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Albedo od kilkunastu lat  
]DMPXMH�VLÚ�SURGXNFMÈ� 
okablowania  
GR�V\VWHPöZ�KL�ğ��

 tym czasie powstawa!y nie 
tylko nowe modele, ale 
przede wszystkim autorskie 

metody wytwarzania przewodników i nie-
zb"dne do tego zaplecze. 

Za!o#yciel $rmy – z zawodu z!otnik 
– inwestowa! wi"kszo%& przychodów  
w nowoczesne maszyny, takie jak spe-
cjalny piec do wytapiania srebra, w któ-
rym metal jest otoczony os!on' z argo-
nu, aby nawet na tym etapie nie zacz'! 
si" utlenia&. Technologia obróbki sre- 
bra robi du#e wra#enie. Ciekawych 
odsy!am do relacji z fabryki („HFiM 
10/2012”).

Dostarczony do recenzji Air I to jeden 
z najta(szych kabli g!o%nikowych w kata-
logu bydgoskiej wytwórni. Zosta! jednak 
wykonany z zachowaniem tych samych 
zasad i rozwi'za( technicznych co reszta 
oferty. Stali czytelnicy by& mo#e pami"-
taj', #e model o tej nazwie by! ju# przez  
nas testowany, ale obecnie produkowany 
Air I to nieco inna konstrukcja. Dzisiejsze 

kable Albedo maj' zdecydowanie mniej-
sz' pojemno%&, ni# te sprzed kilku lat. 

W Air I rol" przewodników pe!ni' 
srebrne ta%my w os!onie powietrznej. 
Ca!o%& wygl'da niepozornie, poniewa# 
czarne rurki o eliptycznym przekroju s' 
do%& lekkie, a jedyny element ozdobny 
stanowi' pi"kne metalowe klamry z ozna-
czeniem kierunkowo%ci. Jako zako(czenia 

(TXLOLEULXP�WR�PDUND�QDOHĝÈFD�
GR�]LHORQRJöUVNLHJR� 
Audiothlonu, znanego  
]�SURGXNFML�SU]HZRGöZ� 
L�DNFHVRULöZ�]DVLODMÈF\FK�(QHUU�

katalogu Equilibrium znaj-
dziemy dwa rodzaje produk-
tów – kolumny i kable g!o%ni-

kowe. Najta(sze zestawy g!o%nikowe – Nano 
– kosztuj' blisko 10000 z!. Ceny przewodów 
s' zdecydowanie bardziej przyst"pne i zaczy-
naj' si" od kilkuset z!otych za par". Stawk" 
otwiera String. Z zewn'trz wygl'da zwy-
czajnie, ale materia!y informacyjne s' nafa-
szerowane szczegó!ami technicznymi. Prze-
wodnikiem jest mied) OFC o czysto%ci 6 N,  
a w pojedynczym kablu zastosowano 72 dru-
ciki o !'cznym przekroju 2,92 mm2. 

Rol" izolatora pe!ni polietylen HDPE 
bez dodatku pigmentów. Na okre%lenie 

geometrii splotu producent u#ywa nazwy 
4 x Signal Turbine. Nie wiadomo, co to 
dok!adnie oznacza i prawdopodobnie po-
zostanie to tajemnic' $rmy. 

Za t!umienie mechaniczne odpowia-
daj' wype!niacze z HDPE, mi"kka ta%ma 
polietylenowa i warstwa wype!niaczy ba-
we!nianych. 

String jest konfekcjonowany rodowany-
mi bananami Equilibrium BFA XS z fosfo-

robr'zu, które za dop!at' mo#na zamieni& 
na rodowane wide!ki z miedzi. Ko(cówki 
s' lutowane gor'cym powietrzem w kon-
trolowanej temperaturze za pomoc' eu-
tektycznego stopu cyny i srebra.

Brzmienie
Kilka razy s!ysza!em, #e producenci 

audio$lskiego okablowania niech"tnie 
przyjmuj' zamówienia na bud#etowe mo-
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mo#na wybra& banany z miedzi berylowej 
albo $rmowe srebrne wide!ki.

Brzmienie
Od pocz'tku spodoba! mi si" ten d)wi"k. 

