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rzeciwnicy kpili z cen dziwnych ak-
cesoriów, a zwolennicy wskazywali 
ich cudowne w!a"ciwo"ci. Inna 

sprawa, #e wiele osób wp!yw kabli na 
brzmienie przypisuje sugestii. Mo#na im 
zaleci$ higien% uszu, ewentualnie wizyt%  
u laryngologa. Albo… pozazdro"ci$ mniej-
szych wydatków.

Harmonix od podstawek i innych zaba-
wek przeszed! do produkcji okablowania 
i mimo skromnej oferty osi&gn&! sukces. 
Przyk!adem jest cho$by poprzednik opisy-
wanego dzi" przewodu – CS-120. Kilka lat 
temu 'rma zaprzesta!a jego produkcji, ale 
klienci zmusili j& do opracowania udosko-
nalonej wersji. A mo#e zrobi!a to pod naci-
skiem sprzedawców? CS-120 by! poszuki-
wany na rynku wtórnym i szkoda by!o nie 
zagospodarowa$ tej niszy.

W porównaniu do poprzednika zmiany 
s& niewielkie. Nadal jest to wielo#y!owa 
plecionka z czystej miedzi, z ekranowaniem  
i po!yskuj&c& koszulk&. Trudno powiedzie$, 
z czego zosta!a wykonana (producent nie 
chwali si% szczegó!ami), ale wygl&da na 
w!ókno w%glowe. Przewód jest elastyczny, 
odporny na zginanie i !atwo si% uk!ada.

Dost%pnych jest kilka standardowych 
d!ugo"ci: 1; 1,5; 2; 2,5; i 3 m. D!u#sze odcin-
ki wymagaj& indywidualnego zamówienia.  
Z zako(cze( musimy si% zadowoli$ wide!ka-
mi, poniewa# Harmonix uznaje banany za 
niezbyt trwa!e (paradoksalnie, wy#sze mo-
dele wyst%puj& w tej wersji). Styki powleka 
si% podwójn& warstw& z!ota i rodu. Ma to 
zapewni$ wysok& odporno"$ na "cieranie.

Japo(czycy zapewniaj&, #e nowemu 
CS-120 niewiele brakuje do najwy#szych 
modeli Harmoniksa, a cena zosta!a skalku-
lowana tak, aby mi!o"nicy hi-endu mogli 
dost&pi$ zaszczytu obcowania z „kosmicz-
n&” jako"ci&. Jak si% domy"lam, w nadziei, 
#e rozochoceni zechc& si% w przysz!o"ci 
przesi&"$ na drogie jak diabli Exquisite.

„Atrakcyjno"$” ceny CS-120 jest zreszt& 
podkre"lana na ka#dym kroku. A skoro je-
ste"my przy cenach, to CS-120 Improved, 
podobnie jak pozosta!e kable z dzisiejszego 
porównania, widzia!bym w systemach z!o-
#onych z elementów po 10-30 kz!.
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Harmoniksa bardzo !atwo pod!&czy$, 
schowa$ za kolumnami, ale jeszcze !atwiej 
zaaplikowa$ do systemu i s!ucha$. A co 
jeszcze wa#niejsze – pod wzgl%dem jako"ci 
brzmienia niewiele odbiega od horrendal-
nie drogich kuzynów.

Ten kabel niewiele wnosi w odtwarza-
n& muzyk% i stara si% w ni& nie ingerowa$.  
Je"li ju# to robi, to subtelnie i bez narzu-
cania „'rmowego brzmienia”. Harmonik-
sa odbierzecie jako przejrzysty i czytelny 
przewodnik, dla którego najwa#niejsze jest 
to, aby nie pogubi$ detali i nie zamaza$ ry-
sunku sceny. Mo#e zabrzmi to dziwnie, ale  
CS-120 w moim systemie przypad! mi do 
gustu chyba bardziej ni# kosztowny Exqui-
site. By! l#ejszy, ale bardziej neutralny, prze-

zroczysty i d)wi%czny w górze. Podobno jest 
to (s!ysza!em o takiej praktyce) dopasowanie 
okablowania do klasy systemu, a 101 poka-
za!by pazur w znacznie dro#szej kon'gura-
cji. Ta(szy CS-120 na tyle tra'! w przestrze( 
pomi%dzy MA7000 i Tempo VI, #e chyba po 
raz pierwszy godnie zast&pi! nieod#a!owa- 
n&, starsz& wersj% Afrodyty Fadela.

