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Jest podstawkowym zestawem dwudrożnym z obudową typu bass-reflex
(otwór z tyłu), wykona-

nymwcałościzpłyt
MDF 22 mm i wykończeniem jak na polski produkt przystało w

okleinie naturalnej. Impedancja nominalna 8

Ohm i efektywnośćna

poziomie 84 dB narzucałaby potrzebę korzysta-

wzmacniacza, nic bardziej błędnego, wbrew
pozorom wzmacniacze o
mocy 3040 wat na kanał doskonale wspóĘracują z tymi zestawami,

pewnie za sprawąbardzo przyjemnej dla urządzeń wzmacńających
charakterystyce impedan-

cji. W zestawach zastosowano zwrotnicę

wykorzysĘącą filtry
pierwszego rzędu. Głośniknisko-średniotono-

wy SEAS CAISRLY, o
średnicy 145 mm umieszczono powyżej głośnika
wysokotonowego VIFA

DX25, o średnicy cewki
26 mm, co sprawia, że
trzeba się |iczyć

wielezarz'lcić tym mini

dzo dobrym poziomie

stawów. Zalecanaprzez

monitorom o iście audio-

sprawia, że od pierw-

producenta wysokość

filskich zapQdach. Skła-

szych chwil dźwięk

podstawek 60 cm to jest

dy kameralne wypadają

przykuwa uwagę. Mi-

moim zdaniem mini-

doskonale i mimo pew-

mo, że najwyższe tony

mum, jakie musimy za-

nych ograniczeń w najniż-

są minimalnie cofnięte

pewnić. Zestawy

szym zakresie tonalnym

to nie przeszkadza to ze-

doskonale wspóĘracują

wszystkie dźwięki są do-

stawom przekazywać od-

przynaj mniej charakte-

brze wyartykułowane.

powiedniego uderzenia

Średnica lekko ocieplo-

talerzy czy teżbrzmię-

dobĘ rozpiętości

nia dzwonków. W każ-

rem brzmienia

z dość

wysokimi podstawkami,

aĘ w pełń wykorzystać

zewzmac,

niaczami lampowymi.

na o

za niewielkie stosunko-

doskonale uzupełnia prze-

dym dźwięku sĘchać,

wo pieniądze otrzymuje-

pychem harmonicznych

po co się tam znajduje,

my namiastĘ magii

przekaz muzyczny. To

dfugo by szukać utworu,

właśnieten zakres może

w którym choć trochę

szukaćwzestawachwpo-

zjednać sobie zagorza-

dałoby się sĘszeć gubie-

dobnym zakresie ceno-

Ęch fanów. Trzeba powie-

nie się czy jakiśfałsz.

wy. Wentylacja

dzięć, że charakler

Dawno nie spotkałem

bass-reflexu sprawia, że

brzmienia odbiega od ste-

się z zestawami podstaw-

w niewielkich pomiesz-

reotypów, jakie często

kowymi, które za priory-

czeniach uzyskamy do-

przypisuje się zestawom

tet stawiają sobie

skonałe wywarzenie

podstawkowym zwłasz-

rzetelnośćprzekazu. Du-

utworów,

nia z wydajnego

i

walory brzmieniowe ze-

któĘ

długo

czatym mniejszym,

żelznanie należy się

wypełnionym zakresem

RLS jak najbardziej stara-

konstruktorowi za wła,

niskotonowym. Doskona-

ją się, aby przekazbył

sny pomysł na charakter

ła motoryka instrumen-

zbliżony do naturalno-

brzmienia.

tów prezentowanaprzez

ści, do tego, co możemy

Elary zachwyca, Bardzo

spotkać na kon-

tonalne z

w y star

czająco

Ęm sa-

przyjemnie zaskakują

certach.

Elary swoją zwinnością

mym może

i bardzo ciekawym cha-

brakuje minimal-

Nie

nie stanowczości

rakterem przekazu.

ma fu fajerwerków, ale

w oddaniu szcze-

za to rzete|ne przetw arza-

gółów, choć scena

nie muzyki. Zestawy nie

rysowana jest cał-

starają się kolorować pro-

kiemprzejrzy-

ponują przekaz dośćpro-

ście,ale za to

sty w swej jakości ale

z

drugiej strony nie można

żwawośćzęstawów jest na bar-