Dawniej kable Albedo mia!y w sobie jak'% 
uwodzicielsk' barw" i p!ynno%&. Aktual-
ny Air I ma wszystkie zalety poprzednika  
i jeszcze lepiej wypada w kategoriach dy-
namiki, szybko%ci i przejrzysto%ci. 

Wysokie tony s' czyste, ale nie jazgotli-
we, natomiast bas – zdecydowany, spr"#y-
sty i podkre%laj'cy rytm. Najwi"cej magii 
pojawi!o si" jednak w przestrzeni. Nie 
znam innych kabli za te pieni'dze, które 
dorówna!yby Air I pod wzgl"dem wra#e( 
stereofonicznych.

Konkluzja
Z Albedo muzyka gra a# mi!o.

dele. Zazwyczaj do ich produkcji zu#ywa 
si" mniej materia!ów, ale ilo%& pracy – na-
k!adania ekranów i oplotów, lutowania 
wtyków i pakowania – pozostaje podobna. 
By& mo#e klienci ch"tniej decydowaliby 
si" na dro#sze modele, gdyby podstawowe 
gra!y )le. Ale, podobnie jak w przypadku 
tanich !'czówek Albedo czy Sevenrods, 
String wypada naprawd" dobrze. 

Jego d)wi"k jest pe!ny i dynamiczny. Nic 
mu nie brakuje, a w dziedzinie równowa-
gi tonalnej jedynym powa#nym odst"p-
stwem jest lekkie uwypuklenie prze!omu 
%rednich i wysokich tonów, które czasem 
objawia si" jako sp!aszczenie d)wi"ku. 
Plusów jest jednak wi"cej. Zdrowy bas, 
czysta góra, ciekawa przestrze(, naturalna 
barwa...

Konkluzja
I to wszystko w cenie dwóch baków pa-

liwa!

2�LOH�QLHSR]RUQHJR�6WULQJD� 
SURMHNWRZDQR�]�P\ĂOÈ� 
R�SRF]ÈWNXMÈF\FK�DXGLRğODFK��
WR�6XSHUQRYD�ZDOF]\� 
MXĝ�Z�LQQ\P�VHJPHQFLH��

est kierowana do odbiorcy, który 
nieco eksperymentowa! z kablami  
i postanowi! kupi& co% dobrego, ale 

jeszcze nie kosmicznie drogiego.
Porównanie obu modeli wyra)nie uzmy-

s!awia, #e z tym przewodem wszystkiego 
dostaniemy wi"cej. Pod czarnym oplotem 
wida& dwie grube, skr"cone ze sob' #y!y. 
Zamiast 72 drucików OFC o czysto%ci 
6 N mamy ich a# 232, a !'czny przekrój 
przewodników wynosi 5,52 mm2. Dru-
ciki skr"cono w 8 wi'zek Signal Turbine 
(nie pytajcie, co to takiego – producent 
nie wyja%nia) i zaizolowano polietylenem 
HDPE bez dodatku pigmentów. Wype!-
niacze t!umi'ce drgania s' takie same, jak 
w ta(szym modelu. Mo#na przypuszcza&, 
#e zastosowano ich odpowiednio wi"cej, 
proporcjonalnie do masy u#ytych prze-
wodników. 

Miejsca, w których kabel rozdziela si" 
na dwie wi'zki (czerwon' i bia!'), zabez-
pieczono eleganckimi kostkami z ano- 
dowanego na czerwono duralu. Do ich 
wykonania zaprz"gnieto prawdopodob-
nie obrabiark" CNC, poniewa# tulejki 
maj' przekrój nieregularnego o%mio-

k'ta, a ich boczne kraw"dzie b!yszcz' 
jak przednie %cianki wzmacniaczy Je*a 
Rowlanda. 

Konfekcja jest taka sama, jak w przy-
padku Stringa – rodowane banany Equili-
brium BFA XS lub niemagnetyczne wide!-
ki z czystej miedzi.

Brzmienie
Brzmieniowo Supernova jest kablem 

lepiej zrównowa#onym i dojrzalszym 
od Stringa, cho& zachowuje jego energi"  
i spontaniczno%&. Proporcje mi"dzy zakre-
sami s' bli#sze neutralno%ci, dzi"ki czemu 
kabel nie wtr'ca si" do tego, co wypraco-
wali realizatorzy nagra( i my sami, dobie-
raj'c elementy systemu. Jedyn' ingerencj' 
w charakter brzmienia jest lekkie ocieple-
nie, zauwa#alne szczególnie w zakresie 
%rednicy pasma. Poza tym to naturalny  
i dojrzale brzmi'cy przewód.

