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elemnek k6sz6nhetoen. Mint emlitettem

a famunka egeszen kiveteles minosegO,

annyira t6keletes, hogy elsore nem is

venni eszre rajta, csak hajobban meg-

vizsgaljuk, hibak utan kutatva. Nincs raj-

taoHangsz6r6keszlete a hazai (marmint

dan) Vifa-t61szarmazik, termeszetesen je-

lentosen m6dositva. D'Appolito elrende-

zesben ket, 12 cm-es mely-k6zep vesz

k6zre egy 25 mm-es selyem d6mot.

Ezekrol a mely-k6zepekrol elsa pillantas-

ra nehez az iment hasznalt megnevezest

elfogadni, hiszen inkabb tOnnek k6zep,

mint melysugarz6knak, membranjuk at-

meroje csupan 85 mm. Csakhogy az em-

litett ketton kivOImeg kettot integraltak a

dobozba, amitol a membran felOletOk

6sszege j6tekonyan megn6vekedett.

Ezekk6z01egyet - kivancsisagunknak en-

gedve - kibanyasztunk a dobozb61.Az eI-

sa szimpatikus dolog az volt, hogy na-

gyon hosszu,torks csavarokkal r6gzitet-

tek. A masik, hogy pont akkora a magne-

se, hogy a Iyukon eppen csak befer. Mas
sz6val hatalmas, k6rOlbelOlakkora, mint a

membran. A membran aj61 bevalt imp-

regnalt papirb61 keszOlt,a szele butil gu-

mi. A hangsz6r6k magnesesen arnyekol-

tak, igy televizi6 k6zeleben is elhelyezhe-

to a hangfal. Most akar felsorolhatnank a

technikai parametereit is, de nem tesz-

szOk.Meg se nezzOk.Inkabb meghallgat-

juk. Elosz6r is, talaljunk egy neki val6

erositot, vagyis olyat, amivelleginkabb

tetszik a hangja. Kezdesnek mindjart egy

Primare 30.1-es. Majd egy Myryad

MI120-as,az Unison Piccolo-ja es a

Primare 120-asa.A cd-jatsz6 minden

esetben egy Primare D20 volt, a kabelek
a Nordost-t61szarmaztak, Solar Wind

hangsz6r6, Blue Heaven 6sszek6to es a
Vishnu hal6zati.Az erositok k6z01t6bb

felidonyi kiserletezgetes, nemi vitatkozas

rengeteg kabeldugdosas

utan a Myryad-ot valasz-
tottuk. A Piccolo volt az

egyik legjobb alternativa,

de kisse mosott melyei

miatt inkabb a Myryad

lett a nyero, mert ez

sz61ta leginkabb egyse-

gesen, megsem unalma-

san, vagy tolakod6n, te-
hat hosszu tavon val6szi-

nOlegjob b valasztas eb-
be a rendszerbe. Kellett

valamilyen 6sszehasonli-

tasi alapis, mert 6nma-

gaban nehez lett volna
barmifele k6vetkeztetes-

re jutni, sajat magahoz

nehez lett volna viszonyi-
tani. Erre a celra a

Dynaudio Audience 62-

es dobozt valasztottuk,

ami gyakorlatilag egy a

klasszikus formaju hang-

falat testesit meg. Ket

utas, egy 28mm-es ma-

gas es egy 17cm-es

mely-k6zep' hangsz6r6val

oldalankent. A System
Audio mellett hatarozot-

tan t6mzsi benyomast kelt. A 1750-es

hangjat hallva egyertelmOve valt elottem,

hogy ez a dan ceg nem beszelt a levega-

be, amikor a honlapjukra megirtak a mar-

keting sz6veget. Ezt a hangfalat mar nem

egyk6nnyen d6nti le a labar61az elektro-

nok gyorsasaga! Persze ez azert tulzas,

de olyan gyorsasaggal tud megsz6lalni,

amilyet eddig csak egy neves stUdi6 mo-
nitort61 hallottam. HihetetlenOI k6zvetlen

es precfz, megsem tolakod6, vagy farasz-

t6, pedig azok a dobozok, amik ennyire
informativak, szinte kivetel nelkOI farasz-

t6va valnak hosszabb zene-

hallgatas alkalmab61.Ez a

hangfal egyaltalan nem ban-

t6, amit pont azert jelenthe-

tek ki teljes bizonyossaggal,
mert tbbbfele erositon is

meghallgattuk es egyiken

sem jelentkezett ez a proble-
ma. Emlitettem a monitoro-

kat. A System Audio hangja

leginkabb egy j6fele monitor-
ra emlekeztet, kimeletlenOI

megmutatja az elotte dolgo-

z6 kompones karakteret,

gyengesegeit, de erenyeit is.

Az 6sszes meghallgatott ero-

sita hangjat t6keletesen es

gyorsan meg lehetett hata-
rozni. A 1750-es nem hazu-

dik, nem burkolja j6tekony
k6dbe a zeneben hallhat6

mellenyulasokat, vagy hamis

hangokat, felveteli gyengese-

geket, rossz koncerttermek

generalta akusztikat. De a le-

mezre kerOlt (erral azert meg
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lehetne kerdezni Szalai mestert: hogyan
kerOIaz erzelem a lemezre?) erzelmeket

is maradektalanul tolmacsolja. Nem egy

unalmas hang. Sokkai inkabb eletteli, vi-

dam, vibral6. De tud komor is lenni. Epp,

mint az a felvetel, amit a lemezjatsz6ba

gyOrtOnk. Olyan gyors, hogy a Dyno hoz-

za kepest lassunak, mack6sabbnak hat,

pont, mint ahogy mellette kinez. Pedig,

aki egyszer mar hallotta a 62-est, nem

azt emelne ki a hangab61,hogy lassu.

Nemreg az Inerneten olvastam egy

topiklak6t61 valami olyasfelet, hogy vala-

mi ugy sz61,ahogy kinez. Az igazsaghoz

hozzatartozik, hogy egy Totalcar-os tesz-

tet idezett, de mar nem emlekszem pon-

tosan, de j6pofa volt. A System Audio

megint j6 pelda erre: pont ugy sz61,

ahogy latszik. Karcsu fOrge, elsore ve-

konynak tOnhet, de aztan oldalt forditva

eszre kell venni, hogy igenis, val6s teste

van. Nem hazudik. Azt adja, amit kap. Va-

jon ez lesz aj6vo tesztelesi m6dszere?

Nezz ra a hangsz6r6ra, es d6ntsd el,

hogy sz61?
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