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Zestawy glosnikowe

Visaton VIR 170 AL

S

tosunkowo niedawno na lamach AudioVideo goscily
zestawy Visaton vox 251.
.
W chwili obecnej przedstawiamy test zestawow 0 nieco mniejszych gabarytach, ale opartych na
takiej samej technice glosnikowej.
W ten sposob uzyskano zblizone
walory brzmieniowe w cenie 0 3000
zl nizszej.

Kolumny 0 brzmieniu
zr6wnowaionym,
uporz~dkowanym,
a takZe 0 dynamice
wi~kszejnii moina
by oczekiwac
po zestawach tej
wielkosci.

czono na tylnej sciance, nieco powyzej gniazda terminali glosnikoVisaton VIB 170 AL to klasyczne wych. Do zloconych zaciskow mozna podl,!czye zarowno kable bez
podlogowe, dwudrozne zestawy
glosnikowe typu basrefleks. Prze- izolacji, jak i te zaopatrzone we
twarzanie tonow niskich i srednich wtyki bananowe.
powierzono 17 cm srednicy glosni- Zwrotnica zestawow zawiera filtr
kowi AL 170, ktorego membrana
tlumi,!cy glowny rezonans aluminiowej membrany (break-up), zlowykonana zostala z aluminium.
zony z dwoch kondensatorow 1 p,F
Glosnik ma CZli!stotliwoserezonansow'! 36 Hz, efektywnose 89 dB, li- i cewki 2,2 mHo Do budowy zwrotniowy przebieg impedancji i odzna- nicy uzyto wysokiej klasy elementow, m. in.: kondensatorow MKP
cza sili! duzym maksymalnym
wychyleniem membrany. Wysokie i MKT, rezystorow ceramicznych
cZli!stotliwosciobslugiwane s'! przez oraz cewek powietrznych.
25-milimetrowil kopulkli!jedwabnil Zestawy dostli!pne s'! w czterech
G 25 FFL (tli!samil, co w zestawach wersjach kolorystycznych naturalVOX 251) 0 cZli!stotliwosci rezo- nej okleiny: buku, wisni, mahoniu
nansowej 1200 Hz i efektywnosci oraz czarnego dli!bu.Jakose budo92 dB. Glosnik ten odznacza sili! wy i wykonania nie podlega krybardzo dobril dyspersj,!. Zostal on tyce. Do pelni Szczli!sciazabraklo
umieszczony asymetrycznie na tylko kolcow, ktore umozliwilyby
ekranie dzwili!kowym, po to aby stabilne ustawienie kolumn na
zminimalizowae efekty dyfrakcyjne mili!kkim podlozu, takim jak dywan, czy wykladzina.
na przedniej odgrodzie kolumn.
Obudowa zestawow wykonana zo- Z uwagi na fakt, iz wylot kanalu
stala w calosci z plyt MDF. Scianka basrefleksu znajduje sili! z tylu
przednia ma grubose 22 mm, POzo- obudowy producent zaleca aby
stale 19 mm. Objli!tosewewnli!trzna zachowae przynajmniej 0,5 m odobudowy wynosi 34 litry. Basre- leglosci od tylnej sciany pomieszfleks dostrojono do niskiej cZli!stotli- czenia.
wosci 25 Hz. Pomimo tego zestawy
te zapewniaj,! dynamiczny i rowno- BRZMIENIE
mierny przekaz niskich tonow, co Visatony VIB 170 AL charakteryjest zaslugil wspomnianego wcze- zujil sili!brzmieniem zrownowaZosniej glosnika AL 170, odznaczajil- nym i uporzildkowanym. Maj,!c
cego sili!duzym skokiem liniowym w pamili!ciniedawny odsluch zemembrany.
Port
basrefleksu
stawow VOX 251, tego samego
zaryzykowalbym
o znacznej srednicy 10 cm umiesz- producenta,
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stwierdzenie, iz osi,!gnili!to dose
znaczny pos~p. Rowniez w odniesieniu do pozostalych uczestnikow testu, calosciowy charakter brzmienia
jest najbardziej spojny i zrownowazony. Dla przykladu zestawy Cabasse oraz System Audio graj,! bardziej
dynamiczn,! srednic,!, co odrobinli!
zakloca rownowagli!tonaln,!. Jakkolwiek brzmienie Visatonowjest zrownowaZone i sp6jne, to jednoczesnie
nie brak tym zestawom dynamiki.
Nie stara sili!ona jednak przytroczye
sluchacza sw'! moc'!.
Najnizsze cZli!stotliwosciodznaczaj'! sili!soczystym, mili!sistymcharakterem. Bardzo przyjemny dla ucha
jest dzwili!k instrumentow perkusyjnych, zwlaszcza w obrli!biesredniego basu. Niezwykle ekspresyjnie
brzmi centrala. Bas ma wyraznie
zaznaczone kontury i jest przy tym
Sprli!zysty.
Tony srednie prezentowaly sili!
z umiarem, choe bez zawoalowania.
Glosy ludzkie naszpikowane byly
duz,! liczb,! alikwotow, sybilanty

prezentowane byly bez przerysowania. Mogly sili!podobae instrumenty dli!te,ze wzglli!duna ich nieco zadziorny charakter. Gdyby ich
brzmienie bylo zbyt wygladzone
i odfiltrowane brzmialyby wowczas
w sposob anemiczny, pozbawiony
zycia. W przypadku Visatonow ich
charakter byl zywiolowy. Poprawnie oddano rowniez brzmienie
fortepianu, a szczeg6lnie jego wyzszych rejestrow, ktore byly klarowne i perliste.
Najwyzsze cZli!stotliwosci zostaly
odtworzone w sposob raczej stonowany lecz precyzyjny i mili!kki.Zasluga w tym jedwabnej kopulki,
ktora bardzo dobrze wspolpracuje
z aluminiowym glosnikiem niskotonowym. Przejscie z ObSZilllltonow srednich w stronli! wysokich
cZli!stotliwosciodbylo sili!lagodnie,
w sposob plynny. Swiadczy to 0 dobrym zestrojeniu zwrotnicy.

Za kwotli 3000 zl mozna oczekiwae
sporo, nie tylko w kwestii
brzmienia ale i jakosci wykonania. Obydwa te wymagania
spelniajil w stu procentach nowe zestawy VIB 170 AL Visatona. W ich brzmienie nie
wkrada sili! chaos,' zas duze
mozliwosci dynamiczne a takie
kultura przekazu powinny
przypase do gnstu wielu melomanom. Uniwersalny charakter oraz dobre oddanie baIl\}'
instmmentow sprawiaj'l, ii kolumny nadaj,! sili!Zill'owno do
odsluchow muzyki rockow6j.
jak i klasycznej, gdzie opr6cz
mozliwosci dynamicznych "Ymagana jest wiernose przekazu.1

