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Pe∏na nazwa firmy brzmi:
Adam Professional Audio. WyjaÊnia to wiele, a fakt,
˝e firma stara si´ zaistnieç równie˝ na rynku amatorskim,
jest dosyç oryginalnà praktykà. Konstruktorzy nie stosujà
jednak dwóch taryf (która jest ulgowa, to ju˝ kwestia
indywidualnych preferencji i doÊwiadczeƒ),
tylko konsekwentnie
realizujà te same rozwiàzania
w dwóch odr´bnych katalogach.

Maciej Stryjecki

Podwójne
uderzenie

Adam Audio
Column Mk III Pasive
kontra Adam Audio
Pencil Mk III Active
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W studiu i w domu
W „profesjonalnym” znajdziemy kilkanaÊcie konstrukcji, które majà zaspokoiç
zapotrzebowanie studiów. Sà to wy∏àcznie
monitory, poniewa˝ u˝ywa si´ ich w re˝yserce. Je˝eli bas nie pokazuje wystarczajàcej
g∏´bi, mo˝na dokupiç subwoofer. OczywiÊcie, ods∏uchy wyst´pujà w wersji pasywnej
i aktywnej, ale rzadko kto zawraca sobie
g∏ow´ pierwszà opcjà. Sytuacja odwrotna
ni˝ na rynku amatorskim, co powinno
uzmys∏owiç praktyczne podejÊcie reprezentowane przez dêwi´kowców. Czy s∏uszne? W tym wypadku problem nie le˝y
w s∏usznoÊci, ale w innym myÊleniu.
Nie odkryj´ Ameryki, je˝eli powiem, ˝e
g∏oÊnik aktywny inaczej definiuje dynamik´. Wynika to choçby z dopasowania parametrów koƒcówek mocy i przetworników.
Dobry uk∏ad aktywny ∏atwiej zrobiç i ∏atwiej przewidzieç efekt brzmieniowy. Kupujàc kolumny pod∏àczane do gniazdka,
zyskujemy niemal gwarancj´, ˝e zabrzmià
tak samo w studiu/domu, jak na prezentacji. Owszem, preampy i êród∏a mogà si´
mi´dzy sobà istotnie ró˝niç, ale omini´cie
etapu dopasowania wzmacniacza do kolumn likwiduje najwi´kszà niewiadomà:
czy to w ogóle zadzia∏a. Zawodowcy sà
pragmatykami i dlatego eliminujà podobne
niespodzianki.
Audiofile kochajà wzmacniacze i trudno
im si´ dziwiç. W ˝adnej kolumnie nie znajdziecie równie wyrafinowanych uk∏adów
elektronicznych. Mo˝emy wybraç najlepsze
komponenty, ale b´dziemy skazani na poszukiwania niemal po omacku.
Jak by nie patrzeç, kolumna aktywna inaczej obchodzi si´ z materia∏em muzycznym. Dlatego nagrania nie brzmià tak
samo w obu miejscach, a audiofile
i dêwi´kowcy nie osiàgajà kompromisu.
Ba, w 99 % nie sà nawet Êwiadomi, ˝e coÊ
jest nie tak. Dlatego ka˝da próba zainstalowania w studiu kolumn pasywnych i aktywnych w domu jest zbli˝eniem do sedna sprawy bez utrwalania stereotypu.
Jedyna kolumna pod∏ogowa, przypominajàca do z∏udzenia Adama z katalogu amatorskiego, to Mp1, czyli zestaw przeznaczony do masteringu. Wyglàda jak Elac z wysokiej pó∏ki i rzeczywiÊcie ma z nim wiele
wspólnego. Mastering jest ostatnim etapem
pracy nad p∏ytà. To szlifowanie dêwi´ku, dostosowanie go do gustu odbiorców. W tym
przypadku studiom polecam wersj´ pasywnà, bo dzi´ki niej zbli˝ajà si´ do warunków,
w jakich s∏uchajà „normalni ludzie”. A ˝e
trzeba b´dzie wysup∏aç kolejny plik banknotów na „piec”? Nikt nie powiedzia∏, ˝e dobre
nagrania powstajà ma∏ym kosztem.
Audiofil nie ma podobnych dylematów.
Kupuje, co mu si´ podoba i nie interesujà
go dywagacje techniczne. Statystyczny s∏uchacz ma na wzgl´dzie tylko cen´ i ofert´

