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Auddiofilskie kab
ble to wieczznie żywy teemat, nie tyylko w naszzym
środdowisku, ale także poza nim. Na przesttrzeni lat wie
elu ludzi dojrzzało
już ddo tego, aby postrzegać okablowanie
o
jako normalny element toru
t
auddio, jednak dyskusjom
d
na
a ich temat nie ma i nie
e będzie koń
ńca.
Dlacczego jedne kable grają tak a nie innaczej, czy w ogóle mo
ożna
mów
wić o tym, że
e grają, czy należałoby
n
raaczej określaćć to jako wpływ
na bbrzmienie sysstemu? Jedni upierają się,, że kable nie grają, tylko leżą
l
na ppodłodze, a drudzy
d
przypo
ominają im, żże wzmacniaccze też nie grają,
tylkko stoją na stoliku. Miedziane czy ssrebrne, grube czy cienkie,
wie lożyłowe czyy lite, tanie czy
c drogie... I tak wszysttko zlewa sięę w
jednno wielkie bla, bla, bla. Wielu produucentów sprzzętu grająceggo i
sam
mego okablow
wania twierdzzi, że kable ppowinny jedyynie wyciągaćć ze
sprzzętu maksimum jego możliwości, ale w prawdziw
wym życiu lud
dzie
zwyykle poszukują kabli o konkretnych właaściwościach brzmieniowyych.
Króttko mówiąc, chcą aby kable coś im jeeszcze poprawiły, naciągn
nęły
cha rakter syste
emu stereo w jakimś kierunku. Określenie
O
t
tych
poż ądanych właściwości sonicznych to juuż połowa sukkcesu, ale druga
połoowa to znale
ezienie kabli pasujących
p
ddo naszych wymagań. To jest
j
dopiero sztu
uka! Można wypożyczać
w
kolejne
k
modeele ze sklepów
w, jeśli ktoś jest
j na tyle uuparty, a właściciele sklep
pów
na tyle cierp
pliwi i wyrozu
umiali. Można
a czytać recennzje i na ich podstawie
p
zawęzić krąg pooszukiwań, ale
a też trudno
o na
tej podstawie wybrać ten jeden model i na dodattek być stuprocentowo pe
ewnym, że w naszych warrunkach zadziała
on dokładnie tak samo, jak
j w system
mie recenzentta. Stosunkow
wo prosta sprawa przeraddza się w zaggadkę niemal nie
do rozwiązaania. Ale mo
oże jednak jest prostszyy sposób, ab
by znaleźć kable
k
idealniie dopasowa
ane do naszzych
wymagań?
Całkiem nieedawno firmaa AriniAudio wprowadziłła do swojej oferty kable o nazwie Individual. Nazwa
N
tłumaaczy
właściwe wsszystko ‐ są to
o przewody robione
r
na inndywidualne zamówienie. W pierwszejj chwili myśle
eliśmy, że cho
odzi
o możliwośćć wykonania kabli o jakie
ejś bardzo sppecyficznej długości
d
albo ‐ dajmy na to ‐ krótkieggo interkoneektu
pełniącego jjednocześnie funkcję rozggałęziacza. Alee nie. Okazałło się, że zam
mówić można nie tylko kab
ble o konkrettnej
długości, ro
odzaju wtykó
ów czy wyglądzie zewnęętrznym, ale
e przede wsszystkim o kkonkretnych właściwościach
brzmieniowyych. Krótko mówiąc, zam
mawiamy kabble delikatnie
e eksponujące niskie tonyy, poprawiają
ące przestrzeeń i
dodające nieeco ciepła w zakresie śred
dnich tonów,, a producent specjalnie dla
d nas projeektuje taki włłaśnie przewó
ód i
po pewnym
m czasie dostaajemy paczuszkę do dom
mu. Tego jeszzcze nie było! Nie słyszel iśmy, aby na
awet duże firrmy
oferowały co
oś takiego, a jeśli już byłoby to możliw
we, takie indyw
widualne kab
ble musiałybyy kosztować dziesiątki
d
tysiięcy
złotych. Tym
mczasem byd
dgoska manu
ufaktura ofe ruje kable In
ndividual w cenach odpoowiadających
h średniej kllasy
przewodom "z półki".
O całej sprawie dowiedzzieliśmy się, kiedy
k
dostaliśśmy do testu
u kable głośn
nikowe, któree według pro
oducenta zosttały
przygotowane tak, aby poprawiały
p
prrzestrzeń i zw
większały prze
ejrzystość dźw
więku. Tak rzzeczywiście było, jednak skąd
mielibyśmy wiedzieć, że ktoś nie skon
nstruował takkich kabli przzez przypadek, po czym poowiedział, że
e właśnie takii od
początku miał zamiar? Była
B
tylko jed
dna możliwośść, aby to sprawdzić ‐ rzu
uciliśmy mu w
wyzwanie! Po
onieważ byliśśmy
świeżo po zzmianie kolu
umn w głów
wnym system
mie odsłuchow
wym i szuka
aliśmy kabli, które najlep
piej by do nich
n
pasowały, zwróciliśmy się do właścicciela firmy A
AriniAudio z prośbą
p
o przzygotowanie kabli o poda
anych przez nas
właściwościaach sonicznycch. Rękawica została podnniesiona, a ko
onstruktor za
aangażował siię w sprawę do tego stopnia,
że postanow
wił na własne uszy sprawdzić, czy praw
widłowo okreśśliliśmy to, czego nam bra kowało w brzzmieniu nowego
systemu. D
Dowiedzieliśm
my się, że jest
j
to raczzej normalnaa procedura, a każde zzamówienie jest dokład
dnie
konsultowan
ne z klientem
m. Po tych pie
erwszych odsłłuchach otrzyymaliśmy jeszcze kilka pyttań pomocnicczych, a po kilku
tygodniach llistonosz przyyniósł paczkę, na którą czeekaliśmy.

