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Hi-end kable

Stradivari Project
¸àczówka 
Harmonix HS-101 GP
Kable g∏oÊnikowe 
Harmonix HS-101 
EXQ Exquisite

OpowieÊci firm high-endowych 
czasami wprawiajà mnie 
w konsternacj´ albo sk∏aniajà 
do niezbyt màdrego 
uÊmiechu. Przodujà w nich 
„kablarze”. Nie, ˝ebym 
w dzia∏anie dobrych drutów 
nie wierzy∏. S∏ysza∏em je 
zbyt wiele razy, aby 
si´ wdawaç w dyskusje 
z „racjonalistami”. Jednak 
czasem zaczynam 
rozumieç irytacj´, 
którà wywo∏ujà cytaty 
z katalogów. 
Znajdziecie w nich 
bowiem bajania, których 
nie powstydziliby si´ 
bracia Grimm.

Maciej Stryjecki

Odtwarzacz CD: Gamut CD3, Abbingdon
Music Research CD-77

Wzmacniacz: McIntosh MA7000
Kolumny: Audio Physic Tempo VI,

Avalon Indra
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D o kosmicznych technologii zdà-
˝y∏em ju˝ przywyknàç. Nie by-
∏em jeszcze wprawdzie na waha-

d∏owcu, ale wierz´ na s∏owo, ˝e jego
krwioobieg rozprowadzono przewodami
Nordosta. O sezonowanym z∏ocie („sta-
re” czyli „lepsze”? I co w ogóle znaczy:
„stare”?) te˝ potrafi´ pos∏uchaç bez emo-
cji. Ale Harmonix przebi∏ wszystkich.

Doskona∏oÊç produktów tej japoƒskiej
marki jest wynikiem niczego innego, jak
d∏ugotrwa∏ych i ˝mudnych testów „re-
zonansowych”, przeprowadzanych na
skrzypcach w∏oskich lutników. Nie byle
jakich, bo ze Êcis∏ej czo∏ówki: Stradivarie-
go, Amatiego i Guarneriego. Nie chc´ ni-
komu zarzucaç k∏amstwa, ale - o ile wiem

- te instrumenty traktowane sà jako naj-
wy˝sze dobro kultury materialnej. Ceny
najskromniejszych egzemplarzy idà w mi-
liony dolarów, a wszystkie sà w posiadaniu
najwybitniejszych muzyków, fundacji
bàdê muzeów. Je˝eli majà je kolekcjone-
rzy, to przechowujà w pancernych gablo-
tach pod alarmem. ˚aden w∏aÊciciel nie
wypuÊci ich z r´ki, tym bardziej do „zbie-
rania cz´stotliwoÊci rezonansów z ró˝nych
punktów”. Opcje w rodzaju „u dziadka na
strychu” po prostu si´ nie zdarzajà.

Harmonix podkreÊla, ˝e konstruktorzy
zbierali te „unikalne” doÊwiadczenia
przez kilka dekad. Czyli zacz´li przynaj-
mniej w roku 1980 i dopiero niedawno
postanowili badania ubraç w realny
przedmiot. Einstein krócej dochodzi∏ do
swoich rewelacji.

Ju˝ widz´ oczami wyobraêni, jak przed-
stawiciele Combak Corporation chodzili
z mikrofonami do najwi´kszych skrzyp-
ków Êwiata na kaw´ i ciastko, a ci specjal-
nie dla nich grali, pozwalajàc swoje cu-
deƒka okleiç mikrofonami, jak chorego
przy badaniu EKG. Inna rzecz, nad którà
si´ zastanawiam od kilku dni, to: jak prze-
k∏ada si´ wynik badaƒ drewnianego pud∏a

rezonansowego na drgania, którym pod-
lega kabel? Jak dotàd nie znalaz∏em lo-
gicznego zwiàzku. A taki zapewne chcieli
wywo∏aç w g∏owach audiofilów specjaliÊci
od marketingu Combaka. 

Podobne hopsztosy wyczyniajà inni
producenci, chocia˝ ostro˝niej. Mo˝e
ktoÊ by wreszcie wzià∏ pod uwag´, ˝e opo-
wiadanie takich kocopa∏ów obra˝a inteli-
gencj´ klientów. I tak naprawd´ nie jest
konieczne, aby osiàgnàç marketingowy
orgazm, czyli doprowadziç do faktu
sprzeda˝y.