rynku. A na nim znajdzie niemal wy∏àcznie
g∏oÊniki pasywne. Adam Audio jest jednà
z nielicznych firm, starajàcych si´ wype∏niç
luk´ na rynku. Katalog kolumn domowych
obejmuje tylko dwie krótkie serie: high-endowà Tensor i Classic, z której pochodzà
oba opisywane modele. Linia zosta∏a niedawno odÊwie˝ona i otrzyma∏a dopisek Mk
III. Trzecia wersja ró˝ni si´ od poprzedniej
Mk1 lepszymi g∏oÊnikami wysokotonowymi i bardziej eleganckim wzornictwem.
Do wyboru mamy tylko trzy skrzynki:
pod∏ogowe Column i Pencil oraz monitory Compact. Je˝eli zechcemy zbudowaç
z Adamów system kina domowego, firma
oferuje g∏oÊnik dialogowy Center. Zestaw
mo˝na rozszerzyç subwooferem SW260.
Wszystkie kolumny wyst´pujà w dwóch
wersjach: pasywnej i aktywnej (oprócz
zawsze aktywnego subwoofera). Drugie sà
dro˝sze, ale ró˝nica jest na pewno mniejsza, ni˝ gdybyÊmy mieli dokupiç koƒcówki mocy odpowiadajàce klasà opisywanym
g∏oÊnikom.

W stereo i w kinie
Kolumna aktywna ma wbudowane koƒcówki mocy, dlatego nale˝y jà pod∏àczyç do gniazdka elektrycznego. Do sterowania mo˝na wykorzystaç przedwzmacniacz albo odtwarzacz z wyjÊciami XLR
o regulowanym poziomie.
Efekt brzmieniowy wcale
nie musi byç gorszy. Dla
niektórych przeszkodà b´dzie ograniczony wybór
CD z regulowanymi cannonami. Nie nale˝y jednak
za∏amywaç ràk, bo te, które
znajdziemy, mogà si´ okazaç znakomite: Accuphase,
Audio Aero, Ayon czy Cary
Audio. Wszystkie majà
w ofercie êród∏a z XLR-ami
o zmiennym napi´ciu. Je˝eli dêwi´k Adamów Wam si´
podoba, warto si´gnàç po
êród∏o z wysokiej pó∏ki.
W przypadku konfiguracji do kina domowego
sprawa jest jeszcze prostsza.
Jakiego amplitunera czy
wzmacniacza A/V byÊmy
nie wybrali, nie dorówna on
systemom podzielonym na
procesor i koƒcówki mocy.
Nawet flagowe jednostki zintegrowane zwykle nie zbli˝ajà
si´ do takich kombinacji. Je˝eli mamy ju˝ aktywne
kolumny, kupujemy tylko drogi przedwzmacniacz/procesor oraz wy-

