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A hangsugarzokivalasztasanal fontos szempont a mar megh~vo butorzat-
hoz, annak stilusahozvalo iIIeszkedes, sokszor az sem hatrany, ha a doboz
belesimul a kornyezetebe. A System Audio filigran hangsugarzoi megjele-
nesukben visszafogott eleganciat sugaroznak, hangzasban pedig a nagy
atlagtol eltero filozofiat testesitenek meg. Ållodobozai kozul tobb mint ket
eve (HFP 51), teszteltuk a SA 1750-est, melynek letezik egy olcsobb es
kisseszerenyebbkivitelUtestvere a 1550-es, mely - kUlonosenarerze-
kenysegerol ismert kis hazankban - szinten figyelemremelto darab.

AJ
ystem Audio filoz6fi-

aja egyszenl es erthe-

to. Mik6zben az elekt-

onikak t6bbnyire mer-

hetetleniil alacsony torzitast, kitii-

no jelemelkedesi sebesseget pro-

dukalnak, a lane vegen a1l6 hang-

sugarz6k finoman fogalmazva sin-

csenek a helyzet magasIatan,

nagysagrendekkel nagyobb a tor-

zitasuk, szinezik a hangot es ezen

feliil sokszor kisse 10mMk is.

Lehet ezen segiteni? Ole Vitthof

szerint igen, koncepci6ja a fen-

tebb felsorolt Mtranyossagokat

igyekszik korrigalni apr6cska

hangsz6r6k alkalmazasaval. A

mind6ssze 100 mm-es "motorok"

konnyii membranjai fiirgen kove-

tik a tekercsre erkezo elektromos

jel valtozasait, ezen feliil pedig

merevebbek is, mint nagyobb

atmeroju tarsaik, igy kisebb a tor-

zitas es alacsonyabb a szinezett-

seg. Mint az eletben csaknem

mindig, ezuttal is szamolni kell

negativumokkal, itt tortenetesen a

melyatvitel es az el6ållithat6

hangnyomas az, ami csorbåt szen-

vedne, ha nem hasznalnanak t6bb

darabot is (itt szamszerusitve 4) a

kisebb hangsz6r6kb61, hogy a

hangsugarz6 az 6sszesitett memb-

ranfeliilet altal kepes legyen a

melytartomany egeszenek k6zve-

titesere. A t6bb hangsz6r6 egyide-

ju alkalmazasa t6bbnyire ujabb -

de nem megoldhatatlan - probIe-

rnat vet fel, a terabrazolas tekin-

teteben, mivel itt az idealis meg-

oldas az egyutas (pontsugarz6)

konfiguraci6 lenne. Azert a fel-

adat nem megoldhatatlan...

Szembol nezve a 1550-es

extra keskeny, mind6ssze 13 cen-

tis, melysege es magassaga

viszont van boven. Azt, hogy a

ranezesre ingatag, oszlopszerii
szerkezet magat61oldalara ne dol-

j6n, egy talpkent szolgal6, eziist-
szinure festett MDF-Iap felszere-

lesevel ertek el, aki ennel is t6bb

biztonsagra vagyik, a doboz alja-
ban levalasztott kamråt t6ltheti

fel valaminagyobb fajsulylianyag-

gal, praktikusan szaraz homokkal.
Ezt egyebkent mindenkeppen

javallott elvegezni, mert a hangja-
nak is j6t tesz egy kis stabilitas-

t6bblet. Alapban negy gumilabon

all, aki ennel stabilabb alatamasz-

tasra vagyik,a tartozekkent szalli-
tott tiiskeket is beletekerheti a

talpakba.
A hangsz6r6selyem alatt 4

db 100 mm-es mely-k6zep-, es

egy 25 mm-es selyem d6m magas-

sugarz6 rejtozik ket csoportban:

feliil D'Apolito elrendezesben a

tweeter es ket mely-k6zep, majd

ezek alatt meg ketto, mind a Vifa

gyårtmanya. Egyet kivancsisagb61
kicsavaroztam. Kiemelni a helyerol

nem volt egyszeru mutatvany,

mert a hely szuk, mint a 2007-

es k6ltsegvetes, a magnes

viszont hatalmas, raadaskep-

pen arnyekolt. Kosara kemeny

muanyag, membranja impreg-

nalt papir, gumi peremmel es
inverz porvedo sapkaval. Ami

nem tetszett, az a sams kabel-

csatlakozas es a szemre gyatra

belso kabel, szinte k6nyorog-

nek a tuningert. (Megjegy-

zem, ebben az arban a legt6bb

sorozattermek hasonl6kep-

pen kabelezett, igy egysze-
rubb szerelni)

A doboz belso terfo-

gata nem osztott - mint

ahogy azt elsore gondolnank -

hanem mind a negy hangsz6r6

k6z6s terben dolgozik, melybOl a
hats6 falon ket, avatott szemnek is
hatalmas reflexcso asitozik, ezert

aztan a falhoz k6zeli elhelyezessel

ovatosan kell banni, pontosabban
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Irnpedaf]cia: 8D

Teljesftmeny: 150W
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fogalmazva keriilendo. Az MDF lapok beliil tabb helyen merevi-

tettek, az amugy sem nagy feliiletek csillapitasa miatt tehat agg6d-

ni nem kell, ez alaposan erezteti a hatasat a hangsugarz6 melyre-

produkci6jaban. Bi-kabelezesre, ill. kettos erositesre alkalmas csat-

lakoz6terminaJlal szerelik, atlagos minosegii aranyozott bananalj-

zatokkal ellatva.