Konkluzja
Neutralno%& z odrobin' ciep!a, czyli 

przyjemnie i z klas'.

(TXLOLEULXP  

6XSHUQRYD

Equilibrium Supernova
&HQD�GïXJRĂÊ��� �����]ï���[�����P� 
 (����]ï�P)

Ocena:
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Equilibrium String
&HQD�GïXJRĂÊ��� ����]ï���[�����P
 (����]ï�P�
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-HV]F]H�NLOND�ODW�WHPX�0RQROLWK�
]DMPRZDï�Z�NDWDORJX�$OEHGR�
V]F]\WRZÈ�SR]\FMÚ��3öěQLHM� 
SRMDZLï�VLÚ�9HUVXV��D�RVWDWQLR� 
ļ�KLJK�HQGRZ\�0HWDPRUSKRVLV��
0LPR�WR��]�RSLVöZ�QD�VWURQLH�
SURGXFHQWD�Z\QLND�� 
ĝH�0RQROLWK\�ZFLÈĝ�GDU]\�RQ�
ZLHONÈ�V\PSDWLÈ�L�SROHFD�MDNR�
NDEOH�QD�GïXJLH�ODWD�

odobnie jak Air I, g!o%nikowy 
Monolith uleg! znacznym mody-
$kacjom. Przewodnikiem pozo-

sta!a specjalnie spreparowana ta%ma  
o minimalnej grubo%ci, jednak obecnie 
stosuje si" inne techniki obróbki mate-
ria!u. Aby zachowa& równomiern' struk-
tur" metalu, obróbka odbywa si" w jed-

nym kierunku. Wymusza to oznaczenie 
kierunkowo%ci.

Izolatorem jest powietrze, a ca!o%& za-
bezpiecza antystatyczna koszulka z zew- 
n"trzn' otulin' przypominaj'c' plecion-
k" srebrnych nitek. 

Ta%my – podobnie jak w ta(szym mo-
delu – po!'czono w pary metalowymi 
klamrami umieszczonymi bli#ej ko(- 

cówek, które w!'czamy do kolumn. Je%li 
chodzi o konfekcj", do wyboru s' srebr-
ne wide!ki lub widoczne na zdj"ciach, 
bardzo porz'dne banany. Do ich luto- 
wania u#ywa si" cyny z dodatkiem sre-
bra. Poniewa# srebrne ta%my s' do%& 
sztywne, przy pod!'czaniu nale#y uwa-
#a&, aby zagina& je tylko w jednej p!asz-
czy)nie.

3U]HG�QDPL�MHGQH� 
]�QDMEDUG]LHM�RU\JLQDOQ\FK�
SU]HZRGöZ�Z�QDV]\P�NUDMX��
*UDMNDEOH�VÈ�SURGXNWHP�ğUP\�
*UDM�(QG��Z�NWöUHM�NDWDORJX�
]QDMG]LHP\�WDNĝH�]HVWDZ\� 
JïRĂQLNRZH�R�QD]ZLH� 
*UDMSXGïD�

olumny powsta!y dzi"ki ekspery-
mentom z zestawami o konstruk-
cji otwartej (open ba+e) i prze-

twornikami o wysokiej efektywno%ci, 
pochodz'cymi zazwyczaj z lat 60. i 70. Ka-
ble g!o%nikowe s', zdaniem konstruktora, 
najwa#niejszymi przewodami w ca!ym 
systemie hi-$. Grajkable równie# powsta-
!y w wyniku eksperymentów z wtyczkami, 
przewodnikami i materia!ami izolacyjny-
mi, w trakcie których zbudowano ponad 
40 prototypów. Wszystkie poddano tes- 

tom ods!uchowym. Ostateczna wersja 
mia!a si" okaza& lepsza od produktów ta-
kich $rm, jak Nordost, Transparent, Sil-
tech, Van den Hul, Kondo, Symphony  
i... Bazodrut. Nie pytajcie mnie, czym jest 
Bazodrut, bo nie wiem. 