rafinowany odtwarzacz Blu-ray (na razie
takich jak na lekarstwo, ale to si´ zmieni),
bo przecie˝ szkoda inwestowaç w przestarza∏e DVD, tym bardziej, ˝e ró˝nic´ w jakoÊci obrazu zauwa˝y nawet osoba z daleko
posuni´tà krótkowzrocznoÊcià. Dêwi´k?
Tutaj mimo wszystko polecam „archaiczne” CD jako drugie êród∏o. Mimo post´pu
technicznego odtwarzacze DVD i BD do
s∏uchania muzyki w wysokiej jakoÊci nadal
si´ nie nadajà.
Wracajàc do konfiguracji kinowej z aktywnymi Adamami, uwa˝am jà za Êwietny
sposób na zbudowanie wspania∏ej instalacji. Wprawdzie za du˝e pieniàdze, ale
w przypadku zestawów pasywnych wydatek na porównywalny jakoÊciowo komplet
by∏by jeszcze wi´kszy.
Je˝eli chodzi o pasywne wersje – idziemy
doskonale znanym tropem. èród∏o, wzmacKolumny ró˝nià si´ przetwornikami.
Wi´kszy model wyposa˝ono
w Êredniotonowà wst´g´. To widaç.
Nie widaç za to, ˝e mniejszy
jest aktywny, czyli ma
wbudowane wzmacniacze,
osobno dla ka˝dego g∏oÊnika.
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niacz, kable, kolumny. A propos kabli –
w systemach kinowych, przy d∏ugich odcinkach, warto zainteresowaç si´ propozycjami firm profesjonalnych, na przyk∏ad
Vovoxa. B´dzie taniej i niekoniecznie gorzej. W tym teÊcie u˝ywa∏em takich i musz´
przyznaç, ˝e by∏em zaskoczony efektami,
zw∏aszcza kiedy zajrza∏em do cennika. Dla
zaprawionego w bojach audiofila kwoty sà
niemal „Êmietankowe”.

Bohaterzy testu
Ideà tego testu by∏o porównanie kolumn
jednej firmy, ale w dwóch wcieleniach. Poniewa˝ mia∏em ju˝ wczeÊniej do czynienia
z tym samym modelem g∏oÊników jednej
firmy w wersji aktywnej i pasywnej, postanowi∏em troch´ zbli˝yç obu przeciwników.
Tym bardziej, ˝e ró˝nica w cenie pomi´dzy
Pencilami ze wzmacniaczami lub bez nich,
albo Columnami w dwóch wersjach jest
wi´ksza ni˝ pomi´dzy wy˝szym – pasywnym i ni˝szym – aktywnym. Tutaj jest niemal „kosmetyczna”. Zresztà sami oceƒcie:
Pencil Pasive – 17600 z∏, Pencil Active
Column. Dwa Etony
i modu∏
Êrednio-wysokotonowy
opracowany
przez dr. Heila.

– 23600 z∏, Column Pasive – 25600 z∏,
Column Active – 33600 z∏.
Rodzaj wykoƒczenia nie wià˝e si´ z dop∏atà. Do wyboru mamy: wiÊni´, orzech
w∏oski oraz b∏yszczàcy czarny lakier.