Bar az erto hifista k6z6nseg egy resze allitja, a kinezet masod-

Iagos, j6magam eloszor a doboz kifogastalan furnerozasara figyel-

tern fel. Cseresznye szinben kiil6n6sen j61 mutat, de letezik juhar

es fekete koris szmekben is, akinek az'jobban tetszene. t
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HANGMINOSEG

Ezuttal is a Meridian G6/McIntosh 6300jNordost Valkyrja

6sszeallitas szolgaltatta az alapot a teszthez, minden felelmem elle-

nere teljes harm6niaban a 1550-nel.

Ha valaki cseppet is jartas a hangsugarz6k vilagaban, a dobo-

zokra tekintve gondolatai elosz6r a varhat6 sovany basszus k6riil

jarnak, talan eppen ezert az eIso meglepetest pontosan a dus, tes-

tes meIytartomany okozza. Az nem meglepo, hogy gyors, dinami-

kus, de a t6mege es intenzitasa annal inkabb. Valahogy a låtvany

es a hangzas nem ugyanazt mutatjak. Ahol kell, ott iit, neha olyan

intenzitassal, hogy a mellkasomon erzem, ugyanakkor a basszus-

gitar, vagy a nagybogo hangja is kottazhat6. Mindez egeszen nagy

(szinte buliba illo) hangeroig igaz, aztan egyszer csak elfogy az

ereje, egy kicsit elobb, mint azt a "hagyomanyos", egy nagy mely-

hangsz6r6s dobozoknal megszoktuk. A hangtartomany teteje a

tesztrendszerrel egyiitt szinten brillirozott, kiil6n6sen a jazz felve-

telekrol megsz61al6 cintanyerok es csorgok hangja fogott meg,

legies, felszabadult szarnyal6 jellegevel, mik6zben egy cseppet sem

valik elesse vagy karcossa. K6zeptartomanyban mar nem alkot

ennyire kiemelkedot, azert szep hegediihangjai es a k6rus hiteles

interpretaci6ja meg min dig messze atlag feletti.

Kiil6n6sen kivancsi voltam a teralkotasra. Jellemzoen atlagos

meretii teret rajzolt elem, ami szelessegben nem 16g tul a szoba

falain, ezzel szemben melysegben j6cskan, amit csak egeszen rit-

kan tapasztalni. A Carmina Buranan olyan erzesem tamadt, mint-

ha a szokottnål hatrebb iilnek,. ezzel egyiitt ponto san "pozicionål-

ta" a zenekar minden tagjat.; a k6rus, az iistdob, es a von6sok jate-

ka is szokott helyiikrol hallatszik.

Egyik kedvencem a Simply Red "Rio" koncertfelvetele - saj-

nos ebben a formaban csak DVD-n jelent meg. Szerencsere kifeje-

zetten elvezheto hangot kapunk a DVD-1ejatsz6 sztereo kimeneten

is. A felvetel szinhazteremben kesziilt, ez j61 erzekelheto az eIso

pillanatt61 kezdve, tavolabb keriilnek a falak, megno a tererzet,

mintha val6ban a helyszinen iilnek. Remek hangulat, liiktetes,

extazis, levegos "hatalmas" enekhang.

A 1550 legnagyobb erenye az egysegessege, es az ezzel paro-

sul6 miifajfiiggetlenseg. Minden stilusban otthon van, nem hang-

sulyozza tul a felvetelek egyetlen reszletet sem, igy aztan nem "hifi-

zesre", hanem zenehallgatasra csabit, mik6zben nyitott szemmel

eleg nebez elhinni, hogy a hangok abb61 a ket "pålcikab6l" j6nnek.

Nem hatrany az sem, hogy kepes a hangulati elemek k6zvetitesere

is, szemben nehany preciz, pontos, de lelektelen vetelytarsanak

megsz61alasaval.
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AJÅNLAS
A 1550 tehat kinezete ellenere nem szereti a kis szobåkat,

kell neki a ter, hogy erenyeit megcsillanthassa, es melytartomanya

ne iilj6n ra a produkci6ra. Szereti - mi tabb, igenyli - a gyors, ero-

t~ljes, de kifinomult tranzisztoros elektronikakat, valamint push-

pull (min. 2x40W) cs6vesekkel is szepen egyiittmiik6dik. Ha egy

nem atlagos kinezetii all-roundert keresel, es 280 ezer j6 magyar

forint kiadasa teged sem d6nt romba, pr6båld ki a SA-1550-t, talan

eppen az, amit keresel. msz
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