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Gryphon DIABLO 120

Jeste my polskim 
przedstawicielem EISA 

Smoczy pomiot        

Denon AVR-S950H, Marantz NR-1510
Onkyo TX-NR696, Pioneer VSX-934

Cena 12,50 z  (w tym 8% VAT) 
Numer 11/2019

Audio-Technica AT-LPW40WN
Teac TN-3B

Thorens TD201
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ATC SCM7
GoldenEar AON 2

Martin Logan MOTION 15i
RLS CALLISTO IV

Spendor A1

Monitory 
4000–5000  z

S UCHAWKI 4000 z  
Focal ELEGIA

HiFiMAN ANANDA

Gramofony 
1800 z   

Amplitunery AV 
2600–3000 z   
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TEST HI-FI

Podstawkowe zespo y g o nikowe 4000–5000 z , cz.1

TEST HI-FINIE TYLKO 
DLA Z OTOUCHYCH   
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ka dym z nich mamy po dziesi  modeli, a do-
datkowo uda o si  spe ni  jeszcze jeden warunek 
– w ca ej dwudziestce ka da  rma wyst puje 
tylko jeden raz, dlatego nie powinno by  nudno, 
a dodatkowo – dla „oddechu” i zadbania o interesy 

zwolenników kolumn wolnostoj cych – zdoby em pi  tego typu 
konstrukcji w zakresie 4000–5000 z , wci  pilnuj c, aby... wyst -
pi y  rmy jeszcze inne ni  w testach „monitorów”. Przedstawimy je 
w „przerwie” mi dzy testami podstawkowców z obydwu zakresów 
cenowych. 

Gdyby my jednak mieli opublikowa  owe dwie dziesi tki modeli 
podstawkowych w dwóch numerach AUDIO, wówczas niewiele 
wi cej by si  w nich zmie ci o. Dlatego i je podzielili my na pi tki. 
W dziesi tce 4000–5000 z  mo na by o dostrzec dwie grupy – mo-
deli mniejszych i wi kszych – i takie przyj li my kryterium podzia u 
materia u. Na zdj ciu „grupowym” (ca ej dziesi tki 4000–5000 z ) 
wida  t ró nic  doskonale: w pierwszym rz dzie znajduj  si  
minimonitory, którymi zajmujemy si  na nast pnych stronach, 
a w drugim – konstrukcje o bardziej typowych gabarytach, które 
przedstawimy za miesi c. Z wielko ci  obudowy wi e si  wiel-
ko  g o nika nisko- redniotonowego, wi c w pierwszej pi tce 
dominuj  w tej roli 15-ki (jest nawet jedna 12-ka), a w drugiej – 
absolutnie rz dz  18-ki. 

Skupiaj c ju  uwag  tylko na pi ciu modelach pierwszego 
odcinka, mo emy si  ucieszy  z technicznej ró norodno ci nawet 
w tak w skich granicach ceny i gatunku. Spotkamy obudowy 
zamkni te, bas-re  eks, a nawet z membran  biern , o ciekawych 
kszta tach, jak równie  klasyczne, prostopad o cienne „pude ka”, 
a w nich g o niki wielu (chocia  nie wszystkich) odmian. Najwa -
niejsze s jednak rezultaty, a te okaza y si  nie mniej ciekawe, 
czasami nawet zaskakuj ce, ale przede wszystkim – w wi kszo ci 
przypadków – bardzo obiecuj ce. Zdradz , e brzmienie w a nie 
tych najmniejszych modeli, jako grupy, podoba o mi si  bardziej 
ni  pi tki wi kszych konstrukcji, które przedstawimy za miesi c. 
Szczególnie inspiruj ce by y mo liwo ci niektórych w zakresie... 
niskich cz stotliwo ci, czego trudno si  by o spodziewa . Oczy-
wi cie w tak ma ych konstrukcjach nie mo na po czy  niskiego 
basu, wysokiej efektywno ci i wysokiej mocy, ale je eli wiemy, 
z czego jeste my gotowi zrezygnowa , to takie male stwa mog  
nam w pewnych warunkach zupe nie wystarczy . Nie b d c 
przy tym wcale wielbicielem podstawkowców, wci  uwa am, 
e maj c do  miejsca na pod odze, lepiej postawi  par  kolumn 

