
(Review of CARDEAS PLUS from the Polish trade journal www.audio.com.pl
Text from the lower left-hand side of the last page, translated from the Polish)

Design

It's a large and, above all, very elaborate construction. It offers original 
solutions and holds surprises in store for you at every juncture. It also features
a vast degree of accuracy, right down to the smallest detail. It is a symphony 
of stunning depth and technological dedication, along with professional 
workmanship. The Plus version features two 26 cm subwoofers.

Sound

This loudspeaker has a unique character. What's more, it plays the notes as if 
they were its own. It renders music with authentic purity, and with a sound 
volume down to the most intricate nuance. Its true strength lies in the bass, 
whether it be musical pieces or even the soundtrack of a disaster film. The 
loudspeaker also performs superbly in the high-frequency range. As a result, 
parts of many musical pieces are presented to you right on a silver platter.
The lower mid-range is perfectly balanced, thus enhancing the volume of the 
loudspeaker, which is capable of reproducing instruments in their original tone 
colours.
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ju sam wygl d zdradza, e to kolumny wyj tkowe,
niekonwencjonalne, ze szczególnymi ambicjami. Czy nie

takie s wszystkie kolumny i w ogóle urzadzenia w high-
endzie? Powinny być, ale stopie nasycenia oryginalnymi

rozwi zaniami i staranności wykonania bywa ró ny,
a w przypadku najlepszych modeli Audio Physic jest

naprawd nadzwyczajny.
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eby si tym delektować, nie
trzeba si gać po model flagowy,
jakim jest obecnie właśnie
Cardeas Plus. Wszystkie obiekty

z serii Referencyjnej s skonstruowane
według tej samej ogólnej koncepcji, za-
wieraj te wiele podobnych podzespołów
iwyró niaj si charakterystyczn dbało-
ści o detale. Nie chodzi tylko o szczegóły
maj ce znaczenie dla estetyki, ale przede
wszystkim o drobiazgowe podejście do
spraw elektrycznych i akustycznych. Widać
wiedz oraz zaanga owanie konstrukto-
ra, który „wy ywa si ą w wielu miejscach
konstrukcji i - jak si wydaje - nie s to
popisy na pokaz - wielu z tych ,,deńikate-
sówą ani u ytkownik, ani nawet recenzent
nie dostrze e, s poukrywane w zaka-
markach, wi c trzeba było mieć gł bokie
przekonanie, e warto si tak starać dla
samego rezultatu brzmieniowego. Ten jest
równie wyj tkowy, chocia okazuje si , e
dopieszczanie konstrukcji wcale nie słu-
yło cyzelowaniu maksymahiie liniowego,

neutralnego brzmienia. To jest brzmienie
z silnie zaznaczonyrn, własnym charak-
terem, zdetenninowane, aby pokazać
muzyk yw , blisk , emanuj c nie tylko
szczegółami, ale te wiarygodn energi .

Cardeas Plus to obecnie najlepszy,
a jednocześnie jeden z najnowszych
modeli Audio Physica, pokazany po raz
pierwszy na zeszłorocznym monachijskim
High-źndzie, a do Polski sprowadzony
przy okazji jesiennego Audio-Show.
Nie jest to jednak nowość zapierajqca
dech W piersiach, bowiem bazuje na
wprowadzonym ju pi ć lat temu modelu
Cardeas. Teraz ju wszystkie wolnosto-
j ce konstrukcje serii Heference maj
swoje wersje podstawowe i „plusowe”,
te drugie oczywiście z zało enia lepsze
i nieco dro sze. W przypadku lärgo 25
iåvantera plusowe udoskonalenia s
dość typowe dla ogólnej koncepcji „wersji
specjalnychą, znanej z produktów wielu
innych firm. Nie zmieniaj wi c one ogól-
nego obrazu konstrukcji i jej zasadniczej
konfiguracji głośnikowej, jednak Cardeas
- niezale nie od zabiegów „kosmetycz-
nychą- został powa nie zmodyfikowany
w swoich podstawach: sekcja niskoto-
nowa jest zupełnie inna... chocia i tej
ró nicy nie zobaczymy z zewn trz. Iak to
mo liwe? Oczywiście wyjaśnimy dalej.
Iu w tym miejscu podpowiadamy, e
ró nica w cenach mi dzy wersj „zwykł ”
a ,,plusow ą jest całkowicie uzasadniona
i nie opiera si tylko na wymianie oka-
blowania czy komponentów w zwrotnicy.
Wprowadzona zmiana raczej nie podlega
dyskusji: ,,czy ja to usłysz ”, chocia

-teoretycznie takie pytanie mo na stawiać
sobie zawsze.
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Znaczenie nazwy Cardeas producent
przybli a nam poprzez odwołanie si do
rzymskiej mitologii, W której Cardea była
bogirú opiekuj c si zawiasami bram,
czuwaj c nad domem i yciem rodzinnym,
strzeg c chaty przed napadem wampi-
rów i wied m. Brakuje mi erudycji i ogłady,
aby dostrzec w tym jakiś zwi zek z dobrym
brzmieniem (mo e chodzi oto, aby naoliwione
zawiasy nie skrzypiały), wi c podejrzewam, e
pomysł na nazw flagowca ma inn genez
ni rola staro ytnej idrugorz dnej bogini.
Pierwszym doskonale znanym flagowcem
w ofercie Audio Physica była Caldera (W tym
przypadku mo na ustalić, e jest to określenie
geologiczne i oznacza, W skrócie, du y krater
wulkanu), wi c dla nast pcy była po prostu
poszukiwana nazwa podobna, ale maj ca
jak ś „godn ”, chocia troch przypadkow
etymologi . Audio Physic miał jednak W ofer-

cie model jeszcze pot niejszy, który pojawił
si bezpośrednio po Calderze i został wycofa-
ny przed wprowadzeniem Cardeasa (w roku
2ŃŃ9) - mianowicie Kronos. Tutaj nazwa była
najbardziej zrozumiała i adekwatna, jako e
Kronos to ojciec Zeusa... Kolumna nale ała do
absolutnej ekstraklasy i mo e troch dziwić,
e Audio Physic wycofał si z tego segmentu

rynku - ultra-high-endu - do którego wdziera
si wiele znacznie mniej doświadczonych
producentów. W skali bezwzgl dnej Car-
deas Plus, kosztuj cy 2Ń ŃŃŃ euro, nie jest
wi c obiektem próbuj cym bić jakiekolwiek
rekordy, co wcale nie umniejsza szacunku, jaki
nale y mieć dla konstruktorów i właścicieli
firmy. Nie musz ju udowadniać, e mieliby
pomysły i mo liwości wykonania „kosmicz-
nychą projektów, natomiast na pytania „po coą
i „dla kogoą maj odpowiedzi pozwalaj ce
im zatrzymać si na pułapie Cardaeasa Plus.
Przynajmniej na razie... Iednocześnie moja
=¬„¬-.f¬.„+;„ a f--mis msmmnasnan t›a=„¬¬.a„ sa..

w swoim czasie zaprezentowała zupełnie
nowy, awangardowy układ głośnikowy, a jej
architektura -tak jak W przypadkach najlep-
szych dzieł innych firm, które mo na policzyć
na palcach jednej r ki - do dzisiaj wygl da
oryginalnie i nowocześnie. To był jednak błysk
bezkompromisowej realizacji nowatorskich
zało e akustycznych, podczas gdy Kronos
był ju „superproduktemą zaprojektowanym
z rozmachem... ale i z rutyn . Stety czy niestety,
Cardeas z plusem czy bez plusa nie zajmuje
W ofercie tak autonomicznej pozycji jak niegdyś
Caldera - jest wzomiczo wyra nie zwi zany
z Kronosem i z mniejszymi modelami serii refe-
rencyjnej, jest jakby najwi ksz z trzech Wersji
jednego ogóhiego projektu.