Bas, dynamika, energia i szybko"$ s& na 
tyle dobre, #e nie ograniczaj& tego, co fa-
bryka Makowi i AP da!a. Wprawdzie uda-
!o mi si% s!ysze$ obszerniejsz& przestrze(  
i !adniejsz& barw% (s!odsze wokale, bardziej 
aksamitn& tr&bk%), ale te zjawiska wynika-
!y chyba jednak z tego, #e kabel „co" robi!”, 
natomiast Harmonix pozosta! neutralny. 

Dla jednych – do zakochania, dla innych 
– do znudzenia. W klasyce trudny do za-
st&pienia.

Czy z powy#szych obserwacji wynika, 
#e Harmoniksa mo#na kupi$ w ciemno? 
Zak!adaj&c, #e dysponujemy neutralnym 
systemem – tak. Ale takie systemy w prak-
tyce nie istniej& i kablami zwykle chcemy 
co" poprawi$. Doda$ basu, podkr%ci$ gór%, 
cofn&$ "rodek… Zabiegów jest wiele i zale-
#& one nie tylko od wad sprz%tu, ale tak#e 
od indywidualnych preferencji. A skoro 
Harmonix „nie robi nic”, to te# nie wyrów-
na #adnych luk swoim charakterem.
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Na tle konkurencji kabel jest szybki, czy-
telny i kontrolowany w basie. Bardziej do-
"wiadczonym wyda si% po prostu bezpre-
tensjonalny. Jako narz%dzie do testowania 
sprz%tu sprawdza si% bardzo dobrze.
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hocia#by opisywane „wodniste z!o-
to”. 5680 z! za komplet 2 x 2,5 m  
to… Tak, wiem. Dla wielu osób 

cena abstrakcyjna, bo kabel mo#na prze-
cie# kupi$ za 2 z!/m z rolki, ale na obezna-
nych z high-endowymi realiami nie zrobi 
wra#enia. Tym bardziej, #e Purist wygl&da 
jak milion dolarów. Przypomina w%#a; ju# 
nawet nie ogrodowego, ale stra#ackiego.  
A zwini%ty w por%czne kó!eczko komplet 
wa#y tyle, co wiadro wody. Od razu wida$, 
#e to powa#na sprawa. Aqueous Aureus jest 
pakowany w solidn& torb% z materia!u.

Same przewodniki s& do"$ sztywne, ale 
zabawa si% zaczyna, kiedy tra'aj& do izola-
cji. W jej sk!ad wchodz& #ele: Ferrox, Flu-
id i ich mieszanka – Contego. I w!a"nie t% 
ostatni& zastosowano w opisywanym mo-
delu. Galaretki ró#ni& si% w!a"ciwo"ciami 
izolacji od zak!óce( magnetycznych (po-
dobno kable Purista s& pod tym wzgl%dem 
wybitne), co odbiorca odczuwa pod posta-
ci& kszta!towania przestrzeni. Ferrox rysu-
je scen% bli#ej, Fluid dalej, Contego – po-
mi%dzy nimi. W materia!ach producenta 
znalaz!em nawet stwierdzenie, #e Contego 
!&czy najlepsze cechy dwóch pierwszych 
#eli. My"l% jednak, #e to marketingowy 
be!kot, gdzie wszystko ma by$ najlepsze na 
"wiecie. I nawet porównanie dwóch mode-
li 'rmy wypadnie tak, #e oba s& lepsze od 
siebie. To oczywi"cie nonsens, bo jak ina-
czej wyt!umaczy$ fakt, #e Ferrox i Fluid s& 
stosowane w dro#szych konstrukcjach? Ale 
nie szukajmy tu logiki, bo dla marketin-
gowców jest ona niewygodnym dodatkiem 
do s!upków i wykresów.

PAD jest sztywny i ci%#ki, co bardzo 
utrudnia pod!&czenie. Wybijcie sobie  
z g!owy sprz%t postawiony blisko "ciany. 
W dodatku zginanie w%#y nie najlepiej po-
no$ wp!ywa na jako"$ d)wi%ku, podobnie 

jak cz%ste ich prze!&czanie. Aby wyci&gn&$ 
maksimum z Purista, trzeba mu pozwo-
li$ si% ule#e$ i rozgo"ci$. A wtedy b%dzie 
móg! podró#owa$, jak napisano w ka- 
talogu: „pr&c ku nowym terytoriom d)wi%-
kowym”.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

