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SWANS M3
KOLUMNY PODSTAWKOWE

Ach ta wstęga!

Model M3 bazuje na świetnej wstędze, ale to tylko jedna z jego tajemnic...
hoć wstęgowe głośniki
wysokotonowe raczej rzadko
widuje się w kolumnach, to
jednak są na rynku firmy
mające w katalogu przynajmniej kilka
modeli wykorzystujących to rozwiązanie.
Wśród nich jest kanadyjski Swans, którego
konstrukcje ze wstęgowym tweeterem
mieliśmy już okazję recenzować. Tego
rodzaju przetworniki mają wiele zalet,
ale też nie zawsze są łatwe w aplikacji.
Mimo to niektórzy producenci opanowali
tę sztukę niemal do perfekcji – wystarczy
wspomnieć Elaca czy Monitor Audio.
Trójdrożna podstawkowa konstrukcja
Swans M3 wchodzi w skład serii kolumn
adresowanych zarówno do miłośników
stereo, jak i kina domowego. Oprócz testowanych przez nas monitorów składają
się na nią także olbrzymie, imponujące
podłogówki – model M6, jak również
jednostki przygotowane specjalnie z myślą
o obsłudze kanału centralnego i tylnych
w zestawach multichannel.

drgającej. Piętro wyżej znalazła się miękka,
nasączana tekstylna kopułka wyposażona
w cewkę nawiniętą płaskim drutem, dzięki
czemu udało się osiągnąć idealną geometrię na linii szczelina–cewka i zyskać
tym samym nieco lepszą skuteczność oraz
bardziej wygładzony przebieg częstotliwości w użytecznym zakresie. Wspomniana
kopułka posiada wspólny kołnierz wraz
z wstęgowym głośnikiem wysokotonowym
wyposażonym w ultralekką membranę
z folii metalowej – jest to udoskonalony
model RT1.3W, bezpośredni następca
udanego RT1. Płytka z elementami
zwrotnicy charakteryzuje się filtrami pracującymi z bardzo stromym nachyleniem
24dB/okt., co pozwoliło na właściwe
zgranie wszystkich przetworników poprzez
ich precyzyjne odcięcie w poszczególnych punktach podziału – z pewnością
odciążyło to nieco głośniki pod względem
przetwarzanej mocy, a zwłaszcza kopułkę
średniotonową pracującą w dosyć szerokim paśmie.

Budowa

Jakość dźwięku

C

Model M3 bazuje na masywnej obudowie
wykonanej zarówno z naturalnego drewna, jak i płyt MDF, z których zbudowano
przednią i tylną ściankę – polakierowano
je na czarny półmat, a wydatne zaokrąglenia, zwłaszcza w obrębie krawędzi płyty
czołowej, pozwoliły znacznie zredukować
zjawisko dyfrakcji fal akustycznych, co
w przypadku wstęgi nabiera szczególnego
znaczenia. Front również lekko pochylono
do tyłu, co świadczy o dużej uwadze
przykładanej przez konstruktorów do
kwestii prawidłowego zgrania czasowego
fal akustycznych promieniowanych przez
poszczególne przetworniki. Pozostałe
ścianki skrzynki zbudowano ze specjalnie
przygotowanego i sezonowanego drewna
wiśniowego, frezowanego za pomocą
obrabiarki CNC. Wewnątrz zauważyliśmy
kilka wzmocnień poprzecznych zwiększających sztywność obudowy, która
naszym zdaniem stwarza bardzo dobre
warunki pracy zwłaszcza dla przetwornika niskotonowego. A skoro już mowa
o przetwornikach, to pasmo niskich tonów
i część średnicy powierzono stożkowi,
którego membranę wykonano z kewlarowego kompozytu w formie sztywnej
i lekkiej plecionki. Głośnik niskotonowy
został przygotowany do pracy przy dużych
obciążeniach, więc jego układ magnetyczny oraz kosz zbudowano w taki sposób,
aby zoptymalizować chłodzenie cewki

Swans M3 mają swój charakter i jeśli ktoś
ceni sobie wstęgowe głośniki wysokotonowe, to z pewnością propozycja kanadyjskiego producenta wyda mu się ciekawa.
Jak już wspomnieliśmy na początku, M3
to konstrukcja trójdrożna, co w przypadku kolumn podstawkowych jest raczej
rzadko spotykane. Ma to jednak swoje
uzasadnienie, bowiem tak przygotowany
zespół głośnikowy łączy w sobie zarówno
cechy dwudrożnego monitora z tradycyjną
kopułką, jak i konstrukcji opartych na
wstęgowych przetwornikach odtwarzających najwyższy zakres częstotliwości. Cała
tajemnica tkwi nie tyle w samej wstędze,
ile właśnie w kopułce średniotonowej,
będącej swego rodzaju pomostem, silnie
i zwarcie łączącym informacje odtwarzane
przez stożek basowy wraz z detalami
przekazywanymi przez wysublimowaną
konstrukcję wstęgową. Ta tekstylna nasączana kopułka wykonuje kawał dobrej
roboty, bowiem odtwarza dolny zakres
wysokich częstotliwości charakterystyczny
dla tradycyjnych tweeterów oraz wyższy
podzakres średnicy, z którym nie zawsze
dobrze radzą sobie przetworniki stożkowe
– chodzi nam tu przede wszystkim
o zniekształcenia charakterystyki oraz
to, co jest mocno związane z budową
przestrzeni – właściwe ukierunkowanie
fal akustycznych, z czym przy wyższych
zakresach z pewnością lepiej radzi sobie

