do 28 Hz. Dla zaintereso-
wanych, $aden instrument akustyczny 
nie si!ga tak nisko; chyba tylko organy  
w 64-stopowych registrach. To rozci'-
gni!cie do&u ma wi!c bardziej charakter 
zabarwienia, które doda tunel, ni$ war-
to#" odczuwaln' w praktyce.

Kolejna ró$nica to zwi!kszenie #redni-
cy berylowej kopu&ki z 25 do 27 mm. Je-
stem fanem berylowego tweetera Focala 
i uwa$am go za bardziej udany od dia-
mentowych kopu&ek B&W. By" mo$e to 
kwestia aplikacji, ale kiedy s&ysz! beryl, 
wiem, $e czeka mnie góra o przejrzysto-
#ci bliskiej tej ze s&uchawek elektrosta-
tycznych. Wprawdzie wra$enie czytel-
no#ci mo$e by" podobne jak np. w Jecie 
Elaca, ale Focal daje przy tym poczucie 
nies&ychanej kultury. Nie dziwi! si!, $e 
w pewnym momencie kto# powiedzia& 
„stop” i Francuzi przestali sprzedawa" 
swoje przetworniki konkurencji. A nu$ 

kto# zrobi na ich g&o#nikach co# lepsze-
go… To mo$liwe, natomiast to, $e kto# 
zrobi lepszy reproduktor, wymaga wiel-
kich nak&adów (nansowych, na które 
niewielkich wytwórni nie sta". Dlatego 
Focal mo$e sobie zosta" z wybitnymi 
(a przynajmniej jedynymi w swoim ro-
dzaju) wysokimi tonami jako znakiem 
(rmowym.

Reszta przetworników to ju$ bardziej 
„zwyczajne” konstrukcje, cho" nie nale-
$y zapomina", $e do serii Electra tra(&y 
w 1999 roku prosto z Utopii. Ich mem-
brany maj' struktur! kanapkow' i sk&a-
daj' si! z warstw pianki, przedzielanej 
plecionk' z w&ókna szklanego. Zarówno 
#redniotonowy, jak i basowe maj' #red-
nic! 16,5 cm, a sto$ki wycina si! laserem. 

Ich skromne #rednice w praktyce okazu-
j' si! wystarczaj'ce. Zwrotnica sk&ada si! 
a$ z 20 elementów.

Focal, podobnie jak Audio Physic, nie 
uznaje bi-wiringu. Do dyspozycji jest 
para gniazd, za to najwy$szej jako#ci.

Pomimo zaawansowanych technolo-
gicznie przetworników najwi!ksz' cz!#" 
kosztów generuje obudowa. Francuzi s' 
znani ze sk'pstwa, wi!c nawet w kolum-
nach za 10000 z& mo$na si! natkn'" na 
sztuczne okleiny. Tym razem niczego nie 
$a&owali. Skrzynie s' ci!$kie i sklejone  
z grubego MDF-u. Nieregularny, zw!-
$aj'cy si! do ty&u kszta&t pomaga elimi-
nowa" fale stoj'ce, a zaokr'glone fronty 
niweluj' ich za&amania na kraw!dziach, 
tutaj nieobecnych. G&o#niki basowe 
tkwi' w wy$&obionych otworach do#" 
g&!boko, podobnie jak #redniotonowy. 
Mo$na je nakry" miniaturowymi ma-
skownicami, które nie zaburzaj' ele-
ganckiej ob&ej linii.

Kopu&ka jest wysuni!ta do przodu (to 
raczej rzadko spotykane rozwi'zanie) 
i przytwierdzona do ozdobnej blachy 
(kolor sugeruje, $e to tytan). Dost!pne 
s' cztery wersje kolorystyczne. Natural-
ne forniry znajduj' si! jednak tylko po 
bokach, bo zarówno front, jak i górn' 
#ciank! pomalowano na wysoki po&ysk 
lakierem fortepianowym.

Jako#" wyko%czenia jest dok&adnie 
taka, jakiej mo$emy oczekiwa", p&ac'c 
28 kz& – luksusowa. Kolumny s' okaza&e 
i – co tu du$o mówi" – pi!kne. A wi!c, 
podobnie jak starsze Electry 1027, mog' 
stanowi" ozdob! go#cinnego salonu nie-
jednego krawaciarza, ju$ po dorobku. 
Nawet nawiedzony „architekt wn!trz” 
nie powinien narzeka", o ile oczywi#cie 
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nie dojdzie do wniosku, $e lepiej je wsa-
dzi" w dziury w #cianach, wyd&ubane na 
miar!. Tak, $eby tylko fronty wystawa&y. 
Z takim pomys&em „cenionego fachow-
ca” spotka&em si! ca&kiem niedawno.