Graj-End nie udost"pnia dok!adnych 
informacji technicznych, poniewa# chce 
je zachowa& w tajemnicy, a klientów po-

winno interesowa& brzmienie, a nie para-
metry. Wiemy jedynie, #e istniej' trzy se-
rie Grajkabli – Numer Jeden, Dwa i Trzy. 
Do testu dostarczono te ostatnie. 

Z zewn'trz – nic szczególnego. Trud-
no powiedzie&, czy zastosowano ple-
cionk", czy lite druty, poniewa# izolacja  
i zewn"trzny oplot s' sztywne. Kable 
przypominaj' wysokie modele Tary Labs, 

*UDMNDEOH� 

1XPHU�7U]\

$OEHGR� 

0RQROLWK
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Brzmienie
Przed przyst'pieniem do ods!uchu war-

to da& tym przewodom chwil" na doj%cie 
do siebie. Brzmi to troch" jak magia, ale 
dzia!a. Do testu dotar!a para prosto z linii 
produkcyjnej i zmiany w brzmieniu by!o 
s!ycha& niemal z godziny na godzin". 

A jak gra Monolith wygrzany? Bajecz-
nie. D)wi"k jest odrobin" czystszy ni# 
w przypadku Air I, ale – paradoksalnie 
– równie# bardziej opanowany, dojrza!y 
i wyrównany. Je%li ta(szy model po%wi"-
ca! troch" pot"gi basu na rzecz szybko%ci 
i dynamiki, to Monolith nie musi ju# i%& 
na #aden kompromis. Dostajemy i g!"bi", 
i kontrol", i bogat' barw". To nie mo#e 
by& przypadek. Aby osi'gn'& takie po!'-
czenie, kto% musia! po%wi"ci& wiele lat na 
konstruowanie i s!uchanie kabli.

Konkluzja
Taki kto% jest w!a%nie w Bydgoszczy. 

Klasa.

a jedynymi charakterystycznymi elemen-
tami s' bardzo !adne rozdzielaj'ce tulejki 
na ko(cach i metalowe klamry z oznacze-
niem producenta.

Brzmienie
Brzmienie Grajkabli Numer Trzy ode-

bra!em jako spokojne i zrównowa#one. 
,aden element nie wysuwa si" na pierw-
szy plan, a je%li ju# mia!bym wskaza& ja-
kie% cechy szczególne, powiedzia!bym, 
#e z lekkiego uprzywilejowania korzysta 
%rednica. Muzyka nie dostaje sztucznego 
kopa, tylko p!ynie swoim tempem. Wy-
sokie tony s' mi!e dla ucha, aksamitne  
i elegancko wyko(czone, a d)wi"k – spój-
ny i harmonijny. Te kable przedk!adaj' 
syntez" nad analiz", co wcale nie oznacza, 
#e co% gubi' lub zamulaj'.

Konkluzja
Du#o przyjemno%ci ze s!uchania.

$XGLRPLFD�MHVW�MHGQ\P� 
]�SURGXFHQWöZ�RNDEORZDQLD��
NWöU]\�Z�FLÈJX�NLONX�ODW� 
G]LDïDOQRĂFL�]RVWDOL�]DXZDĝHQL�
SU]H]�DXGLRğOVNLH�ĂURGRZLVNR� 
L�PHGLD��

odny uwagi jest fakt, #e wszyst-
kie nowe modele przechodz' 
kilkuetapowy proces dostraja-

nia, którego cz"%ci' s' ods!uchy u zaufa-
nych klientów. Ilu ich jest i jak wygl'da 
procedura – nie wiadomo, ale dobrze wie-
dzie&, #e konstruktor szanuje odbiorców 
na tyle, #e przed wprowadzeniem nowych 
modeli pyta ich o zdanie.

Kable z logo Audiomiki trudno zaliczy& 
do bud#etówki. Ta(szy z dwóch modeli 
dostarczonych do testu zosta! wyceniony 
na 4675 z! za 2 x 2,5 m. 

Celes Excellence nie jest przesadnie 
gruby, ale swoje wa#y. Masa nie bierze 
si" znik'd, bowiem w %rodku upakowa- 
no 8 #y! po 80 przewodników, wykona-
nych z d!ugokrystalicznej miedzi OCC 
o czysto%ci 6 N. Do tego dochodzi ekran 
w formie plecionki z drutu miedziane- 
go i materia!y izolacyjne z zewn"trzn' 
siateczk' ochronn' w kolorze czerwo-
nym.