Budowa
G∏ównym konstruktorem Adama jest
dr Oskar Heil. Jego najwi´ksze osiàgni´cie
stanowi technologia ART, czyli wysokotonowa wst´ga z „transformatorem obiegu
powietrza” (materia∏y firmowe). Ró˝nica
pomi´dzy kopu∏kà a plasterkiem metalu
jest zasadnicza. Pràd przebiega tutaj nie
przez cewk´, ale przez wst´g´ umieszczonà w silnym polu magnetycznym. Sama
zasada przypomina dzia∏anie przetworników magnetostatycznych. W ich przypadku konstruktorzy zawsze borykali si´
z problemem niskiej impedancji i ograniczonego pasma. W zasadzie wst´gi dzia∏a∏y jak nale˝y dopiero od 5 kHz, a to nie
zapewnia∏o dobrej korelacji pomi´dzy
przetwornikami sopranów i Êrednicy. Te
drugie musia∏y byç obcià˝one przetwa70
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rzaniem wy˝szych cz´stotliwoÊci bardziej
ni˝ zwykle.
W 1972 roku Heil przedstawi∏ swój Air
Motion Transformer, zbudowany z innych
materia∏ów i technologicznie udoskonalony. ART, czyli Accelerated Ribbon Technology, da∏ mo˝liwoÊç zastosowania wst´gi
tak˝e do przetwarzania centrum pasma.
Dzi´ki temu w najwy˝szym modelu Column znalaz∏ si´ przetwornik obs∏ugujàcy
zakres od 800 Hz do 2,8 kHz. Jego zaletà
jest niewielka masa membrany, stanowiàca
u∏amek wagi typowych konkurencyjnych
rozwiàzaƒ. Wed∏ug AA daje to lepszà klarownoÊç brzmienia i odpowiedê impulsowà. Nie bez znaczenia jest te˝ mo˝liwoÊç
osiàgania wi´kszych nat´˝eƒ dêwi´ku.
Dzi´ki temu ∏atwiej wyrównaç poziomy
ciÊnienia akustycznego pomi´dzy du˝ym
basowcem i Êredniotonowcem. Ró˝nica
pomi´dzy mniejszym a wi´kszym modelem polega w∏aÊnie na powierzeniu zakresu
przetwarzanych sygna∏ów wst´gom. We
flagowcu najwa˝niejszà cz´Êç pasma reprodukuje wst´gowy duet, zintegrowany
w jednej obudowie. U m∏odszego brata ribbon obs∏uguje tylko gór´.
SkutecznoÊç g∏oÊników ART to 93 dB,
a wi´c jest wy˝sza od „Êredniej krajowej”.
Do tego dochodzi doskona∏a stabilnoÊç fazowa, niemal liniowa impedancja i du˝a
zdolnoÊç odprowadzania ciep∏a.
Membrany sà wykonane z laminatu
aluminiowego (kapton), uzyskiwanego
w procesie wygrzewania i przez to dajàcego
komfort pracy w temperaturze do 400
stopni Celsjusza. Pofa∏dowana membrana
dzia∏a jak t∏ok i w dodatku ka˝dy obszar
oddzielnie reaguje na przep∏yw pràdu
Column – sedno sprawy,
czyli wst´gowe cudo.

zmiennego. Poza tym struktura powierzchni pozwala uniknàç za∏amaƒ typowych dla sferycznej strefy. W przypadku
wysokich tonów na jej korzyÊç przemawia
jeszcze obszar t∏oka, dodatkowo powi´kszony o wspomniane pofa∏dowania. KierunkowoÊç takiego g∏oÊnika jest utrzymana na „rozsàdnym poziomie”. Dlatego
nie musimy kierowaç gwizdków tak, aby
„patrzy∏y” bezpoÊrednio w nasze ma∏˝owiny. Poleca∏bym lekkie „rozchylenie bazy”,
czyli kompromis pomi´dzy celowaniem
prosto w uszy, a ustawieniem kolumn równolegle. To powinno daç lepsze rezultaty.
I nie ma si´ czemu dziwiç, bo w studiach
ods∏uchy cz´sto stojà jakby przyparte do
Êciany, równolegle do siebie.
Po takim dictum wypada ˝a∏owaç, ˝e
Êrednic´ pasma w Pencilach obs∏ugujà konwencjonalne Etony. Jednak w trzewiach kolumn tkwià koƒcówki mocy, a to wydaje si´
bardziej istotne. Osoby bardziej spostrzegawcze zauwa˝à, ˝e ART przypomina JET
Elaca. I b´dà mia∏y racj´, bo oba g∏oÊniki
prawie si´ nie ró˝nià. Aktywne o∏ówki majà
jednak w swoich bebechach wzmacniacze.
Impulsowe, PWM, a wi´c dla audiofila to

Column – zwrotnica.