O ile Harmonix i Van den Hul brzmi& 
podobnie i mo#na powiedzie$, #e priory-
tetem jest naturalno"$ d)wi%ku i powtarza-
na w katalogach jak mantra „nieobecno"$ 
w torze”, to Purist idzie w zupe!nie inn& 
stron%. Rozumiem, #e galaretki w izolacji 
zapewniaj& niepowtarzalne w!a"ciwo"ci, 
bo d)wi%k Aureusa tak#e mo#na okre"li$ 
jako niepowtarzalny. Nie szukajcie podo-
bie(stw charakteru, siedz&c w 'lharmonii 
ani nawet skacz&c na rockowym koncercie. 
Pusist zrobi z d)wi%kiem, co mu si% podo-
ba. Dowolny system „spuristuje” do tego 
stopnia, #e sprz%t b%dzie mia! do powiedze-
nia mniej ni# kable. Ich wp!yw na brzmie-
nie jest ogromny. Gdybym pod!&czy! jesz-
cze interkonekt i sieciówki, móg!bym sobie 

zmienia$ wzmacniacz i )ród!a, a pewnie  
i tak zagra!oby podobnie.

Z naturalno"ci& nie ma to wiele wspól-
nego, bo instrumenty przechodz& przez 
swoisty korektor gra'czny. Jako zwolennik 
prawdy w nagraniu odrzucam podobne  
ingerencje, ale z drugiej strony przyznaj%, 
#e brzmi to ciekawie.

Przestrze( jest napompowana, powi%k-
szona, jakby dodano pog!osu. Po chwili 
mo#na rozgry)$ przyczyn% – za efekt od-
powiada mocno podkre"lona góra pasma. 
Sybilanty i szczegó!y artykulacji s& wyci&-
gni%te na pierwszy plan, a wiadomo, #e nic 
tak sceny nie powi%ksza, jak góra dziarska  
i najm%#sza. Perkusja i przyleg!o"ci nabie-

raj& si!y Heraklesa i jednym uderzeniem 
pi%"ci wysy!aj& "rednic% na mat%. Ta jest 
cofni%ta daleko, daleko (ach, ta scena…). 
Podobnie wy#szy zakres basu – pozosta-
wiony niemal w domy"le; za to dolny wy-
chodzi zdecydowanie naprzód. Kable rysu- 
j& na charakterystyce przenoszenia g!%bo-
kie U. Za to w tle panuje absolutna cisza.

Mimo lat obcowania z „liniowym” sprz%-
tem ludzie nadal uwielbiaj& ten efekt, bo 
daje wra#enie rozmachu i czadu. Co do 
tego ostatniego… Niestety, jest odwrotnie, 
bo dynamika na naprawd% dobrym syste-
mie zostaje lekko „wessana”.

.RQNOX]MD

Aqueous Aureus wp!ywa na d)wi%k 
chyba najmocniej, jak tylko kable potra'&.  
Je#eli system Wam si% znudzi!, Purist od-
mieni go niczym czarodziejska ró#d#ka.
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Audio Design 
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&czówki *e First i *e Second 
by!y w swoim czasie najcz%"ciej 
opisywanymi w prasie fachowej. 

Z!o"liwi mówi&, #e o to chodzi!o, bo w!ók-
no w%glowe do wielu rzeczy si% nadaje, ale 
do przewodzenia pr&du niekoniecznie. 
Zarzucali Van den Hulom ospa!o"$, st!u-
mienie i brak dynamiki, jednak nie zmie-
nia to faktu, #e sprzedawa!y si% "wietnie  
i z mody'kacjami s& produkowane do 
dzi". Z drugiej strony, rozwi&zanie nie 
znalaz!o wielu na"ladowców (a przynaj-
mniej ja o nich nie s!ysza!em).

Kable 3T (True Transmission Techno-
logy) to tak#e niecodzienna konstrukcja, 
tym razem bazuj&ca na stopie metali. Je-
#eli komu" zabrzmia!o to „tradycyjnie”, 
spiesz% z wyja"nieniem, #e w sk!ad stopu 
(jest obj%ty tajemnic&) nie wchodz& po-
no$ metale takie jak mied), srebro i z!oto, 
a wi%c stosowane najcz%"ciej w przemy"le 
kablarskim. Holendrzy nie podaj& szcze-
gó!ów. Oczywi"cie, oprócz licznych zalet 
nowej technologii.

