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Mintha mobiltelefon-gyartoktol megirigyelt hazi pengevetelkedot folytatna a System A~dio, hangsugarz6ik egymast muljak
felUl (jobban mondva alul) vekonysagban. Am esetukben nem
oncelu versengesrol van szo, a fiatal dan ceg ebben a sarkalatos
szerkesztesi elvben latja az elhelyezesre es zenei stilusra nezve
egyforman kozombos, vagyis az idealis hangsugarzo titkat.
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dealis megoldas persze n em lete.
zik, de nem mindegy, mennyire
sikeriil megkozeliteni
az eszmenykepet. A System Audio-t alapit6
Ole Witthoft elsosorban az eletszeru

hangzast, illetve annak alapveto feltetelet, asebesseget hianyolta a modern
hangsugarz6kb61. De nemesak konstruktorkent, hanem a fejlesztesi m6dszereket illetoen is halad6 gondolkod6nak tekinthetjiik: szerinte a teehnika gyors haladasaval esak ugy lehet
lepest tartani, ha a reszfeladatokat az
ahhoz legjobban erto specialistakra

bizzak, igy lett a Daniaban osszeszerelt, furnerozott es festett fehilettel is
kesziilo vadonatuj Ranger igazi nemzetkozi egyiittmukodes eredmenye.
Visszaterve a tervezesi koneepci6hoz, a Rangert is jegyzo OW szerint
a fobunos a lane elektronikus komponenseihez kepest egyebkent is lassu
dinamikus hangsugarz6k melymeghajt6janak nagy feliiletU, nehez, ezert
aztan meglehetosen lomha membranja, ha ezt sikeriil gyorsabb mozgasra
birni, mar kezben van a siker. Mig a
gyart6k tObbsege a komoly dobozmelyseget populista m6don
kihasznalva
lav6rmeretu
melynyom6t
epitene egy
ranger-forma kabinet oldalaba, addig az SA inkabb a
beliil ebredo hanghullamok
kozombositesere hasznalja a
mely epitesm6dot, es marmar vieeesen tOrpe,. esupan
104 mm teljes atmerovel szerenykedo wooferre bizza a
kozep- es melytartomanyt
egyarant. A Wll04XL egyseg apr6 membranja mindossze 0,8 grammos tOmegenek, hosszu munkautjanak,
lega~amlast elosegito aluontv~ny kosaranak, torzitast
minimalizal6
femgyurus
magnesenek,
iivegszalas
hangtekeresenek,
hatekony
hutesenek koszonhetoen az
atlagosnal 3-5-szor nagyobb
mobilitassal biiszkelkedhet,
vagyis nagy legmennyiseget
kepes megmozgatni a kivanatos sebesseggel. Ket es fel
utas rendszerben ket darab
dolgozik belole 900 Hz alatt,
mig a masik kettot 2200 Hzig engedi el a 24 dB /oktavos
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keresztvalt6, amely a ket par WBT
0780bananaljzatt61 Nordost Spellbinder kabeleken juttatja el a jelet hozzajuk. A melykozep sugarz6k MTM
konfiguraei6ban
fogjak kozre a 12
mm vastag aluminiumontveny frontlapra szerelt T2506XS2 esipog6t. A
www.hifipiac.hu
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adas egysegessege marad meg az
emberben. A p6ztalan, makulatlan
kiallas miatt nem annyira sejtelmes a
jazzkoncert helyszine, a vilagos, nyflt
szinpadon mindenki j61 latszik, hirehamva sincs a maskor nyomott, suru
levegonek. A ritmus is friss, de nem
kapkod6, termeszetebol fakad6 nyugalmat, megfontoltsagat
itt sem
veszfti el a hangkep. Az iitosszekci6
csak m6djaval eIenkfti fel a magassa"
vot, udvariasan pengnek-sziszegnek
a cinek, csorompolesrol
sz6 sem
lehet. Konnyed dallamokhoz konynye d talaias dukal, legalabbis a
Ranger eseteben, amely a popzene
stflusahoz idomulva kicsi kidombo-