Historia
Ponieważ naasz test jest trochę
t
nietyp
powy, wprow
wadzimy do niego
n
jeden dodatkowy
d
akkapit. Skąd w ogóle wziąłł się
pomysł tworzenia kabli na indywidua
alne zamówi enie? Mało który produccent audiofilsskiego okablo
owania podjąąłby
się czegoś takiego. Jed
dnak dla AriniAudio jesst to całkiem
m naturalne,, ponieważ firma zajmu
uje się głów
wnie
projektowan
niem kabli dlaa muzyków i studiów naggraniowych. W ofercie zna
ajdziemy oczyywiście stand
dardowe mod
dele
przeznaczon
ne dla system
mów audio ‐ interkonektty, kable głośnikowe, zassilające, cyfroowe, słuchaw
wkowe... Jednak
oprócz nich dostępne są
s także prze
ewody instruumentalne, mikrofonowe
m
, gitarowe luub przeznaczzone do bardzo
konkretnych
h zastosowań
ń profesjonallnych. Audioffilom wydaje
e się, że tylko
o oni słyszą różnice międ
dzy kablami, ale
właściciel firrmy AriniAud
dio uważa, że
e muzycy są jjeszcze bardzziej wrażliwi na jakość okkablowania i doskonale zd
dają
sobie spraw
wę z wpływu tego elemen
ntu na ostateeczne brzmie
enie. Mało te
ego, podobnoo wielu z nicch podchodzi do
sprawy bard
dzo pragmatyycznie. Dla wo
okalisty kupnno nowego, le
epszego mikrrofonu to barrdzo duży wydatek. Jeżeli ten
sam lub cho
oćby zbliżonyy efekt uda się
s osiągnąć poprzez wym
mianę kabli, co
c będzie koosztowało zna
acznie mniej, to
zdecydowan
nie warto spróbować. Jeżżeli styl gry gitarzysty ulega z czasem
m zmianie i ttrzeba dopassować do nieego
brzmienie instrumentu, kabel równ
nież może z działać cudaa. Szczególnie przy długgościach, jakiie zazwyczaj są
wymagane w studiach, na koncertacch czy w sali prób. Nie każdy artysta może sobie pozwolić na kupno noweego
instrumentu
u za każdym razem, kiedy zechce zm
mienić coś w swojej twórczości. Produucent okablo
owania ma więc
w
spore pole do popisu, szczególnie jeśli
j
potrafi dać muzyko
om takie brzmienie, jakiee sobie wym
marzyli. Zdaniiem
konstruktoraa kabli AriniA
Audio, w przypadku systeemów audio sytuacja jestt bardzo poddobna. Wymiana kolumn czy
wzmacniacza wiąże się ze sporymi wydatkami, zresztą nie zawsze kon
niecznymi, jeeśli chcemy tylko delikattnie
zmniejszyć iilość wysokicch tonów lub
b poszerzyć scenę stereo
o bez robienia remontu i przemeblowania w dom
mu.
Pojawia się pytanie ‐ jakk uzyskać oczekiwany efekkt? Przecież charakteru
c
brzmienia kabbli nie ustawia się za pomocą
jakichś magicznych suwaaczków. Właśściciel firmy ttwierdzi, że doświadczeni
d
ie na tym poolu pozwala mu
m już w bardzo
dużym stopn
niu manewro
ować odpowiiednimi param
metrami, cho
oć przyznaje, że niektóre cechy brzmie
enia są łatwee do
osiągnięcia, a inne znacznie trudniejsze. Niektóre są ze sobą powiązane, inne wzajemniee się wykluczzają, a uzyskaanie
żądanej kom
mbinacji kilku
u parametrów
w może wym
magać długich
h eksperymen
ntów, częstoo nawet z dośść egzotycznyymi
materiałamii i rozwiązaniiami techniczznymi. Nasze zamówienie okazało się jednym
j
z tycch trudniejszyych, co tylko nas
ucieszyło, bo
o chcieliśmy przecież posttawić przed kkonstruktorem
m prawdziwe
e wyzwanie, a nie wstrzelićć się w to, co
o już
kiedyś zrobił i uznał za całkiem pro
oste. A co ttakiego sobie
e zażyczyliśm
my? Otóż chccieliśmy, abyy kable leciu
utko
podkreślały najniższy bas, zdejmowały troszeczkęę częstotliwości z przełom
mu średnich i wysokich to
onów, a do teego
dawały lekkkie ociepleniee w zakresie średnich tonnów i szerokką scenę sterreofoniczną. Konkretnie dźwięk
d
miał być
idealnie do
opasowany do
d kombinaccji wzmacniaacza Audiolab
b 8200A i kolumn Divinee Acoustics Proxima. Choć
początkowo
o potraktowaliśmy to jako eksperymennt, w miarę up
pływu czasu byliśmy corazz bardziej cie
ekawi, co z nieego
wyjdzie. Porra się przekon
nać!