.RQğJXUDFMD

Elektry, podobnie jak 99 % kolumn 
wolnostoj'cych, nie s' sprz!tem do za-
budowy i powinny mie" wokó& siebie 
sporo wolnego miejsca. Nie b!dzie to 
trudne, poniewa$ przeznaczono je do 

sporych pokojów, rz!du 30 m+ i troch! 
wi!cej. U mnie pracowa&y w 24 metrach  
i nie zauwa$y&em problemów z basem 
ani przestrzeni'. Czu&o si! jednak, $e 
dodatkowe kilka metrów da&oby d*wi!-
kowi jeszcze wi!ksz' swobod!.

Kolumny by&y chyba w ogóle #wie$e, 
bo z pocz'tku nie zachwyca&y. Z ka$-
dym dniem gra&y jednak zauwa$alnie 
lepiej, a po trzech tygodniach brzmienie 
zmieni&o si! dramatycznie. Oznacza to, 
$e przetworniki potrzebuj' sporo czasu 

na wygrzanie. Wysoka skuteczno#" za-
pewnia za to &atwo#" doboru wzmacnia-
cza. My#l!, $e 1028 Be polubi' si! nawet  
z niezbyt mocn' lamp', ale u mnie 
sterowa& nimi McIntosh MA7000. To 
udane po&'czenie, pod'$aj'ce w stron! 
efektów i dynamiki. P&yty odtwarza& Ga-
mut CD-3. U$ywa&em wymiennie kabli 
Van den Hul 3T ,e Air i Harmoniksów  
CS-120. Pomi!dzy CD i wzmacniaczem 
wyl'dowa& Albedo Versus, a pr'd (ltro-
wa&a listwa PF-2 Gigawatta.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Z drogimi kolumnami jest jak z pi!k-
nymi kobietami. S' efektowne, przyci'- 
gaj' wzrok, ale bywa, $e kiedy zosta-
niemy z nimi sam na sam, okazuj' si! 
nudne albo kapry#ne i niezno#ne. Ka$-
dy, kto my#li, $e wydatek 30 kz& na ko-
lumny gwarantuje sukces, jest w b&!dzie.  
Co gorsza, im dro$ej, tym bardziej nie-
bezpiecznie. Bo o ile w cenie 15 kz& mo-
$emy si! spodziewa" dobrego i jeszcze 
normalnego d*wi!ku, to tutaj istnieje 
du$e prawdopodobie%stwo „przefaj- 
nowania”.

Pami!tam przypadek jednego ze zna-
jomych, który szuka& g&o#ników za 100- 
-200 kz& (pozazdro#ci"). Po przes&ucha-
niu kilku modeli doszed& do wniosku,  
$e nic nie rozumie. W ka$dym przypad-
ku co# by&o przerysowane. Albo dyna-
mika zabija&a, albo bas wyrywa& z!by 
trzonowe, albo fortepian mia& rozmiar 
czo&gu.

Do s&uchania Focali nale$y podchodzi" 
w kategoriach obiektywnych, nie bacz'c 
na ceny elektroniki, bo kolumny s' warte 
wszystkiego, co zechcecie do nich pod&'-
czy". Tak by&o z modelem 1027 i po sze-
#ciu latach nic si! nie zmieni&o. Electry 
1028 Be nie s' lepsze ani gorsze. To ten 
sam poziom, a wszystkie najlepsze cechy 
zosta&y zachowane.

Te kolumny maj' w sobie co# niezwy-
k&ego. Przyci'gaj' uwag! od pierwszej 
chwili, a jednocze#nie pozwalaj' d&ugo 
s&ucha" bez zm!czenia. Wynika to z cha-
rakteru d*wi!ku, który mo$na okre#li" 
jako aksamitny, kremowy lub, jak kto 
woli, g&adki. Wiele osób na te s&owa zare-
aguje z niepokojem, bo mog' si! za nimi 
kry" ograniczona przejrzysto#" i lekkie 
zamulenie. Ale w&a#nie na tym pole-
ga si&a nowych Elektr, $e s' przy okazji 
nies&ychanie przejrzyste, szczegó&owe 
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a$ do przesady. Zachowuj' si! troch! 
jak s&uchawki, co jest zas&ug' berylowej 
kopu&ki. To naprawd! rewelacyjny twee- 
ter i chyba ju$ wiem, na czym (w sen-
sie brzmienia) wzorowa& si! konstruktor 
Audio Physika, cho" a$ tak dobrze nie 
wysz&o; dopiero najnowsze, zaprezento-
wane na Audio Show 2012 Virgo mia&y 
zdj!ty delikatny nalot przyciemnienia. 
Wysokie tony Focali to klasa sama dla 
siebie. S&ycha" bogactwo alikwotów in-
strumentów smyczkowych, najdrobniej-

