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an Saleem Saffarini odwiedził nas na
Audio Show 2008. Wizyta zakończyła
się zakupem kolumn Swans M6002.
Wyjątkowe walory brzmieniowe tego modelu wywołują spontaniczne reakcje (1). Sama
wystawa nie jest miejscem bezpośredniej
sprzedaży. Przypadek Pana Saleema jest wyjątkowy, co z uśmiechem potwierdzili zaprzyjaźnieni wystawcy z innych pokojów hotelu
Sobieski. I tak to się zaczęło – znajomość,
która trwa do dziś.
Po ponad roku otrzymaliśmy zaproszenie
wraz z prośbą o konfigurację zestawu stereo
u Pana Saleema w Warszawie. By dobrze wykonać zadanie, zadaliśmy gospodarzowi kilka
pytań. Było to jak rozpoznanie przed bitwą
albo jeszcze lepiej: jak wywiad lekarski. Aby
leczenie dało efekty, należy postawić trafną
diagnozę. Poczułem się jak doktor medycyny,

który do końca nie wie, w jakim stopniu rozpoznanie jest trafne i czy zaaplikowane leki przyniosą zamierzone skutki, a jeśli tak, to w jakiej
mierze złagodzą dolegliwości pacjenta.
„Torba lekarska” wypełniła się po brzegi akcesoriami, a gdy zabrakło miejsca, wzięliśmy
resztę pod pachę i do samochodu. Na miejscu
zastaliśmy oczekujących z niecierpliwością
gospodarzy, którzy podjęli nas specjałami...
kuchni arabskiej. Po kilku miłych chwilach
spędzonych przy stole wzięliśmy się do roboty.
Kolumny Swans M6002 zastaliśmy ustawione w sposób, który wzbudził nasze wątpliwości. Każdy właściciel tego modelu z pewnością
wie, jak korzystny efekt może dać ich nieznaczne choćby przesunięcie o kilka centymetrów:
dźwięk może „wskoczyć” na miejsce jak niegdyś obraz kontrolny podczas regulacji telewizora. Tutaj kolumny były oddalone od siebie na

odległość ok. 4m i to w pokoju o powierzchni
20m². Bazę zmniejszyliśmy do 2,5m, a boczne
woofery powędrowały na zewnątrz. To taka
specjalność Swansów M6002 – z tak ustawionymi głośnikami niskotonowymi grają bardziej
przestrzennie. Nasze wysiłki się opłaciły – kolumny zaprezentowały lepszą przestrzeń na
linii głośników, zniknął efekt jej ograniczenia.
Okazało się, że szerzej rozstawione zestawy
limitowały przestrzeń, były jakby słupami „od
do” i nic poza tym. Teraz przestrzeń była pomiędzy i poza nimi na linii głośników.
Przypadkowe okablowanie zastąpiliśmy
miedzianymi Goertzami (2): kolumnowymi i interkonektami. Dźwięk odpowiedział
natychmiast lepszą tonalnością, bez przypadkowości. Sprawę kabli potraktowaliśmy
odpowiednio do jakości sprzętu i możliwości
finansowych właściciela.
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W następnej kolejności zajęliśmy się siecią.
Standardową listwę sieciową z supermarketu
zastąpiliśmy specjalistyczną. Tak samo postąpiliśmy z sieciówkami. Dźwięk „urósł” i stał się
dojrzalszy. Nasz gospodarz był ciekaw wpływu
kondycjonera sieciowego na dźwięk. Z naszej
„torby lekarskiej” wyjęliśmy PC-1 Gigawatta (3). Gdy zajął swoje miejsce obok sprzętu,
twarz Pana Saleema wypogodziła się. Dźwięk
stał się o klasę lepszy – bas zyskał na kontroli, przekaz stał się bardziej rytmiczny, średnica
dźwięczniejsza, góra pasma kulturalniejsza, pojawiła się głębia. A nie mówiłem... Co prawda
przez telefon. Co się miało stać – to się stało!
Następnie zajęliśmy się poprawą akustyki
pomieszczenia. Zastaliśmy co prawda dwa rogi
na ścianie z kolumnami wyposażone w ćwierćwalce – lepsze to niż nic, bo dzięki temu udało
się zmniejszyć pogłos – jednak dla nas było

to stanowczo za mało. Przygotowaliśmy na
tę okazję panele pochłaniająco-rozpraszające
1x1m firmy Hooh Acoustic (4). Zaimprowizowaliśmy ich ustawienie w liczbie trzech na
krzesłach między kolumnami. I znowu radykalna zmiana: źródła pozorne stały się stabilniejsze, polepszyła się przestrzeń, teksty piosenek
stały się bardziej zrozumiałe. Cuda? Nie. Akustyka pomieszczenia ma decydujący wpływ
na dźwięk. Staramy się przekonywać o tym
naszych Klientów. Problem polega na tym, że
fani muzyki nie zdają sobie z tego sprawy. Poza
tym uwzględnienie ustrojów akustycznych stanowi problem, bo zajmują one miejsce i zmieniają wgląd pomieszczenia. I tu nie obeszło się
bez rozmów między Panem i Panią domu (5),
bo jedna strona była za, a druga już nie tak
bardzo... O doposażeniu akustycznym sufitu
nawet nie wspomnieliśmy.

Na koniec zademonstrowaliśmy tuning płyt
CD (6). Niewielu użytkowników ma świadomość, że prostymi zabiegami można realnie
poprawić ich jakość niezależnie od klasy posiadanego sprzętu. Zabraliśmy z sobą zielony flamaster, magnes i antystatyczny środek czyszczący. Zabieg na płytce trwał ok. pięciu minut,
po czym słuchacze z niedowierzaniem kręcili
głowami, że coś takiego jest w ogóle możliwe
– tak duża pozytywna zmiana za tak niewiele –
w sumie ok. 150zł. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia
(7) i satysfakcja, że pacjent ozdrowiał, a lekarz
się nie pomylił.
PS. Pan Saleem z małżonką zdecydowali się...
zamówić dodatkowe ustroje akustyczne. Kondycjoner Gigawatt PC-1 wraz z sieciówkami,
okablowanie Goertza i set do tuningu płyt CD
pozostały w ich domu.
INFO: Jacek Fidali, hifijaty@interia.eu
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