Wygląd i fun
nkcjonalność
Kable przyjeeżdżają do naas w eleganckkim opakowa niu z firmow
wym logo. Dod
datkowo są ppakowane w miękki worekk ze
ściągaczem, a całość jesst zabezpieczzona jeszcze jednym, zew
wnętrznym ka
artonem zabeezpieczającym zawartośćć na
czas przesyłłki. W pudełkku znajdziemyy dokumentyy poświadczaające, że kable zostały wyykonane speccjalnie dla nas, a

do samych kkabli przywiązane są tabliczki z nazwą producenta i hologramem
m potwierdzaającym orygin
nalność wyro
obu.
Oprawa god
dna hi‐endow
wego produktu. Wygląd kaabli był oczyw
wiście zgodnyy z naszym zaamówieniem. Chcieliśmy, aby
były maksym
malnie prostee i wygodne w użytkowanniu, ponieważż przy częstycch zmianach sprzętu wsze
elkie dodatko
owe
elementy w rodzaju puszzek czy masywnych wtykóów tylko nam
m przeszkadza
ają. Ucieszyłaa nas także du
uża elastyczn
ność
przewodów,, co równieżż podnosi ko
omfort ich uużytkowania.. Prosiliśmy o przygotow
wanie kabli głośnikowych
g
h w
czarnych ko
oszulkach z wtykami
w
bana
anowymi typ u Z‐Plug, BFA
A czy jak kto
o tam chce jee nazywać. AriniAudio
A
może
jednak przyygotować kab
ble o zupełn
nie innym w
wyglądzie ‐ je
eśli klient tak sobie zażyyczy, mogą być
b na przykkład
czerwone lub złote, z zew
wnętrznym oplotem lub kooszulką z two
orzywa sztuczznego.

