RECENZJA
BUDOWA Zestawy QBA Sobieski 3 AL testowane były przez dłuższy
czas, przez co udało się nam, mamy taką nadzieję, wypunktować wszystkie
zalety tych głośników. Tak, oczywiście wady też, bo w końcu, kto ich nie
ma!. Sobieski 3 AL jest 2-drożną konstrukcją podstawkową z obudową typu
bass-refleks. Do budowy wykorzystano głośniki firmy SEAS. Jako głośnik
niskośredniotonowy wybrano wersję z 18-cm aluminiową membraną i
lekką, 39-mm cewką pracującą w polu magnetycznym wytwarzanym przez
potężny 110-mm układ magnetyczny. Głośnik jest z nowej serii,
charakteryzującej się szerszym koszem, aerodynamicznymi ramionami,
otwartą i wentylowaną cewką, jak również większym wychyleniem
membrany oraz stałym korektorem fazy w jej centrum. Za przetwarzanie
wysokich częstotliwości odpowiada metalowa kopułka z szerokim
tekstylnym impregnowanym zawieszeniem. Stosunkowo mała cewka wraz z
szerokim zawieszeniem uzyskuje w wysokim paśmie cechy 19-mm
membrany, natomiast w niskim paśmie właściwości 25-mm membrany.
Duży magnes nadaje wysoką efektywność. Sama precyzyjnie uformowana
aluminiowo-magnezowa membrana posiada niewielką masę i dużą
sztywność. Impregnowane zawieszenie natomiast cechuje duża spójność i
wyśmienita stabilność przeciwko wibracjom powietrza. Cewka nawinięta
jest na aluminiowym karkasie, posiadającym odpowiednie otwory
eliminujące wewnętrzne szumy przepływu powietrza. Kosz głośnika
wykonany jest ze sztywnego i stabilnego kompozytu włókna szklanego i
polimerów. Jego front zapewnia optymalne warunki promieniowania
dźwięku po przez akustycznie otwartą siatkę ochronną. W zwrotnicy
wykorzystano najlepsze komponenty dostępne na rynku światowym, jak
cewki powietrzne, kondensatory polipropylenowe i oporniki bezindukcyjne.
Filtry elektryczne zostały zoptymalizowane pod względem zgodności faz
akustycznych obydwu głośników. A trzeba pamiętać, że tak jak i
protoplasta testowanego modelu „QBA Sobieski” tak i Sobieski 3 AL
aktualnie wytwarzany ma pochyloną przednią ściankę. Połączenia
wewnętrzne wykonano kablem OFC. Wylot układu bas-refleks o znacznej
średnicy znajduje się na tylnej ściance powyżej dobrej jakości gniazd
umożliwiających podwójne okablowanie zestawów i pozwalające na
podłączenie przewodów dowolnie konfekcjonowanych lub też bez
specjalnych zakończeń. Obudowa wykończona jest naturalnym fornirem i
półmatowym lakierem.

BRZMIENIE Bardzo dobre oddanie wokali powoduje, że chwile
spędzone na słuchaniu muzyki przy pomocy tych zestawów na długo
zostają w pamięci. Bardzo dobra analityczność ułatwia wgląd w każdy
szczegół utworu muzycznego, pozwalając do woli delektować się każdym
szczegółem... Lub odbierać muzykę, jako całość to już zależy od gustów
słuchaczy. Osobiście skłaniam się w stronę tej drugiej opcji traktując utwór
muzyczny, jako dzieło skończone i podlegające weryfikacji jako całość.
Dobry atak powoduje, że transjenty przekazywane są z należytą
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Dane techniczne:
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szybkością, zaskakując momentami rozmachem przekazu a trzeba
pamiętać, że mamy do czynienia z zestawami podstawkowymi. Na
szczególne zaznaczenie zasługuje poziom i jakość artykulacji średnich
częstotliwości, spójność tego zakresu odpowiada jakością podobną, z jaką
się spotkamy przy trójdrożnych zestawach głośnikowych. Rozciągnięcie
zakresu niskich częstotliwości jest bardzo dobre, a w tym zakresie cenowym
wśród monitorów wręcz wzorcowe. To, z czym nowe Sobieskie sobie radzą
najlepiej to chyba oddanie linii melodycznej utworu, a czyż to nie każdy
zestaw potrafi, powiedzmy krótko: NIE. Z Sobieskich płynie muzyka jako
całość, nie ma tu miejsca na zbędne efekciarstwo, choć momentami
wysokie tony dają o sobie znać, ale cóż nikt nie jest idealny (tu: mowa o
konstruktorze). To wyraźniejsze zaznaczenie wysokich tonów bardziej ma
na celu wyostrzenie i zaakcentowanie danych dźwięków i można to im z
reguły wybaczyć. Wielu słuchaczy bardzo dobrze przyjmie poziom oddania
pierwiastka emocjonalnego utworów, co wraz z uniwersalnym charakterem
przetwarzania sprawia, że ostatnia wersja kultowych zestawów
głośnikowych radzi sobie z każdym rodzajem muzyki. Nie ma tu już miejsca
na ocieplenie czy zbytnią plastyczność brzmienia znanego z poprzednich
wersji. Mamy przekaz bez większych kompromisów, którego charakter i
jakość ograniczana jest już tylko współpracująca elektroniką. Porządne HIFI chciałoby się powiedzieć, a nie HI-END? Ostatnio określenie najwyższej
jakości sprzętu uległo daleko posuniętemu zdeprecjonowaniu. Głupoty
wypisywane przez niektórych „artystów”, że rzekomo można uzyskać
brzmienie poziomu HI-END za 5 czy 10 tys. zł są tylko marketingową
papką, którą karmieni są, właśnie, kto, bo przecież nie czytelnicy, którzy
wiedzą, że to mrzonki. Reasumując Sobieskie spełniają pokładane w nich
nadzieje, aby przejąć pałeczkę, jako kolejna wersja klasycznej konstrukcji,
do jakich można już zaliczyć model Sobieski trójmiejskiej firmy QBA.
P.S. Scena rysowana w lekkim łuku za zestawami o dobrym zróżnicowaniu
kolejnych planów z poprawnym wyostrzeniem pozornych źródeł dźwięku
będzie dodatkowym atutem!
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