Wtyki (banany lub wide!ki) w podwój-
nym procesie galwanizacji pokrywa si" 
warstw' srebra o grubo%ci 5-7 mikronów.

Brzmienie
Celes Excellence oferuje brzmienie  

w i%cie ameryka(skim stylu – du#e, oparte 
na g!"bokim basie, a do tego przestrzen-
ne i szczegó!owe. Na brak %rednich tonów  
nie mo#na narzeka&, a co ciekawe, zosta!y 
one lekko podgrzane, dzi"ki czemu woka-
le zyskuj' na namacalno%ci.

Wysokie tony umiej"tnie !'cz' roz-
dzielczo%& z perlisto%ci'. S' kulturalne  
i eleganckie. Celes Excellence brzmi' tak, 
jakby konstruktorom zale#a!o, aby w ka#-
dej cz"%ci pasma kry!o si" co% ciekawego. 
W niskich tonach – pot"ga, w %rednich 
– blisko%& i ciep!o, a w wysokich – detale  
i blask. Je%li traci pó! kropeczki za neutral-
no%&, to z nawi'zk' odrabia to w pozosta-
!ych dziedzinach.

Konkluzja
Kabel hi-fun. Do systemów, którym 

brakuje charakteru.

$XGLRPLFD�/DERUDWRU\�

&HOHV�([FHOOHQFH

Audiomica Laboratory 
Celes Excellence
&HQD�GïXJRĂÊ��� �����]ï���[�����P� 
 (����]ï�P)

Ocena:

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���

Grajkable Numer Trzy
&HQD�GïXJRĂÊ��� �����]ï���[�����P
 (����]ï�P�

Ocena:
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Albedo Monolith
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�öG]ND�PDQXIDNWXUD� 
6HYHQURGV�MHVW�MHV]F]H� 
PïRG]LXWNLP�JUDF]HP� 
QD�NDEORZ\P�U\QNX��DOH� 
Z�FLÈJX�NLONX�ODW�XGDïR�MHM�VLÚ�
]DLVWQLHÊ�Z�ĂZLDGRPRĂFL� 
DXGLRğOöZ�

omog!a w tym do%& przyjazna 
polityka cenowa. Firma wystar-
towa!a z trzema seriami kabli,  

z których najta(sze mo#na kupi& ju# za 
kilkaset z!otych.

Teraz w katalogu pojawi!a si" szczyto-
wa seria ROD4. Po raz pierwszy zastoso-
wano tu lite przewodniki z posrebrzanej 
miedzi, wykonywane na zamówienie. 
Izolatorem jest FEP, a dwie wi'zki dru-
tów skr"cono zgodnie z geometri' mul-
ti-twist. Przekrój roboczy ka#dej #y!y to  

4 mm2. Ca!o%& pokrywaj' szczelne wy-
pe!niacze poliole$nowe oraz ochronny 
oplot PET z charakterystyczn' zielon' ni-
teczk'. Przy rozga!"zieniach zastosowano 
metalowe tulejki z wypalon' laserem na-
zw' modelu i strza!kami wskazuj'cymi 
kierunek po!'czenia. Kable s' dost"pne 
z bananami rurkowymi, które lutuje si" 
cyn' z dodatkiem srebra i miedzi.

Brzmienie
G!o%nikowe ROD3 pracuj' w moim 

systemie od ponad roku. Przyjecha!y na 
go%cinny ods!uch i ju# zosta!y, poniewa# 
spodoba!a mi si" ich neutralno%& i rów-
nowaga. Spodziewa!em si", #e ROD4 
b"d' ciut lepsze, #e mo#e góra b"dzie 
odrobin" czystsza i na tym koniec. Ale to 
nie tak. ROD4 s' co najmniej dwa razy 

.%/�6RXQG��MDN�VDPD�QD]ZD�
ZVND]XMH��]DMPXMH�VLÚ�JïöZQLH�
SURGXNFMÈ�DXGLRğOVNLFK�NDEOL��

nn' sfer' dzia!alno%ci $rmy jest tuning 
sprz"tu, przy czym preferowane s' 
starsze urz'dzenia, takie jak lampowe 

wzmacniacze $rmy Leak, które po mo-
dy$kacjach KBL Sound wygl'daj' na-
prawd" apetycznie. 