Nikt za to zwykle nie powie ani s∏owa 
o technologii czy budowie kabla. Oprócz
zdawkowych informacji: „multi stand”,
„solid core” i okreÊlenia materia∏u nie

znajdziemy zwykle nic. I jak tu nie rozu-
mieç racjonalistów? Faktem jest jednak, ˝e
jednym kable wychodzà lepiej, innym go-
rzej, a efekt jest przewa˝nie adekwatny do
ceny. Pozwala to sàdziç, ˝e konstruktorzy
nie poruszajà si´ ca∏kiem po omacku.

Budowa
Pomijajàc wywody na temat skrzypiec,

których ˝aden z autorów „firmowego”
tekstu w r´kach nie trzyma∏, trzeba przy-
znaç, ˝e kable wyglàdajà Êwietnie, nawet
jak na ceny, które trudno uznaç za okazyj-
ne. Redakcyjne Afrodyty prezentujà si´
przy nich jak drut z Castoramy. O ile ma

to dla kogoÊ znaczenie, bo przecie˝ kable
sà z ty∏u, a architekci wn´trz najch´tniej
by je w ogóle wyeliminowali z otoczenia.
To samo robià zresztà agencje reklamowe,
przygotowujàc „kreacje prasowe” dla
koncernów. WidzieliÊcie kiedyÊ reklam´
systemu kina domowego, w której do ka˝-
dego g∏oÊnika „leci” kabelek? Je˝eli jednak
szukacie perfekcyjnie wykonanego prze-
wodu, Harmonix powinien zaspokoiç
Wasz g∏ód estetyki. Wszystkie modele 
z referencyjnej serii majà oplot z w∏ók-
na w´glowego lakierowanego ˝ywicami, 
a nast´pnie polerowanego na wysoki po-
∏ysk. Kolejna warstwa to ekranowanie,
które izoluje od zak∏óceƒ elektromagne-
tycznych. Producent utrzymuje, ˝e w ka-
blu g∏oÊnikowym ponad 99 % wszelkiego
„Êmiecia” nie dociera do wiàzki przewo-
dzàcej.

T´ wykonuje si´ z czystej miedzi
PCOCC. Kable sà kierunkowe. Harmonix
montuje w nich w∏asne wtyki – jedne 
z najlepszych, jakie widzia∏em. Koƒcówki
sà zaciskane, aby zapewniç jak najlepszy
styk z gniazdami RCA. Ca∏y obszar kon-
taktu jest pokryty z∏otem, a nast´pnie ro-
dem – jednym z najdro˝szych metali, cha-
rakteryzujàcym si´ bardzo dobrym prze-
wodnictwem i odpornoÊcià na Êcieranie.

¸àczówka wyst´puje w wersjach RCA
(HP-101 GP0) i XLR (HP-101 GP-SUS).

Dost´pne d∏ugoÊci to: 0,75 m, 1 m, 1,5 m
i 2 m. Od strony wzmacniacza z koszulek
termokurczliwych wystajà druty uziemia-
jàce, które mo˝emy przykr´ciç do obudo-
wy urzàdzenia.

Kabel g∏oÊnikowy ma dwie osobne ˝y∏y 
w oplocie z w∏ókna w´glowego. Mo˝emy
wybieraç pomi´dzy koƒcówkami banano-
wymi, wide∏kami i szpilkami, a wszystkie sà
wykonane tak samo jak w interkonektach
(miedê-z∏oto-rod). Dost´pne d∏ugoÊci to:
1,5 m, 2 m, 2,5 m i 3 m. Inne wykonuje si´
na zamówienie. HS-ESQ „Exquisite” jest
podobno znakomitym partnerem kolumn 
o wysokiej skutecznoÊci. Po∏àczenie takich
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ze wzmacniaczami triodowymi jest na Da-
lekim Wschodzie bardzo lubiane.

Cechà wszystkich kabli Harmonixa jest
bardzo niska impedancja. Dla wielu osób
wa˝na b´dzie tak˝e informacja, ˝e kable 
sà dosyç sztywne. Dlatego warto wybraç
troch´ d∏u˝szà ∏àczówk´, ni˝ wskazywa-
∏aby odleg∏oÊç pomi´dzy gniazdami. Za
wzmacniaczem i êród∏em powinno zostaç
przynajmniej 30 cm luzu od Êciany. Z g∏o-
Ênikowymi nie ma tego problemu.