wolnostoj cych, dwudro nych lub dwuipó dro nych, ni  „bawi  
si ” w instalowanie monitorów i standów. Je eli jednak kto  my li 
o umieszczeniu ich na pó ce, kredensie itp., to chocia  s to pomy-
s y bardzo nieaudio  lskie, popieram je, bo takie sytuacje najlepiej 
t umacz  zainteresowanie tak ma ymi g o nikami.     

W

ATC SCM7
GoldenEar AON 2
Martin Logan MOTION 15i
RLS CALLISTO IV
Spendor A1

Na prze omie 2019 i 2020 roku proponujemy 
przegl d konstrukcji podstawkowych w dwóch 
wybranych zakresach cenowych: 4000–5000 z  
oraz 8000–9000 z . Czy mi dzy 5000 a 8000 z  
„nic si  nie dzieje”? Nie ma problemu, aby i tam zna-
le  wiele ciekawych modeli, jednak skoro w wymie-
nionych zakresach szybko uda o nam si  doliczy  
a dwadzie cia pozycji (w sumie), postanowili my 
skupi  si  w a nie na nich, trzymaj c si  naszej 
tradycyjnej dewizy – je eli uczciwie porównywa , 
to w mo liwie  w skich zakresach cenowych. 

www.audio.com.pl
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ednak naprawd  by em 
bardzo ciekaw, jak 
spisz  si  malutkie 
i relatywnie niedrogie 
monitorki ATC w tak 

wielkiej batalii, skonfrontowane z ca  
plejad  konkurentów, którzy w tych re-
jonach cenowych s obecni od dawna 
i dobrze wiadomo, e radz  tutaj sobie 
doskonale. Czy posiadacz ATC za 
niespe na 5000 z  ma przede wszyst-
kim cieszy  si , e „z apa  Pana Boga 
za nogi”, mog c s ucha  na co dzie  
produktu tak renomowanej  rmy, 
a obiektywna jako  brzmienia b dzie 
co najwy ej przeci tna (dla tej klasy 
cenowej), czy realnie (chocia  zawsze 
po cz ci subiektywnie...) do wiadczy 
czego  nadzwyczajnego? 

Bardzo obiecuj cy jest ju  kontakt 
z konstrukcj  – jej masa, wykonanie, 
wygl d przetworników – w sumie 
wyj tkowa solidno , a nie „uda-
wanie”. Ale nawet najlepsze ATC 
znane s zarówno z jako ci, jak 

To pierwszy od bardzo 
dawna test ATC na amach 
Audio, chocia  oczywi cie 
nie pierwsze moje „osobi-
ste” spotkanie z kolumnami 
tej marki. Nawet trudno 
by oby udawa , e jest 
to wielka przygoda, podró  
w nieznane, poniewa  takie 
udawanie musia oby abstra-
howa  od wielu opinii na te-
mat ATC, jakimi jeste my 
otoczeni. Nie jest to marka 
niszowa i chyba ka dy 
„jako ” si  ju  z ni  zetkn  
– czy to bezpo rednio, 
czy w recenzjach. 