W katalogu znajduj' si" tak#e absorbe-
ry drga( i bezkompromisowa listwa sie-
ciowa, któr', mimo #e nie zawiera #ad-
nych zabezpiecze(, wyceniono na 6900 z!.  
Z kablami sytuacja wygl'da podob- 
nie. 2,5-metrowa para opisywanych Ho-
logramów kosztuje 4800 z!, a jest to %rod-
kowy model w ofercie.

W materia!ach informacyjnych nie znaj-
dziemy wielu danych technicznych. W!a%- 
ciwie to nie ma ich prawie wcale, poniewa# 
w!a%ciciel $rmy jest przekonany o wysokiej 
jako%ci swoich produktów i nie chce si" 
dzieli& detalami budowy. Hologramy pre-
zentuj' si" luksusowo i wida&, #e produkcja 
przebiega r"cznie. Odnosi si" wra#enie ob-
cowania z czym% oryginalnym. 

Kable s' do%& sztywne, wi"c zaginanie 
ich w zakamarkach meblo%cianki raczej 
nie jest wskazane. Be#owo-czarny oplot 
wygl'da, jakby pochodzi! z wojskowych 
fabryk kamizelek kuloodpornych, a ca!o%& 
dope!niaj' pi"kne zakr"cane wtyki bana-
nowe z elementami z w!ókna w"glowego. 

Hologramy s' kierunkowe, o czym infor-
muj' strza!ki na etykietach z nazw' modelu.
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lepsze. Po wpi"ciu ich w system poprawia 
si" wszystko – dynamika, rozdzielczo%&, 
przestrze(. Przede wszystkim za% nama-
calno%& d)wi"ku, szczególnie w %rednicy 
pasma. Bas równie# schodzi g!"biej, ale 
nie jest to wywo!ane zwi"kszeniem jego 
ilo%ci. Zmiana ma charakter wy!'cznie 
jako%ciowy. Mamy wiele elementów, na 
których mo#na zawiesi& ucho, ale naj-
wi"kszym plusem jest to, #e równowaga 
w pa%mie pozostaje bardzo dobra.

Czy mo#na zrobi& kabel, który w wielu 
aspektach imponuje, ale nie przek!amuje 
d)wi"ku i nie zgrywa kozaka? Najwyra)-
niej mo#na.

Konkluzja
Chcieliby%cie wycisn'& wi"cej ze swo-

jego systemu, nie zmieniaj'c jego charak-
teru? Prosz" bardzo. Posiadaczy ta(szych 
modeli Sevenrods czekaj' wydatki.

Brzmienie
Po wpi"ciu przewodów do systemu  

wyst'pi! efekt, z którym zetkn'!em si" 
tylko kilka razy w #yciu (na przyk!ad  
w trakcie ods!uchu wysokich modeli !'-
czówek Fadela). D)wi"k sta! si" jakby 
odrobin" cichszy ni# z kablami testowa-
nymi wcze%niej. T!o muzycznych wy-
darze( pociemnia!o, a klimat bardziej 
sprzyja! koncentracji na samej muzyce 
ni# na sprz"cie. Hologram okaza! si" bar-
dzo neutralny; tak w sensie równowagi 
tonalnej, jak i barwy. 

Wprowadza jedynie element spokoju  
i kultury. Jego brzmienie jest spójne, mu-
zykalne i nie m"czy. Mo#e troch" brakuje 
energii, ale có# – taka estetyka.

Konkluzja
Dobry do d!ugich ods!uchów.

)LUPD�]�1RZHJR�6ÈF]D� 
]DMPXMH�VLÚ�SURGXNFMÈ�NDEOL� 
z jedynie, jej zdaniem,  
VïXV]QHJR�PDWHULDïX�� 
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katalogu znajdziemy 8 in-
terkonektów, 8 modeli g!o%- 
nikowych, 8 sieciówek oraz  

3 kable cyfrowe. Na #yczenie wykonuje si" 
okablowanie wewn"trzne do sprz"tu, ka-
ble s!uchawkowe i zworki do podwójnych 
gniazd w kolumnach.

GCG-10/4E Gold to jeden z najdro#-
szych modeli w ofercie. Wy#ej stoi ju# tylko 
GCG-12,5/3/4E Gold Euphoria.