Wra˝enia ods∏uchowe
Byç mo˝e niektórych zdenerwuje to, co

napisz´, ale cena interkonektu jest wr´cz
okazyjna, je˝eli weêmiemy pod uwag´ to,
co si´ dzieje po wpi´ciu go w tor ods∏u-
chowy.

Pierwsze, co przykuwa uwag´, to czy-
stoÊç dêwi´ku. W muzyce symfonicznej
wydaje si´, ˝e ka˝dy instrument jest oto-
czony ciszà. Znikajà brudy, do których
byliÊmy dotàd przyzwyczajeni, za to poja-
wiajà si´ nowe detale, jak choçby mi´sisty

dêwi´k kontrafagotu i basklarnetu. Moje
Afrodyty ledwie go zaznacza∏y, a tutaj do-
stajemy prawdziwy bas. Delikatny, niemal
muÊni´ty, ale odczuwalny fizycznie. To
przejaw subtelnoÊci, którà mo˝e zaofero-
waç tylko prawdziwy hi-end. Wiem, ˝e to
inna pó∏ka i tak powinno byç, aby cena
mia∏a logicznà podbudow´. Ale trudno
mi zachowaç zimnà krew, kiedy s∏ysz´, ˝e
system po prostu lepiej gra.

W wysokich rejestrach dêwi´k fletów
pozostaje aksamitny i czytelny w stopniu,
w którym trudno sobie wyobraziç, ˝e mo-
˝e byç jeszcze lepiej. To zdecydowany krok
w kierunku wra˝enia, z którym mamy do
czynienia na ˝ywo. KlarownoÊç i brak sy-
gna∏ów spoza obszaru zebranego przez mi-
krofony podkreÊlajà tak˝e dynamik´. Ka-
bel oczywiÊcie nic od siebie nie doda, ale
przez swojà krystalicznà czystoÊç uwypukli

kontrasty zapisane na p∏ycie. Byç mo˝e to
tylko psychologia s∏yszenia, ale odbiorcy
b´dzie tak naprawd´ wszystko jedno. 

Najwi´kszy post´p dokona∏ si´ w prze-
strzennoÊci dêwi´ku. Kolumny znik∏y 
z pokoju, a ja nie mog∏em si´ oderwaç od
s∏uchania. Od czasu do czasu tylko przy-
chodzi∏ mi do g∏owy komentarz: „Ale
energia!”.

Drugim krokiem by∏o pod∏àczenie ka-
bla g∏oÊnikowego. Trudno powiedzieç,
czy ró˝nica by∏a wi´ksza, ale ka˝da ze
wspomnianych cech poprawi∏a si´ o klas´.

By∏ to ju˝ zdecydowany i chcia∏oby si´ po-
wiedzieç: ostateczny krok w stron´ reali-
zmu i spektakularnej wr´cz przestrzeni.
OczywiÊcie, takie postawienie sprawy by-
∏oby nieuczciwe, bo ka˝dy recenzent mu-
si za∏o˝yç, ˝e kiedyÊ coÊ zagra jeszcze le-
piej. I zwykle gra, ale trzeba zadaç pytanie:
za ile. Trudno mi sobie wyobraziç, by 

z mojego systemu uda∏o si´ wyci-
snàç wi´cej. Je˝eli Harmonix

pokaza∏ maksimum jego
mo˝liwoÊci, to pozostaje
rozwa˝yç jeszcze jednà
kwesti´.

Zakup. Wiele osób weê-
mie teraz do r´ki kalkulator

i stwierdzi, ˝e to nonsens. Je-
˝eli kabel g∏oÊnikowy jest dro˝szy

od kolumn, to chyba postrada∏em
zmys∏y. Widz´ to inaczej. Od dawna prze-
sta∏em patrzeç na tego rodzaju „drob-
nostki”. Dla mnie liczy si´ tylko efekt. Je-
go racjonalne uzasadnienie obchodzi
mnie tyle, co bobra zalane stodo∏y.

Konkluzja
Kable sà genialne. A Harmonixowi far-

mazony o skrzypcach do niczego niepo-
trzebne.
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Harmonix HS-101 
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 
Interkonekt:  
HS-101 GP (1 m) 6900 z∏
Kabel g∏oÊnikowy 
HS-101 EXQ Exquisite (2 x 2,5 m )
dowolne koƒcówki: 15500 z∏ 

HS-101 GP

HS-101 GP-SUS

HS-101 GP-RCA