Ie eli jednak postawilibyśmy obok siebie
trzy najlepsze konstrukcje Audio Physica
w całej jego historii - a Wi c właśnie Calder ,
Kronosa i Cardeasa -to oprócz oczywistych
ró nic, zauwa ylibyśmy kilka specyficz-
nych cech wspólnych. To właśnie niemiecka
finna jest najbardziej kojarzona z pomysłem
przeniesienia głośników niskotonowych ze
ścianki przedniej na boczne. Iednak nie było to
celem samym W sobie, lecz skutkiem koncepcji
w skiego frontu, co z kolei wynikało ze szcze-
gólnego potraktowania kwestii charakterystyk
kierunkowych - im w szy front i mniejszej
średnicy przetwomik średniotonowy, tym lepsze
rozpraszanie, a wraz z rozpraszaniem wi cej
odbić i kreacja obszemej sceny d wi kowej.

Iednak wyzwaniem było i jest zintegrowa-
nie, płynne poł czenie sekcji niskotonowej,
umieszczonej na bocznej ściance i oddalonej
od małego przetwornika średniotonowego.
Ze wzgl du na wzajemne poło enie przetwor-
ników, najlepiej byłoby ustalić nisk cz stotli-
wość podziału, co jednak jest trudne z powodu
ograniczonych mo liwości małego przetwomi-
ka średniotonowego, na dodatek promieniuj -
cego z w skiego frontu. To, co słu y dobremu
rozpraszaniu, nie słu y wysokiej efektywności
na osi głównej, wi c W zakresie kilkuset herców
ciśnienie ze średniotonowego jest zbyt niskie
(znacznie ni sze ni W karcie katalogowej
danego głośnika, bowiem tam jest pokazywa-
na charakterystyka zmierzona w odgrodzie
pomiarowej o wi kszych wymiarach), aby
forsować podział W okolicach ńŃŃ Hz, chyba e
zgodzimy si na ustalenie niskiej efektywności
całego systemu. Trzeba wypracować kom-
promis, zgodzić si na wy sz cz stotliwość
podziału, wzmocnić sekcj średniotonow
albo poprzez powi kszenie jej głośnika, albo
poprzez zwi kszenie ich liczby, dopasować
wielkości przetwomików W sekcji niskotonowej
iśredniotonowej, zgrać cały system bardzo roz-
Wa nie i precyzyjnie, maj c znacznie mniejsze
pole manewru ni w konwencjonalnych syste-
mach ze wszystkimi przetwornikami znajdu-
j cymi si na froncie i niedaleko od siebie. To
tłumaczy, dlaczego wi kszość producentów nie
poszła t drog .

www.audio.com. pl
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Konstmktorzy Audio Physica te nabrali
doświadczenia iwypracowali pewien schemat
pozwalaj cy zrównowa yć wszystkie w tki.
Nie bm ju W ekstremaln szczupłość i małe
przetwomiki średniotonowe, jak na samym
pocz tku (pierwsze Vrgo z jedn ,,ń2-tk ą...),
ustalaj c kaliber ń5-cm jako standard dla
Wszystkich konstrukcji z nískotonowyrni na
bocznych ściankach. Nast pnie - W zale ności
od wielkości i siły sekcji niskotonowej - stosuj
jedn lub wi cej „ń5-teką; w modelu Virgo
25 jest tylko jedna, W modelu Avantera dwie,
a W modelu Cardeas - ju trzy, w dodatku za-
instalowane na wcale nie bardzo w skim fron-
cie (spokojnie zmieściłyby si na nim ,,ń8-tkią).
Tworzy to na tyle siln sekcj średniotonow ,
e mo liwe jest ustalenie, postulowanej

wcześniej, bardzo niskiej cz stotliwości po-
działu, nawet przy osi gni ciu wysokiej mocy
i efektywności. Sam producent nie dostarcza
na ten temat dokładnych irrformacji, ale nasze
pomiary ujawniły, e podział ma miejsce przy
ńŃŃ Hz. Mamy wi c do czynienia z sytuacj
bardzo komfortow , chocia ju mniej specy-
ficzn ; zaraz potwierdz to kolejne szczegóły
dotycz ce strojenia, ale taka aran acja
zaczyna przypominać współprac konwen-
cjonalnego zespołu głośnikowego z subwo-
oferem. Oczywiście wszystkie ,,ń5-tkią s „od
dołuą (gómoprzepustowo) filtrowane, jednak

tak niski podział nie pozwala ju nazywać ich
średniotonowymi, a raczej nisko-średnioto-
nowymi. żdyby jednak wszystkie trzy ,,l5-tki”
pracowały razem W tym samym zakresie, a
do podziału z wysokotonowym, to mi dzy nimi
a tak e mi dzy ,,ń5-tk ą najbardziej oddalon
od wysokotonowego, a samym wysokotono-
wym, powstawałyby znaczne przesuni cia
fazy przy cz stotliwościach ,,wy szego środ-
kaą, ju niedaleko poza osi główn . Zatem
znane i słuszne jest posuni cie polegaj ce
na pozostawieniu tylko jednej z nich zadania
poł czenia si z wysokotonowym i oddelego-
waniu pozostalych dwóch do pracyęw ni szym
podzakresie. Według naszych pomiarów,
cz stotliwość podziału pomi dzy dwoma
nisko-średniotonowymi „ń5-tkamią a trzeci
czysto średniotonow ,,l5-tk ą, wyznaczana
przez przeci cie ich charakterystyk, wynosi
25Ń Hz. Troch to skomplikowane i niełatwe
do zestrojenia, bior c pod uwag konieczność
koordynacji nie tylko charakterystyk amplitu-
dowych, ale i fazowych, lecz zamiar jest wart
wysiłków, eby taki bogaty układ wykorzystać
W sposób inteligentny i akustycznie najbar-
dziej korzystny.

Aran acja jest jednak troch zaskakuj ca.
,,ń5-tkią pracuj ce jako nisko-średniotonowe
znajduj si na skrajach, a porni dzy nimi
ulokowano głośnik średniotonowy i wysokoto-

nowy. Nie byłoby W tym nic dziwnego, gdyby
nie równoczesne pochylenie przedniej
powoduj ce, e gómy nisko-średniotonowy
znajduje si dalej od uszu słuchacza (za-
kładaj c, e te znajduj si na dość typowej
wysokości ok. 9Ń cm) ni dolny. Poniewa s to
głośniki pracuj ce ni szym podzakresem, nie
grozi to powa nyrni przesuni ciami fazowy-
mi, ale bardziej naturalna wydawałaby si
aran acja z dwoma nisko-średniotonowymi
na dole, ponad nimi średniotonowym, iwresz-
cie wysokotonowym - na samej górze, albo
wypionowanie frontu przy aran acji zastoso-
wanej. Dla jeszcze innego wyboru konstrukto-
ra te jednak mo na znale ć wytłumaczenia:
pierwsza z proponowanych powy ej opcji
mogła zostać odrzucona, aby nie umieszczać
głośnika wysokotonowego zbyt Wysoko (cho-
cia całkowita Wysokość kolumny, wynosz c
ń2Ń cm, nie wydaje si takiego rozwi zania
wylduczać); a druga z kolei dlatego, e Carde-
as ma (mieć) sylwetk podobn do mniejszych
modeli serii Reference, W której przednia
ścianka jest pochylona, co być mo e wi e si
z synchronizacj fazy mi dzy średniotonowym
a wysokotonowym. Mo na te przedstawić ar-
gument, ale W tym przypadku b dzie on dość
słaby, o kreowaniu pozomego ródła d wi ku
dla zakresu ńŃŃ-25Ń Hz bli ej osi przetwomi-
ków średniotonowego iwysokotonowego.

