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zem na czytelnosci. Stereofonia
Dwojek jest dobra. Scena budowana na linii glosnikow ma bliskq perspektyw~ i nie jest zbytnio wbudowana w glqb.
PSB Image 2B
Dystrybutor
Audioholic
Cenaza parll
1800zl
Kategoria
D

d'Appolito, tyle ie w glosnikach 13centymetrowych. Uklad ten powtorzono w kolejnym modelu podlogowym - VOX200 - ale z uiyciem jui
nowych przetwornikow: kopulce
z ceramicznego kompozytu towarzySZqglosniki sredniotonowe z membranq tytanOWqi 20-centymetrowy
niskotonowy z aluminiOWq.

BUDOWA
Rynkowe sukcesy, jakie zacz~ly odnosie polkowe Couplety, sklonily
producenta do stworzenia ich tanszej - i skromniejszej - wersji: VlB
Micro. W zasadzie powiela ona
schemat wi~kszegobrata - VlB 170,
czyli dwuglosnikowej konstrukcji
2-droinej, ale z klasycznym ustawieniem glosnikow (w ,,170" kopulk~ umieszczono pod glosnikiem nisko-sredniotonowym). lnna, istotna
zmiana polega na wyprowadzeniu
wylotu basrefleksu do przodu, co
teoretycznie ulatwia wlasciwe ustawienie zestawow.
Podobnie jak inne modele serii tak jest fakt, ie scianki obudowy wykoi Vib Micro Sqpozbawione maskow- nane Sq z 2-centymetrowej sklejki,
nicy, zaslaniajqcej glosniki. W cen- pokrytej mahoniowym fornirem.
trum figuruje znany z Couplet Moina stwierdzie, ie uiyte cz~sciSq
13-centymetrowy glosnik ze srebr- dobrego gatunku, okablowanie
nq w oacieniu membranq aluminio- z prawdziwego zdarzenia (plecionrodukty niemieckiego Visato- Wq i czarnq kopulkq przeciwpylo- ka miedziana 0 powierzchni przena jui nieraz goscily na la- Wq. ponad nim widnieje jedwabna kroju 'poprzecznego 2,5 mm'),
mach AY. Funkcjonujqcy na kopulka 0 srednicy 25 mm. Zbliie- a montai - bardzo schludny.
rynku od 30 lat wytworca proponu- nie osi glosnikow powoduje cz~scioje obecnie szese serii kolumn obej- we zasloni~cie plaskiej obudowy
Stalych czytelnikow powlmenem
mujqcych lqcznie 28 modeli. Sztan- kopulki przez szeroki kolnierz
darowy jest zestaw kina domowego wi~kszego glosnika. Umieszczony odeslae do recenzji Couplet, jakq
CineTop oparty na kolumnach
u dolu wylot basrefleksu ma 5 cm zamiescilismy kilka numerow
VOX 251. Zastosowano w nim jed- srednicy i prosty kolnierz z tworzy- wstecz. VlB Micro kontynuujq ich
nolitq konfiguracj~ glosnikow wa. Poniiej portu znajduje si~ pla- szkol~ brzmieniowq. Brzmienie jest
nisko- i sredniotonowych z alumi- kietka z firmowym logo. Pionowe podobnie
otwarte,
swobodne
i
przejrzyste,
a
z
drugiej
strony
odniOWqmembranq i kopulek tekstyl- kraw~dzie plyty czolowej Sq lekko
nych. Ze wzgl~du na swe walory sci~te dla unikni~cia dyfrakcji wyi- znacza si~ duiq dokladnosciq i dysbrzmieniowe araniacja spotkala si~ szych cz~stotliwosci. Z tylu u dolu cyplinq. Takie w tym modelu Visaz bardzo przychylnym przyj~ciem umocowano wn~k~ z tworzywa
ton respektuje naturalne proporcje
zarowno prasy niemieckiej, jak z dwoma parami zloconych gniazd udzialu elementarnych zakresow
i takimii zworami.
i polskiej.
pasma: przewodzi srednica, nato-'
Pozytywna reakcja rynku dala Wn~trze jest dose obficie wytlumio- miast dol i gora wydajq si~ zajmoasumpt do powi~kszenia tej rodziny ne syntetycznq welnq. Zamontowa- wac rownorz~dne pozycje, co oznakolumn. W efekcie powstala podlo- na na drukowanej plytce zwrotnica, cza, ie punkt ci~ikosci jest
gowa VlB 170 AL: 2-droina kon- zawierajqca dziewi~e elementow, przesuni~ty lekko w gor~, ale bez
strukcja, w ktorej zainstalowano
przykr~cona zostala do tylnej scian- zachwiania ogolnej rownowagi.
wi~kszy, 17-centymetrowy glosnik ki za glosnikiem niskosredniotono- Niewqtpliwie gora pasmajest lekko
z membranq aluminiowq, znany wym. Kopulka 0 symbolu G 20 SC zaakcentowana przez doswietlenie
z VOX251. Z kolei podstawkowy Co- ma spory uklad nap~dowy, ekrano- i brzmieniowy charakter, nadany uplet powielil znany stamtqd uklad wany magnetycznie. Zaskoczeniem jak mysl~ - przez aluminiowq
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Precyzyjny obraz
dZwi~kowy,duia
otwartosc, szybkosc
i przejrzystosc
brzmienia to gl6wne
atuty jednej
z najmniejszych
konstrukcji Visatona.

P

membran~. Wprawdzie glosnik
pracuje do granicy 2,5 kHz, to jednak swoje trzy grosze w harmonicznych dorzuca. To zapewne jego pracy zawdzi~czamy podkreslonq
dzwi~cznose blach perkusji. Ale tei
dzi~ki niemu te dzwi~ki Sq szybkie
i precyzyjnie formowane. Tu wkraczarny na pole definicji dzwi~ku,
a ta, oprocz dokladnosci niesie nienaganne odtworzenie kolorystyki
i faktur - kluczowych elementow
odpowiedzialnych za niezafalszowany obraz muzyki. Szybkose,
zwartose, przejrzystose, kontrola to glowne zalety dolnego zakresu
pasma. Pewnie, ie bas nie jest jui
tak gl~boki, czy tak rozciqgni~ty
jak w Couplet, ale to zrozumiale,
biorqc pod uwag~ innq konstrukcj~
i mniejszy htrai. To stqd zapewne
wynika przeniesienie punktu ci~ikosci wyiej. Nie majednakie w dole skali iadnych efektow budzqcych
niepokoj.
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