J

ATC SCM7

i „trudno ci” – w ich „wysterowaniu”. 
Faktycznie, efektywno  jest bardzo 
niska, co stwierdzamy natychmiast 
w prostym porównaniu z innymi g o-

nikami, nawet równie ma ymi, albo 
gdy patrzymy na pozycj  regulatora 
g o no ci. Je eli jednak b dziemy 
mieli do dyspozycji 100 W przy 8  
(a to dzisiaj nic nadzwyczajnego, 
pierwszy lepszy wzmacniacz w klasie 
D...), mo na zapomnie  o przyd ugich 
dyskusjach na forach, tworz cych mity 
z prostych spraw. I dodajmy, e te 100 
W jest potrzebne po to, aby SCM7 
zagra y „na maksa” (na swojego mak-
sa), tak g o no, jak potra  , a je eli 
wystarczy nam s uchanie cicho, to wy-
starczy i 50 W... i wcale nie musi to by  
brzmienie jako ciowo s absze ni  przy 
podawaniu takiej mocy ze wzmacnia-
cza o mocy maksymalnej 100 W. 

Dlatego zwyczajowo i teraz nie 
ujawni , jakiego wzmacniacza sam 

u ywa em w te cie, bo wywo a oby 
to niepotrzebne komentarze, e na-
st puj ce dalej zachwyty maj  cis y 
zwi zek z dobrym „wysterowaniem”, 
a nie po prostu z dobrym brzmieniem 
SCM7.

Zacz li my troch  niekonwen-
cjonalnie, „od ko ca”, od brzmienia, 
a przecie  test produktu takiej  rmy jak 
ATC, skoro dawno o niej nie pisali my, 
powinien zaczyna  si  od przedstawie-
nia jej samej – historii, oferty, najwa -
niejszych rozwi za ... Jednak w a nie 
dlatego, e jest to marka wybitna, nie 
powinni my tych w tków podsumo-
wa  w kilku zdaniach, a na wi ksze 
opracowanie nie ma w tym te cie 
porównawczym miejsc. Zostawiamy 
wi c tematy „ogólniejsze” do nast pnej 
okazji i testu czego  wi kszego, a tutaj 
zajmujemy si  konkretnie SCM7. 
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Nie mamy do czynienia z nowo ci  – 
to ju  trzecia wersja konstrukcji o takim 
symbolu, a i ona jest ju  dost pna 
od ponad 5 lat. Chocia  pojawiaj c si  
na rynku by a od poprzednika znacznie 
dro sza, to przez ten czas cena zmie-
ni a si  niewiele, i dzisiaj 4700 z  za tak 
solidn  (i bardzo adn ) konstrukcj  
– nie mówi c nawet o brzmieniu 
– to naprawd  niewiele. Znaj c ju  
wszystkich konkurentów – chocia  i oni 
sroce spod ogona nie wypadli, i nie „dali 
cia a” - mog  wyda  wyrok, e SCM7 
reprezentuj  najwy sz  „jako  postrze-
gan ”, materia ow , techniczn . Aby 
zaproponowa  co  takiego, producent 
musia  si  spr y  i na pewno nie jedzie 
na bardzo wysokiej w asnej mar y 
(chocia  nie mo e jej obni y  dystrybu-
torom i dealerom, bo nie sprzeda nawet 
najlepszego produktu – takie ycie).

Ma a, zwarta konstruk-
cja jest nadspodziewa-
nie ci ka – wa y 7,5 kg, 
z czego prawie po owa 

przypada na g o nik 
nisko- redniotonowy, 

b d cy tutaj najwi ksz  
gwiazd . 

Kiedy  chcia em zdoby  ten prze-
twornik do jednej z wielu w asnych kon-
strukcji, ale mimo e ATC sprzedawa o 
przetworniki na rynku DIY i OEM, akurat 

tego modelu nie by o w takiej ofercie, 
a jedynie w konstrukcjach ATC. Pewnie 
uda oby si  go jako  zdoby , ale mi 
przesz o... W centrum membrany wida  
du  nak adk  przeciwpy ow  o red-
nicy ok. 5 cm, b d c  „przed u eniem” 
podobnie du ej cewki; ta cz  jest 
tekstylna i ma pro  l podobny do tek-
stylnych kopu ek redniotonowych 
ATC, g ówna cz  membrany jest 
celulozowa, a ca a bardzo intensywnie 
nas czona substancj  te  typow  dla 
ATC, d ugotrwale lepk  i zmi kczaj c  
nawet celuloz . Membrana nie jest wi c 
sztywna, co stoi w sprzeczno ci z roz-
powszechnionymi zaleceniami dotycz -
cymi cech membran g o ników nisko-
- redniotonowych, jednak nie k óci si  
z tradycj  i pogl dami konstruktorów 
ATC; tutaj priorytet ma przetwarzanie 