. RŻ|<|AMA --
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Smakowite i typowe dla Audio Physica
(wyst puj ce ju W modelu Avantera) jest za-
stosowanie W przedstawionych rolach ,,l5-tek”
Ń ró nych konstrukcjach - ju z zewn trz mo na
dostrzec odmienne ,,kŃrektŃry fazy” (W centrum
membran); Ń ile stosowanie ró nych typów
na pozyqach niskotonowych i nisko-śred-
niotonowych W pełnozakresowych układach
dwuipółdro nych jest cz sto spotykane (chocia
te nieobowi zkowe), to W sytuacji, W której
wszystkie ,,ń5-tki” s filtrowane poni ej ńŃŃ Hz,
ich dalsze specjalizowanie jest ju naprawd ...
nie, nie przesad , bo wci mo na znale ć
dla takiego działania racjonalne powody, ale
na pewno nadzwyczajn pieczołowitości ,
któr na wst pie zapowiadałem. Skoro mo na
coś zrobić „dla sprawy”, nale y to zrobić,
podejmuj c trud i ponosz c dodatkowe koszty.
Żirmowe hasło „no loss of fine detail” odnosi si
intencjonahue do brzmienia, ale jest prawdziwe
równie W sferze techniki - konstruktor nie traci
z oka adnego detalu, który mo na by cyzelo-
wać. Trudno wskazać, na co konstruktor zwrócił
najwi ksz uwag - na tle działa innych
producentów Wiele rzeczy zostało potraktowa-
nych z nadzwyczajn atencj . Iedn z idei jest
drobiazgowe tłumienie rezonansówi „od-
sprz ganie” od nieuniknionych jednak wibracji
obudowy poszczególnych elementów, nie tylko
głośników, ale równie płytek z filtrami, temiina-
lu przył czeniowego, a nawet okablowania.

lm dalej, tym ciekawiejĄ Nie dość, e ,,ń5-tki”
s ró nie filtrowane, nie dość, e pojawiaj
si ich dwie wersje, nie dość, e ka da ma
swoj własn komor , to jeszcze ka da ma
własny filtr, i to na oddzielnej płytce. Oznacza
to, e nie tylko ta ,,l5-tka”, która pracuje jako
średniotonow (poni ej wysokotonowego),
ma płytk z własnym filtrem, ale te , e ka da
z dwóch takich samych przecie ,,l5-tek”,
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tak samo filtrowanych do pracy W zakresie
ńŃŃ-25Ń Hz, te ma własn płytk z filtremĄ
A to oznacza, e W przypadku równoległego
poł czenia obwodów, dla określonego filtro-
wania dolnoprzepustowego, cewki kosztowały
znacznie wi cej, gdy trzeba było przygotować
W sumie cztery razy wi ksz indukcyjność (je e-
li obci enie 4-omowe, składaj ce si z dwóch
równoległych gał zi 8-omowych, wymagało-
by cewki np. ń mH, to ka da z niezale nych
gał zi 8-omowych do filtrowania przy tej samej
cz stotliwości wymaga cewki 2 mH, iwtedy s
potrzebne dwie takie cewki; dwa razy dwa to
cztery, czego nale ało dowieść). Ie eli chodzi
Ń pojemności, nie wydamy ani wi cej, ani
mniej, bowiem ka da z dwóch odseparowa-
nych gał zi b dzie tym razem wymagała dwa
razy mniejszej pojemności ni podł czone rów-
nolegle i przez wspólny filtr. Powiem szczerze,
e nie wiem, czemu to wszystko słu y, ale na

pewno nie oszcz dności... Tym bardziej, e ele-
menty s pierwszorz dne. Du e kondensatory
polipropylenowe (równie w sekcjach średnio-
tonowych) i cewki powietrzne nawijane drutem
Litza -to musi kosztować. Żiltr głośnika wyso-
kotonowego te jest całkowicie odseparowany.
Nie dało si tylko zobaczyć płytki ze zwrotnic
sekcji niskotonowej, która najprawdopodobniej
jest zamkni ta we własnej komorze na samym
dnie obudowy. W całej obudowie znajduje
si W sumie pi ć izolowanych komór i jeszcze
wi cej dodatkowych wzmocnie - „wie ców” -
co W sumie tworzy naprawd skomplikowan
konstrukcj wewn trzn . Tym razem jest przede
wszystkim wykorzystywany mdf, W zwi zku
z czym pojawia si du o zaawansowanej ob-
róbki stolarskiej, tym bardziej, e obudowa ma
„trudne” kształty i detale na zewn trz. Kształty
te znamy ju z testów innych modeli serii
Reference - obudowa jest pochylona do tyłu,

Ą żlośnik
niskotonowy na
jednej z bocz-
nych ścianek
znajduje si
nizej, a na
przeciwie-
glej - wyzej.
aby W środku
obudowy ich
magnesynie
kolidowaly ze
soba. Oczy-
Wiście W celu
zilustrowania
tej kwestii, na
jednym zdjeciu
inusialy sie
pojawić dwie
kolumny

 ±:|:=.v|-r --ę_

jednocześnie boczne ścianki nie s równolegle,
lecz rozchodz si ku tyłowi, aby poł czyć si tam
du ym łukiem. Ostatecznie obudowa Wcale nie
jest szczuplutka, skoro W najszerszym miejscu ma
ponad 3Ń cm, ale wci zachowuje smukł sylwet-
k , utrzymuj c sam front w granicach 2Ń cm, co
oczywiście przes dza Ń konieczności ulokowania
26-cm głośników niskotonowych na bocznych
ściankach. Konieczne było te takie ich przesuni -
cie, aby układy magnetyczne na siebie nie ,,wpa-
dały”, dlatego jeden znajduje si ni ej, a drugi
- wy ej. Nawet wówczas dodatkowo procentuje
ustawienie głośników po obydwu stronach, a nie
tylko po jednej, znoszeniem si sił i napr e ,
które obydwa głośniki przenosz na obudow ,
poniewa maj one przeciwny zwrot. Ciśnienie
W obudowie - ani poza obudow - oczywiście
si nie znosi. żłośniki pracuj c W trybie push-
-push, „wychodz ” jednocześnie membranami na
zewn trz lub do wewn trz, a nie wachluj nimi
równolegle.

Pisz Ń dwóch głośnikach niskotonowych,
a przecie z podstawowych danych finnowych
jasno wynika, e 26-cm głośnik niskotonowy jest
tylko jeden - zarówno W modelu Cardeas, jak
i Cardeas Plus. Ponadto wcześniej wprowadzone
wersje Plus - Tempo 25 iAvantery - nie wnosiły
niczego nowego do sekcji niskotonowej, poza za-
stosowaniem W komorze niskotonowej specjalnej,
wytłumiaj cej pianki ceramicznej.

Membrana bierna cz sto Wygl da z zewn trz
(od przodu) identycznie jak głośnik niskotono-
wy, na bazie którego jest przygotowana, wi c
trudno na podstawie takich ogl dzin cokolwiek
przes dzać.

Kiedy jednak wykonywaliśmy nasze pomiary,
ze zdziwieniem stwierdziliśmy, e charakterystyki
pochodz ce z obydwu 26-cm „jednostek” wygl -
daj tak samo, oraz tak, jak wygl daj charak-
terystyki głośników - czy to współpracuj cych
z membran biem , czy z otworem bas-refleks.