hilonosen finom (0,0005 mm) mozgasokra kepes, 80 mg tomegu textilmembran kornyezetenek sajatos geometriaja kiterjeszti a magas frekvenciak sugarzasi szoget, ugyanakkor az
MTM elrendezes a karos visszaverodeseket megelozve alig sugaroz a plafon es padl6 iranyaba, mig a keskeny
elolap a sztere6kepet bomlaszt6 hullamelhajlasokat tartja kordaban. A
meglepoen szuk es rovid kiirtoju
reflexporton at lelegeztetett kabinet
tobbkamras szerkezettel segedkezik a
melyatvitel kiteljesfteseben, a 45 mm
vastag eliilso lapon a hangsz6r6kat
befogad6, feliil kiszelesedo fekete
platni a membranok mogotti legnyomast stabilizalja, es a magas talapzattal (ezt leszerelve juthatunk el az 5
literes tOltokamraig) egyiitt felkialt6jelet formazva a ranger j6lesoen technicista arculatat is meghatarozza.
Hangminoseg
A System Audio biiszke ra, hogy
hangsugarz6i nem igenyelnek laborkoriilmenyekhez
hasonl6 szobaakusztikat,
hetkoznapi
eletterben,
elhelyezesre val6 kiilonosebb igenyek
nelkiil hozzak a gyart6 altal kepviselt
hangminoseget. Ezen feliil a rangert
meg mufajfiiggetlennek
is igerik,
amihez egyvalamire van sziikseg: j6
kondfci6ban levo erositore, a viszonylag kis erzekenysegu, magas
terhelhetosegu hangdoboz meghajtasa ugyanis legalabb 70 wattot igenyel,
vagyis nem eppen a csoves erosftok
alma; Ezert a kis hatuliitoert egeszen
laza, konnyed, eletszagu szimfonikus
eloadassal karp6tol, a fesztelenseghez j6zan felbontas is jar, vagyis ugy
lesz informativ, hogy kozben nem
bonyol6dik bele vegzetesen a reszletekbe. Aki pedig a vekonydongaju
torony mini hangsz6r6ib61 kapasb61
levezeti a sovany megsz6lalast, alaposan melle is fog, melyhianynak

nyoma sincs, a Rangerre inkabb a
finom egyensuly, kiegyenlftettseg jellemzo, sz6val a mubasszust palastol6
dagalyossag, poffeszkedes is elkeriili
a produkci6t. Nyitott, kival6an f6kuszalt hangkepet kiemelkedo dinamika erositi, a tuttik kiilonosen stabilan
iilnek, j61 eltalalt tOmegiik nem zilalja
szet a reszleteket, bar a megindulasok
nem annyira frissek, mint az Explorernel (HFP63), egy kicsit mintha
visszafogna a lendiiletet a megizmosod6 basszusala'p. A magas epftes itt
is eme! egy kicsit a mertekletesen
tagolt hangszinpadon, a hangszerek
elhelyezkedese egyertelmu, a hangsuly megis inkabb a kozos jelenleten
van. A hangszinek messzemenoen
termeszetesek,
mesterkeletlensege,
szinezetlensege miatt enyhen lagynak tUnik a val6jaban semleges
karakter. Bar a tenorban van erG
boseggel, az operat megsem a csordultig toltott energiamezok aradasa
teszi emlekezetesse, inkabb a hangkepzes tisztasaga, a kovetkezetes elo-
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ritja a basszust, elenkit valamit a
magasakon, a temp6t is megszapor3.zza, a kozelebb hozott szinpadon
megis a kozepek fogjak meg a figyelmet, megnyugtat6an tisztak a fuv6sok es a zongora, egyediil a kulturalt
gitarokra lehetne rafogni nemi kiemelest. Sarkosabb temakkal persze tud
am feszes is lenni a hangzas, ilyen
helyzetekben jon j6l a gyors, rendfthetetlen, sehol sem gerjedo melytartomany. A hangerot is batran fellehet
tekerni, a Ranger szolgalatkeszen
emeli a hangnyomast, sehol sem hajland6 mlozni, mintha val6ban nem
hagyna magat zavartatni a kornyezeti viszonyokt6I.
Ajanlas
A Ranger betUhuen valtja be a
System Audio igeretet, val6di igazmond6, neutralis hanggal jatssza a
legkiilonbozobb musorszamokat, szilard, nyugodt muzsikajaba nemely
mufajon erzelembol, lelkesedesbol,
atmoszferab61 kivanna kicsit tObbet a
fUl, bar val6szinuleg ennek meg a
semlegesseg latna karat.
Zajacz Tamas

System Audio Ranger
Freki-atvitel: 45 Hz - 35 kHz
Teljesitmey:
300 W
Erzekenyseg: 87 dB
Impedamcia: 4 Ohm
Meretek (mm): 130x 1160x320
Tomeg:
28 kg
Ar:
680.000,- Ft
Forgalmaz6: Akusztika
Tel:
321-5384
Horilap:
www.hifibolt.hu
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