nic specjalnego. Zrobione na jednej p∏ytce
drukowanej, bez rozbudowanego zasilacza
ani baterii kondensatorów. Uk∏ady sà skuteczne, a nowe majà ponoç lepszà sekcj´ dla
wysokich tonów. Byç mo˝e kiedyÊ w drewnianych obudowach ktoÊ zamontuje p∏ytki
godne porównania z tym, co oglàdacie na
rozbieranych zdj´ciach z cyklu hi-end, ale si´
na to nie zanosi.
Pencil i Column nie ró˝nià si´ poza modu∏em centrum-góra. A wersja aktywna od
pasywnej, oprócz wspomnianych „drobiazgów”, ró˝ni si´ znacznie. Chocia˝by gniazdami. Ta druga ma dwie pary zatopionych
w przezroczystym plastiku wtyków i tyle.
W aktywnej zaczynamy wizyt´ od pojedynczego XLR-a. Dalej jest gniazdko sieciowe
i rozbudowany korektor, sterujàcy si∏à sygna∏u kierowanego do g∏oÊnika. To na
wypadek, gdyby ktoÊ chcia∏ dostosowaç
propagacj´ fal do nikczemnoÊci pomieszczenia. Dla audiofilów to nowoÊç, dla zawodowców – nic nadzwyczajnego. Na
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pierwszy rzut oka – coÊ jak w starych Altusach, ale nie do koƒca.
Kolumny majà podstawki, w które
mo˝na wkr´ciç kolce. Je˝eli komuÊ szkoda
parkietu, to w standardzie znajdujà si´
metalowe placki z filcowymi podk∏adkami. Obudowy sà smuk∏e, choç du˝e.
W pokoju mo˝e tak od razu nie zniknà, ale
te˝ nie o to chodzi.
Z racji wykonywanego zawodu musz´
si´ przyjrzeç skrzynkom bli˝ej. Wykonano
je solidnie. Dwa wyloty bas-refleksu z ty∏u
sugerujà osobne komory akustyczne. Pukanie palcem w Êcianki do razu wskazuje
na Êwietne wyt∏umienie. O niskotonowych Etonach nie pisa∏em, ale te˝ sà znakomite. Tak samo jak jakoÊç wykoƒczenia,
chocia˝…

Pencil – wejÊcie XLR,
gniazdo sieciowe
i korektor charakterystyki.
Dosyç nietypowy widok,
jak na kolumny.

Kiedy patrz´ na po∏yskujàce czarne
p∏aszczyzny, widz´ niedok∏adnoÊç. Za∏amania Êwiat∏a, nierównoÊci. Przy tej cenie
powinienem zobaczyç lustro, perfekcyjny
b∏ysk. Koniecznie trzeba nad tym popracowaç. Potencjalnym klientom polecam
raczej matowy fornir. Nie b´dzie widaç.

Chocia˝… Pierwsze, co powiedzia∏a
moja Êliczna kuzynka po wejÊciu do jaskini lwa, to: jakie pi´kne g∏oÊniki! Nie b´d´
z nià dyskutowa∏, tym bardziej, ˝e jest
od nich ∏adniejsza.

System
U˝ywa∏em Maka MA7000. Do pasywnych „w ca∏oÊci”, do aktywnych – sekcji
prempu. Jako êród∏o s∏u˝y∏ Gamut
CD3. W pasywnym po∏àczeniu komplet kabli pochodzi∏ od Fadela (Aphrodite), w aktywnym – od Vovoxa. Kwestie sieci elektrycznej rozwiàza∏em ju˝
dawno. Mam kondycjoner PAL-a i kable Neela. Na pewno mo˝na to zaplanowaç lepiej, ale na razie jestem zadowolony.

Pencil – koƒcówki mocy.
McIntosh to mo˝e nie jest,
za to dopasowanie
do g∏oÊników idealne.