Na pewno mamy do czynienia z dwoma
głośnikami, co potwierdziła pó niejsza inspekcja,
ale zmiany W konstrukcji nie mogły ograniczyć
si do samej wymiany membrany biemej na
drugi głośnik, chocia by dlatego, e Wci widać,
i pracuj one W układzie rezonansowyrn typu
bas-refleks / z membran biem . Ale membra-
ny biemej ju przecie nie ma, bas-refleksu te
nie widać... żdzieś jednak musiał być, Wi c go
odnale liśmy - półkolisty tylny fragment dolnej
ścianki jest subtelnie odsuni ty od cokołu i przez
przygotowany W ten sposób prześwit uchodzi
ciśnienie z dwóch okr głych tuneli, umocowanych
w dolnej ściance. Taka sama szczelina wyst puje
W „zwykłym” Cardeasie (projekcie Ń pi ć lata
starszym od wersji Plus), W którym jednak nie ma
tuneli bas-refleks, gdy przecie jest membrana
biema. Przypadek? Producent wykorzystał szcz -
śliwy zbieg okoliczności, aby teraz zainstalować
bas-refleks W tak dogodnyrn miejscu, nie zmie-
niaj c prawie niczego W konstrukcji obudowy?
Czy od pocz tku myślał Ń takim rozwi zaniu, ale
wówczas go zaniechał lub odło ył jego realizacj
na pó niej?

www.audiŃ.cŃm.p|
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Uwag
zwraca

nietypowo
ulokowany

terminal
przytacze-

niowy Druga
okragla opraWka

pozostaje W zasa-
dzie niewykorzystana,

być mo e miala slu yć
do instalacji drugiej pary

zacisków? Ale na tym zdj ciu jest
inny wa niejszy szczegól - niewysoka

(ok. l cmJ szczelina mi dzy cokolem
a tylna cz ści właściwej obudowy
pozwala na wyprowadzenie ciśnienia

ukladu bas-refleks, który odró nia
Wersj „Plus” od podstawowej Wersji
Cardeasa. Wtej drugiej pracuje tylko

jeden głośnik niskotonowy, razem
z membrana bierna umieszczona po

drugiej stronie obudowy

Zastanawiaj ce jest te to, e producent
nie zaznaczył tej zmiany wyra nie W swoich
informacjach (na stronie intemetowej). Po-
równuj c dane ze zbiorczego zestawienia
odnajdziemy tylko fakt, e Cardeas Plus jest
od Cardeasa ,,zwykłego” ci szy Ń 5 kg...
Ale to „tylko” ńŃ% wi cej, co przy tak
du ej i rozbudowanej konstrukcji mogłoby
wynikać np. z ci szych cewek W zwrotni-
cy i dodatkowych wzmocnie obudowy...
Mo e to tylko niedopatrzenie, a mo e kryje
si za tym pewna myśl... aby nie obna ać
słabości- oczywiście relatywnej - Carde-
asa ,,zwykłego”? Studiuj c t kwesti na
podstawie pomiarów obydwu wersji, mo na
dojść do ró nych wniosków. Iedna hipoteza,
troch obrazoburcza, jest taka, e orygi-
nalny Cardeas nie był strzałem dziesi tk ,
je eli chodzi o zestrojenie basu. Cardeas
Plus jest wi c okazj nie tylko do udo-
skonalenia, lecz i do poprawienia bł du.
„Bł d” brzmi gro nie, ale nie chodzi o bł d
logiczny, zero-jedynkowy; chodzi Ń przy-
gotowanie bardziej optymalnego rozwi -
zania, odpowiedniejszego do Warunków,
W jakich zwykle kolumny tej wielkości b d
u ytkowane. Ka de strojenie basu mo e
lepiej słu yć W jednych Warunkach, a gorzej
W innych; pewn elastyczność daje stoso-
wanie zatyczek do bas-refleksu, chocia i to

nie jest rozwi zaniem idealnym. Orygi-
nalny Cardeas, z Wczesnym i łagodnym
opadaniem charakterystyki, ogóhiie niskim
poziomem W zakresie niskich cz stotliwości,
wydaje si konstrukcj unikaln iwyspecja-
lizowan o tyle, e b d c przecie koltnnn
du , teoretycznie najlepiej b dzie si czuł
W mniejszych i średniej Wielkości pomiesz-
czeniach, ustawiony blisko ściany. Cardeas
Plus te nie ma basu ,,wywalonego”, ale le-
piej sprawdzi si w wi kszych pomieszcze-
niach, mog c te przecie przyj ć wi ksz
moc. Ale nawet W rubryce „rekomendowana
moc wzmacniacza” producent nie ró nicuje
Cardeasa i Cardeasa Plus, podaj c zakres
4Ń-35Ń W, podaje te tak sam czułość
89 dB... Nie Wierz ... to nie mo e być praw-
da, producent po prostu ukrywa niew tpli-
wie lepsze osi gi (W tych parametrach) Car-
deasa Plus. Pozwol sobie wyrazić opini ,
e W takiej sytuacji dopiero Cardreas Plus

jest Cardeasem prawdziwym, godnym mia-
na konstrukcji flagowej, o właściwym dla tej
roli potencjale i charakterystyce, mog cym
wkroczyć dosłownie na salony. Natomiast
oryginalny Cardeas jest Cardeasem Minus,
kolumn o charakterystyce specyficznej,
chocia odpowiedniej do przedstawionych
ju Warunków - „ujemnych” dla kolumny tej
wielkości.

RźKLAMA
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W sumie sześć przetwomików, czterech
ró nych typów, podł czonych przez kilka
odr bnych sekcji zwrotnicy, tworzy układ trzy-
ipółdro ny. Oryginalność układu zwi kszaj
te ciekawe konstrukcje przetworników, które
jednak ł czy jedna cecha, W sumie dość pro-
zaiczna na dzisiejszym poziomie techniki gło-
śnikowej, ale podkreślana przez producenta -
wszystkie maj membrany aluminiowe. Wedle
jednej z wielu głośnikowych „filozofii”, ustale-
nie jednego materiału membran dla wszystkich
przetwomików - niezale nie od tego, co to
za materiał - jest wartości sam W sobie,
prowadz c do uzyskania homogenicznego
brzmienia. Z drugiej strony, wiele doświad-
czonych finn W ogóle nie bierze tego czynnika
pod uwag , nie ograniczaj c si W dobieraniu
i ł czeniu ró nych materiałów, najlepszych dla
poszczególnych zakresów cz stotliwości. Ale
wybór aluminium faktycznie ułatwia zadanie
ujednolicenia, bowiem jest to materiał spoty-
kany i co najmniej dobry dla ka dego rodzaju
membrany. Spełnia dwa najwa niejsze kryteria
- jest lekki i sztywny. żdyby nie spełniał pierw-
szego z nich, nie nadawałby si na membran
wysokotonow ; gdyby nie spełniał drugiego
- byłby wykluczony z membran niskotonowych.
Nie spełnia trzeciego po danego, ale ju nie
tak krytycznego wanrnku - mianowicie nie
wykazuje si dobr stratności wewn trzn ,
ale z tym problemem mo na ju sobie radzić za
pomoc odpowiedniego filtrowania W zwrotni-
cy ,,odcinaj c” rezonanse obarczaj ce prac
sztywnych membran. Tak si to zwykle robi...
Ale i W tej kwestii Audio Physic przygotował
wlasny sposób, zaaplikowany głośnikom

33:niskotonowy ma wyra ne cechy subniskoto-
.t : zię-ego, przystosowanego do pracy z bardzo du ymi
a.:_:¿itudaini. Dwa takie glosniki Wjednej kolumnie,
a :nec W sumie cztery W parze Cardeasów. .. Przy
:ęś_:oWi`edni`ej` mocy Wzmacniacza b dzie mo liwe
:s; gani`e bardzo Wysokich poziomów

92 luty 2Ńń5

Obudowa Cardeasa Wca-
le nie jest W ska, moglaby
stać dostatecznie stabilnie
nawet bez dodatkowych poprze-
czek, ale dopiero one pozwalaj
zainstalować kolce zamienione
ewentualnie W kuliste nó ki.

średniotonowyrn, których rezonanse
s najgro niejsze, poniewa le
bardzo blisko, albo nawet W granicach
zakresu, który chcielibyśmy powierzyć tej
sekcji. Na obrze u membrany, od spodu,
jest doklejony - pierście z wy-
sokostratnej gumy, który ma za zadanie
tłumić ów rezonans i pozwolić na stosowa-
nie łagodniejszego filtrowania.

Kosze przetwomików średniotonowych s
dosłownie podwójne - kosz Wewn. trzny, do któ-
rego zostały przymocowane wszystkie cz ści
ruchome, jest wykonany z tworzywa o Wysokiej
stratności wewn trznej, a kosz zewn trzny,
obejmuj cy neodymowy układ magnetyczny,
to odlew z metali lekkich, zapewniaj cy sztyw-
ność całej konstrukcji. żłośniki niskotnowe
maj konstrukcj bardziej konwencjonaln ,
ale bardzo solidn , opart na masywnym od-
lewanym koszu i du ym, ferrytowym układzie
magnetycznyrn.