Technologii produkcji srebrnych drutów 
trzeba by po%wi"ci& osobny artyku!. Wy-
starczy wspomnie&, #e kabel przyje#d#a do 
nas w towarzystwie akcesoriów w formie 
klipsów z wkr"tami uziemiaj'cymi, prób-
nika elektrycznego, centymetrowego od-
cinka przewodu i ca!ych ton dokumentów, 
w%ród których znajdziemy certy$kat po-
twierdzaj'cy czysto%& srebra, wydany przez 
Obwodowy Urz'd Probierczy w Krakowie.

Kabel ma konstrukcj" symetryczn', sk!a-
daj'c' si" z czterech #y! przewodników  
w uk!adzie czterech gwiazd,. Ka#d' #y!" 
tworzy 31 polerowanych drutów srebrnych  
o czysto%ci 99,999 %. Izolacj' dla wi'zki prze-
wodz'cej s' te-on i przestrze( powietrzna. 

Z tulejek rozdzielaj'cych, oprócz dwóch 
przewodów, wychodzi trzeci, wykonany  

z miedzianej plecionki pokrytej galwanicz-
nie z!otem. S!u#y on do wyrównania po-
tencja!ów ekranowania z obudow' wzmac-
niacza. Ca!o%& pokrywa skórzana ta%ma 
ze z!ot' lamel'. Masa kabla w po!'czeniu  
z widocznym przekrojem daj' do zrozu-
mienia, #e materia!u nie #a!owano.

Brzmienie
Wi"kszo%& kabli Argentum nie ukrywa 

swego srebrnego charakteru, ale ten za-
chowuje si" bardzo kulturalnie. Owszem, 
wysokie tony s' szczegó!owe, a brzmienie 
dynamiczne i szybkie, ale nie zaobserwo-
wa!em efektu odchudzenia niskich tonów 
ani przejaskrawienia detali. GCG-10/4E 
Gold dysponuje odpowiedni' g!"bi', a bas 
w jego wydaniu wcale nie jest lekki czy po-
zbawiony wype!nienia.

Temperatura barw jest raczej neutralna, 
z lekk' tendencj' do sch!adzania. Najbar-
dziej spodoba!a mi si" jednak czytelno%&  
w zakresie %rednich i wysokich tonów,  
a tak#e swoboda generowania obrazu stereo.

Konkluzja
Dojrza!y kabel do neutralnych lub zbyt 

ciep!ych systemów.

$UJHQWXP 
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Argentum  
GCG-10/4E Gold
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ale#'cy do serii Top przewód wy-
gl'da tak, jakby mo#na by!o przez 
niego przepu%ci& pr'd zasilaj'cy 

%redniej wielko%ci miasteczko. Jest gruby, 
ci"#ki i sztywny. Wtyki wide!kowe s' z ga-
tunku tych, które mog!yby wyrwa& gniazda  
z bud#etowego wzmacniacza.

Masa i przekrój kabli nie wzi"!y si" zni-
k'd. Zastosowano a# 12 #y! wielodrutowych,  
z których ka#da sk!ada si" z 45 polerowanych 
przewodników wykonanych, jak zapewnia 
producent, z najczystszej na %wiecie miedzi 
d!ugokrystalicznej wytwarzanej metod' 
OCC (Ohno Continous Casting). Do tego 
dochodzi podwójne ekranowanie multi-
shield, które polega na nak!adaniu ekranów 
przeciwnie skr"canymi plecionkami o ró#nej 
g"sto%ci. Proces jest podobno pracoch!onny 
i wymaga testów laboratoryjnych. Przewody 
ekranowane w ten sposób maj' du#e %red-
nice zewn"trzne, co wymusza stosowanie 
specjalnych, galwanicznie rodowanych wty-
ków. Opracowana przez Audiomic" metoda 
nanoszenia tej pow!oki jest identyczna jak 
posrebrzanie i odbywa si" dwuetapowo dla 
zapewnienia najlepszych w!a%ciwo%ci me-
chanicznych. Pow!oka ma by& dziesi"cio-
krotnie grubsza ni# w standardowych proce-
sach galwanizacji. Cena tej przyjemno%ci to 
16599,95 z!. Przynajmniej te grosze mo#na 
by!o odpu%ci&.