Wra˝enia ods∏uchowe
Zaczn´ od pasywnego, dro˝szego modelu, a potem przejd´ do ró˝nic. Na samym
poczàtku w odtwarzaczu wylàdowa∏a p∏yta
Pawlik/Brecker „Romantic Journey”. To
amerykaƒskie wydanie albumu „Tykocin”.
Niby to samo, ale ró˝nica w jakoÊci dêwi´ku – gigantyczna. Umiej´tne zgranie i mas-

tering mogà zdzia∏aç cuda. Brzmienie fortepianu z∏agodnia∏o, sta∏o si´ okràg∏e, ale
czytelne. W porównaniu do wi´kszoÊci kolumn, dost´pnych na rynku audiofilskim,
Adamy dajà fory pierwszemu planowi.
Dêwi´k jest podany przed lini´ g∏oÊników,
wydaje si´ wi´kszy, a ju˝ na pewno bardziej
bezpoÊredni. Bez trudu zauwa˝amy tak˝e
koncentracj´ na Êrednicy pasma. I chyba
najciekawiej brzmià dzi´ki temu instrumenty akustyczne. Trudno si´ dziwiç, majàc na wzgl´dzie rodowód firmy. Prezentacja przypomina zachowanie monitora bliskiego pola. Wst´gi faktycznie zapewniajà
bardzo dobrà czytelnoÊç.
Niskie rejestry fortepianu, kontrabasy
i kot∏y zosta∏y lekko pogrubione, co akurat
powinno si´ spodobaç wi´kszoÊci melomanów. Stopa w tym nagraniu jest mocno zaakcentowana i kolumny doskonale to przekazujà. Byç mo˝e fachowcy z USA troch´
nawet przesadzili, ale pot´˝ne pod∏ogówki
mog∏y si´ dzi´ki temu wykazaç. Z pompowaniem powietrza nie majà najmniejszych
problemów; s∏ychaç, ˝e z tym zakresem
radzà sobie niemal od niechcenia. Warto
od razu zwróciç uwag´ na instrumenty perkusyjne. Sà czytelne i czyste. Ka˝de uderzenie pa∏eczki odbieramy osobno. Dzieje si´
to bez ekspozycji. Powiedzia∏bym nawet, ˝e
Adamy sà stosunkowo oszcz´dne w dozowaniu góry, co nie przeszkadza im w przekazaniu szczegó∏ów. Prezentacja przestrzeni jest monitorowa. Kolumny nie starajà si´
odtworzyç najdalszych planów, przybli˝ajà
je do s∏uchacza, ale precyzja lokalizacji
i ogniskowanie êróde∏ sà godne… No w∏aÊnie – g∏oÊników studyjnych. Dlatego jest
w tym dêwi´ku pewna atmosfera, którà
trzeba poczuç samemu. Trudno opisaç taki
charakter, ale je˝eli raz go us∏yszycie i polubicie, b´dziecie go szukaç zawsze.
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Dos∏ownoÊç zdarzeƒ, brak kombinacji
i szukania „firmowego dêwi´ku” daje efekt,
który zapada w pami´ç i przypomina doÊwiadczenia z koncertu w niewielkiej salce,
za to bardzo dobrze nag∏oÊnionego. Zbli˝enie do sceny „pompuje” dynamik´ i po
jakimÊ czasie zaczynamy zauwa˝aç, ˝e tak
naprawd´ jest ona w tych g∏oÊnikach najwa˝niejsza. Nie chodzi nawet o zdolnoÊç
oddania wysokich nat´˝eƒ, ale o szybkoÊç
ataku i kalorycznoÊç impulsów. Nawet przy
cichym s∏uchaniu czujemy, ˝e dzieje si´
bardzo du˝o.
Na koniec mog´ powiedzieç jeszcze jedno: tak lotnej, a jednoczeÊnie mi∏ej i nie
kaleczàcej uszu tràbki nie s∏ysza∏em ju˝
dawno.
W muzyce z pràdem do g∏osu dochodzi
pot´˝ne basisko. Nie jest to mo˝e mistrzostwo Êwiata w dziedzinie g∏´bi, ale iloÊç
i nasycenie basu powinny zadowoliç nawet
entuzjastów du˝ych subwooferów. Dla
mnie tego szcz´Êcia jest nawet troch´ za du˝o, ale to kwestia gustu. Mamy tu Êcian´
dêwi´ku, wypchni´tà do przodu tak, ˝e
znajdujemy si´ w centrum wydarzeƒ. Ciekawe prze˝ycie.
Na jedno tylko musicie byç gotowi. Ró˝nice pomi´dzy nagraniami sà pokazywane
bezlitoÊnie. Je˝eli p∏yt´ zrealizowano êle, to
po prostu nie da si´ jej s∏uchaç. Odrzuca po
minucie równie skutecznie, jak zupka,
dzi´ki której Pan Prezydent odzyska∏ m∏odzieƒczà figur´. OkropnoÊç.