Najodwa niejszy jest głośnik wysokotono-
wy - opisywany ju Wcześniej, właściwy dla
Wszystkich konstrukcji serii Reference, odświe-

a dawn i generalnie porzucon koncepcj
przetwomika sto kowego - oczywiście sto ko-
we mernbrany nadal obowi zuj W głośnikach
niskotonowych i średniotonowych, ale przecie
z wysokotonowych zostały wyparte przez

ju z zewnatrz Widać ró nice mi dzy ,, l 5-tkami”
nisko-średniotonowymi (na zdj ciu dolna) a ,, l5-tka ”
średniotonow - inaczej Wyglada korpus korektora
fazy

inne profile. Audio Physic przywraca sto ek do
łask, chocia - wbrew deklaracjom - Wcale nie
odrzuca kopułki... Zaproponowany przetwomik
jest hybryd ł cz c jedwabn (a wi c nie
aluminiow l) kopułk z alumirriowyrn sto kiem
(CI dokładnie mówi c - z profilem wykładni-
czym) zewn trznyrn; 25-mm cewka drgaj ca jest
poł czona bezpośrednio z obydwoma cz ścia-
mi membrany. Zwi kszenie powierzchni mo e
przyrrieść Wzrost efektywności, ale przynosi te
Wzrost masy, a przede wszystkim mo e pogor-
szyć charakterystyki kierunkowe (jak ka de
zwi kszenie średnicy membrany). W ostatnim
czasie producenci samych przetwomików
pracuj jednak intensywniej nad wysokiej klasy,
niewielkimi przetwornikami szerokopasmowymi,
potrzebnyrni do ró nych miniaturowych urz -
dze . Cz ściowo z efektów tych bada mógł
skorzystać Audio Physic, chocia opisywany
przetwomik jest typem produkowanym wł cznie
na potrzeby niemieckiej finny.

Na pierwszy rzut oka mo na by s dzić, e przed
jedwabn kopulka utormowano krótka tubk - Wyst -
pujaca W Wielu Wspólczesnych tweeterach. jednak
W tym przypadku jest to glówna, aluminiowa cz ść
membrany

www.audio.com.p|



Żiltr dla jednego z dwóch głośników nisko-śred-
niotonowych - identyczny filtr drugiego znajduje
si na osobnej płytce, w oddzielnej komorze. Du y
kondensatorpolipropylenowy i cewka nawini ta
dnitem Litza świadcz o du ym zaanga owaniu
wjakośó komponentów wrotnicj/, właściwym nie
mniej dla hobbystów, ni dla high-endowych firin
głośnikowych. ,.

ęTak wygl da
obudowa
Cardeasa -
W wersji Plus
iøoi wiaia
si jeszcze
dwa tunele
bas-refleks
wychodz ce
dołem, tam
gdzie widać
Ćwierćkoliste
wyci cie
w najnizej
poło onym
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Z lewej stronyprzetwornik
sredniotonowy, z prawej -jeden z dwóch

nislco-średniotonowych. Pierwszy ma kosz
powi kszony dodatkowym aluminiowym pierście-

niem, któiy być mo e jest kolejnym elementem
systemu odsprz gania. Wobydwu przypadkach za-

stosowano podwójne kosze. Zewn trzna, aluminiowa
struktura tworzyjeden odlew razem z radiatorem,

zało onym na neodymowjmi układzie
`¬=ę- magnetycznym.
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Układ środkowoprzepustowy o analogicznej topo-
logii, ale z wy sz cz stotliwości graniczn hltra
dolnoprzepustowego (wyra nie mniejsza cewka) jest
podł czony do trzeciej ,, l5-tki” (znajduj cej pod gło-
śnikiem wysokotonowjmi). Wtle widać ,,kratowni`c ”
poło on na wszystkich ściankach komoiy głośnika
średniotonowego, maj c specjalne właściwości
tłumi co-rozpraszaj ce

żłośnik wysokotonow]/, bazuj cy na małym koszu
otwartym tyłu, jest ostatecznie zamkni ty od tyłu
ałuminiow puszk , takjak kosze typowych głośni-
ków z membranami sto kowjmii. Do głośnika biegn
dwie paiyprzewodów - kolejna zagadka. ..

\\`__\_

Po odkr ceniu aluminiowego panelu
obejmuj cego wszystkie głośnild zainsta-

lowane na froncie, wraz z nim odchodzi
głośnik wysokotoiiowj/, w ten sposób

odsprz gni ty najskutecznieję od wibracji
obudowy

Płytka z hltrem dla głosnika wysokotonowego znajc
je si wpozycji pozwalaj cej obejrzecjej skompl.

i kowany sposob zainstalowania źlementy znajduja
si na płytce drukowanej, a ta przymocowane jest c
kawałka plyty wiorowej poł czonej (prawdopodob-
nie przez materiał tłumi cy) z ciensz płytk mdł ii
Cały ten kongłomerat spi to paskiem któryjest
cz ści systemu SSC (String Suspension Concept; -
zawieszenia izołuj cego hłtr od wibracji obudowy

i VI/komorze niskotonowej zastosowano specjaln
sztywn i lekk piank ktora podobno ma znacznie
lepsze własciwosci tłumi ce niz tradycyjne materialy
wyst puj ce W tej roli Takie udoskonalenie to przy
wilej wersji Plus

Wreszcie zupełnie
normalny ale najpowaz

niejszyprzetwomik ~
26 cm niskotonowy

w Cardeasie jeden
z dwoch
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rys. I _ charakterystyka modułu impedancji.

Pomiary kolumny Cardeas Plus, ze
wzgl du na jej skomplikowana, trzyipół-
dro nq konstrukcj , a tak e z powodu
uzyskanych wyników, daj bardzo bogaty
materiał do analizy i komentarzy. Nie
przegapimy takiej okazji. Zacznijmy od
wqtku ju wspomnianego W głównym opisie
- W tej kolumnie bez wyra nych deklaracji
w materiałach firmowych zasadniczo zmie-
niono sekcj niskotonowq. W Cardeasie był
to system z membran biemq, ale w na-
szym teście pojawiła si wersja z dwoma
głośnikami niskotonowymi, pracujqcymi
w bas-refleksie. Dwie wersje - nazwijmy
je „pierwsz ” i „drug ” - daj wyra nie
inne charakterystyki, a wiemy to stad, e
pomiary wersji starszej mo na znale ć
w teście przeprowadzonym przez niemiecki
,,Stereoplayą (ń2/2ŃŃ9, test do załadowania
ze strony Audio Physica). Charakterystyka
pierwszej wersji łagodnie, ale wcześnie
opadała, poziom niskich cz stotliwości był
wyra nie obni ony, chocia bardzo niskie
strojenie układu rezonansowego z membra-
nq biemq (do 2Ń Hz), przy działaniu tylko
jednego głośnika w du ej obudowie, po-
zwoliło a do 2Ń Hz - gdzie na charaktery-
styce powstaje ,,końanoą- utrzymać łagodny
spadek i zanotować tam -ń2 dB (wzgl dem
poziomu średniego). Sytuacja w Cardeasie
Plus wygl da wyra nie inaczej. Poziom
w szerokich okolicach ńŃŃ Hz jest znacznie
wy szy, chocia wci wcale nie bardzo
wysoki (abstrahuj c od podbicia przy
ń2Ń Hz, o którym dalej), ale charakterystyka
opada szybciej ju od 55 Hz, spadek -6 dB
mamy przy 4Ń Hz, a dla porównania przy
2Ń Hz - ju 2Ń dB. To jednak dobry geszett,
skoro -ńŃ dB mamy ju niedaleko, przy ok.
3Ń Hz, poziom w zakresie ,,u ytecznegoą
basu jest znacznie wy szy i na dodatek,
czego ju w pomiarach nie widzimy, mamy
wy sz moc, przecie moga j teraz przyjqć
dwa głośniki, a nie jeden. Tylko W jednym
miejscu pojawia si nadmiar - wspomnia-
na górka przy ń2Ń Hz, na któr składa si
ciśnienie ju nie tylko od dwóch głośników
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Cz stotliwość w H:

Rys. 2. charakterystyka przetwarzania w calym pasmie akustycznyrri, na ró nych osiach.

niskotonowych, ale te od wszystkich trzech
głośników średniotonowych. Na dwóch
dodatkowych rysunkach pokazujemy, jak
na działanie sekcji niskotonowej składa si
ciśnienie z głośników i z otworu bas-refleksu
(rys. 3a), i jak na charakterystyk wypad-
kowq w zakresie niskotonowym składa si
ciśnienie z sekcji niskotonowej iz głośników
średniotonowych (rys. 3b). Na pierwszym
z nich widać, e niskie strojenie - do 25 Hz -
odznaczajqce si odciq eniem na charak-
terystyce samych głośników niskotonowych
(kolor zielony) nie prowadzi do uzyskania
wysokiego poziomu charakterystyki wy-
padkowej W tym zakresie (kolor niebieski),
poniewa ciśnienie z bas-retleksu jest W tym
zakresie niskie (kolor czerwony). To nie jest
zła wiadomość, gdy mówi nam o zastoso-
waniu głośników niskotonowych Ń niskiej
wartości Qts (dobroć układu rezonanso-
wego), która jest podstaw do uzyskania
dobrej odpowiedzi impulsowej. Na drugim
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rys. 3a. charakterystyki sekcji (subjniskotonowej.

rysunku jest jeszcze ciekawiej -tutaj krzywa
niebieska to przeniesiona z rysunku pierw-
szego charakterystyka sekcji niskotonowej,
a zielona pokazuje ciśnienie z dwóch ń5-cm
przetwomików nisko-średniotonowych, zaś
kolorem czerwonym oznaczyliśmy charakte-
rystyk ń5-cm średniotonowego, umieszczo-
nego bezpośrednio pod wysokotonowym.
Charakterystyka nisko-średniotonowych
przecina charakterystyk sekcji niskotono-
wej przy ńŃŃ Hz, osiqga szczyt ju przy ok.
ń8Ń Hz i powy ej szybko opada, przecinajqc
charakterystyk średniotonowego przy
ok. 25Ń Hz. Charakterystyka wypadkowa
całego systemu biegnie powy ej poszcze-
gólnych charakterystyk w całym zakresie,
co ju jest sukcesem, bowiem świadczy
o dobrym zgraniu ich faz. Konstruktor nawet
troch „przedobrzyłą, przej ty wyzwaniem
przygotowania płynnego przejścia mi dzy
sekcjami i unikni cia oslabie w tym zakre-
sie. Za mały mankament mo na bowiem
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rys. 3b. charakterystyki wszystkich ródeł pracuj cych
w zakresie niskotonowym.
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uznać ow górk przy ń5Ń Hz, za któr
najbardziej odpowiedzialna jest praca
dwóch ,,nisko-średniotonowych” ,,l5-teką,
cz ściowo równie paso ytniczy rezonans
bas-refleksu.

Wracaj c do głównego rysunku z cha-
rakterystyk w całym pasmie akustycznym,
wi ksz uwag zwrócimy na osłabienie
w okolicach 2,5 kHz; mimo e odst pstwo
od liniowości jest tutaj wyra niejsze, to
znacznie bardziej prawdopodobne, e
w tym przypadku jest to zabieg celowy,
nieraz ju obserwowanyi omawiany, znany
nie tylko z konstrukcji Audio Physica -
wycofanie zakresu, który podany nawet
liniowo, mo e brzmieć zbyt dobitnie
i nieprzyjemnie. Mo na te przypuszczać,

e miało tu równie znaczenie zastosowa-
nie głośnika z metalow membran i tego
typu manewr był tym bardziej po dany
dla złagodzenia jego brzmienia, wraz ze
skutecznym wyci ciem rezonansu, którego
nale y si spodziewać przy kilku kl-Iz.
Osłabienie to ma bowiem miejsce przy
cz stotliwości podziału, a jeszcze ni sze fil-
trowanie wysokotonowego, chocia pewnie
teoretycznie mo liwe, mogłoby go m czyć,
podnieść zniekształcenia, iw kolumnie
o tak du ej deklarowanej mocy wprowadzić

w rol wyra nie najsłabszego ogniwa - czyli
narazić na szybkie zniszczenie.

Okazuje si jednak, e mimo ustalenia
niskiej cz stotliwości podziału, filtrowanie
średniotonowego jest na tyle łagodne, e
powy ej cz stotliwości podziału ma on wpływ
na charakterystyk wypadkow , co ujawnia
jej zmienność mi dzy poszczególnymi osiami
w płaszczy nie pionowej - pod k tem -ę7Ń
korelacja fazowa z wysokotonowym jest naj-
słabsza, a ponadto jesteśmy dalej poza osi
główn samego średniotonowego, wi c cha-
rakterystyka wypadkowa le y najni ej, a naj-
wy ej znajduje si pod k tem + 7Ń, chocia
na osi głównej (wyprowadzonej równolegle
do podstawy, na wysokości 9Ń cm, mniej wi -
cej na poziomie głośnika wysokotonowego)
jest podobnie. Sam głośnik wysokotonowy te
nie zapewnia bardzo gładkiego przebiegu
w obsługiwanym przez siebie zakresie,
ale nierównomiemości trzymaj si granic
przyzwoitości, a rozpraszanie jest dobre.
Maskownica „atakuje” głównie przy 8 kHz
pogł biaj c wyst puj cy tam dołek - ale nie
mo na przes dzać, e brzmienie zostanie
przez to zdegradowane, w sumie wpływ
maskownicy jest mniejszy ni w wi kszości
przypadków. Patrz c na cał charakterysty-
k , mimo jej zafalowa , mo na j zmieścić

(przebieg z osi głównej i z osi ń5°) w ście œ
+/-3 dB, w zakresie 45 Hz - 2Ń kHz. Spadek
-6 dB, wzgl dem poziomu średniego, mamy
przy 4Ń Hz, ale Audio-Physiki rzadko s
rekordzistami dolnych cz stotliwości granicz-
nych. Z kolei czułość jest bardzo przyzwoita.
pułapu 88 dB wcale nie osi ga wi kszość
kolumn, nawet tak du ych i referencyjnych.

Charakterystyka impedancji wygl da
bardzo... nonnalnie, w aden sposób nie
odznacza si na niej specyfika i skompliko-
wanie tej konstrukcji. Taki przebieg mógłby
pokazać prosty układ dwudro ny - zastoso-
wano wi c raczej proste filtry, ewentualnie
z dodatkowymi obwodami linearyzuj cymi
impedancj . Minimum mi dzy dwoma ba-
sowymi wierzchołkami wskazuje znan ju
z innego pomianr cz stotliwość rezonansow
bas-refleksu - ok. 25 Hz. Z kolei minimum
przy 8Ń Hz, o wartości 3 Q, oznacza, e mamy
do czynienia z impedancj znamionow 4 Q,
zreszt zgodnie z informacjami producenta.

_ _ _ _ _ __ _T

Ê Czułość (2,83 V/I m) [dB] ŃŃ
Rak. moc wzmacniacza [W] 4Ń-35Ń
Wymiary (wys.xsrer.xg| b.) [cm]* ||9x3Ń,5x59,5
Masa [kg] 6Ń
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HI-źND Audio Physic CARDźAS PLUS

OD S l;U CH
Testowanie najlepszych Audio Physiców

to wyzwanie po cz ści polityczne i towarzy-
skie. Nierniecka firma zdobyła sobie wysok
renom , równie w Polsce, ma nie tylko wielu
klientów na całym świecie, ale i grono zagorza-
łych wyznawców, szczególnie wyczulonych na
wszelkie krytyczne opinie. Trzeba wi c wa yć
ka de słowo wyj tkowo albo podejść do tematu
z zało enia entuzjastycznie.