Brzmienie
Podłączaniu kabli AriniA
Audio towarrzyszyły więkksze emocje
e, niż testom
m hi‐endowyych kolumn. W odsłuchach
uczestniczyła trójka receenzentów, a Individual zaastąpił bardzo
o dobre skąd
dinąd kable ggłośnikowe Se
evenrods RO
OD4.
Jeden kawaałek, drugi, trzeci, popatrrzyliśmy na ssiebie i teraz pytanie ‐ czy
c przygotoowane na zamówienie kaable
rzeczywiściee grają tak, jak miały grać? Nawet poo tym pierwsszym odsłuch
hu, kiedy now
we przewody mogły jeszzcze
wymagać trrochę czasu na dotarcie, wniosek byłł prosty ‐ tak. Konstruktorowi udało się zrobić dokładnie
d
to,, co
obiecał. Najjbardziej zad
dziwiło nas jednak to, żee brzmienie było w ogó
ólnym zarysiee bardzo naturalne, dob
brze
zrównoważo
one i realisttyczne, a do
odatkowe sm
maczki o któ
óre prosiliśm
my były jedyynie ozdobam
mi ‐ dodatkaami
nadającymi całości odro
obinę własnego charakterru. Przed podłączeniem kabli
k
obawiaaliśmy się, że
e konstruktorr ze
wszystkim p
przesadzi, staarając się ud
dowodnić naam, jakie maa możliwości kształtowannia brzmienia
a. Ale nie! Jeśli
J
prosiliśmy o dość delikattne podkręce
enie najniższeego basu, to dostaliśmy
d
w tej części paasma lekką gó
órkę, a nie jaakąś
eksplozję bu
uczącego do
ołu. Dowodzi to nie tylk o sporych umiejętności
u
konstruktoraa, ale też je
ego muzyczneego
wyczucia i p
poszanowaniaa dla idei higgh fidelity ‐ w
wysokiej wierności. Poza zasugerowany
z
ymi przez na
as smaczkami, w
brzmieniu kaabli AriniAud
dio nie zidentyfikowaliśmyy żadnych ew
widentnych od
dstępstw od nneutralności.. Czy oznaczaa to,
że można so
obie zażyczyć dowolną mo
odyfikację brzzmienia bez efektów
e
uboccznych? Możee nie zawsze się to uda, ale w
naszym przyypadku wyszło znakomicie
e.
Pozostało jeeszcze jedno ważne
w
pytanie, które zadaawaliśmy sob
bie jeszcze zanim przyjechhała do nas paczka z kablaami.
Nawet jeśli uda się uzyskać takie passmo jakie chccieliśmy i takką barwę jakiej oczekiwaliiśmy, to jak zaprezentują
z
się
kable AriniA
Audio pod wzzględem przejrzystości, dyynamiki, stere
eofonii? Przecież może byyć tak, że dosstaniemy trochę
więcej tego najniższego basu i troch
hę mniej syczzącego przełłomu średnicch i wysokichh tonów, ale na co komu
u to
wszystko, jeeśli dźwięk będzie rozlazły, spowolnniony, przym
mulony i małło szczegółow
wy? Przecieżż tego nikt nie
obiecywał, a nawet prakktycznie nie rozmawialiśm
r
my na ten temat z konstrruktorem. I cco? Nasze ob
bawy okazały się
całkowicie n
nieuzasadnio
one. No to już jest przeggięcie! Żeby zrobić kable
e o konkretnnym brzmien
niu, a przy tym
t
wycisnąć z n
nich taką rozd
dzielczość, szyybkość i stereeofonię? Szczzerze mówiącc byliśmy przyygotowani na
a to, że w starciu
z topowymi Sevenrodsam
mi Individuale
e trochę poleegną. ROD4 są
s znacznie droższe, ale too nawet nie jest takie ważżne.
Ważne jest to, że naszym zdaniem są
s to kable ggrające bardzzo żwawo, ko
onkretnie, naaturalnie, ale
e czasami naw
wet
nieco bezko
ompromisowo
o. Przewody AriniAudio ddawały zbliżo
oną szybkośćć i rozdzielczzość, ale bezz jakiegokolw
wiek
jazgotu. Ich góra okazałaa się bardziej otwarta, niż rozjaśniona, bardziej błysszcząca, niż ppiszcząca. Barrdzo fajnie sięę to
wszystko komponowało.
Po kilku dn
niach słuchan
nia brzmienie nabrało jeeszcze trochę ogłady, sttało się barddziej spójne,, bas delikattnie
przyspieszył, a scena steereofoniczna rozrosła się w wymiarze szerokości. Zmiany
Z
były ddyskretne, ale jednoznaczznie
pozytywne. Na koniec po
obawiliśmy siię trochę wzm
macniaczami ‐ zamieniliśm
my Audiolabaa 8200A na Creeka Destinyy 2,
a potem sp
prawdziliśmy kombinację Audiolaba w roli przedw
wzmacniacza z końcówkąą mocy T+A Amp 8. Wtedy
ostatecznie potwierdziło
o się to, że do
ostaliśmy to, co od począttku chcieliśm
my osiągnąć ‐ kable idealnie uzupełniające
brzmienie kolumn Divinee Acoustics Proxima.
P
Natuuralnie nie skkończymy tesstować kabli głośnikowycch, ale będzieemy
tę parę trakttować trochęę jak komplett. Dla posiadaaczy tych kolu
umn, którzy zgadzają
z
się z naszymi obsserwacjami z ich