rednich tonów, a tym s u y  ma (we-
d ug zwolenników tekstylnych kopu ek 

redniotonowych) przede wszystkim 
wysokie t umienie rezonansów w a-
snych, z kolei przynajmniej dostateczn  
sztywno  ca ej membrany zapewnia 
du a rednica cewki. 

G o nik wysokotonowy jest te  nicze-
go sobie, chocia  z zewn trz wygl da 
„zwyczajne” – od frontu to 25-mm 
tekstylna kopu ka, z p askim frontem 
o umiarkowanej rednicy. Front jest 
jednak odlewany i do  gruby, a to, 
co stanowi o jako ci, pokazuje si  z ty u 
– neodymowy uk ad magnetyczny, 
i to w bardziej skutecznej (i bardziej 
kosztownej) formie du ego „plastra”, 
a nie ma ego kapselka; za magnesem 
jest te  komora wyt umiaj ca, w sumie 
mamy wr cz wzorcow , 25-mm kopu -
k  tekstyln , jaka mo e by  stosowana 
w znacznie dro szych konstrukcjach. 

Taki system 
g o nikowy, jaki dosta-
jemy w SCM7, móg by 
bez wstydu pojawi  si  
w monitorach dwa razy 

dro szych. 
Na tym nie koniec atrakcji. Obu-

dowa nie jest prostopad o cianem, 
lecz zw a si  do ty u, co nie jest ju  
awangardowe, ale wci  ma swoje 
zalety, równie  akustyczne, a zupe nie 
wyj tkowa jest maskownica, wykonana 
ze stalowej (?) siatki, mocno wygi tej, 
z oczkami w kszta cie plastra miodu. 
Trzyma si  na magnesach ukrytych we 
froncie obudowy; i tutaj jedyna uwaga – 

trzyma si  troch  s abo, atwo j  „str -
ci ”, ale te  nie trzeba si  mocowa , 
aby j  wiadomie zdj .  

Dost pne s cztery wersje kolory-
styczne: dwie fornirowane (wi niowa 
i barwiona na czarny pó mat, ale z za-
chowaniem „rysunku” drewna) i dwie 
lakierowane satynowo – bia a i czarna. 

Obudowa jest zamkni ta, mimo 
to uda o si  uzyska  do  nisk  
cz stotliwo  graniczn , co dok adnie 
komentujemy w sekcji laboratorium. 
Wszystkie modele serii Entry maj  obu-
dowy zamkni te, a w ród konstrukcji 
pasywnych mamy do wyboru a trzy 
podstawkowe dwudro ne, ró ni ce si  
wielko ci  g o nika nisko- redniotono-
wego (i oczywi cie obudowy) – SCM7, 
11 i 19; jedn  wolnostoj c  trójdro n  
– SCM40;  podstawkow  aktywn  
– SCM19A i wolnostoj c  aktywn  – 
SCM40A. 

Najnowsza (chocia  licz ca sobie ju  sze  
lat), trzecia generacja serii Entry, wyró -
ni a si  od poprzedniej przede wszystkim 
obudowami - wcze niej by y to tradycyjne 
prostopad o ciany. 

Gniazdo jest zupe nie zwyczajne, to tani 
i popularny produkt OEM i DIY; tutaj zabrak o 
czego  „ekstra”. 

Wyj tkowa os ona g o ników wygl da tro-
ch  jak ogrodzenie... i jest idealna akustycz-
nie, w ogóle nie wp ywa na charakterystyk .  