Podczas testu Cardeasów Plus nie miałem
pod r k adnych innych kolumn tej klasy, aby
prowadzić bezpośrednie porównanie, jednak
w tym samym miejscu, na tym samym sprz cie
w ci gu poprzednich kilkunastu miesi cy
testowałem Avantery i Virgo 25 Plus, które
pami tałem dostatecznie dobrze, aby w ich
kontekście ustawić brzmienie Cardeasów.
Drugim układem odniesienia było brzmienie
opisanych w poprzednim numerze Magico S5,
słyszanych „dopiero coą, chocia w innym po-
mieszczeniu i systemie. Z jednej strony s wi c
nieco ta sze modele Audio Physica, z drugiej
- dro sze ameryka skie kolumny, które mog
uchodzić za wzorcowe pod wzgl dem neutral-
ności i precyzji.

Dro sze... Ale co z tego? I tak jesteśmy
wysoko w high-endzie, gdzie dro sze wcale
nie musi być lepsze. Nawet dwa razy dro sze
nie musi być ani troch lepsze. Oczywiście
wielu klientów tego intuicyjnie oczekuje, ale
w tej strefie intuicja zawodzi. Cardeasy Plus
graj zupełnie inaczej ni S5 - wszyscy to
dostrzeg - a poniewa ró nica w du ej mierze
zasadza si właśnie na oczywistej, bezwzgl d-
nej liniowości i czystości brzmienia S5, st d
z tego konkretnego porównania mógłby jednak
wynikać (generalnie pochopny) wniosek, e
kolumny za 8Ń ŃŃŃ zł nie mog osi gn ć tego,
co kolumny za ń2Ń ŃŃŃ zł.

Ale ju bardziej słuszny byłby wniosek, e
firmy te i ich konstruktorzy reprezentuj wyra -
nie odmienne koncepcje. Zreszt ... kto ich tam
wie, mo e chc osi gać podobne rezultaty,
a wychodzi im coś zupełnie innego - jestem
bardzo sceptyczny wzgl dem przekonania
wyra anego przez niektórych recenzentów,
jakoby konstruktorzy wiedzieli W szczegółach,
jakie brzmienie chc uzyskać, a tym bardziej,
aby takie uzyskiwali... No wi c jak to jest- nie
wiedz , co czyni ? Żtobi , co mog , aby uzy-
skać jak najlepsze brzmienie, z jednej strony
ograniczeni stosowanymi rozwi zaniami,
z drugiej - prowadzeni własnyrni upodobania-
mi. Ie eli te rozwi zania s rozs dne, gusta
nonnahie, do tego komponenty wysokiej klasy,
a doświadczenie du e, to powstaje takie lub
inne, ale dobre brzmienie.

Cardeasy Plus to jednak brzmienie i dobre,
i specyficzne. żdybym myślał i pisał w stylu
wspomnianych recenzentów, którzy lubi od-
czytywać zamiary, a nawet uczucia konstruk-
torów, to powiedziałbym, e Cardeasy Plus s
wr cz wyrazem buntu przeciwko porz dkowi,
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_ _ _ które z kolei mo na zneutra-
lizowac kolistymi zakoncze-
niami, ła two nakr canymi -

doskonałe rozwi zame słu ce
szybkiemu przestawianiu

kolumny

liniowości i re imowi dokładności, odwa nie
szukaj drogi do muzykalności... i tak znajdu-
j . Tylko e takich dróg jest wiele, t konkretn
niektórzy audiofile b d chcieli pójść wraz
z Audio Physikiem, a niektórzy pójd innymi
- z innym finnami. Podział na brzmienia wyni-
kaj ce z d enia do neutrahrości i brzmienia
rodz ce si z poszukiwa „własnej drogią nie
jest ostry, jednak spotkanie S5 i Cardeasów
Plus to wr cz zderzenie...

Cardeasy Plus maj wiele wi cej wspólne-
go ze swoimi mniejszymi ,,braćmi w wierzeą,
wspomnianymi Avanterami i Vrgo, jednak jako
kolumny dro sze, flagowe... wcale nie zbli aj
si do neutralności, lecz s jeszcze bardziej
,,tinęnoweą.

Oczywiście, jako kolumny wi ksze, maj
wi ksz moc, wi kszy zapas dynamiki, mog
wi c nagłośnić wi ksze pomieszczenia. Ale...
zazwyczaj kolumny przeznaczone do du ych
pomieszcze , do ustawienia w wi kszej odle-
głości od ścian, kolumny najcz ściej przecie
du e i dobrze ,,wyposa oneą - kolumny takie,
właśnie tego typu jak Cardeas Plus - maj
mocny lub bardzo mocny bas, niekoniecznie
si gaj cy ekstremalnie nisko, nie zawsze
prowadzony z pełn kontrol , ale wzmocniony,
przygotowany ,,z zapasemą odpowiednim do
takich właśnie wanmków, a tak e do ocze-
kiwa wielu klientów, e pot ne kolumny
wygeneruj brzmienie pot ne od A do Z
- a wra enie pot gi w du ym stopniu opiera
si na „solidnym” zakresie niskotonowym. Car-
deasy Plus maj bardzo solidny bas, ale ju
bez cudzysłowu. Nie jest to bas bardzo obfity
iwyeksponowany, nie rozlewa si , nie podmy-
wa całego brzmienia, nawet nim nie kołysze.
jest jeszcze inny, właśnie solidny, porz dny,
zdecydowany, ale bez adnego swawolenia
w najni szych rejestrach. Si ga nisko, daj c od

Poprzeczki
stabilizuj ce mo na
uzbroió w typowe
kolce...