Pierwsz& ma by$ d!ugowieczno"$. Ka-
ble bardzo szybko si% wygrzewaj&, za 
to potem maj& s!u#y$ przez 25 lat bez 
najmniejszych zmian w strukturze che-
micznej, 'zycznej i dowolnej innej. S& 
odporne na rozci&ganie i wstrz&sy; nie 
koroduj&. Zachowuj& w ka#dej tempera-
turze i wilgotno"ci w!a"ciwo"ci przewo-
dz&ce (dzi%ki temu "wietnie si% nadaj& 
do instalacji samochodowych). Zalet 
jest tak wiele, #e wymienienie ich zaj%!o-
by pó! numeru. Dlatego wspomn% tylko  
o dwóch „kwiatkach”, które ubawi!y mnie 
do tego stopnia, #e o ma!o nie zala!em 
klawiatury kaw&. Pierwszy: „technologia 
jest tak skomplikowana, #e #adna pod-
róbka nie ma szansy na zbli#enie si% do 
tej jako"ci d)wi%ku”. Drugi to ju# praw-
dziwe kuriozum: „wysoka jako"$ d)wi%-
ku jest niezale#na od jako"ci sprz%tu”. 
Nawet nie staram si% sobie wyobrazi$, co 
oznacza to zdanie i Wam te# z dobrego 
serca radz%: nie próbujcie, bo nic dobre-
go z tego nie wyjdzie.

Do wykonania nie mo#na mie$ za-
strze#e(. Solidny i do"$ gruby przewód 
zako(czono porz&dnymi rodowanymi wi-

de!kami, a rozwidlenie zabezpieczono ko-
szulk&. Wraz z przewodami biegn& tak#e 
kabelki uziemienia.

Air jest elastyczny i mi%kki. Przypomi-
na pod tym wzgl%dem "wie#o ugotowany 
makaron i to wcale nie al dente. Kolor te# 
ma w sumie podobny…

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Ods!uch Van den Hula po Harmoniksie 
da!by mnóstwo satysfakcji „antykabla-
rzom”. Osoby te uwa#aj&, #e przewody nic 
do d)wi%ku nie wnosz&, a na poparcie tej 
tezy uwielbiaj& si% pos!ugiwa$ statystyk&. 
Owszem, zak!adaj&c, #e 99 % populacji na 
jako"$ d)wi%ku nie zwraca uwagi, maj&  
racj%. Problem w tym, #e klientami salo-
nów z drogim sprz%tem s& w jakim" pro-
cencie ludzie, którzy s!ysz& ca!kiem dobrze. 
Oni, plus niewielki odsetek d)wi%kowców 
traktuj&cych powa#nie swoj& prac%, po-
wiedzieliby, #e te kable „graj&” podobnie. 
Jestem nawet sk!onny uwierzy$, #e w "le-
pym te"cie niewiele z tych osób potra'!o-
by wskaza$, który jest który.

To bardzo dobrze "wiadczy o Van den 
Hulu, bo te# jest neutralny i tak samo sku-
piony na szczegó!ach i dok!adno"ci pre-
zentacji. Po d!u#szym ods!uchu zauwa-
#amy jednak ró#nice. Tym istotniejsze, #e 
dotycz& reprodukcji barwy.

O ile Harmonix stara! si% pozosta$  
w roli obiektywnego po"rednika, Van 
den Hul zaczyna ju# malowa$ to i owo 
lub, jak niektórzy powiedz&, dodawa$ 
d)wi%kowi og!ady. Bo o ile dla uznaj&cych  
za priorytet maksymalnie neutraln& bar-
w% kwartetów smyczkowych b%dzie to 
zb%dny dodatek, to mi!o"nicy ci%#kiego 
rocka powitaj& mody'kacje z u"miechem 
na twarzy. *e Air 3T d)wi%k lekko ocie-

pla, dodaj&c "rednicy masy i okr&g!o"ci. 
Zyskuje artykulacja szczegó!ów w par-
tiach wokalnych, zw!aszcza #e góra nie 
ulega zamazaniu. Jest tak samo czytelna, 
cho$ mniej ha!a"liwa (o ile solo perkusji 
uznamy za ha!as). Bas minimalnie zwal-
nia, ale nabiera cia!a. Jest pewniej oparty 
w dole skali. Przestrze(? Nie zauwa#y!em 
ró#nicy, która wymaga!aby opisu. Jest tak 
samo "wietna.

.RQNOX]MD

Tutaj ju# mo#na co" kablami poprawi$. 
Doda$ humanizmu zbyt ostrym tranzy-
storom, ociepli$ oko!ojazzowe smutasy ze 
Skandynawii, doci&#y$ bas. Minimalnie, 
bo ca!y czas w granicach naturalno"ci. 

Kabelki pierwsza klasa. Zosta!y po te"- 
cie w redakcji.
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Van den Hul 

The Air 3T
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