DETALE

PRODUKT
Swans M3
RODZAJ
Kolumny
podstawkowe
CENA
8.875 zł (za parę)
WAGA
12,4 kg (szt.)
WYMIARY
(SxWxG)
258x450x364 mm
NAJWAŻNIEJSZE
CECHY
•Pasmo przenoszenia:
40Hz–22kHz
(+/-3dB)
•Skuteczność/
impedancja:
88dB/4Ω
•Zalecana moc
wzmacniacza: min.
15W
DYSTRYBUCJA
Hi-Fi Ja i Ty
www.swans-europe.eu

WARTO
WIEDZIEĆ
Swans M3 mogą się
pochwalić udaną
aplikacją wstęgowego
przetwornika wysokotonowego. Udało się
to osiągnąć przede
wszystkim dzięki starannemu podziałowi pasma akustycznego za pomocą filtrów zwrotnicy. Ten
niezwykle szczegółowy tweeter jest odcięty przez filtry dość
wysoko, bo w okolicy 5kHz, co umożliwiła kopułka przejmująca pasmo poniżej tej
częstotliwości i pracująca aż do podziału
z przetwornikiem stożkowym. Odciążona
wstęga może pracować bardziej liniowo, co przekłada się
na klarowane i pozbawione rezonansów
brzmienie.

RECENZJA

promieniująca kopułka średniotonowa.
Odciążona wstęga nie rezonuje i bardziej
skupia się na detalach oraz drobnych
dźwiękach, a jak wiadomo to właśnie ta
cecha przetworników wstęgowych jest
bardzo ceniona przez koneserów.
M3 brzmią przyjemnie, oferują delikatnie ocieplony i rozdzielczy przekaz,
zwłaszcza w paśmie wysokich tonów, ale –
co również ważne – wiele informacji przekazuje średnica. Te kolumny z pewnością
przypadną do gustu osobom preferującym
pełne i zrównoważone brzmienie okraszone kwiecistą barwą, gładkim jak jedwab
przekazem, przede wszystkim muzyki
akustycznej i instrumentalnej. Testowane
przez nas monitory bardzo dobrze radzą
sobie także z wokalami – przykładowo
Freddy Cole, nie chował się za kolumnami,
ale stał naprzeciw nas, śpiewając bez
tremy, z charakterystyczną chrypką.
W bezpośredniej konfrontacji z kolumnami z podobnego zakresu cenowego
model M3 wypada całkiem dobrze, ale też
słychać, że ma własną koncepcję brzmienia. Te piękne „łabędzie” nie są może tak
dynamiczne, jak Tannoy Definition DC8,
ani też nie oferują tak przekonującego
i szybkiego basu, jak Opera Callas (zob.
test w nr. 3/2011 HFC&HC), ale z pewnością niskie tony pasują charakterem to
pozostałych zakresów pasma.
Jeśli komuś zależy na uzyskaniu bardziej
niż przyzwoitych efektów dynamicznych,
powinien poeksperymentować z kablami
głośnikowymi – polecamy szybko brzmiące produkty Nordosta lub świetny pod
względem motoryki kabel DNM Stereo
Solid Core Precision (zob. test w tym
numerze). Jeśli chodzi o wzmacniacze, to
Swans M3 na pewno polubią konstrukcje
oferujące spory zapas dynamiki, jak np.
Music Hall a50.2 czy solidny lampowy
model Triton austriackiego Ayona o niebagatelnej mocy 100W na kanał. Wprawdzie
producent podaje, że minimalna moc
potrzebna do wysterowania tych kolumn
wynosi 15W, ale nie ma co ukrywać, że
M3 lubią dużo watów i z pewnością lepiej
poczują się w towarzystwie mocniejszych
konstrukcji. HFC

WERDYKT
JAKOŚĆ DŹWIĘKU

JAKOŚĆ/CENA

JAKOŚĆ WYKONANIA

WYSTEROWANIE

PLUSY: Fantastyczne brzmienie w zakresie najwyższych tonów dzięki dobrze
zestrojonej wstędze. Prawidłowo
odtwarzana przestrzeń i homogeniczny przekaz w całym paśmie
MINUSY: Fanom mocnych wrażeń mogą
się wydać zbyt spokojne i dystyngowane
OGÓŁEM: Swans pokazał, jak się konstruuje wielogłośnikowe monitory oparte na nietypowych przetwornikach. Te
kolumny brzmią tak, jak wyglądają, więc
Kanadyjczykom należą się słowa uznania za jednolitość formy i brzmienia
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