14227729
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LABORATORIUM ATC SCM7 

SCM7

Callisto IV 

 Spendorów 
A1

SCM7

Impedancja znamionowa

Rek. moc wzmacniacza *  
Wymiary
Masa
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Praktycznie wszystkie przetworniki 
ATC wyró niaj  si  wyj tkowo du ymi 
uk adami magnetycznymi, co ma 
zwi zek ze stosowanym przez  rm  
systemem „krótkiej cewki w d ugiej 
szczelinie”. Zapewnia on ni sze 
zniekszta cenia (od typowego uk adu 
d ugiej cewki w krótkiej szczelinie), ale 
kosztem efektywno ci. Aby t s abo  
przynajmniej cz ciowo zredukowa  
(uzyska  cho by dostateczn  efektyw-
no ), trzeba przygotowa  silny uk ad 
magnetyczny. Tym bardziej, gdy chce 
si  zapewni  wysok  moc (mo liw  
do przyj cia). 

Tutaj le y powód „pr do erno ci” 
ATC, a do wyja nienia pozostaje pewnie 
jeszcze wiele nieporozumie  dotycz -
cych warunków, w jakich ATC b d  
gra y najlepiej. Krótki wyk ad/felieton 
na ten temat znajdziecie na ko cu 
AUDIO, bo dotyczy on nie tylko ATC, ale 
te  wielu innych kolumn.

System „nap dowy” g o nika 
elektrodynamicznego (nazywanego 
potocznie dynamicznym) sk ada si  
z uk adu magnetycznego, który wytwa-
rza sta e pole magnetyczne, skupione 
w szczelinie; w szczelinie tej znajduje 
si  cewka (zawieszona elastycznie 
na dolnym resorze) i przymocowana 
do membrany (zawieszonej na górnym 
resorze). Przez cewk  p ynie pr d 
ze wzmacniacza, a powstaj ca si a 
elektrodynamiczna (przep yw pr du 
w polu magnetycznym) powoduje jej 
ruch, przenoszony na membran , zgod-
ny z kierunkiem przep ywaj cego pr du 
(pr d zwi zany z sygna em muzycznym 
jest zmienny, st d cewka i membrana 
poruszaj  si  w obydwie strony). Si a, 
a wi c i przyspieszenie, z jakim porusza 
si  uk ad drgaj cy, zale y od indukcji 
w szczelinie (ale tylko w tej jej cz ci, 
w której „aktualnie” znajduje si  cewka), 
od d ugo ci przewodnika cewki (ale 
tylko tej jej cz ci, która „aktualnie” 
znajduje si  w szczelinie) i od nat enia 
pr du p yn cego przez cewk . Wszyst-
kie te czynniki tworz  iloczyn: F=BxlzI. 
Warto  pr du (I) zale y od wysterowa-
nia wzmacniacza, natomiast indukcja 
(B) i d ugo  przewodnika (l) s sta ymi 
parametrami danego g o nika, st d te  
ich iloczyn okre la tzw. wspó czynnik 

si y (danego g o nika). Nast pnie 
od niego (chocia  nie tylko) zale y 
efektywno  (ujemnie wp ywa na ni  
masa uk adu drgaj cego) i dobro  
uk adu rezonansowego (im wi kszy, 
tym ni sza).  

Jak by z tego wynika o, aby uzyska  
maksymalny wspó czynnik si y przy 
danym uk adzie magnetycznym, 
nale a oby wype ni  szczelin  cewk  
o dok adnie takiej samej d ugo ci – 
wówczas ca y wygenerowany strumie  
i pr d p yn cy w ca ym uzwojeniu 
„wspó pracowa yby” dla tworzenia si y 
elektrodynamicznej. Ale gdyby my tak 
przygotowali ca y system, wówczas 
nawet niewielkie wychylenie cewki 
z pozycji spoczynkowej powodowa oby, 
e cz  uzwojenia znalaz aby si  

poza szczelin , a w cz ci szczeliny nie 
by oby uzwoje  cewki, co natychmiast 
obni a oby warto  wspó czynnika 
si y, a wi c reakcj  nieproporcjonaln  
do przep ywaj cego pr du – a propor-
cjonalno  jest warunkiem liniowej 
(w wymiarze dynamicznym) pracy 
uk adu drgaj cego.  