odsłuchu, bęędzie to więcc gotowa recepta na sukcces. Możecie spokojnie zro
obić to, co m
my ‐ konstrukkcja kabli jest już
doszlifowana. A dla wszyystkich innych
h ten test będdzie konkretn
ną informacją ‐ jeśli jesteśccie zmęczeni szukaniem kabli
dopasowanyych do daneggo zestawu allbo nawet sięę tego nie podejmowaliściie, możecie zzwrócić się o pomoc do małej
firmy z Bydggoszczy.

Budowa i paarametry
Nikogo chyb
ba nie zdziwi to, że produ
ucent niechęttnie ujawnia szczegóły we
ewnętrznej koonstrukcji przewodów, kttóre
były projekttowane na sp
pecjalne zamó
ówienie z myyślą o uzyskaniu konkretn
nych właściwoości brzmieniowych. Po kilku
mailach udaało nam się jednak
j
czego
oś dowiedziećć. Jak pisze sam
s
produce
ent, budowa i materiały wynikają
w
z ceelu,
który należaało osiągnąć ‐ oczekiwaneggo brzmieniaa. Przewodnikkiem jest mie
edź beztlenow
wa klasy czysttości 6N, a taakże
srebro. Kabeel wyposażon
ny jest we wttyki bananow
we. Ma też naadany unikalny i zarejestrrowany nume
er seryjny, kttóry
jednoznaczn
nie identyfiku
uje własnościi i przeznaczeenie tego kabla. Oczywiście nie mogliiśmy się pow
wstrzymać prrzed
zadawaniem
m kolejnych pytań,
p
na przzykład z jakicch materiałów korzysta AriniAudio,
A
ggdy ma do zrrobienia kable o
zupełnie inn
nym brzmieniiu. Niektóre rozwiązania
r
ookazały się do
ość zaskakują
ące, ale nie m
możemy ich ujawniać.
u
Ważna
wiadomość jjest jednak taaka, że po zło
ożeniu zamów
wienia testow
wane są nie tyylko standarddowe konstru
ukcje, a strojeenie
kabla nie po
olega na ustalleniu proporccji między mi edzią a srebrrem czy innym
mi dość prosttymi zabiegam
mi. Proces jesst o
wiele bardzziej skomplikkowany, czassochłonny i kosztowny, ale dzięki mieszaniu
m
róóżnych materiałów i meetod
składania kaabli, uzyskujemy ostateczn
nie większą d okładność i zgodność
z
z tyym, co zamów
wiliśmy. Skoro
o już jesteśmy w
tym temaciee, warto wspomnieć o cenach. Jak to bywa z produktami wyjąttkowymi i wyytwarzanymi na zamówienie,
ostateczny kkoszt może się
s wahać, ale
e w pewnychh granicach, które większość audiofilóów uzna za bardzo rozsąd
dne.
Nasz głośnikkowy Individ
dual nie wykkorzystuje jakkichś kosmicznych materriałów, ale jeego wykonan
nie było bardzo
pracochłonn
ne i w związkku z tym cena
a takiego kabbla to 2500 złł (2 x 3 m). Nie jest to kw
wota przypraw