sze detale emisji g&osu, wybrzmiewanie 
pasa$y fortepianowych i delikatne szem-
ranie miote&ek po talerzach. Perkusjo-
nalia za# potra(' wprawi" w b&ogostan. 
S&ycha" wszystko i nie trzeba si! przy 
tym wysila". Ogromn' ilo#" informacji 
dostajemy niejako od niechcenia. Do-
piero w ostrym rocku z du$' zawarto#ci' 
elektroniki dostrzegamy „inno#"” berylu.  
W pierwszej chwili odnosi si! wra$enie, 
$e góry jest troch! mniej ni$ u konku-
rencji z ni$szej pó&ki. To jednak z&udze-
nie, bo ten oczekiwany ha&as okazuje si! 
w wi!kszo#ci zak&óceniami albo innym, 
obcym muzyce dodatkiem. Im d&u$ej 
s&uchamy, tym wra$enie czysto#ci góry 
dociera do nas dobitniej.

Klas! wysokich tonów podkre#la zna-
komita przestrze%. Wprawdzie znajd' 
si! konkurenci w podobnej cenie (cho"-
by Audio Physic), którzy stan' do starcia 
bez kompleksów, ale to ju$ jest poziom, 
przy którym kolumny znikaj' z poko- 
ju, a tylna #ciana odsuwa si! gdzie#  
w okolice linii horyzontu. Nie b!dzie tu 
wprawdzie precyzji jak w „czterdziest-
kach” Harbetha, ale te$ kolumny nie  
s' przygotowane z my#l' o krojeniu sce-
ny na milimetrowe kawa&ki. One stara-
j' si! j' raczej powi!ksza", pompowa" 

dodatkowe litry powietrza i, co warto 
podkre#li", czyni' to bez rozci'gania 
pog&osu czy dodawania górze „ogo-
na”, zamazuj'cego kontury. D*wi!k jest  
i precyzyjny, i efektowny, i mi!kki zara-
zem, a to wielka sztuka.

Na tym tle #rednica wydaje si! zwy-
czajna. Poprawna, czytelna, z odrobin' 
ciep&a. Taka, $e nie ma na co narzeka", 
ale te$ trudno wpada" w zachwyt nad 
obecno#ci' muzyków w pokoju. To po 
prostu obiektywne granie na wysokim 

poziomie, z charakterystycznym lekkim 
oddaleniem pierwszego planu. Poprzed- 
ni model by& w tym aspekcie ch&od-
niejszy. Ten stawia na ciep&o i odrobin!  
s&odyczy. I to jest g&ówna ró$nica brzmie-
niowa pomi!dzy star' i now' Elektr'. 
Trudno powiedzie", która lepsza, bo  
po pierwsze, zmiana jest niedu$a, a po 
drugie, warto#ciowanie b!dzie zale$e" 
tylko od indywidualnych upodoba%. 
Wydaje si!, $e konstruktor doskonale 
wiedzia&, co robi, bo moda na „mi!kki 
d*wi!k” jest ostatnio coraz bardziej wi-
doczna.

Jest jednak i druga ró$nica, która 
dla wielu osób b!dzie istotniejsza: bas.  
W poprzednim modelu by& troch! bar-
dziej konturowy, szybszy, ale te$ mniej-
szy i skromniej rozci'gni!ty. Teraz do-
datkowy tunel bas-re)eksu poluzowa& 
jego kontrol!, ale doda& pot!gi i g&!bi. 
Chcia&oby si! mie" jedno i drugie, ale 
je#li mia&bym wybiera", to chyba zde-
cydowa&bym si! na 1028 Be, bo w czasie 
ogl'dania (lmów w stereo (polecam ta-
kie rozwi'zanie, bo niejednokrotnie do-
bre stereo okazuje si! lepsze od instalacji 
5.1) pojawia&a si! subwooferowa pot!ga, 
podobna (cho" oczywi#cie nie tak im-
ponuj'ca) do tej, któr' uraczy&y mnie 
Wilsony Sophia III. Mi!kki, g&!boki i po-
t!$ny bas doskonale si! sprawdza tak$e  
w popie i rocku. W klasyce i akustycz-
nym jazzie jego tempo jest wystarczaj'-
ce. Za to w muzyce organowej – sama 
rado#" i ciarki na plecach.

Konkluzja
Elektry 1028 Be &'cz' efektowno#" 

z precyzj', a czytelno#" z mi!kko#ci'. 
Przede wszystkim za# pokazuj' kultur! 
charakterystyczn' dla znacznie dro$-
szych konstrukcji. „Polecam” to ma&o 
powiedziane. Musicie tych kolumn po-
s&ucha"!
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