Trzeba wi c wybra  jedno z dwoj-
ga – albo cewka musi by  krótsza 
od szczeliny (w pozycji spoczynkowej 
pozostawia  niewype nion  szczelin  
na jej skrajach), albo d u sza od szcze-
liny (w pozycji spoczynkowej wycho-
dzi  ze szczeliny w podobnym stopniu 
po obydwu jej stronach). Wtedy b dzie 
mo liwa liniowa praca w takim zakresie 
amplitud, w jakim cewka w ca o ci 
b dzie pozostawa  w szczelinie (cho-
cia  nie b dzie jej wype nia  w ca o ci 
– przypadek krótkiej cewki w d ugiej 
szczelinie) albo w jakim szczelina 
b dzie w ca o ci wype niona cewk  
(chocia  nie ca a cewka b dzie si  znaj-
dowa  w szczelinie – przypadek d ugiej 
cewki w krótkiej szczelinie). cz c 
obydwa przypadki we wspólnym wnio-
sku: Liniowa praca jest zapewniona 
w zakresie amplitud okre lonych przez 
bezwzgl dn  warto  ró nicy mi dzy 
d ugo ci  szczeliny i d ugo ci  cewki. 

Im ró nica wi ksza, tym wi ksza 
liniowa amplituda, a wi c i moc 
w zakresie niskich cz stotliwo ci (wy-
magaj cych w a nie pracy przy du ych 
amplitudach), ale ni sza efektywno . 

Co  za co . Ponadto warto si  zre-
 ektowa , e nawet widok pot nego 

uk adu magnetycznego nie gwarantuje 
wysokiej efektywno ci. Uk ad krótkiej 
cewki w wysokiej szczelinie zapewnia 
ni sze zniekszta cenia dlatego, e przy 
pracy (liniowej) w granicach tak wy-
znaczonej, dopuszczalnej amplitudy, 
cewka znajduje si  zawsze w „czystym” 
(równomiernym) polu magnetycznym 
szczeliny, podczas gdy poza szczelin  
znajduje si  pole rozproszone (zagi te 
linie pola), w którym musi pracowa  
d uga cewka uk adu z krótk  szczelin . 
Wype nienie szczeliny cewk  nale y te  
rozwa a  w innym wymiarze geome-
trycznym (nie tylko d ugo ci) – im „cia-

niej” wype niona szczelina, tym lepiej 
wykorzystane znajduj ce si  w niej pole 
magnetyczne; oczywi cie cewka pod 
adnym pozorem nie mo e „obciera ”, 

dotyka  szczeliny, musi mie  w niej 
minimalny luz, aby porusza  si  swo-
bodnie, i to przy du ych amplitudach. 
Wymaga to bardzo precyzyjnego wyko-
nania wszystkich elementów i monta u, 
bardzo niskich tolerancji, osi galnych 
tylko u najlepszych producentów, ewen-
tualnie zastosowania w uzwojeniu dru-
tu o specjalnym pro  lu – prostok tnym 
b d  sze ciok tnym – który nawini ty 
w kilku warstwach pozostawia mi dzy 
uzwojeniami mniej „wolnego” miejsca.

KRÓTKA CEWKA 

15-cm g o nik nisko- redniotonowy 
pracuj cy w SCM7 ma wyj tkowo 
du y uk ad magnetyczny, ale jego si a 
jest potrzebna dla uzyskania cho by 
przyzwoitej efektywno ci przy uk adzie 
krótkiej cewki w d ugiej szczelinie. 