Brzmienie
Charakter brzmienia Miamena Conse-

quence utwierdzi! mnie w przekonaniu, #e 
celem Audiomiki nie jest ca!kowita neutral-
no%& czy brak cech szczególnych. Ich -ago-
wy produkt nie nale#y do tych, których nie 
s!ycha& w torze.

D)wi"k ro%nie na naszych oczach. Niskie 
tony staj' si" tak pot"#ne i g!"bokie, #e za-
czynamy si" zastanawia&, czy konstruktorzy 
kolumn zdawali sobie spraw", jakie cz"stotli-
wo%ci one potra$' pompowa&. Scena stereo-
foniczna rozci'ga si" daleko poza obudowy 
– zarówno w wymiarze szeroko%ci, jak i g!"-
bi. Brzmienie jest du#e, koncertowe i zbudo-
wane w i%cie ameryka(skim stylu. Nie mam 
pewno%ci, czy pod wzgl"dem przejrzysto%ci 
lub mikrodynamiki Miamen Consequence 
jest o tyle lepszy od modelu Celes Excel- 
lence, na ile wskazywa!aby ró#nica w ich ce-
nie. Spodoba!o mi si" natomiast, #e mimo 

ca!ej efektowno%ci Miamen zachowa! przy-
jemn', ciep!' barw" i spójno%&. 

W miedzi OCC rzeczywi%cie jest co%, co 
sprawia, #e ods!uchy staj' si" przyjemniej-
sze. Je%li któremu% z posiadaczy high-endo-
wych systemów ta estetyka jest bliska, bardzo 
prawdopodobne, #e Consequence sprawdzi 
si" u niego jak #aden inny kabel. Na pewno 
robi wra#enie – tak swoim wygl'dem, jak  
i brzmieniem.

Konkluzja
High-endowy przewód z jasno zaznaczo-

nym w!asnym charakterem.

$XGLRPLFD�/DERUDWRU\  
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oszulka wydaje si" równie wytrzy-
ma!a jak ta zastosowana w Holo-
gramie, a ca!y kabel jest bardziej 

elastyczny i nieco cie(szy. Dostarczona 
do testu para by!a zako(czona prostszy-
mi wtykami bananowymi, ni# te u#yte  
w ta(szym modelu. Producent najwy-
ra)niej oferuje oba rodzaje ko(cówek 
bez wyra)nego rozgraniczenia na model, 
wi"c Red Eye równie# mo#e by& kon-
fekcjonowany rozporowymi bananami 
z zakr"tkami wyko(czonymi w!óknem 
w"glowym, a tak#e wide!kami pokryty-
mi grub' warstw' srebra. Podobnie jak 
w przypadku pozosta!ych produktów, 
$rma nie udost"pnia szczegó!owych da-
nych technicznych. S'dz'c po elastyczno-
%ci kabla (w porównaniu z Hologramem 

o wiele !atwiej go ujarzmi&), postawiono 
na konstrukcj" wielo#y!ow', ale dalszych 
zgadywanek si" nie podejmuj". Producent 
twierdzi, #e dobieranie odpowiednich ele-
mentów w celu osi'gni"cia wymarzonego 
efektu zaj"!o wiele czasu i szczegó!y za-
chowuje dla siebie.

Brzmienie
Pozosta!o wi"c oceni& efekt, a ten, dla 

wyrobionego s!uchacza, b"dzie bajeczny. 
Red Eye zachowuje wszystkie zalety Holo-
grama, dodaj'c lepsz' dynamik", czysto%& 
i jaki% trudny do zde$niowania realizm. 
Flagowy KBL Sound nie wp!ywa na cha-
rakterystyk" tonaln' czy barw" systemu, 
a jedynie zdejmuje delikatn' mgie!k", 
która do tej pory oddziela!a nas od mu-
zyków. Wszystko staje si" bli#sze, ale nie 
w sensie wypchni"tej stereofonii, lecz na-
macalno%ci. Red Eye sprawia, #e ods!uch 
na kolumnach odrobin" przypomina ten 
rodzaj kontaktu z muzyk', jaki daj' dobre 
s!uchawki. Nie ma tylko wra#enia %cisku, 
bo przestrze( jest trójwymiarowa. Neu-
tralno%&, spójno%& i realizm na najwy#-
szym poziomie.

Konkluzja
Je%li jeste%cie w stanie prze!kn'& cen" – 

koniecznie pos!uchajcie.
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