Po zmianie na model ni˝szy, ale aktywny,
wydaje si´, ˝e nie za bardzo jest co zbieraç
z poprzedniego. Zw∏aszcza pod wzgl´dem
dynamiki i precyzji ustawienia planu.
Pierwsze wra˝enie ka˝e od razu krzyknàç:
jest lepiej! Dêwi´k okazuje si´ jaÊniejszy,
bardziej energiczny i jestem pewien, ˝e
wi´kszoÊç osób w bezpoÊrednim porównaniu wybra∏aby w∏aÊnie t´ opcj´. Fortepian
brzmi ju˝ tak, jakby si´ znajdowa∏ w pokoju (a to du˝y instrument, wi´c ma to tak˝e
swoje minusy), bas przyspiesza, dynamika
staje si´ jeszcze bardziej odczuwalna, mimo
˝e woofery Etona majà do przerobienia
szerszy zakres pasma. W muzyce rozrywkowej dêwi´k jest po prostu bardziej efektowny.
Zawsze jest jednak jakieÊ „ale”. Po d∏u˝szym s∏uchaniu zaczynamy czuç, ˝e Pencile
nie sà ju˝ tak wyrafinowane, ˝e gubià si´
w niuansach. Nie wiem, czy to ze wzgl´du
na brak wst´gowego Êredniotonowca, czy
tego, ˝e kolumny nap´dza wzmacniacz
lepszy o kilka klas. Zapewne jednego i drugiego. S∏ychaç jednak, ˝e brzmienie tràbki
i smyczków nie ma ju˝ tej noÊnoÊci i prawdziwoÊci, otoczenia delikatnà aurà ani
precyzyjnego dozowania pog∏osu. Mo˝e
jednak trzeba by∏o wziàç do porównania
wy˝szy model?

Konkluzja
Na pytanie, czy wybraç kolumny aktywne czy pasywne, nie ma jednoznacznej

odpowiedzi. Pewne cechy i wzgl´dy
ekonomiczne przemawiajà za pierwszà
opcjà. Diabe∏ jednak tkwi w szczegó∏ach,
a te sugerujà, aby si´ pochyliç nad dro˝szym rozwiàzaniem. Jak by nie kombinowaç, wypada pogratulowaç Herr Heilowi
Êwietnych wst´g. Zaczynam rozumieç
mod´ na ods∏uchy Adama. W domu - jak
widaç, s∏ychaç i czuç - sprawujà si´ równie dobrze.

Adam Audio
Pencil MK III Active
Column MK III Pasive
Dystrybucja:
Audiotech
Cena:
Pencil MK III Active
23600 z∏
Column MK III Pasive 25600 z∏

Dane techniczne
Adam Audio
Pencil MK III Active
Liczba dróg/g∏oÊników:
Impedancja wejÊciowa:
Pasmo przenoszenia:
Wzmacniacze:
Bas:
Wysokie tony:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

2/3
10 omów
32 Hz – 50 kHz
2 x 200 W
50 W
118/23/30 cm
23 kg/szt.

Adam Audio
Column MK III Pasive
Liczba dróg/g∏oÊników:
SkutecznoÊç:
Impedancja:
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

3/4
90 dB
4 omy
33 Hz – 50 kHz
50 – 300 W
120,5/23/30 cm
32 kg/szt.