14227729
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ODS UCH
ATC wybi y si  na co  specjalnego, 

po trosze oczekiwanego, po trosze 
zaskakuj cego, na pewno wybitnego 
i co najwa niejsze – bardzo, bardzo 
przyjemnego. Konstrukcje o niskiej 
efektywno ci maj  tendencj  do grania 
spokojnego, mi kkiego, ale czasami su-
chego i „martwego”. I nic tu nie pomo e 
moc, b dzie tylko g o niej, a muzyka 
wcale nie nabierze rumie ców. Tego 
w a nie troch  si  obawia em, zbytniej 
agodno ci, licz c zarazem na wyra  no-

wanie i profesjonaln  neutralno . 

SCM7 zagra y z wielk  
ochot , niemal rado ci , 

tworz c bliski pierw-
szy plan, zapewniaj c 
najwy sz  komunika-
tywno , jednocze nie 

intymno , lekko  
i otwarto . 

Ten d wi k jest mi kki i ciep y, ale 
w ramach innej charakterystyki tonalnej 
ni  zwykle skojarzona z takimi cechami. 
Tym razem niskie tony nie „grzej ”, 
co wcale nie jest oczywiste dla g o ni-
ków tej wielko ci, bowiem nawet wy szy 
bas, który ju  atwo wyeksponowa  
w takiej konstrukcji, mo e zapewni  
nam doci enie i namiastk  „pot gi”. 
Ten w tek jednak nam „odpad ” i mo e 
to ustawi o ca e brzmienie w tak cieka-
wej perspektywie. Niskie cz stotliwo ci 
z SCM7 s skromne, ale szlachetne 
i eleganckie. Nie nadrabiano wy szym 
basem, niczego nie „podpompowano”, 
mamy program minimum, ale wykonany 
perfekcyjnie. Basik pojawia si  w roli 
wspomagaj cej, jest równy, czysty. Tym 
razem nie obiecujemy dynamiki, kon-
turów, kraw dzi itp., ale i nie straszymy 
ani twardo ci , ani t usto ci . De  cyt 
pojawia si , gdy próbujemy gra  g o niej 
– i moc ze wzmacniacza nic tutaj nie 
pomo e, wr cz przeciwnie, po prostu 
g o nik wi cej nie przetworzy na d wi k, 
wchodzi w kompresj  i ca o  „siada”. 
Ale SCM7 nie kupujemy dla basu; jest 
go tylko tyle i a tyle, aby mo na by o, 
bez dojmuj cego wra enia niekomplet-
no ci, delektowa  si ... rednic . 

SCM7 „wygenerowa y” najpi kniejsze 
wokale w ca ym te cie; soczyste, pe ne, 
p ynne. Plastyczne i bliskie, troch  
oleiste i s odkie, a przy tym wci  dobrze 
zró nicowane. Góra pasma jest zwy-
czajnie bezproblemowa – odpowiednio 
ustawiona, ale niepodporz dkowana, 

ATC SCM7 

CENA  DYSTRYBUTOR 
4700 z   Planeta D wi ku    
www.planetadzwi ku.com

WYKONANIE Wy mienita, oryginalna 
technika g o nikowa za przyst pn  cen . Solidna 
i elegancka obudowa w wygi tymi ciankami, 
niezwyk a maskownica dodaje nowoczesno ci. 
7,5 kg doskona ego mini-monitora.       

POMIARY Zrównowa ona charakterysty-
ka przetwarzania i dobre rozpraszanie, spadek 
-6 dB przy 45 Hz. Impedancja znamionowa 
8 omów, niska czu o  79 dB. Nie zagraj  g o no, 
ale w roli monitora bliskiego pola - wystarczy.   