`/
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czasu do czasu wyra n wibracj , trzyma tem-
po, lecz z mi chem nie wyje d a. Mo na tutaj
dostrzec podobie stwo do działania S5, mimo
zastosowania obudowy zasadniczo innego
typu - bas-refleksu, a nie systemu zamkni te-
go. Iednak nie pierwszy raz słychać, e obudo-
wa bas-refleks nie skazuje nas tylko na bulgot;
odpowiednie głośniki niskotonowe w umie-
j tnie zestrojonyrn układzie rezonansowyrn
mog zaowocować dynamicznyrn, ,,szyblcirną
przetwarzaniem. Znamy to z niejednej dobrej
konstrukcji, tyle e zwykle bas-refleksy dostar-
czaj lepszy lub gorszy, mi kki lub twardy, ale
mocny bas, nieschodz cy na drugi plan (i za
to s cenione), natomiast obudowa zamkni ta
gra kulturalnie, lecz delikatniej, z mniejszym
rozmachem, troch ,,kunktatorskoą. To, co jest
w działaniu Cardeasów Plus wyj tkowe i troch
zaskakuj ce, to właśnie powści gliwość ni-
skiego basu, a przecie pracuj w tym zakresie
dwa ńŃ-calowe, bardzo dobre przetworniki...
I właśnie dlatego, e s nie byle jakie, potrafi
W bas-refleksie utrzymać dobr odpowied
impulsow , natomiast ich ,,zdyscyplinowanieą
pod wzgl dem poziomu, utrzymanie w jednym
szeregu z reszt pasma, to ju bardziej wybór
konstruktora, dokonany podczas strojenia
całego układu, w którym zdecydowano si na
ustalenie wy szego poziomu średnich tonów,
ni zrobiliby to Taki profil jest wyra nie
odmienny od brzmienia wi kszości tak du ych
kolumn, jest tak e inny ni w przypadku S5,
które w pryncypialnie liniowy sposób traktuj
swoje obowi zki, równie nie epatuj c moc
basu. Cardeasy Plus nie osi gaj tak wysokiej
neutrahiości. Mo na powiedzieć, e s ogólnie
zrównowa one, jednak łatwo ustalić, które
zakresy traktuj z wi kszym zaanga owaniem,
a które odsuwaj pół kroku do tyłu.
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Przede wszystkim serwuj wyj tkowo ywy,
pobudzony „dolny środek”. Mo na to lubić lub
nie, mo na na tej podstawie Cardeasy brać
lub odrzucić, ale nie mo na tego zignoro-
wać ani nie wypada relatywizować. To było
coś, co towarzyszyło mojemu testowaniu od
pocz tku do ko ca i nie podlegało adnyrn
negocjacjom i reinterpretacjom wraz z upły-
wem czasu. Zdarza si , e specyficzne cechy
brzmienia, nawet silnie zaznaczone, powoli
przestaj być znacz ce -to oczywiście efekt
adaptacji naszego słuchu, a nie cudownych
przemian w sprz cie... Czasami relacjonuj
taki przebieg spraw, ale tym razem było
inaczej: ,,wzmo enieą w zakresie nisko-śred-
niotonowyrn nie było jednak tak intensywne,
abym od razu był pewien, e nie ust pi
z „pola słyszeniaą przez kolejnych kilkanaście
próbek. Nie jest wi c a tak dominuj ce, aby
przekreślać naturalność ka dego nagrania,
za to wiele z nich mo e ,,podrasowaćą, o ywić,
zaktywizować. jest to konsekwentne i przewija
si stale, i cały czas przypomina, e słuchamy
brzmienia z jego własnym charakterem, a nie
przezroczystego „przeka nika” działaj cego
obiektywnie i beznarni tnie. Takim narz -
dziem jest Magico S5, a nie Cardeas Plus, któ-
ry do ka dego nagrania, do wielu d wi ków
doda własn barw . Kumulacja tej „interwen-
cji” ma przecie miejsce na przełomie niskich
i średnich tonów, wi c trudno j omin ć, doty-
ka ona prawie wszystkich instrumentów. Mo e
oprócz blach perkusji, ale czy to d te, czy
strunowe, akustyczne czy elektryczne, dostaj
dodatkow porcj energii, intensywniejsze
wybrzmienie. Zwykle wzmocnienie dolnego
środka mo na odebrać jako ,,podgrzanieą
- jednak takie wra enie rodzi si , gdy cały
zakres nisko-średniotonowy jest wyekspono-
wany, spójny i zag szczony. W tym przypadku
jest nieco inaczej, poniewa twardy, suchy,
motoryczny, a przy tym lekko cofni ty niski
bas nie przył cza si do tej inicjatywy, raczej
prowadzi swoj akcj , wykonuje swoje zada-
nia, a nie stapia si ze środkiem i nie generuje
razem z nim ciepła ani tym bardziej mi k-
kości. Taki jest mój odbiór i opis tej sytuacji,
chocia mog sobie wyobrazić, e dla innych
samo wzmocnienie ni szej średnicy b dzie od-

powiadało wyobra eniu o brzmieniu ocieplo-
nym. Nie ma tutaj ścisłych definicji, wiadomo
tylko na pewno, e nie chodzi o wzmocnienie
wy szego podzakresu, które powodowałoby
natarczywość - z tym nie mamy do czynienia.
Wzmocniony zostaje np. rezonans pudła gi-
tary akustycznej, wi c jej wybrzmienie zostaje
troch przeci gni te - ale nie jest to wynik
osłabienia szybkości samych głośników, lecz
właśnie zmiany proporcji w tonacji. żłosy s
umocowane ni ej ni zwykle, ale zachowuj
czystość, nie s zamulone, nie bulgocz , po-
niewa sam bas wraca do szeregu. Iest w tym
coś przyjemnie archaicznego, jak brzmienie
dawnych konstrukcji, w których wi ksz rol
odrywały rezonanse obudowy ulokowane wła-
śnie w zakresie kilkuset herców. Cardeas lekko
eksponuje ten zakres. To brzmienie jest wi c
dalekie od mechaniczności i kliniczności, ma
swoj barw , swoje własne akcenty, koloryzu-
je i profiluje, nie jest wyprane i wypchane, nie
jest sterylne czy zimne, i chocia trudno tutaj
mówić o neutralności i przejrzystości na modł
S5, to pora zwrócić uwag na kolejn cech
tego brzmienia - wyśmienite wysokie tony.
Ale zanim napisz o nich samych, w zwi zku
z mo na ju stwierdzić, e „całokształt”
brzmienia Cardeasów nie jest wzorem homo-
geniczności, w tym sensie, e słychać autono-
miczne zakresy o indywidualnym charakterze
- suchy, zwarty, dynamiczny, ale lakoniczny
bas, pobudzon średnic i wyrazisty, rozdziel-
czy zakres wysokich tonów. żóra pasma nie
jest ska ona adnymi typowymi przywarami,
takimi jak metaliczność czy zapiaszczenia.
W ogóle nie wypada o tym wspominać. Poza
czystości pojawia si przyjemna d wi cz-
ność, bogactwo wybrzmie , nie wieje nud ,
tylko świe ym, delikatnym i zró nicowanym
detalem. Nie jest to d wi k tak neutralny,
przejrzysty o dokładny, jak z berylowej ko-
pułki Magico, wi c pomysł Audio-Physica na
sto kowy (sto kowo-kopułkowy) przetwonęńik
wysokotonowy nie ma według mnie szans na
bicie rekordów skali absolutnej, jednak jego
działanie ma swój uroki swoje wyrafinowa-
nie, po prostu mo e si podobać - tak jak
całe brzmienie Cardeasów Plus, którego nie
zaliczyłbym do ,,zimnokrwistychą i „profesjo-
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Terminal przył -
czeniowj/, zło ony
z zacisków WBYI
przygotowano
w sposób zatrzy-
muj cy transmisj
wibracji z obudowy
ju na tym etapie
w drówki sygnału.
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Vlč ksza cz ść obudowyjest oklejona naturalnym
łornirein, dost pnym w kilku najbardziej klasycznyaž
gatunkach: orzech ameryka ski (W teście), d b.
wiśnia, heban, ,,black ash ” (d b lub jesion lakiero-
wany na czarno). S te dwie opcje lakierowane na
gładko, na wysoki połysk - biała i czarna.

nalnychą, lecz charyzmatycznych, witalnych
i zaanga owanych. Ka de zaanga owanie
odbiera troch chłodnej obiektywności, ale
Cardeas Plus daje w zamian tak du o emocji
i wiarygodnego wgl du w ka dy rodzaj
muzyki, e nie mo na odmówić mu wielkiego
talentu i nawet najwy szych kompetencji.

Andrzej Kisiel

WYKONANź
Du a, ale przede wszystkim bardzo skomplikowana
konstmkcja, pema oryginalnych rozwi za , W ka dym
zakamarku czeka jakaś niespodzianka, a ka dy detal
jest wykonany niezwykle starannie. Imponuj ce bogac-
two techniki i zaanga owania. Dzieło profesjonalisty
í pasjonata. W wersji Plus ju dwa 26-cm subnisko-
tonowe - te kolumny z rozmachem nagtośni du e
pomieszczenia.

PARAMźTRY
Charakterystyka utrzymuje si W ście ce +/- 3 dB
zaznaczaj c przy tym typowe dla Audio Physica (i nie
tylko) obni enie w okolicach 3 kl-lz. bez problemów =
z integracj nisko-średniotonow , spadek -6 dB ju
przy 4Ń Hz, ale łagodne nachylenie zbocza daje spadek
tylko -IO dB przy 3Ń Hz - to realny zasi g dla dobrej
styszalności w warunkach pomieszczenia zamkni tego.
Czułość 88 dB przy impedancji 4 Q.

BRZMIźNIź
Kolumny z wlasnym charakterem, dopełniaj ce, inter-
pretuj ce i graj ce na własn nut . Oddadz muzyk
po swojemu, ale baniimie ń z bogactwem detalu. Ich
prawdziw sił jest bas, nierobi cy jednak z muzyki
filmu katastroficznego, a najwi ksz ozdob góra
pasma, która te nie szar uje, lecz wydobywa z nagra
smakołyki i podaje je jak na tacy. Srodek troch kombi-
nuje, graj c wyra nie mocniej dohiym podzakresem, co
powi ksza woltunen wielu instnunentów kreuj c d wi k
ywy i bliski, ale nigdy nie natarczywy.
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