wiająca o zaw
wrót
głowy. Jeżeli to jednak za
z dużo, mam
my dobrą wiaadomość ‐ tuż po dostarczzeniu kabla ddo naszej red
dakcji produccent
postanowił podrążyć tem
mat jeszcze trochę
t
i stwi erdził, że po
odobny efekt da się uzyskkać stosując trochę prosttszą
konstrukcję.. Taki kabel nie będzie miał
m takiego nasycenia barw,
b
ale pod
dstawowy effekt będzie ten
t sam i kaabel
zamknie się kwotą 1950 zł. Ponieważ był to przew
wód dedykowaany kolumnom Divine Acooustics Proxim
ma, które też nie
są drogie, w
więcej osób bęędzie mogło sobie pozwo lić na takie sp
personalizow
wane rozwiązaanie. Oba kab
ble są w każd
dym
razie stuprocentowo pow
wtarzalne i prrzetestowanee przez produ
ucenta.
Konfiguracjaa
Divine Acou
ustics Proxima, Audiolab 8200A, Creeek Destiny 2, T+A AMP 8,
8 Naim CD 55XS, Albedo Geo, Sevenrods
ROD4, KBL SSound Red Eyye, Enerr Tablette 6S, Audiioquest NRG‐‐2, Gigawatt LC‐2 mkII.

Werdykt
Można mów
wić, że rolą kabli nie po
owinno być m
modyfikowan
nie brzmienia
a, ale wielu ludzi właśniie tego od nich
n
oczekuje. W prawdziwym
m życiu każdyy element to ru audio wprrowadza coś od siebie ‐ czzy jest to wzmacniacz, listtwa
czy kabel gło
ośnikowy. Skłładanie syste
emu z wykorzzystaniem gottowych produ
uktów to zajęęcie wymagajjące cierpliwo
ości
‐ próbowan
nia, podłączaania, zabawyy na zasadziie prób i błłędów. Wyobrażacie sobbie, jaka byłłaby odpowiedź

Audioquestaa, Tary Labs, Nordosta alb
bo Fadela, gddybyście zadzzwonili do nich i powiedzzieli "zróbcie kabel, który gra
tak i tak"? B
Bo my chyba wiemy. Pierrwsza opcja tto "hahaha, do widzenia"" a druga "ehhm, milion dolarów zaliczzki i
pomyślimy". Tutaj dosttajemy indyw
widualnie strrojone kable
e w cenie niskich mode li zagraniczn
nych firm. Duży
D
szacunek dlaa konstruktora za jego um
miejętności "rrobienia" dźw
więku i oczyw
wiście za podjjęcie naszego
o wyzwania. Nie
każdy w braanży audio miałby taką od
dwagę i ‐ pow
wiedzmy bez ogródek ‐ takie jaja.
Dane techniczne
Rodzaj kablaa: kabel głośn
nikowy
Materiał przzewodników: Srebro, OFC 6N
Cena: 2500 zzł (2 x 3 m)
Sprzęt do teestu dostarczyyła firma Arin
niAudio.
Równowagaa tonalna

Dynamika

Rozdzielczośść

Barwa dźwięęku

Szybkość

Spójność

Muzykalność

Szerokość scceny stereo

Głębia scenyy stereo

Jakość wyko
onania

Funkcjonaln
ność

Cena

Nagroda