BRZMIENIE Ciep e, mi kkie, bliskie, 
spójne, plastyczne, a przy tym czyste, d wi czne, 
selektywne - ani troch  nie przyciemnione. Bas 
delikatny, równy, dok adny, adnie rozci gni ty. 
Pi kna rednica, najlepsze wokale w te cie. Ujmu-
j ce, a przy tym profesjonalnie zrównowa one.      

ma swoje do pokazania, i ma do tego 
do  b ysku, który jednak nie skupia 
nadmiernie uwagi. D wi k jest spójny 
(co jednak jest umiej tno ci  prawie 
wszystkich testowanych modeli) i kon-
sekwentny w ca ym pasmie – lekko 
zmi kczony, zaokr glony, a przy tym 
klarowny, d wi czny, niezmulony, swo-
bodny. Lekkie i dostojne – zadziwiaj ce 
po czenie. Detal nie dzwoni, nie jest te  
wyostrzony, a wydaje si , e s yszymy 
wszystko, co... chcemy us ysze . Nawet 
je eli z innego monitora mo na us ysze  
jeszcze wi cej, to nie dostajemy obrazu 
tak harmonijnego i lekkostrawnego.  
Pod jednym warunkiem – „rado  
grania” SCM7, maj ca najpewniej ród o 
zarówno w niskich zniekszta ceniach, 
jak i w liniowej charakterystyce zakresu 

rednio-wysokotonowego, mo e 
skutkowa  lekk  krzykliwo ci  (wci  
w okre lonej „zmi kczonej” manierze) 
przy s abych nagraniach; wtedy si  oka-
e, e SCM7 ju  bardziej nie zmi kcz , 

a na pewno „nie dociepl ”. 

Ka de nagranie klei si  
do uszu, wi c s uchajmy 

przez SCM7 tego, 
co lubimy i co ma przy-

zwoit  jako . 
Nie szukajmy dziury w ca ym, szpera-

j c czy to po nieciekawych nagraniach 
„audio  lskich” (szkoda czasu na nud ), 
czy po nagraniach z problemami (i tak 
mamy ich dosy ). Chocia  gdy pojawia 
si  wokal... obroni chyba ka de nagra-
nie, nawet jak b dzie troch  zbyt blisko, 
to czego  podobnego nie do wiadczymy 
z innych monitorów. Komu nie polecam 
SCM7? Bez sarkazmu – tym, którzy za 
pomoc  monitorów chc  nag o ni  

15-cm nisko- redniotonowy to ma a maszynka do robienia 
doskona ego basu z obudowy zamkni tej, a jednocze nie do czaro-
wania pi kn  rednic . Centralna cz , du a "nak adka przeciwpy-

owa", jest 50-mm tekstyln  kopu k , nas czon  podobnie, jak s ynne 
75-mm kopu ki redniotonowe ATC; "lepi ca" jest równie  g ówna, 

celulozowa cz  membrany. Wydatne zawieszenie pozwala 
na prac  z du ymi wychyleniami.      

Wysokotonowa 
kopu ka 25 mm 
wygl da do  
zwyczajnie, 
ale szczegó y jej 
konstrukcji s  
bez zarzutu.   

du e pomieszczenie (a czasami si  
to udaje); tym, którzy oczekuj  mocniej-
szego basu (to te  mo liwe z monitorów 
nawet tej wielko ci); tym, którzy chc  
mie  pe ny wgl d we wszystkie szczegó y 
nagrania (znajd  si  bardziej rozdzielcze); 
no i tym, którzy szukaj  ma ych monitorów 
do lampy... to b dzie najtrudniejsze. 
Chyba wystarczy argumentów „przeciw”, 
eby nikt nie pos dza  mnie, e jestem 

wobec SCM7 bezkrytyczny, chocia  
faktem jest, e jestem ich talentami wokal-
nymi (i pochodnymi) zafascynowany. 
No i konstrukcj  – takiej „ceg y”, monitora 
o takiej g sto ci (dos ownie; przypomn  
– g sto  to stosunek masy do obj to ci) 
jeszcze nie spotka em, w adnym zakresie 
cenowym. I ten przetwornik nisko- red-
niotonowy... Wszystko razem „zagra o” 
dos ownie i w przeno ni.
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