
 

 

BUDOWA Zestawy QBA 400 AL dotarły do nas zaraz po teście modelu 

200 AL i nawiązania do tego mniejszego modelu są jak najbardziej 

oczywiste. Kolumna Elements 400AL jest 2-drożną konstrukcją 

wolnostojącą typu bas-refleks w symetrycznym układzie głośników 

d'Appolito. Układ ten powoduje zwiększenie efektywności kolumny, 

polepszenie charakterystyki promieniowania i polepszenie przestrzenności 

obrazu dźwiękowego. W cztery setkach wykorzystano, jako głośnik 

wysokotonowy najnowszą i bardzo cenioną 19-mm kopułkę tekstylną 

SEAS'a 19TF1, odnotować trzeba, że jest to głośnik spotykany w 

wielokrotnie droższych konstrukcjach a swoją wyjątkowość zawdzięcza 

niezwykle gładkiej charakterystyce i neutralnemu brzmieniu. Do współpracy 

z taką konstrukcją wybrano dwa 17-cm głośniki niskośredniotonowe IT 

Gradient. Posiadają one aluminiową membranę i w pełni ekranowane 

układy magnetyczne, co z powodzeniem umożliwia wykorzystanie 

zestawów, jako frontowe zestawy kina domowego (w ofercie Qba znajdują 

się również mniejsze konstrukcje i zestaw centralny umożliwiając tym 

samym zbudowanie pełnego systemu KD). W torze niskotonowym 

zwrotnicy zastosowano filtr 1-go rzędu z linearyzacją impedancji, a w torze 

wysokotonowym filtr 2-go rzędu. Uzyskano w ten sposób zgodność 

charakterystyk fazowych obu torów w samej zwrotnicy użyto natomiast 

wysokiej jakości komponentów, takich jak cewki powietrzne, kondensatory 

polipropylenowe i rezystory metalizowane. Natomiast połączenia 

wewnętrzne wykonano kablem OFC. Wylot układu bas-refleks znajduje się 

na przedniej ściance, o przepraszam, dwa wyloty o bardzo dużej średnicy 

zapewniając, jak podaje konstruktor, bezszelestną wymianę powietrza w 

czasie pracy zestawów (fakt stwierdzony przez R  e-A nausznie). Obudowa 

wykończona jest naturalnym fornirem i półmatowym lakierem. Od dołu 

kolumn mamy wkręcane kolce umożliwiające wyregulowanie poziomu i tym 

samym jeszcze bardziej stabilne ustawienie kolumn. Z tyłu zestawów mamy 

pojedyncze gniazda umożliwiające podłączenie przewodów dowolnie 

konfekcjonowanych lub też bez specjalnych zakończeń. Jakość wykonania 

w cenie do 2500 zł bardzo dobra. 

BRZMIENIE Wysokie tony mocno wyeksponowane, z solidnie 

zaznaczonymi sybilantami (nawet nie wiedziałem, że ta 19 może zagrać z 

takim pazurem), podbicie przełomu średnicy i góry jest w pełni 

akceptowalne, dodając tym samym w niektórych utworach żywości. 

Średnica dźwięczna, ale z uwypukloną górą, powodując chwilami zbytnie 

zaznaczenie zgłosek nosowych. Na plus za to trzeba zaliczyć 

ponadprzeciętną gradację tego zakres u pozwalając dobrze definiować 

instrumenty w tym zakresie. Klarnet dobrze zaznaczony, chociaż 

momentami brakowało mu oddechu i wybrzmienia, wibrafon odpowiednio 

brzmiący, ładnie ułożony na scenie, z dobrym odzwierciedleniem, może 

momentami ze zbyt szklistym odcieniem. Scena dobrze rozłożona po 

między zestawami, usytuowana bliżej słuchaczy prezentuje całkowicie 
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poprawny/dobry obraz w pomieszczeniu odsłuchowym. Fortepian wypadł 

dobrze, choć pewna nierównomierność w najniższym zakresie była jednak 

słyszalna. 400 nie prezentują wyrównanego i trochę może ugrzecznionego 

charakteru model 200 AL czy też będącego aktualnie w testach modelu 300 

AL. Cztery setkom nadałbym bardziej miano "rockowe" a to za sprawą 

ciekawego przekazu najniższych częstotliwości. Po pierwsze górna część 

niskich częstotliwość jest lekko wyeksponowana i nie mówię o jakichś 

niezamierzonych rezonansach czy wzbudzeniach, nie ten zakres jest po 

prostu  mocniej zaznaczony, potem mamy chwilę wytchnienia i tu rzecz 

niespotykana w tym zakresie cenowym, najniższy bas, który nie dość, że 

bardzo dobrze kontrolowany to jeszcze niesamowicie rozciągnięty do dołu, 

co jest bardzo rzadko spotykane w tym i nawet w dwukrotnie wyższym 

zakresie cenowym. Drodzy państwo za kwotę 2500 zł możecie usłyszeć 

pełnie (prawie) brzmienia takiego instrumentu jak np. organy. Tak, to są 

również zestawy dla miłośników muzyki organowej, ale nie tylko. Każdy 

rodzaj muzyki gdzie wskazane jest dla pełniejszego oddania przekazu 

dobrze wypełniony zakres najniższego basu tzw. sub, zabrzmi świetnie, 

mając oczywiście na uwadze pewną specyfikę w reszcie pasma. To 

uwypuklenie górnego basu i częstotliwości zarezerwowanych już dla 

subwoofera powoduje jednak momentami pewną niespójność tego zakresu. 

Nie można mieć wszystkiego a zaznaczę to jeszcze raz w przypadku tych 

zestawów uzyskujemy wgląd w najniższe częstotliwości zarezerwowany już 

dla kilkukrotnie droższych konstrukcji. Muzyka rockowa oddana została z 

dobrze zaznaczonymi riffami i sprężystym górnym basem. Może się 

podobać gitara basowa, chwilami zbyt wyrazisty jest moment szarpnięcia, 

ale reszta pochodu po prostu "powala", może nie szybkością, ale 

przynajmniej gradacją w dół tego zakresu. Mimo specyficznego przekazu 

niskich częstotliwości zestawy wspaniale ozdabiają kontrabas, gitarę 

basową czy organy wypełnieniem najniższego zakresu, co może tylko 

wzbudzić zazdrość konkurencji. Prawdą jest natomiast to, że mimo 

podobnych przetworników do mniejszego modelu 200 AL, 400 AL nie 

rozwijają tamtego spójnego homogenicznego charakteru brzmienia, 

dodając agresywności, wyostrzenia i jak najbardziej swojego efektownego, 

ale też specyficznego rysu. Zestawy z charakterem, niesamowitym basem 

może trochę kapryśnym, ale w tej cenie i tak rewelacyjnym, trzeba ich po 

prostu posłuchać! 
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